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القسم األول :المقدمة
إنطالقـ ًـا مــن إيمــان بنــك االتحــاد بأهميــة الحاكميــة المؤسســية لتدعيــم مبدئــي األمــان والســامة للقطــاع المصرفــي وتدعيــم ثقــة
المودعيــن والمســتثمرين بالبنــك ومــا لذلــك مــن أثــر إيجابــي علــى ســامة البنــك وعلــى توفيــر األســس الســليمة التــي تدعــم خططنــا
اإلســتراتيجية فــي النمــو ،فقــد قــرر مجلــس اإلدارة إعتمــاد هــذا الدليــل (دليــل الحاكميــة المؤسســية) ليمثــل األســس التــي ســتعتمد فــي
إدارة مؤسستنا وإدارة العالقات بين جميع األطراف المعنية بالبنك من مساهمين ،مودعين ،مجلس إدارة ،إدارة تنفيذية ،موظفين
والجهــات الرقابيــة المختلفــة.
لقــد تــم تطويــر هــذا الدليــل فــي ضــوء تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي بخصــوص الحاكميــة المؤسســية التــي تــم إصدارهــا بتاريــخ
 2007/8/23وتماشــيا مــع تعليمــات الحاكميــة المؤسســية للبنــوك رقــم  2014/58الصــادرة بتاريــخ  2014/9/30والتعليمــات المعدلــة
الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي الخاصــة بالحاكميــة المؤسســية للبنــوك رقــم  2016/63بتاريــخ  2016/9/1والتعديــات التــي تمــت
عليهــا بتاريــخ  ،2016/9/25والقوانيــن األخــرى ذات العالقــة وتماشــيا مــع أفضــل الممارســات الدوليــة بخصــوص الحاكميــة المؤسســية.
يرتكز هذا الدليل على المبادئ اإلرشادية األربعة التالية :
•العدالة في معاملة كافة الجهات ذات العالقة (مثل :المساهمين ،المودعين ،الدائنين ،الموظفين ،الجهات الرقابية).
•الشــفافية واإلفصــاح ،بحيــث يتــم اإلفصــاح عــن كافــة المعلومــات الماليــة والتنظيميــة واإلداريــة التــي تمكــن المودعيــن والمســاهمين
مــن تقييــم أداء البنــك ،حيــث يتــم اإللتــزام بسياســة اإلفصــاح المعتمــدة فــي البنــك بشــكل كامــل.
•المســاءلة فــي العالقــات بيــن اإلدارة التنفيذيــة للبنــك ومجلــس اإلدارة ،وبيــن مجلــس االدارة والمســاهمين ،وبيــن مجلــس اإلدارة
والجهــات األخــرى ذات العالقــة.
•المسؤولية ،من حيث الفصل الواضح للمسؤوليات وتفويض الصالحيات من خالل السياسات واإلجراءات المعتمدة في البنك.
تــم إعتمــاد هــذا الدليــل مــن قبــل مجلــس اإلدارة ويتــم تحديثــه سـ ً
ـنويا مــن قبــل لجنــة الحاكميــة فــي ضــوء المســتجدات الداخليــة والخارجيــة
وبمــا يعكــس آخــر التطــورات فــي هــذا الخصــوص.
كما وسيقوم مجلس اإلدارة ومن خالل لجنة الحاكمية المؤسسية بضمان تطبيق كل ما جاء في هذا الدليل.
يقــوم البنــك بنشــر هــذا الدليــل ضمــن تقريــره الســنوي ومــن خــال موقعــه اإللكترونــي ،كمــا يتــم اإلفصــاح ضمــن التقريــر الســنوي عــن
مــدى إلتــزام البنــك بتطبيــق كافــة بنــود الدليــل وســيتم تزويــد أي مســاهم بنســخة مــن هــذا الدليــل فــي حــال طلبــه لهــا.
إننا في بنك االتحاد نؤمن أن التطبيق الخالق ألسس الحاكمية المؤسسية يشمل ايضا:
•تنظيم العالقات بين كافة األطراف المعنية بالبنك.
•ضمان تطبيق هيكل تنظيمي يضمن الكفاءة والمحاسبة والمسؤولية والرقابة الداخلية.
•بناء ثقافة مؤسسية تؤمن بأهداف المؤسسة وتعزز أسس المسؤولية والكفاءة والفاعلية.
•تطوير األسس السليمة والكفؤة لتطوير وتفعيل دور الرقابة الداخلية والتدقيق وإدارة المخاطر واإلمتثال.
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القسم الثاني :هيكل التحكم المؤسسي
تتــم إدارة بنــك اإلتحــاد فــي ضــوء توجيهــات مجلــس االدارة الــذي يقــوم بــدوره بتفويــض صالحيــات إدارة البنــك لموظفــي وإداريــي البنــك
تحــت إدارة وإشــراف الرئيــس التنفيــذي ويحــدد هــذا الدليــل تركيبــة ومســؤوليات مجلــس اإلدارة وعالقتــه بــاإلدارة التنفيذيــة والموظفيــن
وصغار المســاهمين.
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

ﻟﺠﻨﺔ اﻹدارة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

ﻟﺠﻨﺔ ﺣﺎﻛﻤﻴﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت

ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ

القسم الثالث :تشكيلة مجلس اإلدارة
ً
عضوا.
•يبلغ عدد أعضاء مجلس اإلدارة 11
ً
رئيسا له من بين أعضائه.
•يعين المجلس
•تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتســمية أعضــاء المجلــس مــع األخــذ باإلعتبــار قــدرات ومؤهــات األشــخاص المرشــحين وأدائهــم
الســابق كأعضــاء مجلــس ادارة.
•تكــون مــدة صالحيــة المجلــس أربــع ســنوات مــن تاريــخ إنتخابــه ويتطلــب تجديــد عضويــة أي عضــو مجلــس ترشــيح نفســه لإلنتخــاب
خــال إجتمــاع الهيئــة العامــة الســنوي للبنــك.
منصبي رئيس المجلس (الرئيس) والمدير العام ،وعلى أن ال تربط بين الرئيس والمدير العام أي قرابة دون الدرجة
•يتم الفصل بين
ّ
الرابعة ،ويكون الفصل في المسؤوليات بموجب تعليمات كتابية مقرة من المجلس ويتم مراجعتها كلما إقتضت الحاجة.
•يراعــى إختيــار مديــر عــام يتمتــع بأعلــى الخبــرات الفنيــة والمهنيــة باإلضافــة الــى الصفــات الشــخصية مــن حيــث النزاهــة واألمانــة والقــدرة
علــى إتخــاذ القــرار.
•يراعــى فــي تشــكيلة المجلــس التنــوع فــي الخبــرة العمليــة والمهــارات المتخصصــة ،علــى أن يكــون جميــع أعضــاء المجلــس مــن األعضــاء
غيــر التنفيذيين.
•يراعى أن ال يقل عدد األعضاء المستقلين في المجلس عن أربعة أعضاء.
•يكون منصب رئيس مجلس اإلدارة وظيفة غير تنفيذية.
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يعــرف العضــو المســتقل علــى أنــه العضــو (ســواء بصفتــه الشــخصية أو ممثـ ًـا لشــخص إعتبــاري) الــذي ال تربطــه بالبنــك أي عالقــة أخــرى
غيــر عضويتــه فــي مجلــس اإلدارة ،األمــر الــذي يجعــل حكمــه علــى األمــور ال يتأثــر بــأي إعتبــارات أو أي أمــور داخليــة أو خارجيــة تحــد مــن قدرتــه
علــى إتخــاذه لقــرارات موضوعيــة لصالــح البنــك  ،ويتضمــن الحــد األدنــى للمتطلبــات الواجــب توفرهــا فــي العضــو المســتقل مــا يلــي:
.أأن يكون من ذوي المؤهالت أو الخبرات المالية أو المصرفية العالية.
.بأن ال يكــون للعضــو أو ألحــد أقربائــه (الدرجــة األولــى) مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي العقــود والمشــاريع واإلرتباطــات التــي
تعقــد مــع البنــك أو أي شــركة حليفــة أو تابعــة والتــي تســاوي أو تزيــد قيمتهــا عــن  50,000دينــار.
.جان ال يكــون قــد شــغل عضويــة مجلــس ادارة البنــك او احــدى شــركاته التابعــة او عضــو هيئــة مديريــن فيهــا الكثــر مــن ثمانــي ســنوات
متصلة.
.دان ال يكــون حاصــا هــو او اي شــركة هــو عضــو فــي مجلــس ادارتهــا او مالــكا لهــا او مســاهما رئيســيا فيهــا علــى ائتمــان مــن البنــك تزيــد
نســبته على  %5من راســمال البنك المكتتب به وان ال يكون ضامنا الئتمان من البنك تزيد قيمته عن ذات النســبة.
.هان ال يكــون مســاهما رئيســيا فــي البنــك او ممثــا لمســاهم رئيســي أو حليفــا لمســاهم رئيســي فــي البنــك او تشــكل مســاهمته مــع
مســاهمة حليــف مقــدار مســاهمة مســاهم رئيســي او مســاهما رئيســيا فــي احــدى الشــركات التابعــة أو الحليفــة للبنــك او مســاهما
رئيســيا فــي المجموعــة المالكــة للبنــك.
.وان ال تربطه بأي من أعضاء المجلس اآلخرين أو بأي عضو من أعضاء مجالس ادارات الشركات التابعة للبنك أو بأحد المساهمين
الرئيسيين في البنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
.زأن ال يكــون العضــو أو أحــد أقربائــه (حتــى الدرجــة الثانيــة) يعمــل أو كان قــد عمــل عضـ ً
ـوا فــي مجلــس اإلدارة أو فــي اإلدارة التنفيذيــة
العليــا لــدى البنــك أو أي شــركة حليفــة أو تابعــة خــال الثــاث ســنوات األخيــرة الســابقة لتاريــخ إنتخابــه.
.حأن ال يكــون العضــو يعمــل أو قــد كان قــد عمــل موظفـ ًـا لــدى البنــك أو أي شــركة حليفــة أو تابعــة خــال الثــاث ســنوات األخيــرة
الســابقة لتاريــخ إنتخابــه.

.طأن ال يكــون العضــو أحــد أقربــاء (الدرجــة األولــى) مدقــق الحســابات الخارجــي للبنــك وأن ال يكــون العضــو أو أحــد أقربائــه (الدرجــة
ـريكا لمدقــق الحســابات الخارجــي للبنــك أو موظفـ ًـا لديــه وأن ال يكــون شـ ً
األولــى) شـ ً
ـريكا أو موظفـ ًـا لديــه خــال الثــاث ســنوات
األخيــرة الســابقة لتاريــخ إنتخابــه.

القسم الرابع :المؤهالت الواجب توفرها بأعضاء
مجلس اإلدارة ومسؤولياتهم
باإلضافــة للشــروط المحــددة بموجــب قانــون الشــركات بمــا يخــص مواصفــات ومؤهــات أعضــاء مجلــس اإلدارة ،يجــب توفــر الشــروط
التاليــة فــي أعضــاء مجلــس اإلدارة لضمــان كفــاءة المجلــس فــي أداء أعمالــه.

ً
أوال :الصفات الشخصية
1.اإلستقاللية في الحكم على األمور وإتخاذ القرارات السليمة.
2.النزاهة والموضوعية.
3.المصداقية واألمانة.
4.الشفافية.
5.تجنب تضارب المصالح أو إستغالل المنصب والمعلومات المتاحة له بموجب عضويته في مجلس اإلدارة.
6.الشخصية القيادية.
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ً
ثانيا :المؤهالت والخبرات الفنية
1.القدرة على فهم وتقييم األداء المالي للبنك من خالل اإلطالع على التقارير والبيانات المالية المختلفة.
2.يجب أن يمتلك شهادات علمية و/أو خبرات عملية في مجاالت المحاسبة ،التمويل ،أو البنوك.
3.فهم معقول ودراية بالعمليات المصرفية والمخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي.
4.الدراية بالقوانين والتشريعات والتعليمات التي يجب أن يتقيد بها البنك.
5.المعرفــة التامــة بتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي وأي جهــات رقابيــة معنيــة ،واإلطــاع المســتمر علــى أي تعديــات أو إضافــات
بخصوصهــا.
6.اإلطالع على ومتابعة المواضيع المستجدة في قطاع الخدمات المالية.
7.اإللمــام بأعمــال البنــك واإلطــاع علــى أي تعديــات أو إضافــات قــد تأثــر عليــه بمــا فــي ذلــك متطلبــات التعييــن فــي وظائــف اإلدارة
التنفيذيــة العليــا فــي البنــك.
8.القدرة على التعامل مع األزمات وإدارتها على المدى القصير والطويل.
9.القدرة على التخطيط اإلستراتيجي والرؤية المستقبلية الواضحة.

ً
ثالثا :الواجبات والمسؤوليات

ً
1.اإللتــزام بحضــور إجتماعــات المجلــس حضـ ً
ـخصيا والتحضيــر المســبق لهــا وأداء كافــة الواجبــات المطلوبــة بموجــب عضويــة
ـورا شـ
مجلــس اإلدارة ،وفــي حــال تعــذر الحضــور الشــخصي يمكــن لعضــو المجلــس حضــور االجتمــاع مــن خــال الفيديــو أو الهاتــف بعــد
موافقــة رئيــس المجلــس ،ويكــون لــه الحــق فــي التصويــت أو التوقيــع علــى محضــر االجتمــاع علــى أن يصــادق رئيــس المجلــس وأميــن
الســر علــى محضــر االجتمــاع ونصابــه القانونــي.
2.اإللتزام بعضوية لجان المجلس المطلوبة وبحضور اجتماعاتها.
3.حضور اجتماعات الهيئة العامة.
4.السعي للحصول على كافة المعلومات الضرورية للتأكد من أن جميع القرارات المتخذة هي في صالح البنك.
5.الحصول على المشورة الموضوعية من أطراف خارجية إذا إقتضت الحاجة.
6.تغليــب مصلحــة البنــك فــي كل المعامــات التــي تتــم مــع أي شــركة أخــرى لــه مصلحــة شــخصية فيهــا وعــدم أخــذ فرصــة العمــل
التجــاري الخاصــة بالبنــك لمصلحتــه الخاصــة وأن يتجنــب تعــارض المصالــح واإلفصــاح للمجلــس بشــكل تفصيلــي عــن أي تعــارض
فــي المصالــح فــي حالــة وجــوده.
ً
خطيا وبشكل منتظم عن أي مصلحة شخصية في أي تعامل أو تعاقد مع البنك له أو لزوجه أو قريب له حتى الدرجة
7.اإلفصاح
الثانيــة أو الشــركات التــي لهــم فيهــا مصلحــة مؤثــرة ،ويجــب أن ال يشــارك العضــو فــي أي إجتمــاع يتــم فيــه بحــث ذلــك التعامــل أو
التعاقــد ،وبالتالــي عــدم التصويــت علــى أي قــرارات قــد تنطــوي علــى تضــارب فــي المصالــح وأن يــدون هــذا االفصــاح فــي محضــر
إجتمــاع المجلــس.

8.عدم اإلفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالبنك أو إستخدامها لمصلحته الخاصة أو لمصلحة غيره.
9.تقييم درجة تأثير أنشطة أعضاء مجلس اإلدارة األخرى على إستقالليتهم كأعضاء مجلس إدارة في البنك.
	10.عــدم قيــام أي مــن أعضــاء المجلــس بالتأثيــر علــى قــرارات اإلدارة التنفيذيــة إال مــن خــال المــداوالت التــي تتــم فــي اجتماعــات
المجلــس أو اللجــان المنبثقــة عنــه.
	11.تكريس الوقت والجهد الكافيين للبنك.

