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 المــــــــــقدمـــــــــــــــــــــــــــة 
 

ســالمة الجهــا  ل وكــكل  اصترامــا   أوضــاع المحافظــة علــ  ســالمة  علــ  األردنــيجــار  مــن صــرب البنــ  الت انطالقــا  
يــدرا البنــ   السليمة للممارسات المصرفيةالتزاما بالمعايير الدولية و  أعضائ  هو اصد  ككل والك   األردنيالمصرفي  

البنــ  بمؤسســية وامتثــال  إدارة تم تــ  أنالمعــايير فــي الــتحكم المؤسســي التــي تتطلــب  بأفضــلتــزام اإلل ذلــ  تقتضــي أن
درة عــن الصــا واإلجــراءاتوالتشــريعات الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة وكــكل  تطبيــق السياســات والتعليمــات  للقــوانين
 التنفيكتة.  واإلدارة   اإلدارة مجلس  

 
الفصــل بــين مســؤوليات مجلــس اإلدارة ومســؤوليات المــدير  عل  عدة مبــادأ أساســية أهمهــا  تقوم الحاكمية المؤسسية

العــام لالــرئيس التنفيــك ي وأن تكــون رئــيس مجلــس اإلدارة عضــوا  ضيــر تنفيــك  باإلضــافة الــ  ضــرورة وجــود  ياكــل 
بشــكل محــدد  ن ووجــود أطــر فعالــة للرقابــةي  بتحديد ووضوح تام   والصالصيات  المسؤولياتة وإدارية تتو ع فيها  تنظيمي
مــن تقيــيم وضــبية البنــ   هم تمكــنفية وإفصــاح ، كمــا تقتضــي معاملــة كافــة أصــحاب المصــالح بعدالــة و ــفاوواضــح

ــة والنزاهـــة واألمانـــة وصســـن الســـمعة فـــي و  ــتول مناســـب مـــن المـــؤهالت العلميـــة والعمليـ ــالي، وأن يتـــوفر مسـ أدائـــ  المـ
   .إلدارة التنفيكتة العليا في البنأعضاء مجلس اإلدارة وا

 
التنفيكتــــة والجهــــات ذات  واإلدارة  إلدارة اجيــــد يرســــ  العالقــــة مــــا بــــين المســــاهمين ومجلــــس ال المؤسســــيالــــتحكم  إن

لة ءتحــط طائلــة المســا تــةالتنفيك اإلدارة كــكل  تضــع كــل مــن و العالقة بالبن  لالبنوا، المــودعين، الســلطات الرقابيــةي 
 .أخرل المالكين والجهات ذات العالقة من جهة تجاه    اإلدارة من جهة ومجلس    اإلدارة مجلس    أمام 
 
ــداد تـــم  ــدليل والسيا إعـ ــكا الـ ــ  للـــتحكم المؤسســـي ال ســـاتهـ ــة بـ ــدا  مـــن البنـــ  التجـــار  األردنـــي علـــ  هويتـــ  خاصـ تاكيـ

ــتقاللية  الخاصـــة وليؤكـــد ــدم تضـــارب المصـــالح اإلدارة مجلـــس  أعضـــاءعلـــ  اسـ ــار ومقـــدرتهم الفاعلـــة  وعـ علـــ  إختيـ
حليــة والدوليــة فــي المعــايير والممارســات الم أفضــلوبمــا يتوافــق مــع اإلدارة التنفيكتــة القــادرة علــ  إدارة  ــؤون البنــ  

   .التحكم المؤسسي
 

 عل  فروع البن  التجار  في االردن.  المؤسسية  الحاكمية  هكا الدليل وسياسةتسر  أصكام  هكا و 
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 أواًل: التعريفات:  
 

عضــــو مجلــــس االدارة ضيــــر 
 التنفيك :

ــا  ــ  راتبـ ــا وال يتقاضـ ــا فيهـ ــ  او موافـ ــا الدارة البنـ ــون متفرضـ ــك  ال تكـ ــو الـ العضـ
 منها.
 

الشــخص الــك  تطلــع علـــ  المعلومــات الداخليــة بحكـــم منصــب  او وايفتــ  فـــي  الشخص المطلع:  
البنــــ  بمــــا فــــي ذلــــ  رئــــيس واعضــــاء مجلــــس االدارة والمــــدير المــــالي والمــــدقق 
ــر  ــين سـ ــار  وامـ ــل الشـــخص االعتبـ ــارجي وممثـ ــابات الخـ ــدقق الحسـ ــداخلي ومـ الـ

 المجلس واقرباء االطراف المشار اليها.
 

آليــة التصــويط  النتخــاب اعضــاء مجلــس ادارة البنــ  تتــيح لكــل مســاهم الخيــار  التراكمي:  التصويط  
ــاهم الحـــق  ــا  و للمسـ ــهم التـــي تمتلكهـ ــدد االسـ ــوات صســـب عـ ــدد االصـ ــع عـ بتو يـ
باستخدام االصوات لمر ح واصد او تو يعها عل  اكثر من مر ــح بحيــث تكــون 

 لكل سهم صوت واصد دون صصول تكرار لهكه االصوات.
سات البن  المتعلقة بحوكمة الشركات يتم تضــمين  تقرير يتناول تطبيقات وممار  رير الحوكمة:تق

 للتقرير السنو  للبن  ويكون موقعا من رئيس مجلس االدارة.
 االب واالم واالخ واالخط والزوج والزوجة واالوالد. االقرباء:

 
 

 التحكم المؤسسي ::  ثانياً 
لس إدارة البن  واإلدارة التنفيكتة والمساهمين والجهات األخــرل التــي لهــا اهتمــام هو مجموعة العالقات ما بين مج 

بالبنـــ ، وهـــي تبـــين ا ليـــة التـــي توضـــح مـــن خاللهـــا أهـــداف المؤسســـة والوســـائل لتحقيـــق تلـــ  األهـــداف ومرا بـــة 
ة التنفيكتــة الحــوافز بالتالي فان الحاكمية المؤسسية الجيدة هي التي تــوفر لكــل مــن مجلــس اإلدارة واإلدار   ا،تحقيقه

المناسبة للوصول إل  األهداف التي تصب في  مصلحة المؤسسة، وتسهل إتجاد عمليــة مرا بــة فاعلــة، وبالتــالي 
 تساعد المؤسسة عل  استغالل مواردها بكفاءة.

وإدارة  يبــين الكيةيــة التــي تــتم بــ  ممارســة الصــالصيات فــي البنــ  واتخــاذ القــرارات، باإلضافة الــ  أنــ  النظــام الــك 
عمليــات البنــ  بشــكل آمــن، وصماتــة مصــالح المــودعين، واإللتــزام بالمســؤولية الواجبــة تجــاه المســاهمين وأصــحاب 

 المصالح ا خرين، وإلتزام البن  بالتشريعات وسياسات البن  الداخلية .

 التحكم المؤسسي وأهمية وارتباطات اتتعريف: الباب األول



 دليل الحاكمية المؤسسية 
 

 

 41/ 5رقم الصفحة:   2021 المراجعة:  /2014اإلصدار:  / م م 5رقم اإلصدار: 

   

 ًا: ارتباطات التحكم المؤسسي:ثالث
 
 عوامل داخلية: .1

 ذات العالقـــة األخـــرل والجهـــات البنـــ  التنفيكتـــة  وإدارة  اإلدارة مجلـــس ين و المســـاهمفاعليـــة التعامـــل بـــين  فـــيوتتمثـــل 
مــن خــالل  يــام مجلــس  إليهــاوالوصــول  بأهدافــ التعريــف قدرة  البن  عل   منم المؤسسي الجيد كيسهل وجود التحو 

التنفيكتــة للبنــ   رة اإلداالخاصــة بالبنــ  والموافقــة علــ  االســتراتيجيات المعــدة مــن و الغاتــات  األهــدافبتحديــد  اإلدارة 
 تسع  البن  لتحقيقها.  التي  األهداف  إل للوصول  

 
 عوامل خارجية:.  2

 -يلي: ام  العوامل الخارجية  وتتضمن
ذات العالقـــــة  األخـــــرل القوانين والتشــــريعات والتعليمـــــات التــــي تحمـــــي صقــــو  المســـــاهمين والجهــــات االلتــــزام بـــــ  -

 .والدائنين ا خرين للبن   كالمودعين
 الجهات الرقابية.  تؤمنهاالرقابية المناسبة التي  البيئة  فر  اتو  -
 البن .  إدارة لة ءالمال والتي تزيد من قدرة المساهمين عل  مسا  رأس  ألسوا البنية التحتية  فر  اتو  -
 اإلفصــاح منهجيــة وإتبــاعالمعايير المحاسبية المتعلقة بعرض البيانات المالية بدقة في الوقط المناسب االلتزام ب -

. 
البنــ  كالســو  المــالي والبنــ  المركــز  ومؤسســات التصــنيف الدوليــة والجمبيــات  أداءث يتــابع وجــود طــرف  الــ  -

 المهنية والتجارية وضيرها.
 ذات العالقة في البن .  األطرافبيئة قانونية وتشريبية ورقابية مالئمة توضح صقو   فر  اتو  -
فر افر اصــدهما ال تعنــي بالضــرورة تــو اا بان تو البيئة الداخلية والخارجية معا ، علم توفيرالتحكم المؤسسي يتطلب   إن

 لتحقيق التحكم المؤسسي الجيد:  اإلر ادتةالمبادأ    تعتبروفي كلتا الحالتين فان العناصر التالية    األخرل 
 
 العدالة: •

 والجهات ذات العالقة بعدالة واخك مصالحهم بعين االعتبار.  صغار المساهمينيتم معاملة 
 الشفافية: •

ــة بشـــكل  اإلدارة  ومكافـــ تللجهـــات ذات العالقـــة عـــن المعلومـــات الماليـــة والتنظيميـــة  فصـــاحباإل تقـــوم البنـــ  التنفيكتـ
ــاهمين تمكـــن ــيم و  المسـ ــن تقيـ ــودعين مـ ــ  أداءالمـ ــز   البنـ ــ  المركـ ــات البنـ ــع تعليمـ ــا يتوافـــق مـ ــادرة  األردنـــيوبمـ والصـ

المـــالي  لإلبـــال مارســـات الدوليـــة البنـــ  علـــ  دراتـــة بـــالتغيرات التـــي تطـــرأ علـــ  الم إنبمقتضـــ  قـــانون البنـــوا كمـــا 
، كمــا ويلتــزم البنــ  بتــوفير معلومــات ذات نوويــة جيــدة صــول كافــة ية المطلوبــة مــن المؤسســات الماليــةونطــا  الشــفاف

 أنــواعمــن خــالل مختلــ   وعامة الناس بشكل عــام  األخرل نشاطات  للجهات الرقابية والمساهمين والمودعين والبنوا 
 .التواصلأدوات  التقارير و 
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 لة:ءالمسا •
فيمــا يتعلــق بتنفيــك  اإلدارة لة مــن قبــل مجلــس ءعنــد تعرضــها للمســاعلــ  أ  استفســار  باإلجابــة التنفيكتــة اإلدارة تلتــزم 

 ،وضــع  المــاليعلــ  ســالمة بهــدف ضــمان الحفــام علــ  موجــودات البنــ  و   الخطــط وتطبيــق السياســات المقــررة منــ 
لــة  األخــرل لة مــن قبــل المســاهمين والجهــات ءرض للمســابــان يبــد  الجاهزيــة عنــد التعــ  اإلدارة ويلتــزم مجلــس  المخو 

 .بكل 
 المسؤولية: •
د    إنخطــوا االتصــال وصــدود المســؤوليات كمــا  اإلدارة مجلــس  مــن قبــل والموافــق عليــ  الهيكــل التنظيمــي للبنــ تحــد 

 صدود المسؤولية .  وتوضحتبين    أتضا  اإلدارة مجلس   الموافق عليها منجداول الصالصيات  
، اليوميــة للبنــ  األعمــالعــن  لةمســؤو التنفيكتــة  اإلدارة  أنالتنفيكتــة فــي صــين  اإلدارة الرقابة عل  ب اإلدارة لس  مج  تقوم 
وأن  لة وإلــزام جميــع المســتويات اإلداريــة فــي البنــ  بهــا،صــدود واضــحة للمســؤولية والمســاء يلتــزم المجلــس باعتمــادو 

ية والســلطة، وبحيــث تشــمل عــدة مســتويات  رقابيــة، يتأكد مــن أن الهيكــل التنظيمــي تعكــس بوضــوح خطــوا المســؤول
باإلضــافة الــ  التأكــد مــن أن اإلدارة التنفيكتــة العليــا تقــوم بمســؤوليتها المتعلقــة بــادارة العمليــات اليوميــة للبنــ  وأنهــا 

مــن  ــأنها تعزيــز  ة إداريــة فعالــةئــ تفــوض الصــالصيات للمــوافين، وتنشــ  بيهم في تطبيــق الحاكميــة المؤسســية و تسا
ألنشـــطة المختلفــة ل عمــال بشـــكل يتفــق مــع السياســـات واإلجــراءات التـــي الة، وتنفــك المهـــام فــي المجــاالت و مســاءال

 لة اإلدارة التنفيكتة العليا .وابط رقابية مناسبة تمكن  من مساءاعتمدها المجلس، واعتماد ض
 

 :التحكم المؤسسي للبنك  أهميةًا:  رابع
 األردنــــيقتصـــاد مـــن اهـــم مكونـــات اإل األردنـــيالبنـــ  التجـــار  ومـــن ضـــمن   األردنـــيالقطـــاع المصـــرفي  إن ي1

المــالي للحكومــة وبالتــالي فانــ   األمــانكمــا انــ  تســتخدم  ــبكات   والمراجعــة  للرقابة  ا  ويخضع هكا القطاع عالمي
 يتوفر لدينا في البن  نظام تحكم مؤسسي قو .  أنمن الضرور   

المــودعين وفــي  وبــاألخص ا خــرين أمــوالمــن  تــأتي البنــ  إلــ الداخلــة  األمــوالمصــادر    أهم مصــدر مــن    إن ي2
سيعظم صصة البنــ  فــي  ل البن فان وجود تحكم مؤسسي سليم لد  األردنيال  دة المنافسة في سو  المال  

 السو .
فعــاال   يلعبــون دورا   اإلدارة مجلــس  أعضــاء للبنــ  فــانالوضــع المــالي  مــن اجــل المحافظــة علــ  ســالمة ومتانــة ي3

مــة مخــاطر جيــد تســمح بالمواء إدارة توفير نظام ، و الرقابيمن خالل دورهم للبن   ؤسسي  ومهما في التحكم الم
ومــن خــالل االمتثــال للقــوانين  وإســتراتيجيت بين العوائــد والمخــاطر ضــمن الحــدود التــي تســمح بهــا وضــع البنــ  

 .اإلداريةوالتعليمات عل  كافة المستويات  
 األخــرل للــربط بــين مصــالح المســاهمين والجهــات  آليــةر البنــ  مــن خــالل تــوفي أداءالــتحكم المؤسســي تعــز   ي4

 ذات العالقة وبين البن .
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 :وإجتماعات المجلس  تشكيلة مجلس اإلدارةأواًل:  
يتمتعــون بــالخبرة عضــوي  13وال يزيــد عــن لي عضــو 11دارة فــي البنــ  عــن لال تقــل عــدد أعضــاء مجلــس اإل -

يوجــد  ن تكــون ا  عضــو مــن اإلعضــاء عضــوا  تنفيــكتا ، والتجــو  أ والالعملية والمهنية والمهــارات المتخصصــة 
 .لدل البن   ل*ي  عضو تنفيك   أ 

 أربعة أعضاء.ال تقل عن عدد األعضاء المستقلين   -
 للبن  باإلقتراع السر .يتم انتخاب األعضاء وفقا  للتصويط التراكمي من قبل الهيئة العامة  -
اإلقامـــة الدائمـــة ل عضـــاء فـــي المملكـــة األردنيـــة  وا ـــتراار  األردنـــي التنـــوع فـــي الخبـــرات البنـــ  التجـــا يراعـــي -

 الها مية.
ينبثق عن مجلس اإلدارة العديد من اللجان لمتابعــة ومرا بــة العمــل فــي البنــ  ورفــع التقــارير بشــأنها إلــ  مجلــس  -

ــكيلها ــد تشـ ــان عنـ ــكه اللجـ ــام وصـــالصيات لهـ ــد مســـؤوليات ومهـ ــا   اإلدارة ويقـــوم المجلـــس بتحديـ ــن خـــالل ميثـ ومـ
 .لكل لجنة  خاب

رئـــيس المجلـــس أو أ  مـــن  باإلضـــافة الـــ  ذلـــ  أنالجمـــع بـــين منصـــبي رئـــيس المجلـــس والمـــدير العـــام  يـــتم ال  -
الدرجــة الرابعــة،  صتــ قرابــة  مــع المــدير العــام بصــلة لــيس لــ  إرتبــااالمســاهمين الرئيســيين  أعضــاء المجلــس أو

 -األعمال التالية :حد أدن  بيلتزم المدير العام بو 
 وج  االستراتيجي للبن .تطوير الت •
 تنفيك استراتيجيات وسياسات البن . •
 تنفيك قرارات مجلس اإلدارة. •
 توفير اإلر ادات لتنفيك خطط العمل قصيرة وطويلة األجل. •
 توصيل رؤية ورسالة واستراتيجية البن  إل  الموافين. •
 إعالم المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البن . •
 ة للبن .إدارة العمليات اليومي •
تعقــد مجلــس االدارة اجتماعاتــ  بــدعوة خطيــة مــن رئيســ  او نائبــ  فــي صــال ليابــ  او بنــاء  علــ  طلــب خطــي تقــدم  -

يقــوم األعضــاء و الــ  رئــيس مجلــس االدارة مــن ربــع اعضــائ  علــ  االقــل بحضــور االكثريــة المطلقــة العضــائ ، 
تهم بمــا فــي ذلــ  التحضــير المســبق ابمســؤوليو  بمهــامهم كأعضــاء مجلــس إدارة   طالعضــ لال  بتخصيص وقط كاف  

