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 المصطلحات:تعريف 

  ذلك يرغ على السياق أو القرينة تدل لم ما بعد فيما لها المحددة لمعانيا الدليل اهذ في الواردة والعبارات للكلمات يكون

 عمليات وإدارة قها،وتحقي للبنك المؤسسية األهداف تحديد إلى يهدف والذي البنك، به ويدار يُوَجه الذي النظام :المؤسسية الحاكمية 

شكل البنك  والتزام ين،اآلخر المصالح وأصحاب المساهمين تجاه الواجبة يةلبالمسؤو وااللتزام ،المودعين مصالح وحماية آمن، ب

.الداخلية البنك وسياسات بالتشريعات البنك

  العليا التنفيذية وإدارته البنك إدارة مجلس أعضاء في معينة متطلبات توفر :المالءمة.

  المؤسسة العربية المصرفية )االردن(بنك إدارة مجلس :المجلس ، 

   الرقابية هاتالج أو العمالء أو الدائنين أو الموظفين أو المسللاهمين أو المودعين مثل البنك في مصلللحة ذي أي :المصححال اصحححا 

.المعنية

 مباشر غير أو مباشر بشكل البنك رأسمال من أكثر أو (5%) نسبة يملك الذي الشخص :الرئيسي لمساهما.

 للبنك اليومي العمل إدارة في بمقابل يشارك الذي اإلدارة مجلس عضو :تنفيذي عضو.

  الدليل.هذا  من (1)في المرفق رقم  المبينة الشروط فيه تتوفر الذي اإلدارة مجلس عضو :مستقل عضو 

 العملياتوحدة  ومدير ةيالمال الرقابة مديرالعام و المدير يومسلللاعد العام المدير ونائب عامال مديرال تشلللمل :العليا التنفيذية إلدارةا 

 موظففة الى أي ، باإلضللللللااالمتثالدائرة مراقبة  ومدير الخزينةدائرة  ومدير الداخلي التدقيقورئيس  المخاطر إدارةدائرة  ومدير

 العام.ن ويرتبط وظيفياً مباشرةً بالمدير المذكوري من أي سلطات من ألي موازية تنفيذية سلطة له البنك في
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 المقدمة: .1

مجلس  من قبل في البنك التي يتم فيها توجيه وإدارة العمل الطريقة يتعن (Corporate governance) المؤسسية الحاكميةإن  

وادارة  داء البنك،ومراقبة أللبنك وتحقيقها،  واالستراتيجياتالمؤسسية  األهدافتحديد تشتمل على والتي  التنفيذية واإلدارةاإلدارة 

نك والشركات يستدعي الب مر الذياألوااللتزام بالتشريعات وسياسات البنك الداخلية،  عملياته بشكل أمن، وحماية مصالح المودعين

.بأدائهمودعين والمستثمرين من ثقة ال عاليةعلى درجه الحصول و الجيدةه تعلى سمعبالمحافظة التابعة له 

 نطاق التغطية: .2

ن والمقترضين هذا الدليل على مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين وذوي المصالح من مساهمين والعمالء الدائنيينطبق 

والموردين. 

: الهدف من دليل الحاكمية المؤسسية .3

 واألنشطةلدوائر ا بين االتصال آليات وتوضيح ومهنية عالية البنك بكفاءة أنشطة في الثقة دعمإلى  يهدف دليل الحاكمية المؤسسية 

 :وهي يةمبادئ إرشادأربع  على الدليل ويرتكز هذا المجال في الدولية الممارسات أفضل مع البنك وبما يتالءم إدارة ومجلس

لمدينين واالدائنين  البنك العمالء موظفيالمساهمين جهات ذات العالقة وذوي المصالح )معاملة كافة التحقيق العدالة في  -

 .(والموردين

ه المالي.اإلفصاح بشكل يمكن كافة الجهات المعنية وذات العالقة وذوي المصالح من تقييم أوضاع البنك وأداء في الشفافية -

 المصالح.ئر البنك والموظفين وذوي تحديد العالقات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وأنشطة ودوا -

 سية.ي البنك فيما يتعلق بدليل الحاكمية المؤسصالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفوفصل  تحديدتفويض و -

 المسؤوليات .4

ها من قبل كافة إن إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية تتحمل كامل المسؤولية وتتخذ اإلجراءات لتحديد المبادئ الواجب إتباع 

:كما يليوتكون المسؤوليات  بنكموظفي ال

 :بمتابعة دليل الحاكمية المؤسسية مسؤولية الموظف المعني  4.1

وتوزيعه على كافة  والتحديث الدوري لهذا الدليل بما يتفق مع القوانين والتعليمات الساريةكامل مسؤولية المراجعة  الموظف يتحمل 

الدوائر واألنشطة المعنية في البنك. 

 :اإلدارةمسؤولية مجلس  4.2

وأخذ الموافقة عرضه  أن يتم كلما دعت الحاجة بعد وأ يقوم مجلس اإلدارة باالطالع والموافقة على دليل الحاكمية المؤسسية دوريا   

 :مسؤولية اإلدارة التنفيذي

لتي تتم عليه.ا ريةتقوم اإلدارة التنفيذية ممثلة بالمدير العام بالموافقة على دليل الحاكمية المؤسسية وعلى التحديثات الدو

 ك:مسؤولية موظفي البن 4.3

.سسيةتتم بما يتوافق مع دليل الحاكمية المؤ من قبلهم هام المنفذةمالتأكد من أن كافة الالبنك تكون مسؤولية موظفي 
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تشكيلة مجلس اإلدارة وأداؤه: .5

 :حجم مجلس اإلدارة 5.1

وكما هو منصوص عليه في عقد التأسيس للبنك، ويحق للمجلس من وقت إلى  ،أدنى كحدعضو ( 11يتشكل مجلس ادارة البنك من )

الحاكمية أخر مراجعة حجم المجلس وتحديد عدد األعضاء الالزم توفرهم في المجلس وبما ال يتعارض مع قانون الشركات وتعليمات 

 ( عضو.11ن ال يقل عدد االعضاء في أي وقت من االوقات عن )ا شريطةالمؤسسية 

 المستقلين مجلس واألعضاءالة تشكيل 5.2

من أجل  المجلس، وذلكأعضاء  المتخصصة بينيرى مجلس اإلدارة ضرورة التنّوع في الخبرات العمليّة والمهنية والمهارات  5.2.1

أفضل مزيج من المهارات والخبرات.الحصول على 

 وتكريس االلتزام على والقدرة الالزمة والخبرات والنزاهة والكفاءة المصداقية من قدر بأكبر اإلدارة مجلس أعضاء يتمتع أن يجب 5.2.2

.ذلك من التأكد مسؤولية والمكافآت الترشيح المجلس ولجنة عاتق على ويقع البنك، لعمل الوقت

 (.ي البنكين )اعضاء من االدارة التنفيذية فال يجوز ان يكون من بين اعضاء المجلس اعضاء تنفيذي 5.2.3

، ويعرف العضو المستقل حسب ما ورد في يقل عدد االعضاء المستقلين في المجلس عن اربعة أعضاء مستقلين يجب أن ال 5.2.4

.لصادرة عن البنك المركزي االردني( ا63/2016م رقالحاكمية )تعليمات 

 قتراع السريوفق أسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للشركة باال رةانتخاب اعضاء مجلس االدا يتم 5.2.5

 :المجلس أعضاء مالءمة 5.3

 والمتطلبات المعايير األدنى من الحد السياسة هذه تتضمن أن على أعضائه، مالءمة لضمان فعالة سياسة اعتماد المجلس على 5.3.1

 ووضع لذلك، الحاجة استدعت كلما السياسة هذه يتم مراجعة أن وعلى والمعيَن، المرشح العضو في توفرها الواجب والشروط

.بها تمتعهم واستمرار المالءمة لمعايير األعضاء جميع استيفاء من كافية للتأكد وأنظمة إجراءات

:التالية الشروط البنك إدارة مجلس عضوية أو رئاسة يشغل فيمن تتوافر أن يجب 5.3.2

 .سنة وعشرين خمسة عن عمره يقل ال أن 5.3.2.1

 البنك يكن لم فيه ما وظفا  م أو إقليميا   مديرا   أو له عاما   مديرا   أو آخر داخل المملكة بنك أي إدارة مجلس في عضوا   يكون ال أن 5.3.2.2

.البنك لذلك تابعا   اآلخر

 .للبنك حسابات مدقق أو قانونيا   مستشارا   أو محاميا   يكون ال أن 5.3.2.3

ارة األعمال أو أي من أو المحاسبة أو إد المالية أو االقتصاد في سواء   أدنى كحد األولى الجامعية الدرجة على حاصال يكون أن 5.3.2.4

 القةع لها بخبرة اقترنت إن أخرى تخصصات إضافة في والمكافآت النظر التخصصات المشابهة، ويجوز للجنة الترشيح

.البنوك بأعمال

 .عنها ممثال يكن لم ما عامة رسمية مؤسسة أي أو الحكومة في موظفا   يكون ال أن 5.3.2.5

ها وبصفته عامة داخل المملكة، بصفته الشخصية في بعض مساهمة شركات خمس من أكثر إدارة مجالس في عضوا   يكون ال أن 5.3.2.6

.ممثال  لشخص اعتباري في بعضها االخر

.نواتسخمس  عن تقل ال بحيث المشابهة االنشطة أو المالية المؤسساتأو البنوك أعمال مجال في خبرة لديه يكون أن 5.3.2.7

ترسل  منه خةونس البنك ( يحفظ لدى (1) رقم المرفق النموذج إقرار )وفق توقيع المجلس عضوية أو رئاسة يشغل من كل على 5.3.2.8

 .للعضو الذاتية السيرة به مرفقا   المركزي البنك إلى

.أعضائه من يأ مالءمة سلبا  على تؤثر أن يمكن جوهرية معلومات أي عن المركزي البنك إعالم من التأكد المجلس رئيس على 5.3.2.9
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عقوبة جنائية او يكون عضوا  فيه اي شخص حكم عليه من محكمة مختصة ب البنكال يجوز ان يترشح لعضوية مجلس ادارة  5.3.2.10

ة في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة واالختالس والسرقة والتزوير وسوء استعمال االمانة والشهادة الكاذبة او اي او جنح

ما لم يرد له اعتباره. باإلفالسالمدنية او  لألهليةالعامة، او ان يكون فاقدا  باآلداب واالخالق  اخرى مخلةجريمة 

 عمر المجلس:  5.4

لين عن إجراء مراجعة سنوية ؤوسب عمر المجلس ويكون األعضاء مسيتم تشكيل اعضاء مجلس االدارة وتعيينهم لمدة أربع سنوات ح

.اإلدارة في سياق التشكيلة للمجلسوالتي يجب أن تتوفر بأعضاء مجلس والميزات للمهارات 

 ملكية األعضاء لألسهم 5.5

حجوزة او ويشترط في هذه االسهم ان ال تكون م ،يقتضي القانون وبموجب عقد تأسيس البنك أن يكون األعضاء من مالكي أسُهم البنك

مرهونة او مقيدة باي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها.

 الحدود الزمنية لفترة الخدمة 5.6

وضع حدودا  زمنية  الحدود الزمنية قد تساعد على ضمان توفر أفكارا  جديدة ووجهات نظر جديدة للمجلس، إال أّن مجلس اإلدارة ارتأى بعدم

مجلس من التطور لفترات الخدمة في مجلس اإلدارة، وذلك بسبب عدم الرغبة بفقدان أحد األعضاء الذين تمكنوا وخالل فترة عضويتهم في ال

ال انتهاء عضوية اإللمام بعمليات وأعمال البنك األمر الذي يساعد المجلس باتخاذ القرارات وتحسين أداء البنك، كما يمكن في حمن حيث 

فقا  السس الكفاءة ما دام ان ذلك الترشيح واالختيار يتم و  المجلس أن يتم إعادة الترشح ألي من األعضاء لفترات عضوية أخرى غير محددة

يتعارض مع تعليمات السلطات الرقابية .  والفعالية وال

 االعضاء: أحدشغور مركز  5.7

ستقالة خطية من غير ممثل الشخص االعتباري العام ان يقدم استقالته من المجلس على ان تكون هذه اال ادارة البنكلعضو مجلس  5.7.1

 .وتعتبر نافذة المفعول من تاريخ تقديمها الى المجلس وال يجوز الرجوع عنها

حائزين سبب من االسباب فيخلفه عضو ينتخبه مجلس االدارة من المساهمين ال أليفي حال شغور مركز عضو في مجلس االدارة  5.7.2

ة، ويبقى على مؤهالت العضوية ويشترك الشخص المعنوي في هذا االنتخاب ويتبع هذا االجراء كلما شغر مركز في مجلس االدار

من يمال المركز  في اول اجتماع تعقده لتقوم باقراره او انتخاب للبنكلى الهيئة العامة تعيين العضو بموجبه مؤقتا  حتى يعرض ع

 .الشاغر بمقتضى احكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية مجلس االدارة

ضوية المؤقتة لذلك فتعتبر الع تعقده،ول اجتماع لم يتم اقرار تعيين العضو الموقت او انتخاب غيره من قبل الهيئة العامة في ا إذا 5.7.3

ع الحق في اول اجتما للبنكوعلى مجلس االدارة تعيين عضوا اخر على ان يعرض تعيينه على الهيئة العامة  منتهية،الشخص 

 .الفقرةتعقده ووفق االحكام المبينة في هذه 

ذا شغر تضى هذه المادة على نصف عدد اعضاء المجلس فاال يجوز ان يزيد عدد االعضاء الذين يعينون في مجلس االدارة بمق 5.7.4

.الهيئة العامة النتخاب مجلس ادارة جديد ذلك فتدعىمركز في المجلس بعد 

 .تعيين رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي اإلدارة:رئاسة مجلس  5.8

