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دليل الحاكمية المؤسسية
للبنك العربي اإلسالمي الدولي

ي��ويل البن��ك العرب��ي الإ�س�لامي ال��دويل اهتمام�� ًا كب�ير ًا ملمار�س��ات احلوكم��ة امل���ؤ �س�س��ية ال�س��ليمة ،كم��ا يلت��زم جمل���س �إدارة البن��ك بتطبي��ق �أعل��ى معاي�ير
الأداء املهني��ة عل��ى جمي��ع ن�ش��اطات البن��ك ،ويتب��ع البن��ك يف ه��ذا املج��ال تعليمات البنك املرك��زي الأردين الذي تبنى تو�صيات جلن��ة بازل حول احلوكمة
امل�ؤ�س�س��ية ،كما يتبع تو�صيات جمل���س اخلدمات املالية الإ�س�لامية.
لق��د كان البن��ك العرب��ي الإ�س�لامي ال��دويل م��ن �أوائ��ل امل�ؤ�س�س��ات الت��ي التزم��ت مبفاهي��م احلوكم��ة امل�ؤ�س�س��ية يف ال�ش��رق الأو�س��ط ،وق��د مت ت�ش��كيل جلن��ة
التدقيق منذ تاريخ ت�أ�سي�س البنك ،ويعقد املجل�س اجتماعات دورية وغري دورية بكامل �أع�ضائه ملناق�شة توجه البنك اال�سرتاتيجي والتغري يف امل�ؤ�شرات
املهمة على �إ�سرتاتيجية البنك العامة .وقد مت �إعداد هذا الدليل اعتماد ًا على دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية (التحكم امل�ؤ�س�سي) للبنوك يف الأردن وال�صادر
عن البنك املركزي الأردين ،بعد موائمته مع �أحكام قانوين البنوك وال�شركات الأردنيني النافذين وعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي للبنك.
و �س��يقوم البن��ك مبراجع��ة ه��ذا الدلي��ل وتطوي��ره وتعديل��ه م��ن وق��ت لآخ��ر وكلم��ا اقت�ض��ت احلاجة وذلك به��دف مواكبة التغ�يرات يف احتياجات��ه وتوقعاته
وال�سوق امل�صريف.

المرتكزات األساسية للدليل:
أوال  :االلتزام بالحاكمية المؤسسية:

ل��دى البن��ك العرب��ي الإ�س�لامي ال��دويل (ال�ش��ركة) جمموع��ة منتظم��ة م��ن العالق��ات م��ع جمل���س الإدارة وامل�س��اهمني وجمي��ع الأط��راف الأخ��رى ذات
ال�صل��ة ،وتتن��اول ه��ذه العالق��ات الإط��ار الع��ام لإ�س�تراتيجية البنك والو�س��ائل الالزمة لتنفيذ �أهداف��ه ،وي�ضمن الإطار العام للحوكمة امل�ؤ�س�س��ية املعاملة
العادلة القائمة على امل�ساواة بني جميع امل�ساهمني ،كما يعرتف بجميع حقوق امل�ساهمني التي حددها القانون ،وي�ؤكد تزويدهم بجميع املعلومات املهمة
حول ن�ش��اط ال�ش��ركة ،والتزام �أع�ضاء جمل���س الإدارة مب�س���ؤوليتهم نحو ال�ش��ركة وامل�س��اهمني.
لق��د ق��ام البن��ك ب�إع��داد ه��ذا الدلي��ل وفق�� ًا ملتطلب��ات دلي��ل احلاكمي��ة امل�ؤ�س�س��ية ال�ص��ادر ع��ن البن��ك املرك��زي الأردين ب�ش��كل ين�س��جم م��ع احتياجات��ه
و�سيا�س��اته ،وقد مت اعتماده من جمل���س الإدارة يف اجتماعه الثالث ع�ش��ر للعام  2009واملنعقد بتاريخ  2009 / 12 / 17ومت ن�ش��ره بحيث تتوفر ن�س��خة
حمدث��ة من��ه عل��ى موق��ع البنك الإلك�تروين وللجمهور عن��د الطلب.
يق��وم البن��ك بت�ضم�ين تقري��ره ال�س��نوي تقري��ر للجمه��ور ع��ن م��دى الت��زام �إدارة البن��ك ببن��ود الدلي��ل  ،مع بي��ان مدى الت��زام �إدارة البن��ك بتطبيق كل بند
م��ن بن��وده مع ذكر �أ�س��باب عدم االلت��زام ب�أي بند مل يتم تطبيقه.
حي��ث ق��ام البن��ك بت�ش��كيل جلن��ة منبثق��ة ع��ن جمل���س الإدارة ت�س��مى جلن��ة احلاكمي��ة امل�ؤ�س�س��ية ،تت�أل��ف م��ن رئي���س املجل���س و �إثن�ين م��ن الأع�ض��اء غ�ير
التنفيذي�ين لتوجي��ه عملي��ة �إع��داد وحتدي��ث وتطبي��ق الدلي��ل.
ثاني ًا :مجلس اإلدارة:
مبادئ عامة:

�أ� -إن واج��ب جمل���س الإدارة الأ�سا�س��ي ه��و حماي��ة حق��وق امل�س��اهمني وتنميته��ا عل��ى امل��دى الطوي��ل وم��ن �أج��ل القي��ام به��ذا ال��دور يتحم��ل جمل���س الإدارة
م�س���ؤولية احلوكم��ة امل�ؤ�س�س��ية كامل��ة ،مب��ا يف ذل��ك توج��ه البنك اال�س�تراتيجي وحتديد الأه��داف العامة للإدارة التنفيذية والإ�ش��راف على حتقيق هذه
الأهداف.
ب -يتحم��ل املجل���س كاف��ة امل�س���ؤوليات املتعلق��ة بعملي��ات البن��ك و�س�لامته املالي��ة ،والت�أك��د م��ن تلبي��ة متطلب��ات البن��ك املرك��زي وم�صال��ح امل�س��اهمني،
واملودع�ين ،والدائن�ين ،واملوظف�ين ،واجله��ات الأخ��رى ذات العالق��ة ،والت�أكد من �أن �إدارة البنك تتم ب�ش��كل ح�صيف و�ضمن �إطار القوانني والتعليمات
الناف��ذة وال�سيا�س��ات الداخلي��ة للبنك.
ج -يقوم املجل�س برت�سيخ مبد�أ التزام كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س جتاه البنك وجميع م�ساهميه.
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د -يق��وم املجل���س بر�س��م الأه��داف الإ�س�تراتيجية للبن��ك بالإ�ضاف��ة �إىل الرقاب��ة عل��ى �إدارت��ه التنفيذي��ة الت��ي تق��ع عليه��ا م�س���ؤوليات العملي��ات اليومي��ة،
كما يقوم املجل���س بامل�صادقة على �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية ويت�أكد من مدى فعاليتها ومدى تقيد البنك باخلطة اال�س�تراتيجية وال�سيا�س��ات
والإج��راءات املعتم��دة �أو املطلوب��ة مبوج��ب القوان�ين والتعليم��ات ال�ص��ادرة مبقت�ضاها .بالإ�ضافة �إىل الت�أكد م��ن �أن جميع خماطر البنك قد مت �إدارتها
ب�شكل �سليم.