خــالل العــام ويلتــزم البنــ  بعــدم إنقضــاء فتــرة تزيــد جتماعــات مجلــس اإلدارة بحيــث ال تقــل عــن ســتة اجتماعــات إل
 .عن الشهرين دون عقد اجتماع للمجلس

 
_____________________________________________________________________

_____________________ 

 مجلس اإلدارةب  تتعلق معاييرالثاني: الباب 
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 ي العضو التنفيك  : هو عضو مجلس اإلدارة الك  تشارا بمقابل في إدارة العمل اليومي للبن .ل*
 
الهات    - أو  الفيديو  بالكامل من خالل  تم صضورها  التي  القرارات  التصويط عل   اللجنة  تمكن ألعضاء 

س وعل   دتم األعكار للمجلوالتو يع عل  محاضر اإلجتماعات لتعكر صضوره الشخصي وبعد أن يتم تق 
 أن تكون 

مقبولة، وأن تقوم أمانة السر باعالم مقرر  اللجان بالموافقة عل  الحضور من خالل الفيديو أو الهات   
 ويتم إتباع اإلجراءات التالية: 

 تو يق العملية صسب األصول، واالصتفام بالتسجيل الصوتي لحين إستكمال التوا يع.  •
 عن  لثي أعضاء اللجنة. أن ال تقل عدد األعضاء الحاضرين بشكل  خصي  •
 %ي من إجتماعات اللجنة خالل العام. 50أن ال تقل نسبة الحضور الشخصي للعضو عن ل •

 ويقوم رئيس مجلس اإلدارة بالتشاور مع األعضاء ا خرين والمدير العام عند إعداد جدول محدد بالموضوعات   -
لمستندات ل عضاء قبــل االجتمــاع بوقــط التي سيتم عرضها عل  مجلس اإلدارة ويرسل جدول األعمال مصحوبا با

التــي قــام  مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــ  فــي محاضــر رســمية تتضــمن األعمــالكــافي، ويــتم تــدوين اجتماعــات 
القــانوني  تة عنــ  وهــكه المحاضــر تعتبــر اإل بــااللجــان المنبثقــ بهــا المجلــس والقــرارات المتخــكة مــن قبلــ  ومــن قبــل 

 المجلس أو لجان  وتدوين ل صداث التي جرت خالل االجتماعات منعــا لحــدوث أ  التبــاس لإلجراءات التي قام بها
عنـــد كتابـــة هـــكه المحاضـــر مـــع تســـجيل دقيـــق ألتـــة عمليـــات تصـــويط تمـــط خـــالل االجتماعـــات  ويـــتم مراعـــاة الدقـــة

فظــات أ يــرت مــن وإرفا  أ  مستندات أو اإل ارة إل  أ  و ائق تــم الرجــوع إليهــا خــالل االجتماعــات وتــدوين أ  تح
 .يحتفظ البن  بجميع هكه المحاضر بشكل مناسبو قبل أ  عضو،  

ســنوات تمكــن تجديــدها، وال يوجــد صــد أقصــ  لعــدد المــرات التــي تجــو   4تبلــم مــدة خدمــة كــل عضــو يــتم إختيــارة 
مجلــس  لعضو مجلس اإلدارة أن تخدمها علما  بأن عمليــة إعــادة التعيــين تــتم علــ  أســاس تقيــيم إســتمرار قــدرة عضــو

 دارة عل  أداء المهام الضرورية المكل  بها والمحافظة عل  قدر كافي من الموضووية في أداء مهامة .اإل
 :  اإلدارةمسؤوليات مجلس  مهام و ثانيًا:  

ــام  ــيبموجـــب النظـ ــة  األساسـ ــريعات ذات العالقـ ــوانين والتشـ ــ  والقـ ــز ، للبنـ ــ  المركـ ــات البنـ ــس وتعليمـ ــان مجلـ فـ
 :تتضمن ما يلي   والتيمسؤوليات   واإللتزام ب  مهام التقوم بممارسة   اإلدارة 

لتحقيــق هــكه األهــداف، وإعتمــاد تحديد األهداف اإلســتراتيجية للبنــ ، وتوجيــ  اإلدارة التنفيكتــة إلعــداد إســتراتيجية  -1
عمــل تتما ــ  مــع  اإلســتراتيجية التــي تلتــزم اإلدارة التنفيكتــة بالبنــ  العمــل بمقتضــاها وكــكل  إعتمــاد خطــط هــكه 
 .إلستراتيجيةهكه ا

 ة وفعالية.ء ؤون البن  بكفا  إدارة التنفيكتة القادرة عل    اإلدارة ختيار  إ -2
اال راف عل  االدارة التنفيكتــة العليــا ومتابعــة أدائهــا، والتأكــد مــن ســالمة األوضــاع الماليــة للبنــ  ومــن مالءتــ ،  -3

 بن  .وإجراءات مناسبة لإل راف والرقابة عل  أداء ال  وخطط  وعلي  إعتماد سياسات
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ي لتحديــد KPlsإعتمــاد سياســة لمرا بــة ومراجعــة أداء اإلدارة التنفيكتــة عــن طريــق وضــع مؤ ــرات أداء رئيســية ل -4
 و ياس ورصد األداء والتقدم نحو تحقيق األهداف المؤسسية.

 ، بحيــث يــتم تقيــيم مــن الشــركات عمــالءلتقيــيم نوويــة الحاكميــة المؤسســية ل ــمول السياســة االئتمانيــة لالتأكد مــن   -5
 أســـستحديـــد  ، باالضـــافة الـــ المخـــاطر للعمـــالء بنقـــاا الضـــع  والقـــوة تبعـــا  لممارســـتهم فـــي مجـــال الحاكميـــة

 .االستثمار  وأسسو روا منح االئتمان  
وتتما ــــ  مــــع  ت  ــــاملة لكافــــة أنشــــطهــــا تــــوفر سياســــات وخطــــط وإجــــراءات عمــــل لــــدل البنــــ  وأنالتأكــــد مــــن  -6

ــا  ــ  قـــد تـــم تعميمهـ ــتم مراجعتهـــا بالتشـــريعات ذات العالقـــة، وأنـ ــتويات اإلداريـــة، وأنـــ  يـ ــام، اعلـــ  كافـــة المسـ نتظـ
 المتبعة لتحقيق ذل .  اإلجراءاتمن صحة    والتأكدسياسات  المرا بة تنفيك  و 

لة لكافــة أنشــطة البنــ ، وترســي   قافــة ءتحديــد القــيم المؤسســية للبنــ ، ورســم خطــوا واضــحة للمســؤولية والمســا -7
عتمــاد  يكــل تنظيمــي للبنــ  يبــين التسلســل إ ي البنــ ، و يــ لسلوا المهنــي إلدار اهة واعالية للمعايير األخال ية والنز 

 اإلدار ، بما في ذل  لجان المجلس واإلدارة التنفيكتة.
منفعــة ذاتيــة  أل مــوافي البنــ   أوالتنفيكتــة  اإلدارة فــي  أو اإلدارة أ  عضو مــن مجلــس من عدم تحقيق   التأكد -8

 عل  صساب مصلحة البن .
لتــي يــتم تزويــد الســلطات الرقابيــة ادقة المعلومات  من اإلدارة تدقيق المنبثقة عن مجلس نة المن خالل لج  التأكد -9

 بها.
ل مســـؤولية ســـالمة كافـــة عمليـــات البنـــ  بمـــا فيهـــا أوضـــاع  الماليـــة ومســـؤولية تنفيـــك متطلبـــات البنـــ   -10 مـــم ت ح 

مراعاة أصــحاب المصــالح، وأن المركز ، وككل  متطلبات الجهات الرقابية والتنظيمية األخرل المتعلقة بعمل  و 
البن  يدار ضمن إطار التشريعات الداخلية للبن ، وأن الرقابــة الفعالــة متــوفرة باســتمرار علــ  أنشــطة البنــ  بمــا 

التشــريبية الصــادرة عــن الســلطات الحكوميــة  االمتثــال للقــوانينفي ذل  أنشــطة البنــ  المســندة لجهــات خارجيــة و 
 باالمتثال لها.  اإلداريةموافي البن  عل  كافة المستويات  من  يام جميع    والتأكدوالرقابية  

الداخليــــة للبنــــ  وتحديــــد الصــــالصيات والمهــــام ووســــائل االتصــــال بــــين كافــــة  واألنظمــــةاعتمــــاد التعليمــــات  -11
 .البن  أعمالوالمالية عل     اإلداريةوالتي تكفل تحقيق الرقابة    اإلداريةالمستويات  

ــدقق الـــداخلي والمـــدقق إعتمـــاد أنظمـــة ضـــبط ورقابـــة داخليـــة ل -12 ــنويا والتأكـــد مـــن  يـــام المـ لبنـــ  ومراجعتهـــا سـ
 ظمة مرة واصدة عل  األقل سنويا .الخارجي بمراجعة  يكل هكه األن

 وميثا  األخال  وتعميمها عل  كافة موافي البن .  التأكد من توفر سياسة -13
 ضمان استقاللية مدقق الحسابات الخارجي بداتة  واستمرارا . -14
 .  ومسؤوليات دائرة إدارة اإلمتثال  إعتماد مهام  -15
اعتماد إستراتيجية إلدارة المخاطر ومرا بة تنفيكها، بحيث تتضمن مستول المخاطر المقبولة وضــمان عــدم  -16

تعريض البن  لمخاطر مرتفعة، وأن تكون المجلس ملما  ببيئة العمــل التشــغيلية للبنــ  والمخــاطر المرتبطــة بهــا، 
بط ومرا بــة ضــ تحتيــة إلدارة المخــاطر فــي البنــ  قــادرة علــ  تحديــد و يــاس و  وأن يتأكــد مــن وجــود أدوات وبنيــة

 كافة أنواع المخاطر التي يتعرض لها البن .
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 ي. Risk Appetiteتقوم مجلس اإلدارة باعتماد و يقة المخاطر المقبولة للبن  ل -17
 ي كافية ومو و  بها تغطي كافة أنشطة البن .MISضمان وجود نظم معلومات إدارية ل -18
التأكــد مــن أن البنــ  ع سياســة للمســؤولية اإلجتماويــة بالبنــ  وبرامجــ  تجــاه المجتمــع المحلــي والبيئــة، و وضــ  -19

ــيم، ومراعــاة تقــدتم التمويــل للشــركات  يتبنــ  مبــادرات اجتماويــة مناســبة فــي مجــال صماتــة البيئــة والصــحة والتعل
 تم بالعدالة والشفافية .الصغيرة ومتوسطة الحجم بأسعار وآجال مناسبة وضمن نهج واضح وبتعامل ي

اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة باتجــاد فصــل واضــح بــين ســلطات المســاهمين الــكين تمتلكــون مصــلحة مــؤ رة مــن  -20
جهــة واإلدارة التنفيكتــة مــن جهــة أخــرل بهــدف تعزيــز الحاكميــة المؤسســية الســليمة، وعليــ  إتجــاد آليــات مناســبة 

ال تشــغل أ  مــن المســاهمين الــكين تمتلكــون بحيــث مــؤ رة  للحد من تأ يرات المساهمين الكين تمتلكــون مصــلحة
تســتمد اإلدارة التنفيكتــة العليــا ســلطتها مــن المجلــس وصــده و  ،مصلحة مؤ رة أ  وايفة في اإلدارة التنفيكتــة العليــا
 والعمل في إطار التفويض الممنوح لها من قبل .

اعــ  عــدم التوســع فــي ذلــ  بمــا تخــل تحــدد المجلــس العمليــات المصــرفية التــي تتطلــب موافقتــ  علــ  أن ير  -21
بالــدور الرقــابي للمجلــس، وال يوجــد للمجلــس صــالصيات تنفيكتــة بمــا فيهــا صــالصيات مــنح ائتمــان لعضــو مــن 

   .أعضاء المجلس منفردا  بما في ذل  رئيس المجلس
 وتشمل ما يلي:    تحدد المجلس مهام أمين سر المجلس -22

داوالت واالقتراصــات واالعتراضــات والتحفظــات صضــور جميــع اجتماعــات المجلــس، وتــدوين كافــة المــ  ●
 وكيةية التصويط عل  مشروعات قرارات المجلس.

 تحديد مواعيد اجتماعات المجلس وذل  بالتنسيق مع رئيس المجلس. ●
 التأكد من تو يع أعضاء مجلس اإلدارة عل  محاضر االجتماعات والقرارات.  ●
ومتابعة بحث أ  مواضيع تم إرجاء طرصها في متابعة تنفيك القرارات المتخكه من مجلس اإلدارة،  ●

 اجتماع سابق. 
 ات مجلس اإلدارة. صفظ سجالت وو ائق اجتماع ●
اتخاذ اإلجراءات الال مة للتأكد من أن مشاريع القرارات المنو  إصدارها عن المجلس تتوافق مع  ●

 التشريعات. 
 لمجلس. التحضير الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن ا  ●
 مة التي يتم تو يعها من قبل أعضاء المجلس.يد البن  المركز  باقرارات المالءتزو  ●

االتصــال المبا ــر مــع اإلدارة التنفيكتــة وأمــين ســر المجلــس، وتســهيل  يــامهم بأعضاء المجلس ولجان    يام   -23
رجيــة وذلــ  بالتنســيق مــع بالمهام الموكلة إليهم بما في ذل  االستعانة عند اللزوم وعل  نفقــة البنــ  بمصــادر خا

رئــيس المجلــس، مــع التأكيــد علــ  عــدم  يــام ا  مــن أعضــاء المجلــس بالتــأ ير علــ  قــرارات اإلدارة التنفيكتــة إال 
 من خالل المداوالت التي تتم في اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عن .

ــكيين فـــي البنـــ  Succession Plans وايفـــي قـــرار خطـــط إصـــاللإ -24 تتضـــمن المـــؤهالت  للمـــدراء التنفيـ
 .، ومراجعة هكه الخطة مرة في السنة عل  األقلوالمتطلبات الواجب توفرها لشاضلي هكه الواائ 
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 تعكــس بوضــوح خطــوا المســؤولية والســلطة، علــ  أن تشــمل تأكد من أن  الإعتماد الهيكل التنظيمي للبن  و  -25
 التالية:   عل  األقل المستويات الرقابية  

 .المنبثقة عن   واللجان  مجلس اإلدارة  ●
 لجان اإلدارة التنفيكتة. ●
 إدارات منفصلة للمخاطر واالمتثال والتدقيق ال تمارس أعمال تنفيكتة يومية. ●
وصدات / موافين ضير مشاركين فــي العمليــات اليوميــة ألنشــطة البن لمثــل مــوافي مراجعــة االئتمــان و  ●

Middle Office .ي 
وم بمســؤوليتها المتعلقــة بــادارة العمليــات اليوميــة للبنــ  وأنهــا تســاهم التأكــد مــن أن اإلدارة التنفيكتــة العليــا تقــ   -26

مــن  ةة إداريــة فعالــ صــالصيات للمــوافين، وأنهــا تنشــ  بيئــ فــي تطبيــق الحاكميــة المؤسســية فيــ ، وأنهــا تفــوض ال
 ســاتألنشــطة المختلفــة ل عمــال بشــكل يتفــق مــع السياالة، وأنها تنفك المهام في المجاالت و  أنها تعزيز المساء

 .لة اإلدارة التنفيكتة العلياءاعتماد ضوابط رقابية مناسبة تمكن  من مساواإلجراءات التي اعتمدها المجلس، و 
ي يتضــمن مهــام وصــالصيات Internal Audit Charterعلــ  المجلــس إعتمــاد ميثــا  تــدقيق داخلــي ل -27

 ومسؤوليات إدارة التدقيق، وتعميم  داخل البن  .
أو انهــاء  المخــاطر ومــدير اإلمتثــال وقبــول إســتقاالتهم  مــدير التــدقيق ومــديرم و المــدير العــاتعيــين كــل مــن  -28

خــدماتهم، علــ  أن يــتم الحصــول علــ  عــدم ممانعــة البنــ  المركــز  علــ  إســتقالة أو انهــاء خــدمات أ  مــنهم 
 علـــ  بنـــاء   وللبنـــ  المركـــز  اســـتدعاء ا  ادار  فـــي البنـــ  للتحقـــق مـــن أســـباب اإلســـتقالة أو إنهـــاء الخـــدمات،

بمهــام الواــائ  الرقابيــة للمســميات اإلداريــة المــككورة للجنــة التــدقيق لمــدير التــدقيق،  توصــية اللجنــة المختصــة
 .اإلمتثاليمدير  المخاطر واالمتثال لكل من مدير المخاطر و ولجنة  

والتأكـــــد مــــن تـــــوفر الخبـــــرات  أو قبــــول إســـــتقالة أو إنهـــــاء خــــدمات اإلدارة التنفيكتـــــة الموافقــــة علـــــ  تعيــــين -29
 .تت والمكاف وتوصية لجنة التر يحا  لمهارات المطلوبة لديهم وا

ــا -30 ــاصبة لهـ ــا المصـ ــات والتكنولوجيـ ــادارة المعلومـ ــة بـ ــس اإلدارة المتعلقـ ــؤوليات مجلـ ــام ومسـ ــ  مهـ ــافة الـ  باالضـ
 .المرفق  دليل صاكمية تكنولوجيا المعلوماتالواردة في  

 ر كافية ومدربة .ضمان إستقاللية إدارة اإلمتثال، وضمان إستمرار رفدها بكواد -31
إعتمــاد سياســة لضــمان إمتثــال البنــ  لجميــع التشــريعات ذات العالقــة، ومراجعــة هــكه السياســة بشــكل دور   -32