تنص سياسة مجلس اإلدارة على فصل دور رئيس مجلس اإلدارة عن دور الرئيس التنفيذي للبنك، وعلى أن يتم تعيين رئيس مجلس اإلدارة 

من بين أعضاء المجلس، وعلى أن ال ترتبط أي قرابة دون الدرجة الرابعة بين رئيس المجلس والرئيس التنفيذي، ويكون الفصل في 

 .ات كتابية مقرة من المجلس ويتم مراجعتها كلما دعت الحاجةالمسؤوليات بموجب تعليم
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 تعريف العضو المستقل 5.9

يتم تعريف العضو المستقل كما هو محدد من وقت آلخر في قواعد البنك المركزي األردني وعلى أن يتضمن المتطلبات التالية: 

.النتخابهالسابقة  السنوات الثالث خالل المجلس قد كان عضوا  تنفيذيا  في يكون ال أن 5.9.1

النتخابه. الثالث السابقة السنوات خالل له التابعة الشركات من أي في أو البنك في موظفا   عمل قد يكون ال أن 5.9.2

 المساهمين بأحد أو للبنك الشركات التابعة إدارات مجالس أعضاء من عضو بأي أو اآلخرين المجلس أعضاء من بأي تربطه ال أن 5.9.3

.الثانية الدرجة حتى قرابة صلة البنك في الرئيسيين

 للبنك التابعة الشركات في التنفيذية العليا اإلدارة أعضاء من بأي أو البنك في العليا التنفيذية اإلدارة أعضاء من بأي تربطه ال أن  5.1.1

 خالل موظفا   أو شريكا   كان قد يكون وأال للبنك الخارجي المدقق لدى موظفا   أو شريكا   يكون ال أن الثاني الدرجة حتى قرابة صلة

 من قرابة بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة تربطه ال وأن المجلس في عضوا   انتخابه لتاريخ السابقة الثالث السنوات

.األولى الدرجة

 مساهمة مع مساهمته أو تشكل البنك، في رئيسي لمساهم حليفا   أو رئيسي لمساهم ممثال   أو البنك في رئيسيا   مساهما   يكون ال أن  5.1.2

 المالكة المجموعة في رئيسيا   مساهما   أو للبنك، التابعة إحدى الشركات في رئيسيا   مساهما   أو رئيسي، مساهم مساهمة مقدار حليف

.للبنك

 سنوات ثمانية من ألكثر مديرين فيها هيئة عضو أو التابعة شركاته إحدى أو البنك إدارة مجلس عضوية شغل قد يكون ال أن 5.1.3

 .متصلة

 تزيد البنك من ائتمان على فيها رئيسيا   مساهما   أو لها مالكا   أو إدارتها مجلس في عضو هو شركة أي أو هو حاصال   يكون ال أن 5.1.4

.النسبة ذات عن تزيد قيمته البنك من الئتمان يكون ضامنا   ال وأن ،به المكتتب البنك رأسمال من (5%) على نسبته

.العالية أو المصرفية المالية الخبراتأو  المؤهالت ذوي من يكون أن 5.1.5

يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة استقاللية كل عضو مستقل من وقت إلى أخر في ضوء المصالح التي كشف عنها العضو للمجلس  5.1.6

الالزمة وحسب المعايير الواردة في )تعريف العضو المستقل( كما يتعيّن على كل عضو مستقل تزويد المجلس بجميع المعلومات 

لهذا الغرض وتحديثها.
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 مجاس االدارة: .6

  :مجلس اإلدارةاجتماعات  6.1

بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حالة غيابه او بناء على طلب خطي يقدمه الى رئيس المجلس ربع  البنكيجتمع مجلس ادارة  6.1.1

اعضائه على االقل يبينون فيه االسباب الداعية لعقد االجتماع فاذا لم يوجه رئيس المجلس او نائبه الدعوة للمجلس الى االجتماع 

 الذين قدموا الطلب دعوته لالنعقاد. فلألعضاءخالل سبعة ايام من تاريخ تسلمه الطلب 

على أعضاء المجلس حضور اجتماعات المجلس حضورا  شخصيا ، وفي حال تعذر الحضور الشخصي فيمكن لعضو المجلس إبداء  6.1.2

وجهة نظره من خالل الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس، ودون أن يكون له الحق في التصويت أو التوقيع على محضر 

.ماعاالجت

على البنك تدوين محاضر اجتماعات المجلس ولجانه بصورة دقيقة وكاملة وتدوين أي تحفظات أثيرت من قبل أي عضو، وأن  6.1.3

 .يحتفظ البنك بجميع هذه المحاضر بشكل مناسب

لى رئيس المجلس على اإلدارة التنفيذية العليا وقبل اجتماع المجلس بوقٍت كاٍف تقديم معلومات وافية ودقيقة ألعضاء المجلس، وع 6.1.4

 .من ذلكالتحقق 

اجتماعاتهم. وفي حالة رغبة الرئيس التنفيذي للبنك  البنك لحضوريحق لمجلس اإلدارة دعوة أي من أعضاء االدارة العليا في  6.1.5

بحضور اجتماعات المجلس على أساس منتظم االقتراح لمجلس اإلدارة للحصول على موافقته.

 عدد االجتماعات  6.2

 أن يعقد على األقل ستة اجتماعات دورية )سنويا ( منتظمة على فترات يعتبرها المجلس مالئمة ألداء مسؤوليات المجلسعلى مجلس اإلدارة 

الدعوة لعقد اجتماعات غير مجدولة بناءا   للمجلس باإلضافة لالجتماعات المجدولة بانتظام يمكن الشركات، قانونما جاء في وذلك حسب 

مواضيع طارئة ذات عالقة بأعمال البنك، وعلى أن توجه الدعوة لالجتماع قبل فترة زمنية مناسبة.على حاجة المجلس لمناقشة أي 

 االجتماعات:مكان  6.3

داخل المملكة  المجلس في مركز البنك الرئيسي او في اي مكان آخر ألعضاءيعقد مجلس ادارة البنك اجتماعاته بحضور االكثرية المطلقة 

قرارات المجلس  تعذر عقده في مركزها اال انه يحق للبنك اعقد اجتماعين على االكثر لمجلس ادارته في السنة خارج المملكة، وتصدر إذا

تساوت االصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع. وإذاالذين حضروا االجتماع  لألعضاءالمطلقة  باألكثرية

مجلس اإلدارة:  تحديد بنود جدول أعمال اجتماعات 6.4

 يقوم رئيس مجلس اإلدارة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للبنك، لوضع جدول أعمال لكل اجتماع للمجلس.  6

يحق لكل عضو من أعضاء المجلس اقتراح إضافة بند على جدول األعمال، كما يحق طلب حضور أي عضو من اإلدارة التنفيذية للبنك  7

من اإلدارة التنفيذية، أو مناقشة أية مواضيع ليست على جدول أعمال االجتماع. أو طلب تقديم تقرير من قبل أي عضو

 .تزويد أعضاء المجلس بجدول اإلعمال مسبقا 6.5

التي يحصل عليها المجلس تؤثر والتقاريريجب أن يتوفر للمجلس معلومات دقيقة وكاملة ألداء مهامه، حيث أن نوعية المعلومات  6.5.1

د أعضاء المجلس بالمعلومات الالزمة من مصادر  بشكل مباشر على قدرته على أداء مهمة اإلشراف بفعالية، كما ينبغي أن يٌزو 
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ين الخارجيين، والتقارير المقدمة من المدقق والمستشارين والخبراءمتنوعة بما في ذلك اإلدارة التنفيذية للبنك، ولجان المجلس 

 وتقارير المحللين واإلعالم، حسب ما هو مالئم. 

يحب أن تقدم جميع المعلومات والبيانات الضرورية التي تساعد أعضاء المجلس على فهم سيّر العمل خطيا  وقبل كل اجتماع بوقت  6.5.2

 اإلمكان.  مختصرة قدركافي، وعلى أن تكون هذه البيانات 

ستمر على شؤون البنك في الفترات ما بين اجتماعات المجلس من خالل االتصاالت يجب إبقاء أعضاء مجلس اإلدارة على إطالع م 6.5.3

 الفردية المباشرة مع اإلدارة العليا للبنك، كما يساعد أمين سر المجلس في ترتيب وتيسير هذه االتصاالت عندما يطلب منه ذلك. 

در خارجية لمساعدتهم في القيام بالمهام الموكلة يحق ألي من أعضاء المجلس ولجانه في حال اقتضت الحاجة، االستعانة بمصا 6.5.4

إليهم على أكمل وجه، مثل طلب الحصول على استشارة مستقلة مهنية / قانونية أو غيرها تتعلق بمواضيع ذات عالقة بالعمل 

وعلى نفقة البنك. 

  :عضويةال فقدان 6.6

 دون للمجلس متتالية اجتماعات ةأربع حضور عن تغيّب إذا المجلس من عضويته أعضائه من وأي البنكيفقد رئيس مجلس إدارة  6.6.1

 ويبلغ مقبول، بعُذر التغيّب هذا كان ولو متتالية أشهر ستة لمدة المجلس اجتماعات حضور عن تغيّب إذا أو المجلس يقبله ُعذر

لكل اجتماع وأسماء  الفقرة، ويجب أن يتم تثبيت عدد الحضور هذه أحكام بمقتضى المجلس يصدره الذي مراقب الشركات القرار

 األعضاء الذين تغيّبوا عن الحضور في محضر اجتماعات المجلس.

أحكام  تضىبمق لها مالكا   يكون أن يجب التي األسهم عدد نقص إذا البنك إدارة مجلس أعضاء من عضو أي عضوية تلقائيا   تسقط 6.6.2

 خالل رهنها تم أو القطعية الدرجة اكتسب قضائي بحكم عليها حجز تثبيت أو في حال األسباب من سبب قانون الشركات، ألي

 أن له يجوز وال يوما ، ثالثين عن تزيد ال مدة خالل به الخاصة التأهيل أسهم من نقصت التي األسهم يكمل لم ما عضويته، مدة

 .أسهمه في النقص حدوث خالل اإلدارة لمجلس اجتماع أي يحضر

 لجان المجلس  .7

 تفويض الصالحيات: 7.1

إن كافة أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعين أو منفردين مسئولون عن االلتزام بمهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة المذكورة أعاله،  7.1.1

اهدافها ويفوضها الصالحيات  أعضاءه يحددبهدف زيادة فعاليته في اإلشراف على البنك بتشكيل لجان من بين يمكن للمجلس و

علما  بأن وجود هذه اللجان ال يعفي المجلس ككل من تحمل مسؤولياته المتعلقة  المختلفة،لمساعدته في القيام بواجباته ومهامه 

 .وينبغي أن تتخذ القرارات بشأن عضوية اللجان من قبل كامل المجلس، بناء على توصيات لجنة الحاكمية المؤسسية للبنك بالبنك،

مسؤوليات وصالحيات كل لجنة، يتم مراجعته بصورة دورية ( يحدد فيها مهام واجبات وCharterيكون لكل لجنة ميثاق خطي ) 7.1.2

واعتماده من قبل المجلس.

المجلس فيما يتعلق بأنشطتها ونتائجها وتوصياتها بعد كل اجتماع. دورية إلىتقوم كل لجنة بتقديم تقارير  7.1.3

 تقوم كل لجنة بممارسة مهامها حسب الميثاق المعتمد لها من قبل المجلس. 7.1.4

مبدأ الشفافية عند تعيين أعضاء لجان المجلس ويتم اإلفصاح عن أسماء األعضاء في هذه اللجان وملخص عن يجب أن يُعتمد  7.1.5

مهامها ومسؤولياتها ضمن التقرير السنوي للبنك. 

 عدد وهيكلية واستقاللية اللجان: 7.2

المنصوص عليها حسب القوانين( حسب  يحق للمجلس ومن وقت آلخر إذا رغب بتشكيل لجنة جديدة أو حل لجنة حالية )باستثناء اللجان

لجنة التدقيق، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة الحاكمية المؤسسية من قبل المجلس هي:  الحالية المشكلةظروف ومتطلبات العمل، واللجان 

 ولجنة إدارة المخاطر. 
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حاكميه المؤسسية: اللجنة  7.3

ضم رئيس على األقل بحيث يكون غالبية أعضاء اللجنة من األعضاء المستقلين وعلى أن ت أعضاء ثالثة من تشكل هذه اللجنة -
 المجلس.