رئي�س املجل�س /املدير العام:
�أ -يتم الف�صل بني من�صبي رئي���س املجل���س (الرئي���س) واملدير العام وعلى �أن ال تربط بني الرئي���س واملدير العام �أي قرابة دون الدرجة الثالثة ،ويكون
الف�ص��ل يف امل�س���ؤوليات مبوج��ب تعليم��ات كتابي��ة مق��رة من املجل���س ويتم مراجعتها كلم��ا اقت�ضت احلاجة.
ب� -إذا كان الرئي���س تنفيذي��ا فيق��وم البن��ك بتعي�ين ع�ض��و م�س��تقل كنائ��ب لرئي���س املجل���س به��دف �ضم��ان توف��ر م�ص��در م�س��تقل ناطق با�س��م امل�س��اهمني،
ويكون رئي���س املجل���س تنفيذي ًا �إذا كان متفرغا وي�ش��غل وظيفة يف البنك.
ج -يتم الإف�صاح عن و�ضع رئي�س املجل�س �سواء تنفيذي �أو غري تنفيذي.

دور رئي�س املجل�س (الرئي�س):
يقوم الرئي�س مبا يلي:
�أ� -إقامة عالقة بناءة بني كل من املجل�س والإدارة التنفيذية للبنك وبني الأع�ضاء التنفيذيني والأع�ضاء غري التنفيذيني.
ب -خل��ق ثقاف��ة -خ�لال اجتماع��ات املجل���س  -ت�ش��جع عل��ى النق��د البن��اء ح��ول الق�ضاي��ا الت��ي يوج��د حوله��ا تباي��ن يف وجه��ات النظ��ر ب�ين الأع�ض��اء ،كم��ا
ت�ش��جع عل��ى النقا�ش��ات والت�صوي��ت على تل��ك الق�ضايا.
ج -الت�أكد من و�صول املعلومات الكافية �إىل كل من �أع�ضاء املجل�س وامل�ساهمني ويف الوقت املنا�سب.
د -الت�أكد من توفر معايري عالية من احلاكمية امل�ؤ�س�سية لدى البنك.

ت�شكيلة املجل�س:
�أ -يت�أل��ف جمل���س �إدارة البن��ك العرب��ي الإ�س�لامي ال��دويل م��ن خم�س��ة �أع�ض��اء ،ويت��م انتخاب �أع�ضاء املجل���س من قب��ل الهيئة العامة لفرتة �أربع �س��نوات،
كما يتم انتخاب رئي���س جمل���س الإدارة من قبل �أع�ضاء جمل���س الإدارة.
ب -يراعى يف ت�ش��كيل املجل���س التنوع يف اخلربات العملية واملهنية واملهارات املتخ�ص�صة وكذلك مراعاة �أن ي�ضم املجل���س �أع�ضاء تنفيذيني (الأع�ضاء
الذين ي�شغلون وظائف يف البنك) ،و �أع�ضاء غري تنفيذيني (الأع�ضاء الذين ال ي�شغلون وظائف يف البنك).
ج -يراع��ى �أن اليق��ل ع��دد �أع�ض��اء جمل���س الإدارة امل�س��تقلني ع��ن ع�ضوي��ن عل��ى الأق��ل م��ع مراع��اة خ�صو�صي��ة البن��ك به��ذا اخل�صو���ص (حي��ث تن���ص
تعليم��ات البن��ك املرك��زي الأردين عل��ى �أن ال يق��ل ع��دد �أع�ض��اء جمل���س االدارة امل�س��تقلة ع��ن ثالث��ة �أع�ض��اء).
د -يعرف الع�ضو امل�س��تقل على انه الع�ضو �س��واء ب�صفته ال�ش��خ�صية �أو ممثال ل�ش��خ�ص اعتباري (الذي ال يربطه بالبنك �أي عالقة �أخرى غري ع�ضويته
يف جمل�س الإدارة) الأمر الذي يجعل حكمه على الأمور ال يت�أثر ب�أي اعتبارات �أو �أمور خارجية ،ويت�ضمن احلدالأدنى للمتطلبات الواجب توفرها يف
الع�ضو امل�ستقل ما يلي:
� -1أن ال يكون قد عمل كموظف يف البنك خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�شحه لع�ضوية املجل�س.
� -2أن ال تربطه ب�أي �إداري يف البنك قرابة دون الدرجة الثانية.
� -3أن ال يتقا�ضى من البنك �أي راتب �أو مبلغ مايل با�ستثناء ما يتقا�ضاه لقاء ع�ضويته يف املجل�س.
� -4أن ال يكون ع�ضو جمل���س �إدارة �أو مالكا ل�ش��ركة يتعامل معها بالبنك با�س��تثناء التعامالت التي تن�ش���أ ب�س��بب اخلدمات و� /أو الأعمال املعتادة التي
يقدمها البنك لعمالئه وعلى �أن حتكمها ذات ال�شروط التي تخ�ضع لها التعامالت املماثلة مع �أي طرف �آخر ودون �أي �شروط تف�ضيلية.
� -5أن ال يكون �شريكا للمدقق اخلارجي �أو موظفا لديه خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�شحه لع�ضوية املجل�س.
� -6أن ال ت�شكل م�ساهمته م�صلحة م�ؤثرة يف ر�أ�سمال البنك �أو يكون حليفا مل�ساهم �آخر.
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تنظيم �أعمال املجل�س:
�أ -به��دف �ضم��ان �ش��مولية املوا�ضي��ع املعرو�ض��ة يف اجتماع��ات املجل���س ،ال تق��ل اجتماع��ات املجل���س ع��ن ( )6اجتماع��ات يف ال�س��نة ،وتق��وم الإدارة
التنفيذي��ة باق�تراح املوا�ضي��ع الت��ي تراه��ا مهم��ة عل��ى ج��دول �أعم��ال كل اجتم��اع.
ب -يتم بحث املوا�ضيع املعرو�ضة يف اجتماعات املجل�س ب�شكل �شمويل.
ج -يج��ب �أن تت�ضم��ن �سيا�س��ة البن��ك وج��ود �أع�ض��اء يف املجل���س م�س��تقلني به��دف �ضم��ان توف��ر ق��رارات مو�ضوعية وللحفاظ على م�س��توى م��ن الرقابة مبا
ي�ضم��ن ت��وازن ت�أث�يرات جمي��ع الأط��راف مبا فيهم الإدارة التنفيذية وامل�س��اهمني الرئي�س��يني والت�أكد من �أن الق��رارات املتخذة تقع يف م�صلحة البنك.
د -يقوم البنك بتزويد �أع�ضاء املجل�س باملعلومات الكافية وقبل مدة كافية من اجتماعات املجل�س لتمكينهم من اتخاذ القرارات املنا�سبة.
هـ -يجب �أن يقوم �أمني �سر املجل�س بتدوين كافة نقا�شات املجل�س واقرتاحاتهم وت�صويت الأع�ضاء الذي يتم خالل اجتماعات املجل�س.
و� -إن م�س���ؤوليات �أع�ضاء جمل���س الإدارة حمددة ووا�ضحة ومبا يتما�ش��ى والت�ش��ريعات ذات العالقة  ،ويقوم البنك بتزويد كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل���س
بكتاب يو�ضح حقوق الع�ضو وم�س�ؤولياته وواجباته.
ز� -إن جميع العمليات امل�صرفية التي تتطلب موافقة املجل�س تكون مو�ضحة كتابيا والتي منها:
 �صالحية املجل�س يف منح الت�سهيالت امل�صرفية التي تزيد عن مبلغ معني. �صالحية املجل�س بخ�صو�ص التعامالت مع الأطراف ذوي العالقة. �أي عمليات م�صرفية �أخرى تكون �ضمن �إخت�صا�صات املجل�س.ح -عل��ى �أع�ض��اء املجل���س �أن يكون��وا عل��ى �إط�لاع دائ��م بالتط��ورات داخ��ل كل م��ن البن��ك والقطاع��ات امل�صرفي��ة املحلي��ة والدولي��ة ،وعل��ى البن��ك تزوي��د
الأع�ض��اء مبلخ���ص منا�س��ب ع��ن �أعم��ال البن��ك (عن��د التعي�ين وخ�لال ف�ترة الع�ضوي��ة �أو عن��د الطلب).
ط -يكون لأع�ضاء املجل�س وجلانه (و �إذا ما اقت�ضت احلاجة) �صالحية اال�ستعانة مب�صادر خارجية مل�ساعدتهم باملهام املوكلة اليهم على �أكمل وجه.
ي� -إن ات�صال �أع�ضاء املجل�س وجلانه متاح مع الإدارة التنفيذية ب�شكل مبا�شر.
ك -ي�ض��ع البن��ك (هي��كل تنظيم��ي يب�ين الت�سل�س��ل الإداري) مب��ا يف ذل��ك جل��ان املجل���س والإدارة التنفيذي��ة .ويق��وم بالإف�ص��اح للجمه��ور ع��ن اجل��زء م��ن
الهي��كل التنظيم��ي الذي يبني امل�س��تويات الإداري��ة العليا فيه.
ل -يقوم �أمني �س��ر املجل���س بالت�أكد من اتباع �أع�ضاء املجل���س للإجراءات املقررة من املجل���س ،ومن نقل املعلومات بني �أع�ضاء املجل���س وجلانه والإدارة
التنفيذية ،بالإ�ضافة �إىل حتديد مواعيد اجتماعات املجل�س وكتابة حما�ضر االجتماع ،وعلى املجل�س �أن يحدد وظيفة ومهام �أمني �سر املجل�س ب�شكل
ر�سمي وكتابي ومبا يتما�شى وم�ستوى امل�س�ؤوليات امل�شار �إليها �أعاله ،كما يتم اتخاذ �أي قرار يتعلق بتعيينه �أو تنحيته من قبل املجل�س بالإجماع.

