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الـمـقـدمـــــة 

يعرف �لبنك �ملركزي �لأردين �حلاكمية �ملوؤ�س�سية، على �أنها �لنظام �لذي ُيوَجه ويد�ر به �لبنك، و�لذي يهدف �إىل حتديد �لأهد�ف �ملوؤ�س�سية للبنك وحتقيقها، 
�لبنك  و�لتز�م  �لآخرين،  �لعالقة  و�أ�سحاب  �مل�ساهمني  جتاه  �لو�جبة  بامل�سوؤولية  و�للتز�م  �ملودعني،  م�سالح  وحماية  �آمن،  ب�سكل  �لبنك  عمليات  و�إد�رة 

بالت�سريعات و�سيا�سات �لبنك �لد�خلية.
كما ينظر �لبنك �لأردين �لكويتي مبفهومه �خلا�ش �إىل �حلاكمية �ملوؤ�س�سية على �أنها مفتاح ثقة �لعمالء وكافة �لأطر�ف �لأخرى �ملهتمة بالبنك، فاحلاكمية 

�ملوؤ�س�سية هي �لطريقة و�لأ�سلوب �لذي تد�ر به عالقات �لبنك مع نف�سه ومع �لأطر�ف �لأخرى �ملتاأثرة به.
ويوؤمن �لبنك �لأردين �لكويتي باأن وجود حاكمية موؤ�س�سية جيدة يوؤدي �إىل �إد�رة جيدة للبنك، وي�ساعد على حتقيق �أهد�ف �لبنك �لإ�سرت�تيجية، بالإ�سافة �إىل 
�إميانه �ملطلق باأن وجود حاكميه جيدة لدى كافة موؤ�س�سات �ململكة �سوف يوؤدي �إىل وجود موؤ�س�سات كفوؤة، ويوفر بيئة تناف�سية منا�سبة، مما ي�ساهم يف دعم 
�لقت�ساد �لوطني ب�سكل عام، خ�سو�سًا و�أن �لبنوك تلعب دور�ً  هامًا يف �لنظام �ملايل، وتعتمد على ود�ئع عمالئها يف �أعمالها، مما يوؤكد على �أهمية وجود 

حاكميه موؤ�س�سية جيدة لديها.
وعليه، فقد قرر جمل�ش �إد�رة �لبنك �لأردين �لكويتي تبني دليل �حلاكمية �ملوؤ�س�سية ) ي�سار �إليه لحقاً  بالدليل( ، حيث يهدف �لبنك من تبنيه لهذ� �لدليل 
�ملوؤ�س�سية �ملتمثلة بعد�لة معاملة كافة �جلهات ذ�ت �لعالقة بالبنك )Stakeholders(، و�ل�سفافية و�لإف�ساح عن و�سع  �إىل حتقيق مبادئ �حلاكمية  للو�سول 
�لبنك �ملايل و�لإد�ري �حلقيقي و�مل�ساءلة يف �لعالقات بني جمل�ش �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية، وبني جمل�ش �لإد�رة و�مل�ساهمني، وبني جمل�ش �لإد�رة و�جلهات 

www.jkb.com  ملختلفة �لأخرى. ويوفر �لبنك �لن�سخة �ملعتمدة من �لدليل على موقعه �للكرتوين�
يعك�ش هذ� �لدليل متطلبات و�سيا�سات �لبنك �لتي متت �ملو�فقة عليها من قبل جمل�ش �إد�رة �لبنك، وتنطبق �لأحكام �لو�ردة فيه على جمل�ش �لإد�رة و�لإد�رة 

�لتنفيذية �لعليا و�ملوظفني، كما يعتمد �لبنك �ل�سرت�تيجيات و�ل�سيا�سات و�لهياكل �لإد�رية ل�سركاته �لتابعة يف �إطار �حلوكمة �ل�سليمة. 

ر�سالة البنك بخ�سو�س التحكم املوؤ�س�سي 

يهدف �لبنك �لأردين �لكويتي �إىل �لو�سول لأف�سل �ملعايري �ملتعلقة باأخالقيات �لعمل من كافة جو�نبه وذلك من خالل �لإف�ساح عن نتائج �لبنك بكل دقة 
و�سفافية، و�لتقيد �لتام بالقو�نني و�لت�سريعات �ملختلفة �لتي حتكم عمل �لبنك. 

الإطار القانوين وم�سادر احلاكمية املوؤ�س�سية 

��ستند �لبنك يف �عد�د دليل �حلاكمية �ملوؤ�س�سية، ب�سكل رئي�سي، �إىل تعليمات �حلاكمية �ملوؤ�س�سية للبنوك �ل�سادرة عن �لبنك �ملركزي �لأردين وتعديالتها. 
ويلتزم �لبنك بتطبيق هذه �لتعليمات �إىل جانب �لتز�مه بتطبيق �أحكام �لقو�نني و�لت�سريعات �ملحلية �لنافذة، و�لتعليمات و�لإر�ساد�ت و�ملعايري �لتي ت�سدرها 

�جلهات �لرقابية و�ملوؤ�س�سات �لدولية �مللزمة. �إن �لإطار �لقانوين �ملنظم ملمار�سات �حلاكمية �ملوؤ�س�سية بالبنك يت�سمن ما يلي على �سبيل �ملثال ل �حل�سر:
قانون �لبنوك �ل�ساري و�لتعليمات �ل�سادرة عن �لبنك �ملركزي �لأردين.

قانون �ل�سركات �ل�ساري. • 
قانون �لأور�ق �ملالية �ل�ساري وتعليمات هيئة �لأور�ق �ملالية. • 
قانون �سمان �لود�ئع �ل�ساري.  • 
�إ�سد�ر�ت جلنة بازل ذ�ت �ل�سلة. • 

�إ�سد�ر�ت منظمة دول  OECD و�لبنك �لدويل �ملتعلقة باحلاكمية �ملوؤ�س�سية. 
�ملعايري �ملحا�سبية و�ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية و�لتي ي�ستخدمها �مل�ستثمرون مل�ساءلة �إد�رة �لبنك.• 
�لت�سريعات �ل�سارية يف �لبلد�ن �لتي للبنك فروع بها، وذلك يف حدود �أعمال �لبنك فيها.• 

بالإ�سافة �إىل �لقو�نني �لتي حتمي حقوق �مل�ساهمني و�ملودعني و�لأطر�ف ذ�ت �لعالقة.
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اأطراف احلاكمية املوؤ�س�سية ذات العالقة 

1. امل�صاهمون 
يحر�ش �إطار عمل �حلوكمة يف �لبنك على حماية حقوق �مل�ساهمني مع تاأمني معاملة عادلة لهم وب�سورة خا�سة يف �سوء �لقو�نني و�لأنظمة و�لتعليمات �ل�سادرة 

عن �لهيئات �لرقابية. كما ينطبق �لأمر عينه على �سيا�سات و�إجر�ء�ت �لبنك.  

2. اأع�صاء جمل�س االإدارة 
قانون  )مثل  وم�سوؤولياتهم  و�جباتهم  حتدد  �لتي  �ملختلفة  و�لقو�نني  �لت�سريعات  مبوجب  �لبنك،  باإد�رة  �مل�ساهمني  عن  بالنيابة  �لإد�رة  جمل�ش  �أع�ساء  يقوم 

�ل�سركات، قانون �لبنوك ... �لخ (.

3. املوظفون  
كافة موظفي �لبنك عليهم م�سوؤولية يف تطبيق �إجر�ء�ت �لرقابة �لد�خلية كجزء من م�سوؤولياتهم يف حتقيق �أهد�ف �لبنك، كل فيما يخ�سه.

يجب على موظفي �لبنك �أن يتمتعو� باملعرفة �ل�سرورية و�ملهار�ت و�ملعلومات و�ل�سالحيات للقيام باأعمال �لبنك، وهذ� يتطلب �لفهم �لكامل للبنك ولل�سناعة 
ولل�سوق و�ملخاطر �ملرتبطة بذلك.

من خالل �سعي �ملوظفني لتحقيق هذه �ملتطلبات فاإنهم �سوف ي�ساهمون ب�سكل �إيجابي يف �أد�ء و�إجناز�ت �لبنك و�لنجاح يف ذلك �سوف يوؤدي �إىل �لأمان و�لر�سا 
�لوظيفي.

4. الدائنون 
�لأطر�ف �ملختلفة �لتي ترتبط مع �لبنك بعالقات تعاقدية مثل �لعمالء و�ملوردين و�لد�ئنيني .

الهيكل التنظيمي

�لإ�سرت�تيجية  لتنفيذ  كافية  تنظيمية  لو�ئح  وجود  من  و�لتاأكد  �لبنك،  ن�ساطات  طبيعة  مع  يتالءم  تنظيمي  هيكل  �عتماد  م�سوؤولية  �لإد�رة  جمل�ش  مهام  من 
�ملعتَمَدة، وت�سهيل عملية �تخاذ �لقر�ر�ت �لفّعالة، وتطبيق �حلوكمة �جلّيدة. وذلك من خالل:

هيكل تنظيمي و��سح و�سفاف .• 
�أهد�ف حمّددة لكّل وحدة �إد�رية .• 
مهام وم�سوؤوليات وظيفية حمّددة لكّل وحدة �إد�رية. • 
�ل�سلطات وخطوط �لت�سالت و�خلطوط �ملبا�سرة لالإ�سر�ف �خلا�سة مبنا�سب �لإد�رة �ملختلفة، ف�ساًل عن �لتخ�سي�ش/ ف�سل �ملهام �ملالئم. • 
�لهيكل •  �سمن  �لوظائف  م�ستويات  لكافة  وظيفي  و�سف  حتديد  ل�سيما  عليها  و�لإ�سر�ف  �لعمليات  لتنفيذ  �ملالءمة  �لعمل  و�إجر�ء�ت  و�ل�سيا�سات  �لأدّلة 

�لتنظيمي، مبا يف ذلك حتديد موؤّهالت وخربة كّل َمن ي�سغل هذه �ملنا�سب. 
هيكلّية ُملكية ل تعرقل �حَلاكمية �ملو�س�سية. • 
�إد�ر�ت م�ستقلة للوفاء مبهام �إد�رة �ملخاطر و�لتدقيق و�لمتثال.• 
 •. Middle Office وحد�ت وموظفني غري م�ساركني يف �لعمليات �ليومية لأن�سطة �لبنك )مثل موظفي مر�جعة �لئتمان و

تاأليف جمل�س الإدارة 

�أدنى م�ستقلون، وفقًا لتعريف تعليمات �حلاكمية �ل�سادرة عن �لبنك  �أربعة منهم كحد  �أن يكون  �إد�رة �لبنك من ثالثة ع�سر ع�سوً� ، على  يتاألف جمل�ش  �أ- 
�ملركزي للع�سو �مل�ستقل . 

ب- ل يجوز �أن يكون �أي ع�سو من �أع�ساء جمل�ش �لإد�رة تنفيذيًا. 
ج- ي�سع �ملجل�ش �سيا�سة و��سحة ملالءمة �ع�سائه مبا يتما�سى مع �لت�سريعات و�ملتطلبات �لرقابية.

د- على �لرغم مما ورد يف قانون �ل�سركات، ل يجوز �جلمع بني من�سبي »رئي�ش �ملجل�ش« و«�ملدير �لعام«، ويجب �أن ل يكون رئي�ش �ملجل�ش �أو �أي من �أع�ساء 
�ملجل�ش �أو �مل�ساهمني �لرئي�سيني مرتبطًا مع �ملدير �لعام ب�سلة قر�بة دون �لدرجة �لر�بعة. 
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م�سوؤوليات جمل�س الإدارة 

و�لتنظيمية  �لرقابية  و�ملتطلبات  �ملركزي،  �لبنك  متطلبات  تنفيذ  وم�سوؤولية  �ملالية،  �أو�ساعه  فيها  �لبنك مبا  عمليات  كافة  �سالمة  م�سوؤولية  �ملجل�ش  يتحمل 
�لأخرى �ملتعلقة بعمله، ومر�عاة �أ�سحاب �مل�سالح، وم�سوؤولية �إد�رة �لبنك �سمن �إطار �لت�سريعات و�ل�سيا�سات �لد�خلية له، وم�سوؤولية �لتاأكد من �أن �لرقابة 
�لفعالة متوفرة با�ستمر�ر على �أن�سطة �لبنك، مبا يف ذلك �أن�سطة �لبنك �مل�سندة جلهات خارجية . ول�سمان ذلك، يتاح لأع�ساء �ملجل�ش وجلانه �لت�سال �ملبا�سر 

مع �لإد�رة �لتنفيذية و�أمني �سر �ملجل�ش، كما ميكنهم �ل�ستعانة عند �للزوم وعلى نفقة �لبنك مب�سادر خارجية بالتن�سيق مع رئي�ش �ملجل�ش.

