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كلمة رئيس مجلس االدارة
حضرات السيدات والسادة مساهمي "بنك االتحاد" الكرام،

حضرات السيدات والسادة مساهمي "بنك االتحاد" الكرام،
يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي "األربعين" لبنك االتحاد والذي يعكس مسيرة أربعينية تحمل في
طياتها الفرص والنمو والتحديات واالنجازات.
من خالل هذا التقرير ،سنعرض لكم لمحة عن أبرز اإلنجازات التي حققها البنك خالل العام السابق -
 - 2018والتي أثمرت عن نتائج وأعمال مالية مميزة تبعث على الفخر ،ساهم فيها كل من فريق عملنا
المتميز ومساهمينا وعمالئنا الذين هم أساس من نكون.
لقد أد ت التحديات واألوضاع االقتصادية والسياسية التي ما زالت تواجه المنطقة العربية بشكل عام،
واألردن بشكل خاص ،إلى محدودية نمو االقتصاد المحلي ،حيث تمثل ذلك في عجز موازنته وارتفاع
الدين العام .وأمام هذا كله ،واصل األردن تنفيذ العديد من اإلجراءات والتدابير ضمن برنامج إصالح
مالي وهيكلي من شأنه أن يحقق نموا شامال ،واستقرارا اقتصاديا كليا ،ويخفض معدل البطالة والذي
بلغ مع نهاية عام  2018ما نسبته (.)%18.7
وعليه ،سجل الناتج المحلي اإلجمالي نموا نسبته ( )%2.0خالل الربع الثالث من عام  2018مقابل نمو
نسبته ( )%2.1خالل الفترة نفسها من عام  .2017كما سجل معدل التضخم ما نسبته ( ،)%4.5باإلضافة
إلى ارتفاع اإليرادات العامة خالل عام  2018بنسبة ( )%5.6والتي شملت اإليرادات المحلية والمنح
الخارجية .وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي سينمو إلى ما يقارب ( )%2.5خالل العام
.2019
وبدوره ،استمر البنك المركزي بالمساهمة بدعم عجلة النمو وبذل الجهود للمحافظة على استقرار
االقتصاد الوطني ،من خالل الحفاظ على االستقرار النقدي واتخاذ العديد من اإلجراءات أهمها؛ الحفاظ
على رصيد من االحتياطيات األجنبية يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة ستة أشهر
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تقريبا ،ورفع السيولة المحلية عن مستواها المسجل في العام الماضي ،كما قام برفع أسعار الفائدة
على أدوات السياسة النقدية خالل عام  .2018وقد شهد القطاع المصرفي األردني نموا في إجمالي
ودائع العمالء بنسبة تقارب ( )%2لتصل إلى ( )33.800مليار دينار أردني ،في حين نمت التسهيالت
االئتمانية بنسبة ( )%5.5لتبلغ مع نهاية عام  )26.100( 2018مليار دينار أردني.
خالل العام الماضي ،تمكنا من تعزيز قدرتنا التنافسية وزيادة حصتنا السوقية ،وتحقيق أهدافنا
االستراتيجية ،وذلك من خالل التركيز على تقديم كل ما هو جديد واإلرتقاء بمستوى الخدمات
والمنتجات المصرفية والمالية التي نقدمها لعمالئنا ،أفرادا ورواد أعمال ،وشركات ،وسيدات مؤثرات،
والعمل معهم جنبا إلى جنب لتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم.
اتخذ بنك االتحاد قرارا استراتيجيا لالستثمار في التكنولوجيا نظرا لدورها الكبير في تحقيق الكفاءة
التشغيلية ،والقابلية للتوسع بمرونة ،إضافة إلى تقديم تجربة عمالء سلسة ومتعددة القنوات .أهم ما
تميز به عامنا السابق إطالق تطبيقنا البنكي الجديد ،األمر الذي أحدث نقلة نوعية في تجربة عمالئنا
بتمكينهم من إجراء معامالتهم البنكية في أي وقت ،ومن أي مكان ،وبالطريقة التي يفضلونها .ونتيجة
لذلك ،أطلقنا وعدنا الجديد تحت عنوان "شكل مستقبلك" ،والذي ينطوي على كوننا الشريك الداعم
لعمالئنا طوال مسيرتهم ،نساعدهم في تشكيل المستقبل الذي يتطلعون إليه ،ونزودهم بكل ما لدينا
من معرفة وموارد وحلول وخدمات ليتخطوا التحديات التي تواجههم.
على مدار العام الماضي ،وجهنا جهودنا نحو دعم التكنولوجيا واالبتكار وريادة األعمال لتحقيق أفضل
مستويات الخدمة ،كما واصلنا العمل على تعزيز أدائنا المالي من خالل التركيز على الكفاءة لتحسين
الربحية والنمو بمرونة .فقد قمنا بتوسيع شبكة فروعنا في مختلف مناطق المملكة ليصبح عددها
( )47فرعا ،و حافظنا على شراكاتنا المميزة مع قطاع الشركات الكبرى وتعزيز ميزتنا التنافسية في هذا
اإلطار ،إل ى جانب دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير الحلول المصرفية وغير
المصرفية لمساعدتهم في تطوير أعمالهم وتنميتها.
وللعام الخامس على التوالي ،واصلنا تكريم رواد ورائدات أعمال واالحتفاء بإنجازاتهم ،عبر جائزتنا
السنوية للشركات الصغيرة والمتوسطة ،منطلقين من التزامنا بدعم الحركة الريادية والشباب المبدع
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وبناء أردن مشرق لألجيال الحالية والمقبلة .وإلى جانب ذلك ،واصلنا تقديم مجموعة متكاملة من
الحلول المصرفية والخدمات المالية وغير المالية التي تستهدف المرأة عبر منصة "شروق" ،لتمكينها
ومساعدتها في تحقيق طموحاتها .وكجزء من ذلك ،استضفنا قمة التحالف المصرفي العالمي للمرأة
" ،"Global Banking Alliance Summitوالتي أقيمت للمرة األولى في الشرق األوسط وفي األردن،
وقد منحنا التحالف لقب "المساهم المميز" ضمن جوائزه لـ "مقدمي الحلول المصرفية الداعمة للمرأة
" لعام .2018
وأثمرت نتائج تلك األعمال عن تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة والمخصصات بلغ في نهاية عام 2018
( )41.1مليون دينار أردني بارتفاع نسبته ( )%18.1مقارنة مع نهاية عام  ،2017في حين ارتفعت أرباح البنك
قبل الضريبة لتصل إلى ( )62.5مليون دينار أردني مقارنة مع ( )52.1مليون دينار أردني بنهاية عام ،2017
مع االستمرار بممارسة الحصافة والتحوط لتعزيز متانة مركزنا المالي.
وبالنظر إلى حجم المركز المالي ،فقد ارتفع إجمالي موجودات البنك بمقدار ( )296مليون دينار أردني عن
مستواه في عام  ،2017ليصل إلى ( )3.868مليار دينار أردني وبنسبة نمو بلغت ( .)%8.3وجاء هذا االرتفاع
بشكل أساسي ،نتيجة الرتفاع كل من صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة بنسبة ()%9.3
والموجودات المالية بنسبة ( . )%23.1وكذلك ارتفع رصيد إجمالي ودائع العمالء ليسجل نسبة نمو
بلغت ( .)%11.1وفي ظل البيئة التنافسية التي يشهدها القطاع المصرفي األردني ،تمكنا من زيادة
حصتنا السوقية ،عبر تحقيق نسب نمو في التسهيالت والودائع بلغت ( )%9.3و( )%8.8على التوالي.
وفيما يتعلق بمؤشرات المالءة المالية للبنك في نهاية عام  ،2018فتشير معدالتها اإليجابية إلى متانة
مركزنا المالي ،حيث سجلت نسبة كفاية رأس المال ( ،)%14.12كما بلغ العائد على معدل إجمالي
موجودات البنك ( ،)%1.1وبلغ العائد على معدل حقوق الملكية ( ،)%11.0باإلضافة إلى تغطية
مخصص تدني التسهيالت لصافي الديون غير العاملة بنسبة ( ،)%86.5دون احتساب الضمانات
القائمة مقابل هذه التسهيالت.
وألننا نؤمن بأن بالمبادئ اإلنسانية والترابط بين األفراد هو ما يمنح أي إنجاز نحققه قيمة ملموسة،
وهو ما يمكننا من صنع فرق حقيقي ،ليس فقط للقطاع المصرفي ،بل لكل من هم حولنا ،واصلنا
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جهودنا لدعم مجتمعنا المحلي ،ونفذنا مجموعة من البرامج والمبادرات ضمن استراتيجيتنا للمسؤولية
االجتماعية للعام  ،2018والتي استهدفت مختلف فئات مجتمعنا .وبتركيزنا على المحاور الثالثة التي
نعدها جوهر المسؤولية اإلجتماعية :التعليم والشباب ،والتمكين والريادة ،والثقافة والفن ،ساهمنا
بتمهيد الطريق أمام مجموعة من األفراد ليشكلوا مستقبلهم ويتخطوا التحديات التي تواجههم في
مسيرتهم .ولن أغفل هنا عن شكر من ساهموا في تنفيذ هذه المبادرات ،أفراد فريق عملنا ،الذين
تطوعوا لترك بصمة إيجابية في حياة اآلخرين ،مجسدين بذلك القيم التي تشكل أساس هويتنا في
بنك االتحاد ،قيم العطاء والتآخي والترابط.
ولن أغفل ذكر إطالق مشروع عزيز على قلبي ،وهو "أوركسترا بنك االتحاد" .هذا المشروع الذي يهدف
الحتضان المواهب العربية في قلب عاصمتنا الحبيبة عمان ،وإحياء الموسيقى الكالسيكية التي تثري
المجتمعات وتنمي العقول وتحفز الخيال .ولتاريخ اليوم ،قدمت األوركسترا عدة حفالت موسيقية في
مقر األوركسترا في "بنك االتحاد" ،باإلضافة إلى تقديم دروس ومحاضرات مجانية في الموسيقى،
كما ستؤدي خالل العام الحالي عروضا موسيقية وورش عمل مجانية في مدارس مختلفة في األردن،
نشارك من خاللها الطلبة شغفنا بالثقافة والفن .ولدعم الموهوبين من الموسيقيين الشباب ،فسوف
نقوم بتخصيص ريع حفالتنا الموسيقية لمنحهم بعثات موسيقية تمكنهم من استكشاف أقصى
إمكانياتهم وإطالق العنان لمواهبهم..
وختاما ،وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة ،أود أن أتقدم بخالص الشكر لمساهمي البنك الكرام على
دعمهم لنا دوما ،وإلى عمالئنا األعزاء إليمانهم برسالتنا وثقتهم بنا ،وخالص شكرنا واعتزازنا بجميع
أفراد فريق عملنا على ما يبذلونه من جهود متواصلة من أجل تحقيق رسالة واحدة لمؤسسة أصبحوا
جزءا ال يتجزء من عائلتها ،كما أود أن أشكر البنك المركزي على جهوده المخلصة ومهنيته العالية ودعمه
الدائم لمسيرتنا ومسيرة البنوك كافة في المملكة.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
عصام حليم سلفيتي
رئيس مجلس اإلدارة
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تحليل المركز المالي ونتائج األعمال لعام 2018
أوال :المركز المالي لعام 2018
ً
 إجمالي الموجودات :استمر البنك بتحقيق معدالت نمو ايجابية في معظم بنود موجوداته،
مما ساهم ذلك في إرتفاع إجمالي الموجودات في نهاية عام  2018بنسبة ( )%8.3مقارنة مع
نهاية عام  ،2017حيث بلغت الزيادة ( )296مليون دينار لتصل إلى ( )3,868مليار دينار .هذا وقد
سجل معدل النمو السنوي إلجمالي الموجودات للخمسة أعوام الماضية ما نسبته (،)%11.4
كما سجل معدل العائد عليها ما نسبته (.)%1.1
ويوضح الجدول والرسم البياني أدناه تطور البنود الرئيسية للموجودات خالل األعوام (– 2014
:)2018
البيان

