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بنك القاهرة ع ّمان
دليل الحاكمية المؤسسية

 1.1نبذة تاريخية
قام بنك القاهرة عمان "البنك" بتاريخ  02نيسان  0202باعتماد دليلل الحاكميلة المؤسسلية
للبنك وتم نشره على موقع البنك اإللتترون ويياا ي التقرير السلنوا الليا ي لنر عنل
ليتمتن المساهمين ويصحاب الم لال ملن قراءتل ومرريلة ملنل التلاام البنلك بتمبيل ملا
جاء يي وقن تم الحقا إجراء برض الترنيالت علي بموجل الترليملات ال لادرة علن البنلك
المركاا األردن والجهات الرقابية ذات الرالقة ويية ترنيالت تملري عليهلا ليتماشلى ذللك
مع ييال الممارسات الرائنة ي هيا المجال ،حيث قام بتحنين مهام ومسؤوليات وواجبات
يعااء مجلل اإلدارة واللجلان المنبةقلة عنل وكليلك علن اإلدارة التنآيييلة االليا باالعتبلار
حماية حقوق المساهمين ويصحاب الم ال وتحنين طبيرة الرالقات ييما بينهم.

 1.1الحاكمية المؤسسية
 1...1تررف الحاكمية المؤسسية حس ترليمات البنك المركاا األردن ينها النظام اليا
يوج وينار ب البنك واليا يهنف الى تحنين األهناف المؤسسية للبنك وتحقيقها،
وإدارة عمليات البنك بشتل امن ،وحماية م ال المودعين ،وااللتاام بالمسؤولية
الواجبة تجاه المساهين ويصحاب الم ال األالرين ،والتاام البنك بالتشريرات
البنك النااللية.
وسياسات
 1....يصنر البنك المركاا االردن ترليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك والت تامنت
المواضيع الرئيسية التالية:
 .0دليل الحاكمية ونشره.
 .0تشتيل مجل االدارة واجتماعات ومهام ومسؤوليات .
 .3حنود المسؤولية والمسائلة.
 .2لجان المجل .
 .5مالءمة يعااء المجل واالدارة التنآييية الرليا.
 .6تقييم يداء االداريين.
 .7المتايآت المالية لالداريين.
 .8ترارض ي الم ال .
 .9التنقي الناالل والخارج .
 .02إدارة المخاطر.
 .00إدارة االمتةال.
 .00حقوق يصحاب الم ال .
 .03االي اح والشآايية.

 1.1أهداف الدليل

Page 4 of 31

بنك القاهرة ع ّمان
دليل الحاكمية المؤسسية

 1.3.1يهنف دليل الحاكمية المؤسسية (النليل) لتوثي اطار الحاكمية المؤسسية للبنك وذلك
من يجل تحقي يعلى مرايير الحاكمية المؤسسية استنادا إلى الممارسات الرائنة
المناسبة والقوانين واللوائ المرمول بها.
يتناول هيا النليل المريقة الت يقوم بها اطار الحاكمية المؤسسية للبنك بتوجي
ومراقبة ضمان االلتاام واالمتةال للترليمات ال ادرة عن البنك المركاا ييما يترل
بالحاكمية المؤسسية .وويقا ليلك ،يتناول هيا النليل ما يل :
 1.3..الهيتل التنظيم للبنك.
 1.3.3يدوار ومسؤوليات مجل االدارة ،االدارة التنآييية والموظآين.
 1.3.1دور لجان مجل االدارة (المملوب تشتيلها استنادا الى ما ورد ي ترليمات الحاكمية
المؤسسية ال ادرة عن البنك المركاا االردن ) وه لجنة التنقي  ،لجنة إدارة
المخاطر ،لجنة الترشي والمتايآت ،ولجنة الحاكمية المؤسسية ويية لجان يالرل يتم
تشتيلها من قبل المجل .
 1.3.1تآويض صالحيات مجل اإلدارة إلى المنير الرام واإلدارة التنآييية.
 1.3.1عالقة مجل اإلدارة واإلدارة التنآييية مع مساهم البنك ،والوسائل الت تمتن
المساهمين من ممارسة حقوقهم.
 1.3.1سياسات واليات البنك للحن من ومرالجة والترامل مع حاالت تاارب الم ال .
 1.3.1إلتاامات االي اح الملقاة على عات البنك ،سواء إلتاامات باالي اح المستمر للبنك
المركاا األردن يو يا جهات رقابية يالرل.
 1.3.1نظام الرقابة النااللية للبنك بما ي ذلك القواعن المترلقة باالتيار وتريين منقق
الحسابات الخارجيين ،والت يعنت لامان يداء البنك وإعناد التقارير المالية يتم
توجيهها وإدارتها بشتل صحي .
 1.3.11اإلطار الرام إلدارة المخاطر واالمتةال.
 1.3.11السياسات الرامة للرالقات مع يصحاب الم ال .
 1.3.1.إن إطار الحاكمية المؤسسية لنل البنك يخاع ألنظمة ومتملبات البنك المركاا
ّ
يإن السياسات ي هيا
االردن والقوانين والتشريرات النايية ذات ال لة ،وبالتال
النليل يج ين تُقري باالقتران مع ترليمات البنك المركاا األردن والترنيالت
والتحنيةات الت تمري عليها ييما يترل بهيا الشأن.
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 1.1اإلطار القانوني
 1.1.1يلتام البنك بامان االمتةال والتقين التام بترليمات البنك المركاا األردن ييما يترل
بالحاكمية المؤسسية ،باالضاية الى تمبي الممارسات الرائنة المناسبة ي هيا المجال
بما ال يخالف ترليمات البنك المركاا االردن .
 1.1..باإلضاية إلى كاية الترليمات والقواعن السارية والملامة على البنك ي المملتة
األردنية الهاشمية وكاية البلنان الت يتواجن بها البنك.
 1.1.3تمب ترليمات البنك المركاا األردن ييما يترل بالحاكمية المؤسسية وي حال كان
هنالك ترارض مع يية ترليمات يالرل سيتم توضي وبيان ذلك الترارض والح ول
على موايقة البنك المركاا األردن لمرالجت .

 1.1التعريفات
النايية ،ييما يل

 1.1.1باإلستناد الى ترليمات البنك المركاا االردن
ال لة:
التعريف
االختصار
مجل إدارة البنك.
المجل
النظام اليا يوج وينار ب البنك ،واليا يهنف إلى تحنين
األهناف المؤسسية للبنك وتحقيقها ،وإدارة عمليات البنك
بشتل امن ،وحماية م ال المودعين ،واإللتاام بالمسؤوليات
الحاكمية المؤسسية
الواجب تجاه المساهمين ويصحاب الم ال اآلالرين ،والتاام
البنك بالتشريرات وسياسات البنك النااللية.
عاو مجل اإلدارة اليا يشارك بمقابل ي إدارة الرمل
الراو التنآييا
اليوم للبنك.
تشمل منير عام البنك يو المنير االقليم ونائ المنير الرام
يو نائ المنير االقليم ومساعن المنير الرام يو مساعن
المنير االقليم والمنير المال ومنير الرمليات ومنير إدارة
المخاطر ومنير التنقي الناالل ومنير الخاينة (االستةمار)
االدارة التنآييية الرليا
ومنير االمتةال ،باالضاية ألا موظف لني سلمة تنآييية ي
ألا من سلمات يا من الميكورين سابقا
البنك موازية
ٍ
ويرتبط وظيآيا مباشرة بالمنير الرام.
عاو المجل اليا ال يخاع ألا تأثيرات تحن من قنرت
على إتخاذه لقرارات موضوعية ل ال البنك واليا تتوير
الراو المستقل
يي الشروط المبينة ي البنن رقم ( )5.1من هيا النليل.
توير متملبات مرينة ي يعااء مجل إدارة البنك وإدارت
المالءمة
التنآييية الرليا.
يا ذا م لحة ي البنك مةل المودعين يو المساهمين يو
يصحاب الم ال
الموظآين يو النائنين يو الرمالء يو الجهات الرقابية المرنية.
الشخص اليا يملك نسبة ( )%5يو يكةر من ريسمال البنك
المساهم الرئيس
بشتل مباشر يو غير مباشر.
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 1الهيكل التنظيمي وعالقات الحاكمية
المؤسسية
 1.1الهيكل التنظيمي
 ..1.1على مجل االدارة إعتماد الهيتل التنظيم اليا يتناس مع طبيرة وينشمة البنك
ويامن وجود إجراءات تنظيمية كايية لتنآيي االستراتيجية المرتمنة من قبل  ،واليا
يبين التسلسل اإلدارا واللجان المنبةقة عن مجل اإلدارة واإلدارة التنآييية .كما قام
المجل بالتأكن من وجود:
ّ
 ترريف األهناف المحنده لتل وحنة. تحنين المهام والمسؤوليات الوظيآية لجميع إدارات ودوائر البنك. تحنين ال الحيات والموط االت ال لجميع الوظائف ي المستويات االدارية
المختلآة وذلك من يجل تحقي الرقابة  /السيمرة الآرّالة والآ ل بين الواجبات.
 اعتماد وصف وظيآ لجميع المستويات الوظيآية كما ورد ي الهيتل التنظيم
المرتمن ،بما ي ذلك تحنين المؤهالت والخبرات المملوبة لشغل تلك المناص .
 ..1..يسرى مجل اإلدارة للتأكن من االلتاام بالهيتل التنظيم والتأكن بشتل مستمر على
شمولية مستويات الرقابة التالية:
 مجل االدارة. وجود ادارات منآ لة للمخاطر ،االمتةال والتنقي والت ال تمارس يعمالتنآييية.
 وجود الوحنات  /الموظآين الغير مشاركين ي الرمليات اليومية للبنك (مةلموظآ الرقابة على االئتمان و .)Middle Office
 ..1.3على مستول البنك،على مجل االدارة اإللتاام باألمور التالية:
 اعتماد االستراتيجيات والسياسات الرامة والهياكل االدارية للبنك والمجموعةكتل .وكيلك اعتماد دليل الحاكمية المؤسسية على مستول المجموعة تماشيا مع
ترليمات البنك المركاا االردن لتمبيق على كامل المجموعة وضمان ين تتون
سياسات الشركات التابرة للبنك متماشية مع هيه الترليمات ،يالياّ برين االعتبار
الترليمات الت ت نرها البنوك المركاية يو الجهات الرقابية للنول الت تتواجن
بها المجموعة والت تنمب على البنك والمجموعة كتل بما ال يخالف ترليمات
البنك المركاا األردن .
 االحاطة بهيتل البنك وال وصا الهياكل المرقنة من الالل مررية الروابطوالرالقات بين البنك والمجموعة كتل ومنل كآاية الحاكمية المؤسسية كجاء من
المجموعة مع المواءمة بين استيراتيجيات وسياسات الحاكمية المؤسسية للبنك
وترليمات البنك المركاا االردن ويية ترليمات ي نرها البنك المركاا يو
الجهات الرقابية االالرل ذات الرالقة وي حال وجود ترارض يج يالي موايقة
البنك المركاا المسبقة لمرالجة ذلك.
 ..1.1الهيتل