  .تتولى هذه اللجنة التوجيه واالشراف على اعداد دليل الحاكمية المؤسسية وتحديث مراقبة تطبيقه -

 لجنة التدقيق:  7.4

رئيس  فيهم بما اللجنة أعضاء غالبية يكون أن اللجنة على االقل من ثالثة اعضاء يجب تشكل البنوك، قانون في ورد ما مراعاة مع 7.4.1

المجلس.ة عن يكون رئيس اللجنة هو رئيس المجلس أو رئيس ألية لجنة أخرى منبثق وأن ال المستقلين األعضاء من اللجنة

 المالية أو المحاسبة مجاالت في عملية مناسبة بخبرة ويتمتعون علمية مؤهالت على حاصلين اللجنة أعضاء جميع يكون أن يجب 7.4.2

.البنك بأعمال ذات العالقة المشابهة المجاالت أو التخصصات من أي أو

:التالية األمور القيام بمراجعة عليها فإن اللجنة، وصالحيات مهام بخصوص البنوك قانون في ورد ما مراعاة مع 7.4.3

.للبنك والخارجي الداخلي التدقيق كفاية ومدى ونتائجعمل  نطاق 7.4.4

 .للبنك المالية البيانات على الجوهري األثر ذات المحاسبية القضايا 7.4.5

إن مسؤولية لجنة التدقيق ال تغني عن مسؤوليات المجلس أو اإلدارة التنفيذية للبنك  علما   .البنك في الداخلية والرقابة الضبط أنظمة 7.4.6

فيما يتعلق بالرقابة على كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

 معه، بالتعاقد تتعلق شروط وأتعابه وأي عمله وإنهاء الخارجي المدقق تعيين بخصوص للمجلس التوصيات بتقديم اللجنة تقوم 7.4.7

 .التدقيق نطاق خارج بها أخرى كلف أعمال أي باالعتبار آخذة استقالليته، تقييم إلى افةباإلض

 لحضور إداري أي استدعاء الحق في ولها التنفيذية اإلدارة من معلومات أي على الحصول صالحية اللجنة لدى تتوفر أن يجب 7.4.8

 .في ميثاقها ذلك على منصوصا   يكون أن على اجتماعاتها من أي

 أي حضور بدون السنة في على األقل واحدة مرة االمتثال ومسؤول الداخلي والمدقق الخارجي المدقق مع باالجتماع اللجنة تقوم 7.4.9

 .العليا التنفيذية اإلدارة أعضاء من

 أية أو المالية التقارير في أي خطأ عن سري بشكل اإلبالغ من الموظف تمكن التي اإلجراءات ومراقبة بمراجعة اللجنة تقوم 7.4.10

بموضوعية. ومعالجتها التحقيق نتائج متابعة من والتأكد للتحقيق المستقل الالزمة الترتيبات وجود اللجنة وتضمن أخرى، أمور

..ال يجوز دمج أعمال أي لجنة أخرى مع أعمال هذه اللجنة 7.4.11

 والمكافآت:يحات شلجنة التر 7.5

المستقلين  أعضاء بحيث يكون غالبية أعضاء اللجنة بمن فيهم رئيس اللجنة من األعضاء تتشكل هذه اللجنة على األقل من ثالثة
 -التالية: تتولى اللجنة المهام 

تحديد األشخاص المؤهلين لالنضمام إلى عضوية المجلس مع األخذ باالعتبار قدرات ومؤهالت األشخاص المرشحين، كما يؤخذ  7.5.1

ضو عدد مرات حضوره وفاعلية مشاركته في اجتماعات المجلس.بعين االعتبار في حالة إعادة ترشيح الع

ترشح إلى المجلس األشخاص المؤهلين لالنضمام إلى اإلدارة التنفيذية العليا. 7.5.2

التأكد من حضور اعضاء المجلس ورشات عمل او ندوات في المواضيع المصرفية وباألخص إدارة المخاطر والحاكمية المؤسسية  7.5.3

المصرفي.وآخر تطورات العمل 

د( من هذه /6تحديد فيما إذا كان العضو يحقق صفة العضو المستقل آخذة بعين االعتبار الحد األدنى للشروط الواردة في المادة ) 7.5.4

التعليمات، ومراجعة ذلك بشكل سنوي.
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يا  ومقارن مع البنوك إتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم أداء المجلس والمدير العام، بحيث يكون معيار تقييم األداء موضوع 7.5.5

والمؤسسات المالية األخرى، باإلضافة إلى معايير سالمة وصحة البيانات المالية ومدى االلتزام بالمتطلبات الرقابية وتقديم 

 .التوصيات للمجلس بخصوص أيّة تغيرات مقترحه

الطلب، والتأكد من اطالعهم  توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض المواضيع الهامة عن البنك ألعضاء المجلس عند 7.5.6

 المستمر حول أحدث المواضيع ذات العالقة بالعمل المصرفي.

التأكد من وجود سياسة منح مكافآت إلداري البنك ومراجعتها بصورة دورية وبحيث تضمن أن تكون الرواتب/ المكافآت كافية  7.5.7

والتاكد  ت الممنوحة من قبل البنوك األخرىوالمكافآالستقطاب أشخاص مؤهلين للعمل واالحتفاظ بهم بشكل يتماشى مع الرواتب 

  .من االلتزام بتطبيق هذه السياسة

بتحديد رواتب المدير العام وباقي اإلدارة التنفيذية العليا ومكافآتهم وامتيازاتهم األخرى. ة الى المجلستوصيال 7.5.8

التأكد من وجود خطة إحالل لإلدارة التنفيذية العليا. 7.5.9

 المخاطر: لجنة إدارة   7.6

 ألكثرمن لجنة من اللجان المذكورة أعاله كما يحظر عليه أن يكون رئيسا  ألكثريحظر على أي عضو في المجلس أن يكون رئيسا  7.6.1

 المجلس.من لجنتين من كافة اللجان المنبثقة عن 

ال في التقليل من الرقابة الداخلية فعّ مسؤولية المجلس تكُمن في مراقبة المخاطر التي قد يتعرض لها البنك ومراقبة أن كان نظام  7.6.2

 مستوى مقبول، بما في ذلك مخاطر االئتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر التشغيلية.الى كافة المخاطر 

تشكل هذه اللجنة من بين ثالثة أعضاء على األقل من المجلس على أن يكون من بينهم عضوا  مستقال ، ويجوز أن يشارك في  7.6.3

.يتها أعضاء من اإلدارة التنفيذية العلياعضو

 :تتولى اللجنة المهام التالية 7.6.4

ماده  7.6.4.1 نك واعت ية في الب يذ بل اإلدارة التنف عد من ق نك الم كل التنظيمي إلطار إدارة المخاطر في الب بالهي بل مجلس ممراجعة  ن ق

اإلدارة

.مراجعة استراتيجية إدارة المخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من المجلس 7.6.4.2

مراجعة المستوى المقبول للمخاطر والتوصية للمجلس بالموافقة علية. 7.6.4.3

.مواكبة التطورات التي تؤثر على إدارة المخاطر بالبنك، ورفع تقارير دورية عنها إلى المجلس 7.6.4.4

 .لمجلسا االتحقق من عدم وجود تفاوت بين المخاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى المخاطر المقبولة التي وافق عليه  7.6.4.5

ن تعرضببه تهيئة الظروف المناسبببة التي تضببمن التعرف على المخاطر ذات األثر الجوهري، وأي أنشببطة يقوم بها البنك يمكن أ  7.6.4.6

لمخاطر أكبر من مستوى المخاطر المقبولة، ورفع تقارير بذلك إلى المجلس ومتابعة معالجتها.

وعلىمستوى المخاطر المقبول  العمل،مراجعة الوضع السياسي واالقتصادي المحيط ومدى تاثيرة على سير  7.6.4.7

 دورية اجتماعات اللجان 7.7

يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس االدارة ليس عضوا  في لجنة معينة أن يحضر أي اجتماع لها بعد أخذ موافقة رئيس اللجنة أو موافقة 

أغلبية أعضاء اللجنة.

 مجلس اإلدارة: ام ومسؤوليات مه .8

يمثل مجلس اإلدارة اهتمام المالكين في استمرارية العمل الناجح، بما في ذلك تعظيم العوائد المالية على األمد الطويل، وهذه مسؤولية  8.1

وسالمته المالية، والتأكد من تلبية المتطلبات الرقابية بالبنك  مسؤوليات المتعلقةتحمل كافة التتطلب موقفا  مبادرا  من أعضاء المجلس ل
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ومصالح المساهمين والمودعين والدائنين والموظفين والتأكد من أن البنك يدار بالطريقة التي تضمن هذه النتيجة، كذلك على المجلس 

 ما يلي: شمل مسؤوليات المجلس الرئيسيةمسؤولية التأكد من أن اإلدارة التنفيذية قادرة على تنفيذ مسؤولياتها في كل األوقات. وت

 :اإلشراف على اإلدارة التنفيذية العليا  8.1.1

لمختصة اويمثلها لدى الغير وامام جميع الجهات بما في ذلك الجهات القضائية  للبنكعتبر رئيس مجلس االدارة رئيسا  8.1.2

ب احكام وله ان يفوض من يمثله امام هذه الجهات ويمارس رئيس المجلس الصالحيات المخولة له بموجالرقابية  والجهات

االدارة بالتعاون  ويتولى تنفيذ قرارات مجلس البنكهذا القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاه واالنظمة االخرى المعمول بها في 

 .البنكمع الجهاز التنفيذي في 

ءته، وعليه اعتماد تنفيذية العليا ومتابعة أدائها، والتأكد من سالمة األوضاع المالية للبنك ومن مالاإلشراف على اإلدارة ال 8.1.3

.سياسات وإجراءات مناسبة لإلشراف والرقابة على أداء البنك

صد ياس وروق لتحديد (KPIs) اعتماد سياسة لمراقبة ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية عن طريق وضع مؤشرات أداء رئيسية 8.1.4

 األداء والتقدم نحو تحقيق األهداف المؤسسية

لية للمعايير تحديد القيم المؤسسية للبنك، ورسم خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة لكافة أنشطة البنك، وترسيخ ثقافة عا 8.1.5

 .األخالقية والنزاهة والسلوك المهني إلداري البنك

قة، وأنه شاملة لكافة أنشطته وتتماشى مع التشريعات ذات العالالتأكد من توفر سياسات وخطط وإجراءات عمل لدى البنك  8.1.6

 .قد تم تعميمها على كافة المستويات اإلدارية، وأنه يتم مراجعتها بانتظام

اء خدماتهم، على تعيين كل من المدير العام ومدير التدقيق ومدير إدارة المخاطر ومسؤول االمتثال وقبول استقاالتهم أو انه 8.1.7

عاء أي اداري على عدم ممانعة البنك المركزي على استقالة أو انهاء خدمات أي منهم، وللبنك المركزي استدأن يتم الحصول 

 في البنك للتحقق من أسباب االستقالة أو انهاء الخدمات.

هذه اعتماد تحديد األهداف االستراتيجية للبنك، وتوجيه اإلدارة التنفيذية إلعداد استراتيجية لتحقيق هذه األهداف، و 8.1.8

االستراتيجية، وكذلك اعتماد خطط عمل تتماشى مع هذه االستراتيجية

اعتماد استراتيجية المخاطر للبنك: 8.2

إلدارة المخاطر ومراقبة تنفيذها، بحيث تتضمن مستوى المخاطر المقبولة وضمان  استراتيجيةاعتماد على مجلس االدارة  8.2.1

عدم تعريض البنك لمخاطر مرتفعة، وأن يكون المجلس ملما  ببيئة العمل التشغيلية للبنك والمخاطر المرتبطة بها، وأن يتأكد 

اس وضبط ومراقبة كافة أنواع المخاطر التي من وجود أدوات وبنية تحتية إلدارة المخاطر في البنك قادرة على تحديد وقي

 .يتعرض لها البنك

يتحمل المجلس مسؤولية سالمة كافة عمليات البنك بما فيها أوضاعه المالية ومسؤولية تنفيذ متطلبات البنك المركزي، وكذلك  8.2.2

البنك يدار ضمن إطار متطلبات الجهات الرقابية والتنظيمية األخرى المتعلقة بعمله، ومراعاة أصحاب المصالح ، وأن 

التشريعات والسياسات الداخلية للبنك، وأن الرقابة الفعالة متوفرة باستمرار على أنشطة البنك بما في ذلك انشطة البنك المسندة 
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اعتماد أنظمة ضبط ورقابة داخلية للبنك ومراجعتها سنويا  والتأكد من قيام المدقق الداخلي والمدقق الخارجي .لجهات خارجية

 .اجعة هيكل هذه األنظمة مرة واحدة على األقل سنويا  بمر

.كافية وموثوق بها تغطي كافة أنشطة البنك (MIS) ضمان وجود نظم معلومات إدارية 8.2.3

تتضمن تقييم نوعية الحاكمية المؤسسية لعمالئه من الشركات وخاصة  االئتمانية للبنكعلى المجلس التحقق من أن السياسة  8.2.4

 .الشركات المساهمة العامة، بحيث يتم تقييم المخاطر للعمالء بنقاط الضعف والقوة تبعا  لممارساتهم في مجال الحاكمية

م، ومراعاة تقديم التمويل للشركات التأكد من أن البنك يتبنى مبادرات اجتماعية مناسبة في مجال حماية البيئة والصحة والتعلي 8.2.5

 .الصغيرة ومتوسطة الحجم بأسعار وآجال مناسبة

اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإيجاد فصل واضح بين سلطات المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة من جهة واإلدارة التنفيذية  8.2.6

مناسبة للحد من تأثيرات المساهمين الذين من جهة أخرى بهدف تعزيز الحاكمية المؤسسية السليمة، وعليه إيجاد آليات 

:وذلك من خالل اآلتي على سبيل المثال ال الحصر مؤثرة،يمتلكون مصلحة 

أن ال يشغل أي من المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة في اإلدارة التنفيذية العليا، وعلى البنك توفيق  8.2.7

تذه التعليماواحدة من تاريخ نفاذ ه فترة سنةأوضاعه خالل 

.أن تستمد اإلدارة التنفيذية العليا سلطتها من المجلس وحده، والعمل في إطار التفويض الممنوح لها من قبله 8.2.8

  اعتماد هيكل تنظيمي للبنك:  8.3

.هيكل تنظيمي للبنك يبين التسلسل اإلداري، بما في ذلك لجان المجلس واإلدارة التنفيذية على المجلس اعتماد 8.3.1

:على مجلس إدارة البنك العامل ضمن مجموعة بنكية التقيد بما يلي 8.3.2

ت للمجموعة والشركات التابعة ، فعلى المجلس اعتماد االستراتيجيات والسياساكان البنك المحلي هو البنك األم في حال 8.3.2.1

لمجموعة بشكل يتماشى مع هذه واعتماد دليل للحاكمية المؤسسية على مستوى ا الشركات،، واعتماد الهياكل االدارية لهذه لها

مع  التعليمات،التعليمات لتطبيقه على كامل المجموعة وبحيث يضمن ان تكون سياسات الشركات التابعة متماشية مع هذه 

  .مراعاة التعليمات الصادرة بهذا الشأن عن البنوك المركزية او الجهات الرقابية للدول المتواجدة فيها الشركات التابعة