 والتحقق من تطبيقها .
ــ   -33 ــين علـ ــيهم ضيـــر االردنيـ ــاهمين بمـــن فـ ــع المسـ تضـــع المجلـــس االجـــراءات الال مـــة لضـــمان صصـــول جميـ

 دون تمييز.صقوقهم ومعاملتهم بشكل تحقق العدالة والمساواة  
 بموجب انظمة داخلية خاصة .  بن تنظيم االمور المالية والمحاسبية واالدارية لل -34
 .  األورا  المالية  هيئةمع   بن تعيين ضابط ارتباا تعهد الي  متابع  االمور بتطبيقات الحوكمة في ال -35
جهــــات الرقابيــــة ومتابعــــة تطبيقهــــا وفقـــا لمتطلبــــات ال بنــــ اعتمـــاد سياســــة االفصــــاح والشــــفافية الخاصـــة بال -36

 والتشريعات النافكة.
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 اعتماد سياسة اإلصالل والتعاقب الوايفي وإعتماد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في البن . -37
% مــن اســهم البنــ  المكتتــب بهــا باضــافة بنــود 5وضع الية تتيح للمساهمين الــكين تمتلكــون مــا التقــل عــن  -38

 هيئــةتزويــد قبــل ارســال  بشــكل  النهــائي للمســاهمين و  بنــ ة العــاد  للعلــ  جــدول اعمــال اجتمــاع الهيئــة العامــ 
 بهكه االلية.  األورا  المالية

 .البن تعرض لها  اد سياسة ادارة المخاطر التي قد ياعتم -39
 ــريطة موافقـــة اضلبيـــة اعضـــاء مجلـــس  البنـــ لمجلــس االدارة االســـتعان  بـــا  مستشـــار خــارجي علـــ  نفقـــة  -40

 ح.االدارة وتجنب تعارض المصال
 .للبن اعتماد تقرير الحوكمة وتضمن  للتقرير السنو    -41
إعالم البن  المركز  عن أ  معلومات جوهريــة تمكــن أن تــؤ ر ســلبا  علــ  مالءمــة أ  مــن أعضــاء إدارتــ   -42

 التنفيكتة العليا.
 عل  كل عضو  من أعضاء المجلس اإللمام كحد أدن  بما يلي : -43

عمل المصرفي والبيئة التشــغيلية للبنــ  ومواكبــة التطــورات التــي تحصــل اإللمام بالتشريعات والمبادأ المتعلقة بال -
فيــ  وكــكل  المســتجدات الخارجيــة التــي لهــا عالقــة بأعمالــ  بمــا فــي ذلــ  متطلبــات التعيــين فــي واــائ  اإلدارة 

 التنفيكتة العليا في البن .
 امة.صضور اجتماعات المجلس، واجتماعات لجان  صسب المقتض  واجتماعات الهيئة الع -
عــدم االفصــاح عــن المعلومــات الســرية الخاصــة بالبنــ  او اســتخدامها لمصــلحت  الخاصــة أو لمصــلحة ضــرورة  -

 ضيره.
تغليــب مصــلحة البنــ  فــي كــل المعــامالت التــي تــتم مــع أ   ــركة أخــرل لــ  مصــلحة  خصــية فيهــا،  ضــرورة  -

ارض المصــالح واإلفصــاح وعدم أخك فرب العمل التجار  الخاصة بالبنــ  لمصــلحت  الخاصــة، وأن يتجنــب تعــ 
للمجلس بشكل تفصيلي عن أ  تعارض في المصالح في صالة وجوده مع االلتزام بعــدم الحضــور أو المشــاركة 
ن هــكا  بــالقرار المتخــك باالجتمــاع الــك  يــتم فيــ  تــداول مواضــيع يوجــد فيهــا  ــبهة تعــارض للمصــالح، وأن يــدو 

 األفصاح في محضر اجتماع المجلس.
 ي لإلضطالع بمهام  كعضو مجلس إدارة.  تخصيص الوقط الكاف -

 
      :  اإلدارةثالثًا : دور رئيس المجلس  

 عل  رئيس المجلس أن يتأكد كحد أدن  من األمور التالية :
              الحرب عل  إقامة عالقة بناءة بين المجلس واإلدارة التنفيكتة للبن . .1
د البنــاء صــول القضــاتا التــي يوجــد صولهــا تبــاين فــي تشــجع علــ  النقــ  -خــالل اجتماعــات المجلــس –خلــق  قافــة  .2

 وجهات النظر بين األعضاء، كما تشجع عل  النقا ات والتصويط عل  تل  القضاتا.
 وفي الوقط المناسب.والمساهمين  التأكد من وصول المعلومات الكافية إل  أعضاء المجلس   .3
  .التأكد من توفر معايير عالية من الحاكمية المؤسسية لدل البن .4
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اعمــال ا   لسابقة وتو يعها، واستالمهم جــدولاستالم جميع اعضاء المجلس لمحاضر االجتماعات االتأكد من   .5
مكتوبــة كافيــة عــن المواضــيع التــي ســيتم  معلومــاتاجتمــاع قبــل انعقــاده بمــدة كافيــة، علــ  أن يتضــمن الجــدول 

 مناقشتها في االجتماع ويكون التسليم بواسطة أمين سر المجلس.
 جود ميثا  ينظم ويحدد عمل المجلس.و ضمان   .6
 تراتيجية والهامة في اجتماعات المجلس بشكل مستةيض.سمناقشة القضاتا اال .7
تزويــد كــل عضــو مــن أعضــاء المجلــس عنــد انتخابــ  بنصــوب القــوانين ذات العالقــة بعمــل البنــوا التأكــد مــن  .8

، وبكتيـــب بالحاكميـــة المؤسســـية المتصـــلة التعليمـــاتو وتعليمـــات البنـــ  المركـــز  ذات العالقـــة بعمـــل المجلـــس 
 يوضح صقو  العضو ومسؤوليات  وواجبات ، ومهام وواجبات أمين سر المجلس.

 عن أعمال البن  عند التعيين أو عند الطلب. تزويد كل عضو بملخص كاف .9
جديــد بمســاعدة المستشــار القــانوني للبنــ  صــول مهــام ومســؤوليات المجلــس وخاصــة مــا  عضــوالتــداول مــع أ   .10

المتطلبات القانونية والتنظيمية لتوضيح المهام والصالصيات واألمور األخرل الخاصــة بالعضــوية ومنهــا يتعلق ب
المشــورة الفنيــة فترة العضوية، ومواعيــد االجتماعــات، ومهــام اللجــان، و يمــة المكافــ ت، وإمكانيــة الحصــول علــ  

 عند الضرورة.  المتخصصة المستقلة
 أتة معلومات جوهرية تمكن أن تؤ ر سلبا  عل  مالءمة أ  من أعضائ .التأكد من إعالم البن  المركز  عن  .11
تلبيـــة اصتياجـــات أعضـــاء المجلـــس فيمـــا يتعلـــق بتطـــوير خبـــراتهم وتعلمهـــم المســـتمر، وأن يتـــيح للعضـــو الجديـــد  .12

وااللتحــا  بــدورات  يث يراعي الخلةية المصرفية للعضــوي بحOrientation Programصضور برنامج توجي  ل
ســية، وميثــا  البنية التنظيمية للبن ، والحاكميــة المؤسوتزويده ب ول اسس وتطبيقات صوكمة الشركات،تدريبية ص

ــي و  ــلوا المهنـ ــد السـ ــة البنـــ قواعـ ــية وخطـ ــت  المعتمـــدة األهـــداف المؤسسـ ــتراتيجية وسياسـ ــا سياســـة    اإلسـ ــا فيهـ بمـ
وموا يــق  طــار إداره المخــاطر يكــل مخــاطر البنــ  وإمالءمة أعضاء مجلس االدارة، واألوضاع الماليــة للبنــ ، و 

 .اللجان المنبثقة عن المجلس
 حكم المؤسسي :ترابعًا: المساهمين ودورهم في ال

للنظــر والمداولــة فــي  الهيئــة العامــةإن الســيادة القانونيــة والســلطة العليــا هــي للمســاهمين الــكين تجتمعــون مــن خــالل 
ابعة أسعار األسهم و بض األربــاح بــل يتعــدل ذلــ  إلــ  اهتمام المساهمين ال يتوق  عند مت  علما  بأن  ، ؤون البن 

متابعــة أداء البنــ  مــن خــالل البيانــات الماليــة واالتصــال المســتمر مــع إدارة البنــ  للوقــوف علــ  آخــر المســتجدات 
وكــكل  صضــور الجمبيــات العموميــة واال ــتراا بالتصــويط فــي اتخــاذ القــرارات ومناقشــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن 

ن المساهمين يلعبون دورا رقابيا مهمــا فــي متابعــة أداء أعضــاء ، كما وإالمتعلقة بأعمال البن  ونتائج   كافة الجوانب
 مجلس اإلدارة وفي الحصول عل  أتة معلومات تمكنهم من ممارسة صقهم عل  أكمل وج .
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 خامسًا: حقوق أصحاب المصالح:
وذل  من خالل اإلفصــاح وتــوفير معلومــات  آلية محددة لضمان التواصل مع أصحاب المصالح  يوفر المجلس ▪

 ذات داللة صول أنشطة البن  ألصحاب المصالح من خالل ا تي :
 تماعات الهيئة العامة .جإ .1
 التقرير السنو  . .2
تقارير ربع ســنوية تحتــو  علــ  معلومــات ماليــة، باإلضــافة الــ  تقريــر المجلــس صــول تــداول أســهم البنــ   .3

 ووضع  المالي خالل السنة .
 ع االلكتروني للبن  .الموق .4
 قسم عالقات المساهمين . .5

يتضـــمن توضـــيح لحقـــو  المســـاهمين وتشـــجيعهم علـــ   وبحيـــث االلكترونـــي موقعـــ جـــزء مـــن  البنـــ  ويخصـــص ▪
المعنيــة باإلجتماعــات ومــن ضــمنها  المعلومــاتالحضور والتصويط في إجتماعات الهيئة العامــة، وكــكل  نشــر 

 .بالشكل الك  ال يتعارض مع القانون وقواعد السرية المصرفية  النص الكامل للدعوة ومحاضر اإلجتماعات
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 أواًل:  المالءمة  : 
أن يتمتـــع أعضـــاء مجلـــس االدارة واإلدارة التنفيكتـــة العليـــا بـــأكبر قـــدر مـــن المصـــدا ية والنزاهـــة والكفـــاءة والخبـــرات 

ة بالبنــ  التجــار  األردنــيسياســة المالءمــ ووفقــا  لالال مة وتكريس الوقط لعمل البن    التــي توضــح الشــروا  ة الخاصــ 
 ، ويقع عل  عاتق المجلس ولجنة التر يح والمكاف ت مسؤولية التأكد من ذل  .الواجب توافرها في كل منهم  

وتشــمل االدارة التنفيكتــة العليــا مــدير عــام البنــ  أو المــدير اإلقليمــي ونائــب المــدير العــام أو نائــب المــدير اإلقليمــي 
ــاعدو  ــام أو مســـاعد ومسـ ــدير العـ ــي والمـــ  والمـ ــدير اإلقليمـ ــدير المـ ــدير العمليـــات ومـ ــالي ومـ ــاطر ومـــدير دير المـ المخـ

التــدقيق الــداخلي ومــدير الخزينــة لاالســتثماري ومــدير االمتثــال، باإلضــافة أل  مواــ  فــي البنــ  لــ  ســلطة تنفيكتــة 
الحصــول علــ  عــدم ممانعــة  يــتم ، و بالمــدير العــام ط وايةيــا  مبا ــرة  موا ية أل  من سلطات أ  من المككورين ويرتب

أعضــاء االدارة التنفيكتــة العليــا ضــمن ، وقــد تــم تحديــد في االدارة التنفيكتة العليــاالبن  المركز  قبل تعيين أ  عضو  
 .سياسة المالءمة الخاصة بهم 

 
 :اإلدارةمجلس    أعضاءالمؤهالت الواجب توفرها في  ثانيًا:  

البنــــ  مــــن صيــــث العمــــل والشخصــــية  إدارة عضــــوية مجلــــس  أويمن تشــــغل رئاســــة فــــ يتوجــــب تــــوافر  ــــروا معينــــة 
 اإلدارة مجلــس  أعضــاءالخبــرات والمــؤهالت والمواصــفات التاليــة لــدل  مــع ضــرورة تــوافر ،ة الماليــةءومتطلبــات المــال

 :البن  في
 لخبرات والمؤهالت:ا -أ
 القرارات السليمة.اتخاذ  والمشاركة في  األمورالقدرة  عل  االستقاللية في الحكم عل    ●
 .األداءالمعرفة بالبيانات المالية وفهم معقول للنسب المالية المستخدمة لقياس   ●
 .أخرل أ  خبرات مصرفية   أو  البنوا  أوالتمويل   أو  مجاالت المحاسبة  معقولة في  مهارات  أوخبرات   ●
 افيين للبن  .مع تكريس الوقط والجهد الك  البن  واستيفاء  روا المساهمة أعمالااللتزام بتعلم   ●
 في صال وجود أ  تغيير في المسؤوليات المهنية.  اإلدارة االستعداد لالستقالة من عضوية مجلس   ●
 التطور.سريعة  األعمالوتطبيقها في بيئات    اإلدارة الممارسات الدولية في مجال   ألفضلالفهم والدراتة   ●
 يل.عل  المدل القصير والطو   وإدارتها األ ماتالقدرة عل  التعامل مع  ●
 العالمية.  األسوا في مجال  المعرفة ●
 الشخصية القيادتة القادرة عل  منح الصالصيات وتحفيز الموافين. ●
 القدرة عل  التوجي  االستراتيجي والرؤية المستقبلية الواضحة. ●

 :أعضاء مجلس االدارة  شروط عضوية -ب
 -ية:تجب أن تتوافر فيمن تشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البن  الشروا التال

 أن ال تقل عمره عن خمسة وعشرين سنة.  ●

 وتقييمهم  همتوفرها ب  الواجبالثالث: مالءمة أعضاء مجلس اإلدارة والمؤهالت الباب 
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أن التكون عضوا  في مجلس إدارة أ  بن  أخر داخل المملكة أو مديرا  عاما  ل  أو مديرا  إقليميا  أو موافا  في    ●
 مالم تكن تابعا  للبن  التجار  األردني. 

 أن التكون محاميا  أو مستشارا  قانونيا  أو مدقق صسابات للبن .  ●
اصال  عل  الدرجة الجامبية األول  كحد أدن  سواء  في االقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة  أـن تكون ص ●

األعمال أو أ  من التخصصات المشابهة، ويجو  للجنة التر يح والمكاف ت النظر في إضافة تخصصات  
 أخرل إن أقترنط بخبرة لها عالقة بأعمال البنوا. 

 و أ  مؤسسة رسمية عامة مالم تكن ممثال  عنها.أن ال تكون موافا  في الحكومة أ ●
أن ال تكون عضوا  في مجالس إدارة أكثر من خمس  ركات مساهمة عامة داخــل المملكــة، بصــفت  الشخصــية  ●

، وأن ال تكــون عضــوا او ممــثال لعضــو فــي مجلــس فــي بعضــها وبصــفت  ممــثال  لشــخص اعتبــار  فــي بعضــها
 .في اعمالها او ممثلة لها في ضاتاتهاادارة  ركة اخرل مشابهة او منافسة لها 

 أن تكون لدت  خبرة في مجال أعمال البنوا أو المالية أو المجاالت المشابهة ال تقل عن خمس سنوات. ●
 
 :االهتمام والوالء . ج
 :ووفقا  لما يليالبن  بالمسؤوليات واالهتمام والوالء   في  اإلدارة مجلس    أعضاء  يلتزم 
 :الصد .  1

  إجراءقبل    أهميةذات  بالتصريح عن أ  معلومات    آخر  إدار    كأ عالقة صادقة و تقوم  عالقة العضو بالبن   
 تعامل تجار  مع البن .  أوأ  صفقة  

 :الوالء.  2
عضــو المجلــس الــك  يتعامــل مــع البنــ  نفــس الشــروا  إعطــاءنــ  يــتم بفــي صــال تضــارب المصــالح بــين العضــو وال
 و بأمانــةدوره  كل  فان عضــو المجلــس تقــوم بممارســةلوتحقيقا  بالبن ،التي كانط ستعط  ل  لو لم تكن ل  عالقة 

 علمهــا مــن خــالل معلومــات أواســتغالل منصــب   أوتجنــب تضــارب المصــالح يو   تضع مصــلحة البنــ  نصــب عينيــ 
علــــ  أ  تضــــارب محتمــــل فــــي المصــــالح وعــــدم  اإلدارة طالع مجلــــس ، ويلتــــزم بــــاالبنــــ  لتحقيــــق مــــ رب  خصــــية
 علق بهكا الموضوع.التصويط عل  أ  قرارات تت

 
 :االهتمام .  3

المرويــة  واألنظمــةعلــ  القيــام بجميــع الواجبــات المنصــوب عليهــا بموجــب القــوانين  اإلدارة تحــرب عضــو مجلــس 
 جميع القرارات المتخكة هي في صالح البن .  أنمن   للتأكدويسع  للحصول عل  كافة المعلومات الضرورية  

والقطاعــات التــي  واألســوا البنــ   ألعمــالفهــم علــ  اطــالع و  اإلدارة س عضــو مجلــ ولتحقيق االهتمام المنشود فــان 
علــق والتحضــير المســبق لهــا بشــكل جيــد وخاصــة فيمــا يت اإلدارة حضــور اجتماعــات مجلــس تقــوم بصيــث  ،اتخــدمه

والبحـــث عـــن وجـــود مؤ ـــرات تحكيريـــة  بأمانـــة إليـــ القيـــام بواجباتـــ  الموكلـــة كـــكل  ، بـــالقرارات التـــي ســـيتم اتخاذهـــا
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، تضــط الحاجــةاق إذاالحصــول علــ  المشــورة الموضــووية و ، البنــ  إدارة مــع  األهميــةذات  اتاابعــة كافــة القضــ ومت
 .اإلدارة القوانين المختلفة المتعلقة بمجلس    بأصكام التقيد  و 
 :االستقاللية  .د
وعــدد  ،لــسداخــل المج بعدم وجود أ  أعضاء تنفيــكينالبن   إدارة  يادة فعالة مستقلة عن  اإلدارة تمارس مجلس  .1