�أن�شطة املجل�س :التعيينات والإحالل:
�أ -يجب �أن تت�ضمن �سيا�سة املجل�س تعيني مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية واخلربة امل�صرفية.
ب -يت��م احل�ص��ول عل��ى موافق��ة املجل���س عن��د تعي�ين بع���ض امل��دراء التنفيذي�ين مث��ل مدي��ر التدقي��ق الداخل��ي واملدي��ر امل��ايل والت�أك��د م��ن توف��ر اخل�برات
املطلوب��ة لديهم.
ج -يق��وم املجل���س ب�إق��رار خط��ط �إح�لال  Succession Plansللم��دراء التنفيذي�ين للبن��ك وبحي��ث تت�ضم��ن امل�ؤه�لات واملتطلب��ات الواج��ب توفره��ا
ل�ش��اغلي هذه الوظائف.

�أن�شطة املجل�س :التقييم الذاتي وتقييم �أداء املدير العام:
�أ -يق��وم املجل���س بتقيي��م �أدائ��ه ككل م��ن خ�لال جلن��ة الرت�ش��يحات واملكاف���آت م��رة واح��دة عل��ى الأق��ل �س��نويا ،باتب��اع �أ�س���س حم��ددة ومعتم��دة يف تقيي��م
فعاليت��ه ،وبحي��ث يك��ون معي��ار تقيي��م الأداء مو�ضوع��ي ويت�ضم��ن مقارن��ة بالبن��وك الأخ��رى وامل�ؤ�س�س��ات املالي��ة امل�ش��ابهة ،بالإ�ضاف��ة �إىل معاي�ير �س�لامة
و�صح��ة البيان��ات املالي��ة للبن��ك وم��دى االلت��زام باملتطلب��ات الرقابية.
ب -يتم تقييم املدير العام من قبل املجل�س �سنوي ًا.
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�أن�شطة املجل�س :التخطيط� ،أنظمة ال�ضبط والرقابة ،ميثاق �أخالقيات العمل ،تعار�ض امل�صالح
 -1يق��وم املجل���س بتحدي��د �أه��داف البن��ك ويق��وم بتوجي��ه الإدارة التنفيذي��ة لر�س��م ا�س�تراتيجية لتحقي��ق ه��ذه الأه��داف .وتق��وم الإدارة التنفيذية بو�ضع
خطط عمل تتما�شى مع تلك اال�سرتاتيجيات وذلك من خالل عملية تخطيط ت�شمل م�ساهمة جميع دوائر البنك .ويقوم املجل�س باعتماد اال�سرتاتيجية
وخط��ط العم��ل والت�أك��د م��ن قي��ام الإدارة التنفيذي��ة مبراجع��ة �إجن��ازات الأداء وفق�� ًا خلط��ط العم��ل وم��ن اتخ��اذ الإج��راءات الت�صويبي��ة حيثم��ا ل��زم،
وتعت�بر عملي��ة �إع��داد املوازن��ات التقديرية جز ًء من عملية التخطيط ق�صري الأجل وقيا���س الأداء.
 -2يق��وم املجل���س بالت�أك��د دوم�� ًا م��ن �أن البن��ك يتمت��ع بنزاه��ة عالي��ة يف ممار�س��ة �أعمال��ه ،ويت��م ذل��ك م��ن خ�لال توفر �سيا�س��ات وميثاق �أخالقي��ات العمل
تت�ضمن تعريف لتعار�ض امل�صالح وال�صفقات التي يقوم بها موظفو البنك مل�صلحتهم ال�شخ�صية بنا ًء على معلومات داخلية عن البنك مت احل�صول/
االط�لاع عليه��ا نتيج��ة ال�صالحي��ات املعط��اة له��م ،ويت��م تعمي��م ه��ذه ال�سيا�س��ات وميث��اق �أخالقي��ات العم��ل عل��ى كاف��ة موظفي البن��ك و �أع�ضاء املجل���س
واحل�ص��ول عل��ى موافقته��م عليه��ا ون�ش��رها للجمهور ،وعلى �أن تت�ضمن هذه ال�سيا�س��ات ما يلي:
�أ -قواعد و�إجراءات تنظم العمليات مع الأطراف ذوي العالقة �س��واء بني البنك وموظفيه �أو �أع�ضاء جمل���س �إدارته �أو �ش��ركاتهم� ،أو الأطراف ذوي
ال�صلة بهم ،مبا يف ذلك عمليات التمويل واملتاجرة امل�شرتكة مع البنك ،كما يجب �أن تت�ضمن تلك القواعد ما ي�ؤكد بان يتم منح االئتمان لأع�ضاء
املجل�س و�شركاتهم وفق ًا للأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق ولي�س وفقا ل�شروط تف�ضيلية ،وان ال ي�شارك الع�ضو يف �أي اجتماع يتم فيه بحق ذلك التعامل
�أو التعاق��د �أو الت�صوي��ت علي��ه ،كم��ا يت��م الإف�ص��اح عنه��ا يف التقري��ر ال�س��نوي للبن��ك ،وعل��ى دوائ��ر البن��ك املعنية ب�أنظم��ة ال�ضبط والرقاب��ة الداخلية
الت�أكد من �أن عمليات الأطراف ذوي العالقة قد متت وفقا لهذه ال�سيا�س��ة.
ب� -أنظمة �ضبط وا�ضحة متنع �أع�ضاء املجل�س واملوظفني من ا�ستغالل املعلومات الداخلية يف البنك مل�صلحتهم ال�شخ�صية.
 -3يجب �أن تتوفر لدى البنك �سيا�س��ات مكتوبة تغطي كافة الأن�ش��طة امل�صرفية لديه ،ويتم تعميمها على كافة امل�س��تويات الإدارية ،ومراجعتها بانتظام
للت�أكد من �شمولها على تعديالت �أو تغيريات طر�أت على القوانني والتعليمات والظروف االقت�صادية و �أي �أمور �أخرى تتعلق بالبنك.
 -4يق��وم البن��ك وكج��زء م��ن عملي��ة املوافق��ة عل��ى من��ح االئتم��ان بتقيي��م نوعي��ة احلاكمي��ة امل�ؤ�س�س��ية لعمالئه من ال�ش��ركات وخا�صة ال�ش��ركات امل�س��اهمة
العام��ة ،بحي��ث يت��م ت�ضم�ين تقيي��م املخاطر للعمالء بنق��اط ال�ضعف والقوة ملمار�س��اتهم يف جمال احلاكمية.
 -5يق��وم املجل���س بالت�أك��د م��ن وج��ود �آلي��ة منا�س��بة للح�ص��ول عل��ى الأح��كام ال�ش��رعية م��ن املخت�ص�ين به��ا  ،والإلت��زام بتطبي��ق الفت��اوى ملراقب��ة الإلت��زام
بال�ش��ريعة الإ�س�لامية يف جمي��ع املنتج��ات والعملي��ات والن�ش��اطات .
ثالثا  :لجان المجلس :
أحكام عامة:

�أ -يقوم املجل�س ،وبهدف زيادة فعاليته� ،أن يقوم وب�أ�سرع وقت ممكن بت�شكيل جلان منبثقة عنه ب�أهداف حمددة وبحيث يتم تفوي�ضها ب�صالحيات
وم�س���ؤوليات م��ن قبل��ه ومل��دة حم��ددة م��ن الوق��ت  ،وذل��ك وفق ميثاق (  ) Charterيو�ضح كل ما �س��بق ،وبحيث تقوم ه��ذه اللجان برفع تقارير دورية �إىل
املجل�س ككل ،علم ًا ب�أن وجود هذه اللجان ال يعفي املجل�س من حتمل امل�س�ؤولية املبا�شرة جلميع الأمور املتعلقة بالبنك.
ب -يعتم��د مب��د�أ ال�ش��فافية يف تعي�ين �أع�ض��اء جل��ان املجل���س ،ويت��م الإف�ص��اح ع��ن �أ�س��ماء الأع�ض��اء يف ه��ذه اللج��ان وملخ���ص ع��ن مهامه��ا وم�س���ؤولياتها
�ضم��ن التقرير ال�س��نوي للبنك.
ج -ميكن للمجل�س �أن يقوم بدمج مهام عدة جلان من جلانه �إذا كان ذلك منا�سب ًا �أو �أكرث مالءمة من الناحية الإدارية.
لجنة الحاكمية المؤسسية :

�أ  -يقوم البنك بت�شكيل جلنة منبثقه عن جمل�س االدارة ت�سمى جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية تت�ألف من رئي�س املجل�س واثنني من الأع�ضاء غري التنفيذيني
لتوجيه عملية �إعداد وحتديث وتطبيق الدليل .
ب -تقوم اللجنه باال�شراف على ممار�سات احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف البنك وتعمل على �ضمان وجود جميع العنا�صر الالزمة للحاكمية امل�ؤ�س�سية .
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لجنة التدقيق:

�أ  -تت�أل��ف جلن��ة التدقي��ق يف البن��ك م��ن ثالث��ة �أع�ض��اء غ�ير تنفيذي�ين عل��ى االق��ل  ،ويت��م االف�ص��اح ع��ن �أ�س��ماء �أع�ض��اء ه��ذه اللجن��ه يف التقري��ر ال�س��نوي
للبنك.
ب -يجب �أن تت�ضمن �سيا�سة البنك ان يكون على االقل ع�ضوين من �أع�ضاء جلنة التدقيق حا�صلني على م�ؤهالت علمية و�/أو خربة عملية يف جماالت
االدارة املالي��ة  ،وان ال يق��ل ع��دد االع�ض��اء امل�س��تقلني يف اللجن��ة عن ع�ضوين اثنني .
ج -تق��وم جلن��ة التدقي��ق مبمار�س��ة امل�س���ؤوليات وال�صالحي��ات املوكل��ة اليه��ا مبوج��ب قان��ون البن��وك و�أي ت�ش��ريعات �أخ��رى ذات عالق��ة ويت�ضم��ن ذل��ك
مراجع��ة مايل��ي -:
ج�/أ

نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك .

ج/ب الق�ضايا املحا�سبية ذات االثر اجلوهري على البيانات املاليه
ج/ج	�أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية يف البنك .
د -تق��وم جلن��ة التدقي��ق بتق��دمي التو�صي��ات للمجل���س بخ�صو���ص تعي�ين  ،انه��اء عم��ل ،مكاف���آت املدق��ق اخلارج��ي و�أي �ش��روط تعاقدي��ة اخ��رى تتعل��ق ب��ه ،
باال�ضاف��ة اىل تقيي��م مو�ضوعي��ة املدق��ق اخلارج��ي م��ع االخ��ذ باالعتب��ار �أي �أعم��ال �أخ��رى خارج نطاق التدقي��ق قام بها بهدف �ضمان تل��ك املو�ضوعية .
هـ -يجب ان تتوفر لدى جلنة التدقيق �صالحية احل�صول على �أي معلومات من االدارة التنفيذية باال�ضافة اىل حقها يف ا�س��تدعاء �أي موظف تنفيذي
�أو ع�ضو جمل���س �إدارة حل�ضور اجتماعاتها وعلى ان ين�ص على ذلك كتابيا يف ميثاق ( )Charterوالتى يت�ضمن مهام وم�س���ؤوليات هذه اللجنه.
و -تق��وم جلن��ة التدقي��ق باالجتم��اع م��ع املدق��ق اخلارج��ي  ،املدق��ق الداخل��ي ،م�س���ؤويل االمتث��ال م��رة واح��ده عل��ى الأق��ل يف ال�س��نه وب��دون ح�ض��ور االدارة
التنفيذية .
ز -ان م�س���ؤولية جلن��ة التدقي��ق ال تغن��ي ع��ن م�س���ؤوليات املجل���س �أو االدارة التنفيذي��ة للبن��ك فيم��ا يتعل��ق بالرقاب��ة عل��ى كفاي��ة �أنظم��ة ال�ضب��ط والرقاب��ة
الداخلي��ة لديه .
ح -تق��وم جلن��ة التدقي��ق باعتم��اد خط��ة التدقي��ق ال�س��نوية ومراقب��ة تطبيقه��ا ،ا�ضاف��ة اىل مراجع��ة مالحظ��ات وتع��د جلن��ة التدقيق امل�س���ؤول املبا�ش��ر عن
اال�ش��راف عل��ى �أعم��ال �إدارة التدقيق الداخلي .
لجنة االنتقاء والمكافآت .