هيكل المجموعة وخاصة ذات الهياكل المعقدة، وذلك من خالل معرفة الروابط والعالقات ما بين الوحدات االحاطة ب 8.3.2.2

وسياسات الحاكمية المؤسسية  استراتيجياتاألم، ومدى كفاية الحاكمية المؤسسية ضمن المجموعة مع المواءمة بين  والمؤسسة

األم وهذه التعليمات أو أي تعليمات يصدرها البنك المركزي أو الجهات الرقابية األخرى ذات العالقة الحقا  في هذا  للمؤسسة

 .المجال، وفي حال حصول تعارض يجب أخذ موافقة البنك المركزي المسبقة لمعالجة ذلك

لك بما يخل بالدور الرقابي للمجلس، وأن ال تحديد العمليات المصرفية التي تتطلب موافقته على أن يراعى عدم التوسع في ذ 8.3.2.3

 .منفردا  بما في ذلك رئيس المجلسيمنح صالحيات تنفيذية بما فيها صالحيات منح ائتمان لعضو من أعضاء المجلس 

تشكيل لجنة منبثقة عنه تحت مسمى "لجنة تسهيالت" للنظر في التسهيالت التي تتجاوز صالحية  رغب إذافيما  للمجلسيحق  8.3.2.4

أعلى لجنة في اإلدارة التنفيذية ووفقا لما يلي:

ي لجنة ويجوز أن يكون أحد أعضائها مستقال على أن ال يكون عضوا ف اعضاء،ان ال يقل عدد اعضاء اللجنة عن خمسة  .1
 شارك أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا في اجتماعاتها لعرض توصياتهم.يمكن أن ي االتدقيق، كم

جنة االدارة لان تنحصر صالحياتها باتخاذ القرار المناسب بخصوص التسهيالت التي تم التوصية بالموافقة عليها من قبل  .2
 .أعاله اليهاالتنفيذية المشار 

 االئتمانية وبحيثت متعلقة بمنح او تعديل او تجديد او هيكلة التسهيالاللجنة وال بهذهتحديد حدود عليا للصالحيات المناطة  .3
 .االدارة بالخصوصيكون هناك صالحيات واضحة لمجلس 

 ضائهااععدد  بأغلبيةان يكون النصاب القانوني الجتماعات اللجنة بحضور اربعة اعضاء على االقل وتتخذ قرارتها  .4
 بغض النظر عن عدد الحاضرين منهم.

قبلها.ان ترفع الى المجلس بشكل دوري تفاصيل التسهيالت التي تم الموافقة عليها من  .5
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حال تعذر الحضور الشخصي فيمكن  يأن يقوم أعضاء اللجنة بحضور اجتماعاتها والتصويت على قراراتها شخصيا، وف .6
على محضر االجتماع على أن يتم للعضو ابداء وجهة نظرة من خالل الفيديو أو الهاتف وله الحق في التصويت والتوقيع 

 توثيق ذلك حسب األصول.
يذية للمجلس تفويض بعض أو جميع صالحيات هذه اللجنة في تعديل شروط أو هيكلة التسهيالت للجنة اإلدارة التنف .7

المذكورة أعاله مع ضرورة اطالع لجنة التسهيالت على ما تم اتخاذه من قرارات ضمن هذه الصالحيات.

لمكافآت المالية لألعضاء ولإلداريينا اعتماد 8.4

 .على المجلس وضع إجراءات لتحديد مكافآت أعضائه، وذلك اعتمادا  على نظام التقييم الذي أقره

والمكافآت في البنك وضع سياسة منح مكافآت مالية لإلداريين تتصف بالموضوعية والشفافية، وأن يتم  اتعلى لجنة الترشيح 8.4.1

اعتمادها.عمل من تاريخ  اعتمادها من قبل المجلس وتزويد البنك المركزي بنسخة عنها خالل فترة أقصاها سبعة أيام

 :كحد أدنىيجب أن يتوفر في سياسة منح المكافآت المالية العناصر التالية  8.4.2

أن تكون معدة للمحافظة على اإلداريين ذوي الكفاءات والمهارات والخبرات الالزمة واستقطابهم وتحفيزهم واالرتقاء  8.4.2.1

.بأدائهم

أن تكون مصممة لضمان عدم استخدامها بشكل يؤثر على مالءة وسمعة البنك 8.4.2.2

 .أن تأخذ باالعتبار المخاطر ووضع السيولة واألرباح وتوقيتها 8.4.2.3

 يستند عنصر منح المكافأة فقط على أداء السنة الحالية، بل أن يستند أيضا  على أدائه في المدى المتوسط والطويل أن ال 8.4.2.4

.سنوات( 3-5)

 .أن تعبر عن أهداف البنك وقيمه واستراتيجيته 8.4.2.5

 .رواتب أو بدالت أو عالوات أو خيارات األسهم أو أي مزايا اخرى /مكافآت كأن تكون على شكل أتعابتحدد شكل ال 8.4.2.6

أن تتضمن إمكانية تأجيل دفع نسبة معقولة من المكافآت، بحيث يتم تحديد هذه النسبة وفترة التأجيل على أساس طبيعة  8.4.2.7

 .العمل ومخاطرة ونشاطات اإلداري المعني

اعتمادا  على نتائج  وغيرها()إدارة المخاطر، التدقيق، االمتثال،  أن ال يتم منح مكافآت مالية إلداري الدوائر الرقابية 8.4.2.8

أعمال الدوائر التي يراقبونها.

س واللجان العاملة المنبثقة عنه:تقييم أداء المجل 8.5

-على المجلس استحداث نظام لتقييم أعماله وأعمال أعضائه، وعلى أن يتضمن هذا النظام كحد أدنى ما يلي 8.5.1

 وتحديد دور المجلس في تحقيق هذه األهداف بشكل يمكن قياسه.وضع أهداف محددة   8.5.1.1

واستخدامها لقياس  االستراتيجية( التي يمكن استخالصها من الخطط واألهداف KPIsتحديد مؤشرات أداء رئيسية ) 8.5.1.2

أداء المجلس.

 التواصل ما بين مجلس اإلدارة والمساهمين ودورية هذا التواصل. 8.5.1.3

 مع اإلدارة التنفيذية العليا.دورية اجتماعات مجلس اإلدارة  8.5.1.4

دور العضو في اجتماعات مجلس اإلدارة، وكذلك مقارنة أدائه بأداء األعضاء اآلخرين، ويجب الحصول على التغذية  8.5.1.5

الراجعة من العضو المعني وذلك بهدف تحسين عملية التقييم.

المركزي ألعضائه، وعلى أن تقوم اللجنة بإعالم البنك تقوم لجنة الترشيح والمكافآت سنويا  بتقييم لعمل المجلس ككل وللجانه و   8.5.2

يلي:وبحيث يشمل التقييم ما   التقييم.بنتيجة هذا االوراق المالية  وهيئة

 تقييم الكيفية التي يعمل بها المجلس. 8.5.2.1

ضوء أهدافها ومسؤولياتها المحددةقييم أداء كل لجنة من لجان المجلس في ت 8.5.2.2
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المجلس واجتماعات اللجنة، ومدى مشاركته البناءة في المناقشات وصنع مراجعة نشاط كل عضو وحضوره في  8.5.2.3

القرار.

 مالءمة أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا: 9

على المجلس اعتماد سياسة لضمان مالءمة أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك، على أن تتضمن هذه السياسة الحد األدنى من  .9.1

الواجب توفرها في عضو اإلدارة التنفيذية العليا، وعلى المجلس مراجعة هذه السياسة من وقت  المعايير والمتطلبات والشروط

ألخر، ووضع إجراءات وأنظمة كافية للتأكد من استيفاء جميع أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا لمعايير المالءمة واستمرار تمتعهم 

 .سياسةبها، وعلى البنك تزويد البنك المركزي بنسخة من هذه ال

على المجلس تعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفية، والحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة  .9.2

على تعيينه.

 الحصول على موافقة المجلس عند تعيين أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك. .9.3

علومات جوهرية يمكن أن تؤثر سلبا  على مالءمة أي من أعضاء إدارته التنفيذية على المجلس إعالم البنك المركزي عن أي م .9.4

العليا.

( ألعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للبنك، وعلى المجلس مراجعة هذه Succession Planعلى المجلس إقرار خطة إحالل ) .9.5

 الخطة مرة في السنة على األقل.

يعين في اإلدارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية: يجب أن تتوفر في من .9.6

 أن ال يكون عضوا  في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة، ما لم يكن البنك اآلخر تابعا  لذلك البنك. 9.6.1

 أن يكون متفرغا  إلدارة أعمال البنك. 9.6.2

لمالية أو المحاسبة أو إدارة األعمال أو أي أن يكون حاصال  على الدرجة الجامعية األولى كحد أدنى في االقتصاد أو ا 9.6.3

 من التخصصات المشابهة التي لها عالقة بعمل البنك.

أعمال ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات باستثناء منصب المدير العام  البنوك أون يكون لديه خبرة في مجال أعمال  9.6.4

 ك عن عشر سنوات.أو المدير اإلقليمي، الذي يجب أن ال تقل خبرته في مجال أعمال البنو

يجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تعيين أي عضو في اإلدارة التنفيذية العليا وبالتالي على البنك قبل  9.6.5

تعيين أي عضو في اإلدارة التنفيذية العليا أن يحصل من المرشح للتعيين على سيرته الذاتية مرفقا  بها الوثائق والشهادات 

مرشح خبرة وشهادات حسن السيرة والسلوك وغيرها من الوثائق المعززة الالزمة، والطلب من الالعلمية وشهادات ال

وعلى البنك تزويد البنك المركزي بنسخة عن اإلقرار مرفقا  به السيرة الذاتية للعضو. 2توقيع اإلقرار المرفق رقم 

البنك: العام واداري أداء المديرتقييم  .10

المدير العام سنويا  وفق نظام تقييم معد من قبل لجنة الترشيح والمكافآت بما في ذلك وضع مؤشرات األداء على المجلس تقييم أداء  10.1

الرئيسية، وبحيث تتضمن معايير تقييم أداء المدير العام كل من األداء المالي واإلداري للبنك، ومدى إنجازه لخطط واستراتيجيات البنك 

اللجنة بإعالم البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم. متوسطة وطويلة األجل، وعلى أن تقوم

على المجلس اعتماد نظام لقياس أداء إداري البنك من غير أعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام، على أن يشمل هذا النظام على  10.2

.اآلتي كحد أدنى

ق الضوابط الداخلية والمتطلبات التنظيميأن يعطى وزٌن ترجيحٌي مناسٌب لقياس أداء االلتزام بإطار عمل إدارة المخاطر وتطبي 10.3

أن ال يكون إجمالي الدخل أو الربح العنصر الوحيد لقياس األداء، ولكن يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عناصر أخرى لقياس أداء  10.4

اإلداريين مثل المخاطر المرتبطة بالعمليات األساسية ورضا العميل وغيرها حيثما كان ذلك قابال للتطبيق.

.عدم استغالل النفوذ وتعارض المصالح 10.5 .
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 تعارض المصالح:  .11

ينبغي أال يقوم أعضاء المجلس عند ممارستهم لمهامهم اإلدارية بالسعي وراء مصالح شخصية لهم أو ألطراف ذات عالقة ضد  11.1

تعارض مصالح مصلحة البنك، ومن مسؤولية كل عضو أن يقوم في أقرب فرصة بتبليغ رئيس المجلس بشأن أي وضع ينطوي على 

.محتمل لدى البنك أو لدى شركات أخرى لها مصالح مع البنك ويتم الموافقة عليه من قبل كافة أعضاء المجلس

 .على اإلداريين تجنب تعارض المصالح 11.2

بنكية، على المجلس اعتماد سياسة وإجراءات لمعالجة تعارض المصالح الذي قد ينشأ عندما يكون البنك جزءا  من مجموعة  11.3

 .عن أي تعارض في المصالح قد ينشأ عن ارتباط البنك بالشركات داخل المجموعة فصاحواإل

على المجلس اعتماد سياسات وإجراءات للتعامالت مع ذوي العالقة بحيث تشمل تعريف هذه األطراف أخذا  باالعتبار التشريعات  11.4

ال يسمح بتجاوز هذه السياسات واإلجراءاتوشروط التعامالت وإجراءات الموافقة وآلية مراقبة هذه التعامالت، بحيث 

على الدوائر الرقابية في البنك التأكد من أن عمليات ذوي العالقة قد تمت وفق السياسة واإلجراءات المعتمدة، وعلى لجنة التدقيق  11.5

القيام بمراجعة جميع تعامالت ذوي العالقة ومراقبتها، وإطالع المجلس على هذه التعامالت

.أكد من أن اإلدارة التنفيذية العليا تنفذ السياسات واإلجراءات المعتمدةعلى المجلس الت 11.6

 .على المجلس اعتماد ضوابط لحركة انتقال المعلومات بين مختلف اإلدارات، تمنع االستغالل للمنفعة الشخصية 11.7

لفات محتملة، كما يمكن أن يضع البنك اإلجراءات التي تضمن بموجبها للموظفين اإلبالغ بسرية عن أي مخاوف من وجود مخا 11.8

ومتابعتها بصورة مستقلة حسب سياسة التبليغ المعتمدة في البنك وبحيث يتم اإلشراف عليها ومراقبتها من  الشكاوىالتحقيق بهذه 

قبل لجنة التدقيق

سياسات  ينبغي على المجلس أن يضمن أن البنك يحافظ على مستوى عالي من النزاهة في عملياته وذلك من خالل تطبيق أفضل 11.9

ومعايير أخالقيات العمل التي تتفق مع المعايير المهنية والقيم الُمثلى. واعتماد سياساٍت وميثاٍق للسلوك المهني وتعميمها على جميع 