 .األعضاء المستقلين ال تقل عن أربعة أعضاء  
، اإلدارة تعــارض بــين عضــويات مجــالس  وجــود في البن  العالقات التي قد تؤ ر عل  استقاللية العضو أهم   إن

ضيــر مبا ــرة بــين العضــو  أو وجــود عالقــة تجاريــة مبا ــرة ، مع جهات لهــا عالقــة بالبنــ  وجود عالقة استشارية
 .اإلدارة وتطورت نتيجة لعضويت  في مجلس    نشأتأ  عالقة جديدة مع البن   ء  ، أو إنشاوالبن 
 

خطيا وبشكل منتظم عن أ  مصلحة  خصــية فــي  باإلفصاح   تقوم فان  اإلدارة ضمان استقاللية عضو مجلس   .2
 مــنهم مصــلحة مــؤ رة  أل كــان  إذاقريــب لــ  صتــ  الدرجــة الثالثــة  أولزوجــ   أوتعاقد مع البنــ  لــ   أوأ  تعامل  

فيـــ  بحـــث ذلـــ   اجتمـــاع يـــتم ال تشـــارا العضـــو فـــي أ  هـــكا و  ،التعاقـــد أوفـــي  ـــركة يتعلـــق بهـــا ذلـــ  التعامـــل 
 بن .  إدارة عل  استقالليت  كعضو مجلس    األخرل العضو    أنشطة  تأ يريتم تقييم درجة  و   لتعاقدا أوالتعامل  
 

يرات تحــد مــن قدرتــ  علــ  اتخــاذه عضــو المجلــس الــك  ال تخضــع أل  تــأ  ف العضــو المســتقل علــ  انــ ر  عــ  هــكا ويم 
 الك  تتوافر ب  الشروا التالية:و   لقرارات موضووية لصالح البن ،

 .  إلنتخاب   أن التكون قد كان عضوا  تنفيكتا  في المجلس خالل السنوات الثالث السابقة .1
 الســابقةأن ال تكون قد عمل موافــا  فــي البنــ  أو فــي أ  مــن الشــركات التابعــة لــ  خــالل الســنوات الــثالث  .2

 .  إلنتخاب 
ــاء مجـــالس إدارات الشـــركات  .3 أن ال تربطـــ  بـــأ  مـــن أعضـــاء المجلـــس ا خـــرين أو بـــأ  عضـــو مـــن أعضـ

 التابعة للبن  أو بأصد المساهمين الرئيسين في البن  صلة قرابة صت  الدرجة الثانية.
دارة التنفيكتــة العليــا إل  مــن اعضــاء اأأن ال تربطــ  بــأ  مــن أعضــاء اإلدارة التنفيكتــة العليــا فــي البنــ  او بــ  .4

 في الشركات التابعة للبن  صلة قرابة صت  الدرجة الثانية.
ال تكــون قــد كــان  ــريكا  أو موافــا  ن المدقق الخــارجي للبنــ  وأ أو أصد أقرباء أن ال تكون  ريكا  أو موافا .5

المســؤول عــن خــالل الســنوات الــثالث الســابقة لتــاري  انتخابــ  عضــوا فــي المجلــس وأن ال تربطــ  بالشــري  
 عملية التدقيق صلة قرابة من الدرجة األول .    

أن ال تكــون مســاهما رئيســيا فــي البنــ  أو ممــثال  لمســاهم رئيســي أو صليفــا  لمســاهم رئيســي فــي البنــ ، أو  .6
رئيسيا في إصــدل الشــركات  تمشكل مساهمت  مع مساهمة صليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي، أو مساهما  

 مساهما رئيسيا في المجموعة المالكة للبن .التابعة للبن ، أو  
التابعــة أو عضــو هيئــة مــديرين فيهــا  الشــركاتأن ال تكــون قــد  ــغل عضــوية مجلــس إدارة البنــ  أو إصــدل  .7

 سنوات متصلة.   مانيةألكثر من 



 دليل الحاكمية المؤسسية 
 

 

 18/41رقم الصفحة:   2021 المراجعة:  /2014اإلصدار:  / م م 5رقم اإلصدار: 

   

تكون صاصال  هو أو أ   ــركة هــو عضــو فــي مجلــس إدارتهــا أو مالكــا  لهــا أو مســاهما  رئيســيا  فيهــا   أن ال .8
%ي مــن رأس مــال البنــ  المكتتــب بــ ، وأن ال تكــون ضــامنا  5ائتمــان مــن البنــ  تزيــد نســبت  علــ  لعلــ  

 الئتمان من البن  تزيد  يمت  عن ذات النسبة.
تباطــات ر أن ال تكــون للعضــو او الصــد اقاربــ  مصــلحة مبا ــرة او ضيــر مبا ــرة فــي العقــود والمشــاريع واال .9

خمســين الــ   50000تابع  والتــي تســاو  او تزيــد  يمتهــا عــن  او ا   ركة صليفة او  البن التي تعقد مع  
 دينار.

 المكتتب بها او  ركاتها الحليفة او التابع .  البن % او اكثر من اسهم  5أن ال تمتل  العضو ما نسبت    .10
% او اكثــر مــن اســهم 5الــكين تمتلكــون مــا نســبت    البنــ أن ال تكــون اصــد اقربــاء العضــو مــن مســاهمي  .11

 بها.المكتتب    البن 
 الخبرات المالية أو المصرفية العالية.           وأأن تكون من ذو  المؤهالت   .12

 
 :االطالع والمعرفة.  ه

فهــم معقــول ودراتــة للعمليــات المصـــرفية االطــالع والمعرفـــة مــن صيــث البنــ   فــي اإلدارة يتــوفر فــي عضــو مجلــس 
ــة التــــي تعكــــسالبيانــــات ال إلــــ  إضــــافةالبنــــ   التــــي تواجــــ والمخــــاطر  ــالقوانين و وضــــع البنــــ  المــــالي  ماليــ دراتــــة بــ
لمســتجدة فــي قطــاع الخــدمات طالع ومتابعة للمواضــيع اواال،  يتقيد فيها البن   أنات التي تجب  والتعليموالتشريعات  

 اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــ  ومراجعــة التقــارير والتوصــيات المقدمــة مــن   اإلدارة صضور اجتماعات مجلــس و   المالية
   والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي والسلطات الرقابية.التنفيكتة للبن

 
 :ميثاق سلوكيات العمل  . و

تعميمــ  علــ  كافــة بالتنفيكتــة للبنــ   اإلدارة  تقــوم ميثــا  ســلوكيات العمــل فــي البنــ  و  اإلدارة لقد اعتمد واصدر مجلس 
عــدم اســتغالل  د األدنــ  ولــيس صصــرا  بالحــ  ويشــمل لمحتوياتــ والــزام العــاملين فــي البنــ  التطبيــق   اإلداريةالمستويات  

ع ذو  قواعــد واجــراءات تــنظم العمليــات مــ اخليــة فــي البنــ  لمصــلحتهم الشخصــية، و ا  مــن اإلداريــين معلومــات د
 عنها تعارض المصالح.  الحاالت التي قد ينشأالعالقة، و 

 
 ثالثًا: تقييم أداء االداريين :

 ، والك  يتضمن ما يلي:ث المجلس نظام لتقييم أعمال  وأعمال أعضائ استحد .1
 وضع أهداف محددة وتحديد دور المجلس في تحقيق األهداف بشكل تمكن  ياس . ●
ي التـــــي تمكـــــن استخالصـــــها مـــــن الخطـــــط واألهـــــداف اإلســـــتراتيجية KPIsتحديـــــد مؤ ـــــرات أداء رئيســـــية ل ●

 واستخدامها لقياس أداء المجلس.
 اصل.التواصل مابين مجلس اإلدارة والمساهمين ودورية هكا التو  ●
 ات مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيكتة العليا.دورية اجتماع ●
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دور العضو في اجتماعات مجلس اإلدارة، وككل  مقارنة أدائ  بأداء األعضاء ا خــرين، ويجــب الحصــول  ●
 عل  التغكتة الراجعة من العضو المعني وذل  بهدف تحسين عملية التقييم.

 ما يلي :  والك  يتضمن  ،البن التنفيكتة في    المجلس نظام لقياس أداء اإلدارة   تعتمد  .2
أن تعطــــ  و ن ترجيحــــي مناســــب لقيــــاس أداء االلتـــــزام باطــــار عمــــل إدارة المخــــاطر وتطبيــــق الضـــــوابط  •

 الداخلية والمتطلبات التنظيمية.
أن ال تكــون إجمــالي الــدخل أو الــربح العنصــر الوصيــد لقيــاس األداء، ولكــن تؤخــك بعــين االعتبــار عناصــر  •

اس أداء اإلداريين مثل المخاطر المرتبطة بالعمليات األساسية ورضا العميــل وضيرهــا صيثمــا كــان أخرل لقي
 ذل  قابال  للتطبيق.

 عدم إستغالل النفوذ وتعارض المصالح. •
 

 : مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم :رابعاً 
 

ات والمكافــ ت علــ   ــكل بــدل صضــور تحدد نظام البن  طريقة مكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة وتكون هكه التعويضــ 
أعضــاء ءمــة بسياســة مال أو بدل تنقالت عن الجلسات أو مزاتا عينية أو نسبة معينة من األرباح وكمــا هــو موضــح

 المعتمدة لدل البن .  مجلس اإلدارة 
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 :ودورها الرقابي  اإلداراتاختيار  أواًل:  
 
 :  اإلدارة اختيار     -1

تتحقــق فيــ   أن العليــا علــ التنفيكتــة  اإلدارة  أ  مــن أعضــاء أوللبنــ    المــدير العــام عل  تعيين    ارة اإلديوافق مجلس  
 :يتحق للبن  المركز  االعتراض عل  التعيين  بأن علما  ل  الشروا التالية

 تكون صسن السيرة والسلوا.  أن ●
 .التجار  األردني   كان البن  بنكا تابعا للبن  إذا  إال  آخربن     إدارة ال تكون عضوا في مجلس    أن ●
 البن . إلدارة أعمالتكون متفرضا    أن ●
 البن . أعماليتمتع بالكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها    أن ●
أو الماليـــة أو المحاســـبة أو إدارة االقتصـــاد  يأن تكـــون صاصـــال  علـــ  الدرجـــة الجامبيـــة األولـــ  كحـــد أدنـــ  فـــ  ●

 قة بعمل البن .األعمال أو أ  من التخصصات المشابهة التي لها عال
أن تكون لدت  خبرة في مجال أعمال البنوا أو أعمال ذات صلة ال تقــل عــن خمــس ســنوات باســتثناء منصــب  ●

 المدير العام أو المدير اإلقليمي، الك  تجب أن ال تقل خبرت  في مجال أعمال البنوا عن عشر سنوات.
 ارة التنفيكتة .ويتم مراعاة المتطلبات األخرل الواردة في سياسة مالءمة اإلد

 
 :الرقابي  اإلدارة دور    -2

ــوم  ــر  اإلدارة  تقـ ــن خـــالل دوائـ ــة للبنـــ  ومـ ــ  المختلفـــة  وإداراتالتنفيكتـ ــد مجلـــس بالبنـ ــار  اإلدارة تزويـ ير والبيانـــات بالتقـ
بـــدوره الرقـــابي علـــ  عمليـــات البنـــ  وتقيـــيم  اإلدارة لضـــمان  يـــام مجلـــس  إليهـــاوعنـــد الحاجـــة  والمعلومـــات الدوريـــة

 هكه المخاطر بكفاءة وفاعلية.  إدارة الحالية والمتوقعة من اجل العمل عل   المخاطر  
 . االتصاالت الخارجية:3

بالمعلومــات الد يقــة فــي الوقــط المناســب ليتمكنــوا  العالقــة بالبنــ ذات  األطــرافبتزويد   البن   في  اإلدارة تقوم مجلس  
موجـــودات البنـــ ، ويـــتم ذلـــ  مـــن خـــالل  إدارة  لوبأســـ لتهم صـــول ءالتنفيكتـــة ومســـا واإلدارة  اإلدارة مــن مرا بـــة مجلـــس 

عمــا  اإلفصــاحوالتقــارير الماليــة الدوريــة للمســاهمين ومــن خــالل  األردنــيالتقــارير المطلوبــة مــن قبــل البنــ  المركــز  
 السارية المفعول:  اإلفصاحيلي وصسب سياسة  

 التنفيكتة.  اإلدارة   وأعضاء  اإلدارة   مجلس أعضاء  أسماء -1
 ليل الحاكمية المؤسسية.ودالهيكل التنظيمي    -2
 التنفيكتة.  واإلدارة   اإلدارة مجلس   ألعضاء  والمكاف تالحوافز   -3
 طبيعة العمليات وصجمها مع الشركات الحليفة والجهات ذات العالقة بالبن . -4
 المخاطر.  إدارة تعريف المخاطر الرئيسية في البن  وسياسة   -5

 ابة : أنظمة الضبط والرقالرابعالباب 
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 التخطيط:  .4
رســم االســتراتيجيات العامــة للبنــ  واعتمــاد سياســات العمــل مــن خــالل  ة اإلدار مجلــس  إلــ الموكلــة المهــام    أهم من    إن

وخطــة العمــل الســنوية والموا نــات التقديريــة وعليــ  فــان  األمــدطويلــة  اإلســتراتيجيةالمشــاركة والموافقــة علــ  الخطــط 
 تقوم بما يلي:  اإلدارة مجلس  

 تائجها.من تنفيكها ومرا بة ن  والتأكدللتخطيط وخطط عمل مناسبة    آليةتوفير   ●
 البن . أنظمةوضاتات  من خالل تطوير   ألهداف  ياس مدل تحقيق البن    ●
 تحديد نقاا القوة والضع  والفرب المتاصة والتحدتات التي تواج  البن . ●
 مناسب.  إدار  من وجود فريق عمل   التأكد ●
 رأسصــة بمــا فيهــا متا أمــوالالمــال ونســب الســيولة وتــوفر مصــادر  رأسبنســب كفاتــة  اإلدارة التحقــق مــن التــزام  ●

 وضاتات البن  المرسومة.  أهدافالمال بشكل تضمن تحقيق  
 

 :. السياسات5
 السياســـات المبينـــة ادنـــاه يتـــوفر لـــدل البنـــ   فانــ  مخـــاطر البنـــ   إدارة عـــن  األول ولالمســـؤ  اإلدارة لمــا كـــان مجلـــس 
وجــود هــكه السياســات والعمــل علــ  مــن  بالتأكــدالتنفيكتــة  اإلدارة  تقــوم المصــرفية للبنــ  و  األنشــطةوالتــي تغطــي كافــة 

 متوفرة:الضير السياسات    إصدارا مع العمل عل   مراجعتها دوري
 سياسة االئتمان. -أ
 السياسة االستثمارية.  -ب
 الموجودات والمطلوبات.  وإدارة   /األموالمصادر    إدارة سياسة   -ج
 .األردنيالعمل لدل البن  التجار   ميثا  سلوكيات   -هـ 
 ين .نظام  ؤون المواف -و
 :أخرل سياسات   - 
 المخاطر.  إدارة سياسة   -
 االمتثال.  مرا بة  سياسة -
 .االموال وتمويل االرهاب  ضسلعمليات  سياسة مكافحة  -
 .FATCA)سياسة اإلمتثال لمتطلبات قانون الضريبة األمريكي ل -
 .تعامل مع العمالء بعدالة و فافيةسياسة ال -

 وضيرها من السياسات المعتمدة.
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 الضبط الداخلي:  ةأنظم  ثانيًا:

العليـــا بهـــدف التحقـــق مـــن فعاليـــة وكفـــاءة العمليـــات  التنفيكتـــة اإلدارة  أعمـــالالمرا بـــة علـــ   ان مـــن مهـــام المجلـــس
العليــا بتطبيــق  اإلدارة  تلتــزم و  هــكا ومصــدا ية التقــارير الماليــة ومــدل االمتثــال للقــوانين والتشــريعات والتعليمــات النافــكة 

 :ةالداخليالضبط والرقابة   نظمةألالتالية    األساسيةالمبادأ  
 بيئة رقابية تعكسها وجود  يكل تنظيمي يوضح خطوا االتصال والمسؤوليات.توفير   ●
مســتقلة للمخــاطر معــز ة بوجــود سياســة المخــاطر مــن اجــل تحديــد المخــاطر التــي تواجــ   إدارة  إنشــاءالعمــل علــ   ●

 .المال االقتصاد  الال م لمواجهتها  رأسالبن  وتقييمها وتحديد  
 مراقبــي صــل بــين مســؤوليات  متخــك  المخــاطر   وتــوفير ضــوابط رقابيــة والفصــل بــين المســؤوليات بمــا فيهــا الف ●

 المخاطر .
 االلتزام بمبدأ الرقابة الثنائية عند وضع الضوابط الرقابية. ●
عمــل تضــمن وصــول المعلومــات لمتخــك  القــرار فــي الوقــط المناســب وبمــا تضــمن ســرعة تفعيــل  إجــراءاتتــوفير  ●

 .األمرلزم    إذاطة الطوارأ  خ
ــة  إعـــادة  ● ــة نظـــام الضـــبط والرقابـ ــ  مـــن مجلـــس  الـــداخلي الموافـــقمراجعـ ــدقق  اإلدارة عليـ بشـــكل دور  مـــن قبـــل المـ

 والتعليمات النافكة.  القوانين واألنظمةمن انسجام  مع   والتأكدالداخلي والمدقق الخارجي لتقييم مدل كفايت   
 .واإلمتثال  المخاطر والتدقيق الداخلي  وإداراتااللتزام باستقاللية دوائر   ●
الوضــع المــالي الحقيقــي للبنــ  وتــوفر المعلومــات  إاهــارااللتــزام بتــوفير الــنظم الماليــة والمحاســبية القــادرة علــ   ●

البيانـــات الماليـــة الدوريـــة والســـنوية وبمـــا ينســـجم مـــع المعـــايير  إعـــدادالضـــرورية التخـــاذ القـــرارات وبمـــا تمكـــن مـــن 
 ي.IFRSالدولية للتقارير المالية ل

ضـــبط ورقابــة داخليـــة  أنظمــة إتجـــادالمعلومـــات والتكنولوجيــا مـــن خــالل  إلدارة االلتــزام بتــوفير الفاعليـــة والســالمة  ●
 فاعلة.