�أ  -يقوم البنك بت�شكيل جلنة االنتقاء واملكاف�آت من بني �أع�ضاء املجل�س يف البنك من ثالثة �أع�ضاء غري تنفيذيني على االقل (وعلى �أن يكون �أغلبهم)
مبا يف ذلك رئي�س اللجنه من االع�ضاء امل�ستقلني .
ب -تت��وىل جلن��ة االنتق��اء واملكاف���آت حتدي��د فيم��ا اذا كان��ت للع�ض��و �صف��ة الع�ض��و امل�س��تقل �آخ��ذه بع�ين االعتب��ار احلد االدن��ى للمتطلبات الواج��ب توفرها
في��ه وال��واردة يف ه��ذا الدلي��ل .
ج -تت��وىل جلن��ة االنتق��اء واملكاف���آت م�س���ؤولية توف�ير معلوم��ات وملخ�ص��ات ح��ول خلفي��ة بع���ض املوا�ضي��ع الهامة عن البن��ك لأع�ضاء املجل���س عند الطلب،
والت�أكد من اطالعهم امل�س��تمر حول احدث املوا�ضيع ذات العالقه بالعمل امل�صريف  ،وحتقيقا لذلك يقوم البنك بت�ش��جيع �أع�ضاء جمل���س ادارته على
ح�ضور الندوات واملنا�س��بات التى تتيح لهم فر�صه اللقاء مع امل�ؤ�س�س��ات وال�ش��ركات املحليه والعاملية .
د -تو�ص��ي جلن��ة االنتق��اء واملكاف���آت باملكاف���آت مب��ا يف ذل��ك الرات��ب ال�ش��هري واملزاي��ا االخرى للمدير الع��ام  ،كما تقوم اللجنة مبراجع��ة املكاف�آت مبا يف
ذل��ك الرواتب املمنوحه لباقي االدارة التنفيذية
ه��ـ -يت��م االف�ص��اح ع��ن ملخ���ص ل�سيا�س��ة املكاف���آت ل��دى البن��ك يف التقرير ال�س��نوي للبن��ك وحتديدا مكاف�آت �أع�ضاء املجل���س كل على ح��دة و�أعلى رواتب
مت دفعها خالل ال�س��نة للمدراء التنفيذين من غري �أع�ضاء املجل���س .
و -ال يوج��د م��ا مين��ع م��ن قي��ام جلن��ة االنتق��اء واملكاف���آت م��ن ت�س��مية �أ�ش��خا�ص م��ن �أع�ض��اء املجل���س الع��ادة تر�ش��يحهم وانتخابه��م وفق��ا الح��كام قان��ون
ال�ش��ركات � ،آخ��ذه بع�ين االعتب��ار ع��دد م��رات ح�ضوره��م ونوعي��ة وفاعلي��ة م�ش��اركتهم يف اجتماعات املجل���س  ،علما ب��ان قانون ال�ش��ركات ين�ص على ان
مدة �صالحية املجل�س تنتهي بعد �أربع �سنوات من تاريخ انتخابه و�أنه يتطلب لتجديد ع�ضوية �أي ع�ضو جمل�س تر�شيح نف�سه لالنتخاب خالل اجتماع
الهيئ��ة العامة ال�س��نوي للبنك .
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لجنة ادارة المخاطر:

�أ  -يقوم البنك بت�شكيل جلنة �إدارة املخاطر يف البنك من �أع�ضاء جمل�س االدارة وت�ضم يف ع�ضويتها من الإدارة التنفيذية .
ب -تق��وم جلن��ة �إدارة املخاط��ر مبراجع��ة �سيا�س��ات وا�س�تراتيجيات �إدارة املخاط��ر ل��دى البن��ك قب��ل اعتماده��ا م��ن املجل���س  ،وتق��ع عل��ى �إدارة البن��ك
التنفيذي��ة م�س���ؤولية تنفي��ذ ه��ذه اال�س�تراتيجيات باال�ضاف��ة اىل تطوي��ر �سيا�س��ات واج��راءات �إدارة خمتل��ف �أن��واع املخاط��ر .
ج -يت��م اق�تراح هي��كل �إدارة املخاط��ر وعملي��ة تطويره��ا م��ن قب��ل الإدارة التنفيذي��ة للبن��ك وبحي��ث يت��م مراجعت��ه من قبل جلن��ة �إدارة املخاط��ر واعتماده
من املجل�س .
د -تواك��ب جلن��ة �إدارة املخاط��ر التط��ورات ال�س��ريعه والتعقي��دات املتزاي��ده الت��ى تط��ر�أ عل��ى �إدارة املخاط��ر داخ��ل البنك  ،وتقوم برف��ع تقارير دورية اىل
املجل���س حول تلك التطورات .
ه��ـ -يعم��ل جمل���س االدارة عل��ى �ضم��ان وج��ود نظ��ام رقاب��ي داخل��ي فعال والتحقق من ح�س��ن ادائه كما يقرر املجل���س �سيا�س��ات ادارة املخاطر ب�ش��كل عام
ويحدد اطارها .
رابعا  :بيئة الضبط والرقابة الداخلية
أنظمة الضبط والرقابة الداخلية :

�أ  -تتم مراجعة هيكل �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية من قبل املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي مره واحده على االقل �سنويا .
ب -يق��وم املجل���س بت�ضم�ين التقري��ر ال�س��نوي للبن��ك تقري��را ح��ول م��دى كفاي��ة �أنظم��ة ال�ضب��ط والرقاب��ة الداخلي��ة عل��ى االب�لاغ امل��ايل (Financial

 )Reportingوبحي��ث يت�ضم��ن التقري��ر مايل��ي -:

ب�/أ فقرة تو�ضح م�س�ؤولية االدارة التنفيذية عن و�ضع �أنظمة �ضبط ورقابة داخلية على االبالغ املايل واملحافظة على تلك االنظمة .
ب/ب فقرة حول اطار العمل الذي قامت االدارة التنفيذية با�ستخدامه لتقييم فعالية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية .
ب/ج تقييم االدارة التنفيذية لفعالية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية وكما هو بتاريخ البيانات املالية التى يت�ضمنها التقرير ال�سنوي للبنك .
ب/د االف�ص��اح ع��ن �أي مواط��ن �ضع��ف يف �أنظم��ة ال�ضب��ط والرقاب��ة الداخلي��ة ذات قيم��ة جوهري��ة (�أي مواط��ن �ضع��ف جوه��ري هو نقط��ة �أو جمموعة
نق��اط �ضع��ف وا�ضح��ه ينت��ج عنه��ا احتمال عدم امكانية منع او الك�ش��ف ع��ن بيان غري �صحيح وذات �أثر جوهري) .
ب/هـ تقرير من املدقق اخلارجي يبني ر�أيه يف تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية .
ب/و تقرير من هيئة الرقابة ال�شرعية يبني ر�أيهم يف االلتزام الإدارة التنفيذية بتطبيق احكام ال�شريعة اال�سالمية على االعمال امل�صرفية .
ج -يق��وم البن��ك بو�ض��ع اج��راءات متك��ن املوظف�ين م��ن الإبالغ وب�ش��كل �س��ري يف حينه عن وجود خم��اوف بخ�صو�ص احتمالية حدوث خمالفات  ،وب�ش��كل
ي�سمح بان يتم التحقيق با�ستقاللية يف هذه املخاوف ومتابعتها ويتم مراقبه تنفيذ هذه الإجراءات من قبل جلنة التحقيق .
التدقيق الداخلي :

�أ  -يوف��ر البن��ك لإدارة التدقي��ق الداخل��ي الع��دد ال��كايف م��ن الك��وادر الب�ش��رية امل�ؤهل��ة ويت��م تدريبه��ا ومكاف�أته��ا ب�ش��كل منا�س��ب ولإدارة التدقي��ق ح��ق
احل�ص��ول عل��ى �أي معلوم��ة واالت�ص��ال ب���أي موظ��ف داخ��ل البن��ك كم��ا له��ا كاف��ة ال�صالحي��ات الت��ى متكنه��ا م��ن �أداء امله��ام املوكل��ة �إاليه��ا وعل��ى النح��و
املطل��وب  ،ويق��وم البن��ك بتوثي��ق مه��ام و�صالحيات وم�س���ؤوليات �إدارة التدقيق �ضمن ميث��اق التدقيق الداخلي ( )Internal Audit Charterاملعتمد
م��ن املجل���س وتعميمه داخ��ل البنك .
ب -تقوم �إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها اىل رئي�س جلنة التدقيق .
ج -ال يكل��ف موظف��و التدقي��ق الداخل��ي ب���أي م�س���ؤوليات تنفيذي��ة وتك��ون �إدارة التدقي��ق الداخل��ي م�س���ؤولة عن اقرتاح هي��كل ونطاق التدقي��ق الداخلي كما
تك��ون م�س���ؤولة ع��ن �إع�لام جلنة التدقيق ع��ن �أي احتمالية لوجود تعار�ض يف امل�صالح .
د -متار�س �إدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقريرها كامال دون �أي تدخل خارجي ويحق لها مناق�شة تقاريرها مع الدوائر التى مت تدقيقها .
هـ -تت�ضمن امل�س�ؤولية الأ�سا�سية لإدارة التدقيق الداخلي مراجعة وبحد ادنى مايلي:
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 - 1عملي��ات الإب�لاغ امل��ايل يف البن��ك للت�أك��د م��ن املعلومات الرئي�س��ية حول االم��ور املالية والإدارية والعمليات تتوفر فيه��ا الدقة واالعتمادية والتوقيت
املنا�سب .
 -2االمتثال ل�سيا�سات البنك الداخلية واملعايري واالجراءات الدولية والقوانني والتعليمات ذات العالقه .
 -3الت�أكد من تنفيذ املعامالت امل�صرفية وفقا الحكام ال�شريعة اال�سالمية ،وما تقره هيئة الرقابة ال�شرعية .
هيئة الرقابة الشرعية :

�أ  -يعني جمل�س االدارة هيئة رقابة �شرعية يكون يف ع�ضويتها (� )3أع�ضاء على االقل من علماء ال�شريعة اال�سالمية .
ب -تكون مهام الهيئة:
 -1درا�س��ة جمي��ع املو�ضوع��ات واال�ستف�س��ارات وال�صي��غ التمويلي��ة املختلف��ه الت��ى يتعام��ل به��ا البن��ك للت�أك��د م��ن انه��ا تن�س��جم م��ع اح��كام ال�ش��ريعة
اال�س�لامية .
 -2تقوم اللجنه بالتحقق من وجود ال�سند الفقهي امل�ؤيد لتحميل البنك �أي خ�سارة واقعه يف نطاق عمليات اال�ستثمار امل�شرتك .
 -3التحق��ق والقناع��ة م��ن مراع��اة ال�ضواب��ط ال�ش��رعيه ل��كل العق��ود والتعليم��ات وغريها من املعام�لات واملتطلبات االجرائية لها وع��دم وجود مانع �أو
حمظور �شرعي تتم املوافقة عليها �أو يتم تعديلها لتن�سجم مع احكام ال�شريعة اال�سالمية .
 -4ا�صدار تقرير �س��نوي من قبل اللجنة عن كل �س��نة منتهية يتم فيه مراجعة امليزانية العامه للبنك وبيان االرباح واخل�س��ائر واالي�ضاحات املرفقه
وع��دم اظه��ار �أي خمالف��ه �ش��رعية به��ا .
التدقيق الخارجي :

�أ  -يتبن��ى البن��ك ال��دوران املنتظ��م للتدقي��ق اخلارج��ي ب�ين مكات��ب التدقي��ق ويف ح��ال �صعوب��ة تطبي��ق ذل��ك م��ن الناحي��ة العملي��ة  ،يطل��ب البن��ك ال��دوران
املنتظم لل�ش��ريك الرئي�س��ي امل�س���ؤول عن التدقيق اخلارجي للبنك .
ب -يق��وم املدق��ق اخلارج��ي بتزوي��د جلن��ة التدقي��ق بن�س��خة م��ن تقري��ره ويجتم��ع املدقق اخلارجي م��ع جلنة التدقيق ب��دون ح�ض��ور الإدارة التنفيذية مرة
واحدة على االقل �س��نوي ًا .
إدارة المخاطر :

ا  -ترفع دائرة �إدارة املخاطر يف البنك تقاريرها �إىل جلنة �إدارة املخاطر اما بالن�سبه للعمليات اليوميه فيكون ارتباطها مع املدير العام .
ب -تت�ضمن م�س�ؤوليات دائرة �إدارة املخاطر يف البنك مايلي :
ب 1/حتليل جميع املخاطر مبا فيها خماطر االئتمان  ،خماطر ال�سوق  ،خماطر ال�سيوله وخماطر العمليات .
ب 2/تطوير منهجيات القيا�س وال�ضبط لكل نوع من انواع املخاطر .
ب 3/التو�صية للجنة �إدارة املخاطر ب�سقوف للمخاطر واملوافقات ورفع التقارير وت�سجيل حاالت اال�ستثناءات عن �سيا�سة �إدارة املخاطر .
ب 4/تزوي��د املجل���س والإدارة التنفيذي��ة العلي��ا مبعلوم��ات ع��ن قيا���س املخاط��ر ومنظوم��ة املخاط��ر ( )Risk Profileيف البن��ك (يق��وم املجل���س
مبراجع��ة �إح�صائي��ات املخاط��ر يف البن��ك النوعي��ه والكمي��ة وب�ش��كل منتظ��م يف كل اجتم��اع للمجل���س)
ب 5/توفري معلومات حول املخاطر لدى البنك ال�ستخدامها لأغرا�ض الإف�صاح والن�شر للجمهور .
ج -تق��وم جل��ان البن��ك مث��ل جل��ان االئتم��ان و�إدارة املوج��ودات واملطلوب��ات  /اخلزين��ه وخماط��ر الت�ش��غيل مب�س��اعدة دائ��رة �إدارة املخاط��ر يف القي��ام
مبهامه��ا وف��ق ال�صالحي��ات املح��دده له��ذه اللج��ان .
د -يت�ضمن التقرير ال�سنوي للبنك معلومات عن دائرة �إدارة املخاطر بخ�صو�ص هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التى طر�أت فيها .
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االمتثال Compliance :