 :اإلداريين وبحيث تتضمن بحد أدنى اآلتي

.عدم استغالل أي من اإلداريين معلومات داخلية في البنك لمصلحتهم الشخصية 11.9.1

 .تنظم العمليات مع ذوي العالقةقواعد وإجراءات  11.9.2

 .الحاالت التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح 11.9.3

 .على المجلس التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعمالها وتتجنب تعارض المصالح 11.9.4

 .يجب أن ال يدخل العضو في منافسة مع البنك 11.9.5

 .موجودات البنك لمصلحته عدم قبول هدايا قيمة له أو ألقربائه أو استخدام 11.9.6

.عدم استغالل وضعة كشخص مطلع بحكم عضويته على القيام بأعمال قد تعود في المصلحة عليه أو على أتباعه 11.9.7

غير  بصبببورة مباشبببرة او ان يتعامل باسبببهم البنك فيهوالمدير العام  واي موظف  بنكيحظر على رئيس واعضببباء مجلس ادارة ا 11.10

ص آخر شببببخ أليكما ال يجوز ان ينقل هذه المعلومات  لبنكمباشببببرة بناء على معلومات اطلع عليها بحكم منصبببببه او عمله في ا

يها او اذا التي هو عضبو او موظف ف للبنكاو اي شبركة تابعة او قابضبة او حليف  البنك افي اسبعار اسبهم هذ تأثيربقصبد احداث 

الشبببخص الذي قام  ، ويقع باطال  كل تعامل او معاملة تنطبق عليها احكام هذه المادة ويعتبرالتأثيركان من شبببان النقل احداث ذلك 

قضية. بشأنهاو بالغير اذا اثير بالبنك أو بمساهميها أبذلك مسؤوال  عن الضرر الذي احدثه 

 قرير السنوي عن أي تضارب مصالح وعن اإلجراءات المتخذة من قبل المجلس مقابلها.ضرورة اإلفصاح في الت 11.11

والمديرين الرئيسبببببيين في البنك ان يقدم الى مجلس  المدير العامعلى كل من رئيس واعضببببباء مجلس ادارة البنك، وعلى كل من  11.12

من زوجته واوالده القاصبببببببرين من اسبببببببهم في البنك، يعقده بعد انتخابه اقرارا  خطيا  بما يملكه هو وكل  اول اجتماعاالدارة في 
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زوجته واوالده القاصرين حصصا  او اسهما  فيها اذا كان البنك مساهما  في تلك  وكل منواسماء الشركات االخرى التي يملك هو 

وع التغيير.الشركات االخرى وان يقدم الى المجلس اي تغيير يطرا على هذه البيانات خالل خمسة عشر يوما  من تاريخ وق

 حقوق أصحاب المصالح 12

ول أنشطة على المجلس توفير آلية محددة لضمان التواصل مع أصحاب المصالح وذلك من خالل اإلفصاح وتوفير معلومات ذات داللة ح

:البنك ألصحاب المصالح من خالل اآلتي

.اجتماعات الهيئة العامة 12.1

 التقرير السنوي 12.2

.الل السنةخالبنك ووضعه المالي  أسهمتداول تقارير ربع سنوية تحتوي على معلومات مالية، باإلضافة إلى تقرير المجلس حول  12.3

 .الموقع االلكتروني للبنك 12.4

 .قسم عالقات المساهمين 12.5

الحضور على المجلس ضمان تخصيص جزء من موقع البنك االلكتروني يتضمن توضيح لحقوق المساهمين وتشجيعهم على  12.6

حاضر والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة، وكذلك نشر المستندات المعنية باالجتماعات ومن ضمنها النص الكامل للدعوة وم

 .االجتماعات

سنوات على  بهذه المسؤولية بعد مرور خمس ىدعوالقرار الذي تضمن المخالفة او الخطأ وفي جميع االحوال ال تسمع ال ذلك على 12.7

 .تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي صادقت فيه على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للبنك
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 :حدود للمسؤولية والمساءلة .13

وادت الى االضرار اتخذها مجلس االدارة  ي قراراتأوالمساهمين والغير عن  البنكمسؤولون تجاه  البنكرئيس واعضاء مجلس ادارة  13.1

عن اي  لرئيس واعضاء المجلس وال تحول موافقة الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس االدارة دون المالحقة القانونية البنك،بمصالح 

 القانون.مخالفات ترتكب من قبلهم ووفقا  الحكام 

من اعضاء مجلس ادارة  أكثرب على عضو او من هذه المادة اما شخصية تترت أعالهتكون المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة  13.2

او مشتركة بين رئيس واعضاء المجلس ويكونون جميعهم في هذه الحالة االخيرة مسؤولين بالتضامن والتكافل عن التعويض  البنك

الجتماع اعضو اثبت اعتراضه خطيا  في محضر على ان ال تشمل هذه المسؤولية اي  ،الخطأعن الضرر الذي نتج عن المخالفة او 

 .في جميع المستويات اإلدارية في البنك االلتزام بهاملزمة وعلى ان يتم على المجلس اعتماد حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة  13.3

على المجلس أن يتأكد من أن الهيكل التنظيمي يعكس بوضوح خطوط المسؤولية والسلطة، على أن يشمل على االقل المستويات  13.4

:التاليةالرقابية 

 .مجلس اإلدارة 13.4.1

 .إدارات منفصلة للمخاطر واالمتثال والتدقيق ال تمارس اعمال تنفيذية يومية 13.4.2

ن اة االئتمــــفي مراجعــموظ )مثلك ــــة البنـــة ألنشطــــيات اليوميــــاركين في العملــدات / موظفين غير مشـــــوح 13.4.3

 (.Middle Office و

التنفيذية العليا تقوم بمسؤولياتها المتعلقة بإدارة العمليات اليومية للبنك وأنها تساهم في تطبيق على المجلس التأكد من أن اإلدارة  13.5

 الحاكمية المؤسسية فيه، وأنها تفوض الصالحيات للموظفين، وأنها تنشئ بنية إدارية فعالة من شأنها تعزيز المساءلة، وأنها تنفذ المهام

.ل بشكل يتفق مع السياسات واإلجراءات التي اعتمدها المجلسفي المجاالت واألنشطة المختلفة لألعما

 .على المجلس اعتماد ضوابط رقابية مناسبة تمكنه من مساءلة اإلدارة التنفيذية العليا 13.6

ال يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام ويجب أن ال يكون رئيس المجلس  الشركات،على الرغم مما ورد في قانون  13.7

.من أعضاء المجلس أو المساهمين الرئيسيين مرتبطا  مع المدير العام بصلة قرابة دون الدرجة الرابعةأو أي 

:على المدير العام إضافة  إلى ما هو وارد في التشريعات أن يعمل على ما يلي 13.8

.تطوير التوجه االستراتيجي للبنك 13.8.1.1

 .تنفيذ استراتيجيات وسياسات البنك 13.8.1.2

 .تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة 13.8.1.3

.توفير اإلرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة األجل 13.8.1.4

 .توصيل رؤية ورسالة واستراتيجية البنك إلى الموظفين 13.8.1.5

 .إعالم المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك 13.8.1.6

 .إدارة العمليات اليومية للبنك 13.8.1.7

 السرية:  .14

غيره اي  الى البنك اوان يفشي الى اي مساهم في  يعمل فيه بنك ومديره العام او اي موظفيحظر على رئيس واعضاء مجلس ادارة ال  

ه باي عمل لها او او قيام البنكوكان قد حصل عليها بحكم منصبه في عتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة له وت بنكمعلومات او بيانات تتعلق بال

القوانين واالنظمة  ويستثنى من ذلك المعلومات التي تجيز، بالبنكفيها وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن االضرار التي لحقت 

وال تحول موافقة الهيئة العامة على ابراء رئيس واعضاء مجلس االدارة من هذه المسؤولية. ،المعمول بها نشرها
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:خدمة المجتمع المحلي والبيئة .15

:وذلك من خالل ما يليوالبيئة اتجاه المجتمع  بمسؤوليتهيدرك بنك المؤسسة العربية المصرفية )االردن( كونه جزء من المجتمع 

 :الربحدعم المؤسسات التي ال تهدف الى   15.1

ن خالل دعم الكيانات التي تعنى بالشؤون االجتماعية ودعم عمليات الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي التي تعود بالنفع م 15.1.1

.على المجتمع

  الفقيرة قطاعاتالتبني المبادرات التي تخدم  15.1.2

 البرامج التي من شانها تحقيق الرفاهية االجتماعيةتشجيع  15.1.3

 المصالح:إقامة حوار مع المؤسسات التي تمثل اصحاب  15.2

كما ان الحفاظ على  نشاطهلتحقيق النمو الدائم في  استراتيجيةاهمية  هيرى البنك ان إقامة الحوار مع المؤسسات المختلفة ل 15.2.1

.قنوات اتصال مفتوحة مع المؤسسات التي تمثل اصحاب المصالح تساعد على تحقيق المصالح المشتركة

: يحدد البنك احتياجات المجتمع ويسعى للمساهمة بها من خالل تقديم المنح من خالل المساهمات ورعاية االنشطة المجتمعدعم  15.3

.االنشطةورعاية 

.االجتماعية للبنك في حرصة في مجال الحفاظ على البيئة المسؤوليةجوانب  أحديمثل حماية البيئة  15.4

:على رئيس المجلس أن يضطلع بما يلي كحد أدنى دور رئيس المجلس: 16

أن يترأس اجتماعات المجلس، والعمل على خلق ثقافة تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد عليها تباين في وجهات  16.1

والعمل على زيادة الوعي فيما يخص النقاشات والتصويت على المواضيع المطروحة على المجلس.النظر، 

العمل على توطيد العالقة بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للبنك  16.2

التأكد من وجود معايير عالية من الحاكمية المؤسسية لدى البنك. 16.3

م الدعم المستمر له.االتصال الدائم مع الرئيس التنفيذي للبنك وتقدي 16.4

الحرص على إقامة عالقة بناءة بين المجلس واإلدارة التنفيذية  التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى أعضاء المجلس وإلى الم 16.5

للبنك.

األعضاء، التشجيع على النقد البنّاء حول القضايا التي يتم بحثها بشكل عام وتلك التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين  16.6

ويشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.

التأكد من استالم جميع أعضاء المجلس لمحاضر االجتماعات السابقة وتوقيعها، واستالمهم جدول أعمال أي اجتماع قبل انعقاده  16.7

الجتماع ويكون التسليم بواسطة بمدة كافية، على أن يتضمن الجدول معلومات مكتوبة كافية عن المواضيع التي سيتم مناقشتها في ا

أمين سر المجلس.
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 التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس. 16.8

 والهامة في اجتماعات المجلس بشكل مستفيض. االستراتيجيةمناقشة القضايا  16.9

ذات ركزي تزويد كل عضو من أعضاء المجلس عند انتخابه بنصوص القوانين ذات العالقة بعمل البنوك وتعليمات البنك الم 16.10

بعمل المجلس بما فيها هذه التعليمات، وبكتيب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته وواجباته، ومهام وواجبات أمين سر المجلس. العالقة

 تزويد كل عضٍو بملخٍص كاٍف عن أعمال البنك عند التعيين أو عند الطلب. 16.11

مهام ومسؤوليات المجلس وخاصة ما يتعلق بالمتطلبات القانونية التداول مع أي عضٍو جديد بمساعدة المستشار القانوني للبنك حول  16.12

والتنظيمية لتوضيح المهام والصالحيات واألمور األخرى الخاصة بالعضوية ومنها فترة العضوية، ومواعيد االجتماعات، ومهام 

ورة.اللجان، وقيمة المكافآت، وإمكانية الحصول على المشورة الفنية المتخصصة المستقلة عند الضر

على رئيس المجلس تزويد البنك المركزي بمحاضر اجتماعات الهيئة العامة وذلك خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام من تاريخ   16.13

 االجتماع.مصادقة مراقب عام الشركات أو من يمثله على محضر 

الجديد حضور برنامج توجيه  تلبية احتياجات أعضاء المجلس فيما يتعلق بتطوير خبراتهم وتعلمهم المستمر، وأن يتيح للعضو 16.14

(Orientation Program بحيث يراعي الخلفية المصرفية للعضو، على أن ،)هذا البرنامج وكحد أدنى المواضيع التالية: يحتوي

البنية التنظيمية للبنك، والحاكمية المؤسسية، وميثاق قواعد السلوك المهني. 16.14.1

وسياساته المعتمدة. االستراتيجيةاألهداف المؤسسية وخطة البنك  16.14.2

األوضاع المالية للبنك. 16.14.3

هيكل مخاطر البنك وإطار إدارة المخاطر لديه  16.14.4

:: على كل عضٍو من أعضاء المجلس االضطالع بما يلي كحد أدنىواجبات اعضاء المجلس 16.15

وكذلك ومواكبة التطورات التي تحصل فيه اإللمام بالتشريعات والمبادئ المتعلقة بالعمل المصرفي والبيئة التشغيلية للبنك  16.15.1

.المستجدات الخارجية التي لها عالقة بأعماله بما في ذلك متطلبات التعيين في وظائف اإلدارة التنفيذية العليا في البنك

 .حضور اجتماعات المجلس، واجتماعات لجانه حسب المقتضى واجتماعات الهيئة العامة 16.15.2

 .سرية الخاصة بالبنك أو استخدامها لمصلحته الخاصة أو لمصلحة غيرهعدم اإلفصاح عن المعلومات ال 16.15.3

تغليب مصلحة البنك في كل المعامالت التي تتم مع أي شركة أخرى له مصلحة شخصية فيها، وعدم أخذ فرص العمل التجاري  16.15.4

أي تعارض في المصالح الخاصة بالبنك لمصلحته الخاصة، وأن يتجنب تعارض المصالح، واإلفصاح للمجلس بشكل تفصيلي عن 

في حالة وجوده مع االلتزام بعدم الحضور أو المشاركة بالقرار المتخذ باالجتماع الذي يتم فيه تداول مثل هذا الموضوع، وأن يدَون 