نسبة التغير

2014

2015

2016

2017

2018

الموجودات النقدية

281,680

338,506

540,734

672,713

585,729

()%12.9

محفظة الموجودات المالية

644,966

657,800

531,438

656,083

807,702

%23.1

صافي التسهيالت االئتمانية

1,238,478

1,288,549

1,385,666

2,084,328

2,277,918

%9.3

ممتلكات ومعدات وموجودات غير

37,194

45,009

50,162

91,913

96,672

%5.2

2017-2018

ملموسة
الموجودات األخرى

54,102

59,266

51,740

67,238

100,048

%48.8

مجموع الموجودات

2,256,420

2,389,130

2,559,740

3,572,275

3,868,069

%8.3
(ألقرب ألف دينار)
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٢,٥٠٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠
١,٥٠٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠
-

٢٠١٨

٢٠١٧
محفظة الموجودات المالية

٢٠١٥

٢٠١٦

ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

٢٠١٤
الموجودات النقدية
التسهيالت االئتمانية  -صافي
الموجودات األخرى
(ألقرب ألف دينار)

وفيما يتعلق باألهمية النسبية لبنود موجودات البنك لعام  ،2018فال زال بند صافي
التسهيالت اإلئتمانية المباشرة يحتل مركز الصدارة بنسبة تعادل ( )%58.9من إجمالي
الموجودات مقارنة مع ( )%58.3في عام  ،2017يليه محفظة الموجودات المالية والتي شكلت
ما نسبته ( )%20.9مقارنة مع ( ،)%18.4كما شكلت الموجودات النقدية ما نسبته ()%15.1
مقارنة مع ( )%18.8في نهاية العام المنصرم.
وبتحليل دور تلك البنود في توليد العوائد التي يجنيها البنك جراء توظيف أمواله مع األخذ بعين
اإلعتبار السياسات واإلجراءات المتبعة ومخاطر كل بند من تلك البنود ،فإن نسبة ( )%86.4من
إجمالي الموجودات تعتبر موجودات منتجة للدخل مستثنى منها (النقد في الخزينة ومتطلبات
اإلحتياطي النقدي ،واألرصدة التي ال تتقاضى فوائد لدى البنوك والمؤسسات المصرفية).
وتعكس هذه النسبة المرتفعة مقدرة البنك على إدارة أصوله بالشكل األمثل وإستغالل مصادر
أمواله في تعظيم الدخل.
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االهمية النسبية الجمالي موجودات البنك
الموجودات النقدية

٦٠%
٥٠%

محفظة الموجودات المالية

٤٠%
التسهيالت االئتمانية  -صافي

٣٠%
٢٠%

ممتلكات ومعدات وموجودات غير
ملموسة

١٠%

الموجودات األخرى

٠%
٢٠١٧
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٢٠١٨

 المطلوبات وحقوق الملكية :يوضح الجدول والرسم البياني أدناه تطور البنود الرئيسية
للمطلوبات وحقوق الملكية خالل األعوام (:)2018 – 2014
البيان

نسبة التغير

2014

2015

2016

2017

2018

ودائع البنوك واألموال المقترضة

171,762

166,152

179,977

147.086

181,924

%23.7

ودائع العمالء

1,653,818

1,774,049

1,856,774

2,691,336

2,988,950

%11.1

التأمينات النقدية

127,836

119,968

176,163

210,089

141,815

()%32.5

حسابات دائنة أخرى

30,846

35,650

36,622

65,253

88,134

%35.1

حقوق الملكية – مساهمي البنك

272,158

293,311

310,078

370,623

376,742

%1.7

٢٠١٨

٢٠١٧

2017-2018

(ألقرب ألف دينار)

٣,٠٠٠,٠٠٠
٢,٥٠٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠
١,٥٠٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠
٢٠١٦

التامينات النقدية

٢٠١٥

٢٠١٤

ودائع العمالء

ودائع البنوك واألموال المقترضة

حقوق الملكية  -مساهمي البنك

حسابات دائنة أخرى
(ألقرب ألف دينار)

وبالنظر إلى األهمية النسبية لمكونات المطلوبات وحقوق الملكية للبنك وكما هو موضح
في الرسم البياني أدناه ،فقد شكلت ودائع العمالء ما نسبته ( )%77.3منها مقارنة مع ما نسبته
ً
نسبة تعادل ( )%9.7مقارنة
( )%75.3كما في نهاية عام  ،2017كما شكل بند حقوق الملكية
بنسبة بلغت ( ،)%10.4يليه بند التأمينات النقدية والذي شكل نسبة تعادل ( )%3.7مقارنة مع
( )%5.9في نهاية العام الماضي.
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االهمية النسبية لمجموع المطلوبات وحقوق الملكية
ودائع البنوك واألموال المقترضة

٨٠%

ودائع العمالء

٦٠%

التامينات النقدية

٤٠%

حسابات دائنة أخرى

٢٠%

حقوق الملكية  -مساهمي البنك

٠%
٢٠١٧

12

٢٠١٨

 محفظة الموجودات المالية:
-

السنـــــــدات :إرتفع رصيد السندات في نهاية عام  2018بمبلغ ( )149مليون دينار أي ما
نسبته ( )%24.1مقارنة مع نهاية عام  2017ليصل إلى ( )766مليون دينار .وقد جاء هذا
ً
نتيجة إلرتفاع السندات بالدينار األردني بمبلغ ( )96مليون دينار أي ما نسبته
اإلرتفاع
( ،)%21.1باالضافة إلى إرتفاع في السندات بالعمالت األجنبية بمبلغ ( )53مليون دينار
والتي شكلت نسبة نمو بلغت (.)%32.4

-

محفظة األسهم المحلية والخارجية :حقق البنك في عام  2018نسبة نمو بلغت ()%7.5
باالستثمار في أسهم الشركات المحلية والخارجية وبمقدار ( )3مليون دينار ،ليصل
رصيد إجمالي المحفظة إلى ( )41مليون دينار .وتمتاز محفظة األسهم بمتانة المركز
المالي للشركات المستثمر بها ،وبنسب مخاطر مقبولة.

 إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة :أظهرت القوائم المالية للبنك لعام  2018نمو في
إجمالي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة بنسبة ( )%9.6عن عام  2017لتصل إلى ( )2,382مليار
دينار .األمر الذي يدل على سياسة البنك الهادفة إلى تعظيم العائد على الموجودات .وقد جاء
ً
محصلة إلرتفاع رصيد التسهيالت بالدينار األردني بنسبة نمو بلغت (،)%10.9
هذا اإلرتفاع
وانخفاض رصيد التسهيالت بالعملة األجنبية بشكل طفيف وبنسبة تعادل (.)%1
وبالنظر إلى معدل النمو السنوي الجمالي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة خالل الخمس
سنوات الماضية ( ،)2018 – 2014فقد سجل النمو ما نسبته (.)%12.7
وبتحليل هيكل إجمالي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة و ً
فقا للجهة المقترضة ،فإن البنك قد
حقق أهدافه اإلستراتيجية في إستقطاب شرائح األفراد وشرائح المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،حيث إرتفعت األهمية النسبية لقطاع األفراد إلى ( )%18.9من إجمالي التسهيالت
اإلئتمانية المباشرة مقارنة مع ( )%16.9في نهاية العام الماضي ،كما سجل قطاع المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة نسبة شكلت ( .)%6.0باالضافة الى إرتفاع نسبة التسهيالت الممنوحة
للقطاع العقاري إلى ( )%28.4من إجمالي التسهيالت مقارنة (.)%26.8
وفيما يتعلق باألهمية النسبية لقطاع الشركات ،فقد انخفضت لتبلغ مع نهاية عام 2018
( )%41.0من اجمالي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة مقارنة مع ( )%44.1في نهاية العام
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المنصرم .كما شكلت التسهيالت الممنوحة للحكومة والقطاع العام ما نسبته ( )%5.7مقارنة
( )%6.2في نهاية عام .2017
االهمية النسبية الجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة وفقا للجهة المقترضة

٥٠%
٤٠%
٣٠%
٢٠%
١٠%
٠%
٢٠١٧
الحكومة والقطاع العام

القروض العقارية

٢٠١٨
منشات صغيرة ومتوسطة

الشركات

االفراد

 مخصص تدني التسهيالت :واصل البنك إتباع سياسة التحوط بأعلى درجاته بأخذ مخصص
ً
وتماشيا
تدن مقابل أي تسهيالت قد تكون دون المستوى ،بهدف تعزيز المركز المالي للبنك،
ٍ
مع تعليمات البنك المركزي األردني ومتطلبات معايير المحاسبة الدولية باإلضافة الى تطبيق
معيار ) .(IFRS9وقد بلغ رصيد مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية المباشرة ( )87.6مليون
دينار مقابل ( )72.3مليون دينار في نهاية عام  .2017ومن الجدير بالذكر ،بأن نسبة تغطية
مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية المباشرة إلى إجمالي التسهيالت غير العاملة بعد تنزيل
الفوائد المعلقة قد ارتفعت لتصل إلى ( )%86.5مقارنة مع ( )%79.1في عام  .2017كما بلغت
نسبة التسهيالت غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقة إلى رصيد التسهيالت اإلئتمانية
المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة ( )%4.28مقارنة مع ما نسبته ( )%4.24في عام .2017

 ودائع العمالء :بالرغم من البيئة التنافسية التي يشهدها القطاع المصرفي األردني ،إال أن
ً
ً
ٍ
إيجابيا في إستقطاب الودائع ومن مختلف
نموا
سنة تلو أخرى قد حقق
البنك وعلى مدار
الشرائح المستهدفة ،حيث بلغ معدل النمو السنوي إلجمالي ودائع العمالء خالل السنوات
الخمس الماضية ما نسبته ( .)%12.6كما إرتفع حجم الودائع بمقدار ( )298مليون دينار وبنسبة
نمو بلغت ( )%11.1مقارنة مع عام  ،2017ليصل رصيد إجمالي ودائع العمالء إلى ( )2,989مليار
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دينار في نهاية العام الحالي ،وبلغت الحصة البنك السوقية من إجمالي ودائع العمالء داخل
المملكة ما نسبته ( )%8.84في نهاية عام .2018
ً
وفقا للجهة المودعة ،فقد ارتفعت ودائع قطاع األفراد بنسبة
وبالنظر إلى إجمالي ودائع العمالء
( ،)%11.2كما ارتفعت ودائع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة نمو بلغت (.)%10.9
ولودائع قطاع الشركات الكبرى بلغت نسبة االرتفاع حوالي ( .)%16.7أما بالنسبة لودائع
الحكومة والقطاع العام فقد سجلت نسبة إنخفاض بلغت (.)%4.9
ً
وفقا لنوع الوديعة ،فقد شكلت "الودائع ألجل وخاضعة
وفيما يتعلق بهيكل ودائع العمالء
إلشعار" ما نسبته ( )%55.2من إجمالي الودائع مقابل ( )%52.0في نهاية عام  ،2017وشكلت
ً
نسبة بلغت ( )%18.0مقارنة مع ( )%20.9في نهاية العام
"الحسابات الجارية وتحت الطلب"
الماضي ،كما شكلت نسبة ودائع التوفير ( )%19.3مقارنة ما نسبته ( )%20.3في عام .2017
أما بالنسبة لشهادات اإليداع فقد بلغت نسبتها من إجمالي الودائع ( )%7.6مقابل ( )%6.8في
عام  2017وكما هو موضح في الرسم البياني أدناه:
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االهمية النسبية الجمالي ودائع العمالء وفقا لنوع الوديعة

٦٠%
٥٠%
٤٠%
٣٠%
٢٠%
١٠%
٠%
شهادات اإليداع

٢٠١٧
ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

ودائع التوفير

٢٠١٨
حسابات جارية وتحت الطلب

 حقوق الملكية – مساهمي البنك :إرتفع صافي حقوق مساهمي البنك بمقدار ( )6.1مليون
دينار وبنسبة نمو بلغت ( )%2.0ليصل في نهاية عام  2018إلى ( )377مليون دينار .وبلغ معدل
ً
أيضا بان حقق معدل
النمو السنوي للخمسة أعوام الماضية ما نسبته ( .)%6.7وتجدر االشارة
ً
نسبة تعادل ( ،)%11.0مما يعكس االداء المتميز المحقق لعام
العائد على حقوق الملكية
.2018
 مستوى المالءة المالية وكفاية رأس المال :بلغت نسبة كفاية رأس المال ( )%14.12مقابل
ً
وفقا لمقررات بازل III
( )%14.70في نهاية عام  ،2018وهي أعلى من الحد األدنى المطلوب
والبالغ نسبته ) (%8وكذلك أعلى من الحد األدنى المطلوب حسب متطلبات البنك المركزي
ً
أيضا بأنه قد بلغت نسبة رأس المال األساسي إلى الموجودات المرجحة
والبالغ ) .(%12وننوه
بالمخاطر ( )%13.14مقابل ( )%13.74في عام  .2018األمر الذي يعكس مقدرة البنك على
مواجهة المخاطر المصرفية المحتملة ،كما ويعكس مقدرة البنك على التوسع والنمو ضمن
محددات كفاية رأس المال.

16

 المركز التنافسـي للبنـك
يبين جدول المقارنة أدناه بحسب النشرة اإلحصائية الصادرة عن البنك المركزي األردني نسب
النمو المتحققة لدى القطاع المصرفي األردني وما يقابلها من نسب نمو تم تحقيقها لدى
بنك اإلتحاد.
وبمقارنة أرصدة القطاع داخل المملكة مع أرصدة بنود الميزانية لدى البنك ،يتبين أن نسبة
النمو للتسهيالت اإلئتمانية المباشرة المتحققة لدى القطاع المصرفي بنهاية عام  2018قد
بلغت ( ،)%5.54أما بالنسبة لبنك اإلتحاد فان نسبة نمو تسهيالته قد بلغت ( .)%10.01وفيما
يتعلق بودائع العمالء فقد حقق القطاع المصرفي نسبة نمو بلغت ( ،)%1.96في حين حقق
بنك اإلتحاد نسبة نمو تعادل (:)%10.97
نسبة النمو
القطاع المصرفي

بنك اإلتحاد

2018

2017

2018

التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

%5.54

%7.99

%10.01

%52.06

ودائع العمالء:

%1.96

%0.90

%10.97

%44.67

الجارية وتحت الطلب

()%4.77

()%4.65

()%4.13

%37.38

توفير

()%1.18

%9.99

%5.50

%55.65

ألجل

%6.44

%0.27

%17.56

%39.84

%0.82

%2.25

()%29.67

%19.26

التأمينات النقدية

2017

وفيما يتعلق بالحصة السوقية للبنك ،فقد بلغت للتسهيالت االئتمانية المباشرة في عام 2018
ما نسبته ( )%9.33مقابل ( )%8.95في نهاية عام  ،2017كما بلغت الحصة السوقية الجمالي
ودائع العمالء ما نسبته ( )%8.84في حين بلغت في عام  2017ما نسبته (.)%8.12
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 مؤشرات المتانة الماليــة:
2014