�أ  -لدى البنك دائرة لالمتثال ويقوم البنك برفدها بكوادر مدربه وتكاف�أ ب�شكل كاف ومبا يتما�شى وتعليمات البنك املركزي ال�صادره بهذا اخل�صو�ص.
ب -تق��وم دائ��رة االمتث��ال ب�إع��داد منهجي��ه فعال��ة ل�ضم��ان امتث��ال البن��ك بجمي��ع القوان�ين والت�ش��ريعات الناف��ذه و�أي �إر�ش��ادات و�أدل��ه ذات عالق��ة ،وعلى
البن��ك توثي��ق مه��ام �صالحي��ات وم�س���ؤوليات �إدارة االمتثال ويتم تعميمه��ا داخل البنك .
ج -يعتمد املجل�س ويراقب �سيا�سة االمتثال ويكون �إعدادها وتطويرها والت�أكد من تطبيقها يف البنك من �صالحيات �إدارة االمتثال .
د -ترف��ع وح��دة االمتث��ال تقاريره��ا ح��ول نتائ��ج �أعماله��ا ومراقبته��ا لالمتث��ال اىل املجل���س او م��ن خ�لال اللجن��ه املعني��ة م��ع �إر�س��ال ن�س��خه �إىل الإدارة
التنفيذي��ة ومب��ا يتما�ش��ى وتعليم��ات البن��ك املرك��زي ال�ص��ادرة به��ذا اخل�صو���ص .
خامسا :العالقه مع المساهمين:

 - 1يقوم البنك باتخاذ خطوات لت�ش��جيع امل�س��اهمني على ح�ضور االجتماع ال�س��نوي للهيئة العامة وللت�صويت �إما ب�ش��كل �ش��خ�صي او توكيل �ش��خ�ص يف
حالة غيابهم .
 - 2يح�ضر ر�ؤ�ساء جلان التدقيق واالنتقاء واملكاف�آت و�أي جلان اخر منبثقه عن املجل�س االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة .
 - 3يح�ضر ممثلون عن املدققني اخلارجيني االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة بهدف االجابة عن �أي �أ�سئله قد تطرح حول التدقيق وتقرير املدقق .
 - 4يراعى الت�صويت على حدة على كل ق�ضية تثار خالل االجتماع ال�سنوي للهيئة العامه .
 - 5وفقا ملا ورد يف قانون ال�ش��ركات ينتخب �أع�ضاء املجل���س �أو يعاد انتخابهم خالل االجتماع ال�س��نوي للهيئة العامة ووفقا ملا جاء يف النظام اال�سا�س��ي
للبنك  ،كما يجري انتخاب املدقق اخلارجي خالل نف�س االجتماع .
 - 6بع��د انته��اء االجتم��اع ال�س��نوي للهيئ��ة العام��ة يت��م �إع��داد تقري��ر الط�لاع امل�س��اهمني ح��ول املالحظ��ات الت��ى مت��ت خالل��ه والنتائ��ج مب��ا يف ذل��ك نتائ��ج
الت�صوي��ت والأ�س��ئلة الت��ى ق��ام امل�س��اهمني بطرحه��ا وردود االدارة التنفيذي��ة عليها .
سادسا :العالقه مع أصحاب حسابات االستثمار :

 - 1يق��وم البن��ك بالإق��رار بحق��وق �أ�صح��اب اح�س��ابات اال�س��تثمار يف متابع��ة اداء ا�س��تثماراتهم واملخاط��ر ذات العالق��ة وو�ض��ع الو�س��ائل الكافي��ة ل�ضم��ان
املحافظ��ه على هذه احلقوق وممار�س��تها .
 - 2يق��وم البن��ك باعتم��اد ا�س�تراتيجية �س��ليمة تت�لاءم م��ع املخاط��ر والعوائ��د املتوقع��ه لأ�صح��اب ح�س��ابات اال�س��تثمار �آخذي��ن يف االعتب��ار التميي��ز ب�ين
�أ�صح��اب ح�س��ابات اال�س��تثمار املقي��دة واملطلق��ة بالإ�ضاف��ة �إىل �إعتم��اد ال�ش��فافية يف دع��م �أي عوائ��د .
سابعا :الشفافية واالفصاح :