 .هذا اإلفصاح في محضر اجتماع المجلس

لمجلس، وتسهيل قيامهم بالمهام الموكلة يجب أن يتاح ألعضاء المجلس ولجانه االتصال المباشر مع اإلدارة التنفيذية وأمين سر ا 16.15.5

 .اإلدارةشريطة موافقة أغلبية أعضاء مجلس إليهم بما في ذلك االستعانة عند اللزوم وعلى نفقة البنك بمصادر خارجية 

تتم في مع التأكيد على عدم قيام أي من اعضاء المجلس بالتأثير على قرارات االدارة التنفيذية اال من خالل المداوالت التي  16.15.6

 .اجتماعات المجلس او اللجان المنبثقة عنه

بمهامه كعضو مجلس إدارة. هذا وعلى لجنة الترشيح والمكافآت إيجاد منهجية واضحة للتحقق  عتخصيص الوقت الكافي لالضطال 16.15.7

خ.من ذلك بما فيها )على سبيل المثال( مدى تعدد ارتباط العضو بعضويات مجالس إدارة أخرى/هيئات/منتديات...ال
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 -: المجلسدور أمين سر  16.16

:يرى مجلس االدارة أن دور أمين سر المجلس هو دور مهم وفعّال وعلى المجلس أن يحدد مهام أمين سر المجلس بحيث تشمل

حضور جميع اجتماعات المجلس، وتدوين كافة المداوالت واالقتراحات واالعتراضات والتحفظات وكيفية التصويت على  16.16.1

 .المجلس. التأكد من توفر النصاب القانوني لكافة اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنهمشروعات قرارات 

.تحديد مواعيد اجتماعات المجلس وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس 16.16.2

.التأكد من توقيع أعضاء مجلس اإلدارة على محاضر االجتماعات والقرارات 16.16.3

 ومتابعة بحثنية ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة من مجلس اإلدارة، تبليغ قرارات وتوصيات المجلس/ اللجنة للجهات المع 16.16.4

  .أي مواضيع تم إرجاء طرحها في اجتماع سابق

حفظ سجالت ووثائق اجتماعات مجلس اإلدارة والمستندات الخاصة بعضوية أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وتبليغ  16.16.5

 .األعضاءالجهات الرسمية بأية تعديالت تطر على عضوية 

.اتخاذ االجراءات الالزمة للتأكد من أن مشاريع القرارات المنوي إصدارها عن المجلس تتوافق مع التشريعات 16.16.6

.المجلسالتحضير الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن  16.16.7

.تزويد البنك المركزي بإقرارات المالءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء المجلس 16.16.8

وإرسالها لألعضاء قبل موعد االجتماع  اجندة االجتماعإعداد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه من حيث إعداد   16.16.9

بفترة مناسبة

المحافظة على السرية فيما يتعلق بقرارات المجلس ونتائج اجتماعاته، وعدم اإلفصاح عنها إال في الحدود التي تطلبها   16.16.10

.غ تلك القرارات ضمن القوانين واألنظمة والتعليمات النافذةعملية تبلي

.متابعة قرارات الهيئة العامة والحصول على الموافقات الالزمة فيما يتعلق بقرارات توزيعات األرباح 16.16.11

متابعة التغييرات في القوانين واألنظمة ذات العالقة بعمل المجلس. 16.16.12

 التدريب 17

 .يةعلى اطالع دائم بالتطورات داخل البنك والقطاعات المصرفية المحلية والدولعلى أعضاء مجلس اإلدارة أن يكونوا  17.1

سسات أن يقوم المجلس بتشجيع أعضائه على حضور الندوات واالجتماعات والمناسبات التي تتيح لهم فرصة اللقاء مع المؤ 17.2

 .والشركات المحلية والعالمية

 االمتثالو التدقيق ،المسائلة   .18

اإلدارة التنفيذية العلياعالقة المجلس مع  18.1

 يمكن ألعضاء المجلس ولجانه المختلفة االتصال المباشر مع إدارة البنك التنفيذية في أي وقت من األوقات. 17.2.1

ينعكس سلبا  على عمليات البنك مع ضرورة  أن يتم التأكد من قبل مجلس اإلدارة بأن اتصال أحد األعضاء مع اإلدارة التنفيذية ال 17.2.2

 لس أو الرئيس التنفيذي باالتصال سواء كان خطيا  أو شفويا .إعالم رئيس المج

يقوم مجلس اإلدارة بالطلب من الرئيس التنفيذي للبنك من وقت آلخر بدعوة بعض المدراء التنفيذيين لحضور اجتماعات المجلس،  17.2.3

( 2مال التي سيتم مناقشتها و/أو )( قادرين على تقديم معلومات إضافية حول بنود جدول األع1والذي يرى الرئيس التنفيذي أنهم )

المدراء الذين لديهم إمكانيات وتطلعات مستقبلية ترى اإلدارة العليا بأن على المجلس االطالع عليها

 العالقة مع المدققين الخارجيين 18.2

.على المجلس ضمان استقاللية مدقق الحسابات الخارجي بدايةً واستمراراً 

.سنويا  على لجنة التدقيق التحقق من استقاللية المدقق الخارجي  18.2.1
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على المجلس ضمان تدوير منتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق وشركاتها التابعة او الحليفة او المرتبطة بها باي  18.2.2

االنتخاب.شكل من االشكال كل سبع سنوات كحد أعلى وذلك من تاريخ 

.2010بدء التطبيق اعتبارا  من عام تحتسب مدة السبع سنوات عند  18.2.3

 مع المكتب القديم. (Joint)تكون السنة االولى )عند التدوير( للمكتب الجديد بشكل مشترك  18.2.4

بخالف مهمة  ال يجوز اعادة انتخاب المكتب القديم مرة اخرى قبل مرور سنتين على االقل من تاريخ اخر انتخاب له بالبنك 18.2.5

 المشتركة.التدقيق 

اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية أو أي نقاط أخرى أظهرها على المجلس  18.2.6

المدقق الخارجي.

من أي  نسخةالمركزي بوكذلك تزويد البنك  البنك،يقوم المدقق الخارجي بتزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريره عن اعمال  18.2.7

فيها.أي مهام يكلف  تقرير عن

 لتدقيق الداخلي: االعالقة مع  18.3

 على المجلس التأكد من أن دائرة التدقيق الداخلي في البنك قادرة على القيام بالمهام اآلتية كحد أدنى: 18.3.1

 التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية كافية ألنشطة البنك وشركاته التابعة وااللتزام بها. 18.3.2

 والمعايير الدولية والتشريعات ذات العالقة. التحقق من االمتثال لسياسات البنك الداخلية 18.3.3

تدقيق األمور المالية واإلدارية، بحيث يتم التأكد من أن المعلومات الرئيسية حول األمور المالية واإلدارية، تتوفر فيها الدقة  18.3.4

واالعتمادية والتوقيت المناسب.

 مراجعة االلتزام بدليل الحاكمية المؤسسية. 18.3.5

( ، وبما يتفق مع المنهجية المعتمدة من المجلس.Stress Testingبارات األوضاع الضاغطة )مراجعة صحة وشمولية اخت 18.3.6

 (. ICAAPالتأكد من دقة اإلجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك ) 18.3.7

الوظيفي للبنك، وضمان أن على المجلس ضمان وتعزيز استقاللية المدققين الداخليين، وإعطائهم مكانة مناسبة في السلم  18.3.8

يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم، بما في ذلك حق وصولهم إلى جميع السجالت والمعلومات واالتصال بأي موظف داخل 

البنك بحيث يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم وإعداد تقاريرهم دون أي تدخل خارجي.

فعالية التدقيق الداخلي وذلك من خالل:على المجلس اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز  18.3.9

إعطاء األهمية الالزمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك. 18.3.9.1

متابعة تصويب مالحظات التدقيق. 18.3.9.2

على لجنة التدقيق التحقق من توفر الموارد الكافية والعدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة إلدارة التدقيق  18.3.9.3

الداخلي وتدريبهم.

التدقيق التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي على تدقيق أنشطة البنك كل ثالثة سنوات كحٍد على لجنة  18.3.9.4

أعلى.

على لجنة التدقيق التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي بأي مهام تنفيذية. 18.3.9.5

ية على لجنة التدقيق التحقق من إخضاع كافة أنشطة البنك للتدقيق بما فيها المسندة لجهات خارج 18.3.9.6

(Outsourced Activities)
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( يتضمن مهام وصالحيات ومسؤوليات إدارة Internal Audit Charterعلى المجلس اعتماد ميثاق تدقيق داخلي ) 18.3.10

 التدقيق، وتعميمه داخل البنك.

ها مباشرة على المجلس التحقق من أن دائرة التدقيق الداخلي خاضعة لإلشراف المباشر من لجنة التدقيق، وأنها ترفع تقارير 18.3.11

إلى رئيس لجنة التدقيق.

 على لجنة التدقيق تقييم أداء مدير وموظفي التدقيق الداخلي وتحديد مكافآتهم. 18.3.12

تكون إدارة التدقيق مسؤولة عن اقتراح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي، كما تكون مسؤولة عن إعالم لجنة التدقيق عن أي  18.3.13

وتعميم مهام وصالحيات ومسؤوليات التدقيق الداخلي داخل البنك. احتمالية لوجود تعارض في المصالح، وتوثيق 

إدارة مراقبة االمتثال: العالقة مع  18.4

 على المجلس ضمان استقاللية إدارة االمتثال، وضمان استمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة. 18.4.1

عة هذه السياسة بشكل دوري والتحقق ، ومراجع التشريعات ذات العالقةعلى المجلس اعتماد سياسة لضمان امتثال البنك لجمي 18.4.2

من تطبيقها.

 على المجلس اعتماد مهام ومسؤوليات دائرة إدارة االمتثال. 18.4.3

مع إرسال نسخة عنها إلى المدير العام.  -إن وجدت –ترفع دائرة إدارة االمتثال تقاريرها إلى المجلس أو اللجنة المنبثقة عنه  18.4.4

ل للبنك والتي تعتمد من قبل مجلس اإلدارة، وإعداد البرامج الفعّالة لضمان التأكد تقوم إدارة االمتثال بوضع سياسة االمتثا 18.4.5

من التزام البنك في كل األوقات باألنظمة والقوانين والتعليمات والتشريعات النافذة.

 :المخاطردائرة إدارة العالقة مع  18.5

 .بالمستويات المحددة للمخاطر المقبولةعلى دائرة إدارة المخاطر مراقبة التزام دوائر البنك التنفيذية  18.5.1

على المجلس التحقق من معالجة التجاوزات على مستويات المخاطر المقبولة، بما في ذلك مساءلة اإلدارة التنفيذية العليا   18.5.2

 .المعنية بشأن هذه التجاوزات

ة بشكل دوري لقياس قدرة البنك على المجلس التأكد من أن دائرة إدارة المخاطر تقوم بإجراء اختبارات األوضاع الضاغط 18.5.3

وان يكون للمجلس دور رئيسي في اعتماد الفرضيات والسيناريوهات  المرتفعة،على تحمل الصدمات ومواجهة المخاطر 

.النتائجالمستخدمة ومناقشة نتائج االختبارات واعتماد االجراءات الواجب اتخاذها بناء  على هذه 

الداخلي لكفاية رأسمال البنك، وبحيث تكون هذه المنهجية شاملة وفعالة وقادرة على على المجلس اعتماد منهجية التقييم   18.5.4

البنك، وتأخذ باالعتبار خطة البنك االستراتيجية وخطة رأس المال،  يواجهاتحديد جميع المخاطر التي من الممكن أن 

ومراجعة هذه المنهجية بصورة دورية والتحقق من تطبيقها والتأكد من احتفاظ البنك برأسمال كاف لمقابلة جميع المخاطر 

 .يواجهاالتي 
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لمخاطر المترتبة على ذلك وقدرات ومؤهالت على المجلس وقبل الموافقة على أي توسع في أنشطة البنك األخذ باالعتبار ا 18.5.5

 .موظفي دائرة إدارة المخاطر

على المجلس ضمان استقاللية دائرة إدارة المخاطر في البنك، وذلك من خالل رفع تقاريرها إلى لجنة إدارة المخاطر، ومنح  18.5.6

ى والتعاون مع اللجان األخرى الدائرة الصالحيات الالزمة لتمكينها من الحصول على المعلومات من دوائر البنك األخر

.للقيام بمهامها

.على المجلس اعتماد وثيقة للمخاطر المقبولة للبنك 18.5.7

 :تكون مهام دائرة إدارة المخاطر ما يلي كحد أدنى 18.5.8

.في البنك قبل اعتماده من المجلس (Risk Management Framework) المخاطرإدارة  إطارمراجعة  18.5.8.1

.باإلضافة إلى تطوير سياسات وإجراءات عمل إلدارة كافة أنواع المخاطرتنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر  18.5.8.2

 .تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر 18.5.8.3

 المخاطرالعليا تتضبببببببمن معلومات عن منظومة  رفع تقارير للمجلس من خالل لجنة إدارة المخاطر ونسبببببببخة لإلدارة التنفيذية 18.5.8.4

(Risk Profile لكافة أنشبببببببطة البنك بالمقارنة مع وثيقة المخاطر المقبولة فعليةال (Risk Appetite) معالجة  ومتابعة

.االنحرافات السلبية

 .التحقق من تكامل آليات قياس المخاطر مع أنظمة المعلومات اإلدارية المستخدمة 18.5.8.5

بما فيها مخاطر االئتمان، مخاطر السبببببوق، مخاطر السبببببيولة ومخاطر  البنك يواجهادراسبببببة وتحليل كافة أنواع المخاطر التي  18.5.8.6

العمليات.