 لبن .والسالم والحماتة الال مة ل األمن  متطلباتااللتزام بتوفير   ●
 

 وفيما يلي المحاور األساسية للرقابة اإلدارية :
 :الداخلي  التدقيق .1

 .بكفاءة   وإدارتهاالبن  عل  تحديد المخاطر    إدارة التدقيق الداخلي مصدرا هاما للمعلومات ويساعد    تعتبر
 القيام بالمهام ا تية كحد أدن  :بفي البن     تلتزم دائرة التدقيق . أ

 .لتزام بهارقابة داخلية كافية ألنشطة البن  و ركات  التابعة واإلالتحقق من توفر أنظمة ضبط و  -
 .الدولية والتشريعات ذات العالقة  التحقق من االمتثال لسياسات البن  الداخلية والمعايير -
تــــدقيق االمــــور الماليــــة واإلداريــــة، بحيــــث يــــتم التأكــــد مــــن أن المعلومــــات الرئيســــية صــــول األمــــور الماليــــة  -

 فيها الدقة واإلعتمادتة والتوقيط المناسب.تتوفر  واإلدارية،  
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 مراجعة اإللتزام بدليل الحاكمية المؤسسية. -
ي وبمــا يتفــق مــع المنهجيــة Stress Testingمراجعــة صــحة و ــمولية إختبــارات األوضــاع الضــاضطة ل -

 من المجلس .المعتمدة  
 ي .ICAAPل لالتأكد من دقة اإلجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاتة رأس الما -
للبنــ ، ضمان وتعزيز إستقاللية المدققين الداخليين، وإعطائهم مكان  مناسبة في الســلم الــوايفي يلتزم المجلس ب . ب

وضـــمان أن تكونـــو مـــؤهلين للقيـــام بواجبـــاتهم، بمـــا فـــي ذلـــ  صـــق وصـــولهم الـــ  جميـــع الســـجالت والمعلومـــات 
ام الموكلة اليهم وإعــداد تقــاريرهم دون أ  تــدخل واإلتصال بأ  موا  داخل البن  بحيث تمكنهم من أداء المه

 خارجي .
إعطـــاء األهميـــة الال مـــة  التـــدقيق الـــداخلي وذلـــ  مـــن خـــالل فاعليـــةاإلجـــراءات الال مـــة لتعزيـــز  المجلـــسيتخـــك  . ج

 .متابعة تصويب مالصظات التدقيقو لعملية التدقيق وترسي  ذل  في البن   
 صيث يتم ما يلي :  من لجنة التدقيق،    دائرة التدقيق الداخلي لإل راف المبا ر  تخضع . د

 .اأدائهعن تقييم    ولةؤ مسوالتي تكون    اإلدارة لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس  ترفع تقاريرها مبا رة ال    -
تقـــوم المـــدقق الـــداخلي ولجنـــة التـــدقيق بمراجعـــة تقـــارير المـــدقق الخـــارجي وتقـــارير البنـــ  المركـــز  ومتابعـــة  -

 .بشأنهاالمتخكة    اإلجراءات
الضـــبط والرقابـــة  أنظمـــة كفـــاءة المـــدقق الخـــارجي بهـــدف رفـــع و الـــداخلي  بـــين المـــدقق والتشـــاور مـــاتعـــاون ال -

 الداخلية.
 مسؤوليات تنفيكتة.  أومهام   بأتةال تقوم البن  بتكليف موافي التدقيق الداخلي  ه.  
 .المخاطر  أساسمهام التدقيق الداخلي تقوم عل     إنو.  
التأكد مــن أن المعلومــات الرئيســية المتعلقــة بــاألمور ، و بال  المالي في البن المسؤولية عن مراجعة عمليات اإل . 

 المالية واإلدارية والعمليات تتوفر فيها الدقة واالعتمادتة والتوقيط المناسب.
االلتزام بتطبيق كافة السياسات والتعليمات واإلجراءات الداخلية للبن  والصادرة عــن الجهــات الرقابيــة التأكد من   . ح

    عايير واإلجراءات والقوانين الدولية ذات العالقة.  والم
 
 التدقيق الخارجي: .2
ــا تنتخـــب الهيئـــة العامـــة  ● ــدقيق الخـــارجي علـــ  البنـــ  وفقـ ــابات الخـــارجي المـــرخص للقيـــام بمهـــام التـ مـــدقق الحسـ

 النافكة.  صول المهنة والتشريعاتألمعايير التدقيق الدولية المعتمدة ومتطلبات و 
بتزويــد لجنــة التــدقيق الــداخلي بنســخة مــن تقريــره ويجتمــع معهــا مــرة واصــدة علــ  االقــل  تقــوم المــدقق الخــارجي ●

 سنويا ودون صضور االدارة التنفيكتة.
 تقوم المدقق الخارجي بحضور اجتماع الهيئة العامة للبن . ●
يهــا وفحــص تقــوم المــدقق الخــارجي بتــدقيق صســابات البنــ  وفقــا للمعــايير الدوليــة والقواعــد المهنيــة المتعــارف عل ●

اخليــة للتاكــد مــن فعاليتهــا والتاكــد مــن مصــدا ية وعدالــة االنظمــة االداريــة والماليــة وانظمــة الضــبط والرقابــة الد
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ــة  ــافة الـــ  التبليـــم عـــن اتـــة مخالفـ ــبية والمعلوماتيـــة باالضـ ــة البنـــ  المحاسـ ــادرة عـــن انظمـ ــة الصـ البيانـــات الماليـ
 ي عل  اوضاع البن  ال  الجهات المختصة.للقانون  او أ  امور مالية او ادارية ذات ا ر سلب

تــدوير منــتظم للمــدقق الخــارجي بــين مكاتــب التــدقيق و ــركاتها التابعــة أو الحليفــة أو المرتبطــة بهــا يلتــزم البنــ  ب ●
ــاري  اإلنتخـــاب ــبع ســـنوات كحـــد أعلـــ  وذلـــ  مـــن تـ ــة بـــأ   ـــكل مـــن األ ـــكال كـــل سـ ، األردني-للـــإلدارة العامـ

عنــد التــدويري تكــون الســنة األولــ  ل، و 2010دء التطبيــق إعتبــارا مــن عــام بــ تحتســب مــدة الســبع ســنوات عنــد و 
ال تجــو  إعــادة إنتخــاب المكتــب القــدتم مــرة أخــرل ي مــع المكتــب القــدتم، و Jointللمكتــب الجديــد بشــكل مشــترا ل

 .ن  بخالف مهمة التدقيق المشترك قبل مرور سنتين عل  األقل من تاري  إنتخاب ل  بالب
 قيق التحقق من إستقاللية المدقق الخارجي سنويا .عل  لجنة  التد ●
علــ  المجلــس إتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لمعالجــة نقــاا الضــع  فــي أنظمــة الضــبط والرقابــة الداخليــة أو أ   ●

 نقاا أخرل أاهرها المدقق الخارجي .
 يتضــمن الخــارجي يقوالتــدق الــداخلي للتــدقيق سنو   بتقرير األردني المركز   البن  تزويد الخارجي المدقق عل  ●

 .، وذل  خالل الربع االول من كل عام بخصوص  المجلس وتوصيات وٕاطالع التنفيكتة اإلدارة  رد
يلتـــزم البنـــ  عنـــد تعيـــين المـــدقق الخـــارجي بـــأن ال تكـــون مؤسســـا  او مســـاهما  أو عضـــوا  فـــي مجلـــس اإلدارة أو  ●

  ريكا  أل  عضو من اعضاء مجلس االدراة او موافا لدت .
 .  األورا  المالية  هيئةمن بين المدققين المقيدين لدل   لبن  عند تعيين المدقق الخارجي ان تكون يلتزم ا ●
ــارات  ● ــدتم االستشـ ــالح  كتقـ ــرل لصـ ــافية اخـ ــال اضـ ــة اعمـ ــارجي باتـ ــابات الخـ ــدقق الحسـ ــام مـ ــدم  يـ ــ  بعـ ــزم البنـ يلتـ

 .البن ة التدقيق في االدارية والفنية اال بعد الحصول عل  موافقة مجلس االدارة بناء عل  توصية لجن
 يلتزم البن  عند تعيين المدقق الخارجي بالتأكد من تمتع  باالستقاللية وفقا لمعايير التدقيق الدولية. ●
 يراع  البن  ضرورة  يام المدقق بعمل  بحياد وعدم تدخل مجلس االدارة او االدارة التنفيكتة العليا بهكا العمل. ●
مكتــب مــدقق الحســابات الخــارجي فــي االدارة التنفيكتــة العليــا للبنــ  اال  يلتــزم البنــ  بعــدم تعيــين ا  مــن مــوافي ●

 بعد مرور سن  عل  االقل من ترك  تدقيق صسابات البن .
 تقوم المدقق الخارجي بممارسة االعمال الموكلة الي  باستقالل وصيادتة. ●
 تقوم المدقق الخارجي بمرا بة اعمال البن . ●
ــارجي بفحـــص االنظمـــ  ● ــدقق الخـ ــوم المـ ــرا  تقـ ــداء الـ ــا وابـ ــة فيهـ ــة الداخليـ ــة الرقابـ ــ  وانظمـ ــة للبنـ ــة والماليـ ة االداريـ

 بخصوب فاعليتها والتاكد من مالءمتها لحسن سير اعمال البن  والمحافظة عل  اموال .
 تقوم المدقق الخارجي بالتحقق من ملكية البن  لموجودات  وقانونية االلتزامات المترتبة عل  البن . ●
 جي بحضور اجتماعات الهيئة العامة للبن .تقوم المدقق الخار  ●
فســارات مســاهمي البنــ  بخصــوب البيانــات الماليــة والحســابات تتقوم المدقق الخارجي باالجابة علــ  اســئلة واس ●

 الختامية خالل اجتماعات الهيئة العامة.
ان هنــاا مــا يــؤ ر علــ  تقوم المدقق الخارجي بابداء الرا  في عدالة البيانات المالية للبن  وطلب تعديلها اذا ك ●

 عدالتها.
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تقــوم المــدقق الخــارجي بــالتبيلم عــن اتــة مخالفــة للتشــريعات النافــكة او ا  امــور ماليــة او اداريــة ذات ا ــر ســلبي  ●
 عل  اوضاع البن  ال  الجهات المختصة.

 
 :  المخاطر  إدارة  .3

 
 المخاطر في البن  ما يلي:  تتضمن مهام ومسؤوليات دائرة 

بالنسبة للعمليات اليومية فيكون    أما،  ونسخة للمدير العام  واالمتثال  المخاطر  إدارة ة  لجن  إل رفع تقاريرها   .1
 ارتباطها مع المدير العام. 

بمــا فيهــا مخــاطر االئتمــان، مخــاطر الســو ، مخــاطر  التــي يواجههــا البنــ  تحليــل جميــع المخــاطردراســة و  .2
 السيولة ومخاطر العمليات.

 المخاطر. أنواعمن   تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع .3
والمعتمــدة مــن بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة فــي البنــ   يRisk Appetite وضــع الســقوف للمخــاطرل .4

هـــكه الســـقوف الـــ  مجلـــس إدارة البنـــ  ، ورفـــع التقـــارير، وتســـجيل صـــاالت االســـتثناءات عـــن مجلـــس اإلدارة 
 .ومتابعة معالجة اإلنحرافات السلبية

ي فــي Risk Profileتة بمعلومات عــن  يــاس المخــاطر ومنظومــة المخــاطر لالتنفيك واإلدارة تزويد المجلس  .5
 .  ومتابعة معالجة اإلنحرافات السلبية    البن 

 والنشر للجمهور.  اإلفصاح  ألضراضتوفير معلومات صول المخاطر لدل البن  الستخدامها   .6
ــانلبعـــض  تقـــوم  .7 ــان،  االدارة التنفيكتـــة جـ ــان  الخزينـــة،و  لوبـــاتالموجـــودات والمط وإدارة مثـــل لجـــان االئتمـ لجـ

 االستثمار بمساعدة دائرة المخاطر في القيام بمهامها وفق الصالصيات المحددة لهكه اللجان.
 مرا بة إلتزام دوائر البن  التنفيكتة بالمستويات المحددة للمخاطر المقبولة . .8
ــ  مســـتويات المخـــاطر المقبولـــة،  .9 ــوم مجلـــس اإلدارة بـــالتحقق مـــن معالجـــة التجـــاو ات علـ بمـــا فـــي ذلـــ  تقـ

 مساءلة اإلدارة التنفيكتة العليا المعنية بشأن هكه التجاو ات .
بـــاجراء إختبـــارات األوضـــاع الضـــاضطة بشـــكل دور  لقيـــاس قـــدرة البنـــ  علـــ  تحمـــل  إدارة المخـــاطر تقـــوم  .10

للمجلــــس دور رئيســــي فــــي إعتمــــاد الفرضــــيات والســــيناريوهات و الصــــدمات ومواجهــــة المخــــاطر المرتفعــــة، 
مـــن علـــ  هـــكه النتـــائج  د اإلجـــراءات الواجـــب إتخاذهـــا بنـــاء  ناقشـــة نتـــائج اإلختبـــارات وإعتمـــاالمســـتخدمة وم

 .خالل لجنة المخاطر واإلمتثال  
، و هــكه المنهجيــة  ــاملة وفعالــة وقــادرة علــ  تحديــد ة التقييم الــداخل  لكفاتــة رأس المــالمنهجي  تعتمد البن  .11

تأخــك باإلعتبــار خطــة البنــ  اإلســتراتيجية وخطــة جميــع المخــاطر التــي مــن الممكــن أن يواجههــا البنــ ، و 
هــكه المنهجيــة بصــورة دوريــة والتحقــق مــن تطبيقهــا والتأكــد مــن إصتفــام البنــ  برأســمال  وتراجــعرأس المــال، 

 .البن كاف لمقابلة جميع المخاطر التي يواجهها  
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ــك  .12 ــستأخـ ــ   المجلـ ــة علـ ــاطر المترتبـ ــار المخـ ــين اإلعتبـ ــ بعـ ــطة البنـ ــي أنشـ ــع فـ ــدر  أ  توسـ ــؤ وقـ هالت ات ومـ
 موافي دائرة المخاطر، قبل التوسع والموافقة عل  أنشط  جديدة .

ضــمان إســتقاللية دائــرة المخــاطر فــي البنــ ، وذلــ  مــن خــالل رفــع تقاريرهــا الــ  لجنــة إدارة بالمجلــس  يلتــزم  .13
المخـــاطر، ومـــنح الـــدائرة الصـــالصيات الال مـــة لتمكينهـــا مـــن الحصـــول علـــ  المعلومـــات مـــن دوائـــر البنـــ  

 خرل والتعاون مع اللجان األخرل للقيام بمهامها .األ
 .من المجلس  والمعتمدي في البن   Risk Management Frameworkمراجعة إطار إدارة المخاطر ل .14
عمـــــل إلدارة كافـــــة أنـــــواع  تنفيـــــك اســـــتراتيجية ادارة المخـــــاطر باإلضـــــافة الـــــ  تطـــــوير سياســـــات وإجـــــراءات .15

 المخاطر.
 مخاطر مع انظمة المعلومات اإلدارية المستخدمة .التحقق من تكامل آليات  ياس ال .16
تقــدتم التوصــيات للجنــة إدارة المخــاطر عــن تعرضــات البنــ  للمخــاطر، وتســجيل صــاالت اإلســتثناءات مــن  .17

 سياسة إدارة المخاطر .
ــاطر تكنولوجيــــا المعلومــــات ، وعمليــــة  إدارة  .18 ــة  ضــــمان إدارة صصــــيفة لمخــ ــؤول المبا ــــر عــــن عمليــ المســ

 المخاطر .
 

 :  Compliance  االمتثال.  4
مبا ــرة  واللجــان المنبثقــة عنــ  مجلــس االدارة ل وتتبــعفــي البنــ  ومكافحة ضسل األموال االمتثال  مرا بة  دائرة   إنشاءتم  

منهجيــة فعالــة لضــمان امتثــال البنــ   باعــدادكمــا تــم رفــدها بكــوادر مدربــة هــكا وتقــوم  وعل  اتصــال مــع المــدير العــام 
االمتثــال  إدارة مهــام، صــالصيات ومســؤوليات  ،ذات عالقــة وأدلــة إر ــادات وأ ت النافــكة جميــع القــوانين والتشــريعال

   ها داخل البن  وعل  كافة العاملين، ويلتزم البن  بما يلي :تعميمويتم  
ليــات ضســل األمــوال وتمويــل األرهــاب وبمــا يتوافــق مــع القــانون والتشــريعات الناامــة اعتمــاد سياســة مكافحــة عم -

ن السياسات األخرل الصادرة عن دائرة مرا بة األمتثال والتي تعن  بالضبط الــداخلي وصاكميــة باإلضافة أل  م
 القرارات ذات العالقة.