مهام املجل�س وواجباته 

مع مر�عاة �خت�سا�سات و�سالحيات �لهيئة �لعامة للبنك، يتوىل جمل�ش �لإد�رة �ملنتخب من قبل �لهيئة �لعامة مهام وم�سوؤوليات �إد�رة �أعمال �لبنك ملدة �أربع 
�سنو�ت من تاريخ �نتخابه، وت�سمل هذه �ملهام و�لو�جبات ما يلي  )على �سبيل �لذكر ولي�ش �حل�سر( : 

اأواًل: يف جمال االإ�صراف العام والرقابة ور�صم االإ�صرتاتيجيات للبنك : 
�لإ�سر�ف على �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا ومتابعة �أد�ئها، و�لتاأكد من �سالمة �لأو�ساع �ملالية للبنك ومن مالءته. ويعتمد �ملجل�ش �ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت . 1

�ملنا�سبة لالإ�سر�ف و�لرقابة على �أد�ء �لبنك.
ر�سم ��سرت�تيجية للبنك و�إقر�رها.. 2
حتديد �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية للبنك، وتوجيه �لإد�رة �لتنفيذية لإعد�د ��سرت�تيجية لتحقيق هذه �لأهد�ف، و�عتماد هذه �ل�سرت�تيجية، و�عتماد خطط . 3

�لعمل �لتي تتما�سى مع هذه �ل�سرت�تيجية.
�عتماد هيكل تنظيمي للبنك يبني �لت�سل�سل �لإد�ري، مبا يف ذلك جلان �ملجل�ش و�لإد�رة �لتنفيذية.. 4
�لأهد�ف . 5 حتقيق  نحو  و�لتقدم  �لأد�ء  ور�سد  وقيا�ش  لتحديد  �أد�ء  موؤ�سر�ت  و�سع  طريق  عن  �لتنفيذية  �لإد�رة  �أد�ء  ومر�جعة  ملر�قبة  �سيا�سة  �عتماد 

�ملوؤ�س�سية. 
�لتاأكد من توفر �سيا�سات وخطط و�إجر�ء�ت عمل لدى �لبنك �ساملة لكافة �أن�سطته وتتما�سى مع �لت�سريعات ذ�ت �لعالقة، و�أنه قد مت تعميمها على كافة . 6

�مل�ستويات �لإد�رية، و�أنه يتم مر�جعتها بانتظام .
و�لنز�هة . 7 �لأخالقية  للمعايري  عالية  ثقافة  وتر�سيخ  �لبنك،  �أن�سطة  لكافة  و�مل�ساءلة  للم�سوؤولية  و��سحة  خطوط  ور�سم  للبنك،  �ملوؤ�س�سية  �لقيم  حتديد 

و�ل�سلوك �ملهني لإد�ريي �لبنك.
�تخاذ �لإجر�ء�ت �ملنا�سبة ملعاجلة نقاط �ل�سعف يف �أنظمة �ل�سبط و�لرقابة �لد�خلية �أو �أي نقاط �أخرى �أظهرها �ملدقق �خلارجي، و�عتماد �أنظمة �سبط . 8

ورقابة د�خلية للبنك ومر�جعتها �سنويًا، وكذلك �عتماد �سو�بط رقابية منا�سبة متكنه من م�ساءلة �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا . 

ثانياً: يف جمال ال�صيا�صات والتعليمات واال�صرتاتيجيات وال�صوابط التي يجب اعتمادها من جمل�س االإدارة:
�عتماد �سيا�سات و�إجر�ء�ت منا�سبة لالإ�سر�ف و�لرقابة على �أد�ء �لبنك.. 1
�عتماد  حدود و��سحة للم�سوؤولية و�مل�ساءلة و�للتز�م و�لإلز�م بها يف جميع �مل�ستويات �لإد�رية يف �لبنك.. 2
�عتماد �سيا�سة فعالة ل�سمان مالءمة �أع�سائه، على �أن تت�سمن هذه �ل�سيا�سة �حلد �لأدنى من �ملعايري و�ملتطلبات و�ل�سروط �لو�جب توفرها يف �لع�سو . 3

�ملر�سح و�ملعني، وعلى �أن يتم مر�جعة هذه �ل�سيا�سة من وقت لأخر كلما ��ستدعت �حلاجة لذلك، وو�سع �إجر�ء�ت و�أنظمة كافية للتاأكد من ��ستيفاء جميع 
�لأع�ساء ملعايري �ملالءمة و��ستمر�ر متتعهم بها . 

و�سروط . 4 ومتطلبات  معايري  من  �لأدنى  �حلد  �ل�سيا�سة  هذه  تت�سمن  بحيث  �لبنك  يف  �لعليا  �لتنفيذية  �لإد�رة  �أع�ساء  مالءمة  ل�سمان  �سيا�سة  �عتماد 
�لت�سريعات �ل�سارية ب�ساأن �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا، وير�جع �ملجل�ش هذه �ل�سيا�سة من وقت لآخر، وي�سع �إجر�ء�ت و�أنظمة كافية للتاأكد من ��ستيفاء جميع 

�أع�ساء �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا ملعايري �ملالءمة و��ستمر�ر متتعهم بها .
�إعتماد نظام لتقييم �أعمال �ملجل�ش و�أعمال �أع�سائه، وكذلك �عتماد نظام لقيا�ش �أد�ء �إد�ريي �لبنك من غري �أع�ساء جمل�ش �لإد�رة و�ملدير �لعام. . 5
�أي تعار�ش يف . 6 ل�سركة قاب�سة، و�لإف�ساح عن  تتبع  �لبنك جزًء� من جمموعة  ين�ساأ كون  و�إجر�ء�ت ملعاجلة تعار�ش �مل�سالح �لذي قد  �عتماد �سيا�سة 

�مل�سالح قد ين�ساأ عن �رتباط �لبنك بال�سركات د�خل �ملجموعة.
�لتعامالت . 7 و�سروط  �لت�سريعات  بالعتبار  �أخًد�  �لأطر�ف  تعريف هذه  ت�سمل  �لعالقة بحيث  �لأطر�ف ذوي  للتعامالت مع  و�إجر�ء�ت  �سيا�سات  �عتماد 

و�إجر�ء�ت �ملو�فقة و�آلية مر�قبة هذه  �لتعامالت، بحيث ل ي�سمح بتجاوز هذه �ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت.
�عتماد �سو�بط حلركة �نتقال �ملعلومات بني خمتلف �لإد�ر�ت، متنع �ل�ستغالل للمنفعة �ل�سخ�سية.. 8
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ثالثاً: ما يجب على جمل�س االإدارة  التحقق منه :  
�سمان وجود نظم معلومات �إد�رية كافية وموثوق بها تغطي كافة �أن�سطة �لبنك.. 1
�لتحقق من �أن �ل�سيا�سة �لئتمانية تت�سمن تقييم نوعية �حلاكمية �ملوؤ�س�سية لعمالئه من �ل�سركات وخا�سة �ل�سركات �مل�ساهمة �لعامة، بحيث يتم تقييم . 2

�ملخاطر للعمالء بنقاط �ل�سعف و�لقوة تبًعا ملمار�ساتهم يف جمال �حلاكمية.
�لتاأكد من �أن �لبنك يتبنى مبادر�ت �جتماعية منا�سبة يف جمال حماية �لبيئة و�ل�سحة و�لتعليم ومر�عاة تقدمي �لتمويل لل�سركات �ل�سغرية ومتو�سطة . 3

�حلجم باأ�سعار و�آجال منا�سبة.
�لتاأكد من �أن �لهيكل �لتنظيمي يعك�ش بو�سوح خطوط �مل�سوؤولية و�ل�سلطة . . 4
�لتاأكد من �أن �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا تقوم مب�سوؤولياتها �ملتعلقة باإد�رة �لعمليات �ليومية للبنك، و�أنها ت�ساهم يف تطبيق �حلاكمية �ملوؤ�س�سية فيه، و�أنها . 5

تفو�ش �ل�سالحيات للموظفني، و�أنها تن�سئ بنية �إد�رية فعالة من �ساأنها تعزيز �مل�ساءلة، و�أنها تنفذ �ملهام يف �ملجالت و�لأن�سطة �ملختلفة لالأعمال ب�سكل 
يتفق مع �ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت �لتي �عتمدها �ملجل�ش.

�لتاأكد من �أن �لإد�رة �لتنفيذية تتمتع بنز�هة عالية يف ممار�سة �أعمالها وتتجنب تعار�ش �مل�سالح.. 6

رابعاً: واجبات جمل�س االإدارة يف جمال التعيني والتقييم واملكافاآت : 
تعيني مدير عام يتمتع بالنز�هة و�لكفاءة �لفنية و�خلربة �مل�سرفية، بعد �حل�سول على عدم ممانعة �لبنك �ملركزي �مل�سبقة على تعيينه.. 1
�ملو�فقة على تعيني �أي من �أع�ساء �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا يف �لبنك بناًء على تو�سية �للجنة �ملخت�سة، وبعد �حل�سول على عدم ممانعة �لبنك �ملركزي.. 2
�تخاذ �لقر�ر بقبول ��ستقالة �أو �إنهاء خدمات �أي من �أع�ساء �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا يف �لبنك، بناًء على تو�سية �للجنة �ملخت�سة ، على �أن يتم �حل�سول . 3

على عدم ممانعة �لبنك �ملركزي بخ�سو�ش قبول ��ستقالة �أو �إنهاء خدمات كل من �ملدير �لعام ومدير �لتدقيق ومدير �إد�رة �ملخاطر وم�سوؤول �لمتثال.
ت�سكيل جلان من بني �أع�سائه، يحدد �أهد�فها ويفو�سها ب�سالحيات من قبله، وذلك وفق ميثاق يو�سح ذلك، وعلى هذه �للجان �أن تقوم برفع تقارير . 4

دورية �إىل �ملجل�ش. 
�إقر�ر خطة �إحالل لأع�ساء �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا للبنك، وعلى �ملجل�ش مر�جعة هذه �خلطة مرة يف �ل�سنة على �لأقل.. 5
تقييم �أد�ء �ملدير �لعام �سنوًيا وفق نظام تقييم معد من قبل جلنة �لرت�سيح و�ملكافاآت مبا يف ذلك و�سع موؤ�سر�ت �لأد�ء �لرئي�سية، وبحيث تت�سمن معايري . 6

تقييم �أد�ء �ملدير �لعام كل من �لأد�ء �ملايل و�لإد�ري للبنك، ومدى �إجنازه خلطط و�إ�سرت�تيجيات �لبنك متو�سطة وطويلة �لأجل، وعلى �أن تقوم �للجنة 
باإعالم �لبنك �ملركزي بنتيجة هذ� �لتقييم.

و�سع �إجر�ء�ت لتحديد مكافاآت �أع�سائه، وذلك �عتماًد� على نظام �لتقييم �لذي �أقره.. 7
توقيع . 8 من  �لتاأكد  مع  �ل�سارية  و�لتعليمات  و�لت�سريعات  �ملعتمدة  �لبنك  ل�سيا�سات  وفقا  �لعليا  �لتنفيذية  �لإد�رة  و�أع�ساء  �أع�سائه  مالءمة  من  �لتاأكد 

�لإقر�ر�ت �لتي ت�سمنتها تعليمات �لبنك �ملركزي
�إ�ستحد�ث نظام لتقييم �أعماله و�أعمال �أع�سائه، وعلى �أن يت�سمن هذ� �لنظام كحد �أدنى ما يلي: . 9

و�سع �أهد�ف حمددة وحتديد دور �ملجل�ش يف حتقيق هذه �لأهد�ف ب�سكل ميكن قيا�سه. • 
حتديد موؤ�سر�ت �أد�ء رئي�سية )KPIs( �لتي ميكن �إ�ستخال�سها من �خلطط و�لأهد�ف �لإ�سرت�تيجية و�إ�ستخد�مها لقيا�ش �أد�ء �ملجل�ش. • 
�لتو��سل ما بني جمل�ش �لإد�رة و�مل�ساهمني ودورية هذ� �لتو��سل. • 
دورية �إجتماعات جمل�ش �لإد�رة مع �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا. • 
دور �لع�سو يف �إجتماعات جمل�ش �لإد�رة، وكذلك مقارنة �أد�وؤه باأد�ء �لأع�ساء �لآخرين، ويجب �حل�سول على �لتغذية �لر�جعة من �لع�سو �ملعني وذلك • 

بهدف حت�سني عملية �لتقييم. 