التنظيم

المرتمن
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بنك القاهرة ع ّمان
دليل الحاكمية المؤسسية

 1مجلس اإلدارة
 1.1المهام والمسؤوليات
مهام ومسؤوليات المجل تتامن:
 3.1.1اعتمللاد دليللل الحاكميللة المؤسسللية للبنللك والمجموعللة وتقريللر الحوكمللة وتاللمين
للتقرير السنوا للبنك.
 3.1..االشللراف علللى اإلدارة التنآيييللة الرليللا ومتابرللة يدائهللا ،والتأكللن مللن سللالمة األوضللا
الماليللة للبنللك ومللن المللالءة الماليللة ،وعلي ل قللام المجل ل باعتمللاد سياسللات وإجللراءات
مناسبة لإلشراف والرقابة على يداء البنك.
 3.1.3تحنين األهناف االستراتيجية للبنك ،وتوجي اإلدارة التنآييية إلعناد استراتيجية لتحقيل
هيه األهناف واعتماد هليه االسلتراتيجية ،وكليلك اعتملاد الملط عملل تتماشل ملع هليه
االستراتيجية.
 3.1.1اعتماد سياسة لمراقبة ومراجرة يداء اإلدارة التنآييية علن طريل وضلع مؤشلرات يداء
رئيسية ( )KPIsلتحنين وقياس ورصن األداء والتقنم نحو تحقي األهناف المؤسسية.
 3.1.1التأكللن مللن تللوير سياسللات والمللط وإجللراءات عمللل لللنل البنللك شللاملة لتايللة ينشللمت
تتماشى مع التشريرات ذات الرالقة ،وان قن تم ترميمها على كاية المستويات االداريلة،
وان يتم مراجرتها بانتظام.
 3.1.1تحنين القيم المؤسسية للبنلك ،ورسلم الملوط واضلحة للمسل ولية والمسلائلة لتايلة ينشلمة
البنك ،وترسيخ ثقاية عالية للمرايير األالالقية والنااهة والسلوك المهن إلداريين البنك.
 3.1.1يتحمل المجل مسؤولية سالمة كاية عمليات البنك بما ييها يوضاع المالية ومسلؤولية
تنآيي متملبات البنلك المركلاا وكليلك متملبلات الجهلات الرقابيلة والتنظيميلة األاللرل
المترلقللة برمللل البنللك ،ومراعللاة يصللحاب الم للال  ،وين البنللك يللنار ضللمن إطللار
التشللريرات والسياسللات الناالليللة للبنللك ،وين الرقابللة الآرالللة متللويرة باسللتمرار علللى
ينشمة البنك بما ي ذلك ينشمة البنك المسننة لجهات الارجية (.)Outsourced
 3.1.1تريين كل ملن الملنير الرلام رئلي ادارة التلنقي ورئلي ادارة المخلاطر ورئلي ادارة
االمتةال ومتايحة غسل األموال وقبول استقاالتهم يو انهلاء اللنماتهم بنلاء عللى توصلية
اللجنة المخت ة وعلى ين يتم الح ول على عنم ممانرة البنك المركاا األردن عللى
اسللتقالة يو انهللاء الللنمات يا مللنهم ،وللبنللك المركللاا اسللتنعاء يا ادارا يلل البنللك
للتحق من يسباب االستقالة يو انهاء الخنمات.
 3.1.1اعتمللاد ينظمللة ضللبط ورقابللة داالليللة للبنللك ومراجرتهللا سللنويا والتأكللن مللن قيللام المللنق
الناالل والمنق الخارج بمراجرة هيتل هليه األنظملة ملرة واحلنة عللى األقلل سلنويا
وعلى المجل تامين التقرير السنوا للبنك بما يؤكن كآاية هيه األنظمة.
 3.1.11ضمان استقاللية منق الحسابات الخارج بناية واستمرارا.
 3.1.11اعتماد استراتيجية إلدارة المخاطر ومراقبة تنآيليها ،بحيلث تتالمن مسلتول المخلاطر
المقبولة وضلمان علنم ترلريض البنلك لمخلاطر مرتآرلة ،وين يتلون المجلل مللم ببي لة
الرمل التشغيلية للبنك والمخاطر المرتبمة بها وين يتأكن من وجلود يدوات وبنيلة تحتيلة
إلدارة المخللاطر يلل البنللك قللادرة علللى تحنيللن وقيللاس وضللبط ومراقبللة كايللة ينللوا
المخاطر الت يتررض لها البنك.
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بنك القاهرة ع ّمان
دليل الحاكمية المؤسسية

 3.1.1.ضللمان وجللود نظللم مرلومللات إداريللة ( )MISكاييللة وموثللوق بهللا تغم ل كايللة ينشللمة
البنك.
 3.1.13التحق من ين السياسة االئتمانية للبنك تتامن تقييم نوعية الحاكميلة المؤسسلية لرملالء
البنللك مللن الشللركات والاص لةّ الشللركات المسللاهمة الرامللة ،بحيللث يللتم تقيلليم المخللاطر
للرمالء بنقاط الارف والقوة تبرا لممارستهم لمجال الحاكمية.
 3.1.11التأكن من ين البنك يتبنلى مبلادرات اجتماعيلة مناسلبة يل مجلال حمايلة البي لة وال لحة
والترليم ،ومراعاة تقنيم التمويل للشركات ال غيرة والمتوسلمة الحجلم بأسلرار واجلال
مناسبة.
 3.1.11اتخاذ اإلجراءات التآيللة بإيجلاد ي لل واضل بلين سللمات المسلاهمين الليين يمتلتلون
م لللحة مللؤثرة مللن جهللة واإلدارة التنآييي لة مللن جهللة يالللرل بهللنف ترايللا الحاكميللة
المؤسسللية السللليمة ،وعلي ل إيجللاد اليللات مناسللبة للحللن مللن تللأثيرات المسللاهمين اللليين
يمتلتون م لح مؤثرة ،وذلك من الالل اآلت على سبيل المةال ال الح ر:
 ين ال يشللغل يا مللن المسللاهمين اللليين يمتلتللون م لللحة مللؤثرة يا وظيآللة ي ل
اإلدارة التنآييية الرليا.
 ين تسللتمن اإلدارة التنآيييللة الرليللا سلللمتها مللن المجلل وحللنه ،والرمللل يل إطللار
التآويض الممنوح لها من قبل .
 3.1.11وجود لجان منبةقة عن مجل اإلدارة ال يرآ المجل كتل من مسؤوليات .
 3.1.11قيللام المجل ل بتشللتيل سللبرة لجللان مسللتمرة يو دائمللة ه ل  :لجنللة التللنقي  ،لجنللة ادارة
المخللاطر ،لجنللة الحاكميلللة المؤسسللية ولجنلللة الترشلليحات والمتايلللآت ولجنللة حاكميلللة
تتنولوجيا المرلومات ولجنة اإلمتةال ولجنة التسهيالت.
كملا قلام المجلل بتشلتيل لجلان ياللرل هل  :لجنلة االسلتراتيجيات ولجنلة االسللتةمارات
والرقارات ،جميع هيه اللجان يج ين تنبةل علن مجلل االدارة ويجل ين ترملل ويقلا
لميةاق عمل كل منها بحيث يتم اعتماد كل ميةاق من قبل مجل االدارة.
 3.1.11يجوز للمجل تشلتيل لجلان ياللرل تسلاعنه يل القيلام بمهامل  ،كملا يجلوز للمجلل ين
يآللوض براللا مللن صللالحيات إلللى واحللنة يو يكةللر مللن تلللك اللجللان .إن تآللويض برللض
صللالحيات المجل ل لتلللك اللجللان ال يلغلل المسللؤولية المشللتركة الواقرللة علللى جميللع
يعالللاء المجلللل  .كملللا ين للمجلللل الحللل يللل اسلللترادة وسلللح تللللك ال لللالحيات
ي يا وقت.
 3.1.11اعتماد ميةلاق التلنقي اللناالل الليا يتالمن مهلام وصلالحيات إدارة التلنقي وترميمل
داالل البنك.
 3.1..1التحق من مرالجة التجاوزات عللى مسلتويات المخلاطر المقبوللة ،بملا يل ذللك مسلائلة
اإلدارة التنآييية الرليا المرنية بشأن هيه التجاوزات.
 3.1..1على رئي المجل التأكن من إعالم البنك المركاا علن ييلة مرلوملات جوهريلة يمتلن
ين تؤثر سلبا على مالءمة يا من يعاائ .
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بنك القاهرة ع ّمان
دليل الحاكمية المؤسسية