المنبثقــة عنــ  مــع ارســال نســخة عنهــا الــ  المــدير  مــن خــالل اللجــان ترفــع دائــرة االمتثــال تقاريرهــا الــ  المجلــس -
 العام .
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 :  الحاكمية المؤسسيةلجنة  أوال :  
 ،وتضــم رئــيس مجلــس اإلدارة  ويكــون رئــيس اللجنــة أصــدهما،  ال ــة أعضــاء ا نــين مــنهم مســتقلين مــن اللجنــة تتــأل 

ــا عــــن  ــدد اجتماعاتهــ ــ  ان ال تقــــل عــ ــة علــ ــة بصــــورة دوريــ ــاعينوتجتمــــع اللجنــ ــنويا اجتمــ ــكه  ســ ــر هــ وتــــدون محاضــ
 . وتتلخص مهام اللجنة فيما يلي:اإلجتماعات بشكل أصولي

 بتطبيق ما ورد في دليل الحاكمية المؤسسية.  التاكد من االلتزام  .1
 مراجعة وتحديث دليل الحاكمية المؤسسية كلما تطلب االمر ذل . .2
للجنــة ان تقــوم بــدعوة أ   ــخص فــي البنــ  وعلــ  كافــة المســتويات االداريــة لالســتئناس براتــ  او مســاءلت  عــن  .3

 أ  امر من االمور.
عــام علــ  االقــل يتضــمن رايهــا بمــدل التقيــد ببنــود دليــل الحاكميــة ترفع اللجنة تقرير لمجلس ادارة البن  مرة كــل  .4

 الؤسسية.
 إعداد تقرير الحوكمة وتقدتم  لمجلس اإلدارة. .5
 ومتابعة ما تم بشأنها.  البن بخصوب تطبيق الحوكمة في   األورا  المالية هيئةدراسة مالصظات   .6
 
 

 :  لجنة التدقيق انيا :  
ال تكــون رئــيس اللجنــة و ، المســتقلين بمــن فــيهم رئــيس اللجنــةمجلــس اإلدارة أعضــاء  ضالبية أعضاء اللجنــة مــنتتكون  

، وتــم إعــادة تشــكيل اللجنــة لتصــبح مكونــ  مــن هــو رئــيس المجلــس أو رئــيس أل  لجنــة أخــرل منبثقــة عــن المجلــس
ــاء ــة اعضـ ــتقلين أربعـ ــة مسـ ــؤهالت ، ال ـ ــة والمـ ــة والمهنيـ ــالخبرة العمليـ ــون بـ ــافي للم ويتمتعـ ــم الكـ ــة والفهـ ــايير والمعرفـ عـ

باإلضــافة المشــابهة ذات العالقــة بأعمــال البنــ   أ  مــن التخصصــاتو الماليــة و الال مــة  والمبــادأ المحاســبية الدوليــة
، وتســـتمر اللجنـــة فـــي عملهـــا طيلـــة مـــدة مركـــز  األردنـــي والســـلطات الرقابيـــةالـــ  المعرفـــة التامـــة بتعليمـــات البنـــ  ال

وتتــول   ،لجنــة التــدقيقدمــج أعمــال أ  لجنــة أخــرل مــع أعمــال  ويلتــزم البنــ  بعــدم  اســتمرار عضــوية مجلــس اإلدارة،
 اللجنة في البن  ممارسة المهام والصالصيات التالية:

مـــن اســـتيفائهم للشـــروا المطلوبـــة فـــي  والتأكـــدخـــدماتهم  إنهـــاء أوالتوصـــية بتر ـــيح مـــدققي الحســـابات للتعيـــين  -
 المالية.  األورا تعليمات هيئة  

 التدقيق المطلوب منهم.  نطا والتوصية بتحديد  يمتها العادلة في ضوء مدققي الحسابات    أتعابمراجعة   -
التــدقيق الــداخلي وفــي العمــوم تقيــيم عمــل التــدقيق الــداخلي  إدارة خدمات كبار موافي   إنهاء  أوالتوصية بتعيين   -

ماليــة ومراجعــة نطــا  ونتــائج ومــدل كفاتــة القضــاتا المحاســبية ذات األ ــر الجــوهر  علــ  البيانــات الوالخــارجي 

 : اللجان المنبثقة عن المجلس الخامس الباب 
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الــدعم الــال م لعناصــر  إاهــار، مــع اوالنظــر فــي ســبل تطويرهــ للبن  وأنظمة الضبط والرقابــة الداخليــة فــي البنــ  
 الوايةية.  بأوضاعهم التدقيق الداخلي الرئيسية لتكريس استقالليتهم والعناتة  

ونطــا  التـــدقيق خطــة التــدقيق الــداخلي الســنوية للبنــ  بعــد التشـــاور مــع مــدققي الحســابات علــ  طبيعــة  إقــرار -
المطلوب بما تضــمن التنســيق الــال م بــين نشــاا التــدقيق الــداخلي ومراجعــات المــدقق الخــارجي مــن اجــل تغطيــة 

 ا دواجية ممكنة.  بأقلالبن  ودوائره وفروع    أنشطةواسعة لتدقيق  
 فيها.  تأجيل  أوأ  تعديل   أوالموافقة عل  أ  خروج عن خطة التدقيق الداخلي السنوية   -
خالفــ  مــن  أوالتــدقيق الــداخلي ومــدققي صســابات البنــ  ومفتشــي البنــ  المركــز   إدارة بعــة تقــارير فحــص ومتا -

والوقــوف علــ  نتائجهــا ومالصظاتهــا وتوصــياتها   خــرالتــي تخضــع لهــا البنــ  مــن وقــط  األخرل تقارير التدقيق 
 المناسبة بشان كل ذل .  اإلجراءاتعل  كل منها واتخاذ    اإلدارة مع النظر في ردود  

  تتـــوفر لـــدل اللجنـــة صـــالصية الحصـــول علـــ  أ  معلومـــات مـــن اإلدارة التنفيكتـــة ولهـــا الحـــق فـــي إســـتدعاء أ -
 . منصوب في ميثاقها وذل  وفقا  لما هوإدار  لحضور أ  من إجتماعاتها  

تقـــوم اللجنـــة بمراجعـــة ومرا بـــة اإلجـــراءات التـــي تمكـــن المواـــ  مـــن اإلبـــال  بشـــكل ســـر  عـــن أ  خطـــأ فـــي  -
لمالية أو أتة أمور أخرل، وتضمن اللجنة وجود الترتيبات الال مة للتحقق المســتقل والتأكــد مــن متابعــة التقارير ا

 نتائج التحقق ومعالجتها بموضووية.
ــان مصـــدرها بصـــورة فعالـــة وســـريعة  أتـــامالصظـــات هامـــة للتـــدقيق  أتـــةمتابعـــة تنفيـــك  -  اإلجـــراءاتمـــن  والتأكـــدكـ

 .تأخيرالتصويبية المناسبة دون  
البنـــ   أجوبـــةســـواها ومراجعـــة  أوالرقابـــة الداخليـــة  بأنظمـــةكتـــب مالصظـــات مـــدققي الحســـابات المتعلقـــة  دراســـة  -

ــا  ــيم مـــا يـــرد فيهـ ــع مـــدققي الحســـابات لتقيـ ــة مراســـالت البنـــ  مـ ــا ويشـــمل ذلـــ  مراجعـ المالصظـــات  وإبـــداءعليهـ
 .بشأنهاوالتوصيات  

 بأتــة بــاألخصمــع العناتــة  اإلدارة ا علــ  مجلــس مراجعــة البيانــات الماليــة المرصليــة والســنوية للبنــ  قبــل عرضــه  -
نتائجهــا وكــكل  التحقــق  أوبيانــات الماليــة ال إعــدادومــدققي الحســابات عنــد عمليــة  اإلدارة خالفــات قــد تنشــا بــين 

لمقابلــة الــديون المشــكوا فــي تحصــيلها  المــأخوذة ن كفاتــة المخصصــات أمــن تنفيــك تعليمــات البنــ  المركــز  بشــ 
المقتـــرح اعتبارهـــا ديونـــا  أوفـــي ديـــون البنـــ  ضيـــر العاملـــة  الـــرأ  وإبـــداءالماليـــة،   األوراومخصصـــات محـــافظ 

 هالكة.
المبــادأ  المحاســبية المعمــول  أوهامة تتعلق بعملية التدقيق  أخرل مسائل  أوتعديالت جوهرية    أتةالنظر في    -

البيانــات بتعليمــات البنــ  المركــز  التــزام هــكه  إلــ البيانــات الماليــة الســنوية واالطمئنــان  إعــدادبها في البن  عند 
 والمعايير المحاسبية المعمول بها.  األخرل المالية والمتطلبات القانونية    األورا وهيئة    األردني

 مــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي البنــ  فــي مــدل مالء إن لــزم األمــرالنظــر بالتشــاور مــع مــدققي الحســابات   -
خص مــدل كفايتهــا فــي اإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة الســنوية للبنــ  متها ومدل االلتزام بها وبــاألودقتها ومالء

 بصورة صحيحة وصادقة ومتفقة مع القواعد المحاسبية المعمول بها.
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ومكافحــة عمليــات ضســل االمــوال  ومدير دائرة مرا بة اإلمتثــال االجتماع الدور  مع المدقق الداخلي والخارجي  -
 .أ  من أعضاء اإلدارة التنفيكتة العليابدون صضور    مرة واصدة عل  األقل سنويا

 البن . أعمالالتي تخضع لها  واألوامر  واألنظمةمن التقيد التام بالقوانين    التأكد  -
 .ألخرفي ضير ذل  من المسائل التي تعرضها المجلس عل  اللجنة من وقط   الرأ   إبداء  -
تصــنيفاتها المعتمــدة فــي الئحــة التســهيالت للجنــة بيانــات تفصــيلية ربــع ســنوية بالــديون المتعثــرة بمختلــ  ترفــع   -

 بشأنهاتسويات    إجراء  أوتشمل هكه البيانات الديون التي يتم جدولتها    أناالئتمانية ويتوجب  
 األربــاحعلــ  صســاب  وتأ يرهــاترفــع للجنــة بيانــات ربــع ســنوية بالتحصــيالت العينيــة والنقدتــة للقــروض المتعثــرة   -

 والخسائر.
 االجتماع السنو  للهيئة العامة للبن .  بحضورتقوم رئيس اللجنة    -
 التحقق من توفر الموارد الكافية والعدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة الدارة التدقيق الداخلي وتدريبهم .  -
   علــ  لجنــة التــدقيق التحقــق مــن تــدوير مــوافي التــدقيق الــداخلي علــ  تــدقيق أنشــطة البنــ  كــل  ــالث ســنوات   -

 كحد أعل  .
 قق من عدم تكليف موافي التدقيق الداخلي بأ  مهام تنفيكتة .التح  -
 Outsourcedالتحقـــق مـــن إخضـــاع كافـــة أنشـــطة البنـــ  للتـــدقيق بمـــا فيهـــا المســـندة لجهـــات خارجيـــة ل  -

Activities. ي 
ــدقيق داخلـــي ل  - ــاد ميثـــا  تـ ي يتضـــمن مهـــام وصـــالصيات Internal Audit Charterعلـــ  المجلـــس إعتمـ

 دقيق، وتعميم  داخل البن  .ومسؤوليات إدارة الت
 عل  لجنة التدقيق تقييم أداء مدير وموافي التدقيق الداخلي وتحديد مكاف تهم.  -
 عل  لجنة  التدقيق التحقق من إستقاللية المدقق الخارجي سنويا .  -
ابعــة تقــارير البنــ  المركــز  ومتورقابــة مــدل  ــموليت  ألعمــال البنــ  ومراجعــة  مراجعــة تقــارير المــدقق الخــارجي -

 اإلجراءات المتخكة بشأنها.
تفصيل مهام ومسؤوليات لجنــة التــدقيق المتعلقــة بــادارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصــاصبة لهــا الــواردة فــي دليــل  -

 صاكمية تكنولوجيا المعلومات المرفق.
 ا. تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامه  إلي وترفع  اإلدارةمجلس  إ راف تعمل اللجنة تحط    -
ومتابعة   - وتحفظات   ومقترصات   مالصظات   ذل   في  بما  الخارجي  الحسابات  مدقق  بعمل  يتعلق  ما  كل  بحث 

 لها وتقدتم التوصيات بشأنها ال  مجلس اإلدارة.  البن مدل إستجابة إدارة 
مراسالت   - والتوصيات    البن مراجعة  المالصظات  وإبداء  فيها  يرد  ما  وتقييم  الخارجي  الحسابات  مدقق  مع 

 أنها ال  مجلس اإلدارة. بش
 اإلطالع عل  تقييم مدقق الحسابات الخارجي إلجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي.  -
اإلطالع عل  تقارير الرقابة والتدقيق الداخلي والسيما تل  المتعلقة بأ  مخالفات تظهر نتيجة لعمل المدقق   -

 الداخلي. 
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المرتبطة - باألمور  يتعلق  فيما  اإلدارة  لمجلس  المدقق    التوصية  وعمل  الداخلي  والتدقيق  الرقابة  باجراءات 
 الداخلي. 

بعقد الصفقات أو إبرام العقود أو الدخول    البن  التأكد من عدم وجود أ  تعارض بالمصالح قد ينجم عن  يام   -
 في المشروعات مع األطراف ذو  العالقة. 

 اإلدارة قبل إبرامها. والتوصية بشأنها لمجلس  البن مراجعة تعامالت األطراف ذو  العالقة مع  -
     كلمــا أو ي مــرات ســنويا4وبحيــث ال تقــل عــدد اجتماعاتهــا عــن لتجتمــع لجنــة التــدقيق بــدعوة مــن رئيســها   -

    ا خــرينبنــاء علــ  طلــب مــن عضــويها  أوالبنــ   إدارة بنــاء علــ  قــرار مجلــس  أوذلــ   إلــ دعــط الحاجــة 
 ن محاضـــر هــكه اإلجتماعـــات بشـــكل أصـــولي،وتـــدو  ،األقــلويكــون اجتماعهـــا قانونيـــا بحضــور عضـــوين علـــ  

 .باألضلبيةوتتخك توصياتها  
الداخلي  - التدقيق  دائرة  مدير  العام / يدع   ولها    المدقق  اللجنة  اجتماعات  لحضور  البن   أ     أنفي  تدعو 

 بخصوب مسالة معينة.  برأت لالستئناس   خص
 

 :  جنة التر يحات والمكاف ت الثا : ل
علــ  األقــل مــن  ال ــة أعضــاء بحيــث تكــون ضالبيــة أعضــاء اللجنــة بمــن فــيهم فــ ت لجنــة التر ــيحات والمكاتشــكل ت

وتجتمــــع اللجنــــة بصــــورة دوريــــة علــــ  ان ال تقــــل عــــدد اجتماعاتهــــا عــــن  رئــــيس اللجنــــة مــــن األعضــــاء المســــتقلين،
وتتــول  اللجنــة  وتــدون محاضــر هــكه اإلجتماعــات بشــكل أصــولي أو كلمــا دعــط الحاجــة إلــ  ذلــ ،  اجتماعين سنويا

 -مارسة المهام والصالصيات التالية:م
تحديــــد األ ــــخاب المــــؤهلين لإلنضــــمام الــــ  عضــــوية المجلــــس مــــع األخــــك باإلعتبــــار قــــدرات ومــــؤهالت  .1

األ خاب المر حين، كما يؤخك بعين اإلعتبار في صالة إعادة تر يح العضو عدد مرات صضــوره وفعاليــة 
 مشاركت  في إجتماعات المجلس.

ــ  اتجـــاد منهجيـــة واضـــحة للت .2 ــافي إلضـــطالع عضـــو مجلـــس االدارة بمهامـ حقـــق مـــن تخصـــيص الوقـــط الكـ
كعضــو مجلــس إدارة، بمــا فيهــا لعلــ  ســبيل المثــالي مــدل تعــدد إرتبــاا العضــو بعضــويات مجــالس إدارة 

 أخرل/هيئات/ منتدتات...إل .
  باتبــاع وذلــ  تحديد جوانب الضع  والقوة ف  مجلس االدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصــلحة البنــ  .3

اســـس محـــددة ومعتمـــدة فـــ  عمليـــة تقيـــيم فعاليـــة المجلـــس وبحيـــث تكـــون مبيـــار تقيـــيم االداء موضـــوع  
ــحة  ــايير ســـالمة وصـ ــ  معـ ــافة الـ ــابهة باالضـ ــة المشـ ــات الماليـ ــالبنوا االخـــرل والمؤسسـ ــة بـ ويتضـــمن مقارنـ

 البيانات المالية للبن  ومدل االلتزام بالمتطلبات الرقابية.
اء المجلـــس ور ـــات عمـــل أو نـــدوات فـــي المواضـــيع المصـــرفية وبـــاألخص إدارة التأكـــد مـــن صضـــور أعضـــ  .4

 المخاطر والحاكمية والمؤسسية وآخر تطورات العمل المصرفي.
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تـــوفير معلومـــات وملخصـــات صـــول خلةيـــة بعـــض المواضـــيع الهامـــة عـــن البنـــ  ألعضـــاء المجلـــس عنـــد  .5
 عالقة بالعمل المصرفي.الطلب، والتأكد من إطالعهم المستمر صول أصدث المواضيع ذات ال

 .التأكد من وجود خطة إصالل لإلدارة التنفيكتة العليا   .6
ــارات المناســـبة لعضـــوية مجلـــس اإلدارة وإعـــداد وصـــ   .7 المراجعـــة الســـنوية لالصتياجـــات المطلوبـــة مـــن المهـ

للقـــدرات المطلوبـــة لعضـــوية مجلـــس اإلدارة، بمـــا فـــي ذلـــ  تحديـــد الوقـــط الـــال م تخصيصـــ  مـــن العضـــو 
 لس اإلدارة.ألعمال مج

التأكد بشكل ســنو  مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين، وعــدم وجــود أ  تعــارض مصــالح إذا كــان العضــو  .8
 تشغل عضوية مجلس إدارة في  ركة أخرل.