2015

2016

2017

2018

البيــــان
العائد على معدل اجمالي الموجودات

%1.3

%1.2

%1.2

%1.1

%1.1

العائد على معدل حقوق الملكية

%10.1

%10.2

%9.7

%10.2

%11.0

كفاية راس المال

%14.70

%14.80

%14.05

%14.70

%14.12

التسهيالت غير العاملة /اجمالي التسهيالت

%6.74

%7.17

%6.81

%4.95

%4.93

تغطية مخصص تدني التسهيالت لصافي الديون

%78.1

%64.9

%69.5

%79.1

%86.5

غير العاملة )(Coverage Ratio
اجمالي السيولة القانونية

%106.85
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%112.14

%110.36

%128.56

%118,58

ثاني ًا :نتائـج أعمـال البنـك
 -1الفوائد والعوائد والعموالت المقبوضة:
ً
نموا في الفوائد والعموالت المقبوضة بلغت نسبتها ( )%15.6لتسجل كما
حقق البنك
في نهاية عام  )242( 2018مليون دينار ،وبالنظر الى نمو هذا البند خالل الخمسة أعوام
الماضية فقد بلغ معدل النمو السنوي ما نسبته ( ،)%12.1مما يدل على كفاءة البنك في
وفعال.
ادارة مصادر االموال بشكل أمثل
ّ
شكلت الفوائد المقبوضة المتأتية من التسهيالت االئتمانية المباشرة ما نسبته ()%83.6
ً
نموا نسبته ( )%15.0مقارنة نهاية عام
من اجمالي الفوائد في نهاية عام  ،2018وحققت
 ،2017ليبلغ رصيدها ( )181مليون دينار.
ً
نتيجة لنمو الفوائد المقبوضة على تسهيالت األفراد بنسبة
وقد جاء نمو تلك الفوائد
تعادل ( )%23.7مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،ونمو نسبته ( )%15.1قد تم
تحقيقها لتسهيالت المنشآت الصغيرة والمتوسطة .باإلضافة الى نمو تسهيالت الشركات
والقروض العقارية و"الحكومة والقطاع العام" حيث بلغت ( )%3.1و( )%26.8و()%19.3
على التوالي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017
وفيما يتعلق بالعموالت المقبوضة للتسهيالت اإلئتمانية المباشرة ،فقد ارتفعت بنسبة
( )%12.0مقارنة بالعام الماضي ،لتبلغ مع نهاية عام  )24.8( 2018مليون دينار.
 -2الفوائد والمصاريف والعموالت المدفوعة:
ً
ارتفاعا نسبته ( )%23.1مقارنة بالعام الماضي ،وبلغ معدل النمو
سجل ذلك البند
السنوي خالل الخمسة أعوام الماضية ما نسبته ( ،)%8.4حيث ارتفعت الفوائد
والمصاريف والعموالت المدفوعة من ( )59.8مليون دينار في عام  2014لتصل الى
( )89.8مليون دينار في نهاية عام .2018
وقد شكلت الفوائد المدفوعة على ودائع العمالء النسبة األكبر والتي بلغت ()%86.6
من إجمالي الفوائد والعموالت المدفوعة ،وأما النسبة المتبقية فقد تأتت من ودائع
البنوك ،التأمينات النقدية ،األموال المقترضة ورسوم ضمان الودائع.
 -3المصاريف التشغيلية:
إرتفعت المصاريف التشغيلية (المصاريف اإلدارية والعمومية ،االستهالكات
واإلطفاءات) بمعدل نمو سنوي ( )%18.0بين ( )2018 – 2014من ( )36.3مليون دينار
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لتصل إلى ( )82.8مليون دينار ،وبالنظر إلى تفاصيل هذا البند ،نجد بأن نفقات
الموظفين إرتفعت خالل الخمس سنوات األخيرة من ( )19.1مليون دينار إلى ()43.1
مليون دينار ،كما إرتفعت المصاريف اإلدارية والعمومية األخرى لتبلغ في نهاية العام
( )28.7مليون دينار مقابل ( )12.1مليون دينار في نهاية عام  .2014باإلضافة إلى إرتفاع
مصاريف اإلستهالكات واإلطفاءات خالل نفس الفترة من ( )5.0مليون دينار إلى ()11.0
مليون دينار .ومن الجدير بالذكر ،بان ارتفاع المصاريف التشغيلية ناتج عن توحيد البيانات
المالية مع شركة االتحاد االسالمي لالستثمار المسيطرة على بنك صفوة االسالمي.
باالضافة الى لقيام البنك بتوسعة شبكة فروعه المنتشرة في معظم انحاء المملكة
حيث وصل عدد الفروع في عام  2018الى ( )47من ( )38فرع عام  .2014كما قام البنك
بتعزيز كادره بخبرات كفؤة ،وتدريب وتطوير مهارات موظفيه واالستثمار في تعزيز
الهوية المؤسسية للبنك وفي اطالق حمالت اعالنية متعددة للخدمات والمنتجات
الجديدة التي يقوم البنك باطالقها.
 -4صافي الدخل:
ً
نموا نسبته ( )%17.4ليبلغ مع
حقق صافي الدخل من العمليات المصرفية التقليدية
نهاية عام  )68.9( 2018مليون دينار ،وبلغ معدل النمو السنوي لهذا البند خالل الخمس
سنوات الماضية حوالي ( .)%11.5كما ارتفع صافي الدخل قبل مخصصات الديون
وضريبة الدخل ليسجل بنهاية العام ( )74.7مليون دينار وبنسبة نمو تعادل (.)%7.1
وعليه بلغ صافي الدخل المحقق بعد الضريبة ( )41.1مليون دينار كما في نهاية عام
 2018وبنسبة نمو بلغت (.)%18.1
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ويبين الجدول والرسم البياني التاليين التطور الحاصل على اإليرادات والمصاريف خالل الخمسة
أعوام الماضية (.)2018–2014

2014

2015

2016

2017

2018

البيـــــان
الفوائد والعموالت المقبوضة

136,197

137,936

140,679

208,999

241,562

الفوائد والعموالت المدفوعة

59,863

52,385

45,765

72,910

89,760

صافي الفوائد والعموالت

76,334

85,551

94,914

136,089

151,802

المصاريف واإلستهالكات واإلطفاءات

36,252

41,442

49,571

77,348

82,854

صافي الدخل من العمليات المصرفية التقليدية

40,082

44,109

45,343

58,741

68,948

الدخل من التعامل بالعمالت األجنبية والذهب

2,889

3,329

3,243

5,525

5,854

الدخل من اإلستثمارات

()4

427

1,632

4,297

()1,433

إيرادات أخرى

1,254

1,013

978

1,219

1,346

صافي الدخل قبل مخصصات الديون وضريبة الدخل

44,221

48,878

51,196

69,782

74,715

مخصصات الديون

9,119

4,627

9,468

17,638

12,185

ضريبة الدخل

8,628

15,417

12,492

17,345

21,444

صافي الدخل بعد الضريبة

26,473

28,833

29,236

34,799

41,086
(ألقرب ألف دينار)

٨٠,٠٠٠
٧٠,٠٠٠
٦٠,٠٠٠

صافي الدخل من العمليات المصرفية
التقليدية

٥٠,٠٠٠

صافي الدخل قبل االمخصصات والديون
المعدومة

٤٠,٠٠٠
٣٠,٠٠٠

صافي الدخل بعد ضريبة الدخل

٢٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠
٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤
(ألقرب ألف دينار)
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إنجازات عام  2018والخطط االستراتيجية المستقبلية
والتحول الرقمي ،وقد كانت الجهود التي وجهها بنك االتحاد
كان لعام  2018بصمته في التكنولوجيا
ّ
ً
ً
نظرا لدورها الكبير في تحقيق الكفاءة
أساسا لالستثمار بالتكنولوجيا
التميز واالبتكار
منذ عام  2017نحو
ّ
التشغيلية ،والقابلية للتوسع بمرونة ،إضافة إلى تقديم تجربة عمالء مميزة ومتعددة القنوات تناسب
تواجدهم المتزايد بالعالم الرقمي.
ً
ً
ومواكبة للتقدم في مجال
تطورا
ولذلك قام البنك بإطالق تطبيق بنكي جديد يعد ضمن األكثر
التكنولوجيا البنكية الرقمية ،وقد تم من خالله تقديم خدمات إلكترونية جديدة ّ
تمكن العمالء من إجراء
معامالتهم البنكية في أي وقت ،ومن أي مكان ،وبالطريقة التي يختارونها .باإلضافة إلى إطالق قنوات
إلكترونية منها موقع البنك اإللكتروني بحلته الجديدة؛ بهدف تقديم تجربة فريدة لزوار الموقع والعمالء..
ولتتناسب هويته المؤسسية مع هذا التغيير ،وتؤكد على مكانته كشريك أساسي لعمالئه ،كان البد
ّ
"شكل مستقبلك" ،الذي انتقل من خالله البنك من كونه "الخيار المشرق"
من إطالق وعده الجديد:
لهم ،إلى مرحلة الشراكة معهم لمساعدتهم على تشكيل مستقبلهم خطوة بخطوة.
فيما يلي أبرز إنجازات البنك للعام :2018
والتحول الرقمي
التكنولوجيا
ّ


المصرفیة عبر تطبيق الهاتف المحمول الجديد لألفراد
اطالق الخدمات
ّ



تطبيق االسـتراتيجية الخاصـة بالتكنولوجيـا وخطـة التحـول الرقمـي واألولويات المتعلقة بها.



التحول اإللكتروني " "E-channel Migrationبشكل كبير ،بفضل سهولة استخدام التطبيق
زيادة نسبة
ّ
البنكي وتوفر العديد من الخدمات المصرفية عليه ،حيث تم منح العمالء تجربة فريدة ومميزة من خالله.

الخطط المستقبلية:


إضافة خدمات جديدة متطورة على التطبيق البنكي

22



إطالق الخدمات البنكية المؤسسية عبر اإلنترنت ""Corporate Online Banking؛ بهدف رفع
مستوى الخدمات المقدمة.



االستمرار بإطالق تطبيقات وخدمات إلكترونية جديدة تحدث نقلة نوعية في خبرة العمالء الرقمية،
وبما يتناسب مع األهداف االستراتيجية للبنك.
هندرة العمليات والنظام التشغيلي بالفروع



إتاحة خدمة ( )SWIFT gpiللعمالء من األفراد والشركات ليتمكنوا من إرسال واستقبال الحواالت
القيمة التي تسهل عملية
الخارجية بأمان وسرعة عالية ،مع فرصة التمتّ ع بمجموعة واسعة من المزايا ّ
إدارة األموال وتتبعها .وعبر اعتماد هذا المعيار العالمي الجديد للحواالت ،يمكن للعمالء االستفادة من
التامة في أسعار الصرف والعموالت والبيانات المرتبطة بالحوالة ،باإلضافة إلى التمتّ ع
الشفافية
ّ
ّ
بكفاءة تشغيلية من خالل تنفيذ المدفوعات الدولية ،كذلك يمكنهم تتبع حالة الحواالت المرسلة بكافة
مراحلها منذ لحظة إرسالها وحتى وصولها لوجهتها النهائية في أي مكان في العالم.



زيادة كفــاءة الخدمات والعمليات البنكية المقدمة للعمالء من خالل تحديث وتطوير األنظمة والبنية
التحتية ،وزيادة قابليتهــا للتوســع لمواكبة مستجدات العمل والمشاريع المستقبلية.

الخطط المستقبلية:


االستمرار في تحسين النظام التشغيلي في الفروع للتأكد من تحقيق أفضل مستويات للخدمة وتحقيق
تجربة عمالء مميزة وسلسة ومدة قياسية للخدمة.