 1.1تشكيل المجلس
 3...1يتألف مجل إدارة البنك حاليا من  00عاوا استنادا إلى النظلام االساسل وتتلون ملنة
الراوية  2سنوات.
 3....جميع يعااء مجل اإلدارة غير تنآيييين من بينهم يربرة يعااء مستقلين.
 3...3علللى المجللل وضللع واعتمللاد ميةللاق مجللل االدارة تماشلليا ّ مللع متملبللات الحاكميللة
المؤسسية ال ادرة عن البنك المركاا االردن  ،وعلى ين يتامن الميةاق ما يل :
 حنود المساءلة المهام والواجبات مهام ومسؤوليات رئي المجل مهام ومسؤوليات يمين سر مجل االدارة تتوين مجل اإلدارة شروط الترش واإلنتخاب اإلجتماعات والن اب القانون السلمات وال الحيات -السريّة ،ترارض الم ال واإلي اح

 1.1مهام ومسؤوليات أمين سر المجلس
3.3.1
3.3..
3.3.3
3.3.1
3.3.1
3.3.1
3.3.1
3.3.1

حاور جميع اجتماعات المجل وتنوين كاية المناوالت واالقتراحات واالعتراضات
والتحآظات وكيآية الت ويت على مشروعات قرارات المجل .
تحنين مواعين اجتماعات المجل وذلك بالتنسي مع رئي المجل .
التأكن من توقيع يعااء مجل اإلدارة على محاضر االجتماعات والقرارات.
متابرة تنآيي القرارات المتخية من مجل اإلدارة ومتابرة بحث يا مواضيع تم إرجاء
طرحها ي اجتما ساب .
حآظ سجالت ووثائ اجتماعات مجل اإلدارة.
اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكن من ين مشاريع القرارات المنوا إصنارها عن المجل
تتواي مع التشريرات.
التحاير الجتماعات الهي ة الرامة والتراون مع اللجان المنبةقة عن المجل .
تاوين البنك المركاا بإقرارات المالءمة الت يتم توقيرها من قبل يعااء المجل .

 1.1المؤهالت وترشيحات األعضاء
 3.1.1عللى مجلل اإلدارة اعتملاد سياسللة الترشليحات والمالءمللة ألعالائ ويعاللاء االدارة
التنآيييلللة الرليلللا وملللوظآ االدارة الرئيسللليين والتللل تتالللمن المرلللايير والمتملبلللات
والشللروط الواج ل توايرهللا ي ل الراللو المرش ل والمرللين اسللتناداّ لترليمللات الحاكميللة
المؤسسللية ال للادرة عللن البنللك المركللاا االردن ل النايللية وقللوانين الجهللات الرقابيللة
المرمول بها.
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بنك القاهرة ع ّمان
دليل الحاكمية المؤسسية

 1لجان مجلس اإلدارة
 1.1أهداف لجان المجلس
 1.1.1المساعنة على تسليط الاوء على القاايا والمسائل المهمة الت تواج البنك بمريقة
يكةر سهولة ومالءمة.
 1.1..اإلستغالل األمةل للتآاءات والمؤهالت ألعااء المجل من الالل مشاركتهم ي اللجان
الت تنسجم طبيرة يعمالها مع هيه المؤهالت.
 1.1.3تسهيل وترايا الموط االت ال الآرال ما بين االدارات المرنية والمجل من الالل
اللجنة المرنية.

 1.1المبادئ المشتركة للجان المجلس
 1...1لتل لجنة صالحيات وسلمات واضحة ومستقلة ،ولتن كاية اللجان تتقاسم مبادئ عامة
ومشتركة تتلخص كما يل :
 العضوية والتشكيل :لتل لجنة حن يدنى لرند يعاائها استنادا إلى ترليمات الحاكميةالمؤسسية ال ادرة عن الجهات الرقابية ذات الرالقة.
 النصاب والتصويت:ي .يرتبر االجتما منرقنا بحاور يغلبية األعااء بمن ييهم رئي اللجنة يو
نائب ي حال غياب  ،وي حال كانت اللجنة متونة من ثالثة يعااء يقط يإن
الن اب القانون إلنرقاد اللجنة يتون بحاور كاية يعاائها.
ب .تؤالي قرارات اللجنة بأكةرية االعااء الحاضرين وي حال تساوا االصوات
يإن رئي اللجنة يرج الريا الغال .
ييمتن لراو
ج .يتون الحاور شخ يا ،وي حال ترير الحاور الشخ
اللجنة إبناء وجهة نظره من الالل الآينيو يو الهاتف برن موايقة رئي اللجنة
ويتون ل الح ي الت ويت والتوقيع على محار االجتما شريمة ما يل :
 توثي ذلك حس األصول.
للراو عن  %52من إجتماعات
 ين ال تقل نسبة الحاور الشخ
اللجنة الالل عام.
عن ثلة يعااء
 ين ال يقل عند األعااء الحاضرين بشتل شخ
اللجنة.
 االجتماعات :تجتمع اللجان بشتل دورا و/يو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وويقالمواثي اللجان المرتمنة من مجل اإلدارة.

Page 12 of 31

بنك القاهرة ع ّمان
دليل الحاكمية المؤسسية

 محاضر االجتماعات :يتم توثيالمرنية.

محاضر االجتماعات من قبل يمين سر اللجنة

 الصالحيات والسلطات :تمارس اللجان سلماتها وصالحياتها ويقا لميةاق كل منها. تقددديا التقددارير لمجلددس اإلدارة :تقللوم كللل لجنللة بإعللناد وريللع التقللارير الللى مجللاالدارة ب ورة منتظمة حول االنشمة وال الحيات الت تقوم بها.
 التقييا السدنو  :تقلوم لجنلة الترشليحات والمتايلآت بتقيليم اداء اللجلان المنبةقلة علنمجل االدارة ،ومنل التاامهم بمواثي الرمل الخاصة بتل منها على اساس سنوا.
 على كل لجنة مراجرة ميةاق يو دليل يو ترليمات الرمل كل  3سنوات يو كلملا دعلتالارورة ليلك وريع تقرير بأا ترنيالت مقترحة للمجل لالعتماد.
-

يحظر على يا عاو ي المجل ين يتون رئيسا ألكةر من لجنة من اللجان التالية
(الحاكمية المؤسسية ،التنقي  ،الترشيحات والمتايآت ،إدارة المخاطر) كما ويحظر علي
ين يتون رئيسا ألكةر من لجنتين من كاية اللجان المنبةقة عن المجل .
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 1.1اللجان الحالية المنبثقة عن مجلس اإلدارة هي:
 1.3.4لجنة التدقيق:
مع مراعاة ما ورد ي قانون البنوك سارا المآرول يج ين يتون غالبية يعااء اللجنة بمن
ييهم رئي اللجنة من األعااء المستقلين وين ال يتون رئي اللجنة هو رئي المجل يو رئي
ألا لجنة يالرل منبةقة عن المجل  ،كما ويج ين يتون جميع يعااء اللجنة حاصلين على
مؤهالت علمية ويتمترون بخبرة عملية مناسبة ي مجاالت المحاسبة يو المالية يو يا من
ات يو المجاالت المشابهة ذات الرالقة بأعمال البنك.
التخ
يج ين تتوير لنل اللجنة صالحية الح ول على يا مرلومات من اإلدارة التنآييية ولها الح
ي استنعاء يا إدارا لحاور اجتماعاتها على ين يتون على ذلك ي ميةاقها.
تقوم اللجنة باإلجتما مع المنق الخارج والناالل ومسؤول اإلمتةال مرة واحنة على األقل ي
السنة بنون حاور يا من يعااء اإلدارة التنآييية الرليا.
ال يجوز دمج يعمال يا لجنة يالرل من يعمال هيه اللجنة.
تتون اللجنة مسؤولة عن مراجرة األمور التالية:
 على لجنة التنقي التحق من تنوير موظآ التنقي الناالل على تنقي ينشمة البنك كل 3
سنوات كحن يعلى.
 على لجنة التنقي التحق من عنم تتليف موظآ التنقي الناالل بأية مهام تنآييية.
 على لجنة التنقي التحق من إالاا كاية ينشمة البنك للتنقي بما ييها المسننة لجهات
الارجية.
 على المجل التحق من ين دائرة التنقي الناالل الاضرة لإلشراف المباشر من لجنة التنقي
وينها تريع تقاريرها مباشرة إلى رئي لجنة التنقي .
 على لجنة التنقي تقييم يداء منير وموظآ التنقي الناالل وتحنين متايآتهم.
 نماق ونتائج ومنل كآاية التنقي الناالل والخارج للبنك.
 القاايا المحاسبية ذات األثر الجوهرا على البيانات المالية للبنك.
 ينظمة الابط والرقابة النااللية ي البنك.
 توص اللجنة للمجل بخ وص تريين المنق الخارج وإنهاء يعمال ويتراب ويا شروط
تترل بالتراقن مر  ،باإلضاية إلى تقييم إستقالليت سنويا ّ.
 تتللون يياللا مسللؤولة عللن مراجرللة ومراقبللة إجللراءات اإلبللال السللرا عللن يا يالمللاء ي ل
التقارير المالية ويا يمور يالرل وضمان وجود الترتيبات الالزملة للتحقيل المسلتقل والتأكلن
من متابرة نتائج التحقي ومرالجتها بموضوعية.
 وضللع االليللات المناسللبة لاللمان تللويير الشللركة للرللند التللاي مللن التللوادر البشللرية المؤهلللة
الشغال مهام الرقابة النااللية بحيث يتم تنريبها ومتايأتها نشتل مناس .
 دراسة و تقييم ايلة اعملال إضلايية اللارج نملاق التلنقي يقلوم بهلا ملنق الحسلابات الخلارج
كتقللنيم االستشللارات اإلدارة و الآنيللة و التأكللن علللى عللنم تاثيرهللا علللى اسللتقالليت و التوصللية
لمجل اإلدارة التخاذ القرار بشانها.