التأكــد مــن وجــود سياســات واضــحة لمكافــ ت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيــكيين، واالســتعانة بمعــايير  .9
لمكافـــ ت باإلضـــافة إلـــ  أن تكـــون الرواتـــب كافيـــة الســـتقطاب األ ـــخاب تـــرتبط بـــاالداء فـــي تحديـــد تلـــ  ا

 :لإللتزام بالبنود التالية  السياسة  تهدف، و المؤهلين للعمل في البن  واالصتفام بهم 
ــتقطا ▪ ــة واســ ــارات والخبــــرات الال مــ ــاءات والمهــ ــين ذو  الكفــ ــة علــــ  اإلداريــ ابهم وتحفيــــزهم لمحافظــ

 بشكل يؤ ر عل  مالءة وسمعة البن .  م هكه السياسةواالرتقاء بأدائهم وضمان عدم استخدا
وتعبــر عـــن أهــداف البنـــ   المخـــاطر ووضــع الســـيولة واالربــاح وتوقيتهـــاتأخــك السياســـة باإلعتبــار  ▪

 .و يم  واستراتيجيت 
 ي ســنوات5-3فــي المــدل المتوســط والطويــل ل المــوافين علــ  أداءتســتند عنصــر مــنح المكافــأة   ▪

 حالية.وليس فقط عل  أداء السنة ال
تحــدد  ــكل المكافــأت كــأن تكــون علــ   ــكل أتعــاب أو رواتــب أو بــدالت أو عــالوات أو خيــارات  ▪

 األسهم أو أ  مزاتا أخرل.
تتضــمن إمكانيــة تأجيــل دفــع نســـبة معقولــة مــن المكافــأت، بحيــث يـــتم تحديــد هــكه النســبة وفتـــرة   ▪

 التأجيل عل  أساس طبيعة العمل ومخاطره ونشاطات اإلدار  المعني.
 يتم منح مكافأت مالية إلداريــي الــدوائر الرقابيــة ل إدارة المخــاطر، التــدقيق، اإلمتثــال، وضيــره ي ال  ▪

وإنمــا اعتمــادا  علــ  أدائهــم وإنجــا اتهم فــي محــاور  إعتمادا  عل  نتائج أعمال الدوائر التــي يراقبونهــا
 .عمل واائفهم 

تــب المــدير العــام والمزاتــا األخــرل، ة بما فيهــا راالموافقة عل  نظام المكاف ت وتحديد مكاف ت اإلدارة التنفيكت .10
إقـــرار سياســـة الزيـــادات اء علـــ  تنســـيب مـــن المـــدير العـــام، و الموافقـــة علـــ  جـــداول مكافـــ ت المـــوافين بنـــ و 

 السنوية للموافين بناء عل  تنسيب من المدير العام.
 ترفع اللجنة قراراتها / توجيهاتها ونتائج أعمالها ال  مجلس إدارة البن  . .11
 تقييم عمل مجلس االدارة ككل وللجان  وألعضائ  سنويا ، واعالم البن  المركز  بنتيجة هكا التقييم.  .12
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تقيــيم أداء المــدير العــام ســنويا  وفــق نظــام تقيــيم معــد مــن قبــل اللجنــة بمــا فــي ذلــ  وضــع مؤ ــرات األداء   .13
 ، ومــدل نــ مــالي واإلدار  للبالرئيســية، وبحيــث تتضــمن معــايير تقيــيم أداء المــدير العــام كــل مــن األداء ال

 إنجا ه لخطط وإستراتيجيات البن  متوسطة وطويلة األجل، وإعالم البن  المركز  بنتيجة هكا التقييم.
، وأن ومراجعتهــا بشــكل ســنو   البنــ وضع السياسة الخاصة بمنح المكاف ت والمزاتا والحوافز والرواتــب فــي  .14

مركز  بنسخة منها خالل فترة أقصاها سبعة أتام عمــل مــن يتم إعتمادها من قبل المجلس، وتزويد البن  ال
 تاري  إعتمادها من المجلس.

 من الكفاءات عل  مستول اإلدارة التنفيكتة العليا والموافين وأسس إختيارهم.  البن تحديد اصتياجات   .15
 

   :  واالمتثال  المخاطر  إدارة   لجنةرابعا :  
ا نـــين مـــنهم  مـــن أربعـــة أعضـــاءتتكـــون و البنـــ   إدارة  بقـــرار مـــن مجلـــس واالمتثـــال لجنـــة المخـــاطرتـــم تشـــكيل 
وتســتمر ، لميثاقهــاوفقــا   العليــاتجو  أن تشــارا فــي عضــويتها أعضــاء مــن االدارة التنفيكتــة ، علما  أن   مستقلين

، وتتــول  اللجنــة ممارســة المهــام والصــالصيات اإلدارة اللجنــة فــي عملهــا طيلــة مــدة اســتمرار عضــوية مجلــس 
 التالية:

 
 :المتعلقة بادارة المخاطر  النواصي ي أ
 الموافقة عل  الهيكل التنظيمي لدائرة ادارة المخاطر. -
الموافقة عل  سياسات وتعليمات واجراءات ادارة المخاطر ونظــام التقــارير الخــاب بهــا ومراجعتهــا بشــكل دور   -

 وتحديد مدل كفاءتها.
 تها بشكل دور .خاطر المقبولة في البن  ومراجعمالموافقة واال راف عل  مستويات ال -
الرقابــة عليهــا وتحديــد ومتابعــة مــدل كفــاءة  ادوات التعــرف والوقــوف علــ  المخــاطر التــي يتعــرض لهــا البنــ   -

 وطر  تقييم و ياس هكه المخاطر والحد منها والعمل عل  تطوير هكه االدوات.
 ها بشكل تام.تقييم مدل كفاءة انظمة الرقابة في البن  للتاكد من  يام جميع دوائر البن  بتطبيق -
الصادرة عن دائرة المخاطر واتخاذ االجراءات الال مة للحــد مــن المخــاطر التــي تمكــن ان   ة كافة التقاريرمراجع -

 يتعرض لها البن  ورفع التوصيات بشانها ال  مجلس ادارة البن .
   التي يتعرض لها البن .  الوقوف عل  مدل رفع درجة وعي الموافين بكافة انواع المخاطر -
 مراجعة إطار إدارة المخاطر في البن .و   مهام اخرل تتعلق بادارة المخاطر في البن اتة   -
 مراجعة إستراتيجية إدارة المخاطر لد  البن  قبل اعتمادها من المجلس. -
 مواكبة التطورات التي تؤ ر عل  إدارة المخاطر بالبن ، ورفع تقارير دورية عنها إل  المجلس. -
ين المخــاطر الفعليــة التــي تأخــكها البنــ  ومســتول المخــاطر المقبولــة التــي وافــق التحقق من عــدم وجــود تفــاوت بــ  -

 عليها المجلس.
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تهيئة الظروف المناسبة التي تضمن التعرف علــ  المخــاطر ذات األ ــر الجــوهر ، وأ  أنشــطة تقــوم بهــا البنــ   -
ــكل  إلـــ  ال ــارير بـ ــة، ورفـــع تقـ ــاطر المقبولـ ــ  لمخـــاطر أكبـــر مـــن مســـتول المخـ ــة تمكـــن أن تعرضـ مجلـــس ومتابعـ

 معالجتها.
 .البن تعرض لها يم مختل  أنواع المخاطر التي قد يمتابعة وتقي -
 

 :النواصي المتعلقة باالمتثال ي ب
مرا بــة االمتثــال وتقــارير البنــ  المركــز  والمــدقق الخـــارجي  دائــرة  مراجعــة المالصظــات الــواردة فــي تقــارير -

وبمــا اليتعــارض مــع صــالصيات لجنــة  متخــكة بشــانهابشان مرا بة االمتثــال فــي البنــ  ومتابعــة االجــراءات ال
 .التدقيق

 وسياســة اعــرف عميلــ  التوصــية لمجلــس االدارة باعتمــاد سياســة االمتثــال وسياســة مكافحــة ضســل االمــوال -
 .وأتة سياسة أخرل ناامة ألعمال وايفة اإلمتثال لدل البن  واتة تعديالت تتم عليها

ــارير المراجعـــة الدوريـــةلر  - ــنويةي الصـــادرة عـــن االطـــالع علـــ  تقـ ــنوية، سـ ــنوية، نصـــ  سـ ــة  دائـــرة بع سـ مرا بـ
ــ  للقـــو  ــات واجـــراءات وبـــرامج عمـــل البنـ ــال صـــول امتثـــال كافـــة سياسـ ين والتعليمـــات الرســـمية ذات اناالمتثـ

 العالقة بعمل البن .
 يقها.مرا بة االمتثال والتاكد من االلتزام بتطب  دائرة االطالع عل  الخطة السنوية وبرنامج العمل السنو  ل -
 عنها.  وتمويل االرهاب ضسل االموالمكافحة   استالم تقارير بالعمليات المشبوهة التي يتم اعالم وصدة  -
و التأديبيــة التــي يــتم اتخاذهــا مــن قبــل االدارة التنفيكتــة االجــراءات والتــدابير التصــحيحية و/أاالطــالع علــ   -

الــة المخالفــات التــي تعــرض البنــ  في صال اكتشاف اتة مخالفات ناجمة عــن عــدم االمتثــال وخاصــة فــي ص
 لعقوبات قانونية او خسائر مالية او تؤ ر عل  سمعة البن .

 اتة مهام اخرل تتعلق باالمتثال في البن . -
لمهامهـــا و تقاريرهـــا وتوصـــياتها بنتـــائج ممارســـتها  إليـــ وترفـــع  اإلدارة مجلـــس  إ ـــرافتعمـــل اللجنـــة تحـــط و  -

بنــاء  أوذلــ   إلــ كلمــا دعــط الحاجــة  أو األقــلعلــ  مــرتين ا بــدعوة مــن رئيســهتجتمع اللجنة بصورة دورية  
وتدون محاضــر هــكه اإلجتماعــات  ،ا خرين هاأعضائبناء عل  طلب من   أوالبن     إدارة عل  قرار مجلس  
 .باألضلبية، وتتخك توصياتها  األقلويكون اجتماعها قانونيا بحضور عضوين عل     بشكل أصولي،

 
 خامسا : لجنة التسهيالت :

ويجــو  أن تكــون أصــد  ، بحيث ال تقل عــدد أعضــائها عــن خمســة أعضــاءيل اللجنة بقرار من مجلس االدارة شكتم ت
ها مســتقال ، علــ  أن ال تكــون عضــوا فــي لجنــة التــدقيق كمــا تمكــن أن تشــارا أعضــاء مــن اإلدارة التنفيكتــة أعضــائ

ــا فــي إجتماعاتهــا لعــرض توصــياتهم، والنظــر فــي التســهيالت التــي تتجــاو  صــالصية أعلــ  لجنــة فــي اإلدارة  العلي
يكــون النصــاب القــانوني إلجتماعــات اللجنــة بحضــور أربعــة أعضــاء علــ  األقــل وتتخــك قراراتهــا بأضلبيــة و التنفيكتــة 

عدد األعضاء بغض النظر عن عدد الحاضرين منهم، ويتم صضــور االجتماعــات والتصــويط علــ  قــرارات اللجنــة 
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يمكن للعضــو إبــداء وجهــة نظــره مــن خــالل الفيــديو أو الهــات  ولــ   خصيا  وفي صــال تعــكر الحضــور الشخصــي فــ 
ويعــد هــكا اإلجــراء  الحــق فــي التصــويط والتو يــع علــ  محضــر اإلجتمــاع علــ  أن يــتم تو يــق ذلــ  صســب األصــول

ويــتم تحديــد وتعن  اللجنة بعمليــات مــنح التســهيالت واإلســتثمارات اإلســتراتيجية للبنــ ،    خاصا  لهكه اللجنة،استثناء  
صــالصيات اللجنــة فــي مجـــال االئتمــان واالســتثمار وفقــا  لجـــدول الصــالصيات الــك  يــتم اعتمـــاده مــن قبــل مجلـــس 

 االدارة، هكا وتتلخص مهام وصالصيات اللجنة فيما يلي:
 إتخاذ القرار المناسب بخصوب التسهيالت التي تم التوصية بالموافقة عليها من قبل لجنة اإلدارة التنفيكتة. -
دود عليــا للصــالصيات المناطــة بهــكه اللجنــة والمتعلقــة بمــنح أو تعــديل أو تجديــد أو  يكلــة التســهيالت تحديــد صــ  -

 اإلئتمانية وبحيث تكون هناا صالصيات واضحة لمجلس اإلدارة بالخصوب.
 رفع تفاصيل التسهيالت التي تم الموافقة عليها من قبل اللجنة ال  المجلس بشكل دور .- 
 وضــمن نظــام الصــالصيات، ووفقــا للشــروا واالســس الســليمة والتسلســلة اإلســتثنائي االتالحــ إتخــاذ القــرار فــي  -

 .اإلدار  
للمجلــس تفــويض بعــض أو جميــع صــالصيات لجنــة التســهيالت فــي تعــديل  ــروا أو  يكلــة التســهيالت للجنــة  -

ــاذه مــــن قــــرارات ضــــمن ــم إتخــ ــا تــ ــة التســــهيالت علــــ  مــ ــا مــــع ضــــرورة إطــــالع لجنــ ــكه  االدارة التنفيكتــــة العليــ هــ
 الصالصيات.

مجلــس  جنــة المعتمــد مــن قبــللوميثــا  الووفقا  لهيكل الصالصيات فــي البنــ ،  يةاإلئتمان المعامالت عل  الموافقة -
 االدارة .

 
 لجنة التخطيط االستراتيجي:سا :  ساد
 ئيســار  اصــدهم  تكــون  اإلدارة  مجلــس مــن أعضاءأربعة من  تتأل وبحيث  اإلدارة، مجلس من بقرار اللجنة تشكيل تم 
واالســوا ،  المصــرف  المجــال فــ  والخبــرة  واالداريــة الماليــة بــاالمور والمعرفــة بالمقدرة  االعضاء يتمتع ان ويجب لها
 وتتخــك لــكل ، الحاجــة دعــط وكلمــا دوريــة بصــفة اللجنــة وتجتمــع .اإلدارة  مجلس من  نتعيي يتم  مقرر لها تكون  كما

 وتوصــياتها تقاريرهــا وتقــدم  اللجنة رئيس بينهم  تكون  أن األقل عل و  األعضاء من  ال ة بأكثرية توصياتهاو  قراراتها
 مــاب اللجنــة مهــام  وتــتلخص هــكا، ســنويا اجتمــاعين عــن اجتماعاتهــا تقــل أن تجــو  وال لمجلــس اإلدارة، بــأول أوال
 -:يلي

 فالظــرو  ضــوء فــي البنــ  فــي المناســبة اإلستراتيجية التوجهات بشان بمقترصاتها اإلدارة  لمجلس التوصية  -
 .بتطورات  المحيطة والعوامل المصرفي التنافس واروف االستثمار االقتصادتة ومناخ

 الخطــط بوضــع ليقــوم  اإلدارة  لمجلــس اإلســتراتيجية والقــرارات والخطــط بالتوجهــات العــام  المــدير إبــال   -
 خطط إعداد في اإلستراتيجية التوجهات تل  وتعتمد البن  في المختلفة العمل التنفيكتة لمراكز واإلجراءات

 .والميزانيات السنوية العمل
 بشأنها الال مة التوصيات وتهيئة لمناقشتها العمل استراتيجيات بخصوب العام  المدير اقتراصات مراجعة  -

 .اإلدارة   لمجلس



 دليل الحاكمية المؤسسية 
 

 

 35/41رقم الصفحة:   2021 المراجعة:  /2014اإلصدار:  / م م 5رقم اإلصدار: 

   

 .االدارة  مجلس عل  لعرضها تمهيدا فيها والبط للبن  السنوية التقديرية الميزانيات مناقشة  -
 التقديريــة باألهــداف الفعليــة االنجــا ات بمقارنــة التقديريــة والميزانيــات الســنوية العمــل خطــط أداء مراجعــة  -

 .المرسومة األهداف عن أسباب االنحراف وتقييم 
 تحديد  المناسب  ومن .مناسبا اللجنة  تراه  من ال  اضافة اللجنة  اجتماعات لحضور العام المدير  يدع    -

 بتل   العام المدير إخطار يتم  أن عل  ذل   تطلب  صين أو  رئيسها مع بالتنسيق اجتماعات اللجنة مواعيد
 .اللجنة مقرر خالل من المواعيد

 االجتماعات محاضر وإعداد  أعمالها وجداول الجتماعها الدعوات إعداد عن وال  مسؤ  اللجنة مقرر تكون   -
 .عليها اإلدارة مجلس موافقات صسب  تنفيك توصياتها ومتابعة

 اإلدارة مجلس لها يوكلها أخرل  مهام أتة  -
 

 العقارات: و  تسويات المديونيات لجنةا :  سابع
،  األربعة  األعضاءويعين المجلس رئيسها من بين    اإلدارة من مجلس    أعضاء  أربعةمن  تم تشكيل لجنة العقارات  

اللجنة بصورة دورية عل    اجتماعاتها عن    أن وتجتمع  تقل عدد  قراراتها    اجتماعينال  وتتخك  توصياتها  و سنويا، 
  اإلدارة توصياتها لمجلس  و وتقدم اللجنة تقاريرها    تكون رئيس اللجنة بينهما،  أنعل     األقلعضوين عل     بأضلبية
 هكا وتتلخص مهام اللجنة فيما يلي:  ، وصين الحاجة بأول  أوال

السياسة والخطط التنفيكتة المتعلقة بالتخلص من العقارات المستملكة   - البن  بهدف تخةيض    منوضع 
المال    رأس، من جهة ولرفع معدل كفاتة  الرأسمالية  ل رباح صد ممكن تحقيقا    أدن   ل  إالمحفظة العقارية  

 . أخرل وعدم تجميد سيولة البن ، من جهة 
  مع اإلدارة التنفيكتةتحديد سقوف المزادات للعقارات المرهونة للبن  عند دخول البن  في هكه المزادات   -

 متعلق بالرهن ومخصصات  وفوائده المعلقة. محددات تفرضها اعتبارات صجم القرض ال أتةلتقدير 
البن    - المملوكة من  العقارات  مع   األقلمن تحديثها كل سنتين عل     والتأكدمتابعة تقديرات  يم جميع 

 . الشأن مراعاة متطلبات البن  المركز  ومدققي الحسابات بهكا  
العقارات  - بيع  بخصوب  الفروية  العقارية  اللجنة  توصيات  استدخالها  دراسة  المناسب    او  القرار  واتخاذ 

 البن . من هكه العقارات مع مراعاة تقديرات السو  واعتبارات  أل صول عروض الشراء 
 . بشأنهامن خالل تجاربها العملية واتخاذ القرارات الال مة  اإلدارة التنفيكتة دراسة التوصيات المقدمة من -
نـــة لصـــالح البنـــ  و يمتهـــا التقديريـــة رهونـــات العقـــارات الجديـــدة المرهو لاالطـــالع علـــ  الكشـــ  الشـــهر   -

 وكش  الدخول بالمزادات.
 وتتعلق باختصاصها.  اإلدارة مجلس    إليهاتسندها    أخرل مهام   أتة -
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 :المعلومات   كنولوجيات لجنة صاكمية   امنا :
  بشكل ربع سنو  ، وتجتمع اللجنة  من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارةالمعلومات    تكنولوجيا   صاكميةلجنة    لتشكت

األقل  تكنولوجيا    ،عل   صاكمية  دليل  في  الواردة  اللجنة  مهام  ال   باالضافة  للمجلس،  دورية  تقارير  رفع  ويتم 
 المعلومات المرفق. 