.المخاطراالت االستثناءات من سياسة إدارة البنك للمخاطر، وتسجيل ح ة المخاطر عن تعرضتقديم التوصيات للجنة إدار 18.5.8.7

 ور.والنشر للجمه توفير المعلومات الالزمة حول مخاطر البنك، الستخدامها ألغراض اإلفصاح 18.5.8.8

إدارة  عن سياسة قارير، وتسجيل حاالت استثنائيةللجنة إدارة المخاطر بسقوف للمخاطر، والموافقات، ورفع الت تقديم توصيات 18.5.8.9

المخاطر.

 العالقة مع المساهمين: .19

يعتبر كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ممثل للمساهمين، وعليه أن يتصرف تبعا  لذلك بما يضمن حماية مصالحهم  19.1

 آخذين بعين االعتبار مصالح ِصغار المساهمين.  وحقوقهم

كما يعتبر أعضاء المجلس أن الرئيس التنفيذي للبنك يحق له التحدث بالنيابة عن البنك، وكما يجوز ألي فرد من أعضاء  19.2

ن تربطهم المجلس من وقت إلى آخر وبناء على طلب الرئيس التنفيذي، االلتقاء مع أو التواصل بطريقة أخرى مع عمالء متنوعي

عالقة عمل مع البنك. 
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 االجتماع السنوي للمساهمين .20

يجب أن يتأكد أعضاء مجلس اإلدارة بأن الدعوة الموجه للمساهمين لحضور االجتماع السنوي قد تمت حسب التعليمات القانونية  20.1

الواردة في قانون الشركات وتعليمات الهيئة. 

 اجتماع الهيئة العامة السنوي لمساهمي البنك. يجب أن يحضر كافة أعضاء المجلس ورؤساء اللجان 20.2

يقوم البنك باتخاذ خطوات نشطة لتشجيع المساهمين، على األخص صغار المساهمين، للمشاركة في اجتماع الهيئة العامة السنوي،  20.3

 امة السنوي.وكذلك في التصويت، إما شخصيا  أو غيابيا  بالوكالة، على كل موضوع منفصل يتم طرحه في اجتماع الهيئة الع

يجب أن يقوم ممثلين عن المدققين الخارجيين بحضور االجتماع السنوي للهيئة العامة بهدف الرد على األسئلة المتعلقة بالتدقيق  20.4

 والتقرير الخاص بهم. 

يراعي التصويت على كل قضية تثار خالل االجتماع السنوي للهيئة العامة على حده. 20.5

أعضاء مجلس اإلدارة وكذلك انتخاب المدقق الخارجي خالل اجتماع الهيئة العامة السنوي وفقا  لقانون يتم انتخاب أو إعادة انتخاب  20.6

الشركات.

 وسائل التواصل مع المساهمين .21

يتواصل البنك مع المساهمين من خالل اجتماع الهيئة العامة السنوي، باإلضافة إلى طرق أخرى مثل النشرات اإلخبارية وبيانات الصحف 

رير السنوية، وينبغي أن تكون التعليمات صادقة وواضحة وذات توقيت مالئم، كما ينبغي أن تعطي للمستثمرين صورة واقعية للوضع والتقا

المالي للبنك ونتائج عملياته. 

 التواصل الفعال والصادق .22

ل مع المساهمين هو مساعدة المساهمين تقع على البنك مسؤولية التواصل بفعالية وصدق مع المساهمين، وينبغي أن يكون الهدف من التواص

 على فهم العمل ودرجة المخاطر والوضع المالي واألداء التشغيلي واتجاهات البنك. 

تي بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة السنوي يتم إعداد تقرير الطالع المساهمين على كافة المالحظات التي تمت خالل االجتماع واألسئلة ال

حها ورد اإلدارة التنفيذية عليها ونتائج االجتماع والقرارات الصادرة بما في ذلك نتائج التصويت.قام المساهمين بطر
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 :الشفافية واإلفصاح .23

يجب أن يتخذ المجلس إجراءات مقبولة لالطمئنان بان البيانات المالية للبنك واإلفصاحات األخرى للمساهمين وللعموم، تُمثِل بدقة  23.1

عملياته، وينبغي أن تقدم البيانات المالية تقييما  مفهوما  ومتوازنا  لوضع وآفاق البنك المستقبلية. الوضع المالي للبنك ونتائج

 على المجلس التأكد من نشر المعلومات المالية وغير المالية التي تهم أصحاب المصالح. 23.2

نات المالية للبنك والمعلومات الواردة في يجب أن يتضمن التقرير السنوي للبنك نصا  يفيد أن المجلس مسؤول عن دقة وكفاية البيا 23.3

 .ذلك التقرير

على المجلس اعتماد أنظمة ضبط ورقابة داخلية للبنك ومراجعتها سنويا  والتأكد من قيام المدقق الداخلي والمدقق الخارجي بمراجعة  23.4

.هيكل هذه األنظمة مرة واحدة على األقل سنويا

( ومعايير المحاسبة الدولية IFRSباإلفصاحات التي حددتها المعايير الدولية لإلبالغ المالي )على المجلس أن يتأكد من التزام البنك  23.5

(IAS وتعليمات البنك المركزي والتشريعات األخرى ذات العالقة، وأن يتأكد من أن اإلدارة التنفيذية على علم بالتغيرات التي )

 تطرأ على المعايير الدولية لإلبالغ المالي.

التأكد من تضمين التقرير السنوي للبنك وتقاريره الربعية، إفصاحات تتيح للمساهمين الحاليين أو المحتملين االطالع  على المجلس 23.6

على نتائج العمليات والوضع المالي للبنك.

على مجلس اإلدارة التأكد من أن التقرير السنوي يتضمن ما يلي كحد أدنى: 23.7

 ملخصا  للهيكل التنظيمي للبنك. 23.7.1

 هام ومسؤوليات لجان المجلس، وأي صالحيات قام المجلس بتفويضها لتلك اللجان.ملخصا  لم 23.7.2

بكافة أشكالها التي حصل عليها من البنك وذلك عن السنة المنصرمة، وكذلك القروض الممنوحة له من البنك، وأي عمليات  23.7.3

أخرى تمت بين البنك والعضو أو األطراف ذوي العالقة به

المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت عليها.معلوماٍت عن دائرة إدارة  23.7.4

 عدد مرات اجتماع مجلس اإلدارة ولجانه وعدد مرات حضور كل عضو في هذه االجتماعات. 23.7.5

 أسماء كل من أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا المستقيلين خالل العام. 23.7.6

 في دليل الحاكمية المؤسسية للبنك ومدى التزامه بتطبيق ما جاء في الدليل.المعلومات التي تهم أصحاب المصالح المبينة  23.7.7

معلوماٍت عن كل عضو من أعضاء المجلس من حيث مؤهالته وخبراته ومقدار مساهمته في رأسمال البنك وفيما إذا كان  23.7.8

ت شركات أخرى، والمكافآت مستقال  أم ال وعضويته في لجان المجلس وتاريخ تعيينه وأي عضويات يشغلها في مجالس إدارا

ملخصا  عن سياسة منح المكافآت لدى البنك، مع اإلفصاح عن كافة أشكال مكافآت أعضاء المجلس كل على حده، والمكافآت  23.7.9

بكافة أشكالها التي منحت لإلدارة التنفيذية العليا كل على حده، وذلك عن السنة المنصرمة.

 Ultimateأو أكثر من رأسمال البنك، مع تحديد المستفيد النهائي )( 1%أسماء المساهمين الذين يملكون نسبة ) 23.7.10

Beneficial Owners لهذه المساهمات أو أي جزء منها، وتوضيح إن كان أي من هذه المساهمات مرهونة كليا  أو )

جزئيا .

يفصح عنها، سواء  إقراراٍت من كافة أعضاء المجلس بأن العضو لم يحصل على أية منافع من خالل عمله في البنك ولم 23.7.11

كانت تلك المنافع مادية أم عينية، وسواء كانت له شخصيا  أو ألي من ذوي العالقة به، وذلك عن السنة المنصرمة

تقرير للجمهور ضمن التقرير السنوي يبيّن فيه مدى التزام إدارة البنك بتطبيق بنود الدليل، وفي حال عدم االلتزام  23.7.12

بتطبيقها يجب ذكر أسباب ذلك

مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة ومدى مالئمة الضوابط الداخلية للبنك على التقارير وم مجلس اإلدارة بتضمين يق 23.7.13

:يتضمن البيان ما يلي أنوينبغي  ،المالية في التقرير السنوي للبنك
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وعن دقة وكفاية البيانات  ،الداخليةعن وضع أنظمة الضبط والرقابة و ،عند إعداد التقارير المالية للبنكبيان مسؤولية اإلدارة  23.7.13.1

.المالية والمعلومات الواردة في التقارير

 اإلدارة التنفيذية. المستخدم لتقييم فعالية الضوابط الداخلية من قبلبيان يحدد إطار العمل  23.7.13.2

المالية المشمولة في التقرير السنوي.تاريخ البيانات لرقابة الداخلية كما هو وارد في تقييم اإلدارة التنفيذية لفعالية أنظمة الضبط وا 23.7.13.3

 جوهري في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.وثر مادي أاإلفصاح عن أية مواطن ضعف ذات  23.7.13.4

على الموقع من خالل قسم العالقات العامة وقسم المساهمين وكما يتم نشرها توفير المعلومات الواردة في التقرير السنوي للبنك  23.7.13.5

 حدث.لكتروني للبنك وبشكل ماإل

 في رأس المال بهم أو ذوي الصلة مأو أي من أقاربهواإلدارة التنفيذية للبنك  نسبة مساهمة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 23.7.13.6

 .البنك

 المخاطر إدارةدائرة  وأنشطةوصف لهيكل ملخص لمهام ومسؤوليات لجان المجلس وملخص عن الهيكل التنظيمي للبنك و 23.7.13.7

 .ولجانهوعدد مرات اجتماع المجلس 

يجب أن يتم تضمين التقرير السنوي للبنك بمعلومات عن دائرة إدارة المخاطر حول هيكلها وطبيعة عملها والتطورات التي  23.7.13.8

 .طرأت عليها

على البنك تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة بأعضاء مجالس اإلدارات أو هيئات المديرين واإلدارات التنفيذية العليا  23.7.13.9

( بشكل نصف سنوي وكذلك عند حدوث أي 3/4,  2/4,  1/4تابعة داخل المملكة وخارجها، وفق النماذج المرفقة )لشركاته ال

تعديل.

 تنفيذ التوجيهات .24

ي من أ أنفي حال تبين و ،والمنصوص عليها في الدليلالمؤسسية  الحاكميةوتطبيق معايير عالية من  من توفير التأكدعلى المجلس  24.1

الكامل بالسرعة  االمتثالة لضمان طبقة بالكامل، يتخذ المجلس اإلجراءات التي يعتبرها ضروريّ ليست مُ التوجيهات المنصوص عليها 

الممكنة.

 المراجعة .25

.مناسبا  حسب ما يراه المجلس كلما اقتضت الحاجة وو سنويا   قابل للمراجعة والتطوير والتعديلهذا الدليل 
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(1مرفق رقم )

 العضو المستقل: 

يفة أو بمدقق الشركة عضو مجلس اإلدارة الذي ال تربطه بالشركة أو بأي من موظفي اإلدارة التنفيذية العليا فيها أو بأي شركة حل

ية عة سواء مادأي مصلحة مادية أو أي عالقة غير تلك المتعلقة بمساهمته في الشركة، قد يتكون في ظلها شبهة بجلب أي منف

أو معنوية لذلك العضو قد تؤدي إلى التأثير على قراراته او استغالل لمنصبه في الشركة.

ثل العضو وتنتفي صفة االستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة في حال كان عضو مجلس االدارة الطبيعي او االعتباري او مم

-االعتباري تنطبق عليه اي من الحاالت التالية:

.النتخابةبقة السا السنوات الثالث خالل المجلس واً تنفيذياً فيقد كان عض يكون ال أن .1

ً  عمل قد يكون ال أن  .2  .انتخابةاريخ تمن  الثالث السابقة السنوات خالل له التابعة الشركات من أي في أو البنك في موظفا

 بأحد وأ للبنك التابعةالشركات  إدارات مجالس أعضاء من عضو بأي أو اآلخرين المجلس أعضاء من بأي تربطه ال أن  .3

 .الثانية الدرجة حتى قرابة صلة البنك في الرئيسيين المساهمين

 التابعة الشركات في علياالتنفيذية ال اإلدارة أعضاء من بأي أو البنك في العليا التنفيذية اإلدارة أعضاء من بأي تربطه ال أن  .4

 .الثانية الدرجة حتى قرابة صلة للبنك

ً  أو شريكاً  يكون ال أن  .5 ً  كان قد يكون وأال للبنك الخارجي المدقق لدى موظفا ً  أو شريكا  السابقة الثالث واتالسن خالل موظفا

 .ألولىا الدرجة من قرابة بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة تربطه ال وأن المجلس في عضواً  انتخابه لتاريخ

ً  يكون ال أن  .6 ً  مساهما ً  أو رئيسي لمساهم ممثالً  أو البنك في رئيسيا  مع مساهمته شكلأو ت البنك، في رئيسي لمساهم حليفا

ً  أو رئيسي، مساهم مساهمة مقدار حليف مساهمة ً  أو للبنك، التابعة إحدى الشركات في رئيسياً  مساهما ً  مساهما  في رئيسيا

 .للبنك المالكة المجموعة

 ملن كثلرأل ملديرين فيهلا هيئلة عضلو أو التابعلة شلركاته إحلدى أو البنلك إدارة مجللس عضلوية شلغل قلد يكلون ال أن  .7

.متصلة سنوات ثمانية

ً  أو إدارتهلا مجللس فلي عضلو هلو شلركة أي أو هلو حاصلالً  يكلون ال أن  .8 ً  أو لهلا مالكلا ً  مسلاهما  عللى يهلاف رئيسليا