ً
ً
وعالميا.
محليا
	12.اإلطالع المستمر على المستجدات في المجال المصرفي
	13.على كل عضو تخصيص الوقت الكافي لإلضطالع بمهامه كعضو مجلس إدارة.
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القسم الخامس :مسؤوليات مجلس اإلدارة
اإلطار العام
1.علــى المجلــس اإلشــراف علــى اإلدارة التنفيذيــة العليــا ومتابعــة أدائهــا والتأكــد مــن ســامة األوضــاع الماليــة للبنــك ومــن مالءتــه
وعليــه إعتمــاد سياســات واجــراءات مناســبة لإلشــراف والرقابــة علــى أداء البنــك.
2.علــى المجلــس تحديــد القيــم المؤسســية للبنــك ورســم خطــوط واضحــة للمســؤولية والمســاءلة لكافــة انشــطة البنــك وترســيخ
ثقافــة عاليــة للمعاييــر األخالقيــة والنزاهــة والســلوك المهنــي إلداريــي البنــك.
3.يتحمــل المجلــس كافــة المســؤوليات المتعلقــة بــإدارة البنــك وســامة وكفــاءة وربحيــة عملياتــه المختلفــة ،باإلضافــة الــى التأكــد
مــن تلبيــة متطلبــات البنــك المركــزي وكذلــك متطلبــات الجهــات الرقابيــة والتنظيميــة األخــرى المتعلقــة بعملــه ومراعــاة مصالــح
المســاهمين ،والمودعيــن ،والدائنيــن ،والموظفيــن.
4.للقيــام بهــذه المســؤولية بكفــاءة ولتحقيــق األهــداف االســتراتيجية للبنــك يقــوم المجلــس بمنــح المديــر العــام واإلدارة التنفيذيــة
الصالحيــات الالزمــة.
5.علــى مجلــس اإلدارة أن يتأكــد مــن أن إدارة البنــك تتــم بشــكل حصيــف وضمــن إطــار القوانيــن والتعليمــات النافــذة والسياســات
الداخليــة للبنــك وأن الرقابــة الفعالــة متوفــرة بإســتمرار علــى أنشــطة البنــك بمــا فــي ذلــك أنشــطة البنــك المســندة لجهــات خارجيــة،
لذلــك تقــع علــى المجلــس مســؤولية الرقابــة علــى اإلدارة التنفيذيــة للبنــك.
6.على المجلس ترسيخ مبدأ إلتزام كل عضو من أعضاء المجلس تجاه البنك وجميع مساهميه وليس تجاه مساهم معين.
7.علــى المجلــس التأكــد مــن عــدم تحقيــق أي عضــو مــن مجلــس اإلدارة أو مــن اإلدارة التنفيذيــة أو موظفــي البنــك ألي منفعــة ذاتيــة
علــى حســاب مصلحــة البنــك.
8.علــى المجلــس تحديــد العمليــات المصرفيــة التــي تتطلــب موافقتــه علــى أن يراعــى عــدم التوســع فــي ذلــك بمــا يخــل بالــدور الرقابــي
للمجلــس وأن ال يمنــح صالحيــات تنفيذيــة بمــا فيهــا صالحيــات منــح ائتمــان لعضــو مــن أعضــاء المجلــس منفـ ً
ـردا بمــا فــي ذلــك رئيــس
المجلس.
9.علــى المجلــس التحقــق مــن أن السياســة اإلئتمانيــة للبنــك تتضمــن تقييــم نوعيــة الحاكميــة المؤسســية لعمالئــه مــن الشــركات
وخاصــة الشــركات المســاهمة العامــة ،بحيــث يتــم تقييــم المخاطــر للعمــاء بنقــاط الضعــف والقــوة تبعـ ًـا لممارســاتهم فــي مجــال
الحاكميــة.
	10.علــى المجلــس التأكــد مــن أن البنــك يتبنــى مبــادرات إجتماعيــة مناســبة فــي مجــال حمايــة البيئــة والصحــة والتعليــم ومراعــاة تقديــم
التمويــل للشــركات الصغيــرة ومتوســطة الحجــم بأســعار وآجــال مناســبة.
في مجال إدارة المخاطر والمتطلبات الرقابية
1.يقــوم المجلــس بإعتمــاد إســتراتيجية إلدارة المخاطــر ومراقبــة تنفيذهــا بحيــث تتضمــن مســتوى المخاطــر المقبولــة وضمــان عــدم
تعريــض البنــك لمخاطــر مرتفعــة وأن يكــون المجلــس ملمـ ًـا ببيئــة العمــل التشــغيلية للبنــك والمخاطــر المرتفعــة بهــا ،وأن يتأكــد مــن
وجــود أدوات وبنيــة تحتيــة إلدارة المخاطــر فــي البنــك قــادرة علــى تحديــد وقيــاس وضبــط ومراقبــة كافــة أنــواع المخاطــر التــي يتعــرض
لهــا البنــك.
2.ضمــان إمتثــال البنــك فــي كافــة أنشــطته لكافــة القوانيــن التشــريعية الصــادرة عــن الســلطات الحكوميــة والرقابيــة والتأكــد مــن قيــام
جميــع موظفــي البنــك علــى كافــة المســتويات اإلداريــة باإلمتثــال لهــا.
3.التأكد من خالل لجان المجلس المختلفة من دقة المعلومات التي يتم تزويد السلطات الرقابية بها.
4.التأكــد مــن أن جميــع مخاطــر البنــك تتــم إدارتهــا بشــكل ســليم ،وللتأكــد مــن ذلــك يقــوم المجلــس بمراجعــة تقاريــر وإحصائيــات المخاطــر
فــي البنــك النوعيــة والكميــة وبشــكل منتظــم.
5.التأكــد مــن الــدوران المنتظــم للمدقــق الخارجــي بيــن مكاتــب التدقيــق كل ســبع ســنوات كحــد أعلــى وذلــك مــن تاريــخ اإلنتخــاب وتكــون
الســنة األولــى عنــد التدويــر للمكتــب الجديــد بشــكل مشــترك مــع المكتــب القديــم وال يجــوز إعــادة إنتخــاب المكتــب القديــم مــرة أخــرى
قبــل مــرور ســنتين علــى األقــل مــن تاريــخ آخــر إنتخــاب لــه بالبنــك بخــاف مهمــة التدقيــق المشــتركة.
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6.التأكــد مــن أن البنــك يقــوم باإلفصــاح وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ومعاييــر المحاســبة الدوليــة ( )IFRS+IASوتعليمــات
البنــك المركــزي األردنــي الســارية والصــادرة بمقتضــى قانــون البنــوك النافــذ والتشــريعات ذات العالقــة.
7.التأكد من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة التعديالت التي تطرأ على المعايير الدولية للتقارير المالية (.)IFRS
8.التأكــد مــن أن البنــك علــى درايــة بالتغييــرات التــي تطــرأ علــى الممارســات الدوليــة لإلبــاغ المالــي ونطــاق الشــفافية المطلــوب مــن
المؤسســات الماليــة.
في مجال التعيينات واإلحالل
ـاء علــى توصيــة اللجنــة المختصــة بتعييــن مديــر عــام يتمتــع بالنزاهــة والكفــاءة الفنيــة والخبــرة المصرفيــة
1.يقــوم مجلــس اإلدارة وبنـ ً
باإلضافــة الــى قبــول إســتقالته أو إنهــاء خدماتــه ويجــب الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي األردنــي بخصــوص اإلســتقالة
أو إنهــاء الخدمــات.
2.يشترط في المدير العام المعين أن ال تربطه برئيس مجلس اإلدارة أي قرابة دون الدرجة الرابعة.
3.يقوم المجلس بالموافقة على تعيين المدراء التنفيذيين والتأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديهم.
ـاء علــى توصيــة اللجنــة المختصــة بتعييــن كل مــن مديــر التدقيــق ومديــر إدارة المخاطــر ومديــر اإلمتثــال وقبــول
4.يقــوم المجلــس وبنـ ً
اســتقاالتهم أو إنهــاء خدماتهــم ويجــب الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي األردنــي علــى إســتقالة أو إنهــاء خدمــات أي منهــم.
5.يقــوم المجلــس بإقــرار خطــط إحــال للمــدراء التنفيذييــن للبنــك وبحيــث تتضمــن المؤهــات والمتطلبــات الواجــب توفرهــا لشــاغلي
هــذه الوظائــف.
6.التأكــد مــن إســتقاللية وموضوعيــة التدقيــق الداخلــي وإعطــاء الموظفيــن فيــه مكانــة مناســبة فــي الســلم الوظيفــي للبنــك وضمــان
أن يكونــوا مؤهليــن للقيــام بواجباتهــم.
في مجال التقييم الذاتي وتقييم أداء المدير العام

ً
سنويا.
1.يجب على المجلس – من خالل لجنة الترشيحات والمكافآت – تقييم أداء المجلس ككل مرة واحدة على األقل
2.تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة وتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بشكل سنوي.
ً
سنويا.
3.يتم تقييم أداء المدير العام من قبل المجلس
4.علــى المجلــس إعتمــاد سياســة لمراقبــة ومراجعــة أداء اإلدارة التنفيذيــة عــن طريــق وضــع مؤشــرات أداء رئيســية ( )KPIsلتحديــد
وقيــاس ورصــد األداء والتقــدم نحــو تحقيــق األهــداف المؤسســية.

في مجال التخطيط ،ميثاق أخالقيات العمل ،تعارض المصالح
1.يقوم المجلس بتحديد أهداف البنك اإلســتراتيجية ،كما يقوم بتوجيه اإلدارة التنفيذية إلعداد إســتراتيجية لتحقيق هذه األهداف
وإعتماد هذه اإلســتراتيجية وإعتماد خطط عمل تتماشــى مع هذه اإلســتراتيجية.
2.تقــوم اإلدارة التنفيذيــة بوضــع خطــط العمــل الالزمــة لتنفيــذ إســتراتيجية البنــك مــن خــال عمليــة تخطيــط تشــمل مســاهمة جميــع
دوائــر البنــك ،كمــا يتــم إعــداد الموازنــات التقديريــة كجــزء مــن عمليــة التخطيــط قصيــر األجــل وقيــاس األداء.
3.يتــم رفــع تقاريــر ربــع ســنوية لمجلــس اإلدارة تبيــن اإلنجــازات والمراجعــات الالزمــة للخطــط والموازنــات التقديريــة واإلجــراءات
التصويبيــة المتخــذة حيثمــا لــزم ،حيــث تســتخدم هــذه المراجعــات كأســاس لتقييــم أداء اإلدارة التنفيذيــة.
4.علــى المجلــس أن يتأكــد مــن أن البنــك يتمتــع بنزاهــة عاليــة فــي ممارســة أعمالــه ،ويتــم ذلــك مــن خــال توفــر سياســات وميثــاق
أخالقيــات العمــل تتضمــن تعريــف لتعــارض المصالــح والصفقــات التــي يقــوم بهــا موظفــو البنــك لمصلحتهــم الشــخصية بنـ ً
ـاءا علــى
معلومــات داخليــة عــن البنــك تــم الحصــول  /اإلطــاع عليهــا نتيجــة الصالحيــات المعطــاة لهــم ،ويتــم تعميــم هــذه السياســات وميثــاق
أخالقيــات العمــل علــى كافــة موظفــي البنــك وأعضــاء مجلــس اإلدارة والحصــول علــى موافقــة المجلــس عليهــا ونشــرها للجمهــور.
5.يقــوم المجلــس بإعتمــاد سياســة اإلفصــاح التــي تشــمل جميــع األمــور التــي يجــب اإلفصــاح عنهــا للجمهــور مــن خــال التقريــر الســنوي
للبنــك أو مــن خــال الصحافــة أو الموقــع اإللكترونــي للبنــك ...الــخ.
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6.علــى المجلــس إتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بإيجــاد فصــل واضــح بيــن ســلطات المســاهمين الذيــن يمتلكــون مصلحــة مؤثــرة مــن جهــة
واإلدارة التنفيذيــة مــن جهــة أخــرى بهــدف تعزيــز الحاكميــة المؤسســية الســليمة ،وعليــه إيجــاد آليــات مناســبة للحــد مــن تأثيــرات
المســاهمين الذيــن يمتلكــون مصلحــة مؤثــرة وذلــك مــن خــال اآلتــي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
•أن ال يشغل أي من المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة في اإلدارة التنفيذية العليا.
•أن تستمد اإلدارة التنفيذية سلطتها من المجلس وحده ،والعمل في إطار التفويض الممنوح لها من قبله.
في مجال أنظمة الضبط والرقابة
1.يقــوم مجلــس اإلدارة بإعتمــاد السياســات واإلجــراءات والتعليمــات واألنظمــة الداخليــة للبنــك والتــي تتضمــن تحديــد الصالحيــات
والمهــام ووســائل اإلتصــال بيــن كافــة المســتويات اإلداريــة والتــي تكفــل تحقيــق الرقابــة اإلداريــة والماليــة علــى أعمــال البنــك.
2.يقوم المجلس بالتأكد من توفر سياسات وخطط وإجراءات عمل لدى البنك شاملة لكافة أنشطته وبما يتماشى مع التشريعات
ذات العالقة وأنه قد تم تعميمها على كافة المستويات اإلدارية وأنه يتم مراجعتها بإنتظام.
3.يقــوم المجلــس بالتأكــد مــن وجــود إجــراءات تضمــن المراجعــة المســتمرة لهــذه السياســات واإلجــراءات للتأكــد مــن شــمولها ألي
تعديــات أو تغييــرات طــرأت علــى القوانيــن والتعليمــات والظــروف اإلقتصاديــة وأي أمــور أخــرى تتعلــق بالبنــك.
4.يقــوم المجلــس بإعتمــاد أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة للبنــك ومراجعتهــا سـ ً
ـنويا والتأكــد مــن قيــام المدقــق الداخلــي والمدقــق
الخارجــي بمراجعــة هيــكل هــذه األنظمــة مــرة واحــدة علــى األقــل سـ ً
ـنويا.
5.يقــوم المجلــس بإتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لمعالجــة نقــاط الضعــف فــي أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة أو أي نقــاط أخــرى
أظهرهــا المدقــق الخارجــي.
ً
ً
واستمرارا.
بداية
6.على المجلس ضمان إستقاللية مدقق الحسابات الخارجي
7.على المجلس ضمان وجود نظم معلومات إدارية ( )MISكافية وموثوق بها تغطي كافة أنشطة البنك.
8.يتحقــق المجلــس مــن إلتــزام إدارة وموظفــي البنــك بالسياســات واإلجــراءات المعتمــدة مــن خــال التقاريــر المختلفــة التــي يتــم رفعهــا
له.
9.إتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتعزيــز فعاليــة التدقيــق الداخلــي مــن خــال إعطــاء األهميــة الالزمــة لعمليــة التدقيــق وترســيخ ذلــك فــي
البنــك ومــن خــال متابعــة تصويــب مالحظــات التدقيــق.

القسم السادس:
مسؤوليات رئيس مجلس إدارة البنك
1.إقامة عالقة ّبناءة بين كل من المجلس واإلدارة التنفيذية للبنك.

2.خلــق ثقافــة  -خــال اجتماعــات المجلــس -تســاعد علــى النقــد ّ
البنــاء حــول القضايــا التــي يوجــد حولهــا تبايــن فــي وجهــات النظــر بيــن
األعضــاء ،كمــا تشــجع علــى النقاشــات والتصويــت علــى تلــك القضايــا.
3.التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل من أعضاء المجلس والمساهمين وفي الوقت المناسب.
4.تزويد كل عضو بملخص كاف عن أعمال البنك عند التعيين أو عند الطلب.
5.تزويــد كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس عنــد إنتخابــه بنصــوص القوانيــن ذات العالقــة بعمــل البنــوك وتعليمــات البنــك المركــزي ذات
العالقــة بعمــل المجلــس بمــا فيهــا تعليمــات الحاكميــة المؤسســية للبنــوك وبكتيــب يوضــح حقــوق العضــو ومســؤولياته وواجباتــه
ومهــام وواجبــات أميــن ســر المجلــس.
6.التداول مع أي عضو جديد بمساعدة المستشار القانوني للبنك حول مهام ومسؤوليات المجلس وخاصة ما يتعلق بالمتطلبات
القانونية والتنظيمية لتوضيح المهام والصالحيات واألمور األخرى الخاصة بالعضوية ومنها فترة العضوية ومواعيد االجتماعات
ومهام اللجان وقيمة المكافآت وإمكانية الحصول على المشورة الفنية المتخصصة المستقلة عند الضرورة.
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7.تلبيــة إحتياجــات أعضــاء المجلــس فيمــا يتعلــق بتطويــر خبراتهــم وتعلمهــم المســتمر وأن يتــاح للعضــو الجديــد حضــور برنامــج توجيــه
( )Oriantation Programبحيــث يراعــي الخلفيــة المصرفيــة للعضــو علــى أن يحتــوي هــذا البرنامــج وكحــد أدنــى المواضيــع التاليــة:
.أالبنية التنظيمية للبنك والحاكمية المؤسسية وميثاق قواعد السلوك المهني.
.باألهداف المؤسسية وخطة البنك اإلستراتيجية وسياساته المعتمدة.
.جاألوضاع المالية للبنك.
.دهيكل مخاطر البنك وإطار إدارة المخاطر لديه.
8.التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس.
9.مناقشة القضايا اإلستراتيجية والهامة في اجتماعات المجلس بشكل مستفيض.
	10.التأكد من توفر معايير عالية من التحكم المؤسسي لدى البنك.
	11.الدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة والجتماعات لجان المجلس بما يضمن اإللتزام بتعليمات هذا الدليل وكفاءة عمل اللجان.
	12.التأكــد مــن إســتالم جميــع أعضــاء المجلــس لمحاضــر االجتماعــات الســابقة وتوقيعهــا وإســتالمهم جــدول أعمــال أي إجتمــاع قبــل
إنعقــاده بمــدة كافيــة علــى أن يتضمــن الجــدول معلومــات مكتوبــة كافيــة عــن المواضيــع التــي ســيتم مناقشــتها فــي اإلجتمــاع
ويكــون التســليم بواســطة أميــن الســر.
	13.علــى رئيــس المجلــس توجيــه دعــوة للبنــك المركــزي لحضــور اجتماعــات الهيئــة العامــة وذلــك قبــل فتــرة كافيــة ليصــار الــى تســمية مــن
يمثله.
	14.علــى رئيــس المجلــس تزويــد البنــك المركــزي بمحاضــر اجتماعــات الهيئــة العامــة وذلــك خــال مــدة ال تتجــاوز خمســة أيــام مــن تاريــخ
مصادقــة مراقــب عــام الشــركات أو مــن يمثلــه علــى محضــر اإلجتمــاع.

القسم السابع :تنظيــم أعمال المجلس
1.يجتمع المجلس ستة مرات على األقل خالل العام.
2.بهــدف ضمــان شــمولية المواضيــع المعروضــة فــي اجتماعــات المجلــس ،تبــادر اإلدارة التنفيذيــة إلــى طــرح المواضيــع التــي تراهــا
مهمــة علــى جــدول أعمــال كل إجتمــاع.
3.علــى اإلدارة التنفيذيــة العليــا وقبــل أســبوع علــى األقــل مــن موعــد إجتمــاع مجلــس اإلدارة تزويــد أعضــاء المجلــس ببنــود جــدول
االجتمــاع وبالمعلومــات الوافيــة والدقيقــة للمواضيــع المدرجــة علــى جــدول اإلجتمــاع لتمكينهــم مــن إتخــاذ القــرارات المناســبة وعلــى
رئيــس المجلــس التحقــق مــن ذلــك.
4.علــى أعضــاء المجلــس أن يكونــوا علــى إطــاع دائــم بالتطــورات داخــل كل مــن البنــك والقطاعــات المصرفيــة المحليــة والدوليــة .وعلــى
البنــك تزويــد األعضــاء بملخــص مناســب عــن أعمــال البنــك والتطــورات األساســية فــي القطــاع المصرفــي بشــكل دوري وعنــد الحاجــة
أو الطلــب.
5.ألعضاء المجلس ولجانه صالحية اإلتصال المباشر باإلدارة التنفيذية وأمين سر المجلس كلما إحتاج األمر.
6.يكــون ألعضــاء المجلــس ولجانــه – إذا إقتضــت الحاجــة -صالحيــة اإلســتعانة بمصــادر خارجيــة لمســاعدتهم فــي القيــام بالمهــام
الموكلــة إليهــم علــى أكمــل وجــه وذلــك بالتنســيق مــع رئيــس المجلــس.
7.يتــم تدويــن اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه فــي محاضــر رســمية بصــورة دقيقــة وكاملــة تتضمــن األعمــال التــي قــام
بهــا المجلــس والقــرارات المتخــذة مــن قبلــه ومــن قبــل اللجــان المنبثقــة عنــه وهــذه المحاضــر تعتبــر اإلثبــات القانونــي لإلجــراءات التــي
قــام بهــا المجلــس أو لجانــه وتدويــن لألحــداث التــي جــرت خــال االجتماعــات منعـ ًـا لحــدوث أي إلتبــاس ومــن هنــا تكمــن أهميــة مراعــاة
الدقــة عنــد كتابــة هــذه المحاضــر مــع تســجيل دقيــق ألي عمليــات تصويــت تمــت خــال االجتماعــات وتدويــن أي تحفظــات أثيــرت مــن
قبــل أي عضــو مــع ضــرورة إرفــاق أي مســتندات أو اإلشــارة إلــى أي وثائــق تــم الرجــوع إليهــا خــال االجتماعــات ،وبحيــث يحتفــظ البنــك
بجميــع هــذه المحاضــر بشــكل مناســب.
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القسم الثامن :أمين سر المجلــس
1.يتم إتخاذ قرار تعيين أمين سر للمجلس أو تنحيته من قبل المجلس باإلجماع.
2.يراعى عند تعيين أمين سر المجلس إختياره من أحد موظفي البنك المعروفين بالدقة واإللتزام العالي بالعمل.
3.علــى المجلــس أن يحــدد وظيفــة ومهــام أميــن ســر المجلــس بشــكل رســمي وكتابــي وبمــا يتماشــى ومســتوى المســؤوليات المشــار
إليهــا فــي هــذا الدليــل.
4.تشمل مسؤوليات أمين سر المجلس ما يلي على األقل:
•تزويد كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عند إنتخابه بكتاب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته ،وواجباته.
•التأكــد مــن إتبــاع أعضــاء المجلــس لإلجــراءات المقــررة مــن المجلــس ،ومــن نقــل المعلومــات بيــن أعضــاء المجلــس ولجانــه واإلدارة
التنفيذية.
•حضــور جميــع إجتماعــات المجلــس وتدويــن كافــة المــداوالت واإلقتراحــات واإلعتراضــات والتحفظــات وكيفيــة التصويــت علــى
مشــروعات قــرارات المجلــس.
•التأكد من توقيع أعضاء مجلس اإلدارة على محاضر اإلجتماعات والقرارات.
•متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من مجلس اإلدارة ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها في إجتماع سابق.
•تحديــد مواعيــد إجتماعــات المجلــس وذلــك بالتنســيق مــع رئيــس المجلــس وكتابــة محاضــر اإلجتماعــات حســب المواصفــات
المحــددة أعــاه.
•إعــداد جــدول إجتمــاع مجلــس اإلدارة وتزويــد األعضــاء بكافــة المعلومــات والوثائــق المتعلقــة باإلجتمــاع قبــل موعــد اإلجتمــاع
بوقــت كافــي.
•حفظ سجالت ووثائق إجتماعات مجلس اإلدارة.
•إتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من أن مشاريع القرارات المنوي إصدارها عن المجلس تتوافق مع التشريعات.
•التحضير إلجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس.
•تزويد البنك المركزي بإقرارات المالءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء المجلس.
•تسهيل حصول أعضاء المجلس على كافة المعلومات الالزمة.
•إدارة العالقة بالمساهمين وضمان سهولة حصولهم على كافة المعلومات الالزمة لمتابعة وتقييم أعمال البنك.