إدارة العالقات مع العمالء


حصول البنك على أعلى نسبة لمؤشر الترويج الصافي  Net Promoter Scoreبمقدار  54.5والذي
يدل على رضى الزبائن ووالئهم لبنك االتحاد و احتمالية توصية البنك لعائالتهم وأصدقائهم بناء على
دراسة  Bank Pulse Studyمن قبل شركة  IPSOSلعام 2018
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تعزيز موقع البنك التنافسي كأحد البنوك الرئيسية في قطاع الخدمات المصرفية للشركات سواء من
خالل الحصة السوقية أو نوعية المنتجات المقدمة للعمالء.



تقديم خدمات متطورة إلدارة النقد للعمالء ،والتي يتمكن عبرها العميل من إدارة عمله بكفاءة.



يسهل عملية التدفق النقدي
إطالق منتج خصم الذمم التجارية " "Factoringلعمالء الشركات ،والذي
ّ
ألعمالهم وتحصيل فواتيرهم المدينة من خالل تمويل البنك لهم قبل تاريخ استحقاقها.



ً
شامال لمعظم
متكامال و
مركزا
إنشاء وإطالق "مركز التواصل للشركات الصغيرة والمتوسطة" ليكون
ً
ً
الخدمات البنكية التابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة ،وتلبية احتياجات العمالء بكفاءة وفاعلية ،مع
إمكانية إدارة حساباتهم عبر الهاتف فقط.



االستمرار والنمو في برنامج تمويل الموردين ) ،(Supply Chain Financeالذي يتيح للموردين إمكانية
تحصيل فواتيرهم الناتجة عن توريد منتجاتهم وخدماتهم قبل تاريخ استحقاقها ،ودون الحاجة إلى
االنتظار .وتتم هذه العملية من خالل منصة إلكترونية متطورة وسهلة االستخدام ،والتي تقوم بدورها
بأتمتة عملية تحصيل الفواتير.



خدمة عمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل خمسة مراكز أعمال متخصصة تقدم كافة الحلول
والخدمات المصرفية لهم موزّ عة في مختلف أنحاء المملكة.



تخصيص مدراء عالقات من ذوي الكفاءة وممن لديهم الخبرة الكافية في فهم احتياجات هذه الشريحة،
وتقديم الحلول المالية وغير المالية لهم ،كخدمات االستشارات في مختلف الجوانب ،بما يساهم في
تنمية المشاريع وتطويرها.
الخطط المستقبلية:



االستمرار في تطوير العالقة مع العمالء وتقديم خدمات وحلول مبتكرة تناسب إحتياجات كل شركة
وطرح كل ما هو جديد في عالم الخدمات المصرفية لمواكبة االحتياجات المتنامية للشركات.
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الشمول المالي


استضافة قمة التحالف المصرفي العالمي للمرأة " ،"Global Banking Alliance Summitوالتي
أقيمت للمرة األولى في الشرق األوسط وفي األردن ،وقد منح البنك لقب "المساهم المميز" ضمن
جوائز التحالف الممنوحة لـ "مقدمي الحلول المصرفية الداعمة للمرأة " لعام  ،2018ليضاف ذلك إلى
منصة "شروق".
إنجازات
ّ



االحتفال للعام الخامس على التوالي بجائزة البنك السنوية للشركات الصغيرة والمتوسطة عن فئاتها
الثالث ،حيث فازت كل من شركة "العلبة الذهبية للخدمات اإللكترونية" ( )POSRocketعن فئة أفضل
شركة واعدة ،وشركة "الفنادق البيئية" ) )EcoHotelsعن أفضل شركة صغيرة ومتوسطة ،وشركة
"مايندست لألبحاث التسويقية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ( )Mindsetعن فئة أفضل سيدة
أعمال .ويجدر بالذكر أن أربعة شركات من الشركات االردنية الخمسة التي تصدرت الئحة فوربس ألقوى
 100شركة ناشئة بالشرق األوسط لعالم  2018اما كانوا من الـ  finalistsأو ربحوا معنا في الجائزة.



االستمرار بدعم الريادة في األردن والمساهمة في تحسين البيئة الداعمة لهذا القطاع من خالل العمل
على ضمان قروض المشاريع الناشئة بالتعاون مع "الشركة األردنية لضمان القروض" ،بحيث تمت
بدال من ثالث.
زيادة مبلغ التمويل ،ورفع عمر الشركة الناشئة إلى خمس سنوات ً



االستمرار بتوسيع التعاون مع "الشركة األردنية لضمان القروض" لخدمة قاعدة أوسع من الشركات
الصغيرة والمتوسطة.



منح قروض وتسهيالت لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج البنك المركزي للسلف
متوسطة األجل ،والذي يتيح للشركات إمكانية الحصول على قروض بأسعار فوائد مخفضة ،ويشمل
القطاعات التالية :الزراعة ،والصناعة ،والسياحة ،وتكنولوجيا المعلومات ،والطاقة المتجددة ،والصحة،
والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني) ،والنقل.



توقيع مذكرة تفاهم مع " الصندوق األردني للريادة" لالستثمار المشترك بالشركات الصغيرة
والمتوسطة الواعدة التي لديها القابلية للنمو والتطور.
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توقيع مذكرة تفاهم مع مشروع السياحة لتعزيز االستدامة االقتصادية في األردن والممول من الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية USAID BEST (Building Economic Sustainability through
) Tourismللتعاون في مجال اإلقراض للشركات السياحية في األردن.



توقيع مذكرة تفاهم مع منصة "تمويلي" بحيث يتم استقبال طلبات القروض والتسهيالت من خالل
منصة إلكترونية لتقديم دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.



عقد ورشات تدريب للعمالء القائمين والجدد لتقديم نصائح مالية وغير مالية للشركات الناشئة،
والشركات الصغيرة والمتوسطة ،والشركات المملوكة من سيدات ،بالتعاون مع عدة جهات مثل
جمعية "نادي صاحبات األعمال والمهن  BPWAومنصة زين لإلبداع " ،"ZINCوغيرها.



إطالق برنامج "تسهيل العودة لسوق العمل للسيدات" للعام الثاني على التوالي ،وهو برنامج تأهيلي
شامل يهدف إلى إعداد السيدات للعودة إلى سوق العمل بعد فترة من االنقطاع ،وقد تم توظيف
ّ
تسلمت جميع
ثالث مرشحات من المشاركات في البرنامج في أقسام مختلفة في بنك االتحاد ،كما
الخريجات شهادات تؤهلهن إليجاد فرص عمل مالئمة.



تنظيم يوم وظيفي تحت عنوان "يوم وظيفي لبرنامج شروق" للسيدات المشاركات في البرنامج
بالتعاون مع العديد من الشركات المحلية والعالمية.



ً
اقتصاديا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
عقد شراكة مع البرنامج اإلقليمي لتمكين المرأة
( )EconoWinإلطالق مشروع إدارة التنوع بين الجنسين المنفذ من قبل الوكالة األلمانية للتعاون
الدولي ( ،)GIZوالذي يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة والموهوبات من النساء في سوق العمل،
ً
عضوا في
وتحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل .وفي إطار هذه الشراكة ،أصبح البنك
شبكة " "EconoWinالتي تضم مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة في قطاع األعمال ،وتقود إدارة
التنوع بين الجنسين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.



المشاركة في معرض وظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة.



توقيع اتفاقية مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية  EBRDلمشاركة مخاطر التمويل
للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاقها للعمالء
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الخطط المستقبلية:


تفعيل اتفاقية التعاون بين بنك االتحاد و"الصندوق األردني للريادة" للبحث عن فرص استثمار في
قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ،مما سيساهم في تطوير البيئة الداعمة للشركات.



مواصلة العمل على توقيع اتفاقيات جديدة مع جهات دولية لضمان قروض الشركات الناشئة
ناء على تجربة البنك الناجحة مع مشروع ضمان القروض " ،"OPICوكونه
والصغيرة والمتوسطة ،ب ً
سينتهي بشهر أيار من عام .2019



إيـالء تركيـز إضافـي علـى وحدة مبيعـات الخزينـة ،حيث تم تأسيس وحدة المبيعات لدى دائرة الخزينة
وقامت بطرح مجموعة متكاملة من المنتجات لتلبية احتياجات العمالء فيما يتعلق بإدارة مخاطر سعر
الصرف األجنبي وسعر الفائدة وإجراءات التحوط الخاصة بهم باإلضافة إلى منتجات االستثمار المتنوعة
بهـدف زيـادة حصـة المحفظـة من أنشـطة األفراد والشـركات.
المخاطر واالئتمان



االستمرار في تطوير أعلى مستويات األمن المادي وأمن المعلومات واألمن السيبراني بالتوافق مع
معايير البنك المركزي لتطبيق المعيارين الدوليين " "PCIDSSو "."COBIT5



إضافة ميزة الرقم السري لمرة واحدة " "OTPعلى حركات المشتريات عبر اإلنترنت بالبطاقة االئتمانية،
مما يرفع من مستويات األمان وسهولة االستخدام ،كما يساهم في زيادة حركات التسوق عبر اإلنترنت.



ً
تماشيا مع
تطوير وتحديث نظام المراقبة بالكاميرات " "CCTVفي مباني ومنشآت البنك كافة،
متطلبات البنك المركزي.



االنتهاء من وضع خطة اإلحالل التعاقبي " ،"Succession Planningوإنشاء حاضنة المواهب
" "Talent Poolومصفوفة الكفاءات " "Competencies Matrixلعدد من إدارات البنك ،وذلك كجزء
من تطبيق متطلبات إطار " "COBIT5لحاكمية تكنولوجيا المعلومات وإدارتها.