Page 14 of 31

بنك القاهرة ع ّمان
دليل الحاكمية المؤسسية

 1.3.4لجنة إدارة المخاطر:
تتتون هيه اللجنة من ثالثة يعااء على األقل من المجل على ين يتون من بينهم عاوا مستقال
بحللن يدنللى ،كمللا ويجل ين يتللون رئللي اللجنللة مللن األعاللاء المسللتقلين ويجللوز ين يشللارك ي ل
عاويتها يعااء من اإلدارة التنآييية الرليا.
تتون اللجنة مسؤولة عن عنة يمور يهمها:
 مراجرة إطار إدارة المخاطر ي البنك.
 مراجرة استراتيجية إدارة المخاطر.
 التحق من توائم المخاطر الآرلية للبنك ومستول المخاطر المقبولة (قابلة المخلاطر) المرتملنة
ي مجل اإلدارة.
 مواكبللة التمللورات الت ل تللؤثر علللى إدارة المخللاطر ي ل البنللك وريللع تقللارير دوريللة عنهللا
للمجل .
 تهي ة الظروف المناسبة الت تامن التررف على المخاطر ذات األثر الجوهرا ويا ينشمة
يقوم بها البنك يمتن ين تررضل لمخلاطر يكبلر ملن مسلتول المخلاطر المقبوللة وريلع تقلارير
بيلك للمجل ومتابرة مرالجتها.
 1.3.3لجنة الترشيحات والمكافآت:
تتتون هيه اللجنة من ثالثة يعااء على األقل بحيث يتون غالبية يعااء اللجنة بمن ييهم رئي
اللجنة من األعااء المستقلين.
تتون اللجنة مسؤولة عن عنة يمور يهمها:
 تحنين األشخاص المؤهلين لإلنامام إلى عاوية المجل بناء على قنرات ومؤهالت
األشخاص المرشحين ،كما يؤالي برين اإلعتبار ي حالة إعادة ترشي الراو عند مرات
حاوره ويرالية مشاركت ي إجتماعات المجل .
 ترشي األشخاص المؤهلين لإلنامام إلى اإلدارة التنآييية الرليا وموظآ االدارة الرئيسيين.
 التأكن من حاور يعااء مجل اإلدارة ورش عمل وننوات ي المواضيع الم ريية
وباألالص إدارة المخاطر والحاكمية المؤسسية واالر تمورات الرمل الم ري .
 التأكن من صآة اإلستقاللية لألعااء المستقلين ومراجرة ذلك سنويا.
 تقييم يداء مجل اإلدارة ويعاائ ولجان والمنير الرام من الالل نظام التقييم المرتمن
وإعالم البنك المركاا األردن وهي ة األوراق المالية بنتيجة هيا التقييم.
إلدارا البنك ومراجرتها بشتل دورا وتمبي هيه
 التأكن من وجود سياسة من متايآت
َ
السياسة كما توصى بتحنين روات المنير الرام وباق اإلدارة التنآييية الرليا وموظآ االدارة
الرئيسيين ومتايآتهم وامتيازاتهم األالرل.
 تويير مرلومات وملخ ات حول اللآية برض المواضيع الهامة على البنك ألعااء المجل
عنن المل والتأكن من إطالعهم المستمر حول يحنث المواضيع ذات الرالقة بالرمل
الم ري .
 1.1.1لجنة الحاكمية المؤسسية:
تتتون هيه اللجنة من ثالثة يعااء على األقل بحيلث يتلون غالبيلة يعالاء اللجنلة ملن األعالاء
المستقلين ويج ين يتون رئي اللجنة من األعااء المستقلين.
تتون اللجنة مسؤولة عن عنة يمور يهمها:
 تتول اللجنة التوجي واإلشراف على إعناد دليل الحاكمية المؤسسية وتحنية ومراقبة تمبيق
وتقوم بريع توصياتها بأية مقترحات يو ترنيالت لمجل اإلدارة.
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 دراسللة مالحظللات الجهللات الرقابيللة ذات الرالقللة بخ للوص تمبيلل الحوكمللة يلل الشللركة
ومتابر ما تم بشأنها.
 1.1.1لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات:
تتتون هيه الجنة من ثالثة يعااء على األقل ويآال ين تالم يل عالويتها يشلخاص ملن ذوا
الخبرة يو المررية االستراتيجية ي تتنولوجيا المرلومات بحيث تتولى هيه اللجنة المهام التالية:
 .0اعتماد األهناف االستراتيجية لتتنولوجيا المرلومات والهياكل التنظيمية المناسبة بما ي ذلك
اللجان التوجيهية على مستول اإلدارة التنآييية الرليا وعلى وج الخ وص (اللجنة
التوجيهية لتتنولوجيا المرلومات) وبما يامن تحقي وتلبية األهناف االستراتيجية للبنك
وتحقي ييال قيمة مااية من مشاريع واستةمارات موارد تتنولوجيا المرلومات ،واستخنام
األدوات والمرايير الالزمة لمراقبة والتأكن من منل تحق ذلك ،مةل استخنام نظام بماقات
األداء المتوازن لتتنولوجيا المرلومات ( )IT Balanced Scorecardsواحتساب مرنل
الرائن على االستةمار (،)ROI( )Return On Investmentوقياس يثر المساهمة ي زيادة
التآاءة المالية والتشغيلية.
 .0اعتماد اإلطار الرام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تتنولوجيا المرلومات يحاك
ييال الممارسات النولية المقبولة بهيا الخ وص وعلى وج التحنين ()COBIT
( ،)Objectives for information and related Technology Controlيتواي
ويلب تحقي يهناف ومتملبات ترليمات حاكمية وإدارة المرلومات والتتنولوجيا الم احبة
لها من الالل تحقي األهناف المؤسسية الواردة المبينة ي الترليمات الميكورة بشتل مستنام،
وتحقي م آوية يهناف المرلومات والتتنولوجيا الم احبة لها ،ويغم عمليات حاكمية
تتنولوجيا المرلومات.
 .3اعتماد م آوية األهناف المؤسسية الواردة ي المري رقم ( )0من ترليمات حاكمية وإدارة
المرلومات والتتنولوجيا الم احبة لها ،ويهناف المرلومات والتتنولوجيا الم احبة لها
الواردة ي المري رقم ( )0واعتبار مرمياتها حنا يدنى ،وتوصيف األهناف الآرعية
الالزمة لتحقيقها.
 .2اعتماد م آوية للمسؤوليات ( )RACI Chartتجاه الرمليات الرئيسية لحاكمية تتنولوجيا
المرلومات ي المري رقم ( )3والرلميات الآرعية المنبةقة عنها من حيث :الجهة يو الجهات
يو الشخص يو األطراف المسؤولة بشتل يول ( ،)Responsibleوتلك المسؤولة بشتل
نهائ ( ،)Accountableوتلك المستشارة ( ،)Consultedوتلك الت يتم اطالعها
( )Informedتجاه كاية الرمليات ي المري الميكور مسترشنين بمريار Enabling
) )Processes COBIT 5بهيا الخ وص.
 .5التأكن من وجود إطار عام إلدارة مخاطر تتنولوجيا المرلومات يتواي ويتتامل مع اإلطار
الرام التل إلدارة المخاطر ي البنك وبحيث يأالي برين االعتبار ويلب كاية عمليات حاكمية
تتنولوجيا المرلومات الواردة ي المري رقم (.)3
 .6اعتماد موازنة موارد ومشاريع تتنولوجيا المرلومات بما يتواي واالهناف االستراتيجية
للبنك.
 .7االشراف الرام واالطال على سير عمليات ومارد مشاريع تتنولوجيا المرلومات للتأكن من
كآايتها ومساهمها الآاعلة ي تحقي متملبات ويعمال البنك.
 .8االطال على تقارير التنقي لتتنولوجيا المرلومات واتخاذ ما يلام من إجراءات لمرالجة
االنحرايات.
 .9التوصية للمجل باتخاذ اإلجراءات الالزمة لت حي يية انحرايات.
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 1.1.6لجنة االستراتيجيات:
يتم تشتيل اللجنلة بموجل قلرار ملن مجلل اإلدارة بحيلث تقلوم اللجنلة بمسلاعنة المجلل لوضلع
االهللناف االسللتراتيجية ومسللاعنة اإلدارة التنآيييللة يل ت للميم اإلسللتراتيجية وإصللنار التوصلليات
للمجل للم ادقة عليها.
 1.1.7لجنة االستثمارات والعقارات:
يتم تشتيل اللجنلة بموجل قلرار ملن مجلل اإلدارة بحيلث تقلوم اللجنلة بمسلاعنة المجلل بوضلع
السياسللة االسللتةمارية يلل البنللك ودراسللة الآللرص االسللتةمارية الجنيللنة والموايقللة عليهللا ضللمن
صالحيتها يو التوصية للمجل للموايقة ،كما وتتون اللجنلة مسلؤولة ييالا علن دراسلة والموايقلة
على توصيات بيع الرقارات المملوكة للبنك.
 4.3.8لجنة التسهيالت:
تتتون هيه اللجنة من المسة يعااء على األقلل ويجلوز ين يتلون يحلن يعالاء اللجنلة مسلتقال عللى ين ال
يتون عاوا ي لجنة التنقي  ،ويرين يعااء اللجنة بمن ييهم اللرئي ونائل اللرئي بموجل قلرار ملن
مجل اإلدارة ،كما ويجلوز ين يشلارك يعالاء ملن اإلدارة التنآيييلة الرليلا يل إجتماعلات اللجنلة لرلرض
توصياتهم كما يجوز بموج قرار من مجل اإلدارة تآويض برلض يو جميلع صلالحيات هليه اللجنلة يل
ترنيل شروط يو هيتلة التسهيالت للجنة اإلدارة التنآييية ،مع ضرورة إطال لجنة التسهيالت عللى ملا تلم
إتخاذه من قرارات ضمن هيه ال الحيات.