القسم التاسع :العالقـة مع المساهميـن
1.يقوم البنك باإلجراءات الالزمة لضمان فعالية اإلتصال المستمر مع المساهمين من خالل الدائرة المعنية بهذه المهمة.
2.يتــم إنشــاء دائــرة معنيــة بشــؤون المســاهمين لضمــان كفــاءة اإلتصــال بهــم وتوفيــر المعلومــات الخاصــة بهــم مــن خــال الموقــع
اإللكترونــي للبنــك وقنــوات اإلتصــال األخــرى.
3.يتم اإلفصاح عن كافة المعلومات الالزمة للمساهمين وتسهيل حصولهم على هذه المعلومات.
4.يقــوم البنــك بإتخــاذ خطــوات لتشــجيع المســاهمين وخاصــة صغارهــم علــى حضــور اإلجتمــاع الســنوي للهيئــة العامــة ،والتصويــت إمــا
بشــكل شــخصي أو توكيــل شــخص فــي حالــة غيابهــم.
5.يجــب أن يقــوم ممثلــون عــن المدققيــن الخارجييــن بحضــور اإلجتمــاع الســنوي للهيئــة العامــة بهــدف اإلجابــة عــن أي أســئلة قــد تطــرح
حــول التدقيــق وتقريــر المدقــق.
6.يراعى التصويت على كل قضية تثار خالل اإلجتماع السنوي للهيئة العامة على حدا.
7.ينتخــب أعضــاء المجلــس أو يعــاد إنتخابهــم خــال اإلجتمــاع الســنوي للهيئــة العامــة ،كمــا يجــري إنتخــاب المدقــق الخارجــي خــال نفــس
اإلجتماع.
8.بعــد إنتهــاء اإلجتمــاع الســنوي للهيئــة العامــة يتــم إعــداد تقريــر إلطــاع المســاهمين حــول المالحظــات التــي تمــت خاللــه والنتائــج بمــا
فــي ذلــك نتائــج التصويــت واألســئلة التــي قــام المســاهمون بطرحهــا وردود اإلدارة التنفيذيــة عليهــا.
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القسم العاشر :المالئمة
يجــب أن يتمتــع أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا بأكبــر قــدر مــن المصداقيــة والنزاهــة والكفــاءة والخبــرات الالزمــة والقــدرة
علــى اإللتــزام وتكريــس الوقــت لعمــل البنــك ويقــع علــى عاتــق المجلــس ولجنــة الترشــيح والمكافــآت مســؤولية التأكــد مــن ذلــك.

مالءمة أعضاء المجلس
1.علــى المجلــس إعتمــاد سياســة فعالــة لضمــان مالءمــة أعضائــه ،علــى أن تتضمــن هــذه السياســة الحــد األدنــى مــن المعاييــر
والمتطلبــات والشــروط الواجــب توفرهــا فــي العضــو المرشــح والمعيــن ،وعلــى أن يتــم مراجعــة هــذه السياســة كلمــا دعــت الحاجــة
لذلــك ،ووضــع إجــراءات وأنظمــة كافيــة للتأكــد مــن إســتيفاء جميــع األعضــاء لمعاييــر المالءمــة وإســتمرار تمتعهــم بهــا ويجــب تزويــد
البنــك المركــزي بنســخة مــن هــذه السياســة علــى أن تكــون معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
2.يجب أن تتوافر في من يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك الشروط التالية:
•أن ال يقل عمره عن  25سنة.
ً
ً
ً
ً
•أن ال يكــون عضــوا فــي مجلــس إدارة أي بنــك آخــر داخــل المملكــة أو مديــرا عامــا لــه أو مديــرا إقليميــا أو موظفــا فيــه مــا لــم يكــن
البنــك اآلخــر تابعــا لذلــك البنــك.
ً
ً
ً
قانونيا أو مدقق حسابات للبنك.
مستشارا
محاميا أو
•أن ال يكون
•أن يكــون حاصـ ًـا علــى الدرجــة الجامعيــة األولــى كحــد أدنــى ســواء فــي اإلقتصــاد أو الماليــة أو المحاســبة أو إدارة االعمــال أو أي
مــن التخصصــات المشــابهة ،ويجــوز للجنــة الترشــيح والمكافــآت النظــر فــي إضافــة تخصصــات أخــرى إن اقترنــت بخبــرة لهــا عالقــة
بأعمــال البنــوك.
ً
ً
ممثال عنها.
موظفا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن
•أن ال يكون
•ال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أو مــن يمثلــه أن يكــون عضـ ً
ـوا أو ممثـ ًـا لعضــو فــي مجلــس إدارة بنــك آخــر مشــابه أو منافــس لــه
فــي أعمالــه أو مماثــل لــه فــي غايتــه وأن ال يكــون عضــو فــي مجلــس إدارة فــي أكثــر مــن خمــس شــركات مســاهمة عامــة داخــل
المملكــة بصفتــه الشــخصية فــي بعضهــا وبصفتــه ممثـ ًـا لشــخص اعتبــاري .
•أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو المالية أو المجاالت المشابهة ال تقل عن خمس سنوات.
•أن يكون حسن السيرة والسمعة.
3.علــى كل مــن يشــغل رئاســة أو عضويــة المجلــس توقيــع اإلقــرار الخــاص والمعتمــد حســب تعليمــات الحاكميــة المؤسســية للبنــوك
رقــم ( )2016/63ويحفــظ لــدى البنــك ونســخة منــه إلــى البنــك المركــزي مرفقـ ًـا بــه الســيرة الذاتيــة للعضــو.
ً
سلبا على مالءمة أي من أعضائه.
4.على رئيس المجلس التأكد من إعالم البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر

مالءمة أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا
1.علــى المجلــس إعتمــاد سياســة لضمــان مالءمــة أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي البنــك ،علــى أن تتضمــن هــذه السياســة الحــد
االدنــى مــن المعاييــر والمتطلبــات والشــروط الواجــب توفرهــا فــي عضــو اإلدارة التنفيذيــة العليــا ،وعلــى المجلــس مراجعــة هــذه
السياســة مــن وقــت ألخــر ،ووضــع إجــراءات وأنظمــة كافيــة للتأكــد مــن إســتيفاء جميــع أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا لمعاييــر
المالءمــة وإســتمرار تمتعهــم بهــا ويجــب تزويــد البنــك المركــزي بنســخة مــن هــذه السياســة علــى أن تكــون معتمــدة مــن قبــل مجلــس
اإلدارة.
2.علــى المجلــس تعييــن مديــر عــام يتمتــع بالنزاهــة والكفــاءة الفنيــة والخبــرة المصرفيــة والحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي
المســبقة علــى تعيينــه.
3.الحصول على موافقة المجلس عند تعيين أو قبول إستقالة أو إنهاء خدمات أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك.
4.علــى المجلــس إقــرار خطــة إحــال ( )succession planألعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا للبنــك ،وعلــى المجلــس مراجعــة هــذه الخطــة
مــرة فــي الســنة علــى األقــل.
5.علــى المجلــس إعــام البنــك المركــزي عــن أي معلومــات جوهريــة يمكــن أن توثــر ســلبا علــى مالءمــة أي مــن أعضــاء إدارتــه التنفيذيــة
العليــا.
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6.يجب أن يتوفر في من يعين في اإلدارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية:
ً
ً
تابعا لذلك البنك.
عضوا في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة ما لم يكن البنك اآلخر
•أن ال يكون
•أن يكون متفرغا إلدارة أعمال البنك.
•أن يكــون حاصــل علــى الدرجــة الجامعيــة األولــى كحــد أدنــى فــي اإلقتصــاد أو الماليــة أو المحاســبة أو إدارة األعمــال أو أي مــن
التخصصــات المشــابهة التــي لهــا عالقــة بعمــل البنــك
•أن يكــون لديــه خبــرة فــي مجــال أعمــال البنــوك أو أعمــال ذات صلــة ال تقــل عــن خمــس ســنوات بإســتثناء منصــب المديــر العــام أو
المديــر اإلقليمــي ،الــذي يجــب أن ال تقــل خبرتــه فــي مجــال أعمــال البنــوك عــن عشــر ســنوات .
•أن يكون حسن السيرة والسمعة.

•أن ال يشــكل تعيينــه تضــارب مصالــح ناشـ ً
ـئا عــن صلــة مــع رئيــس مجلــس اإلدارة او أي عضــو فيــه أو أي مســاهم رئيســي بمــا فــي
ذلــك صلــة القرابــة حتــى الدرجــة الثالثــة فــي حالــة المديــر العــام وحتــى الدرجــة األولــى فــي حالــة شــاغلي المراكــز العليــا.
7.الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي قبــل تعييــن أي عضــو فــي اإلدارة التنفيذيــة العليــا وبالتالــي علــى البنــك قبــل تعييــن أي
عضــو فــي اإلدارة التنفيذيــة العليــا أن يحصــل مــن المرشــح للتعييــن علــى ســيرته الذاتيــة مرفقــا بهــا الوثائــق والشــهادات العلميــة
وشــهادات الخبرة وشــهادات حســن الســيرة والســلوك وغيرها من الوثائق المعززة الالزمة ،وتوقيع اإلقرار المطلوب وتزويد البنك
المركــزي بنســخة عــن اإلقــرار مرفقــا بهــا الســيرة الذاتيــة للعضــو.

القسم الحادي عشر :تقييم إداء اإلداريين
1.على المجلس إستحداث نظام لتقييم أعماله وأعمال أعضائه ،وعلى أن يتضمن هذا النظام كحد أدنى ما يلي:
.أوضع أهداف محددة وتحديد دور المجلس في تحقيق هذه األهداف بشكل يمكن قياسه.
.بتحديــد مؤشــرات األداء الرئيســية ( )KPIsالتــي يمكــن إســتخالصها مــن الخطــط واألهــداف اإلســتراتيجية وإســتخدامها لقيــاس
أداء المجلــس.
.جالتواصل ما بين مجلس اإلدارة والمساهمين ودورية هذا التواصل.
.ددورية اجتماعات مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية العليا.
.هدور العضــو فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة ،وكذلــك مقارنــة أدائــه بــأداء األعضــاء األخريــن ويجــب الحصــول علــى التغذيــة الراجعــة
مــن العضــو المعنــي وذلــك بهــدف تحســين عمليــة التقييــم.
2.علــى المجلــس تقييــم أداء المديــر العــام سـ ً
ـنويا وفــق نظــام تقييــم معــد مــن قبــل لجنــة الترشــيح والمكافــآت بمــا فــي ذلــك وضــع
مؤشــرات األداء الرئيســية ،وبحيــث تتضمــن معاييــر تقييــم أداء المديــر العــام كل مــن األداء المالــي واإلداري للبنــك ،ومــدى إنجــازه
لخطــط وإســتراتيجيات البنــك متوســطة وطويلــة األجــل ،وعلــى أن تقــوم اللجنــة بإعــام البنــك المركــزي بنتيجــة هــذا التقييــم.

3.علــى المجلــس إعتمــاد نظــام لقيــاس أداء إداريــي البنــك مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة والمديــر العــام ،علــى أن يشــمل هــذا النظــام
علــى اآلتــي كحــد أدنــى:
.أأن يعطــي وزن ترجيحــي مناســب لقيــاس أداء اإللتــزام بإطــار عمــل إدارة المخاطــر وتطبيــق الضوابــط الداخليــة والمتطلبــات
التنظيميــة.
.بأن ال يكــون إجمالــي الدخــل أو الربــح العنصــر الوحيــد لقيــاس األداء ،ولكــن يجــب أن تؤخــذ بعيــن اإلعتبــار عناصــر أخــرى لقيــاس أداء
اإلدارييــن مثــل المخاطــر المرتبطــة بالعمليــات األساســية ورضــا العميــل وغيرهــا حيثمــا كان ذلــك قابــا للتطبيــق.
.جعدم إستغالل النفوذ وتعارض المصالح.
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القسم الثاني عشر :المكافأت المالية لإلداريين
1.على المجلس وضع إجراءات لتحديد مكافآت أعضاءه ،وذلك إعتمادا على نظام التقييم الذي أقره.
2.علــى لجنــة الترشــيح والمكافــآت فــي البنــك وضــع سياســة منــح مكافــآت ماليــة لإلدارييــن تتصــف بالموضوعيــة والشــفافية ،وأن
يتــم إعتمادهــا مــن قبــل المجلــس ،وتزويــد البنــك المركــزي بنســخة عنهــا خــال فتــرة أقصاهــا ســبعة أيــام عمــل مــن تاريــخ إعتمادهــا
مــن المجلــس.
3.يجب أن يتوفر في سياسة منح المكافآت المالية العناصر التالية كحد أدنى:
.أأن تكــون معــدة للمحافظــة علــى اإلدارييــن ذوي الكفــاءات والمهــارات والخبــرات الالزمــة وإســتقطابهم وتحفيزهــم واإلرتقــاء
بأدائهــم.
.بأن تكون مصممة لضمان عدم إستخدامها بشكل يؤثر على مالءة وسمعة البنك.
.جأن تأخذ باإلعتبار المخاطر ووضع السيولة واألرباح وتوقيتها.
.دأن ال يســتند عنصــر منــح المكافــآة فقــط علــى أداء الســنة الحاليــة بــل أن يســتند أيضــا علــى أدائــه فــي المــدى المتوســط
والطويــل ( )5 - 3ســنوات.
.هأن تعبر عن أهداف البنك وقيمه واستراتيجيته.
.وتحدد شكل المكافآت على أن تكون على شكل أتعاب أو رواتب أو بدالت أو عالوات أو خيارات األسهم أو أي مزايا أخرى.
.زأن تتضمــن إمكانيــة تأجيــل دفــع نســبة مقبولــة مــن المكافــآت بحيــث يتــم تحديــد هــذه النســبة وفتــرة التأجيــل علــى أســاس
طبيعــة العمــل ومخاطــره ونشــاطات اإلداري المعنــي.
.حأن ال يتــم منــح مكافــآت ماليــة إلداريــي الدوائــر الرقابيــة (إدارة المخاطــر ،التدقيــق ،اإلمتثــال وغيرهــا) إعتمــادا علــى نتائــج أعمــال
الدوائــر التــي يراقبونهــا.

القسم الثالث عشر :تعارض المصالح
1.على اإلداريين تجنب تعارض المصالح.

2.علــى المجلــس إعتمــاد سياســات وإجــراءات للتعامــات مــع ذوي العالقــة بحيــث تشــمل تعريــف هــذه األطــراف آخـ ً
ـذا باإلعتبــار
التشــريعات وشــروط التعامــات وإجــراءات الموافقــة وآليــة مراقبــة هــذه التعامــات ،بحيــث ال يســمح بتجــاوز هــذه السياســات
واإلجــراءات.
3.علــى الدوائــر الرقابيــة فــي البنــك التأكــد مــن أن عمليــات ذوي العالقــة قــد تمــت ضمــن السياســة واإلجــراءات المعتمــدة ،وعلــى لجنــة
التدقيــق القيــام بمراجعــة جميــع تعامــات ذوي العالقــة ومراقبتهــا وإطــاع المجلــس علــى هــذه التعامــات.
4.على المجلس التأكد من أن اإلدارة التنفيذية العليا تنفذ السياسات واإلجراءات المعتمدة.
5.على المجلس إعتماد ضوابط لحركة إنتقال المعلومات بين مختلف اإلدارات تمنع اإلستغالل للمنفعة الشخصية.
6.على المجلس إعتماد سياسات وميثاق للسلوك المهني وتعميمها على جميع اإلداريين وبحيث تتضمن بحد أدنى اآلتي:
.أعدم استغالل أي من اإلداريين معلومات داخلية في البنك لمصلحتهم الشخصية.
.بقواعد وإجراءات تنظم العمليات مع ذوي العالقة.
.جالحاالت التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح.
7.على المجلس التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعمالها وتتجنب تعارض المصالح.
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القسم الرابع عشر :أحكام عامة
1.يعتمــد مبــدأ الشــفافية عنــد تعييــن أعضــاء لجــان المجلــس ،ويتــم اإلفصــاح عــن أســماء األعضــاء فــي هــذه اللجــان وملخــص عــن
مهامهــا ومســؤولياتها ضمــن التقريــر الســنوي للبنــك.
2.يمكــن دمــج بعــض اللجــان عنــد الحاجــة مــع مراعــاة عــدم تأثيــر هــذا الدمــج علــى مســؤوليات اللجــان علمــا أنــه ال يجــوز دمــج أعمــال أي
لجنــة مــع أعمــال لجنــة التدقيــق.
3.علــى البنــك إعــام البنــك المركــزي قبــل ثالثيــن يومــا علــى األقــل مــن تاريــخ إجتمــاع الهيئــة العامــة عــن رغبتــه بترشــيح المدقــق الخارجــي
إلنتخابــه أو إعــادة إنتخابــه مــن قبــل الهيئــة العامــة.
4.علــى البنــك تزويــد البنــك المركــزي بعــدد األســهم المرهونــة مــن قبــل مســاهمي البنــك الذيــن يمتلكــون  % 1أو أكثــر مــن رأس مــال
البنــك والجهــة المرتهــن لهــا هــذه األســهم.
5.علــى البنــك تزويــد البنــك المركــزي بالمعلومــات المتعلقــة بأعضــاء المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه وأعضــاء إدارتــه التنفيذيــة العليــا
بشــكل نصــف ســنوي وكذلــك عنــد حــدوث أي تعديــل.
6.علــى البنــك تزويــد البنــك المركــزي بالمعلومــات المتعلقــة بأعضــاء مجالــس اإلدارات أو هيئــات المديريــن واإلدارات التنفيذيــة العليــا
لشــركاته التابعــة داخــل المملكــة وخارجهــا وفــق النمــاذج المخصصــة لذلــك بشــكل نصــف ســنوي وكذلــك عنــد حــدوث أي تعديــل.