خام�صاً: واجبات جمل�س االإدارة يف جمال االإف�صاح والن�صر :
�سمان تخ�سي�ش جزء من موقع �لبنك �للكرتوين يت�سمن تو�سيحا حلقوق �مل�ساهمني وت�سجيعهم على �حل�سور و�لت�سويت يف �جتماعات �لهيئة �لعامة، . 1

وكذلك ن�سر �مل�ستند�ت �ملعنية بالجتماعات ومن �سمنها �لن�ش �لكامل للدعوة وحما�سر �لجتماعات  . 
�لتاأكد من �أن �ملعلومات �ملالية وغري �ملالية �لتي تهم �أ�سحاب �لعالقة قد مت ن�سرها.. 2
 �لتاأكد من �لتز�م �لبنك بالإف�ساحات �لتي حددتها �ملعايري �لدولية لالإبالغ �ملايل وتعليمات �لبنك �ملركزي و�لت�سريعات �لأخرى ذ�ت �لعالقة ومعايري . 3

�ملحا�سبة �لدولية  و�أن يتاأكد من �أن �لإد�رة �لتنفيذية على علم بالتغري�ت �لتي تطر�أ على �ملعايري �لدولية لالإبالغ �ملايل.
�أو �ملحتملني �لطالع على نتائج �لعمليات و�لو�سع . 4 �إف�ساحات تتيح للم�ساهمني �حلاليني  �لتاأكد من ت�سمني �لتقرير �ل�سنوي للبنك وتقاريره �لربعية، 

�ملايل للبنك.
�لتاأكد من �أن �لتقرير �ل�سنوي يت�سمن �لبيانات و�لإقر�ر�ت �لتي تتطلبها �لقو�نني وتعليمات �لبنك �ملركزي. . 5
�إعالم �لبنك �ملركزي عن �أي معلومات جوهرية ميكن �أن توؤثر �سلًبا على مالءمة �أي من �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا. . 6
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توفري �آلية حمددة ل�سمان �لتو��سل مع �أ�سحاب �لعالقة وذلك من خالل �لإف�ساح وتوفري معلومات ذ�ت دللة حول �أن�سطة �لبنك لأ�سحاب �مل�سالح . . 7
و�سع �آلية ل�ستقبال �ل�سكاوى و�لقرت�حات �ملقدمة من قبل �مل�ساهمني مبا يف ذلك �قرت�حاتهم �خلا�سة باإدر�ج مو��سيع معينة على جدول �أعمال �جتماع . 8

�لهيئة �لعامة و�تخاذ �لقر�ر �ملنا�سب ب�ساأنها.
و�سع �آلية تتيح للم�ساهمني �لذين ميتلكون ما ل يقل عن 5٪ من �لأ�سهم باإ�سافة بنود على جدول �أعمال �لهيئة �لعامة �لعادي قبل �إر�ساله ب�سكل نهائي . 9

للم�ساهمني. 

�صاد�صاً: واجبات جمل�س االإدارة يف جمال التدقيق الداخلي واخلارجي :  
�تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة لتعزيز فعالية �لتدقيق �لد�خلي وذلك من خالل : �إعطاء �لأهمية �لالزمة لعملية �لتدقيق وتر�سيخ ذلك يف �لبنك، ومتابعة . 1

ت�سويب مالحظات �لتدقيق.
�لتاأكد من �أن د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي يف �لبنك قادرة على �لقيام مبهامها و�ن يكون موظفيها موؤهلني، و�سمان ��ستمر�ر رفدها بكو�در كافية ومدربة.. 2
�سمان وتعزيز ��ستقاللية �ملدققني �لد�خليني، و�إعطائهم مكانة منا�سبة يف �ل�سلم �لوظيفي للبنك،  و�سمان متكنهم من �لو�سول �إىل جميع �ل�سجالت . 3

و�ملعلومات و�لت�سال باأي موظف د�خل �لبنك، بحيث ميكنهم من �أد�ء �ملهام �ملوكلة �إليهم و�إعد�د تقاريرهم دون �أي تدخل خارجي. 
�عتماد ميثاق تدقيق د�خلي  يت�سمن مهام و�سالحيات وم�سوؤوليات �إد�رة �لتدقيق، وتعميمه د�خل �لبنك.. 4
�عتماد �نظمة �سبط ورقابة د�خلية و�لتاأكد من قيام �ملدقق �لد�خلي و�ملدقق �خلارجي مبر�جعة هيكل هذه �لأنظمة مرة و�حدة على �لأقل �سنوًيا، وعلى . 5

�ملجل�ش ت�سمني �لتقرير �ل�سنوي للبنك مبا يوؤكد كفاية هذه �لأنظمة .
�لتحقق من �أن د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي خا�سعة لالإ�سر�ف �ملبا�سر للجنة �لتدقيق، و�أنها ترفع تقاريرها مبا�سرة �إىل رئي�ش جلنة �لتدقيق.. 6
�سمان ��ستقاللية �ملدقق �خلارجي بد�ية و��ستمر�ًر�.. 7
�سمان تدوير منتظم للمدقق �خلارجي بني مكاتب �لتدقيق و�سركاتها �لتابعة و�حلليفة . وذلك كل �سبع  �سنو�ت كحد �أعلى .. 8

�صابعاً: واجبات جمل�س االإدارة يف جمال االمتثال : 
�عتماد �سيا�سة ل�سمان �متثال �لبنك جلميع �لت�سريعات ذ�ت �لعالقة، ومر�جعة هذه �ل�سيا�سة ب�سكل دوري و�لتحقق من تطبيقها.. 1
�عتماد مهام وم�سوؤوليات د�ئرة �إد�رة �لمتثال.. 2
�سمان ��ستقاللية �إد�رة �لمتثال، و�سمان ��ستمر�ر رفدها بكو�در كافية ومدربة.. 3

ثامناً: واجبات جمل�س االإدارة يف جمال املخاطر : 
قبل �ملو�فقة على �أي تو�سع يف �أن�سطة �لبنك، على �ملجل�ش �لأخذ بالعتبار �ملخاطر �ملرتتبة على ذلك وقدر�ت وموؤهالت موظفي د�ئرة �إد�رة �ملخاطر.. 1
�عتماد �إ�سرت�تيجية لإد�رة �ملخاطر ومر�قبة تنفيذها، بحيث تت�سمن م�ستوى �ملخاطر �ملقبولة و�سمان عدم تعري�ش �لبنك ملخاطر مرتفعة، و�أن يكون  . 2

�ملجل�ش ملًما ببيئة �لعمل �لت�سغيلية للبنك و�ملخاطر �ملرتبطة بها، و�أن يتاأكد من وجود �أدو�ت وبنية حتتية لإد�رة �ملخاطر يف �لبنك قادرة على حتديد 
وقيا�ش و�سبط ومر�قبة كافة �أنو�ع �ملخاطر �لتي يتعر�ش لها �لبنك.

�عتماد منهجية �لتقييم �لد�خلي لكفاية ر�أ�سمال �لبنك، وبحيث تكون هذه �ملنهجية �ساملة وفعالة وقادرة على حتديد جميع �ملخاطر �لتي من �ملمكن �أن . 3
يو�جهها �لبنك، وتاأخذ بالعتبار خطة �لبنك �لإ�سرت�تيجية وخطة ر�أ�ش �ملال، ومر�جعة هذه �ملنهجية ب�سورة دورية و�لتحقق من تطبيقها، و�لتاأكد من 

�حتفاظ �لبنك بر�أ�سمال كاف ملقابلة جميع �ملخاطر �لتي يو�جهها.
�عتماد وثيقة للمخاطر �ملقبولة للبنك.. 4
�لتحقق من معاجلة �لتجاوز�ت على م�ستويات �ملخاطر �ملقبولة، مبا يف ذلك م�ساءلة �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا �ملعنية ب�ساأن هذه �لتجاوز�ت.. 5
�لتاأكد من �أن د�ئرة �إد�رة �ملخاطر تقوم باإجر�ء �ختبار�ت �لأو�ساع �ل�ساغطة ب�سكل دوري لقيا�ش قدرة �لبنك على حتمل �ل�سدمات ومو�جهة �ملخاطر . 6

�لو�جب  �لإجر�ء�ت  و�عتماد  �لختبار�ت  نتائج  ومناق�سة  �مل�ستخدمة  و�ل�سيناريوهات  �لفر�سيات  �عتماد  يف  رئي�سي  دور  للمجل�ش  يكون  و�أن  �ملرتفعة، 
�تخاذها بناًء على هذه �لنتائج . 

�سمان ��ستقاللية د�ئرة �إد�رة �ملخاطر يف �لبنك، وذلك من خالل رفع تقاريرها �إىل جلنة �إد�رة �ملخاطر، ومنح �لد�ئرة �ل�سالحيات �لالزمة لتمكينها . 7
من �حل�سول على �ملعلومات من دو�ئر �لبنك �لأخرى و�لتعاون مع �للجان �لأخرى للقيام مبهامها.
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واجبات رئي�س جمل�س الإدارة  

�حلر�ش على �إقامة عالقة بناءة بني �ملجل�ش و�لإد�رة �لتنفيذية للبنك . . 1
على . 2 و�لت�سجيع  �لأع�ساء،  بني  �لنظر  وجهات  يف  تباين  حولها  يوجد  �لتي  وتلك  عام  ب�سكل  بحثها  يتم  �لتي  �لق�سايا  حول  �لّبناء  �لنقد  على  �لت�سجيع 

�لنقا�سات و�لت�سويت على تلك �لق�سايا.
�لتاأكد من ��ستالم جميع �أع�ساء �ملجل�ش ملحا�سر �لجتماعات �ل�سابقة وتوقيعها، و��ستالم جدول �أعمال �أي �جتماع قبل �نعقاده مبدة كافية، على �أن . 3

يت�سمن �جلدول معلومات مكتوبة كافية عن �ملو��سيع �لتي �سيتم مناق�ستها يف �لجتماع ويكون �لت�سليم بو��سطة �أمني �سر �ملجل�ش.
�لتاأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل �ملجل�ش.. 4
مناق�سة �لق�سايا �لإ�سرت�تيجية و�لهامة يف �جتماعات �ملجل�ش ب�سكل م�ستفي�ش.. 5
تزويد كل ع�سو من �أع�ساء �ملجل�ش عند �نتخابه بن�سو�ش �لقو�نني ذ�ت �لعالقة بعمل �لبنوك، وتعليمات �لبنك �ملركزي ذ�ت �لعالقة بعمل �ملجل�ش، مبا . 6

فيها هذه �لتعليمات، وبكتيب يو�سح حقوق �لع�سو وم�سوؤولياته وو�جباته، ومهام وو�جبات �أمني �سر �ملجل�ش.
تزويد كل ع�سو مبلخ�ش كاٍف عن �أعمال �لبنك عند �لتعيني �أو عند �لطلب.. 7
�لتد�ول مع �أي ع�سو جديد مب�ساعدة �مل�ست�سار �لقانوين للبنك، حول مهام وم�سوؤوليات �ملجل�ش وخا�سة ما يتعلق باملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية لتو�سيح . 8

�ملهام و�ل�سالحيات و�لأمور �لأخرى �خلا�سة بالع�سوية ومنها فرتة �لع�سوية، ومو�عيد �لجتماعات، ومهام �للجان، وقيمة �ملكافاآت، و�إمكانية �حل�سول 
على �مل�سورة �لفنية �ملتخ�س�سة �مل�ستقلة عند �ل�سرورة.

تلبية �حتياجات �أع�ساء �ملجل�ش فيما يتعلق بتطوير خرب�تهم وتعلمهم �مل�ستمر، و�أن يتيح للع�سو �جلديد ح�سور برنامج توجيه، بحيث ير�عي �خللفية . 9
�مل�سرفية للع�سو. 

توجيه دعوة للبنك �ملركزي حل�سور �جتماعات �لهيئة �لعامة، وذلك قبل فرتة كافية لي�سار �إىل ت�سمية من ميثله.. 10
تزويد �لبنك �ملركزي مبحا�سر �جتماعات �لهيئة �لعامة، وذلك خالل مدة ل تتجاوز خم�سة �أيام من تاريخ م�سادقة مر�قب عام �ل�سركات �أو من ميثله . 11

على حم�سر �لجتماع.   
�لتاأكد من �إعالم �لبنك �ملركزي عن �أي معلومات جوهرية ميكن �أن توؤثر �سلبًا على مالءمة �أي من �أع�ساء جمل�ش �لإد�رة �أو �أع�ساء �لإد�رة �لتنفيذية . 12

للبنك . 

واجبات ع�سو جمل�س الإدارة 

�لإملام بالت�سريعات و�ملبادئ �ملتعلقة بالعمل �مل�سريف و�لبيئة �لت�سغيلية للبنك ومو�كبة �لتطور�ت �لتي حت�سل فيه وكذلك �مل�ستجد�ت �خلارجية �لتي لها . 1
عالقة باأعماله مبا يف ذلك متطلبات �لتعيني يف وظائف �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا يف �لبنك.