تنفيذ عملية تقييم مبدئي ألهم المخاطر المتعلقة باألمن السيبراني تأخذ بعين االعتبار تعليمات البنك
المركزي وأفضل الممارسات في التدقيق مثل " ،"NISTوتم عكس نتائج ذلك على نظام تقييم
المخاطر التشغيلية "."Careweb
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التطوير المستمر لخطة االستجابة لألحداث أو األزمات التي تؤثر على سير العمل .وتهدف إلى بناء
خطط استجابة فعالة لتقليل الوقت المستغرق في التعافي من األزمات ،وتقليل التكاليف المترتبة
على حدوث مثل هذه األحداث .وتم تطوير هذه السياسة بما يتماشى مع المقاييس/المتطلبات
التنظيمية.



ً
تطورا لتطبيق معيار (.)IFRS9
تطبيق أحد األنظمة اآللية األكثر
االمتثال



االنتهاء من تطبيق جميع متطلبات البنـك المركـزي األردنـي المتعلقة بتعليمات حاكميـة تكنولوجيـا
المعلومـات ) (COBITرقم  2016/65الصادرة بتاريخ  2016/10/25والوصول إلى مستوى نضوج .3.2



تنفيذ متطلبات وتعليمات البنك المركزي المختلفة لمراجعة صحة وشمولية اختبارات األوضاع
الضاغطة " ،"Stress Testingوالتأكد من دقة اإلجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية
رأسمال البنك " ،"ICAAPومراجعة الكشوفات المرفقة بالبيانات المالية السنوية  2017والنصف
سنوية لعام  ،2018بما فيها كشوفات المعيار الدولي للتقارير المالية ( ،)IFRS9قبل إرسالها للبنك
المركزي ،ومتابعة وإعداد تقرير حول سير نتائج التقييم الذاتي واإلجراءات الواجب اتخاذها للحد من
المخاطر المرتفعة التي ظهرت نتيجة التقييم لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي يواجهها
البنك (.)RBA AML

بيئة العمل في البنك


تعزيز مكانة بنك االتحاد باعتباره المكان األفضل للعمل والحصول على نتيجة  37.7لمعيار قياس والء
الموظفين ،وهي نتيجة أعلى من المعدل في القطاع البنكي.



التوسع في تطبيق نظام ساعات العمل المرن ،حيث تم تطبيقه كمرحلة أولية على موظفي إدارة
التكنولوجيا وبما يتناسب مع طبيعة عملهم .ويعد بنك االتحاد من أوائل البنوك في تطبيق هذا النظام
ً
تماشيا مع التوجه الحكومي الحالي.
في األردن
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تصميم مكتبة مرجعية لمؤشرات األداء الوظيفية " "KPIs Libraryلكل إدارة من إدارات البنك ،مما
يسهل عملية التقييم ويساعد الموظفين على تنظيم أدائهم الوظيفي وزيادة إنتاجيتهم.



توفير حوالي  4,000فرصة تدريبية ،وتدريب حوالي  1000موظف ،حيث حصل حوالي  100موظف على
شهادات متخصصة في مختلف المجاالت ،مما ساهم في بناء قدراتهم ومهاراتهم ،ومنحهم معرفة
ً
تخصصا أعمق في مجاالت عملهم.
أكبر و



توفير  99فرصة تدريبية لطلبة المدارس والجامعات والخريجين الجدد ،باإلضافة إلى طلبة الجامعات
ً
تقريبا  %30زيادة عن فرص التدريب التي قدمها البنك العام الماضي.
من خارج األردن ،أي ما يعادل
شركة االتحاد للتأجير التمويلي



تحقيق زيادة في عدد عمالء الشركة من أفراد وشركات ومؤسسات في قطاعات السوق األردني كافة
نتج عنه تحقيق نمو في محفظة استثمارات عقود التأجير التمويلي بنسبة ( )%38عن عام ،2017
وتحقيق نمو في كل من إيرادات وصافي أرباح الشركة ألكثر من ( )%30عن عام  .2017كما ارتفع رأس
مال الشركة من ( )5مليون إلى ( )7,5مليون دينار أردني.



إطالق منتجات جديدة وتوقيع اتفاقيات مشتركة مع عدد من الموردين في السوق األردني ،مما ساهم
في توسيع نطاق محفظة الشركة وتنوعها.
التوسع وزيادة انتشار الفروع



ً
تنفيذا الستراتيجية البنك في التوسع بشبكة فروعه المنتشرة في المملكة ،تم خالل عام  2018افتتاح
مجمع الملك الحسين لألعمال ،وذلك ضمن
كل من؛ فرع أبو علندة ،وفرع المدينة الرياضية ،وفرع
ّ
ً
فرعا ،ووصل
سياسة االنتشار المتوازن في شبكة الفروع .وعليه ،فقد بلغ مجموع فروع البنك ()47
مجموع شبكة الصرافات اآللية ،بما فيها الصرافات الخارجية ) ،(Stand Aloneإلى ( (105أجهزة صراف
آلي.



إطالق خدمة إيداع الشيكات الفوري على ثمانية أجهزة صراف آلي مختارة.
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تعزيــز عالقـات البنـك مـع المؤسسـات المالية من خالل جهود إدارة الخزينة واالستثمار ،والتي أفضت
خالل السنوات إلى توسيع شبكة البنوك المراسلة ،وتعظيم حجم التعامالت الصادرة لهم والواردة
منهم.
الخطط المستقبلية:



ً
فرعا ،كما سيتم زيادة عدد أجهزة الصراف اآللي
افتتاح ( )5فروع جديدة ليصل مجموع الفروع إلى ()52
بـ ( )20صراف ًا آلي ًا ليبلغ مجموعها خالل العام المقبل ( )125صراف ًا ً
آليا.

االحداث الهامة التي مرت خالل عام 2018
ال يوجد اية احداث هامة او جوهرية مر بها البنك خالل عام 2018

نتائج األعمال المتوقعة
إن إدارة البنك مستمرة في سعيها نحو تحقيق اهدافها الطموحة في تطوير مستوى الخدمات
والمنتجات المصرفية التي يقدمها ،وزيادة حصته السوقية من الودائع والتسهيالت ،باالضافة الى
التركيز على قطاع األفراد وباألخص على عمالء النخبة وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.
كما سيواصل البنك التركيز على إدارة مصادر وإستخدامات األموال بشكل أكفأ بهدف تعظيم هامش
الربح مع األخذ بعين االعتبار نسبة المخاطر ،آملين أن يتمكن البنك من رفع مستوى االرباح الذي تم
تحقيق خالل عام .2018
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المسؤولية االجتماعية لدى بنك االتحاد
تمكين مجتمعنا...يشكل مستقبلهم
في كل عام ،يتجدد شغفنا بمسؤوليتنا نحو مجتمعنا كوننا بنك مبني على القيم العائلية .مجتمعنا هو
جزء ال يتجزأ من عائلتنا ،نعمل جاهدين معا لتمكينه ومساعدته على اإلزدهار .نؤمن أيضا بأن المبادئ
اإليجابية سريعة اإل نتشار ،ولذلك اخترنا أن نعزز المبادئ اإلنسانية والتواضع والتواصل بين موظفينا،
لينقلوها بشغف لمجتمعنا.
في العام الماضي أكملنا مشوارنا ،ومع كل مبادرة قمنا بدعمها كان هدفنا تمكين األفراد من تشكيل
مستقبل أفضل لهم ،دعمنا القادة من رواد ورياديات األعمال ،واستثمرنا في الطلبة  -قادة المستقبل
 لمساعدتهم على أن يصبحوا ما يطمحون إليه ،وأتحنا المساحة للفنون والثقافة لتؤدي دورها الحقيقيفي إثراء حياة الناس وتوسيع مداركهم ،ومنح األردن خصوصيتها الثقافية التي نفتخر بها.
وكعائلة تجتمع على تحقيق رسالة واحدة ،كان لكل فرد من أفراد عملنا دور في ترك بصمة في حياة
أشخاص مميزين من مجتمعنا من خالل مبادراتنا اإلنسانية والتطوعية التي رسمت البسمة على شفاه
األطفال ،وأدخلت البهجة والسرور في نفوس كبار السن .فالعطاء دون مقابل هي قيمة إنسانية نسعى
لترسيخها فيما بيننا ونقلها بشغف لمجتمعنا ككل.
تعليم الشباب منارة لتشكيل مستقبلهم
روحهم التواقة لتعلم كل ما هو جديد ،وشغفهم نحو التغيير اإليجابي ،هما ما يجعالن فئة الشباب
أقرب لنا ومصدر إلهامنا .لذا ،فإننا نسعى في كل عام لتمكينهم ولنمهد أمامهم الطريق لمساعدتهم
في اتخاذ أفضل القرارات لتشكيل مستقبلهم الذي يتوقون إليه.
 16شابا وشابة استكملوا رحلتهم في التعليم عبر ِمنح دراسية قدمناها لهم؛ من بينهم ست طالبات
وأربعة طالب ،تحت مظلة صندوق األمان لمستقبل األيتام ،ضمن شراكتنا مع مؤسسة الملكة رانيا
للتعليم للعام السادس على التوالي ،باإلضافة الى أربعة طلبة مسجلين ضمن صندوق "منحتي"،
والذي بدأ مشوارنا معهم منذ عام  ،2018واثنين من ذوي االحتياجات الخاصة التابعين لجمعية الحسين/
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مركز األردن للتدريب والدمج الشامل ،ضمن شراكتنا التي ستستمر معهم لثالثة أعوام كما وقمنا
بتقديم منحتين دراسيتين لطالب متفوقين ضمن برنامج دعم الطالب األقل حظا في جامعة بير زيت.
شاركنا كذلك في دعم عدد كبير من المدارس في عدد من فعالياتها وأنشطتها الهادفة إلى صقل
شخصيات الطلبة .حيث قمنا بدعم طالبتين من مدرسة عين جالوت ضمن مسابقة "مبادرة علماء
المستقبل " لتمكينهما من التنافس مع المدارس األخرى ،وقدمنا منحة دراسية لطالب من مدرسة
اليوبيل ،وساهمنا بتمكين طالب آخر مبدع من المدرسة نفسها ضمن مشاركته في
معرض "إنتل الدولي للعلوم والهندسة" ) ،(Intel ISEFكما ودعمنا طالبات المدرسة األهلية للبنات
ضمن مشاركتهن في فعالية "أولومبياد اللغة اإلنجليزية" ،إلى جانب دعمنا لفعالية "جائزة التميز
األكاديمي" و"مؤتمر المساواة في التعليم" ومؤتمر نموذج األمم المتحدة " "JOMUNبتنظيم من
مدرسة البكالوريا ،وفعالية " "Little Leagueفي المدرسة الوطنية األرثوذكسية ،وفعالية "يال شباب"
في مدرسة المطران للبنين ،و"البطولة الوطنية للروبوت" بتنظيم من مركز اليوبيل للتميز التربوي في
معهد اليوبيل وغيرها الكثير من المدارس المميزة .وكان لعدد كبير من الجهات الداعمة للتعليم نصيب
من إيماننا برسالتهم وأنشطتهم المخصصة لصقل المواهب وارسال رسالة تعليمية هادفة لطلبة
المدارس أو الجامعات ،فقد قمنا بدعم جامعة الشرق األوسط ،وجامعة جدارا ،وجامعة العلوم
التطبيقية ،ومدرسة الجالية الدولية ،ومدرسة الشويفات الدولية ،ومدرسة الراهبات الوردية ،ومدرسة
راهبات الناصرة ،ومدرسة المشرق الدولية ،ومدارس السامية ،ومدرسة عمان الوطنية ،والمدرسة
اإلنجليزية الحديثة ،ومدرسة المطران للبنين ،وأكاديمية التحالف األردنية ،باإلضافة الى دعم مبادرة
مدرستي كأحد مشاريع مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية.
إلى جانب ذلك ،واصلنا دعمنا لمشروع البنك المركزي وانجاز "نشر الثقافة المالية المجتمعية" بين
طلبة المدارس إليماننا بأهمية أن يصبحوا شبابا وشابات مثقفين ماليا وقادرين على إدارة أموالهم
بأفضل الوسائل ،وبرنامج "تطوع مع إنجاز" ،الذي شارك به عدد من موظفينا وموظفاتنا لنقل
معرفتهم وتجاربهم اإليجابية لطلبة المدارس في المملكة سواء حكومية أو خاصة أو حتى الجامعات،
باإلضافة إلى مشاركتنا في مجموعة من أنشطة "متحف األطفال – األردن" الالمنهجية الهادفة لمنح