القسم الخامس عشر :بيئة الضبط والرقابة
الداخلية
ً
أوال :الهيكل التنظيمي
1.يتــم تطويــر الهيــكل التنظيمــي للبنــك ومراجعتــه بشــكل دوري مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة للتأكــد مــن أن هــذا الهيــكل
يضمــن مــا يلــي:
•أن يتماشى هذا الهيكل مع متطلبات العمل وخطط البنك االستراتيجية.
•أن يضمن وجود خطوط إتصال كفؤة.
•أن يضمن المستوى المطلوب من الرقابة الداخلية والفصل بين المهمات التي تمثل أدوات رقابية.
2.على المجلس إعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبين التسلسل اإلداري بما في ذلك لجان المجلس واإلدارة التنفيذية.
3.علــى المجلــس أن يتأكــد مــن أن الهيــكل التنظيمــي يعكــس بوضــوح خطــوط المســؤولية والســلطة علــى أن يشــمل علــى األقــل
المســتويات الرقابيــة التاليــة:
•مجلس اإلدارة.
•إدارات منفصلة للمخاطر واإلمتثال والتدقيق ال تمارس أعمال تنفيذية يومية.
•وحدات/موظفين غير مشاركين في العمليات اليومية ألنشطة البنك (مثل موظفي مراجعة اإلئتمان و.)Middle Office
4.على المجلس إعتماد حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة واإللتزام واإللزام بها في جميع المستويات اإلدارية في البنك.
5.علــى المجلــس التأكــد مــن أن اإلدارة التنفيذيــة العليــا تقــوم بمســؤولياتها المتعلقــة بــإدارة العمليــات اليوميــة للبنــك وأنهــا تســاهم
فــي تطبيــق الحاكميــة المؤسســية فيــه ،وأنهــا تفــوض الصالحيــات للموظفيــن ،وأنهــا تنشــئ بنيــة إداريــة فعالــة مــن شــأنها تعزيــز
المســاءلة وأنهــا تنفــذ المهــام فــي المجــاالت واألنشــطة المختلفــة لألعمــال بشــكل يتفــق مــع السياســات واإلجــراءات التــي إعتمدهــا
المجلــس.
6.على المجلس إعتماد ضوابط رقابية مناسبة تمكنه من مساءلة اإلدارة التنفيذية العليا.
7.علــى الرغــم ممــا ورد فــي قانــون الشــركات ال يجــوز الجمــع بيــن منصبــي رئيــس المجلــس والمديــر العــام ويجــب أن ال يكــون رئيــس
المجلــس أو أي مــن أعضــاء المجلــس أو المســاهمين الرئيســيين مرتبطـ ًـا مــع المديــر العــام بصلــة قرابــة دون الدرجــة الرابعــة.
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8.على المدير العام إضافة إلى ما هو وارد في التشريعات أن يعمل على مايلي:
•تطوير التوجه اإلستراتيجي للبنك.
•تنفيذ إستراتيجيات وسياسات البنك.
•تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
•توفير اإلرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة األجل.
•توصيل رؤية ورسالة استراتيجية البنك إلى الموظفين.
•إعالم المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك.
•إدارة العمليات اليومية للبنك.
9.يتــم إعتمــاد ميثــاق خــاص بــكل دائــرة مــن دوائــر البنــك األمــر الــذي يضمــن تحديــد المســؤوليات بشــكل واضــح لتجنــب التكــرار فــي أداء
المهمــات المختلفــة ويضمــن مســتوى عالــي مــن المحاســبة والمســؤولية.
	10.يتــم إعــداد وصــف وظيفــي لكافــة الوظائــف فــي البنــك لضمــان مبدئــي المحاســبة والمســؤولية ولضمــان وجــود أســس موضوعيــة
لقيــاس األداء.

ً
ثانيا :أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

ً
1.تتم مراجعة هيكل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من قبل المدقق الداخلي والمدقق الخارجي ،مرة واحدة على األقل
سنويا.
2.يقــوم البنــك بوضــع إجــراءات تمكــن الموظفيــن مــن اإلبــاغ وبشــكل ســري فــي حينــه عــن وجــود مخــاوف بخصــوص إحتماليــة حــدوث
مخالفــات ،وبشــكل يســمح بــأن يتــم التحقيــق بإســتقاللية فــي هــذه المخــاوف ومتابعتهــا ويتــم مراقبــة تنفيــذ هــذه اإلجــراءات مــن
قبــل لجنــة التدقيــق.

ً
ثالثا :تفعيل دور الدوائر المعنية بإدارة مخاطر البنك والرقابة الداخلية على أعماله
وتشمل هذه الدوائر ما يلي:
التدقيق الداخلي
1.لضمــان كفــاءة وفعاليــة أعمــال التدقيــق الداخلــي يتــم ربــط هــذه الدائــرة بمجلــس االدارة /لجنــة التدقيــق بشــكل مباشــر وال يتــم
تكليفهــا بــأي أعمــال تنفيذيــة لضمــان إســتقاللها الكامــل حيــث تقــوم إدارة التدقيــق الداخلــي برفــع تقاريرهــا إلــى رئيــس واعضــاء لجنــة
التدقيــق.
2.علــى المجلــس ضمــان وتعزيــز إســتقاللية المدققيــن الداخلييــن وإعطائهــم مكانــة مناســبة فــي الســلم الوظيفــي للبنــك ،وضمــان أن
يكونــوا مؤهليــن للقيــام بواجباتهــم بمــا فــي ذلــك حــق وصولهــم إلــى جميــع الســجالت والمعلومــات واإلتصــال بــأي موظــف داخــل
البنــك بحيــث يمكنهــم مــن أداء المهــام الموكلــة إليهــم وإعــداد تقاريرهــم دون تدخــل خارجــي.
3.علــى المجلــس إتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتعزيــز فعاليــة التدقيــق الداخلــي وذلــك مــن خــال إعطــاء األهميــة الالزمــة لعمليــة التدقيــق
وترســيخ ذلــك فــي البنــك ومتابعــة تصويــب مالحظــات التدقيــق.
4.تقــوم دائــرة التدقيــق الداخلــي بتطويــر إســتراتيجية لهــا كمــا تقــوم بتحديــد خطــة للتدقيــق لتقــوم لجنــة التدقيــق بإعتمادهــا باإلضافــة
الــى إقتــراح هيــكل ونطــاق التدقيــق الداخلــي.
5.على لجنة التدقيق التحقق من توفر الموارد الكافية والعدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلين إلدارة التدقيق الداخلي وتدريبهم.
6.يكــون إلدارة التدقيــق حــق الحصــول علــى أي معلومــة واإلتصــال بــأي موظــف داخــل البنــك ،كمــا تعطــى كافــة الصالحيــات التــي
تمكنهــا مــن أداء المهــام الموكلــة إليهــا وعلــى النحــو المطلــوب.
7.علــى البنــك توثيــق مهــام ،وصالحيــات ،ومســؤوليات إدارة التدقيــق ضمــن ميثــاق التدقيــق ( )Internal Audit Charterالمعتمــد
مــن المجلــس وتعميمــه داخــل البنــك.
8.تكون إدارة التدقيق مسؤولة عن إعالم لجنة التدقيق عن أي احتمالية لوجود تعارض في المصالح.
9.تمــارس إدارة التدقيــق الداخلــي مهامهــا وتعــد تقاريرهــا دون أي تدخــل خارجــي ويحــق لهــا مناقشــة تقاريرهــا مــع الدوائــر التــي تــم
تدقيقهــا.
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	10.تتضمن المسؤولية األساسية إلدارة التدقيق الداخلي – والتي يجب أن تقوم على أساس المخاطر – مراجعة ما يلي كحد أدنى:
•عمليــات اإلبــاغ المالــي فــي البنــك (للتأكــد مــن أن المعلومــات الرئيســية حــول األمــور الماليــة واإلداريــة والعمليــات تتوفــر فيهــا الدقــة
واإلعتماديــة والتوقيــت المناســب).
•اإلمتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير واإلجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العالقة.
•التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية كافية ألنشطة البنك وشركاته التابعة واإللتزام بها.
•تدقيــق األمــور الماليــة واإلداريــة ،بحيــث يتــم التأكــد مــن أن المعلومــات الرئيســية حــول األمــور الماليــة واإلداريــة تتوفــر فيهــا الدقــة
واإلعتماديــة والتوقيــت المناســب.
•مراجعة اإللتزام بدليل الحاكمية المؤسسية.
•مراجعة صحة وشمولية إختبارات األوضاع الضاغطة ( )Stress Testingوبما يتفق مع المنهجية المعتمدة من المجلس.
•التأكد من دقة اإلجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك (.)ICAAP
إدارة المخاطر
1.يتم رفد إدارة المخاطر بالكوادر البشرية المؤهلة وتوفير التدريب الالزم لها لتطوير أدائها بشكل مستمر.
2.علــى المجلــس ضمــان إســتقاللية دائــرة إدارة المخاطــر فــي البنــك مــن خــال رفــع تقاريرهــا الــى لجنــة إدارة المخاطــر ومنــح الدائــرة
الصالحيــات الالزمــة لتمكينهــا مــن الحصــول علــى المعلومــات مــن دوائــر البنــك األخــرى والتعــاون مــع اللجــان األخــرى للقيــام
بمهامها
3.تتضمــن مســؤوليات إدارة المخاطــر فــي البنــك مــا يلــي كحــد أدنــى وبحيــث يتــم تحديــد مســؤولياتها وصالحياتهــا بشــكل كامــل مــن
خــال ميثــاق إدارة المخاطــر الــذي يتــم إعتمــاده مــن خــال لجنــة المخاطــر:
•التوصية لمجلس اإلدارة بمستوى المخاطر المقبول .Risk Appetite
•تقديم التوصبات للجنة إدارة المخاطر عن تعرضات البنك للمخاطر وتسجيل حاالت اإلستثناءات من سياسة إدارة المخاطر.
•مراقبة إلتزام دوائر البنك بالمستويات المحددة للمخاطر المطلوبة.
•مراجعة إطار إدارة المخاطر  Risk Management Frameworkفي البنك قبل إعتماده من المجلس.
•تنفيذ إستراتيجية إدارة المخاطر باإلضافة الى تطوير سياسات وإجراءات عمل إلدارة كافة أنواع المخاطر.
•تطوير سياسات إدارة المخاطر المختلفة.
•دراســة وتحليــل جميــع المخاطــر التــي يواجههــا البنــك بمــا فيهــا مخاطــر اإلئتمــان ،مخاطــر الســوق ،مخاطــر الســيولة ومخاطــر
العمليــات.
•تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر.
•التوصيــة للجنــة إدارة المخاطــر بســقوف للمخاطــر ،والموافقــات ،ورفــع التقاريــر ،وتســجيل حــاالت اإلســتثناءات عــن سياســة إدارة
المخاطر.
•تزويــد المجلــس واإلدارة التنفيذيــة العليــا بمعلومــات عــن قيــاس المخاطــر ومنظومــة المخاطــر ( )Risk Proflieالفعليــة لكافــة
أنشــطة البنــك بالمقارنــة مــع وثيقــة المخاطــر المقبولــة  Risk Appetiteومتابعــة معالجــة اإلنحرافــات الســلبية( .يقــوم المجلــس
بمراجعــة إحصائيــات المخاطــر فــي البنــك النوعيــة والكميــة وبشــكل منتظــم فــي كل إجتمــاع للمجلــس).
•التحقق من تكامل آليات قياس المخاطر مع أنظمة المعلومات اإلدارية المستخدمة.
•توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك إلستخدامها ألغراض اإلفصاح والنشر للجمهور.
•المشاركة في عضوية اللجان المعنية بإدارة مخاطر البنك مثل لجان اإلئتمان ولجنة إدارة الموجودات والمطلوبات (.)ALCO
•علــى المجلــس التحقــق مــن معالجــة التجــاوزات علــى مســتويات المخاطــر المقبولــة بمــا فــي ذلــك مســائلة اإلدارة التنفيذيــة العليــا
المعنيــة بشــأن هــذه التجــاوزات.
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•تأكد مجلس اإلدارة من أن إدارة المخاطر تقوم بإجراء إختبارات األوضاع الضاغطة بشكل دوري لقياس قدرة البنك على تحمل
الصدمــات ومواجهــة المخاطــر المرتفعــة وأن يكــون للمجلــس دور رئيســي فــي إعتمــاد الفرضيــات والســيناريوهات المســتخدمة
ومناقشــة نتائــج اإلختبــارات وإعتمــاد اإلجــراءات الواجــب إتخاذهــا بنــاءا علــى هــذه النتائــج.
•علــى المجلــس إعتمــاد منهجيــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس مــال البنــك ،بحيــث تكــون منهجيــة شــاملة وفعالــة وقــادرة علــى
تحديــد جميــع المخاطــر التــي مــن الممكــن أن يواجههــا البنــك ،وتأخــذ بعيــن اإلعتبــار خطــة البنــك اإلســتراتيجية وخطــة رأس المــال،
ومراجعــة هــذه المنهجيــة بصــورة دوريــة والتحقــق مــن تطبيقهــا والتأكــد مــن إحتفــاظ البنــك بــرأس مــال كافــي لمقابلــة جميــع
المخاطــر التــي يواجههــا.
•على المجلس وقبل الموافقة على أي توسع في أنشطة البنك األخذ باإلعتبار المخاطر المترتبة على ذلك وقدرات ومؤهالت
موظفي إدارة المخاطر.
•على المجلس إعتماد وثيقة للمخاطر المقبولة للبنك.
اإلمتثال COMPLIANCE
1.علــى المجلــس ضمــان إســتقاللية إدارة اإلمتثــال وعــدم تكليفهــا بــأي أعمــال تنفيذيــة وضمــان إســتمرار رفدهــا بكــوادر كافيــة ومدربــة
وتكافــأ بشــكل كاف.
2.يتم توثيق مهام ،صالحيات ومسؤوليات إدارة اإلمتثال وتعميمها داخل البنك بعد إعتمادها من قبل المجلس.
3.تقــوم إدارة اإلمتثــال بإعــداد منهجيــة فعالــة لضمــان إمتثــال البنــك بجميــع القوانيــن والتشــريعات النافــذة وأي إرشــادات وأدلــة ذات
عالقة.
4.تتحمــل دائــرة اإلمتثــال مســؤولية تطويــر إجــراءات وسياســات مكافحــة غســل األمــوال وتقــوم بإتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للكشــف عــن
أي عمليات مشبوهة لالبالغ عنها للجهات الرقابية المعنية.
5.يعتمــد المجلــس ويراقــب سياســة اإلمتثــال مــن خــال لجنــة اإلمتثــال بحيــث يتــم مراجعــة هــذه السياســة بشــكل دوري والتحقــق مــن
تطبيقهــا ويكــون إعدادهــا وتطويرهــا فــي البنــك مــن صالحيــات إدارة اإلمتثــال.
6.ترفــع إدارة اإلمتثــال تقاريرهــا حــول نتائــج أعمالهــا ومراقبتهــا لإلمتثــال إلــى المجلــس مــن خــال لجنــة اإلمتثــال المنبثقــة عنــه مــع إرســال
نسخة إلى اإلدارة التنفيذية ،وبما يتماشى وتعليمات البنك المركزي الصادرة بهذا الخصوص.

ً
رابعا :تفعيل دور المدقق الخارجي
1.علــى المجلــس ضمــان تدويــر منتظــم للمدقــق الخارجــي بيــن مكاتــب التدقيــق وشــركاتها التابعــة أو الحليفــة أو المرتبطــة بهــا بــأي
شــكل مــن األشــكال كل ســبع ســنوات كحــد أقصــى وتحتســب مــدة الســبع ســنوات األولــى إعتبــارا مــن عــام .2010
2.تكون السنة األولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم.
3.ال يجــوز إعــادة إنتخــاب المكتــب القديــم مــرة أخــرى قبــل مــرور ســنتين علــى األقــل مــن تاريــخ آخــر إنتخــاب لــه بالبنــك بخــاف مهمــة
التدقيــق المشــتركة.
4.يقوم المدقق الخارجي بتزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريره.

ً
سنويا.
5.يجتمع المدقق الخارجي مع لجنة التدقيق بدون حضور اإلدارة التنفيذية مرة واحدة على األقل

ً
خامسا :السياسات واإلجراءات
1.لضمان سالمة عمليات البنك يتم تطوير سياسات وإجراءات تغطي كافة األنشطة المصرفية للبنك.
2.يتم تعميم هذه السياسات واإلجراءات على كافة المستويات اإلدارية في البنك.
3.تتم مراجعة كافة السياســات واإلجراءات بإنتظام للتأكد من شــمولها ألي تعديالت أو تغييرات طرأت على القوانين والتعليمات
والظــروف اإلقتصاديــة وأي أمــور أخــرى تتعلــق بالبنــك ،باإلضافــة الــى إصــدار أي سياســات جديــدة تطــرأ الحاجــة لهــا.
4.على اإلدارة التنفيذية في البنك التأكد من أن سياسات البنك تحدد أسس التعامل مع األطراف ذوي العالقة ،من حيث ضوابط
اإلقراض لهم ،أو شراء األجهزة والخدمات منهم أو أي تعامل اخر ،بما في ذلك تحديد الجهة صاحبة الصالحية في كل مما تقدم.
5.علــى دوائــر البنــك المعنيــة بأنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة التأكــد مــن أن عمليــات األطــراف ذوي العالقــة قــد تمــت وفقـ ًـا لهــذه
السياســة.
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6.تحــدد سياســات البنــك المكتوبــة جميــع العمليــات التنفيذيــة التــي تتطلــب موافقــة المجلــس ،ويحــدد المجلــس داخليً ــا اآلليــة التــي
يتــم بهــا الموافقــة علــى هــذه العمليــات.