 ح�سور �جتماعات �ملجل�ش، و�جتماعات جلانه ح�سب �ملقت�سى و�جتماعات �لهيئة �لعامة.. 2
 عدم �لإف�ساح عن �ملعلومات �ل�سرية �خلا�سة بالبنك �أو ��ستخد�مها مل�سلحته �خلا�سة �أو مل�سلحة غريه.. 3
 تغليب م�سلحة �لبنك يف كل �ملعامالت �لتي تتم مع �أي �سركة �أخرى له م�سلحة �سخ�سية فيها وعدم �أخذ فر�ش �لعمل �لتجاري �خلا�سة بالبنك مل�سلحته . 4

�خلا�سة، و�أن يتجنب تعار�ش �مل�سالح.
�لإف�ساح للمجل�ش ب�سكل تف�سيلي عن �أي تعار�ش للم�سالح يف حال وجوده، و�لإلتز�م بعدم �مل�ساركة يف �لقر�ر �ملتخذ بالإجتماع �لذي مت فيه تد�ول مثل . 5

هذ� �ملو�سوع، و�أن يدون هذ� �لإف�ساح يف حم�سر �إجتماع �ملجل�ش.
تخ�سي�ش �لوقت �لكايف لال�سطالع مبهامه كع�سو جمل�ش �إد�رة.. 6

واجبات اأمني ال�سر 

ح�سور جميع �جتماعات �ملجل�ش، وتدوين كافة �ملد�ولت و�لقرت�حات و�لعرت��سات و�لتحفظات وكيفية �لت�سويت على م�سروعات قر�ر�ت �ملجل�ش.. 1
حتديد مو�عيد �جتماعات �ملجل�ش وذلك بالتن�سيق مع رئي�ش �ملجل�ش.. 2
�لتاأكد من توقيع �أع�ساء جمل�ش �لإد�رة على حما�سر �لجتماعات و�لقر�ر�ت.. 3
متابعة تنفيذ �لقر�ر�ت �ملتخذة من جمل�ش �لإد�رة، ومتابعة بحث �أي مو��سيع مت �إرجاء طرحها يف �جتماع �سابق.. 4
حفظ �سجالت ووثائق �جتماعات جمل�ش �لإد�رة.. 5
�تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة  للتاأكد من �أن م�ساريع �لقر�ر�ت �ملنوي �إ�سد�رها عن �ملجل�ش تتو�فق مع �لت�سريعات.. 6
�لتح�سري لجتماعات �لهيئة �لعامة و�لتعاون مع �للجان �ملنبثقة عن �ملجل�ش. . 7
تزويد �لبنك �ملركزي باإقر�ر�ت �ملالءمة �لتي يتم توقيعها من قبل �أع�ساء �ملجل�ش.. 8
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اجتماعات جمل�س الإدارة 

يجتمع جمل�ش �لإد�رة بدعوة خطية من رئي�سه �و نائبه يف حالة غيابه �و بناء على طلب خطي يقدمه �ىل رئي�ش �ملجل�ش ربع �أع�سائه على �لأقل يبينون فيه  �أ . 
�لأ�سباب �لد�عية لعقد �لجتماع، فاإذ� مل يوجه رئي�ش �ملجل�ش �و نائبه �لدعوة للمجل�ش �إىل �لجتماع خالل �سبعة �أيام من تاريخ ت�سلمه �لطلب فلالأع�ساء 

�لذين قدمو� �لطلب دعوته لالنعقاد. 
ب.  يعقد جمل�ش �لإد�رة �جتماعاته بح�سور �لأكرثية �ملطلقة لأع�ساء �ملجل�ش يف �ملركز �لرئي�سي للبنك �أو يف �أي مكان �آخر د�خل �ململكة �إذ� تعذر عقدها يف 
�ملركز، وت�سدر قر�ر�ت �ملجل�ش بالأكرثية �ملطلقة لالأع�ساء �لذين ح�سرو� �لجتماع، و�إذ� ت�ساوت �لأ�سو�ت يرجح �جلانب �لذي �سوت معه رئي�ش �لجتماع. 
ج. على �أع�ساء �ملجل�ش ح�سور �جتماعات �ملجل�ش ح�سورً� �سخ�سيًا، ويف حال تعذر �حل�سور �ل�سخ�سي فيمكن لع�سو �ملجل�ش �إبد�ء وجهة نظره من خالل 

�لفيديو �أو �لهاتف بعد مو�فقة رئي�ش �ملجل�ش، ودون �أن يكون له �حلق يف �لت�سويت �أو �لتوقيع على حم�سر �لجتماع.
د.  يكون �لت�سويت على قر�ر�ت جمل�ش �لإد�رة �سخ�سيًا ويقوم به �لع�سو بنف�سه ول يجوز �لتوكيل فيه    كما ل يجوز �أن يتم باملر��سلة �أو ب�سورة غري مبا�سرة 

�أخرى. 
هل.  يجب �أن ل يقل عدد �جتماعات جمل�ش �لإد�رة عن �ستة �جتماعات خالل �ل�سنة �ملالية، و�ن ل ينق�سي �أكرث من �سهرين دون عقد �جتماع للمجل�ش.

و. يعني جمل�ش �لإد�رة �أمينا ل�سر �ملجل�ش يتوىل تدوين حما�سر �جتماعات �ملجل�ش وقر�ر�ته ب�سورة دقيقة وكاملة وتدوين �أي حتفظات �أثريت من قبل �أي 
ع�سو، ويحتفظ �لبنك بجميع هذه �ملحا�سر ب�سكل منا�سب.

ز.  على �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا وقبل �جتماع �ملجل�ش بوقٍت كاٍف تقدمي معلومات و�فية ودقيقة لأع�ساء �ملجل�ش، وعلى رئي�ش �ملجل�ش �لتحقق من ذلك.

حدود امل�سوؤولية وامل�ساءلة

يعتمد �ملجل�ش حدود� و��سحة للم�سوؤولية و�مل�ساءلة و�للتز�م و�لإلز�م بها يف جميع �مل�ستويات �لإد�رية يف �لبنك.• 
�إتخاذ �لإجر�ء�ت �لكفيلة باإيجاد ف�سل و��سح بني �سلطات �مل�ساهمني �لذين ميتلكون م�سلحة موؤثرة من جهة، و�لإد�رة �لتنفيذية من جهة �أخرى بهدف • 

تعزيز �حلاكمية �ملوؤ�س�سية �ل�سليمة، و�إيجاد �آليات منا�سبة للحد من تاأثري�ت �مل�ساهمني �لذين ميتلكون م�سلحة موؤثرة، وذلك من خالل �لآتي على �سبيل 
�ملثال ل �حل�سر:

�أن ل ي�سغل �أي من �مل�ساهمني �لذين ميتلكون م�سلحة موؤثرة �أي وظيفة يف �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا. • 
�أن ت�ستمد �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا �سلطتها من �ملجل�ش وحده، و�أن تعمل يف �إطار �لتفوي�ش �ملمنوح لها من قبله. • 
يتاأكد �ملجل�ش من �أن �لهيكل �لتنظيمي للبنك يعك�ش بو�سوح خطوط �مل�سوؤولية و�ل�سلطة، وي�سمل �مل�ستويات �لرقابية �لالزمة مبوجب �لت�سريعات و�لتعليمات • 

�ل�سارية.
يتاأكد �ملجل�ش من �أن �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا تقوم مب�سوؤوليتها �ملتعلقة باإد�رة �لعمليات �ليومية للبنك و�أنها ت�ساهم يف تطبيق �حلاكمية �ملوؤ�س�سية فيه، و�أنها • 

تفو�ش �ل�سالحيات للموظفني، و�أنها تن�سئ بنية �إد�رية فعالة من �ساأنها تعزيز �مل�ساءلة، و�أنها تنفذ �ملهام يف �ملجالت و�لأن�سطة �ملختلفة لالأعمال ب�سكل 
يتفق مع �ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت �لتي �عتمدها �ملجل�ش .

يعتمد �ملجل�ش �سو�بط رقابية منا�سبة متكنه من م�ساءلة �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا. • 
�إ�سافًة �إىل ما هو و�رد يف �لت�سريعات، يعمل �ملدير �لعام على ما يلي :• 

1- تطوير �لتوجه �ل�سرت�تيجي للبنك .
2- تنفيذ ��سرت�تيجيات و�سيا�سات �لبنك .

3- تنفيذ قر�ر�ت جمل�ش �لإد�رة .
4- توفري �لإر�ساد�ت لتنفيذ خطط �لعمل ق�سرية وطويلة �لأجل .

5- تو�سيل روؤية ور�سالة و�إ�سرت�تيجية �لبنك �إىل �ملوظفني .
6- �إعالم جمل�ش �لإد�رة بجميع �جلو�نب �لهامة لعمليات �لبنك .

7- �إد�رة �لعمليات �ليومية للبنك .

اللجان املنبثقة عن املجل�س: 

بهدف تنظيم �أعمال �ملجل�ش وزيادة كفاءته وفعاليته، ي�سكل جمل�ش �لإد�رة جلانًا من بني �أع�سائه، يحدد �أهد�فها ويفو�سها ب�سالحيات من قبله وي�سمي   -
روؤ�سائها .

على هذه �للجان �أن تقوم برفع تقارير دورية للمجل�ش وذلك وفق ميثاق يو�سح ذلك، كما �أن وجود هذه �للجان ل يعفي �ملجل�ش ككل من حتمل م�سوؤولياته.   -
ميكن لع�سو جمل�ش �لإد�رة �أن يكون ع�سوً� يف �أكرث من جلنة من �للجان �ملنبثقة عن �ملجل�ش، �إل يف �حلالت �لتي قد ين�ساأ فيها ت�سارب يف �مل�سالح.   -

دليل الحاكمية المؤسسية 2017



9

يحظر على �أي ع�سو يف �ملجل�ش �أن يكون رئي�سا لأكرث من جلنة من �للجان �لتالية )�لتدقيق، �ملخاطر و�لمتثال، �لرت�سيح و�ملكافاآت و�لتحكم �ملوؤ�س�سي(، كما   -
يحظر عليه �أن يكون رئي�سا لأكرث من جلنتني من كافة �للجان �ملنبثقة عن �ملجل�ش.

اأ( جلنة التدقيق 

دور �للجنة:
تخت�ش جلنة �لتدقيق باملهام �لتايل ذكرها على �لأقل، بالإ�سافة �إىل ما يت�سمنه ميثاق عملها من �خت�سا�سات �أخرى ذ�ت عالقة، كما يت�سمن ميثاق �للجنة 
�سالحية �حل�سول على �أي معلومات من �لإد�رة �لتنفيذية وحقها يف ��ستدعاء �أي �إد�ري حل�سور �أي من �جتماعاتها. ول يجوز دمج �أعمال �أي جلنة �أخرى مع 

�أعمال هذه �للجنة.
تعنى �للجنة مبر�جعة:. 1

�أ- نطاق ونتائج ومدى كفاية �لتدقيق �لد�خلي و�خلارجي للبنك .
ب- �لق�سايا �ملحا�سبية ذ�ت �لأثر �جلوهري على �لبيانات �ملالية للبنك .

ج-  �أنظمة �ل�سبط و�لرقابة �لد�خلية يف �لبنك .
تقدمي �لتو�سيات للمجل�ش بخ�سو�ش تعيني �ملدقق �خلارجي و�إنهاء عمله و�أتعابه و�أي �سروط تتعلق بالتعاقد معه، بالإ�سافة �إىل تقييم ��ستقالليته، �آخذة . 2

بالعتبار �أي �أعمال �أخرى كلف بها خارج نطاق �لتدقيق.
للجنة �سالحية �حل�سول على �أي معلومات من �لإد�رة �لتنفيذية ولها �حلق يف ��ستدعاء �أي �إد�ري حل�سور �أي من �جتماعاتها على �أن يكون من�سو�سًا . 3

على ذلك يف ميثاقها.
�لجتماع مع �ملدقق �خلارجي و�ملدقق �لد�خلي وم�سوؤول �لمتثال مرة و�حدة على �لأقل يف �ل�سنة بدون ح�سور �أي من �أع�ساء �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا .. 4
مر�جعة ومر�قبة �لإجر�ء�ت �لتي متكن �ملوظف من �لإبالغ ب�سكل �سري عن �أي خطاأ يف �لتقارير �ملالية �أو �أية �أمور �أخرى، وت�سمن �للجنة وجود �لرتتيبات . 5

�لالزمة للتحقيق �مل�ستقل و�لتاأكد من متابعة نتائج �لتحقيق ومعاجلتها مبو�سوعية.
�لتحقق من تدوير موظفي �لتدقيق �لد�خلي لتدقيق �أن�سطة �لبنك �ملختلفة كل ثالثة �سنو�ت كحد �أدنى.. 6
�لتحقق من عدم تكليف موظفي �لتدقيق �لد�خلي باأي مهام تنفيذية.. 7
8 ..)Outsourced Activities( لتحقق من �إخ�ساع كافة �أن�سطة �لبنك للتدقيق مبا فيها �مل�سندة جلهات خارجية�
تقوم جلنة �لتدقيق مبمار�سة �لدور �ملوكول �ليها مبوجب قانون �لبنوك و�لت�سريعات �لخرى ذ�ت �لعالقة وبحيث يت�سمن ذلك وب�سكل خا�ش:. 9

�ملر�جعة و�مل�سادقة على خطة �لتدقيق �لد�خلي �لتي ت�سمل نطاق �لتدقيق وتكر�ره.• 
�لتاأكد من قيام �لد�رة �لتنفيذية باتخاذ �لجر�ء�ت �لت�سويبية وبالوقت �ملنا�سب لنقاط �ل�سعف يف �لرقابة �لد�خلية، وحالت عدم �للتز�م بال�سيا�سات • 

و�لقو�نني و�لتعليمات، و�ملالحظات �لخرى �لتي يتم حتديدها من قبل �لتدقيق �لد�خلي.
�لتاأكد من قيام �لبنك بتطبيق معايري �ملحا�سبة و�لتدقيق �لدولية بال�سكل �ل�سليم.• 
مر�جعة �ملالحظات �لو�ردة يف تقارير �جلهات �لرقابية وتقارير �ملدقق �خلارجي ومتابعة �جر�ء�ت �لت�سويب.• 
�ملال وكفاية •  ر�أ�ش  ب�ساأن كفاية  �لرقابية  �و�مر �جلهات  �لتحقق من  للبنك قبل عر�سها على جمل�ش �لد�رة وب�سفة خا�سة  �ملالية  �لبيانات  مر�جعة 

�ملخ�س�سات �ملاأخوذة مقابل �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها وكافة �ملخ�س�سات �لخرى و�إبد�ء �لر�أي يف ديون �لبنك غري �لعاملة �أو �ملقرتح �عتبارها 
ديونًا هالكة.