بحيث تتولى هيه اللجنة المهام التالية:
 .0النظر ي التسهيالت الت تتجاوز صالحية يعلى لجنة ي اإلدارة التنآييية.
 .0تنح ر صالحياتها بإتخاذ القرار المناسل بخ لوص التسلهيالت التل تلم التوصلية بالموايقلة عليهلا
من قبل لجنة اإلدارة التنآييية.
 .3ين تريع اللجنة إلى المجل بشتل دورا تآاصيل التسهيالت الت تمت الموايقة عليها من قبلها.
 .2مراجرة ميةاق اللجنة كلل  3سلنوات و/يو كلملا دعلت الحاجلة لليلك وريلع يا ترلنيالت عليل لمجلل
اإلدارة العتمادها.
 .5دراسة يا موضو يررض على اللجنة من قبلل مجلل اإلدارة يو تلرل اللجنلة ضلرورة بحةل وإبلناء
الريا والتوصية بشأن إلى مجل اإلدارة.
 .6ي ل حللال ترللارض يا مللن توصلليات اللجنللة وقللرارات مجل ل اإلدارة يترللين علللى مجل ل اإلدارة ين
يامن تقرير الحوكمة بيانا يآ ل بوضوح هيه التوصيات ويسباب عنم تقين مجل اإلدارة بها.

 4.3.9لجنة اإلمتثال:
تتتون هيه اللجنة من ثالثة يعالاء عللى األقلل وبحيلث يتلون غالبيلة يعالائها ملن األعالاء المسلتقلين،
وتتولى هيه اللجنة المهام التالية:

.0
.0
.3
.2

التأكن من توير السياسات وإطار عمل إلدارة اإلمتةال والبلرامج واألدوات الالزملة لليلك ،ملع
مراجرتها بشتل دورا للتأكن من يراليتها وترنيلها إذا لام األمر.
مناقشة تقارير اإلمتةال ومتايحة غسل األموال.
إستالم ومتابرة تقارير اإلمتةال وتقارير الرقابة النااللية الت تترل بإدارة اإلمتةال.
ومهام يالرل بموج ميةاق اللجنة المرتمن.
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 1المالءمة ،التقييا والمكافآت
 1.1مالءمة أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية العليا وموظفي اإلدارة الرئيسيين
 1.1.1يج ين يتمتع يعااء مجل اإلدارة واإلدارة التنآييية الرليا وموظآ االدارة
الرئيسيين بالنااهة والخبرة والمؤهالت المملوبة والقنرة على يداء واجباتهم
وتتري الوقت لرمل البنك وتوير شروط المالءمة للمواقع الت يشغلونها وعلى
عاو مجل اإلدارة تخ يص الوقت التاي لالطال بمهام .
 1.1..إن مجل اإلدارة ولجنة الترشيحات والمتايآت مسؤولين عن ضمان مالءمة
وتلبية كل من يعااء مجل االدارة واإلدارة التنآييية الرليا وموظآ االدارة
الرئيسيين لمتملبات النااهة والخبرة والمؤهالت والقنرات الالزمة لقيامهم
بالمهام والمسؤوليات المملوبة بالتواي مع ترليمات الحاكمية المؤسسية ال ادرة
عن البنك المركاا األردن واألنظمة والترليمات االالرل المرمول بها
والسياسات النااللية المرتمنة بهيا الخ وص.
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

شروط مالءمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:
ين ال يقل عمره عن  05سنة.
ين ال يتون عاوا ي مجل إدارة يا بنك االر داالل المملتة يو منير عاما ل يو منيرا
إقليميا يو موظآا يي ما لم يتن البنك االالر تابرا ليلك البنك.
ين ال يتون محاميا يو مستشارا قانونيا يو منق حسابات للبنك.
ين يتون حاصال على النرجة الجامرية األولى كحن يدنى سواء ي االقت اد يو المالية يو
ات المشابهة ،ويجوز للجنة الترشيحات
المحاسبة يو إدارة االعمال يو يا من التخ
ات يالرل إن إقترنت بخبرة لها عالقة بأعمال البنوك.
والمتايآت النظر ي إضاية تخ
ين ال يتون موظآا ي الحتومة يو يا مؤسسة رسمية عامة ما لم يتن ممةال عنها.
ين ال يتون عاوا ي مجال إدارة يكةر من الم شركات مساهمة عامة داالل المملتة
سواء ب آت الشخ ية ي براها يو ب آت ممةال لشخص اعتبارا.
ين يتون لني البرة ي مجال يعمال البنوك يو المالية يو المجاالت المشابهة ال تقل عن الم
سنوات.

شروط إستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة:
أ -ين ال يتون قن كان عاوا تنآيييا ي المجل الالل السنوات الةالث السابقة النتخاب .
ب -ين ال يتون قن عمل موظآا ي البنك يو ي يا من الشركات التابرة يو الشركات الحليآة ل
الالل السنوات الةالث السابقة النتخاب .
ت -ين ال تربم بأا من يعااء المجل اآلالرين يو بأا عاو من يعااء مجال إدارات
الشركات التابرة للبنك يو بأحن المساهمين الرئيسيين ي البنك صلة قرابة حتى النرجة
الةانية.
ث -ين ال تربم بأا من يعااء اإلدارة التنآييية الرليا ي البنك يو بأا من يعااء االدارة
التنآييية الرليا ي الشركات التابرة للبنك صلة قرابة حتى النرجة الةانية.
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ج -ين ال يتون شريتا يو موظآا لنل المنق الخارج للبنك وين ال يتون قن كان شريتا يو
موظآا الالل السنوات الةالث السابقة لتاريخ انتخاب عاوا ي المجل وين ال تربم
بالشريك المسؤول عن عملية التنقي صلة قرابة من النرجة األولى.
ح-
خ-
د-
ذ-

ين ال يتون مساهما رئيسيا ي البنك يو ممةال لمساهم رئيس يو حليآا لمساهم رئيس ي
البنك يو تشتل مساهمت مع مساهمة حليف مقنار مساهمة مساهم رئيس يو مساهما رئيسيا
ي احنل الشركات التابرة للبنك يو مساهما رئيسيا ي المجموعة المالتة للبنك.
ين ال يتون قن شغل عاوية مجل إدارة البنك يو إحنل شركات التابرة يو عاو هي ة
منيرين ييها ألكةر من ثمانية سنوات مت لة.
ين ال يتون حاصال هو يو يا شركة هو عاو ي مجل إدارتها يو مالتا لها يو مساهما
رئيسيا ييها على ائتمان من البنك تاين نسبت على ( )%5من ريسمال البنك المتتت ب وين
ال يتون ضامنا الئتمان من البنك تاين قيمت عن ذات النسبة.
ين يتون من ذوا المؤهالت يو الخبرات المالية يو الم ريية الرالية.

شروط مالءمة المدير العام وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا وموظفي اإلدارة
الرئيسيين:
ي -ين ال يتون عاوا ي مجل إدارة يا بنك االر داالل المملتة ما لم يتن البنك االالر تابرا
للبنك.
ب -ين يتون متآرغا إلدارة يعمال البنك.
ت -ين يتون حاصال على النرجة الجامرية االولى كحن يدنى ي االقت اد يو المالية يو
ات المشابهة الت لها عالقة برمل البنك
المحاسبة او ادارة االعمال او يا من التخ
باستةناء موظآ اإلدارة الرئيسيين ييج ين يتوير يي شروط ومتملبات الوظيآة
المرتمنة ي البنك ويقا للوصف الوظيآ ومؤهالتها.
ث -ين يتون لني البرة ي مجال يعمال البنوك يو يعمال ذات صلة ال تقل عن الم سنوات
المنير الرام يو المنير اإلقليم اليا يج ين ال تقل البرت ي مجال
باستةناء من
يعمال البنوك عن عشر سنوات وباستةناء موظآ اإلدارة الرئيسيين اليا يج ين يتون
لني البرة ي مجال يعمال ادارت يو يعمال ذات صلة ال تقل عن الم سنوات.
ج -يج الح ول على عنم ممانرة البنك المركاا األردن قبل تريين يا عاو ي اإلدارة
التنآييية الرليا بموج ترليمات الحاكمية المؤسسية سارية المآرول.
 5.0.3على لجنة الترشيحات والمتايات إيجاد منهجية واضحة للتحق من تخ يص
عاو مجل اإلدارة الوقت التاي لالطال بمهام كراو بما ييها منل ترند
ارتباط الراو براوية مجال إدارة يالرل/هي ات/منتنيات.
 5.0.2يج الح ول على موايقة مجل اإلدارة عن تريين يو قبول استقالة يو انهاء
النمات يا من يعااء اإلدارة التنآييية الرليا وموظآ اإلدارة الرئيسيين.
 5.0.5على مجل االدارة اعتماد سياسة الترشيحات والمالءمة والت يتم الرمل بها ويتم
تحنيةها كل  3سنوات يو كلما ادعت الحاجة ليلك وذلك لامان االلتاام واالمتةال
للمتملبات البنك المركاا وكاية ترليمات الجهات الرقابية المرمول بها ذات ال لة.
 5.0.6على مجل االدارة اعتماد المة شاملة لإلحالل الوظيآ وتحنث بشتل مستمر.
 1.1تقييا األداء
 1...1على مجل اإلدارة إعتماد إطار عام لتقييم يداء كل من مجل
بشتل مستقل ويشمل هيا االطار:
Page 19 of 31

اإلدارة ويعاائ

بنك القاهرة ع ّمان
دليل الحاكمية المؤسسية

-

وضع يهناف محندة و تحنين دور المجل
قياس .
تحنين مؤشرات األداء الرئيسية ( )KPIsلتقييم يداء المجل .
منهجية التواصل بين مجل االدارة والمساهمين ودورية هيا التواصل.
دورية االجتماعات بين مجل اإلدارة واإلدارة التنآييية الرليا.