ً
سادسا :اإلفصاح
1.علــى المجلــس التأكــد مــن نشــر وتوفيــر معلومــات ذات داللــة ومعنــى الماليــة منهــا وغيــر الماليــة التــي تهــم اصحــاب المصالــح حــول
نشــاطاته لــكل مــن البنــك المركــزي والمســاهمين ،والمودعيــن ،والبنــوك األخــرى ،والجمهــور بشــكل عــام ،مــع التركيــز علــى القضايــا
التــي تثيــر قلــق المســاهمين.
2.يقــوم مجلــس اإلدارة بإعتمــاد سياســة اإلفصــاح التــي تحــدد بشــكل واضــح كافــة األمــور التــي تتطلــب اإلفصــاح مــن قبــل البنــك،
باإلضافــة الــى تحديــد دوريــة اإلفصــاح واألســاليب المســتخدمة لإلفصــاح.
3.علــى المجلــس أن يتأكــد مــن إلتــزام البنــك باإلفصاحــات التــي حددتهــا المعاييــر الدوليــة لإلبــاغ المالــي ( )IFRSومعاييــر المحاســبة
الدولية ( )IASوتعليمات البنك المركزي والتشريعات األخرى ذات العالقة وأن يتأكد من أن اإلدارة التنفيذية على علم بالتغيرات
التــي تطــرأ علــى المعاييــر الدوليــة لإلبــاغ المالــي.
4.تقــع علــى إدارة البنــك مســؤولية التأكــد مــن التقيــد بالتطبيــق الكامــل لكافــة التعديــات التــي تطــرأ علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر
الماليــة(.)IFRS
5.يجــب أن يكــون البنــك علــى درايــة بالتغييــرات التــي تطــرأ علــى الممارســات الدوليــة لإلبــاغ المالــي ونطــاق الشــفافية المطلــوب مــن
المؤسســات الماليــة.
6.تقــوم اإلدارة التنفيذيــة برفــع تقاريــر حــول التطــورات فــي مجــال اإلفصــاح إلــى المجلــس باإلضافــة إلــى تقديــم التوصيــات حــول ســبل
تعزيــز ممارســات البنــك فــي مجــال اإلفصــاح وبشــكل يزيــد عــن متطلبــات البنــك المركــزي األردنــي بهــذا الخصــوص.
7.علــى البنــك نشــر دليــل الحاكميــة الخــاص بــه علــى موقعــه اإللكترونــي وبــأي طريقــة أخــرى مناســبة إلطــاع الجمهــور وعلــى البنــك
اإلفصــاح فــي تقريــره الســنوي عــن وجــود دليــل الحاكميــة المؤسســية لديــه ،واإلفصــاح أيضـ ًـا عــن المعلومــات التــي تهــم أصحــاب
المصالــح بمــا فيهــا الدليــل وعــن مــدى إلتزامــه بتطبيــق مــا جــاء فيــه.
8.يجــب أن يتضمــن التقريــر الســنوي للبنــك نصــا يفيــد أن المجلــس مســؤول عــن دقــة وكفايــة البيانــات الماليــة للبنــك والمعلومــات
الــواردة فــي ذلــك التقريــر وعــن كفايــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة.
9.علــى المجلــس التأكــد مــن تضميــن التقريــر الســنوي للبنــك وتقاريــره الربعيــة إفصاحــات تتيــح للمســاهمين الحالييــن أو المحتمليــن
اإلطــاع علــى نتائــج العمليــات والوضــع المالــي للبنــك.
	10.على مجلس اإلدارة التأكد من أن التقرير السنوي يتضمن ما يلي كحد أدنى:
•ملخصا للهيكل التنظيمي للبنك.
•ملخص لمهام ومسؤوليات لجان المجلس وأي صالحيات قام المجلس بتفويضها لهذه اللجان.
•المعلومــات التــي تهــم اصحــاب المصالــح المبينــة فــي دليــل الحاكميــة المؤسســية للبنــك ومــدى إلتزامــه بتطبيــق مــا جــاء فــي
الدليــل.
•معلومــات عــن كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس مــن حيــث مؤهالتــه وخبراتــه ومقــدار مســاهمته فــي رأس مــال البنــك وفيمــا
إذا كان مســتقال أم ال وعضويتــه فــي لجــان المجلــس وتاريــخ تعيينــه وأي عضويــات يشــغلها فــي مجالــس إدارة شــركات اخــرى،
والمكافات بكافة أشــكالها التي حصل عليها من البنك وذلك عن الســنة المنصرمة ،وكذلك القروض الممنوحة له من البنك،
وأي عمليــات أخــرى تمــت بيــن البنــك والعضــو أو األطــراف ذوي العالقــة بــه.
•معلومات عن دائرة إدارة المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت عليها.
•عدد مرات إجتماع مجلس اإلدارة ولجانه وعدد مرات حضور كل عضو في هذه االجتماعات.
•أسماء كل من أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا المستقيلين خالل العام.
•ملخــص عــن سياســة منــح المكافــآت لــدى البنــك مــع اإلفصــاح عــن كافــة أشــكال مكآفــات أعضــاء المجلــس كل علــى حــدا،
والمكافــآت بكافــة اشــكالها التــي منحــت لــإدارة التنفيذيــة العليــا كل علــى حــدا ،وذلــك عــن الســنة المنصرمــة.
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•أسماء المساهمين الذين يملكون نسبة  1%أو أكثر من رأس مال البنك ،مع تحديد المستفيد النهائي (Ultimate Beneficial
 )Ownersلهذه المساهمات أو أي جزء منها وتوضيح إن كان أي من هذه المساهمات مرهونة كليا أو جزئيا.
•إقــرارات مــن كافــة أعضــاء المجلــس بــأن العضــو لــم يحصــل علــى أي منافــع مــن خــال عملــه فــي البنــك ولــم يفصــح عنهــا ســواء
كانــت تلــك المنافــع ماديــة أم عينيــة ،وســواء كانــت لــه شــخصيا أو ألي مــن ذوي العالقــة بــه وذلــك عــن الســنة المنصرمــة.

ً
سابعا :حقوق أصحاب المصالح
تقتضــي مبــادئ الحاكميــة المؤسســية معاملــة كافــة أصحــاب المصالــح بعدالــة وشــفافية وإفصــاح وتمكــن أصحــاب المصالــح مــن
تقييــم وضعيــة البنــك بمــا فــي ذلــك أدائــه المالــي ،كمــا تقتضــي أن تكــون العالقــة بيــن اإلدارة وأصحــاب المصالــح محكومــة بقواعــد
المســاءلة ،حيــث أنــه يجــب اإللتــزام بمــا يلــي:
1.على المجلس توفير آلية محددة لضمان التواصل مع أصحاب المصالح و ذلك من خالل اإلفصاح وتوفير معلومات ذات داللة
حول أنشــطة البنك ألصحاب المصالح من خالل االتي :
•اجتماعات الهيئة العامة.
•التقرير السنوي.
•تقاريــر ربــع ســنوية تحتــوي علــى معلومــات ماليــة باإلضافــة الــى تقريــر المجلــس حــول تــداول أســهم البنــك ووضعــه المالــي خــال
الســنة.
•الموقع اإللكتروني للبنك.
•قسم عالقات المساهمين.
2.علــى المجلــس ضمــان تخصيــص جــزء مــن موقــع البنــك اإللكترونــي يتضمــن توضيــح لحقــوق المســاهمين وتشــجيعهم علــى الحضــور
والتصويــت فــي اجتماعــات الهيئــة العامــة وكذلــك نشــر المســتندات المعنيــة باالجتماعــات ومــن ضمنهــا النــص الكامــل للدعــوة
ومحاضــر االجتماعــات.

القسم السادس عشر :لجان المجلس
ينبثــق عــن مجلــس اإلدارة اللجــان التاليــة أو أي لجــان أخــرى يــرى المجلــس ضــرورة تشــكيلها لتوجيــه ومتابعــة ومراقبــة العمــل فــي البنــك
ورفــع التقاريــر الدوريــة والتوصيــات بشــأنه إلــى مجلــس اإلدارة:
1.لجنة التدقيق.
2.لجنة اإلدارة.
3.لجنة المخاطر.
4.لجنة التحكم المؤسسي.
5.لجنة الترشيح والمكافآت.
6.لجنة اإلمتثال.
7.لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات.
8.لجنة التسهيالت.
علمــا بأنــه يحضــر علــى أي عضــو فــي المجلــس أن يكــون رئيســا ألكثــر مــن لجنــة مــن اللجــان األساســية (لجنــة التدقيق/لجنــة المخاطــر /لجنــة
التحكــم المؤسســي/لجنة الترشــيحات والمكافــآت) كمــا يحظــر علــى العضــو أيضــا أن يكــون رئيســا ألكثــر مــن لجنتيــن مــن كافــة اللجــان
المنبثقــة عــن المجلــس.
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والتالي توضيح لمهام وصالحيات وعضويات كل من هذه اللجان:

لجنة التدقيق
الهدف:
مســاعدة مجلــس االدارة فــي أداء مهامــه فيمــا يتعلــق باإلشــراف والمراقبــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة ،بيئــة انظمــة الضبــط والرقابــة
الداخليــة ،عمليــة التدقيــق ومــدى االلتــزام بالتشــريعات التــي تحكــم عمــل البنــك ،وتفعيــل دور المدقــق الخارجــي.
ويتــم اعتمــاد ميثــاق اللجنــة مــن قبــل مجلــس االدارة ويعتبــر جــزء ال يتجــزأ مــن دليــل الحاكميــة المؤسســية للبنــك ،ويحــدد صالحياتهــا
ومســؤولياتها االشــرافية المطلــوب منهــا ممارســتها وتنفيذهــا فــي البنــك وشــركاته التابعــة.
التشكيل:
•تشــكل اللجنــة بقــرار مــن مجلــس االدارة ويتولــى أميــن ســر مجلــس االدارة أمانــة ســر اللجنــة وال يجــوز دمــج أعمــال أي لجنــة أخــرى مــع
أعمــال هــذه اللجنــة.
•تتألــف اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء علــى االقــل مــن مجلــس االدارة علــى أن يكــون غالبيــة اعضاءهــا بمــا فيهــم رئيــس اللجنــة مــن االعضــاء
المســتقلين وتنتخــب اللجنــة أحــد األعضــاء رئيسـ ًـا لهــا علــى أن ال يكــون هــو رئيــس المجلــس أو ان يكــون رئيــس ألي لجنــة أخــرى منبثقــة
عــن المجلــس.
•يجــب أن يكــون جميــع األعضــاء حاصليــن علــى مؤهــات علميــة ويتمتعــون بخبــرة عمليــة مناســبة فــي مجــال المحاســبة او الماليــة او
اي مــن التخصصــات او المجــاالت المشــابهه ذات العالقــة بأعمــال البنــك.
االجتماعات:
•تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها مــرة كل ثالثــة أشــهر علــى االقــل أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك أو بنــاء علــى قــرار مجلــس إدارة
ـاء علــى طلــب مــن المدقــق الخارجــي أو رئيــس إدارة التدقيــق
البنــك أو بنــاء علــى طلــب مــن اعضائهــا اآلخريــن ،وكذلــك تجتمــع اللجنــة بنـ ً
الداخلــي اذا ارتــأت اللجنــة ضــرورة لذلــك.
•يحضر رئيس إدارة التدقيق الداخلي اجتماعات اللجنة.
ً
ـخصيا وفــي حــال تعــذر الحضــور الشــخصي فيمكــن لعضــو
•يكــون إجتمــاع اللجنــة قانونيـ ًـا بحضــور عضويــن علــى األقــل ويكــون الحضــور شـ
اللجنــة ابــداء وجهــة نظــره مــن خــال الفيديــو او الهاتــف بعــد موافقــة رئيــس اللجنــة ويكــون لــه حــق التصويــت والتوقيــع علــى محضــر
االجتمــاع شــريطة توثيــق ذلــك حســب االصــول وان اليقــل عــدد االعضــاء الحاضريــن شــخصيا عــن ثلثــي اعضــاء اللجنــة وان ال تقــل
نســبة الحضــور الشــخصي للعضــو عــن  50%مــن اجتماعــات اللجنــة خــال عــام.

الصالحيات:
•تعمــل اللجنــة تحــت إشــراف مجلــس اإلدارة وترفــع إليــه تقاريرهــا وتوصياتهــا بنتائــج ممارســتها لمهامهــا وتتخــذ توصيــات  /قــرارات
اللجنــة بأغلبيــة الحضــور وفــي حــال تســاوي االصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس اللجنــة.
•للجنــة التدقيــق طلــب اي معلومــات مــن االدارة التنفيذيــة ودعــوة اي اداري فــي البنــك لحضــور اجتماعاتهــا بالتنســيق مــع رئيــس
مجلــس االدارة او الرئيــس التنفيــذي وكذلــك عنــد االســتعانة بمصــادر خارجيــة.
•دراسة اي مسألة تعرض عليها من قبل مجلس االدارة او اي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وابداء الراي بشأنها.
•تسوية الخالفات بين اإلدارة التنفيذية وبين المدققين الداخليين والخارجيين والسلطات الرقابية بشأن التقارير المالية ومالحظات
التدقيق الداخلي ونطاق عمله.
المهام والمسؤوليات:
ان مســؤولية لجنــة التدقيــق ال تغنــي عــن مســؤوليات المجلــس او االدارة التنفيذيــة فيمــا يتعلــق بالرقابــة علــى كفايــة انظمــة الضبــط
والرقابــة الداخليــة لديــه وكذلــك ال تؤثــر علــى قــدرة مجلــس االدارة فــي االتصــال المباشــر مــع االدارة التنفيذيــة أو التدقيــق الداخلــي او
التدقيــق الخارجــي.
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وفيما يلي عرض لمسؤوليات اللجنة:
التقارير المالية ومتطلبات اإلفصاح:
ً
•مراجعة البيانات المالية السنوية ونصف السنوية والربعية لفروع االردن والبنك موحدا وقبل عرضها على مجلس اإلدارة ومراجعة
مدى انسجامها مع التشريعات والمعايير الدولية وتقديم التوصيات بشأنها مع التأكد واالخذ بعين االعتبار ما يلي:
الحصول على شــهادة من المدقق الخارجي بمدى كفاية المخصصات/الخســارة االئتمانية المتوقعة للتســهيالت واالســتثماراتوااللتزامــات المحتملــة والحاجــة الي مخصصــات اضافيــة ودقــة احتســاب الفوائــد واالربــاح المعلقــة ،ودقــة احتســاب مخصــص
العقــارات المســتملكة واي نقــص فــي المخصصــات وصحــة احتســاب التدنــي فــي قيمــة الشــهرة.
ً
ديونا هالكة.
إبداء الرأي في ديون البنك غير العاملة او المقترح اعتبارهاالقضايــا المحاســبية ذات االثــر الجوهــري علــى البيانــات الماليــة مثــل اي تغيــر فــي السياســات المحاســبية ،وكذلــك اي حــركات غيــرعاديــة واي امــور يخضــع تقييمهــا بدرجــة عاليــة للحكــم الشــخصي ،دقــة االجــراءات المحاســبية والرقابيــة وســامتها ومــدى التقيــد
بهــا والحصــول علــى رأي المدقــق الخارجــي حــول صحــة المعالجــات المحاســبية علــى اي تعديــات علــى البيانــات الماليــة .التأكــد مــن
التــزام البنــك بالمعاييــر الدوليــة لالبــاغ المالــي  IFRSومعاييــر المحاســبة الدوليــة  IASواالفصاحــات التــي حددتهــا وتعليمــات البنــك
المركــزي وهيئــة االوراق الماليــة والتشــريعات االخــرى ذات العالقــة والتأكــد مــن ان االدارة التنفيذيــة علــى علــم بالتغيــرات التــي
تطــرأ علــى هــذه المعاييــر وان يتــم رفــع تقاريــر بذلــك الــى مجلــس االدارة.
التدقيق الداخلي:
•مراجعة ميثاق ادارة التدقيق الداخلي والتوصية الى المجلس بالموافقة عليه بحيث يتضمن مهام وصالحيات ومسؤوليات ادارة
التدقيــق ،والتاكــد مــن تعميمــه داخــل البنــك.
•مراجعــة ودراســة خطــة التدقيــق الداخلــي المعــدة علــى اســاس المخاطــر الرئيســية والهامــة بمــا فيهــا خطــة تدقيــق انظمــة المعلومــات
والتأكد من مدى شموليتها من حيث نطاقها وعدم وجود اي محددات ونتائجها ومدى كفايتها وتضمينها باالهداف االستراتيجية
للبنــك واعتمادهــا ومتابعتهــا والموافقــة علــى اي تعديــات جوهريــة عليهــا.
•مراجعــة الهيــكل التنظيمــي وموازنــة دائــرة التدقيــق الداخلــي مــع رئيــس إدارة التدقيــق الداخلــي والتاكــد مــن توفيــر الكــوادر المؤهلــة بمــا
فيهــا كــوادر تدقيــق انظمــة المعلومــات وأي مــوارد اخــرى الزمــة باالضافــة الــى تدريبهــا لتنفيــذ اعمــال ادارة التدقيــق الداخلــي بشــكل
فعــال وكفــوء.
•التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي على تدقيق أنشطة البنك كل ثالثة سنوات كحد أعلى.
•مراجعــة تقاريــر التدقيــق الداخلــي ونتائــج التدقيــق علــى انظمــة المعلومــات بعــد عرضهــا علــى لجنــة حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات
والتركيــز علــى ملخــص االدارة والمالحظــات ذات مســتوى المخاطــر العاليــة واالجــراءات المتخــذة لتصويبهــا مــن قبــل االدارة التنفيذيــة.
•التأكــد مــن تزويــد البنــك المركــزي خــال الربــع االول مــن كل عــام بتقريــر تدقيــق المعلومــات والتكنولوجيــا الصاحبــة لهــا صــادر عــن
التدقيــق الداخلــي يتضمــن رد االدارة التنفيذيــة واطــاع وتوصيــات مجلــس االدارة ،وفقـ ًـا لتعليمــات حاكميــة وادارة المعلومــات
والتكنولوجيــا.
•التأكــد مــن قيــام التدقيــق الداخلــي بمتابعــة تنفيــذ اهــم توصيــات لجنــة التدقيــق واهــم المالحظــات الــواردة فــي تقاريــره وتزويــد
اللجنــة بنتائــج هــذه المتابعــة بشــكل ربــع ســنوي التخاذهــم االجــراء المناســب فــي حــال عــدم االلتــزام بتصويــب المالحظــات او تنفيــذ
التوصيــات ،واعــام المجلــس بــأي مالحظــات ترتئيهــا جوهريــة.
•التأكــد مــن قيــام التدقيــق الداخلــي بتنفيــذ متطلبــات البنــك المركــزي والجهــات الرقابيــة مثــل مراجعــة اختبــارات االوضــاع الضاغطــة
والتقييــم الداخلــي لكفايــة راس المــال ورفــع تقاريــر بذلــك الــى مجلــس االدارة.
•اإلجتماع مع رئيس إدارة التدقيق الداخلي بعدم حضور االدارة التنفيذية مرة واحدة في السنة على االقل.
•التأكــد مــن اســتقاللية وموضوعيــة التدقيــق الداخلــي وعــدم تكليفــه بــأي اعمــال تنفيذيــة واعطــاء الموظفيــن فيــه مكانــة مناســبة فــي
الســلم الوظيفــي للبنــك وضمــان ان يكونــوا مؤهليــن للقيــام بواجباتهــم ،ورفــع تقاريــر بذلــك الــى مجلــس االدارة.
•إتخــاذ االجــراءات الالزمــة لتعزيــز فعاليــة التدقيــق الداخلــي مــن خــال اعطــاء االهميــة الالزمــة لعمليــة التدقيــق وترســيخ ذلــك فــي البنــك
ومــن خــال متابعــة تصويــب مالحظــات التدقيــق وان يتــم رفــع تقاريــر بذلــك الــى مجلــس االدارة.
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•التوصيــة لمجلــس االدارة بتعييــن او قبــول اســتقالة او انهــاء خدمــات رئيــس إدارة التدقيــق الداخلــي ،علــى ان يتــم الحصــول علــى عــدم
ممانعــة البنــك المركــزي علــى اســتقالته او انهــاء خدماتــه والقيــام بتقييــم أدائــه الســنوي وتحديــد رواتبــه وزيادتــه الســنوية ومكافآتــه
ومــا يتمتــع بــه مــن امتيــازات أخــرى.
•اإلطــاع علــى نتائــج تقييــم أداء موظفــي التدقيــق الداخلــي والمكافــآت وتحديــد مكافآتهــم ،والتأكــد مــن قدرتهــم علــى التحقــق
مــن توفــر انظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة كافيــة وتدقيــق االمــور الماليــة واالداريــة وااللتــزام بالسياســات الداخليــة والمعاييــر الدوليــة
والتشــريعات ذات العالقــة فــي البنــك.
•اإلطــاع علــى نتائــج تقييــم أعمــال ادارة التدقيــق الداخلــي ومــدى التزامهــا بمعاييــر التدقيــق الداخلــي ومبــادئ اخالقيــات المهنــة
وتعريــف التدقيــق الداخلــي.
المدقق الخارجي:
•التأكــد مــن اســتقاللية المدقــق الخارجــي ودورانــه المنتظــم وترشــيحه بعــد التأكــد مــن اســتيفاؤه لشــروط ترشــيح وتكليــف مكتــب
التدقيــق حســب تعليمــات التدقيــق الخارجــي للبنــوك الصــادرة عــن البنــك المركــزي والتوصيــة بأتعابــه وإنهــاء خدماتــه الــى مجلــس
االدارة.
•مراقبــة فاعليــة المدقــق الخارجــي فــي كافــة مراحــل التدقيــق والتحقــق مــن التزامــه بنطــاق وخطــة عملــه وتقديــم تقاريــر نصــف ســنوية
الــى مجلــس االدارة ومناقشــتها مــع المجلــس.
•التأكــد مــن قيــام المدقــق الخارجــي بتزويــد البنــك المركــزي خــال الربــع االول بتقريــر تدقيــق المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا
يتضمــن رد االدارة التنفيذيــة والتوصيــات الصــادرة بخصوصــه وفقــا لمــا تتطلبــه تعليمــات حاكميــة وادارة المعلومــات والتكنولوجيــا.
•دعــوة الشــريك المســؤول فــي مكتــب التدقيــق الخارجــي لحضــور اجتماعاتهــا المتعلقــة باعمــال التدقيــق الخارجــي بإســتثناء االجتماعــات
التــي تتعلــق بمناقشــة تقييــم فعاليــة التدقيــق الخارجــي ،وتســهل اللجنــة حضــوره الجتماعــات اللجــان االخــرى التــي لهــا صلــة بأعمــال
التدقيــق اذا رأت لجنــة التدقيــق ان ذلــك ضروريــا.
•مناقشــة اي تحفظات ومعيقات مع الشــريك المســؤول في مكتب التدقيق بدون حضور االدارة التنفيذية مرة واحدة على االقل
ســنويا ،واعالم مجلس االدارة باي مالحظات ترتأيها جوهرية.
•التوصيــة لمجلــس االدارة بالموافقــة او عدمــه فــي حــال تــم تكليــف مكتــب التدقيــق بخدمــات اضافيــة خــارج نطــاق تدقيــق الحســابات
بعــد التأكــد مــن اثــر ذلــك علــى اســتقالليته ،وفــي حــال تــم طلــب تقديــم خدمــات اضافيــة مــن خــال مكتــب تدقيــق آخــر او اي جهــة
متخصصــة فيتــم التأكــد مــن عــدم تعارضهــا مــع اســتقالليته وموضوعيتــه.
•تنفيذ مهام لجنة التدقيق المحددة في سياسة التدقيق الخارجي المعتمدة.
اإلمتثال:
•اإلجتمــاع مــع مســؤول االمتثــال مــرة واحــدة علــى االقــل فــي الســنة وبــدون حضــور االدارة التنفيذيــة للتاكــد مــن مــدى التــزام البنــك
بالقوانين والسياسات واالجراءات ومن كفاية متابعة نتائج التدقيق الخارجي والبنك المركزي والجهات الرقابية واالخذ بالتوصيات
الالزمــة ومــدى تجــاوب االدارة لهــا ،واعــام مجلــس االدارة بــاي مالحظــات ترتأيهــا جوهريــة.
•الحصول على تحديث مستمر من االمتثال واإلدارة التنفيذية والمستشار القانوني للبنك ألي قضايا متعلقة باإلمتثال.
•التأكــد مــن عــدم وجــود أي تضــارب فــي المصالــح قــد ينجــم عــن القيــام بعقــد الصفقــات او ابــرام العقــود او الدخــول فــي مشــروعات
مــع االطــراف ذوي العالقــة والقيــام بمراجعــة جميــع التعامــات مــع االطــراف ذوي العالقــة ومراقبتهــا ،واطــاع المجلــس عليهــا وفقــا
للسياســات المعتمــدة مــن مجلــس االدارة بهــذا الخصــوص بالتنســيق مــع االمتثــال.
•مراجعــة ومراقبــة سياســة واجــراءات التبليــغ عــن الممارســات الخاطئــة والتــي تمكــن الموظــف مــن االبــاغ بشــكل ســري عــن اي خطــأ
فــي التقاريــر الماليــة او ايــة امــور اخــرى ،وان تضمــن اللجنــة وجــود الترتيبــات الالزمــة للتحقيــق المســتقل والتأكــد مــن متابعــة نتائــج
التحقيــق ومعالجتهــا بموضوعيــة بالتنســيق مــع االمتثــال.
•مراقبة االلتزام بميثاق السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل.
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نظام الضبط والرقابة:

•التأكــد مــن قيــام التدقيــق الداخلــي سـ ً
ـنويا علــى االقــل بمراجعــة نظــام الضبــط والرقابــة الداخليــة والحاكميــة المؤسســية مــن خــال
مراجعــة تقريــره الــذي يتضمــن اهــم مالحظــات تقاريــر التدقيــق الداخلــي ويشــمل ذلــك حمايــة وأمــن المعلومــات وتوافقهــا مــع
تعليمــات البنــك المركــزي والجهــات الرقابيــة للحــد مــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك واي مراســات وتوصيــات للجنــة التدقيــق
واالجــراءات التصويبيــة المتخــذة مــن االدارة التنفيذيــة ازائهــا ،واعــام مجلــس االدارة بــاي مالحظــات ترتأيهــا جوهريــة.
•التأكــد مــن قيــام المدقــق الخارجــي سـ ً
ـنويا علــى االقــل بمراجعــة نظــام الضبــط والرقابــة الداخليــة مــن خــال مراجعــة المالحظــات فــي
تقاريــره ومراســاته ،ويشــمل ذلــك حمايــة وأمــن المعلومــات واإلجــراءات التصويبيــة المتخــذة مــن االدارة التنفيذيــة ازائهــا ،واعــام
مجلــس االدارة بــاي مالحظــات ترتأيهــا جوهريــة.

مسؤوليات أخرى:
•اإلطــاع علــى نتائــج التحقيقــات الرســمية التــي يشــارك بهــا التدقيــق الداخلــي ومراجعــة االجــراءات التصويبيــة المتخــذة مــن قبــل االدارة
التنفيذيــة فــي حــال الحاجــة لذلــك ،واعــام مجلــس االدارة بــأي مالحظــات ترتأيهــا جوهريــة.
•التحقــق مــن اخضــاع كافــة انشــطة البنــك للتدقيــق بمــا فيهــا المســندة لجهــات خارجيــة ( )Outsourced Activitiesللتاكــد مــن قيــام
جهــة مســتقلة محايــدة بشــكل ســنوي علــى االقــل بالتاكــد مــن توفــر خطــط الســتمرارية االعمــال لــدى غيــر المعتمــد عليهــا تضمــن
التوافريــة والســرية لبيانــات وعمليــات البنــوك لــدى حــدوث اي طــارئ.
•المراجعة السنوية لميثاق اللجنة ورفع اي تعديالت عليه لمجلس االدارة العتمادها.
•التأكد بشكل سنوي على االقل من ان جميع المسؤوليات المشار اليها في الميثاق يتم االلتزام بها.
مسؤوليات أمين السر:
•تزويد كل عضو من اعضاء اللجنة بميثاق لجنة التدقيق الموافق عليه من مجلس االدارة.
•التنسيق مع رئيس واعضاء اللجنة والرئيس التنفيذي ورئيس إدارة التدقيق الداخلي لتحديد مواعيد اجتماعات اللجنة.
•نقل المعلومات بين اعضاء اللجنة ولجان المجلس واالدارة وتسهيل حصول اعضائها على كافة المعلومات الالزمة.
•تحضيــر جــدول االجتمــاع وكافــة الوثائــق والمعلومــات المتعلقــة باالجتمــاع بنــاء علــى طلــب رئيــس اللجنــة وارســاله مــع محتوياتــه الــى
االعضــاء ورئيــس لجنــة التدقيــق والمدعويــن مــن االدارة التنفيذيــة قبــل موعــد االجتمــاع بوقــت كاف.
•تدويــن اجتماعــات اللجنــة فــي محاضــر رســمية تتضمــن االعمــال التــي قامــت بهــا ومتابعــة التوصيــات المتخــذة مــن قبلهــا ومتابعــة
بحــث اي مواضيــع تــم ارجــاء طرحهــا فــي اجتمــاع ســابق وعلــى ان يتــم مراعــاة الدقــة فــي الكتابــة وتســجيل دقيــق الي عمليــات تصويــت
او تحفظات او اقتراحات وارفاق اي مستندات أو االشارة الي اي وثائق تم الرجوع اليها خالل االجتماعات ،وحفظ سجالت ووثائق
اجتماعــات اللجنــة اصوليــا.
•إعداد مسودة محضر اصولي ومتابعة توقيعه من رئيس وأعضاء اللجنة.

لجنة اإلدارة
•يتم إعتماد ميثاق لجنة اإلدارة من قبل مجلس اإلدارة ويعتبر هذا الميثاق جزء ال يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك.
•يتــم مراجعــة هــذا الميثــاق بشــكل ســنوي مــن قبــل اللجنــة بالتعــاون مــع اإلدارة التنفيذيــة للبنــك ويتــم رفــع أي تعديــات مقترحــة عليــه
لمجلــس اإلدارة إلعتمادهــا.
•يتم اإلفصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك
عضوية اللجنة
•تتألف اللجنة بقرار من مجلس إدارة البنك.
•تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة على األقل.
•يجب أن تتوفر لدى األعضاء معرفة وخبرة مصرفية كافية تمكنهم من إتخاذ القرارات السليمة.
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رئاسة اللجنة

ً
رئيسا لها.
يكون أحد أعضاء اللجنة
النصاب

ً
ـخصيا وفــي حــال تعــذر الحضــور الشــخصي لســبب أو لعــذر
يكــون إجتمــاع اللجنــة قانونيـ ًـا بحضــور عضويــن علــى األقــل ويكــون الحضــور شـ
مقبــول فيمكــن لعضــو اللجنــة إبــداء وجهــة نظــره مــن خــال الفيديــو أو الهاتــف ويكــون لــه حــق التصويــت والتوقيــع علــى محضــر اإلجتمــاع
وذلــك فــي حــال اإللتــزام بالمتطلبــات المذكــورة أدنــاه:
•توثيق عدم حضور العضو بشكل شخصي وسببه حسب األصول.
•حضور العضو لكامل اإلجتماع وتوثيق ذلك.
•توقيع العضو على المحضر الخاص بإجتماع اللجنة والقرارات الصادرة بموجبه عند عودته.
•أن ال يقل عدد األعضاء الحاضرين لإلجتماع بشكل شخصي عن ثلثي أعضاء اللجنة.
•أن ال تقل نسبة الحضور الشخصي للعضو عن ( )50%من اجتماعات اللجنة خالل عام سابق من تاريخ اإلجتماع.
التصويت
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد األعضاء الحاضرين.
أمانة سر اللجنة
يتولى مدير إدارة ومراقبة اإلئتمان أمانة سر اللجنة.
اجتماعات اللجنة
•تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس اإلدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.
ـاء علــى طلــب مــن أحــد
ـاء علــى قــرار مجلــس إدارة البنــك أو بنـ ً
•تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك أو بنـ ً
أعضائهــا.
•يمكن أن يشارك أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا في اجتماعات اللجنة لعرض توصياتهم من خاللها.
مهام ومسؤوليات اللجنة
في مجال اإلستثمار
•دراســة توصيات إدارة الخزينة واإلســتثمار فيما يتعلق بعمليات البيع والشــراء لإلســتثمارات والموافقة عليها ضمن صالحيات
اللجنة.
•دراســة توصيــات إدارة الخزينــة واإلســتثمار فيمــا يتعلــق بتصنيــف أو إعــادة تصنيــف أســهم الشــركات القائمــة فــي محافــظ البنــك
لمحفظــة المتاجــرة أو المتوفــر للبيــع أو محتفــظ بهــا لتاريــخ اإلســتحقاق والموافقــة عليهــا ضمــن صالحيــات اللجنــة.
•دراســة توصيــة إدارة الخزينــة واإلســتثمار فيمــا يتعلــق بتعهــدات التغطيــة لــأوراق الماليــة التــي تطــرح إلكتتــاب الجمهــور فــي
الســوق األولــي والموافقــة عليهــا ضمــن صالحيــات اللجنــة.
في مجال النفقات والمشتريات
•دراسة توصيات لجنة النفقات والمشتريات المتعلقة بمشتريات اللوازم واألجهزة والخدمات المساندة والتأكد من مطابقتها
لإلجراءات الصحيحة حســب نظام النفقات والمشــتريات من حيث إســتدراج العروض ودراســتها وتحليلها وإختيار األفضل منها
والموافقة عليها ضمن صالحيات اللجنة.
•تقييم الدراسات المعدة لشراء العقارات لغايات استخدام البنك وإتخاذ القرارات بشأنها.
•أية أمور أخرى ذات عالقة ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
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في مجال اإلدارة
•تعديــل النظــام الداخلــي وعقــد التأســيس وتحديثــه بمــا يتالئــم مــع متطلبــات القوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة األردنيــة
الهاشــمية ورفــع التوصيــات بخصوصــه لمجلــس إدارة البنــك.
•أية أمور إدارية أخرى يرى المدير العام عرضها على اللجنة.

لجنة إدارة المخاطر
•يتم إعتماد ميثاق لجنة إدارة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة ويعتبر هذا الميثاق جزء ال يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك.
•يتــم مراجعــة هــذا الميثــاق بشــكل ســنوي مــن قبــل اللجنــة بالتعــاون مــع إدارة المخاطــر فــي البنــك ويتــم رفــع أي تعديــات مقترحــة
عليــه لمجلــس اإلدارة إلعتمــاده.
•يتم اإلفصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.
عضوية اللجنة
•تتألــف اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى أن يكــون أحدهــم علــى األقــل مســتقال باإلضافــة الــى
نائــب الرئيــس التنفيــذي ورئيــس إدارة المخاطــر فــي البنــك.
•يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المعرفة والفهم الكافيين ألسس إدارة المخاطر في البنوك.
•يجب أن تتوفر لديهم معرفة تامة بتعليمات البنك المركزي األردني والسلطات الرقابية.
•يجب أن يكون األعضاء حاصلين على مؤهالت علمية و/أو خبرات عملية في مجال اإلدارة المالية والمصارف.
رئاسة اللجنة
يكون رئيس اللجنة أحد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين.
النصاب

ً
قانونيا بحضور عضوين من مجلس اإلدارة على األقل
يكون إجتماع اللجنة
التصويت
تتخذ قرارات اللجنة باإلجماع ،وال يحق لرئيس إدارة المخاطر التصويت.
أمانة سر اللجنة
يتولى رئيس إدارة المخاطر أمانة سر اللجنة.
اجتماعات اللجنة
•تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس اإلدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.
ـاء علــى قــرار مجلــس
•تجتمــع لجنــة إدارة المخاطــر بدعــوة مــن رئيســها أربــع مــرات ســنويا علــى األقــل أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك أو بنـ ً
ـاء علــى طلــب مــن أحــد أعضائهــا.
إدارة البنــك أو بنـ ً
مهام ومسؤوليات اللجنة
1.مراجعــة واعتمــاد اطــار ادارة المخاطــر ،والتــي تتضمــن حاكميــة ادارة المخاطــر ،و ،Risk Appetiteو ،Risk Profileباالضافــة الــى
اســتراتيجية ادارة المخاطــر واالطــار العــام العــداد التقاريــر.
 2.اعتماد الخطة السنوية الدارة المخاطر.
3.اعتمــاد سياســات ادارة المخاطــر ،والتــي تتضمــن سياســات ادارة مخاطــر االئتمــان والتشــغيل والســوق وسياســة مخاطــر الســيولة
ومخاطــر اســعلر الفائــدة ،اضافــة الــى السياســة االســتثمارية وخطــة اســتمرارية العمــل ،وخطــة الطــوارى ،وعلــى ان يتــم مراجعتهــا
بشــكل ســنوي مــن قبــل اللجنــة.
4.متابعة وتقييم مختلف انواع المخاطر التي قد يتعرض لها البنك.
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5.تهيئــة الظــروف المناســبة التــي تضمــن التعــرف علــى المخاطــر ذات االثــر الجوهــري ،وأي انشــطة يقــوم بهــا البنــك يمكــن ان تعرضــه
لمخاطــر اكبــر مــن مســتوى المخاطــر المقبولــة ،ورفــع تقاريــر بذلــك الــى المجلــس ومتابعــة معالجتهــا.
 6.التحقق من عدم وجود تفاوت بين المخاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى المخاطر المقبولة التي وافق عليها المجلس.
 7.مراجعة المالحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي بشأن إدارة المخاطر في البنك ومتابعة اإلجراءات
المتخذة بشأنها.
 8.دراسة أي مسألة تعرض عليها من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.
9.اعتمــاد منهجيــة التقييــم الداخلــي لكفايــة راس المــال ،واالخــذ بعيــن االعتبــار خطــة البنــك االســتراتيجية وخطــة راس المــال ،ومراجعــة
المنهجيــة بصــورة دوريــة والتاكــد مــن احتفــاظ البنــك بــراس مــال كافــي لمقابلــة جميــع المخاطــر التــي يواجههــا.
	10.اعتمــاد سياســة اختبــارات االوضــاوع الضاغطــة ،ومناقشــة نتائــج االختبــارات بشــكل دوري واعتمــاد االجــراءات الواجــب اتخاذهــا بنــاءا
علــى هــذه النتائــج.
	 11.يجب أن تقدم اللجنة تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة تبين مدى توافق المخاطر القائمة مع السياســات والمســتويات المقبولة
من المخاطر لتمكين مجلس اإلدارة من إتخاذ القرارات المناســبة ومتابعة معالجتها.
	 12.إعتماد سياسة أمن المعلومات بما في ذلك سياسات األمن السيبراني.
	13.إعتماد برنامج األمن السيبراني.