�لتاأكد من �لقو�نني و�لنظمة �لتي حتكم عمل �لبنك.• 
يدعى رئي�ش د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي يف �لبنك حل�سور �جتماعات �للجنة ولها �ن تدعو �أي �سخ�ش لال�ستئنا�ش بر�أيه بخ�سو�ش م�ساألة معينة.• 

 تقييم �أد�ء مدير وموظفي �لتدقيق �لد�خلي وحتديد مكافاآتهم.. 10

ت�سكيل �للجنة ودورية ون�ساب �جتماعاتها: 
تت�سكل �للجنة ويعني رئي�سها بقر�ر من جمل�ش �لإد�رة وتتاألف من ثالثة �أع�ساء، �إثنني منهم م�ستقلني �أحدهما رئي�ش �للجنة على �أن ل يكون رئي�ش �ملجل�ش �أو 

رئي�ش لأي جلنة �أخرى منبثقة عن �ملجل�ش.
يكون جميع �أع�ساء �للجنة حا�سلني على موؤهالت علمية ويتمتعون بخربة عملية منا�سبة يف جمالت �ملحا�سبة �أو �ملالية �أو �أي من �لتخ�س�سات �أو �ملجالت 

�مل�سابهة ذ�ت �لعالقة باأعمال �لبنك .
جتتمع جلنة �لتدقيق بدعوة من رئي�سها مرة كل ثالثة �أ�سهر على �لأقل �أو كلما دعت �حلاجة لذلك �أو بناءً� على قر�ر جمل�ش �لإد�رة �أو على طلب �إثنني من 
�أع�سائها، وتقدم تقاريرها �إىل جمل�ش �لإد�رة ، ويكون �إجتماعها قانونيا بح�سور ع�سوين على �لأقل، وتتخذ تو�سياتها بالأغلبية. وحتتفظ مبحا�سر �جتماعات 

موثقة.
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ب(  جلنة املخاطر واالمتثال:
دور �للجنة:

تخت�ش جلنة �ملخاطر و�لأمتثال باملهام �لتايل ذكرها على �لأقل، بالإ�سافة �إىل ما يت�سمنه ميثاق عملها من تخ�س�سات �أخرى ذ�ت عالقة:. 1
مر�جعة �إطار �إد�رة �ملخاطر يف �لبنك .. 2
مر�جعة �إ�سرت�تيجية �إد�رة �ملخاطر لدى �لبنك قبل �عتمادها من �ملجل�ش .. 3
مو�كبة �لتطور�ت �لتي توؤثر على �إد�رة �ملخاطر بالبنك، ورفع تقارير دورية عنها �إىل �ملجل�ش. . 4
�لتحقق من عدم وجود تفاوت بني �ملخاطر �لفعلية �لتي ياأخذها �لبنك وم�ستوى �ملخاطر �ملقبولة �لتي و�فق عليها �ملجل�ش.. 5
تهيئة �لظروف �ملنا�سبة �لتي ت�سمن �لتعرف على �ملخاطر ذ�ت �لأثر �جلوهري، و�أي �أن�سطة يقوم بها �لبنك ميكن �أن تعر�سه ملخاطر �أكرب من م�ستوى . 6

�ملخاطر �ملقبولة، ورفع تقارير بذلك �إىل �ملجل�ش ومتابعة معاجلتها.
مر�جعة تقارير �إد�رة �لمتثال ورفع تو�سياتها �إىل �ملجل�ش بخ�سو�سها.. 7

ت�سكيل �للجنة ودورية ون�ساب �جتماعاتها:
تت�سكل �للجنة ويعني رئي�سها بقر�ر من جمل�ش �لإد�رة وتتاألف من ثالثة �أع�ساء على �لأقل �أحدهم م�ستقاًل، ويجوز �أن ي�سارك يف ع�سويتها �أع�ساء من �لإد�رة 

�لتنفيذية �لعليا. وللجنة دعوة ممثلني من �لإد�رة �أو غريهم من �خلرب�ء و�ملتخ�س�سني حل�سور �لجتماعات.
جتتمع �للجنة بدعوة من رئي�سها مرة كل ثالثة �أ�سهر على �لأقل �أو كلما دعت �حلاجة لذلك �أو بناءً� على قر�ر جمل�ش �لإد�رة �أو على طلب �إثنني من �أع�سائها، 

وتقدم تقاريرها �إىل جمل�ش �لإد�رة، ويكون �إجتماعها قانونيا بح�سور ع�سوين على �لأقل، وتتخذ تو�سياتها بالأغلبية. وحتتفظ مبحا�سر �جتماعات موثقة،

ج(  جلنة الرت�صيح واملكافاآت : 
دور �للجنة:

تخت�ش جلنة �لرت�سيح و�ملكافاآت باملهام �لتايل ذكرها على �لأقل، بالإ�سافة �إىل ما يت�سمنه ميثاق عملها من �خت�سا�سات �أخرى ذ�ت عالقة:. 1
بالعتبار قدر�ت . 2 �لأخذ  �لإد�رة، مع  يعتمدها جمل�ش  �لتي  �لأع�ساء  �سيا�سة مالءمة  �إىل ع�سوية �ملجل�ش �سمن  �ملوؤهلني لالن�سمام  �لأ�سخا�ش  حتديد 

وموؤهالت �لأ�سخا�ش �ملر�سحني، كما يوؤخذ بعني �لعتبار يف حالة �إعادة تر�سيح �لع�سو عدد مر�ت ح�سوره وفاعلية م�ساركته يف �جتماعات �ملجل�ش.
تر�سح �إىل �ملجل�ش �لأ�سخا�ش �ملوؤهلني لالن�سمام �إىل �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا، ح�سب متطلبات �سيا�سة �سغل �لوظائف �لعليا �ملعتمدة.. 3
�لعمل . 4 و�آخر تطور�ت  �ملوؤ�س�سية  �إد�رة �ملخاطر و�حلاكمية  �أو ندو�ت يف �ملو��سيع �مل�سرفية وبالأخ�ش  �أع�ساء �ملجل�ش ور�سات عمل  �لتاأكد من ح�سور 

�مل�سريف.
حتديد فيما �إذ� كان �لع�سو يحقق �سفة �لع�سو �مل�ستقل �آخذة بعني �لعتبار �حلد �لأدنى لل�سروط �لو�ردة  يف �لت�سريعات و�لتعليمات �ل�سارية ومر�جعة . 5

ذلك ب�سكل �سنوي.
�لإ�سر�ف على تطبيق �ل�سيا�سات �لتي يعتمدها �ملجل�ش ب�ساأن  تقييم �أد�ء �ملجل�ش و�أد�ء �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا يف �لبنك مبا فيهم �ملدير �لعام.. 6
�أحد�ث . 7 �مل�ستمر حول  �إطالعهم  من  و�لتاأكد  �لطلب،  عند  �ملجل�ش  لأع�ساء  �لبنك  �لهامة عن  �ملو��سيع  بع�ش  خلفية  وملخ�سات حول  معلومات  توفري 

�ملو��سيع ذ�ت �لعالقة بالعمل �مل�سريف.
وباقي . 8 �لعام  �ملدير  رو�تب  بتحديد  و�لتو�سية  �ل�سيا�سة،  وتطبيق هذه  دورية  ب�سورة  ومر�جعتها  �لبنك  لإد�ريي  �سيا�سة منح مكافاآت  �لتاأكد من وجود 

�أع�ساء �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا ومكافاآتهم و�متياز�تهم �لأخرى على �أن يكون  تقييم �أد�ء مدير وموظفي �لتدقيق �لد�خلي وحتديد مكافاآتهم من قبل 
جلنة �لتدقيق.

�لتقييم �ل�سنوي لأعمال �ملجل�ش ككل وجلانه ولأع�سائه، و�إعالم �لبنك �ملركزي وهيئة �لأور�ق �ملالية بنتيجة هذ� �لتقييم.. 9
�أع�ساء جمل�ش �لإد�رة �لوقت �لكايف لال�سطالع مبهامهم مبا يف ذلك )على �سبيل �ملثال( مدى تعدد . 10 �إيجاد منهجية و��سحة للتحقق من تخ�سي�ش 

�رتباط �لع�سو بع�سويات جمال�ش �إد�رة �أخرى/هيئات/منتديات...�إلخ.

ت�سكيل �للجنة ودورية ون�ساب �جتماعاتها: 
تت�سكل �للجنة ويعني رئي�سها بقر�ر من جمل�ش �لإد�رة وتتاألف من ثالثة على �لأقل من �أع�ساء �ملجل�ش ، بحيث يكون غالبية �أع�ساء �للجنة مبن فيهم رئي�ش 

�للجنة من �لأع�ساء �مل�ستقلني. ويجوز للجنة دعوة �أع�ساء �أو ممثلني من �لإد�رة �أو غريهم من �خلرب�ء و�ملتخ�س�سني حل�سور �لجتماعات. 
جتتمع �للجنة بدعوة من رئي�سها مرتني يف �لعام على �لأقل �أو كلما دعت �حلاجة لذلك �أو بناءً� على قر�ر جمل�ش �لإد�رة �أو على طلب �إثنني من �أع�سائها، وتقدم 

تقاريرها �إىل جمل�ش �لإد�رة، ويكون �إجتماعها قانونيا بح�سور ع�سوين على �لأقل، وتتخذ تو�سياتها بالأغلبية. وحتتفظ مبحا�سر �جتماعات موثقة،
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د(  جلنة التحكم املوؤ�ص�صي :
دور �للجنة:

بال�سافة ملا يفو�سها �ملجل�ش من مهامه، تتوىل جلنة �لتحكم �ملوؤ�س�سي �لتوجيه و�لإ�سر�ف على �إعد�د دليل �حلاكمية �ملوؤ�س�سية وحتديثله ومر�قبة تطبيقه ، كما 
تتوىل �لقيام باملهام �لتالية:

�لتاأكد من �ن �لهيكل �لتنظيمي للبنك يلبي متطلبات �حلاكمية �ملوؤ�س�سية.. 1
�لتاأكد من �للتز�م مبيثاق �خالقيات �لعمل �ملعتمد لدى �لبنك وذلك على م�ستوى جمل�ش �لد�رة وكافة �مل�ستويات �لد�رية يف �لبنك.. 2
بهذه . 3 �لبنك  �لتز�م  من  و�لتاأكد  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  عن  �ل�سادرة  �ملدرجة  �مل�ساهمة  �ل�سركات  حوكمة  تعليمات  لتطبيق  خطية  عمل  �إجر�ء�ت  و�سع 

�لتعليمات، ودر��سة مالحظات �لهيئة حول تطبيقها ومتابعة ما مت ب�ساأنها.
�إعد�د تقرير �حلوكمة وتقدميه ملجل�ش �لإد�رة.. 4

ت�سكيل �للجنة ودورية ون�ساب �جتماعاتها:
تت�سكل �للجنة ويعني رئي�سها بقر�ر من جمل�ش �لإد�رة وتتاألف من ثالثة �أع�ساء على �لأقل بحيث يكون غالبية �أع�ساء �للجنة من �لأع�ساء �مل�ستقلني وعلى �أن 

ت�سم رئي�ش �ملجل�ش ، ويجوز للجنة دعوة �أع�ساء �أو ممثلني من �لإد�رة �أو غريهم من �خلرب�ء و�ملتخ�س�سني حل�سور �لجتماعات. 
جتتمع �للجنة ق بدعوة من رئي�سها مرتني يف �لعام على �لأقل �أو كلما دعت �حلاجة لذلك �أو بناءً� على قر�ر جمل�ش �لإد�رة �أو على طلب �إثنني من �أع�سائها، 

وتقدم تقاريرها �إىل جمل�ش �لإد�رة ، ويكون �إجتماعها قانونيا بح�سور ع�سوين على �لأقل، وتتخذ تو�سياتها بالأغلبية. وحتتفظ مبحا�سر �جتماعات موثقة.