-

دور الراو ي اجتماعات مجل اإلدارة ،باإلضاية إلى مقارنة يدائ بأداء
االعااء االالرين ويج الح ول على التغيية الراجرة من الراو المرن وذلك
بهنف تحسين عملية التقييم.
تقوم لجنة الترشيحات والمتايآت سنويا بتقييم عمل المجل كتل ويعاائ وكاية
لجان المجل وإعالم البنك المركاا بنتائج هيا التقييم.
يقوم مجل اإلدارة باعتماد تقييم يداء المنير الرام سنويا وي نظام تقييم مرتمن
والمرن على يساس مؤشرات األداء الرئيسية ( ،)KPIsوبحيث تتامن مرايير
تقييم يداء المنير الرام كل من األداء المال واإلدارا للبنك ومنل تحقي
استراتيجيات والمط عمل البنك ي اآلجل المتوسط والمويل وإعالم البنك
المركاا بنتيجة هيا التقييم.
تبن مجل اإلدارة نظام لقياس يداء إداري البنك من غير يعااء مجل االدارة
والمنير الرام بناء على مؤشرات قياس يداء مرتمنة ويشمل هيا النظام على اآلت :
ين يرمى وزن ترجيح مناس لقياس يداء اإللتاام بإطار عمل إلدارة المخاطر
وتقييم منل االلتاام بإجراءات الرقابة النااللية ومتملبات الجهات الرقابية.
ي ن ال يتون إجمال النالل يو الرب هو الرن ر الوحين لتقييم األداء حيث ينبغ
ين يؤالي ي االعتبار المخاطر الرئيسية المترلقة بالرمليات األساسية ورضا
الرميل وغيرها من الرناصر القابلة للتمبي .
عنم إستغالل النآوذ وتجن تاارب الم ال .

-

1....
1...3

1...1
-

-

ي تحقي هيه األهناف بشتل يمتن

 1.1القواعد العا ّمة للمكافآت المالية
1.3.1

1.3..

-

لنل البنك سياسات وإجراءات مستقلة تت ف بالموضوعية والشآايية لمن المتايآت
ألعااء مجل اإلدارة واإلدارة التنآييية الرليا وموظآ اإلدارة الرئيسيين وذلك
استناداّ إلى نظام التقييم المرتمن .يتم تمبي هيه السياسة من الالل لجنة الترشيحات
والمتايات.
الهنف من سياسة المتايآت المالية يتامن:
المحايظة على اإلداريين ذوا التآاءات والمهارات والخبرات الالزمة
وإستقمابهم وتحآياهم واإلرتقاء بأدائهم.
تأالي باإلعتبار المخاطر ووضع السيولة واألرباح وتوقيتها بشتل ال يؤثر على
مالءة وسمرة البنك.
عنم إسناد عن ر من المتايأة يقط على يداء السنة الحالية بل ين يستنن يياا على
يدائ ي المنل المتوسط والمويل (من ثالث إلى الم ) سنوات.
تحنين شتل المتايآت ويقا لسياسة من المتايآت المرتمنة وبما يتواي مع
الترليمات.
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 التربير عن يهناف البنك وقيم وإستراتيجيت . إمتانية تأجيل ديع نسبة مرقولة من المتايآت بحيث يتم تحنين هيه النسبة ويترةالتأجيل على يساس طبيرة الرمل ومخاطره ونشاطات اإلدارا المرن .
 عنم من متايآت مالية إلدارا النوائر الرقابية (إدارة المخاطر والتنقيواإلمتةال ومتايحة غسل األموال) إعتمادا على نتائج يعمال النوائر الت
يراقبونها.
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 6تفويض الصالحيات لإلدارة التنفيذية
 6.1تفويض الصالحيات للمدير العام
 1.1.1على المجل تحنين ال الحيات القانونية والمالية واإلدارية للمنير الرام واإلدارة
التنآييية بالقنر اليا يمتنهم من ممارسة يعمالهم بتآاءة وبشتل يرال وذلك من
الالل قيام المنير الرام واإلدارة التنآييية بريع التوصيات الالزمة إلى المجل
بخ وص جنول ال الحيات واليا يتامن ال الحيات القانونية والمالية
واإلدارية لهم وين يتم إعتماد الجنول من قبل مجل اإلدارة.
 1.1..كما على المجل تحنين الرمليات الم ريية الت تتمل موايقت على ين يراعى
عنم التوسع ي ذلك بما يخل بالنور الرقاب للمجل وين ال يمن صالحيات
تنآييية بما ييها صالحيات من االئتمان لراو من يعااء المجل منآردا بما ي
ذلك رئي المجل وذلك من الالل جنول ال الحيات المرتمن من المجل .
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 7حقوق المساهمين
 7.1حقوق المساهمين
يراع البنك ضمان حقوق المساهمين بناء على ترليمات البنك المركاا وترليمات الجهات
الرقابية كما يل :
 1.1.1التأكن من تمتع المساهمين بجميع حقوقهم المترلقة ي الح ول على ن يبهم من
ة للتوزيع ،حاور اجتماعات الهي ة الرامة ،المشاركة الآرّالة ي
األرباح المخ
المناوالت ،الت ويت على قرارات الهي ة الرامة ،الح ول على البيانات والتقارير
المالية للبنك ،وممارسة جميع الحقوق المن وص عليها باإلجراءات التنظيمية
الممنوحة للمساهمين.
 1.1..تشجيع المساهمين على حاور االجتما السنوا للهي ة الرامة والت ويت شخ يا
يو من الالل تآويض يشخاص االرين لحاور اجتماعات الهي ة الرامة بالنيابة عن
كما تنص القوانين وترليمات الجهات الرقابية.
 1.1.3التأكن من تامين التقرير السنوا للبنك وتقاريره الربرية اي احات تتي للمساهمين
الحاليين يو المحتملين االطال على نتائج الرمليات والوضع المال للبنك.
 1.1.1التأكن من إعناد تقرير بنتائج اجتما الهي ة الرامة على ين يشمل على المالحظات
واألس لة الت تم طرحها من قبل المساهمين على اإلدارة التنآييية والردود عليها
باإلضاية الى نتائج الت ويت.
 1.1.1التأكن من ين وحنة عالقات المساهمين تقوم بتحنيث الموقع االلتترون للبنك بشتل
دورا وين الموقع يشمل كاية المرلومات والبيانات وقرارات الهي ة الرامة والتقارير
الت تخص المساهمين.
 1.1.1ترتبر وحنة عالقات المساهمين ي البنك مسؤولة عن تلق شتاول المساهمين من
الالل االت ال المباشر مع المساهمين يو من الالل الموقع اإللتترون للبنك.
 1.1.1تقوم وحنة عالقات المساهمين بتوجي شتاول المساهمين إلى اإلدارة التنآييية للرد
عليها .تخاع الردود حول شتاول المساهمين إلشراف وموايقة اإلدارة التنآييية مع
األالي برين اإلعتبار سرية المرلومات.
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 8تعارض المصالح وميثاق السلوك المهني
 8.1السياسات العا ّمة
 1.1.1على مجل اإلدارة اعتماد سياسات تنظم حاالت ترارض الم ال الت قن تنشأ
نتيجة األعمال اليومية واإلي اح عن يا ترارض ي الم ال .
 1.1..يرمل البنك على التأكن من ين ال يوجن م لحة (مباشرة يو غير مباشرة) لنل يعااء
مجل اإلدارة ي األعمال والرقود الت يتم تنآييها لحساب البنك .ويقوم يعااء
مجل اإلدارة بإبال المجل ي حال وجود م لحة شخ ية ل ي األعمال
والرقود الت يتم تنآييها لحساب البنك ،كما يتم توثي ذلك ي محار االجتما  .ال
يجوز لراو مجل اإلدارة اليا ل م لحة شخ ية ي يعمال وعقود البنك ين
يحار ويشارك ي الت ويت على يا قرارات بهيا الشأن كما تنص القوانين.
 1.1.3يتحق مجل اإلدارة من إلتاام يعااء اإلدارة التنآييية بالسياسات المرتمنة.
 1.1.1على مجل اإلدارة اعتماد ميةاق للسلوك المهن وترميم على جميع اإلداريين
وبحيث يتامن ما يل :
 المرلومات النااللية (استخنام المرلومات النااللية من قبل إداري البنك لم الحهمالخاصة).
 القواعن واإلجراءات التآ يلية للترامل مع األطراف ذات الرالقة. الحاالت الت قن ينشأ عنها ترارض ي الم ال . 1.1.1على مجل اإلدارة اعتماد سياسة الاصة باإلبال عن حاالت ترارض الم ال ،
والت تتي للموظآين الحرية ي اإلبال بمريقة سريّة عن الممارسات واألنشمة غير
المسموحة يو المخالآة للقوانين والترليمات من الالل وسائل اإلبال المرتمنة.
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 9تعامالت األطراف ذات العالقة
 9.1السياسات العامة لتعامالت األطراف ذات العالقة
1.1.1
1.1..