 - 1يق��وم البن��ك باالف�ص��اح وفق��ا للمعاي�ير املحا�س��بية اال�س�لامية ال�ص��ادرة ع��ن هيئ��ة املحا�س��بة واملراجع��ة الإ�س�لامية للم�ؤ�س�س��ات املالي��ة الإ�س�لامية
( ،)AAOIFIوحيثم��ا ال يوج��د معاي�ير حما�س��بية �إ�س�لامية يت��م تطبي��ق املعاي�ير الدولي��ة للتقاري��ر املالي��ه ( )IFRSبحي��ث ال تخال��ف �أح��كام ال�ش��ريعة
وتعليم��ات البن��ك املرك��زي الأردين ال�س��ارية وال�ص��ادرة مبقت�ض��ى قان��ون البن��وك الناف��ذ والت�ش��ريعات ذات العالق��ة ع�لاوة عل��ى ذل��ك ف���إن البنك يكون
عل��ى دراي��ة بالتغي�يرات الت��ى تط��ر�أ على املمار�س��ات الدولية للإبالغ املايل ونطاق ال�ش��فافية املطلوب من امل�ؤ�س�س��ات املالي��ة والتى تقع على �إدارة البنك
م�س���ؤولية الت�أك��د م��ن التقي��د بالتطبي��ق الكام��ل لكاف��ة التعدي�لات التى تطر�أ على املعايري الدولي��ه للتقارير املاليه وتق��وم الإدارة التنفيذية برفع تقارير
حول التطورات اىل املجل���س بالإ�ضافة �إىل تقدمي التو�صيات حول �س��بل تعزيز ممار�س��ات البنك يف جمال االف�صاح وب�ش��كل يزيد عن متطلبات البنك
املرك��زي االردين به��ذا اخل�صو�ص .
 - 2يقوم البنك بتوفري املعلومات اجلوهرية واال�سا�س��ية حول ح�س��ابات اال�س��تثمار التى يديرها لأ�صحاب ح�س��ابات اال�س��تثمار وللجمهور بالقدر الكايف
ويف الوقت املنا�سب .
 - 3يلت��زم البن��ك بتوف�ير معلوم��ات ذات دالل��ة ومعن��ى حول ن�ش��اطاته لكل من البنك املركزي وامل�س��اهمني  ،واملودعني والبنوك الأخرى واجلمهور ب�ش��كل
عام  ،مع الرتكيز على الق�ضايا التى تثري قلق امل�ساهمني ويف�صح البنك عن جميع هذه املعلومات ب�شكل دوري ومتاح للجميع .
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 - 4يو�ضح البنك يف تقريرة ال�سنوي عن م�س�ؤوليتة جتاه دقه وكفاية البيانات املالية للبنك واملعلومات الوارده يف تقريرة ال�سنوي .
 - 5يلت��زم البن��ك باملحافظ��ة عل��ى خط��وط ات�ص��ال م��ع ال�س��لطات الرقابي��ة وامل�س��اهمني واملودع�ين والبن��وك الأخ��رى واجلمه��ور ب�ش��كل ع��ام وتك��ون ه��ذه
اخلط��وط من خ�لال مايلي-:
�أ  -وظيفة عالقات امل�ستثمرين وي�شغلها كادر م�ؤهل قادر على توفري معلومات �شاملة ومو�ضوعية وحمدثة عن البنك وو�ضعه املايل و�أدا�ؤه و�أن�شطته.
ب -التقرير ال�سنوي والذي يتم ا�صداره بعد نهاية ال�سنة املالية .
ج -االجتماعات الدورية بني االدارة التنفيذية يف البنك وامل�ستثمرين وامل�ساهمني .
د -تق��دمي ملخ���ص دوري للم�س��اهمني و�أ�صح��اب ح�س��ابات اال�س��ثتمار واملحلل�ين يف ال�س��وق امل��ايل وال�صحفيني املتخ�ص�صني يف القط��اع املايل من قبل
الإدارة التنفيذية العليا وب�شكل خا�ص املدير العام واملدير املايل .
ه��ـ -توف�ير املعلوم��ات ال��واردة يف التقري��ر ال�س��نوي للبن��ك �أو يف املحا�ض��رات الت��ى تقدمه��ا الإدارة التنفيذي��ة وذل��ك م��ن خ�لال وظيف��ة عالق��ات
امل�س��تثمرين وعل��ى املوق��ع االلك�تروين للبن��ك ب�ش��كل حم��دث وباللغت�ين العربي��ة واالجنليزي��ة .
 - 6يت�ضم��ن التقري��ر ال�س��نوي للبن��ك �إف�ص��اح م��ن الإدارة التنفيذي��ة للبن��ك ي�س��مى ( )MD&Aبحي��ث ي�س��مح للم�س��تثمرين بفه��م نتائ��ج العملي��ات
“ ”Management Discussion and Analysisاحلالي��ة وامل�س��تقبلية والو�ض��ع امل��ايل للبن��ك مب��ا يف ذل��ك الأث��ر املحتم��ل لالجتاه��ات املعروف��ة
واحل��وادث وح��االت ع��دم الت�أك��د  ،ويتعه��د البن��ك بااللتزام ب�أن جميع االي�ضاحات الواردة يف ه��ذا االف�صاح معتمدة وكاملة وعادلة ومتوازنة ومفهومة
وت�س��تند اىل البيان��ات املالي��ة املن�ش��ورة اىل البنك .
 - 7يت�ضمن التقرير ال�سنوي وكجزء من االلتزام بال�شفافية واالف�صاح الكامل على وجه اخل�صو�ص ما يلي:
�أ  -دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية لدى البنك والتفا�صيل ال�سنوية اللتزامه ببنودها .
ب -معلوم��ات ع��ن كل ع�ض��و جمل���س �إدارة  ،م�ؤهالت��ه وخربات��ه  ،مق��دار ح�صت��ه يف ر�أ�س��مال البن��ك  ،فيما اذا كان م�س��تق ًال  ،تنفيذي �أو غري تنفيذي،
ع�ضويته يف جلان املجل���س  ،تاريخ انتخابه يف املجل���س� ،أي ع�ضويات يف جمال���س ادارة �أخرى  ،املكاف�آت  /الرواتب التى ح�صل عليها من البنك ،
القرو�ض املمنوحه من البنك و�أي عمليات �أخرى بني البنك والع�ضو �أو �ش��ركاته �أو االطراف ذوي ال�صلة به.
ج -ملخ�ص للهيكل التنظيمي للبنك .
د -ملخ�ص ملهام وم�س�ؤوليات جلان املجل�س و�أي �صالحيات قام املجل�س بتفوي�ضها لتلك اللجان.
هـ -عدد مرات اجتماع املجل�س وجلان املجل�س .
و -ملخ�ص عن �سيا�سة املكاف�آت و�أعلى راتب مت دفعه للإدارة التنفيذية .
ز� -شهادة املجل�س بكفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية .
ح -و�صف لهيكل و�أن�شطة دائرة �إدارة املخاطر .
ط -امل�ساهمني الرئي�سيني يف البنك.
 - 8يج��ب عل��ى البن��ك توف�ير املعلوم��ات اجلوهري��ه والآ�سا�س��يه ح��ول ح�س��ابات اال�س��تثمار الت��ى يديره��ا ال�صح��اب ح�س��ابات اال�س��تثمار وللجمه��ور بالقدر
ال��كايف ويف الوقت املنا�س��ب .
وفق ًا لتعليمات المحاكمية المؤسسية ومتطلبات البنك المركزي األردني فقد تم تشكيل اللجان التاليه .
 -1لجنة المحاكميه

ال�شريف فار�س �شرف  /رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س ًا

ال�سيد حممد مو�سى دا ٌود  /نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ع�ضو ًا

الدكتور طارق احلموري  /ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو ًا

وقد مت عقد اجتماع واحد للجنة خالل عام ٢٠١٤
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 -2لجنة الترشيحات والمكافآت (لجنة االنتقاء والمكافآت)

ال�شريف فار�س �شرف  /رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س ًا

ال�سيد دا ٌود الغول  /ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو ًا

الدكتور طارق احلموري  /ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو ًا

وقد مت عقد اجتماعني للجنة خالل عام ٢٠١٤
 -3لجنة إدارة المخاطر

ال�شريف فار�س �شرف  /رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س ًا

الدكتور �أحمد عو�ض عبداحلليم  /ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو ًا

ال�سيد املدير العام

ع�ضو ًا

ال�سيد مدير �إدارة املخاطر

ع�ضو ًا

ال�سيد مدير �إدارة التدقيق الداخلي

ع�ضو ًا

وقد مت عقد �أربعة اجتماعات للجنة خالل عام ٢٠١٤
 -4لجنة التدقيق

ال�سيد حممد مو�سى دا ٌود  /نائب رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س ًا

ال�سيد دا ٌود الغول  /ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو ًا

الدكتور طارق احلموري  /ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو ًا

وقد مت عقد �ستة اجتماعات للجنة خالل عام ٢٠١٤
 -5لجنة التسهيالت العليا واالستثمار

ال�شريف فار�س �شرف  /رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س ًا

ال�سيد حممد مو�سى داوود  /نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ع�ضو ًا

الدكتور �أحمد عو�ض عبداحلليم  /ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو ًا

تعقد اللجنه اجتماعات دورية خالل عام ٢٠١٤
 -6اللجنة االستيراتيجية

ال�شريف فار�س �شرف  /رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س ًا

ال�سيد داوود الغول

ع�ضو ًا

ال�سيد املدير العام

ع�ضو ًا

وقد مت عقد ثالثة اجتماعات خالل عام ٢٠١٤
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