هـ(  جلنة الت�صهيالت:

دور �للجنة:
منح وتعديل وجتديد وهيكلة �لت�سهيالت �لإئتمانية �لتي تتجاوز �سالحيات �للجنة �ملنبثقة عن �لإد�رة �لتنفيذية )جلنة �لإد�رة للت�سهيالت( �لتي ير�أ�سها . 1

مدير عام �لبنك ، و�سمن حدود يحددها لها جمل�ش �إد�رة �لبنك. ويخت�ش جمل�ش �لإد�رة باتخاذ �لقر�ر مبا يزيد عن �سالحيات �للجنة. 
�لإد�رة . 2 )جلنة  �لتنفيذية  �لإد�رة  عن  �ملنبثقة  �للجنة  قبل  من  عليها  باملو�فقة  �لتو�سية  مت  �لتي  �لت�سهيالت  بخ�سو�ش  ح�سر�  �ملنا�سب  �لقر�ر  �إتخاذ 

للت�سهيالت(.
للمجل�ش تفوي�ش بع�ش �أو جميع �سالحيات هذه �للجنة يف تعديل �سروط �أو هيكلة �لت�سهيالت للجنة �لإد�رة للت�سهيالت مع �سرورة �إطالع جلنة جمل�ش . 3

�لإد�رة للت�سهيالت على ما مت �تخاذه من قر�ر�ت �سمن هذه �ل�سالحيات. 
ل يدخل �سمن �سالحيات هذه �للجنة ما يلي:. 4

�ملو�فقة على منح �لت�سهيالت لأع�ساء جمل�ش �لإد�رة.• 
�سطب �لديون )�إعد�م �لديون(.• 

رفع �لتقارير �لدورية ملجل�ش �لد�رة حول تفا�سيل �لت�سهيالت �لتي مت �ملو�فقة عليها من قبلها. . 5
تعترب قر�ر�ت �للجنة �أ�سولية بح�سور �أع�ساء �للجنة لإجتماعاتها و�لت�سويت على قر�ر�تها �سخ�سيًا، ويف حال تعذر �حل�سور �ل�سخ�سي ميكن للع�سو . 6

�إبد�ء وجهة نظره من خالل �لفيديو �أو �لهاتف وله �حلق يف �لت�سويت و�لتوقيع على حم�سر �لجتماع على �أن يتم توثيق ذلك ح�سب �لأ�سول.
يتم تقييم نتائج �أعمال هذه �للجنة من قبل جمل�ش �إد�رة �لبنك.. 7

ت�سكيل �للجنة ودورية ون�ساب �جتماعاتها: 
تت�سكل �للجنة ويعني رئي�سها بقر�ر من جمل�ش �لإد�رة وتتاألف من خم�سة �أع�ساء من �ملجل�ش غري �مل�ستقلني ويجلوز �أن يكون �أحد �أع�سائها م�ستقال - على �أن 
ل يكون ع�سو� يف جلنة �لتدقيق - ويكون �لن�ساب �لقانوين لجتماعات �للجنة بح�سور �أربعة �أع�ساء على �لأقل وتتخذ قر�ر�تها باأغلبية عدد �أع�سائها بغ�ش 

�لنظر عن عدد �حلا�سرين منهم ، و�إذ� ت�ساوت �لأ�سو�ت يرجح �جلانب �لذي �سوت معه رئي�ش �للجنة. 
يجوز للجنة دعوة �أع�ساء �أو ممثلني من �لإد�رة �أو غريهم من �خلرب�ء و�ملتخ�س�سني حل�سور �لجتماعات.

جتتمع �للجنة مرة كل ��سبوع وحتتفظ مبحا�سر �جتماعات موثقة. 
يكون �ملدير �لعام هو �أمني �سر �للجنة.
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و(  جلنة االإدارة واال�صتثمار :
دور �للجنة:

تتوىل �للجنة �لنظر فيما يلي و�إتخاذ �لقر�ر ب�ساأنه:

اأوال : يف جمال االإدارة:
طلبات �مل�ساريف �لإد�رية، وعقود �مل�سرتيات، و�لعطاء�ت، و�لتوريد�ت، و�لتربعات، وعموما كافة �لرتباطات و�لعقود �لتي تزيد عن �ل�سالحيات �ملوكلة • 

لالإد�رة �لتنفيذية �لعليا و�ملحددة �سمن نظام وجدول �سالحيات �لرتباط و�ل�سرف �ملعتمدمن جمل�ش �لإد�رة، وتتخذ �لقر�ر�ت �لإد�رية و�ملالية ب�ساأنها.
طلبات / عرو�ش بيع �لعقار�ت �ململوكة للبنك فيما يتجاوز �ل�سالحيات �ملوكلة لالإد�رة �لتنفيذية �لعليا مبوجب جدول �ل�سالحيات �ملعتمد.• 
�إعتماد ت�سعري �لعقار�ت �ململوكة للبنك �سنويا �أو عندما يتطلب �لأمر ذلك.• 

ثانيا : يف جمال اال�صتثمار:
�ملقرتحات و�لطلبات �ملقدمة من جلنة �لإد�رة لال�ستثمار مبوجب جدول �ل�سالحيات �ملرفق يال�سيا�سة �ل�ستثمارية �ملعتمدة فيما يتجاوز �سالحيتها وتتخذ 

�لقر�ر ب�ساأنها وي�سمل ذلك:
��ستثمار�ت �لبنك بالدينار �لأردين يف �أدو�ت �ل�سوق �لنقدي و�سوق ر�أ�ش �ملال.• 
��ستثمار�ت �لبنك بالعمالت �لأجنبية يف �أدو�ت �ل�سوق �لنقدي و�سوق ر�أ�ش �ملال، وعمليات تد�ول �لعمالت.• 

ويخت�ش جمل�ش �لإد�رة باتخاذ �لقر�ر مبا يزيد عن �سالحيات �للجنة يف �أي من �لبنود �لو�ردة �أعاله، وترفع �للجنة �لتقارير �لدورية ملجل�ش �لد�رة حول 
تفا�سيل �لطلبات و�لعمليات �لتي مت �ملو�فقة عليها من قبلها. 

ت�سكيل �للجنة ودورية ون�ساب �جتماعاتها:
تت�سكل �للجنة ويعني رئي�سها بقر�ر من جمل�ش �لإد�رة وتتاألف من خم�سة �أع�ساء من �ملجل�ش غري �مل�ستقلني ويجوز �أن يكون �أحد �أع�سائها م�ستقال - على �أن • 

ل يكون ع�سو� يف جلنة �لتدقيق - ويكون �لن�ساب �لقانوين لجتماعات �للجنة بح�سور ثالثة �أع�ساء على �لأقل من بينهم رئي�ش �للجنة.
تتخذ �للجنة قر�ر�تها باأغلبية عدد �أع�سائها �حلا�سرين و�إذ� ت�ساوى عدد �لأ�سو�ت يرجح �جلانب �لذي فيه رئي�ش �للجنة. ويجوز للجنة دعوة �أع�ساء �أو • 

ممثلني من �لإد�رة �أو غريهم من �خلرب�ء و�ملتخ�س�سني حل�سور �لجتماعات.
جتتمع �للجنة مرة كل ��سبوعني وعندما ت�ستدعي �حلاجة وحتتفظ مبحا�سر �جتماعات موثقة.• 
يكون �ملدير �لعام هو �أمني �سر �للجنة.• 

ز(  جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات :
دور �للجنة:

تتوىل �للجنة �ملهام �لتالية وتكون مرجعيتها تعليمات حاكمية و�إد�رة �ملعلومات و�لتكنولوجيا �مل�ساحبة لها رقم )2016/65( تاريخ 2016/10/25�ل�سادرة عن 
�لبنك �ملركزي �لأردين و�أية تعديالت تطر�أ عليها:

�عتماد �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية لتكنولوجيا �ملعلومات و�لهياكل �لتنظيمية �ملنا�سبة مبا يف ذلك �للجان �لتوجيهية على م�ستوى �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا . 1
وعلى وجه �خل�سو�ش )�للجنة �لتوجيهية لتكنولوجيا �ملعلومات( ومبا ي�سمن حتقيق وتلبية �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية للبنك وحتقيق �أف�سل قيمة م�سافة من 
م�ساريع و��ستثمار�ت مو�رد تكنولوجيا �ملعلومات، و��ستخد�م �لأدو�ت و�ملعايري �لالزمة ملر�قبة و�لتاأكد من مدى حتقق ذلك، مثل ��ستخد�م نظام بطاقات 
�لأد�ء �ملتو�زن لتكنولوجيا �ملعلومات )IT Balanced Scorecards( و�حت�ساب معدل �لعائد على �ل�ستثمار )Return On Investment( )ROI( وقيا�ش �أثر 

�مل�ساهمة يف زيادة �لكفاءة �ملالية و�لت�سغيلية.
�عتماد �لإطار �لعام لإد�رة و�سبط ومر�قبة مو�رد وم�ساريع تكنولوجيا �ملعلومات يحاكي �أف�سل �ملمار�سات �لدولية �ملقبولة بهذ� �خل�سو�ش وعلى وجه . 2

تعليماتنا من خالل  ومتطلبات  �أهد�ف  ويلبي حتقيق  يتو�فق   ،  )COBIT( )Control Objectives for Information and related Technology( لتحديد�
حتقيق �لأهد�ف �ملوؤ�س�سية ب�سكل م�ستد�م، وحتقيق م�سفوفة �أهد�ف �ملعلومات و�لتكنولوجيا �مل�ساحبة ، ويغطي عمليات حاكمية تكنولوجيا �ملعلومات .

�عتماد م�سفوفة �لأهد�ف �ملوؤ�س�سية،  و �أهد�ف �ملعلومات و�لتكنولوجيا �مل�ساحبة لها و�عتبار معطياتها حًد �أدنى، وتو�سيف �لأهد�ف �لفرعية �لالزمة . 3
لتحقيقها.

�عتماد م�سفوفة للم�سوؤوليات )RACI Chart( جتاه �لعمليات �لرئي�سية حلاكمية تكنولوجيا �ملعلومات و�لعمليات �لفرعية �ملنبثقة عنها من حيث:  �جلهة . 4
 ،)Consulted( وتلك �مل�ست�سارة ، )Accountable( وتلك �مل�سوؤولة ب�سكل نهائي، )Responsible( أو �جلهات �أو �ل�سخ�ش �أو �لأطر�ف �مل�سوؤولة ب�سكل �أويل�

وتلك �لتي يتم �إطالعها )Informed( جتاه كافة �لعمليات يف �ملرفق �ملذكور م�سرت�سدين مبعيار  )Enabling Processes 5 COBIT( بهذ� �خل�سو�ش .
�لتاأكد من وجود �إطار عام لإد�رة خماطر تكنولوجيا �ملعلومات يتو�فق ويتكامل مع �لإطار �لعام �لكلي لإد�رة �ملخاطر يف �لبنك وبحيث ياأخذ بعني �لعتبار . 5

ويلبي كافة عمليات حاكمية تكنولوجيا �ملعلومات.
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�عتماد مو�زنة مو�رد وم�ساريع تكنولوجيا �ملعلومات مبا يتو�فق و�لأهد�ف �ل�سرت�تيجية للبنك.. 6
�ل�سر�ف �لعام و�لطالع على �سري عمليات ومو�رد وم�ساريع تكنولوجيا �ملعلومات للتاأكد من كفايتها و م�ساهمتها �لفاعلة يف حتقيق متطلبات و�أعمال . 7

�لبنك.
�لإطالع على تقارير �لتدقيق لتكنولوجيا �ملعلومات و�إتخاذ ما يلزم من �إجر�ء�ت ملعاجلة �لإنحر�فات. . 8
�لتو�سية للمجل�ش باتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة لت�سحيح �أية �إنحر�فات.. 9

ت�سكيل �للجنة ودورية ون�ساب �جتماعاتها:
تت�سكل �للجنة ويعني رئي�سها بقر�ر من جمل�ش �لإد�رة ،  ويحدد �ملجل�ش �أهد�فها ويفو�سها ب�سالحيات من قبله، وذلك وفق ميثاق يو�سح ذلك.• 
تتاألف �للجنة من ثالثة �أع�ساء على �لأقل من جمل�ش �لإد�رة ويف�سل �أن ت�سم يف ع�سويتها �أ�سخا�ش من ذوي �خلربة �أو �ملعرفة �ل�سرت�تيجية يف تكنولوجيا • 

�ملعلومات، وللجنة �ل�ستعانة عند �للزوم وعلى نفقة �لبنك بخرب�ء خارجيني وذلك بالتن�سيق مع رئي�ش �ملجل�ش بغر�ش تعوي�ش �لنق�ش بهذ� �ملجال من جهة 
ولتعزيز �لر�أي �ملو�سوعي من جهة �أخرى، وللجنة دعوة �أي من �إد�ريي �لبنك حل�سور �جتماعاتها لال�ستعانة بر�أيهم مبن فيهم �ملعنيني يف �لتدقيق �لد�خلي 

و �أع�ساء �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا )مثل مدير تكنولوجيا �ملعلومات( �أو �ملعنيني يف �لتدقيق �خلارجي.
تنتخب �للجنة �أحد �أع�سائها ليكون ع�سو� مر�قبا يف جلنة �لإد�رة �لتوجيهية لتكنولوجيا �ملعلومات.• 
تقوم �للجنة  برفع تقارير دورية للمجل�ش، علما باأن تفوي�ش �ملجل�ش �سالحيات للجنة ل يعفيه ككل من حتمل م�سوؤولياته بهذ� �خل�سو�ش.• 
�إثنني من •  �أو على طلب  �لإد�رة  بناءً� على قر�ر جمل�ش  �أو  لذلك  كلما دعت �حلاجة  �أو  �لأقل  �أ�سهر على  رئي�سها مرة كل ثالثة  �للجنة بدعوة من  جتتمع 

�أع�سائها، وتقدم تقاريرها �إىل جمل�ش �لإد�رة ، ويكون �إجتماعها قانونيا بح�سور �أغلبية �لأع�ساء، وحتتفظ مبحا�سر �جتماعات موثقة،

الإدارة التنفيذية العليا

يقوم جمل�ش �لإد�رة باملو�فقة على تعيني �لإد�رة �لتنفيذّية يف �لبنك، و�لذي بدوره  يتاأكد من �متالكها �خلرب�ت و�لكفاء�ت و�لنز�هة �ل�سرورية لإد�رة �أعمال 
�لرئي�سّيني  �لأفر�د  �ملنا�سبة لالإ�سر�ف على  بال�سالحية  و�لتمّتع  �لبنك  �إد�رة  �لإ�سر�ف على  �ملهني ل�سيما  �ل�سلوك  يتو�فق ومعايري  و�سوؤونه على نحو  �لبنك 

�ملرتبطني بعمليات �لبنك. وي�سع �لبنك �سيا�سة لإد�رة و�سغل �لوظائف �لتنفيذية �لعليا مبا يلبي �ملتطلبات �لت�سريعية و�لتعليمات �لنافذة وتطلعات �لبنك.
تعنى �لإد�رة �لتنفيذّية يف تطبيق مبادئ �حلاكمية �ملوؤ�س�سية يف �لبنك وتوفري �لرقابة �لكافية على �لأن�سطة �لتي تقوم باإد�رتها.