1.1.3

1.1.1

1.1.1
1.1.1

1.1.1
1.1.1

1.1.1

على مجل اإلدارة اعتماد سياسات تنظم الترامالت مع األطراف ذات الرالقة
لامان حماية م ال البنك ولتجن ترارض الم ال .
ترامالت األطراف ذات الرالقة ه يية ترامالت يو صآقات يو مرامالت يتون
البنك طريا ّ ييها ويتون للمرف ذات الرالقة م لحة شخ ية مباشرة يو غير
مباشرة.
يررف قانون البنوك رقم  08لسنة  0222وترنيالت األطراف ذو ال لة كالتال :
هم شخ ان  ،يو يكةر ،يشتالن مخاطرة م ريية واحنة بسب سيمرة يحنهما
على اآلالر يو تملك يحنهما ما ال يقل عن ( )% 22من ريسمال الشخص اآلالر يو
نظرا لتبادلهما تقنيم الامانات ييما بينهما يو ألن سناد قروضهما من م نر واحن
يو ألن اقتراضهما كان لمشرو واحن يو ما شاب ذلك من الحاالت ،ولمقاصن هيا
القانون يرتبر ذو ال لة شخ ا واحنا.
حس ترليمات التركاات االئتمانية رقم  0220/9ال ادرة عن البنك المركاا
يرتبر األطراف ذو الرالقة هم:
 إذا كان ألا منهما (الشخص يو البنك) م لحة مؤثرة ي األالر بشتل مباشريو غير مباشر وترتبر الشركة التابرة للبنك من األطراف ذوا الرالقة.
 إذا كان الشخص إداريا ّ ي البنك يو ل م لحة عمل مشتركة مع إدارا يي . إذا كان الشخص زوجا ّ إلدارا ي البنك يو كان قريبا ّ ليلك اإلدارا يو لاوجحتى النرجة الةالةة يو كانت ل م لحة عمل مشتركة مع يا منهم.
يقوم البنك بوضع وترريف اآلليات المترلقة برالقات مع الرمالء والموردين مع
ضمان مراملة مرلوماتهم وبياناتهم كمرلومات سريّة.
يحتآظ البنك بسجالت لمرامالت األطراف ذات الرالقة مع ضرورة إالاا هيه
المرامالت لمستول مناس من التنقي بحيث تقوم النوائر الرقابية ي البنك بالتأكن
من ين الترامالت مع ذوا الرالقة قن تمت وي السياسة واإلجراءات المرتمنة
وعلى لجنة التنقي القيام بمراجرة جميع ترامالت ذوا الرالقة ومراقبتها واطال
المجل على هي الترامالت.
على المجل إعتماد ضوابط لحركة انتقال المرلومات بين مختلف اإلدارات تمنع
االستغالل للمنآرة الشخ ية.
يتم اإلي اح عن ترامالت األطراف ذات الرالقة إستنادا إلى متملبات اإلي اح
ويقا للمرايير النولية إلعناد التقارير المالية والبنك المركاا ،ويية متملبات جهات
رقابية ورسمية محلية يالرل ي األردن يو ي البلنان الت يتواجن بها البنك يو
المجموعة.
على عاو مجل اإلدارة تغلي م لحة البنك ي كل الترامالت الت تتم مع يا
شركة يالرل ل م لحة شخ ية ييها ،وعنم يالي يرص الرمل التجارا الخاصة
بالبنك لم لحت الخاصة ،وين يتجن ترارض الم ال واإلي اح للمجل بشتل
تآ يل عن يا ترارض ي الم ال ي حال وجوده مع اإللتاام برنم الحاور
يو المشاركة بالقرار المتخي باالجتما اليا يتم يي تناول مةل هيا الموضو  ،وين
ينون هيا اإلي اح ي محار إجتما المجل .
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 11متطلبات اإلفصاح
 11.1اإلفصاح والشفافية
 11.1.1على مجل اإلدارة إعتماد سياسات لإلي اح عن المرلومات المالية وغير
المالية والت تساعن المساهمين ويصحاب الم ال على متابرة يعمال وعمليات
والنتائج المالية للبنك.
 11.1..يتامن الموقع االلتترون للبنك كاية المرلومات والبيانات الت يج اإلي اح
عنها حس متملبات وترليمات اإلي اح ال ادرة عن الجهات الرقابية المرمول
بها .كما يقوم مجل اإلدارة واللجان األالرل ذات ال لة باإلشراف على منل
إمتةال اإلدارة التنآييية بيلك.
 11.1.3تتامن سياسة اإلي اح والشآايية لنل البنك على ما يل :
 عملية مراجرة  /التنقي على المرلومات الت يراد اإلي اح والتشف عنها للتأكنمن دقتها وصحتها قبل نشرها.
 الية الترامل مع المرلومات النااللية وضمان ين ال يتم إساءة إستخنام تلكالمرلومات قبل اإلي اح عنها.
 عملية إعناد التقارير الرقابية لمراقبة عنم اإلمتةال لسياسة اإلي اح من قبلالموظآين /الجهات المسؤولة واإلجراءات الواج إتباعها ي حال إكتشاف يية
مخالآات.
 عملية تقييم وقياس المخاطر الت قن تنجم عن اإلي اح بما ي ذلك اإلي اح عنمرلومات غير دقيقة ،غير كاملة يو غير قانونية.
 11.1.1يتون مجل اإلدارة مسؤوال عن ضمان سالمة ودقة المرلومات الت يتم كشآها
واالي اح عنها ،وضمان االلتاام بسياسة البنك المرتمنة بهيا الخ وص ،ويتم
القيام بمراجرة وتحنيث السياسة بشتل دورا.
 11.1.1يتامن التقرير السنوا كحن يدنى ما يل :
 نص يآين ين المجل مسؤول عن دقة وكآاية البيانات المالية للبنك والمرلومات
الواردة ي ذلك التقرير وعن كآاية ينظمة الابط والرقابة النااللية وشمولية
التقرير السنوية لتاية متملبات اإلي اح ال ادرة عن الجهات الرقابية المرمول
بها.
 ملخص للهيتل التنظيم للبنك.
 ملخص لمهام ومسؤوليات لجان المجل ويا صالحيات قام المجل بتآوياها
لتلك اللجان.
 المرلومات الت تهم يصحاب الم ال المبينة ي دليل الحاكمية المؤسسية للبنك
ومنل إلتاام بتمبي ما جاء بالنليل.
 مرلومات عن كل عاو من يعااء المجل من حيث مؤهالت والبرات ومقنار
مساهمت ي ريسمال البنك وييما إذا كان مستقال يم ال وعاويت ي لجان المجل
وتاريخ تريين ويا عاويات يشغلها ي مجال إدارات شركات يالرل
والمتايآت بتاية يشتالها الت ح ل عليها من البنك وذلك عن السنة المن رمة
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وكيلك القروض الممنوحة ل من البنك ويية عمليات يالرل تمت بين البنك
والراو يو األطراف ذوا الرالقة ب .








مرلومات عن إدارة المخاطر تشمل هيتلها وطبيرة عملياتها والتمورات الت طرات
عليها.
عند مرات اجتما مجل اإلدارة ولجان وعند مرات حاور كل عاو ي هيه
االجتماعات.
يسماء كل من يعااء المجل واإلدارة التنآييية الرليا المستقيلين الالل الرام.
ملخص عن سياسة من المتايآت لنل البنك مع اإلي اح عن كاية يشتال متايات
يعااء المجل كل على حنا والمتايآت بتاية يشتالها الت منحت لإلدارة التنآييية
الرليا كل على حنا وذلك عن السنة المن رمة.
يسماء المساهمين اليين يملتون نسبة  %0يو يكةر من ريسمال البنك مع تحنين
المستآين النهائ لهيه المساهمات يو يا جاء منها وتوضي إن كان يا من هيه
المساهمات مرهونة كليا يو جائيا.
إقرارات من كاية يعااء المجل بأن الراو لم يح ل على يية منايع من الالل
عنها سواء كانت تلك المنايع مادية يم عينية وسواء
عمل ي البنك ولم يآ
كانت ل شخ يا يو ألا من ذوا الرالقة ب وذلك عن السنة المن رمة.
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 11أنظمة ضبط ورقابة داخلية
 11.1.1تساهم ينظمة الابط والرقابة النااللية بنور رئيس ي ضمان قنرة مجل اإلدارة
واإلدارة التنآييية على تحقي يهناف البنك ،وحماية م ال المساهمين ويصحاب
الم ال والتقليل من المخاطر الرئيسية مةل االحتيال ،األنشمة واألعمال غير
المشروعة ،والبيانات المالية الت ال ترت الوضع المال الحقيق للبنك.
 11.1..يتبنى البنك ينظمة ضبط ورقابة دااللية ويقوم مجل اإلدارة بالتأكن من مراجرة
المنق الناالل والمنق الخارج لهيتل هيه األنظمة بشتل سنوا.
 11.1.3يامن مجل اإلدارة تمبي ينظمة الابط والرقابة النااللية من الالل سياسات
موثقة تغم جميع الرمليات الم ريية وتوزيرها وترميمها على جميع المستويات
اإلدارية لمراجرتها على يساس دورا لامان تحنيةها وشموليتها ،وتقوم عنة
جهات بالتأكن من يرالية ينظمة الابط والرقابة النااللية وه :