لجنة التحكم المؤسسي
•تتألــف اللجنــة بقــرار مــن مجلــس إدارة البنــك وتتكــون مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل بحيــث يكــون غالبيــة أعضــاء اللجنــة مــن األعضــاء
المســتقلين وعلــى أن تضــم رئيــس المجلــس.
•ينتخب مجلس إدارة البنك أعضاء اللجنة من بين أعضائه ،وتستمر اللجنة في عملها طيلة مدة إستمرار عضوية مجلس اإلدارة.
•تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس اإلدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.
رئاسة اللجنة
يكون رئيس المجلس هو رئيس اللجنة.
النصاب

ً
ـخصيا وفــي حــال تعــذر الحضــور الشــخصي
يكــون إجتمــاع اللجنــة قانونيـ ًـا بحضــور عضويــن مــن أعضائهــا علــى األقــل ويكــون الحضــور شـ
لســبب أو لعــذر مقبــول فيمكــن لعضــو اللجنــة إبــداء وجهــة نظــره مــن خــال الفيديــو أو الهاتــف ويكــون لــه حــق التصويــت والتوقيــع علــى
محضــر اإلجتمــاع وذلــك فــي حــال اإللتــزام بالمتطلبــات المذكــورة أدنــاه:
•توثيق عدم حضور العضو بشكل شخصي وسببه حسب األصول.
•حضور العضو لكامل اإلجتماع.
•توقيع العضو على المحضر الخاص بإجتماع اللجنة والقرارات الصادرة بموجبه عند عودته.
•أن ال يقل عدد األعضاء الحاضرين لإلجتماع بشكل شخصي عن ثلثي أعضاء اللجنة.
•أن ال تقل نسبة الحضور الشخصي للعضو عن ( )50%من اجتماعات اللجنة خالل عام سابق من تاريخ اإلجتماع.
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التصويت
تتخذ قرارات اللجنة باألغلبية.
أمين السر
يكون أمين سر اللجنة مدير إدارة اإلمتثال.
اجتماعات اللجنة
تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها مرتيــن ســنويا علــى األقــل أو كلمــا دعــت الحاجــة الــى ذلــك أو بنــاء علــى قــرار مجلــس إدارة البنــك أو بنــاء
علــى طلــب مــن أحــد أعضائهــا.
مسؤوليات اللجنة
•التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالموافقــة علــى سياســات التحكــم المؤسســي فــي البنــك ومراجعتهــا ســنويً ا ،والتأكــد مــن موافقــة هــذه
السياســة لتعليمــات البنــك المركــزي وقانــون الشــركات وقانــون البنــوك.
•التأكد من توفير هذه السياسة لكافة المساهمين (خاصة صغار المساهمين).
•المراجعة السنوية لسياسة اإلفصاح وميثاق السلوك المهني والتوصية بأية تعديالت عليه لمجلس اإلدارة.
•التأكــد مــن إلتــزام كافــة األطــراف المعنيــة مــن مجلــس اإلدارة الــى اإلدارة التنفيذيــة بسياســة التحكــم المؤسســي المعتمــدة وميثــاق
الســلوك المهنــي.
•التأكد من تطبيق البنك لسياسات التحكم المؤسسي بكافة عملياته ونشاطاته.
•التأكد من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمتعلقة بمراقبة التحكم المؤسسي في البنك.

لجنة الترشيحات والمكافآت
تشكيلة اللجنة
تتشكل هذه اللجنة على األقل من ثالثة أعضاء بحيث يكون غالبية أعضاء اللجنة بمن فيهم رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين.
رئاسة اللجنة
تنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها شريطة أن يكون مستقل.
النصاب

ً
ـخصيا وفــي حــال تعــذر الحضــور الشــخصي
يكــون إجتمــاع اللجنــة قانونيـ ًـا بحضــور عضويــن مــن أعضائهــا علــى األقــل ،ويكــون الحضــور شـ
لســبب أو لعــذر مقبــول فيمكــن لعضــو اللجنــة إبــداء وجهــة نظــره مــن خــال الفيديــو أو الهاتــف ويكــون لــه حــق التصويــت والتوقيــع علــى
محضــر اإلجتمــاع وذلــك فــي حــال اإللتــزام بالمتطلبــات المذكــورة أدنــاه :
•توثيق عدم حضور العضو بشكل شخصي وسببه حسب األصول.
•حضور العضو لكامل اإلجتماع وتوثيق ذلك.
•توقيع العضو على المحضر الخاص بإجتماع اللجنة والقرارات الصادرة بموجبه عند عودته.
•أن ال يقل عدد األعضاء الحاضرين لإلجتماع بشكل شخصي عن ثلثي أعضاء اللجنة.
•أن ال تقل نسبة الحضور الشخصي للعضو عن ( )50%من إجتماعات اللجنة خالل عام.
التصويت
تأخــذ لجنــة الترشــيح والمكافــآت قراراتهــا وتوصياتهــا باألكثريــة المطلقــة لألعضــاء وإذا تســاوت األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت
معــه رئيــس اللجنــة.
أمين السر
يكون أمين سر اللجنة رئيس إدارة الموارد البشرية أو حسب ما تقرره اللجنة.
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اجتماعات اللجنة
•تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها أو كلمــا دعــت الحاجــة الــى ذلــك أو بنــاء علــى قــرار مجلــس إدارة البنــك أو بنــاء علــى طلــب مــن أحــد
اعضائهــا بحيــث ال يقــل عــدد إجتماعاتهــا عــن إجتماعيــن فــي الســنة وتــدون محاضــر هــذه اإلجتماعــات بشــكل أصولــي.
•تقــدم لجنــة الترشــيح والمكافــآت قراراتهــا وتوصياتهــا الــى مجلــس اإلدارة وتقريـ ًـرا حــول أعمالهــا الــى إجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي
الســنوي للشــركة.

مهام اللجنة
1.ضمان تشكيلة مجلس اإلدارة حسب التعليمات والقوانين السارية وكما يلي :
ً
ً
وفقا لما يحدده النظام الداخلي للبنك.
عضوا وأن ال يزيد عن ثالثة عشر
.أال يقل عدد أعضاء المجلس عن أحد عشر
ً
ً
تنفيذيا
عضوا
.بال يجوز أن يكون أي من أعضاء المجلس

.جال يقــل عــدد األعضــاء المســتقلين فــي المجلــس عــن ثلــث أعضــاء المجلــس وفــي حــال وجــود كســر يقــرب الــى أقــرب عــدد صحيــح
وال يزيد عن نصف أعضاء المجلس ،وفيما يلي المتطلبات والشــروط الالزمة لضمان إســتقاللية العضو كحد أدنى:
•أن يكون من ذوي المؤهالت أو الخبرات المالية أو المصرفية العالية.
•أن ال يكــون للعضــو أو ألحــد أقربائــه (الدرجــة األولــى) مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي العقــود والمشــاريع واإلرتباطــات
التــي تعقــد مــع البنــك أو أي شــركة حليفــة أو تابعــة والتــي تســاوي أو تزيــد قيمتهــا عــن  50,000دينــار.
•ان ال يكــون قــد شــغل عضويــة مجلــس ادارة البنــك او احــدى شــركاته التابعــة او عضــو هيئــة مديريــن فيهــا الكثــر مــن ثمانــي
ســنوات متصلــة.
•ان ال يكــون حاصــا هــو او اي شــركة هــو عضــو فــي مجلــس ادارتهــا او مالــكا لهــا او مســاهما رئيســيا فيهــا علــى ائتمــان مــن
البنــك تزيــد نســبته علــى  %5مــن راســمال البنــك المكتتــب بــه وان ال يكــون ضامنــا الئتمــان مــن البنــك تزيــد قيمتــه عــن ذات
النســبة.
•ان ال يكــون مســاهما رئيســيا فــي البنــك او ممثــا لمســاهم رئيســي أو حليفــا لمســاهم رئيســي فــي البنــك او تشــكل
مســاهمته مــع مســاهمة حليــف مقــدار مســاهمة مســاهم رئيســي او مســاهما رئيســيا فــي احــدى الشــركات التابعــة أو
الحليفــة للبنــك او مســاهما رئيســيا فــي المجموعــة المالكــة للبنــك.
•ان ال تربطــه بــأي مــن أعضــاء المجلــس اآلخريــن أو بــأي عضــو مــن أعضــاء مجالــس ادارات الشــركات التابعــة للبنــك أو بأحــد
المســاهمين الرئيســيين فــي البنــك صلــة قرابــة حتــى الدرجــة الثانيــة.
•أن ال يكــون العضــو أو أحــد أقربائــه (حتــى الدرجــة الثانيــة) يعمــل أو كان قــد عمــل عضـ ً
ـوا فــي مجلــس اإلدارة أو فــي اإلدارة
التنفيذيــة العليــا لــدى البنــك أو أي شــركة حليفــة أو تابعــة خــال الثــاث ســنوات األخيــرة الســابقة لتاريــخ إنتخابــه.
•أن ال يكــون العضــو يعمــل أو قــد كان قــد عمــل موظفـ ًـا لــدى البنــك أو أي شــركة حليفــة أو تابعــة خــال الثــاث ســنوات
األخيــرة الســابقة لتاريــخ إنتخابــه.

•أن ال يكــون العضــو أحــد أقربــاء (الدرجــة األولــى) مدقــق الحســابات الخارجــي للبنــك وأن ال يكــون العضــو أو أحــد أقربائــه
ً
ً
ً
ً
موظفا لديه خالل الثالث
شريكا أو
موظفا لديه وأن ال يكون
شريكا لمدقق الحسابات الخارجي للبنك أو
(الدرجة األولى)
ســنوات األخيــرة الســابقة لتاريــخ إنتخابــه.
2.ضمان مالئمة أعضاء مجلس اإلدارة على أن تتوافر في من يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك الشروط التالية:
.أأن ال يقل عمره عن خمسة وعشرين سنـة
ً
ً
ً
ً
ً
.بأن ال يكــون عضـ ً
ـوا فــي مجلــس إدارة أي بنــك آخــر داخــل المملكــة أو مديــرا عامــا لــه أو مديــرا إقليميــا أو موظفــا فيــه مــا لــم يكــن
البنــك اآلخــر تابعـ ًـا لذلــك البنــك .
ً
ً
ً
قانونيا أو مدقق حسابات للبنك
مستشارا
محاميا أو
.جأن ال يكون
ـواء فــي االقتصــاد أو الماليــة أو المحاســبة أو إدارة األعمــال أو
.دأن يكــون حاصـ ًـا علــى الدرجــة الجامعيــة األولــى كحــد أدنــى سـ ً
أي مــن التخصصــات المشــابهة ،ويجــوز للجنــة الترشــيح والمكافــآت النظــر فــي إضافــة تخصصــات أخــرى إن إقترنــت بخبــرة لهــا
عالقــة بأعمــال البنــوك.
ً
ً
ممثال عنها.
موظفا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن
.هأن ال يكون

.وال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أو مــن يمثلــه أن يكــون عضـ ً
ـوا أو ممثـ ًـا لعضــو فــي مجلــس إدارة بنــك آخــر مشــابه أو منافــس
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لــه فــي أعمالــه أو مماثــل لــه فــي غايتــه وأن ال يكــون عضـ ً
ـوا فــي مجالــس إدارة أكثــر مــن خمــس شــركات مســاهمة عامــة داخــل
المملكــة ،بصفتــه الشــخصية فــي بعضهــا وبصفتــه ممثـ ًـا لشــخص إعتبــاري .
.زأن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو المالية أو المجاالت المشابهة ال تقل عن خمس سنوات.
.حأن يكون حسن السيرة والسمعة.
.طعلــى كل مــن يشــغل رئاســة أو عضويــة المجلــس توقيــع اإلقــرار الخــاص والمعتمــد حســب تعليمــات الحاكميــة المؤسســية
للبنــوك رقــم ( )2016/63ويحفــظ لــدى البنــك ونســخة منــه إلــى البنــك المركــزي مرفقـ ًـا بــه الســيرة الذاتيــة للعضــو.
.يعلــى رئيــس المجلــس التأكــد مــن إعــام البنــك المركــزي عــن أي معلومــات جوهريــة يمكــن أن تؤثــر سـ ً
ـلبا علــى مالءمــة أي مــن
أعضائــه.

3.تحديــد فيمــا إذا كان العضــو المســتقل يحقــق صفــة العضــو المســتقل بشــكل مســتمر ومراجعــة ذلــك بشــكل ســنوي وإعــام البنــك
المركــزي وهيئــة األوراق الماليــة فــي حــال إنتفــاء صفــة اإلســتقاللية عــن أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة.
4.تحديــد األشــخاص المؤهليــن لإلنضمــام إلــى عضويــة المجلــس مــع األخــذ باإلعتبــار قــدرات ومؤهــات األشــخاص المرشــحين ،كمــا
يؤخــذ بعيــن اإلعتبــار فــي حالــة إعــادة ترشــيح العضــو عــدد مــرات حضــوره وفاعليــة مشــاركته فــي إجتماعــات المجلــس والحصــول علــى
عــدم ممانعــة البنــك المركــزي علــى ترشــحهم قبــل تاريــخ إجتمــاع الهيئــة العامــى لمســاهمي البنــك بمــدة كافيــة ال تقــل عــن أســبوعين.
5.العمــل علــى أيجــاد منهجيــة واضحــة للتأكــد مــن تخصيــص كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة للوقــت الكافــي لإلضطــاع بمهامهــم
كأعضــاء فــي المجلــس بمــا فيهــا (علــى ســبيل المثــال) مــدى تعــدد إرتبــاط العضــو بعضويــات مجالــس إدارة أخرى/هيئات/منتديــات،
الــخ .
6.التأكــد مــن حضــور أعضــاء المجلــس ورشــات عمــل أو نــدوات فــي المواضيــع المصرفيــة وباألخــص إدارة المخاطــر والحاكميــة
المؤسســية وآخــر تطــورات العمــل المصرفــي
7.توفيــر معلومــات وملخصــات حــول خلفيــة بعــض المواضيــع الهامــة عــن البنــك ألعضــاء المجلــس عنــد الطلــب ،والتأكــد مــن إطالعهــم
المستمر حول أحدث المواضيع ذات العالقة بالعمل المصرفي.
8.تقييــم عمــل المجلــس ككل ولجانــه وأعضائــه بشــكل ســنوي ،وعلــى أن تقــوم اللجنــة بإعــام البنــك المركــزي وهيئــة األوراق الماليــة
بنتيجــة هــذا التقييــم.
9.تحديــد إحتياجــات البنــك مــن الكفــاءات علــى مســتوى اإلدارة التنفيذيــة العليــا والموظفيــن وأســس إختيارهــم وترشــح الــى المجلــس
األشــخاص المؤهليــن لإلنضمــام الــى اإلدارة التنفيذيــة العليــا والحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي.
	10.وضــع السياســات الخاصــة بالمــوارد البشــرية فــي البنــك بمــا فــي ذلــك سياســة اإلحــال والتعاقــب الوظيفــي وسياســة التدريــب
ومراقبــة تطبيقهــا ومراجعتهــا بشــكل ســنوي.
	11.إتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم أداء المجلس والمدير العام ،بحيث يكون معيار تقييم األداء موضوعياً.
	12.إعــداد نظــام تقييــم ألداء المديــر العــام بمــا فــي ذلــك وضــع مؤشــرات األداء الرئيســية ،وبحيــث تتضمــن معاييــر تقييــم أداء المديــر
العــام كل مــن األداء المالــي واإلداري للبنــك ،ومــدى إنجــازه لخطــط وإســتراتيجيات البنــك متوســطة وطويلــة األجــل ،وتقــوم اللجنــة
بإعــام البنــك المركــزي بنتيجــة هــذا التقييــم
	13.التأكــد مــن وجــود سياســة منــح مكافــآت إلداريــي البنــك ومراجعتهــا بصــورة دوريــة وتطبيــق هــذه السياســة كمــا توصــي اللجنــة
بتحديــد رواتــب المديــر العــام وباقــي اإلدارة التنفيذيــة العليــا ومكافآتهــم وإمتيازاتهــم األخــرى .
	14.وضــع السياســة الخاصــة بمنــح المكافــآت الماليــة والمزايــا والحوافــز والرواتــب فــي البنــك بمــا فــي ذلــك اإلدارييــن بحيــث تتصــف
بالموضوعيــة والشــفافية وتزويــد البنــك المركــزي بنســخة منهــا خــال فتــرة أقصاهــا ســبعة أيــام عمــل مــن تاريــخ إعتمادهــا مــن
المجلــس ومراجعتهــا بشــكل ســنوي.
	15.ضمان مالئمة أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا على أن تتوافر في من يعين في اإلدارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية :
ً
ً
تابعا لذلك البنك.
عضوا في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة ،ما لم يكن البنك اآلخر
.أأن ال يكون
ً
متفرغا إلدارة أعمال البنك
.بأن يكون

.جأن يكــون حاصـ ًـا علــى الدرجــة الجامعيــة األولــى كحــد أدنــى فــي اإلقتصــاد أو الماليــة أو المحاســبة أو إدارة األعمــال أو أي مــن
التخصصــات المشــابهة التــي لهــا عالقــة بعمــل البنــك
.دأن يكــون لديــه خبــرة فــي مجــال أعمــال البنــوك أو أعمــال ذات صلــة ال تقــل عــن خمــس ســنوات بإســتثناء منصــب المديــر العــام
أو المديــر اإلقليمــي ،الــذي يجــب أن ال تقــل خبرتــه فــي مجــال أعمــال البنــوك عــن عشــر ســنوات.
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.هأن يكون حسن السيرة والسمعة.

ً
ناشئا عن صلة مع رئيس مجلس اإلدارة او أي عضو فيه أو أي مساهم رئيسي بما في
.وأن ال يشكل تعيينه تضارب مصالح
ذلــك صلــة القرابــة حتــى الدرجــة الثالثــة فــي حالــة المديــر العــام وحتــى الدرجــة األولــى فــي حالــة شــاغلي المراكــز العليــا.
صالحيات اللجنة
تتمتع اللجنة بالصالحيات التالية:
•طلب أي بيانات أو معلومات من موظفي البنك الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق.
•طلب المشورة القانونية أو المالية أو اإلدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي.
•طلب حضور أي موظف في البنك للحصول على أي إيضاحات ضرورية.