 
 

لقرارات المجلس والقرارات الصادرة عن اللجان المنبثقة عنــ ، وفــي صــال تســاو  االصــوات  باألضلبية تكون التصويط
 اللجان بالصالصيات التالية:و المرجح، وتتمتع  تكون صوت الرئيس ه

الــكين يتوجــب علــيهم التعــاون لتــوفير هــكه المعلومــات بشــكل  البنــ طلــب ا  بيانــات او معلومــات مــن مــوافي  •
 كامل ودقيق .

 طلب المشورة القانونية او المالية او االدارية او الفنية من ا  مستشار خارجي. •
 ت ضرورية .للحصول عل  ا  اتضاصا  في البن طلب صضور ا  موا  في  •
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 أواًل: تعارض المصالح في مجلس اإلدارة :
تحــرب البنــ  علــ  أن ال تكــون لعضــو مجلــس اإلدارة أ  مصــلحة مبا ــرة أو ضيــر مبا ــرة فــي األعمــال  

د كــل تجــد موقوفــا  علــ  موافقــة الهيئــة العامــةدعــط الضــرورة لــكل  تكــون األمــر عقود التــي تــتم لحســاب البنــ  وإذا وال
سنة وتستثن  من ذل  األعمال التي تتم بطريق المناقصــات العامــة إذا كــان عضــو مجلــس اإلدارة صــاصب العــرض 

. كما تحرب عضو مجلس اإلدارة علــ  تبليــم المجلــس بمــا وبالشكل الك  ال يتعارض مع قانون الشركات  األفضل
بط هكا التبليــم فــي محضــر االجتمــاع،عل  ل  من مصلحة  خصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب البن  ويث

ويبلــم رئــيس  ،أن ال تقــوم العضــو ذ  المصــلحة اال ــتراا فــي التصــويط علــ  القــرار الــك  تصــدر فــي هــكا الشــأن
عنــد انعقادهــا عــن األعمــال والعقــود التــي تكــون ألصــد أعضــاء مجلــس اإلدارة مصــلحة  الهيئــة العامــةمجلــس اإلدارة 

ليم تقرير خاب من المحاسب القانوني ، كما ويحرب عضــو  مجلــس اإلدارة أن ال  خصية فيها، ويرفق بهكا التب
 من خالل ما يلي :  تجنب تعارض المصالح  ، وتشترا في أ  عمل من  ان  منافسة البن 

 .سياسة وإجراءات لمعالجة تعارض المصالح  وجود ●
األطــراف أخــكا  باإلعتبــار سياسات واجراءات للتعامالت مع ذو  العالقــة بحيــث تشــمل تعريــف هــكه   وجود  ●

 .التشريعات و روا التعامالت وإجراءات الموافقة وآلية مرا بة هكه التعامالت
التأكــد مــن أن عمليــات ذو  العالقــة قــد تمــط وفــق السياســة واألجــراءات بالــدوائر الرقابيــة فــي البنــ    يــام  ●

قة ومراقبتها واطــالع المجلــس علــ  لجنة التدقيق القيام بمراجعة جميع تعامالت ذو  العال  تقوم المعتمدة، و 
 هكه التعامالت.

 التأكد من أن اإلدارة التنفيكتة العليا تنفك السياسات واألجراءات المعتمدة.بالمجلس   يام   ●
اعتمــاد ضــوابط لحركــة انتقــال المعلومــات بــين مختلــ  اإلدارات، تمنــع اإلســتغالل للمنفعــة بالمجلــس   يــام  ●

 الشخصية.
أن اإلدارة التنفيكتــة تتمتــع بنزاهــة عاليــة فــي ممارســة أعمالهــا وتتجنــب تعــارض التأكــد مــن بالمجلــس   يــام  ●

 المصالح.
 ثانيًا: اإلفصاح والشفافية :

 التأكد من نشر المعلومات المالية وضير المالية التي تهم أصحاب المصالح .بالمجلس    تقوم  •
ــة • ــة وكفاتـ ــن دقـ ــؤول عـ ــس مسـ ــد أن المجلـ ــا تفيـ ــ  نصـ ــنو  للبنـ ــر السـ ــمن التقريـ ــ   يتضـ ــة للبنـ ــات الماليـ البيانـ

 .والمعلومات الواردة في ذل  التقرير، وعن كفاتة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
ي IFRSمـــن التـــزام البنـــ  باإلفصـــاصات التـــي صـــددتها المعـــايير الدوليـــة لإلبـــال  المـــالي ل المجلـــس يتأكـــد •

األخــرل ذات العالقــة وأن يتأكــد ي وتعليمــات البنــ  المركــز  والتشــريعات IASومعــايير المحاســبة الدوليــة ل
 من أن اإلدارة التنفيكتة عل  علم بالتغييرات التي تطرأ عل  المعايير الدولية لإلبال  المالي .

 اإلفصاح والشفافية و  : تعارض المصالح السادسالباب 
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الـــكين تملكـــون نســـبة  مـــن قبـــل مســـاهمي البنـــ  تقـــوم البنـــ  بتزويـــد البنـــ  المركـــز  بعـــدد األســـهم المرهونـــة •
 لها هكه االسهم.والجهة المرتهن   %ي أو اكثر من رأسمال البن ،1ل

التأكـــد مـــن تضـــمين التقريـــر الســـنو  للبنـــ  وتقـــاريره الرببيـــة، افصـــاصات تتـــيح للمســـاهمين بالمجلـــس  تقـــوم  •
 الحاليين أو المحتملين االطالع عل  نتائج العمليات والوضع المالي للبن  .

يــين علــ  ســيرت  مــن المر ــح للتع بالحصــولتقــوم البنــ  قبــل تعيــين أ  عضــو فــي اإلدارة التنفيكتــة العليــا  •
الكاتية مرفقا  بها الو ائق والشــهادات العلميــة و ــهادات الخبــرة و ــهادات صســن الســيرة والســلوا وضيرهــا مــن 

ــةالو ـــائق المعـــز ة الال مـــة، والطلـــب مـــن المر ـــح تو يـــع اإلقـــرار المرفـــق  البنـــ  يقـــوم ، و بتعليمـــات الحاكميـ
 يرة الكاتية للعضو.تزويد البن  المركز  بنسخة عن اإلقرار مرفقا  ب  السب

 التأكد من أن التقرير السنو  يتضمن ما يلي كحد أدن  :بمجلس اإلدارة    تقوم  •
 ملخصا للهيكل التنظيمي . -
 .تفويضها لتل  اللجانملخصا لمهام ومسؤوليات لجان المجلس، وأ  صالصيات قام المجلس ب -
سســية للبنــ  ومــدل التزامــ  المعلومــات التــي تهــم أصــحاب المصــالح المبينــة فــي دليــل الحاكميــة المؤ  -

 بتطبيق ما جاء في الدليل .
معلومــات عــن كــل عضــو مــن أعضــاء المجلــس مــن صيــث مؤهالتــ  وخبراتــ  ومقــدار مســاهمت  فــي  -

ــس وتــــاري  تعيينــــ  وا   ــويت  فــــي لجــــان المجلــ ــا إذا كــــان مســــتقال أم ال وعضــ ــمال البنــــ  وفيمــ رأســ
ت بكافــة أ ــكالها التــي صصــل عليهــا عضويات تشغلها فــي مجــالس إدارات  ــركات أخــرل، والمكافــ 

من البن  وذل  عن السنة المنصرمة، وككل  القروض الممنوصة ل  من البنــ ، وأ  عمليــات أخــرل 
 تمط بين البن  والعضو أو األطراف ذو  العالقة ب  .

 .ياتها والتطورات التي طرأت عليهامعلومات عن دائرة المخاطر تشمل  يكلها وطبيعة عمل -
 .ت صضور كل عضو في هكه اإلجتماعاتماع مجلس اإلدارة ولجان  وعدد مراعدد مرات إجت -
 خالل العام .  اإلدارة المستقلين واإلدارة التنفيكتة العليا  مجلسأسماء كل من أعضاء  -
ملخصــا عــن سياســة مــنح المك فــات لــدل البنــ ، مــع اإلفصــاح عــن كافــة أ ــكال مكافــ ت أعضــاء  -

أ كالها التي منحط لإلدارة التنفيكتة العليــا كــل علــ  صــده،   المجلس كل عل  صده، والمكاف ت بكافة
 .وذل  عن السنة المنصرمة

ــبة ل - ــون نسـ ــكين تملكـ ــاهمين الـ ــماء المسـ ــتفيد 1أسـ ــد المسـ ــ ، مـــع تحديـ ــن رأســـمال البنـ ــر مـ %ي أو اكثـ
، وتوضــيح إن ي لهــكه المســاهمات أو ا  جــزء منهــاUltimate Beneficial Ownersالنهــائي ل

 مساهمات مرهونة كليا أو جزئيا .كان أ  من هكه ال
إقرارات من كافة أعضاء المجلس بأن العضــو لــم تحصــل علــ  أتــة منــافع مــن خــالل فــي البنــ  ولــم  -

تفصح عنها، ســواء كانــط تلــ  المنــافع مادتــة أم عينيــة، وســواء كانــط لــ   خصــيا أو أل  مــن ذو  
 العالقة ب ، وذل  عن السنة المنصرمة .
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علــ  تر ــيح أ   ــخص لعضــوية مجلــس اإلدارة إذا وجــد أنــ  ال تحقــق للبنــ  المركــز  اإلعتــراض  -
 ويلتزم البن  بما يلي:  األردنيالشروا والواردة في تعليمات البن  المركز  

نســخة تحفــظ لــدل البنــ   ر الخــاب بــ  وعلــ  أنقــرااإلعلــ  كــل مــن تشــغل رئاســة أو عضــوية المجلــس تو يــع  -
 سيرة الكاتية للعضو.ونسخة من  إل  البن  المركز  مرفقا  ب  ال

مــن  خمســة عشــر يومــا  علــ  األقــل عــات الهيئــة العامــة، وذلــ  قبــلتوجيــ  دعــوة للبنــ  المركــز  لحضــور إجتما -
 ليصار ال  تسمية من تمثلة .  عقد هكه االجتماعات  موعد

بتــ  تقــوم البنــ  بــاعالم البنــ  المركــز  قبــل  ال ــين يومــا علــ  االقــل مــن تــاري  إجتمــاع الهيئــة العامــة عــن رض -
 إنتخاب ي من قبل الهيئة العامة .  لمدقق الخارجي إلنتخاب  لأو إعادة بتر يح ا

تزويــد البنــ  المركــز  بالمعلومــات المتعلقــة بأعضــاء المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــ  وأعضــاء إدارتــ  التنفيكتــة  -
 العليا وفق النماذج المعتمدة بشكل نص  سنو  وككل  عند صدوث أ  تعديل.

لمركــز  بالمعلومــات المتعلقــة بأعضــاء مجــالس اإلدارات أو هيئــات المــديرين واإلدارات التنفيكتــة تزويــد البنــ  ا -
العليـــا لشـــركات  التابعـــة داخـــل المملكـــة وخارجهـــا، وفـــق النمـــاذج المرفقـــة بتعليمـــات الحاكميـــة المؤسســـية بشـــكل 

 نص  سنو ، وعند صدوث أ  تعديل .
ة العامــة وذلــ  خــالل مــدة ال تتجــاو  خمســة اتــام مــن تــاري  تزويــد البنــ  المركــز  بمحاضــر إجتماعــات الهيئــ  -

 مصادقة مراقب عام الشركات أو من تمثل  عل  محضر اإلجتماع .
مر ــح لمنصــب فــي االدارة التنفيكتــة العليــا وذلــ  إلجــراء مقابلــة  خصــية  للبنــ  المركــز  إســتدعاء أ   ــخص -

عضــو فــي مجلــس مر ــح كهــا ضــرورية اســتدعاء أ  مع  قبل التعيين، كما للبن  المركز  في الحاالت التي يرا 
 دارة إلجراء مقابلة مع  .اإل

 .مية أ  بن ، وذل  عل  نفقة البن للبن  المركز  تعيين جهة خارجية لتقييم صاك -
للبن  المركز  في ا  وقط دعوة اعضاء لجنة التدقيق أو مدير دائرة التــدقيق الــداخلي للبنــ  أو مــدير اإلمتثــال  -

 تعلق بعملهم .لبحث أ  أمور ت
 للبن  المركز  أن تحدد عدد أعل  من األعضاء المستقلين في تشكيلة المجلس عندما يرل ذل  ضروريا . -
ــة  - ــا  كافـ ــرضم مـــن إنطبـ ــ ، علـــ  الـ ــق معطيـــات معينـ ــتقل وذلـــ  وفـ ــو ضيـــر مسـ ــار أ  عضـ للبنـــ  المركـــز  إعتبـ

ــادة ل ــي المـ ــواردة فـ ــمل/دي 6الشـــروا الـ ــية رقـ ــة المؤسسـ ــات الحاكميـ ــن تعليمـ ــاري  63/2016مـ  25/9/2016ي تـ
والمبينـــة فـــي البـــاب الثالثلمالءمـــة أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والمـــؤهالت الواجبـــة وتقيـــيمهمي مـــن دليـــل الحاكميـــة 

 .المؤسسية
يتم مراعاة قــانون الشــركات وكافــة القــوانين والتشــريعات والتعليمــات ذات العالقــة والصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة  -

 ع نصوب تعليمات الحاكمية المؤسسية.األخرل وبما ال يتعارض م
، وتــدوين اللجــاناجتماعــات  جميــع صضــور بحيــث تشــمل  تحدد مهام مقرر  اللجان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة  -

واألعضــــاء بخصــــوب  للجنــــةمــــع رئــــيس ا التنســــيقو كافــــة المــــداوالت واالقتراصــــات واالعتراضــــات والتحفظــــات 
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صفــظ ســجالت وو ــائق و  لــ  محاضــر االجتماعــات والقــراراتاللجنــة عالتأكــد مــن تو يــع أعضــاء و  اإلجتماعــات
 .، وال يوجد لمقرر اللجنة أ  صالصية بالتصويطجتماعاتالالتحضير لو اللجنة  ات  اجتماع

الــواردة فــي تعليمــات الحاكميــة  لجــانتكون رئيسا  ألكثــر مــن لجنــة مــن التحظر عل  أ  عضو في المجلس أن   -
 نــة التــدقيق/ لجنــة التر ــيحات والمكافــأت/ لجنــة المخــاطر واإلمتثــالي،للجنــة الحاكميــة المؤسســية/ لج المؤسســية

 كما تحظر علي  أن تكون رئيسا  ألكثر من لجنتين من كافة اللجان المنبثقة عن المجلس.
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لس االدارة بحيث  من رئيس مج  ويتم تو يع   للبن تقوم البن  باعداد تقرير الحوكمة وتضمين  للتقرير السنو  
 يتضمن بشكل رئيسي ما يلي: 

 صوكمة الشركات في البن .  طبيق اصكام هكه التعليمات وقواعدالمعلومات والتفاصيل المتعلقة بت -
اســماء اعضــاء مجلــس االدارة الحــاليين والمســتقيلين خــالل الســنة وتحديــد فيمــا اذا كــان العضــو تنفيــك  او ضيــر  -

 تنفيك  ومستقل او ضير مستقل .
ماء ممثلي اعضاء مجلس االدارة  االعتباريين وتحديد فيما اذا كان الممثــل تنفيــك  او ضيــر تنفيــك  ومســتقل اس -

 او ضير مستقل .
 المناصب التنفيكتة في البن  واسماء اال خاب الكين تشغلونها. -
 دت.جميع عضويات مجلس االدارة التي تشغلها عضو مجلس االدارة في الشركات المساهمة العامة ان وج -
 اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة. -
 اسم رئيس واعضاء لجنة التدقيق ونبكة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باالمور المالية او المحاسبية . -
 .واإلمتثال  اسم رئيس واعضاء كل من لجنة التر يحات والمكافات ولجنة الحوكمة ولجنة المخاطر -
 نة مع بيان االعضاء الحاضرين.عدد اجتماعات كل اللجان خالل الس -
 عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة. -
 عدد اجتماعات مجلس االدارة خالل السنة مع بيان االعضاء الحاضريين. -
 

 : القواعد العامة سابعالالباب 