 11.1التدقيق الداخلي
 00.0.0لنل البنك إدارة تنقي داالل تقوم بريع تقاريرها إلى لجنة التنقي .
 00.0.0على المجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لترايا يرالية التنقي الناالل من إعماء
األهمية الالزمة لرملية التنقي وترسيخ ذلك ي البنك ومتابرة ت وي مالحظات
التنقي .
 00.0.3على المجل ضمان وترايا استقاللية المنققين النااللين وإعمائهم متانة مناسبة
ي السلم الوظيآ للبنك وضمان ين يتونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم بما ي ذلك ح
وصولهم إلى جميع السجالت والمرلومات واالت ال بأا موظف داالل البنك بحيث
يمتنهم من يداء المهام الموكلة إليهم وإعناد تقاريرهم دون يا تنالل الارج بما
ال يترارض مع يية قوانين و/يو ترليمات ذات عالقة.
 00.0.2تقوم لجنة التنقي بتويير الرند التاي من التوادر البشرية المؤهلة للقيام بأنشمة
التنقي الناالل .
 00.0.5ترتبر المهام يدناه من المهام الت يقوم بها التنقي الناالل :
 مراجرة األمور المالية واإلدارية ،مراجرة االلتاام بنليل الحاكمية المؤسسية،
مراجرة صحة وشمولية االتبارات األوضا الااغمة ( )Stress Testingوبما
يتواي مع المنهجية المرتمنة من المجل .
 التحق من توير ينظمة ضبط ورقابة دااللية كايية ألنشمة البنك والمجموعة
كتل.
 التحق من االمتةال لسياسات البنك النااللية والمرايير النولية وترليمات الجهات
الرقابية المرمول بها.
 تقييم المخاطر كجاء من عملية التخميط ألنشمة التنقي الناالل .
 التحق من دقة اإلجراءات المتبرة ييما يترل برملية التقييم الناالل لمنل كآاية
ريس المال (.)ICAAP
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 11.1التدقيق الخارجي
 00.3.0يقوم مجل االدارة بترشي منق الحسابات الخارج بناء على توصية لجنة
التنقي  ،ويتم تريينهم بقرار من الهي ة الرامة للبنك .كما يج ين يتون المنق
الخارج مستقال عن البنك ومجل إدارت .
 00.3.0يقوم مجل اإلدارة بامان تنوير منتظم للمنق الخارج بين متات التنقي
وشركاتها التابرة يو الحليآة يو المرتبمة بها بأا شتل من األشتال كل سبع سنوات
كحن يعلى وذلك من تاريخ االنتخاب وتحتس عنن بني التمبي اعتبارا من الرام
 ،0202كما تتون السنة األولى (عنن التنوير) للمتت الجنين بشتل مشترك
( )Jointمع المتت القنيم.
 00.3.3ال يجوز إعادة انتخاب المتت القنيم مرة يالرل قبل مرور سنتين على األقل من
تاريخ يالر انتخاب ل بالبنك بخالف مهمة التنقي المشتركة.
 00.3.2يقوم مجل اإلدارة بامان اتخاذ الخموات المناسبة لحل يا نقاط ضرف ي نظام
الرقابة الناالل والت تم تحنينها واإلشارة إليها من قبل المنق الخارج .

 11.1إدارة المخاطر
 00.2.0لنل البنك إدارة المخاطر تقوم بريع تقارير للجنة المخاطر واإلدارة التنآييية الرليا.
 00.2.0يقوم المجل بامان استقاللية إدارة المخاطر والتأكن من توير التوادر البشرية
الالزمة للقيام باألنشمة ذات ال لة ومنحها ال الحيات الالزمة لتمتينها من
الح ول على المرلومات من دوائر البنك األالرل والتراون مع اللجان األالرل
للقيام بمهامها.
 00.2.3على المجل التحق من مرالجة التجاوزات على مستويات المخاطر المقبولة بما
ي ذلك مسائلة اإلدارة التنآييية الرليا المرنية بشأن هيه التجاوزات.
 00.2.2على المجل اعتماد وثيقة المخاطر المقبولة للبنك.
 00.2.5على المجل اعتماد منهجية التقييم اليات لتآاية ريسمال البنك وبحيث تتون هيه
المنهجية شاملة ويرالة وقادرة على تحنين جميع المخاطر الت من الممتن ين
يواجهها البنك وتأالي باالعتبار المة البنك االستراتيجية والمة ريس المال
ومراجرة هيه المنهجية ب ورة دورية والتحق من تمبيقها والتأكن من احتآاظ
البنك بريس مال كاف لمقابلة جميع ينوا المخاطر الت يواجهها.
 00.2.6على المجل وقبل الموايقة على يا توسع ي ينشمة البنك األالي برين االعتبار
المخاطر المترتبة على ذلك وقنرات ومؤهالت موظآ دائرة إدارة المخاطر.
 00.2.7على المجل التأكن من ين إدارة المخاطر تقوم بإجراء االتبار األوضا الااغمة
بشتل دورا وين يتون ل دور رئيس ي اعتماد الآرضيات والسيناريوهات
المستخنمة ومناقشة نتائج االالتبارات واعتماد اإلجراءات الواج اتخاذها بناء
على هيه النتائج.
 00.2.8ترتبر المهام يدناه من المهام الت تقوم بها إدارة المخاطر:
 التأكن من ين البنك يرمل ضمن حنود المخاطر المقبولة.
 إجراء االتبارات األوضا الااغمة بشتل دورا.
 ترريف مستويات المخاطر المقبولة ،باإلضاية الى استراتيجية وسياسة مخاطر
البنك على ين يتم اعتمادها من قبل مجل اإلدارة واإلدارة التنآييية.
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ضمان امتةال البنك لمستويات المخاطر المقبولة والمرتمنة من الالل ريع تقارير
للمجل من الالل لجنة إدارة المخاطر ونسخة لإلدارة التنآييية الرليا تتامن
مرلومات عن منظومة المخاطر الآرلية بالمقارنة مع وثيقة المخاطر المقبولة
ومرالجة االنحرايات السلبية.
ضمان المواءمة والتواي بين اليات قياس المخاطر ونظام المرلومات.
مراجرة إطار إدارة المخاطر ي البنك قبل اعتماده من المجل .
وضع وتموير المرق واألسالي لتحنين ،اإلشراف ،يحص ومراقبة جميع ينوا
المخاطر.
دراسة وتحليل كاية ينوا المخاطر المحتملة على البنك.
تقنيم التوصيات للجنة المخاطر عن تررض البنك للمخاطر وتسجيل حاالت
االستةناءات من سياسة المخاطر.
تويير المرلومات الالزمة حول مخاطر البنك إلستخنامها ألغراض اإلي اح.
تنآيي استراتيجية إدارة المخاطر باإلضاية إلى تموير سياسات وإجراءات عمل
إلدارة كاية ينوا المخاطر.

 11.1إدارة االمتثال ومكافحة غسل األموال
 00.5.0لنل البنك إدارة امتةال ومتايحة غسل األموال وتقوم بريع تقاريرها مباشرة إلى
لجنة الحاكمية المؤسسية واالمتةال مع إرسال نسخة إلى المنير الرام.
 00.5.0يقوم المجل بامان استقاللية إدارة االمتةال ومتايحة غسل األموال وضمان
توير كوادر بشرية كايية ومنربة.
 00.5.3يقوم المجل باعتماد سياسة لامان امتةال البنك لجميع التشريرات ذات الرالقة
ومراجرة هيه السياسة بشتل دورا والتحق من تمبيقها.
 00.5.2على المجل اعتماد مهام ومسؤوليات إدارة االمتةال.
 00.5.5يجرا تنوين وتوثي سياسات االمتةال ومتايحة غسل األموال المرتمنة من قبل
المجل ي دليل منآ ل بحيث تغم جميع جوان االمتةال لامان االلتاام
بالقوانين والترليمات والمرايير النولية المرمول بها.
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 11حقوق أصحاب المصالح
 00.0.0يصحاب الم ال هم األطراف ذا م لحة ي البنك مةل المودعين يو المساهمين
يو الموظآين يو النائنين يو الرمالء يو الجهات الرقابية.
 00.0.0يلتام مجل اإلدارة بأعلى المرايير األالالقية ييما يترل بالترامل مع يصحاب
الم ال  ،وينبع ذلك من رغبة البنك بالمحايظة على ثقة وإيمان يصحاب الم ال
بالبنك والتاام تجاههم بحيث يقوم المجل بتويير الية محندة لامان التواصل مع
يصحاب الم ال وذلك من الالل اإلي اح وتويير مرلومات ذات داللة حول
ينشمة البنك ألصحاب الم ال من الالل االت :
 اجتماعات الهي ة الرامة.
 التقرير السنوا.
 تقارير ربع سنوية تحتوا على مرلومات مالية باإلضاية إلى تقرير حول
تناول يسهم البنك ووضر المال الالل السنة.
 الموقع االلتترون للبنك.
 قسم عالقات المساهمين.

 11.1المساهمين
 00.0.0يلتام البنك بخل وإيجاد قيمة مستنامة للمساهمين ،كما يهنف إلى تويير عوائن مالية
والت رف والقيام باألنشمة الت من شأنها ين ترظم م لحة المساهمين.

 11.1الموردين ومزود الخدمات
 00.3.0يلتام البنك بالترامل مع الموردين وماودا الخنمات بأمانة وم ناقية ،ويسرى
لبناء والحآاظ على عالقات جينة مع الموردين ومقنم الخنمات ،كما يتآل سريّة
المرلومات المترلقة بهم.

 11.1الموظفين
 00.2.0يلتام البنك بمراملة الموظآين بترامة وتويير وإتاحة يرص عمل متساوية لجميع
الراملين ييما يترل بممارسات التوظيف ،بما ي ذلك التريين ،المتايآت ،التمور
المهن والترقيات.
 00.2.0تأمين وتويير ظروف عمل امنة وصحية واحترام حقوق اإلنسان.

 11.1المجتمع
 00.5.0يلتام البنك بالمساهمة ي نوعية الحياة بشتل عام ي المجتمرات الت يرمل ييها،
وذلك من الالل استخنام الموارد بمريقة مسؤولة للحآاظ على البي ة .يقوم مجل
اإلدارة بالتأكين على قيام البنك بتقنيم المساعنة من الالل األنشمة الخيرية والخنمة
المجتمرية المننية وغيرها وذلك للوياء بمسؤوليات االجتماعية.

 11.6العمالء
 00.6.0يلتام البنك بمراملة جميع عمالئ برنالة وشآايية وعلى قنم المساواة دون تغلي
م لحة براهم على البرض االالر يو من براهم شروط تآايلية إال وي يس
ومرايير تجارية وم ريية محض وي القوانين والترليمات ذات ال لة.
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