لجنة اإلمتثال
•يتم اعتماد ميثاق لجنة اإلمتثال من قبل مجلس اإلدارة ويعتبر هذا الميثاق جزء ال يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك.
•تتــم مراجعــة هــذا الميثــاق بشــكل ســنوي مــن قبــل اللجنــة بمشــاركة إدارة اإلمتثــال ويتــم رفــع أي تعديــات مقترحــة عليــه لمجلــس
اإلدارة إلعتمادهــا.
•يتم اإلفصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.
عضوية اللجنة:
•تتألــف اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء بمــا فيهــم رئيــس اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى أن يكــون غالبيتهــم مــن األعضــاء المســتقلين
باإلضافــة الــى مديــر إدارة اإلمتثــال فــي البنــك مقــررا للجنــة.
•يجــب أن تتوفــر لديهــم خبــرة مصرفيــة عامــة ،والمعرفــة والفهــم التــام لتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي والتعليمــات الصــادرة عــن
الجهــات الرقابيــة المختلفــة والتــي تنظــم عمــل البنــك والشــركات التابعــة لــه.
•يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المعرفة والفهم الكافيين ألسس إدارة اإلمتثال في البنوك.
•يجــب أن يكــون جميــع األعضــاء حاصليــن علــى مؤهــات علميــة ويتمتعــون بخبــرة عمليــة مناســبة فــي مجــال اإلدارة الماليــة والمصــارف
أو أي من التخصصات أو المجاالت المشابهة ذات العالقة بأعمال البنك.
•على رئيس لجنة اإلمتثال حضور االجتماع السنوي للهيئة العامة.
رئاسة اللجنة:

ً
رئيسا لها على أن يكون من األعضاء المستقلين.
تنتخب اللجنة أحد األعضاء
النصاب:
ً
ً
يكــون إجتمــاع اللجنــة قانونيــا بحضــور عضويــن مــن أعضــاء اللجنــة علــى األقــل ويكــون الحضــور شــخصيا وفــي حــال تعــذر الحضــور الشــخصي
لســبب أو لعــذر مقبــول فيمكــن لعضــو اللجنــة إبــداء وجهــة نظــره مــن خــال الفيديــو أو الهاتــف ويكــون لــه حــق التصويــت والتوقيــع علــى
محضــر اإلجتمــاع وذلــك فــي حــال اإللتــزام بالمتطلبــات المذكــورة أدنــاه:
•توثيق عدم حضور العضو بشكل شخصي وسببه حسب األصول.
•حضور العضو لكامل اإلجتماع.
•توقيع العضو على المحضر الخاص بإجتماع اللجنة والقرارات الصادرة بموجبه عند عودته.
•أن ال يقل عدد األعضاء الحاضرين لإلجتماع بشكل شخصي عن ثلثي أعضاء اللجنة.
•أن ال تقل نسبة الحضور الشخصي للعضو عن ( )%50من اجتماعات اللجنة خالل عام سابق من تاريخ اإلجتماع.
التصويت:
تتخذ قرارات اللجنة باألغلبية ،وال يحق لمدير إدارة اإلمتثال التصويت.
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اجتماعات اللجنة:
ـاء علــى قــرار مجلــس إدارة
تجتمــع لجنــة االمتثــال بدعــوة مــن رئيســها أربــع مــرات ســنويا علــى األقــل أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك أو بنـ ً
ـاء علــى طلــب مــن أحــد أعضائهــا.
البنــك أو بنـ ً
مقرر اللجنة:
يتولى مدير إدارة اإلمتثال مهام مقرر اللجنة.
مسؤوليات مقرر اللجنة:
•يتولى مقرر اللجنة إعداد مسودة محضر أصولي ومتابعة توقيعه من رئيس وأعضاء اللجنة.
•تزويد كل عضو من أعضاء اللجنة بميثاق لجنة اإلمتثال المعتمد من مجلس اإلدارة.
•نقل المعلومات بين أعضاء اللجنة ولجان المجلس واإلدارة التنفيذية وتسهيل حصول إعضائها على كافة المعلومات الالزمة.
•تدويــن اجتماعــات اللجنــة فــي محاضــر رســمية تتضمــن األعمــال التــي قامــت بهــا ومتابعــة التوصيــات المتخــذة مــن قبلهــا ومتابعــة
بحــث أي مواضيــع تــم إرجــاء طرحهــا فــي إجتمــاع ســابق وعلــى أن يتــم مراعــاة الدقــة فــي الكتابــة وتســجيل دقيــق ألي عمليــات تصويــت
أو تحفظــات أو إقتراحــات وإرفــاق أي مســتندات أو االشــارة ال أي وثائــق تــم الرجــوع اليهــا خــال االجتماعــات.
•تحضيــر جــدول اإلجتمــاع وكافــة الوثائــق والمعلومــات المتعلقــة باإلجتمــاع بنــاء علــى طلــب رئيــس اللجنــة وإرســاله مــع محتوياتــه الــى
الرئيــس واألعضــاء والمدعويــن مــن اإلدارة التنفيذيــة قبــل موعــد اإلجتمــاع بوقــت كاف.
•حفظ سجالت ووثائق اجتماعات اللجنة أصوليا.
مهام ومسؤوليات اللجنة:
•مراجعــة المالحظــات الــواردة فــي تقاريــر وحــدة اإلمتثــال وتقاريــر البنــك المركــزي وتقاريــر المدقــق الخارجــي بشــأن مراقبــة اإلمتثــال فــي
البنــك ومتابعــة اإلجــراءات المتخــذة بشــأنها.
•التوصية لمجلس اإلدارة بإعتماد سياسات إدارة اإلمتثال أو أي تعديالت عليها.
•التأكد من دقة إجراءات مراقبة اإلمتثال وسالمتها ومدى التقيد بها.
•إســتالم تقاريــر المراجعــة الســنوية مــن قبــل وحــدة اإلمتثــال حــول إمتثــال كافــة سياســات وإجــراءات وبرامــج عمــل البنــك للقوانيــن
والتعليمــات الرســمية ذات العالقــة بعمــل البنــك.
•التأكد من التقيد التام بالقوانين واألنظمة واألوامر التي تخضع لها أعمال البنك.
•إستالم تقارير إحصائية بالعمليات المشبوهة التي تم إعالم وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عنها.
•تقديم تقارير إلى مجلس اإلدارة بنتائج أعمال اإلمتثال في البنك.
•دراسة أي مسألة تعرض على اللجنة من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.
•الموافقــة علــى تنفيــذ أي توصيــات صــادرة عــن أي مــن اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة فيمــا يتعلــق بإســناد
أي مهــام لدائــرة اإلمتثــال وأي أمــور أخــرى ذات عالقــة بهــذا الخصــوص.
مــع التأكيــد إن مســؤولية لجنــة اإلمتثــال ال تغنــي عــن مســؤوليات المجلــس أو اإلدارة التنفيذيــة للبنــك فيمــا يتعلــق بإمتثــال البنــك
لتعليمــات وتوجيهــات الجهــات الرقابيــة المختلفــة وكذلــك ال تؤثــر علــى قــدرة مجلــس اإلدارة فــي اإلتصــال المباشــر مــع اإلدارة التنفيذيــة.

لجنة حاكمیة تكنولوجیا المعلومات
تشكيل اللجنة:
•تشكل اللجنة بقرار من مجلس االدارة.
•تتشــكل اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء علــى االقــل مــن مجلــس االدارة ،ویفضــل أن تضــم فــي عضویتهــا أشــخاص مــن ذوي الخبــرة أو
المعرفــة االســتراتیجیة فــي تكنولوجیــا المعلومــات.
ً
رئيسا لها.
•تنتخب اللجنة أحد األعضاء
•یحدد المجلس أهداف اللجنة ویفوضها بصالحیات من قبله ،وذلك وفق میثاق یوضح ذلك.
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صالحيات اللجنة:
•للجنــة االســتعانة عنــد اللــزوم وعلــى نفقــة البنــك بخبــراء خارجییــن وذلــك بالتنســیق مــع رئیــس المجلــس عنــد الحاجــة فــي مجــال حاكمیــة
تكنولوجیــا المعلومــات والمعرفــة االســتراتیجیة بهــا مــن جهــة ولتعزیــز الــرأي الموضوعــي مــن جهــة أخــرى.
•للجنــة دعــوة أي مــن إداریــي البنــك لحضــور اجتماعاتهــا لالســتعانة برأیهــم بمــا فیهــم المعنییــن فــي التدقیــق الداخلــي وأعضــاء اإلدارة
التنفیذیــة العلیــا (مثــل مدیــر المخاطــر واإلمتثــال) أو المعنییــن فــي التدقیــق الخارجــي.
اجتماعات اللجنة:
•تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس اإلدارة وترفع إليه تقاريرها الدورية وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.
•تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها بشــكل ربــع ســنوي علــى األقــل أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك أو بنــاء علــى قــرار مجلــس إدارة البنــك
أو بنــاء علــى طلــب مــن اعضائهــا اآلخريــن.
ً
•يكــون إجتمــاع اللجنــة قانونيـ ًـا بحضــور عضويــن علــى األقــل علــى ان يكــون رئيــس اللجنــة احدهمــا ويكــون الحضــور شــخصيا وفــي حــال
تعــذر الحضــور الشــخصي فيمكــن لعضــو اللجنــة ابــداء وجهــة نظــره مــن خــال الفيديــو او الهاتــف بعــد موافقــة رئيــس اللجنــة دون ان
يكــون لــه حــق التصويــت او التوقيــع علــى محضــر االجتمــاع وفقـ ًـا للقوانيــن والتعليمــات الســارية بهــذا الخصــوص.

•تتخــذ توصيــات  /قــرارات اللجنــة بأغلبيــة الحضــور وفــي حــال تســاوي االصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس اللجنــه ،وبحيــث
تحتفــظ بمحاضــر اجتماعــات موثقــة.
مقرر اللجنة:
يتولى مدير التكنولوجيا  CTOمهام مقرر اللجنة.
مهام ومسؤوليات اللجنة:
إن تفویــض المجلــس صالحیــات للجنــة أو أي لجنــة أخــرى ال یعفیــه ككل مــن تحمــل مســؤولیاته بهــذا الخصــوص ،وتتولــى اللجنــة المهــام
التالیة:
1.اعتمــاد األهــداف االســتراتیجیة لتكنولوجیــا المعلومــات والهیــاكل التنظیمیــة المناســبة بمــا فــي ذلــك اللجــان التوجیهیــة علــى مســتوى
اإلدارة التنفیذیــة العلیــا وعلــى وجــه الخصــوص (اللجنــة التوجیهیــة لتكنولوجیــا المعلومــات) وبمــا یضمــن تحقیــق وتلبیــة األهــداف
االســتراتيجية للبنــك وتحقیــق أفضــل قیمــة مضافــة مــن مشــاریع واســتثمارات مــوارد تكنولوجیــا المعلومــات ،واســتخدام األدوات
والمعاییــر الالزمــة لمراقبــة والتأكــد مــن مــدى تحقــق ذلــك ،مثــل اســتخدام نظــام بطاقــات األداء المتــوازن لتكنولوجیــا المعلومــات
( )IT Balanced Scorecardsواحتســاب معــدل العائــد علــى االســتثمار ( )Return On Investmentوقیــاس أثــر المســاهمة فــي
زیــادة الكفــاءة المالیــة والتشــغیلیة.
2.اعتمــاد اإلطــار العــام إلدارة وضبــط ومراقبــة مــوارد ومشــاریع تكنولوجیــا المعلومــات الــذي یحاكــي أفضــل الممارســات الدولیــة
المقبولــة بهــذا الخصــوص وعلــى وجــه التحدیــد ( )COBITبمــا یتوافــق ویلبــي تحقیــق أهــداف ومتطلبــات تعلیمــات حاكمیــة وإ دارة
المعلومــات والتكنولوجیــا المصاحبــة لهــا الصــادرة عــن البنــك المركــزي مــن خــال تحقیــق األهــداف المؤسســیة بشــكل مســتدام،
وتحقیــق مصفوفــة أهــداف المعلومــات والتكنولوجیــا المصاحبــة لهــا ویغطــي عملیــات حاكمیــة تكنولوجیــا المعلومــات.
3.اعتمــاد مصفوفــة األهــداف المؤسســیة وأهــداف المعلومــات والتكنولوجیــا المصاحبــة لهــا وتوصیــف األهــداف الفرعیــة الالزمــة
لتحقیقهــا.
4.اعتمــاد مصفوفــة للمســؤولیات ( )RACI Chartتجــاه العملیــات الرئیســیة لحاكمیــة تكنولوجیــا المعلومــات والعملیــات الفرعیــة
المنبثقــة عنهــا مــن حیــث :الجهــة أو الجهــات أو الشــخص أو األطــراف المســؤولة بشــكل أولــي  )Responsible(،وتلــك المســؤولة
بشــكل نهائــي ( )Accountableوتلــك المستشــارة ( )Consultedوتلــك التــي یتــم إطالعهــا ( )Informedتجــاه كافــة العملیــات.
5.التأكــد مــن وجــود إطــار عــام إلدارة مخاطــر تكنولوجیــا المعلومــات یتوافــق ویتكامــل مــع اإلطــار العــام الكلــي إلدارة المخاطــر فــي
البنــك وبحیــث یأخــذ بعیــن االعتبــار ویلبــي كافــة عملیــات حاكمیــة تكنولوجیــا المعلومــات.
6.اعتماد موازنة موارد ومشاریع تكنولوجیا المعلومات بما یتوافق واألهداف االستراتیجیة للبنك.
 7.االشــراف العــام واالطــاع علــى ســیر عملیــات ومــوارد ومشــاریع تكنولوجیــا المعلومــات للتأكــد مــن كفایتهــا ومســاهمتها الفاعلــة
فــي تحقیــق متطلبــات وأعمــال البنــك.
8.اإلطالع على تقاریر التدقیق لتكنولوجیا المعلومات واتخاذ ما یلزم من إجراءات لمعالجة اإلنحرافات.
9.التوصیة للمجلس باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحیح أیة إنحرافات.
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لجنة التسهيالت
1.يتم إعتماد ميثاق لجنة التسهيالت من قبل مجلس اإلدارة ويعتبر هذا الميثاق جزء ال يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك.
2.يتــم مراجعــة هــذا الميثــاق كلمــا إقتضــت الحاجــة لذلــك مــن قبــل اللجنــة بالتعــاون مــع اإلدارة التنفيذيــة للبنــك ويتــم رفــع أي تعديــات
مقترحة عليه لمجلس اإلدارة إلعتمادها.
3.يتم اإلفصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك
عضوية اللجنة
•تتألف اللجنة بقرار من مجلس إدارة البنك.
•تتكــون اللجنــة مــن خمســة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة علــى األقــل ويجــوز أن يكــون أحــد أعضائهــا مــن المســتقلين علــى أن ال يكــون
عضـ ً
ـوا فــي لجنــة التدقيــق.
•يجب أن تتوفر لدى األعضاء معرفة وخبرة مصرفية كافية تمكنهم من إتخاذ القرارات السليمة.
•للمجلــس تفويــض بعــض أو جميــع صالحيــات اللجنــة فــي تعديــل شــروط أو هيكلــة التســهيالت للجــان اإلئتمــان المعنيــة (أعلــى لجنــة
في اإلدارة التنفيذية حســب التعليمات) مع ضرورة إطالع لجنة التســهيالت على ما تم إتخاذه من قرارات ضمن هذه الصالحيات
كمــا وأنــه يجــب العمــل علــى تعديــل هيــكل الصالحيــات بمــا يتالئــم مــع مــا ذكــر مســبقا بهــذا الخصــوص.
رئاسة اللجنة

ً
رئيسا للجنة.
يكون رئيس مجلس إدارة البنك
النصاب

ً
ـخصيا وفــي حــال تعــذر الحضــور الشــخصي لســبب أو
يكــون إجتمــاع اللجنــة قانونيـ ًـا بحضــور أربعــة أعضــاء علــى األقــل ويكــون الحضــور شـ
لعــذر مقبــول فيمكــن لعضــو اللجنــة إبــداء وجهــة نظــره مــن خــال الفيديــو أو الهاتــف ويكــون لــه حــق التصويــت والتوقيــع علــى محضــر
اإلجتمــاع وذلــك فــي حــال اإللتــزام بالمتطلبــات المذكــورة أدنــاه:
•توثيق عدم حضور العضو بشكل شخصي وسببه حسب األصول.
•حضور العضو لكامل اإلجتماع وتوثيق ذلك.
•توقيع العضو على المحضر الخاص بإجتماع اللجنة والقرارات الصادرة بموجبه عند عودته.
•أن ال يقل عدد األعضاء الحاضرين لإلجتماع بشكل شخصي عن ثلثي أعضاء اللجنة.
•أن ال تقل نسبة الحضور الشخصي للعضو عن ( )50%من اجتماعات اللجنة خالل عام سابق من تاريخ اإلجتماع.
التصويت
تتخــذ قــرارات اللجنــة بأغلبيــة عــدد األعضــاء بغــض النظــر عــن عــدد الحاضريــن منهــم وفــي حــال تســاوي عــدد األصــوات فيتــم ترجيــح
تصويــت رئيــس اللجنــة.
أمانة سر اللجنة
يتولى مدير إدارة ومراقبة اإلئتمان أمانة سر اللجنة.
اجتماعات اللجنة
•تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس اإلدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.
•تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
•يمكن أن يشارك أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا في اجتماعات اللجنة لعرض توصياتهم من خاللها.
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مهام ومسؤوليات اللجنة
1.دراســة توصيــات لجــان اإلئتمــان المعنيــة إلتخــاذ القــرار المناســب بشــأن منــح و/أو تجديــد و/أو تعديــل و/أو إلغــاء التســهيالت
اإلئتمانيــة والموافقــة عليهــا ضمــن صالحيــات اللجنــة أو رفــع توصيتهــا إلــى مجلــس اإلدارة ويجــب تحديــد حــدود عليــا للصالحيــات
المناطــة بهــذه اللجنــة والمتعلقــة بمنــح أو تعديــل أو تجديــد أو هيكلــة التســهيالت اإلئتمانيــة وبحيــث يكــون هنــاك صالحيــات واضحــة
لمجلــس اإلدارة بهــذا الخصــوص.
2.الموافقة على البرامج اإلئتمانية الخاصة والموافقة على اإلستثناءات المرفوعة إليها على هذه البرامج.
3.دراســة التقاريــر التــي تعدهــا دائــرة المتابعــة والدائــرة القانونيــة بخصــوص متابعــة الديــون المتعثــرة والديــون المرفــوع بهــا قضايــا
وإتخــاذ القــرارت المناســبة بخصوصهــا ضمــن صالحيــات اللجنــة أو رفــع التوصيــات بخصوصهــا إلــى مجلــس اإلدارة.
4.الموافقة على أية تعديالت على السياسات الخاصة بمنح التسهيالت للموظفين.
5.الموافقة على منح أي تسهيالت للموظفين خارج صالحية الرئيس التنفيذي.
6.أية أمور أخرى تخص اإلئتمان ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
7.أن ترفع اللجنة الى المجلس بشكل دوري تفاصيل التسهيالت التي تمت الموافقة عليها من قبلها.
8.اإلطالع على السياسة اإلئتمانية وأية تعديالت عليها ،والتي يجب أن تشمل ما يلي كحد أدنى:
•سقوف اإلئتمان المختلفة
•سياسة التسعير المرجحة بالمخاطر
•صالحيات المنح المختلفة
•سياسة قبول المخاطر
•المنتجات اإلئتمانية المختلفة
وذلك بهدف ضمان اإللتزام بها على كافة المستويات
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