ً  ال وأن ،بله المكتتلب البنلك رأسلمال ملن (5%) عللى نسلبته تزيلد البنلك ملن ائتملان  البنلك ملن نالئتملا يكلون ضلامنا

 النسبة ذات عن قيمته تزيد

تعقلللد ملللع  إذا كلللان لللله أو أحلللد اقاربللله مصللللحة مباشلللرة أو غيلللر مباشلللرة فلللي العقلللود والمشلللاريع واالرتباطلللات التلللي .9

( دينار.50,000الشركة أو أي شركة حليفة، والتي تساوي أو تزيد قيمتها عن )

% أو أكثللللر مللللن 10إذا كللللان للعضللللو او لممثللللل العضللللو االعتبللللاري سلللليطرة علللللى الشللللركة مللللن خللللالل تملللللك  .10

 .رأسمال الشركة

ة خللللالل أقربائلللله يعمللللل أو كللللان قللللد عمللللل فللللي اإلدارة التنفيذيللللة لللللدى الشللللركة أو أي شللللركة حليفللللإذا كللللان أحللللد  .11

 .السنوات الثالث األخيرة السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس

التلللي  واالرتباطلللات كلللان للعضلللو أو ألحلللد أقربائللله مصللللحة مباشلللرة أو غيلللر مباشلللر فلللي العقلللود والمشلللاريع إذا .12

.دينار خمسين ألف 50,000تزيد قيمتها عن  تعقد مع الشركة أو أي شركة حليفة أو تابعة، والتي تساوي أو

ركة كثلللر ملللن أسلللهم الشللل% أو أ5مانسلللبته  إذا كلللان أحلللد اقربلللاء العضلللو ملللن مسلللاهمي الشلللركة اللللذين يمتلكلللون .13

.المكتتب بها
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 (2) رقم مرفق

اإلدارة مجلس عضو إقرار

......................بنك إدارة مجلس عضو ........................................أنا أقر

:يوجد ال /يتم لم بأنه ..................................عن ممثال

ً  اعتباري رد حال في) خارجها أو الهاشمية األردنية المملكة في إعساري تقرر أو إفالسي إشهار .1 (.المؤيدة ائقالوث مرفقا

.بها اإليفاء أستطع لم قائمة ديون لتسوية دائنين مع تسوية في دخولي .2

.ممتلكاتي من جزء أو كامل على بالحجز ضدي حكم صدور .3

.جناية بأي أو األمانة أو العامة اآلداب أو األخالق أو بالشرف مخلة بجنحة علي الحكم .4

.رقابية جهة أية قبل من أو األردني المركزي البنك قبل من للمساءلة أو للتحقيق خضوعي.5

ً  كنت شركة أي ترخيص سحب أو رفض .6 .رقابية جهة أي قبل من فيها شريكا

.األمانة سوء بسبب حكومية وظيفة أي من فصلي .7

ً  أو مديرا كنت نشاط أو عمل إفالس إعالن أو تصفية .8 .به عالقة على أو شريكا

ً  إشغالي .9  .األمانة بسوء تتعلق ألسباب االستقالة مني وطلب مالية مؤسسة أي في منصبا

أو هاملديري هيئلة رئليس أو فيله عضلواً  أو إدارتهلا مجللس رئليس أو غاياتهلا كانلت مهملا شلركة علام ملدير منصلب شلغاليا .10

ً  الشركة تلك تصفية تم قد كان إذا فيها عضواً  .إجباريا

.ترخيص تتطلب مهنة ألي أو عمل تجارة، أي لممارسة ترخيص منحي رفض .11

.البنوك في العمل من بمنعي وذلك رقابية جهة أي قبل من بحقي أمر صدور .12

 .خارجها أو المملكة في سواء رقابية متطلبات بأية تقيدي عدم .13

ً  أو متعلاون غيلر كنلت أو رقابيلة جهلة ألي مضلللة أو صلحيحة غيلر معلوملات بتقلديم قيلامي .14  صلادق   غيلر أو مضللالً  أو معيقلا

 .معها التعامل في

ملن تقصلير جزئلي أو كاملل بشلكل التعثلر سلبب وكلان تعثلرت، شلركة أو تجلاري مشلروع إدارة فلي كبيلر بشلكل مشلاركتي.15

.اإلدارة

 .المالي وضعي في مشاكل. 16

.وبيني البنك بين فيما المصالح في تعارض أي.17

:اإلقرار في الواردة البنود من أي على تعليق أي أو - وجدت إن - إضافية معلومات

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.بها البنك دبتزوي سأقوم فإنني أعاله المعلومات في الحق تغيير أي ولحص حال وفي صحيحة، أعاله المعلومات جميع بأن أقر

...........................التوقيع ................................................االسم

(التوقيع صحة على المصادقة )مع  ..............................................التاريخ

 المرخص البنك مصادقة

 البنلك ةوسياسل المركلزي البنلك متطلبلات وفلق المجللس لعضلوية اإلقلرار هلذا عللى الموقلع المرشلح الشلخص مالءملة البنلك يؤكلد

 علن ومرفقاتله قلراراإل فلي اللواردة المعلوملات جميلع وان بعنايلة، ومرفقاتله اإلقلرار هلذا قلرأ انله البنلك ويشلهد بالمالءملة، الخاصلة

 .علمه حسب دقيقة المرشح الشخص

 :البنك اسم

 :ومرفقاته اإلقرار راجع الذي المسئول اسم

 :وظيفته

 :التاريخ

وتوقيعه البنك ختم   
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 (3م )رق مرفق

العليا التنفيذية اإلدارة عضو إقرار

.........................وظيفة لشغل المرشح ........................................أنا أقر

:يوجد ال /يتم لم بأنه ........................................بنك في

ً  اعتباري رد حال في) خارجها، أو الهاشمية األردنية المملكة في إعساري تقرر أو إفالسي إشهار .1 (.المؤيدة ثائقالو مرفقا

.بها اإليفاء أستطع لم قائمة ديون لتسوية دائنين مع تسوية في دخولي .2

.ممتلكاتي من جزء أو كامل على بالحجز ضدي حكم صدور .3

.جناية بأي أو األمانة أو العامة اآلداب أو األخالق أو بالشرف مخلة بجنحة علي الحكم .4

.رقابية جهة أية قبل من أو األردني المركزي البنك قبل من للمساءلة أو للتحقيق خضوعي .5

ً شريك كنت شركة أي ترخيص سحب أو رفض .6 .رقابية جهة أي قبل من فيها ا

.األمانة سوء بسبب حكومية وظيفة أي من فصلي .7

ً شريك أو مديرا كنت نشاط أو عمل إفالس إعالن أو تصفية .8 .به عالقة على أو ا

ً  إشغالي .9  .األمانة بسوء تتعلق ألسباب االستقالة مني وطلب مالية مؤسسة أي في منصبا

أو هاملديري هيئلة رئليس أو فيله عضلواً  أو إدارتهلا مجللس رئليس أو غاياتهلا كانلت مهملا شلركة علام ملدير منصلب إشلغالي .10

ً  الشركة تلك تصفية تم قد كان إذا فيها عضواً  .إجباريا

 .ترخيص تتطلب مهنة ألي أو عمل تجارة، أي لممارسة ترخيص منحي رفض .11

 .البنوك في العمل من بمنعي وذلك رقابية جهة أي قبل من بحقي أمر صدور .12

 .خارجها أو المملكة في سواء رقابية متطلبات بأية تقيدي عدم.13

ً  أو نومتعلا غيلر كنلت أو رقابيلة جهلة ألي مضلللة أو صلحيحة غيلر معلوملات بتقلديم قيلامي .14  صلادق   غيلر أو مضللالً  أو معيقلا

 .معها التعامل في

 كامل بشكل التعثر سبب وكان تعثرت، شركة أو تجاري مشروع إدارة في كبير بشكل مشاركتي .15

 .اإلدارة من تقصير جزئي أو

 .المالي وضعي في مشاكل .16

 .وبيني البنك بين فيما المصالح في تعارض أي .17

 :اإلقرار في الواردة البنود من أي على تعليق أي أو – وجدت إن - إضافية معلومات

.......................................................................................................

......................................................................................................

.بها البنك دبتزوي سأقوم فإنني أعاله المعلومات في الحق تغيير أي حصول حال وفي صحيحة، أعاله علوماتالم جميع بأن أقر

 ...........................التوقيع ................................................االسم

..............................................التاريخ

 المرخص البنك مصادقة

 البنلك وسياسلة المركلزي البنلك متطلبلات وفلق الوظيفلة لشلغل اإلقلرار هلذا عللى الموقلع المرشلح الشلخص مالءملة البنلك يؤكلد

 علن ومرفقاتله قلراراإل فلي اللواردة المعلوملات جميلع وان بعنايلة، ومرفقاتله اإلقلرار هلذا قلرأ انله البنلك ويشلهد بالمالءملة، الخاصلة

 .علمه حسب دقيقة المرشح الشخص

 :البنك اسم

 :ومرفقاته اإلقرار راجع الذي المسئول اسم

 :وظيفته

 :التاريخ

وتوقيعه البنك ختم 
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مــرفــقــات اإلقـــرار

المرشح.معلومات شخصية عن  .1

 المرشح:إسم 

 اإلدارة التنفيذية العليا(: أعضاء /صفته:)عضو مجلس اإلدارة / مدير عام 

الرقم الوطني / أو رقم جواز السفر لغير األردني وجنسيته )ترفق صورة(:

 الدائم:مكان اإلقامة 

 الهاتف:رقم 

 االلكتروني:البريد 

 الوالدة:تاريخ ومكان 

المرشح:تفاصيل المؤهالت العلمية والشهادات المهنية التي حصل عليها  .2

سنة الحصول عليها الدولة / المؤسسة العلمية التخصصالشهادة المهنية  الدرجة العلمية /

 ل السنوات العشرلديها خالالشركات التي شغل فيها المرشح منصب عضو مجلس إدارة أو أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا  .3

الماضية 

أسباب ترك المنصب تاريخ نهاية العملتاريخ بداية العملالمنصباسم الشركة/ البنك

ً  اتالشرك .4 ً  التي يملك المرشح فيها أسهما أو الوظيفة فيه( عدا البنك المرشح للعضوية)مباشر بشكل مباشر او غير  أو حصصا

مكان عملهانسبة الملكيةنشاطهاطبيعة اسم الشركة

صياً أو وكيالً لهواألسهم التي يملكها المرشح في رأسمال البنك المرشح للعمل فيه سواء باسمه أو باسم طرف ذو صلة به أو  .5

عدد األسهم المرهونة العالقة بالمرشحنسبة الملكيةعدد األسهماسم مالك األسهم

 لهاوالجهة المرهونة 
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(4م )ـــــق رقــــرفــم

(1) نموذج رقم

 20رئيس وأعضاء مجلس إدارة /بنك .................................................................. بتاريخ    /   /     
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ختم البنك والتوقيع 

(2نموذج رقم )

 20األشخاص االعتباريين األعضاء في مجلس إدارة / بنك....................................................... بتاريخ    /   /    

اسم الشخص  الرقم 

االعتباري 

الرقم   نوعه

الوطني 

للعضو 

األردني 

استقاللية 

العضو 

رأسماله 

المدفوع 

طبيعة نشاطه 

وغاياته

أسماء رئيس وأعضاء مجلس  عنوانه

إدارة الشخص االعتباري 

مالحظات 

ختم البنك والتوقيع 

(3نموذج رقم )

 20اإلدارة التنفيذية العليا / بنك....................................................... بتاريخ    /   /    أعضاء 

االسم  الوظيفة الرقم 

)من 

أربعة 

مقاطع( 

وجنسيته

الرقم 

الوطني 

للعضو 

األردني / 

رقم جواز 

السفر 

للعضو غير 

األردني 

تاريخ 

الميالد

المؤهالت 

العلمية 

الخبرات 

العملية

تاريخ 

االلتحاق 

بالعمل 

لدى 

البنك

تاريخ 

مباشرة 

العمل في 

الوظيفة 

الحالية

عدد 

األسهم 

التي 

يملكها في 

رأسمال 

بنك )إن ال

وجدت(

عضويته 

في مجالس 

إدارات 

الشركات 

كممثل عن 

البنك

مالحظات 



 Page 1 of 36   دليل الحاكمية المؤسسية

(5م )ـــــــق رقـــــــــــــرفـــــــم

(1نموذج رقم )

20يخ    /   /   ....... بتار............................................رئيس وأعضاء مجلس إدارة / هيئة مديرين الشركة التابعة  
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ختم البنك والتوقيع 

 (2نموذج رقم )

20/      /   .... بتاريخ األشخاص االعتباريين األعضاء في مجلس إدارة/هيئة مديرين الشركة التابعة ..........................    

اسم الشخص  الرقم 

االعتباري 

الرقم الوطني  نوعه 

للعضو األردني 

رأسماله 

المدفوع

طبيعة نشاطه 

وغاياته 

أسماء رئيس وأعضاء  عنوانه 

مجلس إدارة الشخص 

االعتباري

مالحظات 

ختم البنك والتوقيع 

 (3نموذج رقم )

20.............................. بتاريخ    /   /   أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للشركة التابعة     

االسم ) من  الوظيفة الرقم 

أربعة مقاطع( 

وجنسيته

الرقم الوطني 

للعضو 

األردني/ رقم 

جواز السفر 

للعضو غير 

األردني

تاريخ 

الميالد

المؤهالت 

العلمية

الخبرات 

العملية 

تاريخ 

االلتحاق 

بالعمل 

لدى 

الشركة 

التابعة

يخ تار

مباشرة 

العمل 

في 

الوظيفة 

الحالية

عدد األسهم 

التي يملكها 

في رأسمال 

الشركة 

التابعة )إن 

وجدت(

عضويته في 

مجالس إدارات 

الشركات كممثل 

عن الشركة 

التابعة

مالحظات 

ت 
ظا
ح
ال
م
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