32

األطفال مساحة إلطالق العنان إلبداعاتهم ومواهبهم ،كونه من األماكن المميزة الذي يرتادها األطفال
للتعليم من خالل اللعب.
الريادة ترسم المستقبل
المواهب والعقول المبت ِكرة قادرة على تشكيل العالم من حولنا ،فهي تواجه التحديات وتحولها إلى
فرص حقيقية .تلك االبتكارات تعمل دوما على تقديم األفضل ،ومن هنا ،واصلنا تطبيق استراتيجينا
نحو تمكين األفراد الملهمين والنساء المؤثرات ورواد ورياديات األعمال ،ومنحهم كل ما لدينا من
معرفة ومصادر بما يساعدهم على وضع المستقبل بين أيديهم.
دعمنا المشاركين في تحدي قطاع السياحة ضمن برنامج "مش مستحيل" االجتماعي ،الذي هدف إلى
تشجيع األفراد على إيجاد حلول إبداعية ومبتكرة قابلة للتطبيق لمجموعة من التحديات التي تواجه
األردن .وقدمنا رعايتنا لمؤتمر " "TEDxYUفي الذي نظمه شباب من جامعة اليرموك الذي نقل اإللهام
لـ  100شاب وشابة ،عبر قصص وتجارب مؤثرة من مختلف نواحي الحياة قدمتها مجموعة من
الشخصيات المؤثرة في المجتمع .وعبر رعايتنا لـ "مختبر يا خيال المسرحي" التابع لمؤسسة رواد التنمية
ساهمنا بدعم مجموعة من الشباب والشابات على التفكير االبداعي والتمكين من خالل تعليمهم فنون
المسرح والدراما وصنع الدمى إليجاد حل للمشاكل.
وقد قمنا بالمساهمة بتمكين ثالث سيدات من خالل دعمنا لمشروع مؤسسة نهر األردن " خط إنتاج
الحرف اليدوية " الذي يقوم على مبدأ تدريبهن لتعزيز مهاراتهن في الحياكة والتطريز ليصبحن جاهزات
للدخول لسوق العمل .وإليماننا بأهمية تمكين الفتيات اليتيمات ما بعد سن السادسة عشر
لمساعدتهن في تشكيل مستقبلهن ،فقد قدمنا دعمنا لمؤسسة األميرة تغريد للتنمية والتدريب
ضمن مشروع " "Pure Feltالذي يحتضن من خالله عدد كبير من الفتيات الطموحات .باإلضافة الى
ذلك دخلنا كذلك في شراكة تمتد لثالثة أعوام مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة ،تمثلت أولى نتائجها
بزراعتنا لـ  500شجرة في منطقة األغوار الوسطى لتكون مصدر دخل ثابت لمزرعة إحدى السيدات
المكافحات وأسرتها.
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وعلى صعيد األفراد ،سعينا لتمكين مجموعة من الشباب والشابات المحليين الذين أثبتوا قوتهم
وقدرتهم على تحدي مختلف الظروف ،ومن بينهم بطل الماراثون نبيل مقابلة الذي حقق العديد من
النجاحات رغم معاناته من مشاكل بصرية ،والمخترع األردني شادي الزعبي ضمن مشاركته في "قمة
ريادة األعمال"  2018في ألمانيا ،والريادي األردني ماهر ميمون صاحب لقب "أفضل مهندس طاقة
شاب" لعام  2018على المستوى الدولي .وقدمنا كذلك دعمنا لمجموعة من الفعاليات الهادفة إلى
تحفيز بيئة الريادة واإلبداع في األردن ،أبرزها جلسة حوارية حول رأس المال االجتماعي لمنتدى
االستراتيجيات األردني ،وفعالية "ميكس أند منتور عمان  "Mix N’ Mentor Ammanالتي أقامتها شركة
"ومضة" التي جمعت عدد كبير من الرياديات والرياديين تحت سقف واحد بهدف تشبيكهم ونقل
الخبرات والمعرفة بينهم ،باالضافة الى دعم "سيد ستارز  "SeedStarsللشركات الناشئة ،ومساهمتنا
في فعاليتي اليوم التكنولوجي واليوم الوظيفي لـ "أخطبوط".
الفنون والثقافة بوابة تشكل من خاللها تجارب مجتمعاتنا
تثري ثقافة الشعوب والفنون المختلفة مدارك األفراد ،وتفتح األبواب لتبادل الثقافات والحضارات،
لذلك نعمل على دعم المواهب الفنية الشابة ،ونمنحها فرصة للتألق نحو تشكيل المستقبل الذي تحلم
به ،كما ونقدم لمختلف فئات المجتمع تجارب تخلد بذاكرتهم من خالل دعم المبادرات التي تنشر
الثقافة في المجتمع.
ولنكون جزءا من هذا المشهد ،واصلنا إحياء أمسياتنا الموسيقية في مسرح "حليم سلفيتي" ،حيث
أحيت فرقة "رباعي بنك االتحاد الوتري" أربع حفالت خالل العام الماضي ،قدم فيها الرباعي الشاب
الموهوب مجموعة من المقطوعات الموسيقية المتميزة التي أعادت الحضور إلى عصر الموسيقة
الكالسيكية الساحرة .ومن ذات المسرح أطلقنا مشروعنا الخاص العزيز علينا تحت اسم "أوركسترا بنك
االتحاد الوتري" ،الذي نسعى من خالله للوصول إلى قاعدة أوسع من األفراد في مجتمعنا ،لنلبي
ذائقتهم الفنية وننشر لغة الموسيقى الكالسيكية فيما بينهم.
حافظنا كذلك على شراكتنا المتميزة مع جمعية أصدقاء مهرجانات األردن للعام الثامن على التوالي،
فدعمنا مجموعة من أبرز فعالياتها التي أضاءت سماء عمان بإحيائها للموسيقى الكالسيكية على يد
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مواهب أردنية وعربية وعالمية .ومن بين ذلك رعايتنا لفعاليتين موسيقيتين أحيتهما فرقتنا الموسيقية
"أوركسترا بنك االتحاد الوتري" ،مع كل من عازفة البيانو األردنية غدير عبیدو ،والسوبرانو األردنية ديما
بواب ،برفقة عازف البیانو الفلسطیني اإليطالي مراد لیوس .وقدمنا رعايتنا لنخبة من الموهوبين
الواعدين الذين نؤمن بأنهم سيساهمون ببناء مستقبل الفنون المحلي ،من بينهم زينة عصفور،
مؤسسة شركة عتيق للموسيقى المعاصرة خالل أمسية "حكاية" التي نظمتها لثالث آالت موسيقية،
والفنانة شيرين تلهوني ضمن إقامتها لحفل جسد قضايا مجتمعية من واقع عمان.
وعبر مواصلة دعمنا للمعهد الوطني للموسيقى ،قدمنا منحنا الدراسية لطالب لمتابعة دراستهم
وتحقيق حلمهم في دراسة الموسيقى .كما جددنا مساهمتنا بدعم مهرجان "أيام سينمائية" في
فلسطين لعام  ،2018ومبادرة " ،"Art at the Parkإلى جانب المتحف الوطني األردني للفنون الجميلة،
والهيئة الملكية األردنية لألفالم ،كما ورعينا ندورة موسيقية في الجامعة األردنية ،باإلضافة إلى دعمنا
لمنتدى شباب الوطن الثقافي ،وجمعية يوم القدس.
عطاء مستدام نحو تشكيل المستقبل
نتطلع دوما اليجاد مبادرات مجتمعية ذات أثر حقيقي على المجتمع ،مبادرات ترسم البسمة على شفاه
األطفال والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة.
قمنا بإطالق مبادرة "الفرحة بلحظة" خالل شهر رمضان المبارك والتي جمعت تحتها عدد كبير من
المبادرات والمؤسسات التي لها رسالة حقيقية في إحداث فرق في المجتمع ،من ضمنها مبادرة تكية
أم علي التي تهدف الى مكافحة الجوع عبر توزيع طرود غذائية لـ  100عائلة عفيفة ،و مبادرة "بنك الطعام"
لتوزيع طرود غذائية لـ  80أسرة عفيفة ،وقدمنا رعايتنا لـ ثالثة إفطارات رمضانية شاركنا خاللها  275طفلة
وطفال يتيما لحظات ثمينة ملؤها البهجة والفرح؛ أحدها بتنظيم من مبادرة "فوانيس" التابعة لجمعية
"خطوات" الخيرية ،واآلخر تابع لمتحف األطفال – األردن ،أما الثالث فهو جزء من مبادرة مركز هيا
الثقافي "الخير بسلتنا والعيد بلمتنا".
ولنوسع نطاق العطاء ونحافظ على استدامته ومضاعفة أثره ،دخلنا في شراكة مع منصة "نوى" ،إحدى
مبادرات مؤسسة ولي العهد الهادفة إلى تشبيك القطاع الخاص واألفراد مع المؤسسات غير الربحية
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والجمعيات لتشجيع العمل الخيري والتطوعي .وكانت مبادرة "خلي الشتا أدفى" بالتعاون مع شركة
"كريم" واحدة من ثمار هذه الشراكة ،حيث سعينا معا لندخل الدفء إلى قلوب مجموعة من األطفال
في مخيم البقعة عبر توزيع جاكيتات عليهم بطريقة فعالة ومبتكرة .وبنفس التوجه ،ساهمنا بتوفير
كسوة الشتاء لعدد من منتفعي مؤسسة "قلبي" الخيرية.
ولنكون سببا في في زرع األمل في نفوس كبار السن ،رعينا مجددا برنامج "بركتنا" التابع لـ "بنك
المالبس" ،حيث قام أفراد من فريق عملنا بزيارات لـ "دار الضيافة" و"جمعية األسرة البيضاء" للمسنين.
كما شاركوا في برنامج "أيام الفرح األردني" التابع لـ مركز هيا الثقافي ،متوجهين إلى الكرك ليعيشوا
مع األطفال لحظات استكشاف تراثنا وتقاليدنا األصيلة .ومن منطلق إيماننا باألثر اإليجابي للفنون،
رعينا حفال خيريا للموسيقى والشعر في مركز الحسين للسرطان .وعلى الصعيد نفسه ،ساهمنا بحملة
ترميم قسم األورام في مستشفى البشير بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان الخيرية.
نسعى دوما إلحداث الفرق وتمكين كافة من نقوم بدعمهم على تشكيل مستقبلهم.
وبمجمله بلغت التبرعات والرعايات خالل عام  )617,211( 2018دينار تم دفعها للجهات التالية:
دعم المؤسسات التعليمية