ويف هذ� �لإطار، تعنى �لإد�رة �لتنفيذّية بتحديد �ملهام للموظفني بال�سكل �ملالئم، كما يقع على عاتقها �قرت�ح �لهيكل �لإد�ري �لذي يعمل على تعزيز مفهوم 
�ملحا�سبة و�ل�سفافية. وتكون هذه �لإد�رة ملزمة بالإ�سر�ف على �لوفاء بامل�سوؤوليات/�ل�سالحيات �ملحّددة كما تكون م�سوؤولة جتاه �ملجل�ش عن �أد�ء �لبنك.

تقييم اأداء الإداريني: 

ي�سع �لبنك �سيا�سات تقييم �لأد�ء �لتي تكفل م�ساركة جميع �لقائمني على ت�سيري �أعمال �لبنك يف حتقيق �أهد�فه من خالل �أد�ء �ملهام و�لأهد�ف و�للتز�مات 
�ملنوطة بكل منهم يف �إطار �ملناف�سة �لعادلة �ملنبثقة من ثقافة �لتمييز يف �لأد�ء.

 �سيا�سة تقييم �أد�ء جمل�ش �لإد�رة و�أع�ساءه• 
�سيا�سة تقييم �أد�ء �ساغلي �لوظائف �لعليا وم�ساءلتهم• 
نظام تقييم �أد�ء موظفي �لبنك.• 

وت�ستند كافة �لأنظمة و�ل�سيا�سات �أعاله �إىل �أحدث �ملمار�سات �لعاملية �لتي من �ساأنها �لقيا�ش �ملو�سوعي لالأد�ء مع �لأخذ بعني �لعتبار جتنب �ملخاطر وما 
تن�ش عليه �لت�سريعات و�لتعليمات �لنافذة. 

اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية 

�إن جمل�ش �إد�رة �لبنك �لأردين �لكويتي و�لإد�رة �لتنفيذية للبنك م�سوؤولون عن و�سع وتطبيق و�لحتفاظ باأنظمة �سبط ورقابة د�خلية لدى �لبنك قادرة على 
�سمان وحتقيق ما يلي:

دقة ونز�هة �لبيانات �ملالية و�لت�سغيلية �ل�سادرة عن �لبنك.• 
كفاءة وفعالية �أد�ء �لعمليات �لت�سغيلية للبنك.• 
فعالية �إجر�ء�ت حماية �أ�سول وممتلكات �لبنك.• 
�لتو�فق مع �سيا�سات و�إجر�ء�ت �لعمل �لد�خلية و�لقو�نني و�لت�سريعات و�لتعليمات �ل�سارية.  • 

وياأتي ذلك �نطالقًا من �إميان جمل�ش �لإد�رة باأهمية نظام �ل�سبط و�لرقابة �لد�خلية �لفعال، كونه من �أهم عنا�سر �لإد�رة �جليدة و�أ�سا�ش ل�سالمة وجودة 
عمليات �لبنك، حيث تبنى �لبنك عددً� من �أنظمة �ل�سبط و�لرقابة �لد�خلية، و�لتي يقع على عاتق �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا م�سوؤولية و�سعها ومتابعة تطويرها 
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وحتديثها، وتعمل �إد�رة �لبنك وب�سكل م�ستمر على مر�قبة وتقييم مدى كفاءة وفعالية هذه �لأنظمة وقدرتها على حتقيق �لأهد�ف �ملرجوة منها و�لعمل على 
تعزيزها. وتتاأكد �لدو�ئر �لرقابية من �أن �لتعامالت مع ذوي �لعالقة تتم وفقا لل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت �ملعتمدة. 

ويعتمد جمل�ش �لإد�رة �سيا�سة لل�سبط و�لرقابة �لد�خلية تتطرق �إىل كافة �جلو�نب �ملتعلقة باأنظمة �لرقابة �لد�خلية من حيث تعريفها ومقوماتها وم�سوؤوليات 
جمل�ش �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية �لعليا عنها.

وللتاأكد من ��ستقاللية �لدو�ئر �لرقابية يف �لبنك، وقيامها بالأدو�ر �لرقابية �ملنوطة بها، ترفع تقاريرها �ىل جلان جمل�ش �لإد�رة، كما تقّيم جلان جمل�ش 
�لد�رة �أد�ء �ساغلي �لوظائف �لعليا للجهات �لرقابية مبوجب �سيا�سة تقييم �أد�ء �ساغلي �لوظائف �لعليا �لتي يعتمدها �ملجل�ش.

اجلهات الرقابية يف البنك:

اإدارة التدقيق الداخلي: وتعنى مبر�جعة �للتز�م بدليل �حلاكمية �ملوؤ�س�سية، و�لتحقق من �لمتثال ل�سيا�سات و�إجر�ء�ت �لبنك و�ملعايري �لدولية و�لت�سريعات 
ذ�ت �لعالقة باأعمال �لبنك، و�لتحقق من توفر �أنظمة �سبط ورقابة د�خلية كافية لأن�سطة �لبنك و�سركاته �لتابعة و�للتز�م بها، و�لتدقيق �ملايل و�لإد�ري، 
ومر�جعة �سحة و�سمولية �ختبار�ت �لأو�ساع �ل�ساغطة )Stress Testing( تتم وفق منهجية معتمدة من جمل�ش �إد�رة �لبنك، و�لتاأكد من دقة �لإجر�ء�ت �ملتبعة 

. )ICAAP( لعملية �لتقييم �لد�خلي لكفاية ر�أ�ش �ملال
وترفع �د�رة �لتدقيق �لد�خلي تقاريرها للجنة �لتدقيق مبجل�ش �لإد�رة وللمدير �لعام ب�سكل متز�من.

اإدارة املخاطر: وتعنى مبر�قبة �ملخاطر يف �لبنك يف كافة �لأ�سعدة و�ملجالت �ل�سوقية و�لت�سغيلية وخماطر �ملعلومات وخماطر �لئتمان، و��ستمر�رية �لعمل، 
ومر�قبة �لتز�م دو�ئر �لبنك بامل�ستويات �ملحددة للخاطر.  وذلك وفقا لأف�سل �ملعايري �لعاملية. وترفع تقاريرها �ىل جلنة �ملخاطر و�لمتثال مبجل�ش �لإد�رة، 

وتكون مهام د�ئرة �إد�رة �ملخاطر كما يلي كحد �أدنى:
مر�جعة �إطار �إد�رة �ملخاطر )Risk Management Framework( يف �لبنك قبل �إعتماده من �ملجل�ش. . 1
تنفيذ �إ�سرت�تيجية �إد�رة �ملخاطر بالإ�سافة �إىل تطوير �سيا�سات و�إجر�ء�ت عمل لإد�رة كافة �أنو�ع �ملخاطر. . 2
تطوير منهجيات لتحديد وقيا�ش ومر�قبة و�سبط كل نوع من �أنو�ع �ملخاطر.. 3
رفع تقارير للمجل�ش من خالل جلنة �إد�رة �ملخاطر ون�سخة لالإد�رة �لتنفيذية �لعليا تت�سمن معلومات عن منظومة �ملخاطر )Risk Profile( �لفعلية لكافة . 4

�أن�سطة �لبنك باملقارنة مع وثيقة �ملخاطر �ملقبولة )Risk Appetite(، ومتابعة معاجلة �لإنحر�فات �ل�سلبية.
�لتحقق من تكامل �آليات قيا�ش �ملخاطر مع �أنظمة �ملعلومات �لإد�رية �مل�ستخدمة. . 5
در��سة وحتليل كافة �أنو�ع �ملخاطر �لتي يو�جهها �لبنك. . 6
تقدمي �لتو�سيات للجنة �إد�رة �ملخاطر عن تعر�سات �لبنك للمخاطر وت�سجيل حالت �لإ�ستثناء�ت من �سيا�سة �إد�رة �ملخاطر. . 7
توفري �ملعلومات �لالزمة حول خماطر �لبنك، لإ�ستخد�مها لأغر��ش �لإف�ساح. . 8

�ملخاطر  جلنة  �ىل  تقاريرها  وترفع  �لبنك،  �أعمال  لها  تخ�سع  �لتي  و�لعاملية  �ملحلية  و�لتعليمات  للت�سريعات  �لمتثال  من  بالتحقق  وتعنى  االمتثال:  اإدارة 
و�لمتثال مبجل�ش �لإد�رة ون�سخة للمدير �لعام. كما تعنى باأعمال مر�قبة ومكافحة غ�سل �لأمو�ل، بالإ�سافة �ىل �د�رة وحدة �سكاوى �لعمالء يف �إطار نظام 

يعتمده جمل�ش �لإد�رة وفقا للتعليمات �لرقابية. 
وت�سع كل من �جلهات �لرقابية �أعاله، مو�ثيق عملها �لتي تعتمد من جمل�ش �لإد�رة. 

ميثاق اأخالقيات العمل 

تبنى �لبنك ميثاق �أخالقيات �لعمل �لذي مت �إقر�ره من جمل�ش �لإد�رة وتعهد باللتز�م به كافة موظفي �لبنك على �ختالف م�ستوياتهم �لإد�رية �إىل جانب 
�أع�ساء جمل�ش �إد�رة �لبنك.

وقد حدد هذ� �مليثاق �أخالق وقيم ومبادئ موظفي �لبنك باأربعة حماور رئي�سية وهي:-
�لنز�هة.• 
�لإمتثال للقو�نني.• 
�ل�سفافية.• 
�لولء للبنك.• 

دليل الحاكمية المؤسسية 2017



15

ففي حمور �لنز�هة ت�سمن �مليثاق �أن موظفي �لبنك ملتزمون مبا يلي:-
�أمو�ل �ملودعني �أمانة وم�سوؤولية يجب �حلفاظ عليها.• 
عدم تعار�ش �مل�سلحة �خلا�سة مع م�سلحة �لبنك.• 
عدم ��ستخد�م �ملعلومات �لد�خلية للم�سلحة �ل�سخ�سية.• 
�ملحافظة على �ملو�سوعية وعدم �لتاأثر بالعالقات �ل�سخ�سية.• 
عدم �لدخول بعالقات جتارية مع �لعمالء و�ملوردين.• 
عدم �لتمييز بني �لعمالء.• 
�لرتفع عن قبول �لهد�يا و�ملنافع و�لدعو�ت. • 

�أما يف جانب �لمتثال للقو�نني و�لأنظمة فيجب على �ملوظفني �للتز�م بال�سرية �مل�سرفية وب�سيا�سات �لبنك و�أدلة �لعمل لديه و�إيالء �لعناية �لالزمة يف مكافحة 
غ�سل �لأمو�ل، وعدم �إ�سد�ر �سيكات بدون ر�سيد و�للتز�م بقر�ر�ت �لإد�رة.

�ملعايري  مع  وتو�فقها  وتوقيتها  وكفايتها  �لبيانات  هذه  ودقة  بها  �مل�سرح  و�لتقارير  و�لبيانات  �لأرقام  ب�سحة  �لبنك  موظفو  فيلتزم  �ل�سفافية  جانب  يف  �أما 
بالإ�سافة �إىل �لت�سريح عن �مل�سالح �ل�سخ�سية و�سالمة و�سع �ملوظف �ملايل و�لأن�سطة �لتجارية �خلا�سة به و�لت�سريح عن �ملخالفات و�لأ�سر�ر.

�أما بالن�سبة للولء للبنك فهذ� يتحقق من خالل حتقيق ر�سالة �لبنك وروؤيته و�أهد�فه ودوره وحتويل �سعار �لبنك �إىل و�قع ملمو�ش ونيل ر�سا �لعمالء و�ملحافظة 
عليهم بالإ�سافة �إىل �لإيجابية و�لتميز وحتمل �مل�سوؤولية و�جلودة و�لكفاءة وثم �لدقة و�لتعلم �مل�ستمر، �ملحافظة على وقت �لعمل، �لتكيف مع �سغوط �لعمل بروح 
�لفريق و�لهتمام باملظهر و�ل�سلوك وح�سن �لتعامل، �حلر�ش على �سمعة �لبنك و�إجناز�ته، �حلفاظ على موجود�ت �لبنك ومظهره، عدم �لإف�ساح عن �أ�سر�ر 

�لعمل و��ستئذ�ن �لإد�رة قبل �لإدلء باأي ت�سريح يتعلق بالبنك باأي و�سيلة �إعالمية.
يتم ن�سر �ملعايري و�ل�سيا�سات ذ�ت �ل�سلة على �ملوقع �لإلكرتوين للبنك؛ كما يتم حتديد درجة �لتقّيد بها يف تقرير �حلاكمية �ملوؤ�س�سية �سمن �لتقرير �ل�سنوي 

للبنك.

ت�سارب امل�سالح

يعتمد �لبنك �سيا�سة موثقة حول ت�سارب �مل�سالح ت�سمل م�ساألة حتديد �لت�سارب و�لتنفيذ �مل�ستقّل و�لإف�ساح عنه، �سو�ء ن�ساأ هذ� �لتعار�ش بني �أع�ساء جمل�ش 
�لإد�رة وبني �لبنك �أو بني �لإد�رة �لتنفيذية وبني �لبنك.

تغطي �سيا�سة �لبنك �خلا�سة بت�سارب �مل�سالح  خمتلف �جلو�نب �ملتعلقة باملو�سوع مثل:
�لأن�سطة و�لأعمال �لتي على ع�سو جمل�ش �لإد�رة جتنبها و�لتي من �ملمكن �أن توؤدي �إىل ت�سارب يف �مل�سالح.• 
يجب �حل�سول على مو�فقة �ملجل�ش عن �أي ن�ساط يقوم به ع�سو جمل�ش �لإد�رة و�لذي من �ملمكن �أن يوؤدي �إىل ت�سارب �مل�سالح، وعلى �ملجل�ش �لتحقق من • 

�أن هذ� �لن�ساط ل ينطوي على �آية ت�سارب.
على ع�سو جمل�ش �لإد�رة �لت�سريح عن �أية مو�سوع �أدى �أو قد يوؤدي �إىل ت�سارب يف �مل�سالح.• 
على ع�سو جمل�ش �لإد�رة �لمتناع عن �لت�سويت على �أي بند من بنود جدول �لأعمال و�لذي قد يوؤدي �إىل ت�سارب يف �مل�سالح �أو له تاأثري على مو�سوعية • 

�لت�سويت.
يجب �أن تقوم جميع �ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة على �أ�سا�ش �مل�ساو�ة، كما يجب توفر �آلية و��سحة لدى جمل�ش �لإد�رة للتعامل مع �أية ق�سية تن�ساأ • 

من عدم �لمتثال ل�سيا�سة ت�سارب �مل�سالح.
يجب �أن تت�سمن �سيا�سة ت�سارب �مل�سالح �أمثلة على �حلالت �لتي قد توؤدي �إىل ت�سارب يف �مل�سالح و�ملرتبطة باأع�ساء �ملجل�ش.• 

املعامالت مع  الأطراف ذات العالقة

ي�سع �لبنك �سيا�سة موثقة حول �ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة. حيث تت�سّمن هذه �ل�سيا�سة �لقو�عَد و�لإجر�ء�ت �ملعتمدة لتنظيم �ملعامالت مع  هذه 
�لأطر�ف �سو�ء مت ذلك بني �لبنك وموظفيه �أو بني �لبنك و�أع�ساء جمل�ش �إد�رته �أو �سركاتهم �أو بني �لأطر�ف ذ�ت �ل�سلة فيما بينهم، مبا يف ذلك معامالت 

�لقرو�ش و�ملعامالت �لتجارية �ملرَبمة مع �لبنك.
يجب على جمل�ش �لإد�رة �لتاأكد من �أن �ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة تتم مر�جعتها وتقييم خماطرها وتر�عي جميع �ل�سو�بط �ملو�سوعة.
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 �سيا�سة الإبالغ

يعتمد �لبنك �سيا�سة و�إجر�ء�ت عمل للتبليغ عن �لأعمال غري �لقانونية / �لحتيال - و�سيا�سة �لتبليغ �خلا�سة، مبا يف ذلك �لإجر�ء�ت �لتي تخّول �ملوظفني 
�لت�سال برئي�ش جمل�ش �لإد�رة لالإبالغ عن �أّية خماوف لديهم حول �إمكانية ح�سول خمالفة �أو �حتيال على نحو ي�سمح بفتح حتقيق م�ستقّل للنظر يف هذه 
�ملخاوف ومتابعتها. حتر�ش هذه �لإجر�ء�ت على �لتاأكد من تاأمني �لبنك �حلماية �ملطلوبة لهوؤلء �ملوظفني لطماأنتهم من عدم تعّر�سهم للتهديد �أو معاقبتهم 

حتى يف حال عدم �إثبات �سّحة خماوفهم. 

ال�سيا�سات املنظمة لأعمال البنك

يويل �لبنك �لأردين �لكويتي �أهمية كبرية ملو�سوع توفر �سيا�سات عمل مكتوبة تغطي كافة �أن�سطة �لبنك، حيث يتم �عتماد هذه �ل�سيا�سات من قبل جمل�ش �إد�رة 
�لبنك وتعميمها على كافة �مل�ستويات �لإد�رية، كما يتم مر�جعتها وحتديثها بانتظام لتعك�ش �أية تعديالت �أو تغيري�ت تطر�أ على �لقو�نني و�لتعليمات و�لظروف 

�لقت�سادية، و�أية �أمور �أخرى تتعلق بالبنك. 

حماية حقوق امل�ساهمني وعالقتهم بالبنك 

يتاأكد �ملجل�ش من حماية حقوق �مل�ساهمني �لأ�سا�سية �ملتعلقة بت�سجيل �مللكية ونقلها، و�مل�ساركة يف �جتماعات �لهيئة �لعامة، و�مل�ساركة يف �لأرباح، و�حل�سول • 
على معلومات منتظمة حول �لبنك.

يعمل �ملجل�ش على ت�سجيع �مل�ساركة �لفعالة للم�ساهمني يف �جتماعات �لهيئة �لعامة وتعريفهم باإجر�ء�ت وقو�عد �لت�سويت و�طالعهم على تاريخ ومكان • 
�لجتماع مع جدول �لأعمال يف وقت كاف قبل �لجتماع. و�طالع  �مل�ساهمني على حما�سر �جتماعات �لهينة �لعامة.

�مل�ساهمني •  كافة  ت�سجيع  �ل�سبل على  وبكافة  �لبنك  يعمل  �ملجال  �مل�ساهمني ويف هذ�  كافة  �ل�سفافية مع  �إيجابية مبنية على  بتطوير عالقات  �لبنك  يقوم 
وبخا�سة �سغار �مل�ساهمني على ح�سور �لجتماع �ل�سنوي للهيئة �لعامة و�لت�سجيع على �لقيام بعمليات �لت�سويت، كما ير�عى �لت�سويت على حد� على كل 

ق�سية تثار خالل �جتماع �لهيئة �لعامة �ل�سنوي.
يقوم روؤ�ساء �للجان �ملختلفة �ملنبثقة عن �ملجل�ش بح�سور �لجتماع �ل�سنوي للهيئة �لعامة.• 
�مل�ساهمني •  �لتي طرحها  و�لأ�سئلة  ي�ستمل على �ملالحظات �ملختلفة  �لعامة وبحيث  �لهيئة  �نتهاء �جتماع  بعد  �مل�ساهمني  �إعد�د تقرير مف�سل لإطالع  يتم 

و�إجابات �لإد�رة عليها و�لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها.
يقوم ممثلون عن �ملدققني �خلارجيني بح�سور �لجتماع �ل�سنوي للهيئة �لعامة بهدف �لإجابة عن �أي �أ�سئلة قد تطرح حول �لتدقيق وتقرير �ملدقق.• 
وفقًا ملا ورد يف قانون �ل�سركات، ينتخب �أع�ساء �ملجل�ش �أو يعاد �نتخابهم خالل �لجتماع �ل�سنوي للهيئة �لعامة كما يجري �نتخاب �ملدقق �خلارجي خالل • 

نف�ش �لجتماع.

ال�سفافية والإف�ساح  

�ل�سلطات �لرقابية و�مل�ساهمني و�ملودعني •  �لبنك د�ئمًا وب�سكل دوري ومتاح للجميع معلومات كاملة حول ن�ساطاته لكافة �جلهات ذ�ت �لعالقة مثل  يوفر 
و�جلمهور ب�سكل عام مع �لرتكيز على �لق�سايا ذ�ت �لأثر �جلوهري على �لبنك.

يلتزم �لبنك �لتز�مًا تامًا مبتطلبات �لإف�ساح وفقًا ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية )IFRS( وتعليمات �لإف�ساح �ل�سادرة عن �لبنك �ملركزي و�ل�سلطات • 
�لرقابية.

يتابع �لبنك �لتطور�ت �ملختلفة �ملتعلقة مبتطلبات �لإف�ساح وفق �ملعايري �لدولية وبحيث تنعك�ش فورً� على تقاريره �ملالية.• 
يلتزم �لبنك بتوفري خطوط �ت�سال تتميز بالدميومة و�حلرفية مع كافة �جلهات ذ�ت �لعالقة من �سلطات رقابية وم�ساهمني وم�ستثمرين ومودعني وبنوك • 

�ملالية  �لبنك  �أو�ساع  �لأ�سا�سية توفري معلومات كاملة ومو�سوعية عن  باإيجاد وظيفة عالقات م�ستثمرين مهمتها  �لبنك  �لأمر يقوم  �أخرى ولتحقيق هذ� 
و�لإد�رية ون�ساطات �لبنك �ملختلفة.

�أن يحتوي �لتقرير �ل�سنوي للبنك على كافة �ملعلومات حول �لبنك ب�سكل �سفاف ومو�سوعي.• 
ن�سر تقارير دورية حتتوي معلومات مالية ربع �سنوية، بالإ�سافة �إىل ن�سر تقرير من �ملجل�ش حول تد�ول �أ�سهم �لبنك وو�سعه �ملايل خالل �ل�سنة، وملخ�سات • 

دورية للم�ساهمني و�ملحللني يف �ل�سوق �ملايل و�ل�سحفيني �ملتخ�س�سني يف �لقطاع �ملايل من قبل �لإد�رة �لتنفيذية.
عقد �جتماعات دورية بني �لإد�رة �لتنفيذية يف �لبنك و�مل�ستثمرين و�مل�ساهمني.• 
يقوم �لبنك بتوفري �ملعلومات �لو�ردة يف تقاريره �ل�سنوية �أو �لدورية على �ملوقع �لإلكرتوين للبنك باللغتني �لعربية و�لإجنليزية وبحيث يتم حتديث �ملعلومات • 

با�ستمر�ر.
يجب �أن تت�سمن �لتقارير �لتي يقدمها �لبنك �إف�ساح من �لإد�رة �لتنفيذية عن نتائج �لعمليات �حلالية و�مل�ستقبلية و�لو�سع �ملايل للبنك و�أي �أثر �أو خماطر • 

م�ستقبلية من �ملمكن �أن توؤثر على �لو�سع �ملايل �لعام للبنك.
تعميقًا ملبد�أ �ل�سفافية و�لإف�ساح يجب �أن يت�سمن �لتقرير �ل�سنوي للبنك على وجه �خل�سو�ش �لأمور �لتالية:• 
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- دليل �حلاكمية �ملوؤ�س�سية لدى �لبنك ومدى �للتز�م به.
- ن�سا يفيد مب�سوؤولية �ملجل�ش عن دقة وكفاية �لبيانات �ملالية للبنك و�ملعلومات �لو�ردة يف �لتقرير، وكفاية �أنظمة �ل�سبط و�لرقابة �لد�خلية.

- ملخ�سا للهيكل �لتنظيمي للبنك.
- معلومات كاملة عن �أع�ساء جمل�ش �لإد�رة تت�سمن �ملوؤهالت و�خلرب�ت ومقد�ر ح�سته من ر�أ�ش �ملال وو�سفه م�ستقل �أو غري م�ستقل، وع�سويته يف جلان 
�ملجل�ش وتاريخ �لتعيني يف �ملجل�ش، �أي ع�سويات يف جمال�ش �إد�رة �أخرى، بالإ�سافة �إىل �ملكافاآت و�لرو�تب �لتي ح�سل عليها، و�أية قرو�ش ممنوحة له 

من �لبنك و�أي عمليات بني �لبنك و�لع�سو �أو �سركاته �أو �لأطر�ف ذوي �ل�سلة به.
- ملخ�سا مل�سوؤوليات ومهام �للجان �ملنبثقة عن �ملجل�ش.

- عدد مر�ت �جتماع �ملجل�ش وجلانه.
- ملخ�سا عن �سيا�سات �ملكافاآت لدى �لبنك ورو�تب ومكافاآت �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا.

- �سهادة �ملجل�ش بكفاية �أنظمة �ل�سبط و�لرقابة �لد�خلية.
- و�سفا لهيكل ون�ساطات �إد�رة �ملخاطر.

- �مل�ساهمني �لرئي�سيني يف �لبنك ويف �ل�سركات �لتي ت�ساهم ب�سكل رئي�سي يف �لبنك.
- �أ�سماء كل من �أع�ساء �ملجل�ش و�لإد�رة �لتنفيذية �لعليا �مل�ستقيلني خالل �لعام.

�أكرث من ر�أ�ش مال �لبنك، مع حتديد �لبيانات �لو�جب بيانها وفقا للتعليمات �لرقابية و�لت�سريعات  �أو  �أ�سماء �مل�ساهمني �لذين ميلكون ن�سبة )٪1(   -
�ل�سارية.

- �إقر�ر� من كافة �أع�ساء جمل�ش �لد�رة باأن �لع�سو مل يح�سل على �أية منافع من خالل عمله يف �لبنك ومل يف�سح عنها، �سو�ء كانت تلك �ملنافع مادية 
�أو عينية، و�سو�ء كانت له �سخ�سيا �أو لأي من ذوي �لعالقة به، وذلك عن �لعام �ملن�سرم.
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