 179,249دينار

دعم المؤسسات الثقافية والفنية

 111,259دينار

دعم التمكين واالبداع

50,906

دعم مؤسسات أخرى

 275,797دينار

المجموع

 617,211دينار
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دينار

تقرير حوكمة الشركات المساهمة المدرجة
إنطالقا من إيمان بنك االتحاد بأهمية الحاكمية المؤسسية لتدعيم مبدئي األمان والسالمة للقطاع المصرفي
وتدعيم ثقة المودعين والمستثمرين بالبنك وما لذلك من أثر إيجابي على سالمة البنك وعلى توفير األسس
السليمة التي تدعم خططنا اإلستراتيجية في النمو ،فقد قرر مجلس اإلدارة إعتماد دليل الحاكمية المؤسسية
ليمثل األسس التي ستعتمد في إدارة مؤسستنا وإدارة العالقات بين جميع األطراف المعنية بالبنك من
مساهمين ،مودعين ،مجلس إدارة ،إدارة تنفيذية ،موظفين والجهات الرقابية المختلفة.

لقد تم اعداد هذا التقرير تماشيا مع متطلبات تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة  2017الصادرة
عن هيئة األوراق المالية والتي تتطلب اعداد تقرير حوكمة وتضمينه للتقرير السنوي للبنك واالفصاح عن مدى
التزام البنك بتطبيق احكام هذه التعليمات.

اوال :المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق احكام تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة.
يلتزم البنك بتطبيق كافة األحكام الواردة في تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة.

ثانيا :المعلومات المتعلقة بمجلس اإلدارة واعضائه واللجان المنبثقة عنه.
أ.

النبذة التعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة

 .1عصام حليم جريس سلفيتي :رئيس مجلس اإلدارة (عضو غير تنفيذي ،غير مستقل)
رئيس لجنة التسهيالت ولجنة التحكم المؤسسي
تاريخ الميالد1944 :
الشهادة العلمية :حاصل على درجة بكالوريوس إقتصاد  1967الجامعة األمريكية  -بيروت
الخبرات العملية:











رئيس مجلس إدارة بنك اإلتحاد من  1997/6ولتاريخه.

مدير عام بنك االتحاد من .2008/07-1989/07

رئيس هيئة مديري شركة اإلتحاد للوساطة المالية من  – 2006/02ولتاريخه.
نائب مدير عام المؤسسة المالية العربية (األردن) من .1989/6-1986/10

عضو مجلس أمناء الجامعة األردنية سابق ًا.

رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة األردنية  -شركة مساهمة عامة.

رئيس مجلس إدارة شركة فنادق الشرق االوسط والكومودور  -شركة مساهمة عامة.
عضو مجلس ادارة في شركة زارة لالستثمار  -شركة مساهمة عامة.
عضو مجلس أمناء مؤسسة الملك الحسين.

عضو مجلس أمناء مدرسة اليوبيل.
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عضو مجلس أمناء مدرسة البكالوريا.

" .2محمد نبيل" عبد الهادي محمد حمودة :نائب رئيس مجلس اإلدارة (عضو غير تنفيذي ،غير مستقل)
رئيس لجنة اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التسهيالت
تاريخ الميالد1949 :
الشهادة العلمية:

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من إنجلترا عام 1974
الخبرات العملية:







رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لمجموعة شركات حمودة.

من رجال األعمال في الصناعة والتجارة واالستثمار منذ عام  1975وحتى تاريخه.
موظف في بنك جريندلز حتى نهاية عام .1974

عضو في مجالس ادارة عدة شركات عامة وخاصة.

عضو مجلس إدارة شركة الشرق األوسط للتأمين  -شركة مساهمة عامة.

رئيس مجلس إدارة الشركة االردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها  -شركة مساهمة عامة.

 .3د .ادريس محمد اإلحيمر الورفلي /ممثل عن الشركة الليبية لإلستثمارات الخارجية (عضو غير تنفيذي ،غير
مستقل)
عضوا في لجنة التدقيق ولجنة المخاطر ولجنة االمتثال
تاريخ الميالد1963 :
الشهادة العلمية:
حاصل على شهادة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة " في مجال تقييم المخاطر المصرفية"
الخبرات العملية:





مستشار نائب المحافظ لشؤون المخاطر حتى تاريخه.

مدير عام جناح الرقابة المصرفية " مصرف ليبيا المركزي" حتى تاريخه.

عضو مجلس ادارة المؤسسة الليبية لإلستثمار حتى تاريخه.

عضو مجلس ادارة المحفظة االستثمارية الطويلة المدى حتى تاريخه.



استاذ ادارة االئتمان وادارة المخاطر المصرفية المنتدب بكلية االقتصاد قسم التمويل والمصارف جامعة



عضو مجلس ادارة مصرف الواحدة .2014

بنغازي /حاليا.







رئيس مجلس ادارة مصرف األمان للتجارة واالستثمار الى .2012

رئيس لجنة ادارة أزمة السيولة " مصرف ليبيا المركزي " لغاية .2012/5
مدير ادارة المخاطر لمصرف الوحدة من .2011-2007

مدير ادارة الرقابة على المصارف والنقد " في مصرف ليبيا المركزي" لغاية .2011/11

عضو مجلس ادارة مصرف االدخار واالستثمار العقاري.
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عضو لجنة ادارة مخاطر القطاع المصرفي الليبي بصندوق ضمان الودائع الليبي.

 .4مؤنس عمر سليم عبد العال /ممثل عن المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي (عضو غير تنفيذي – غير
مستقل)
عضوا في لجنة التدقيق.
تاريخ الميالد1982 :
الشهادة العلمية:
حاصل على شهادة البكالوريوس بالمحاسبة من جامعة اليرموك في عام .2004
حاصل على شهادة  )CMA( Certified Management Accountantفي .2013
حاصل على شهادة  ) CPA )Certified Public Accountantفي .2017
الخبرات العملية:



رئيس قسم المخاطر اإلستثمارية في صندوق استثمار اموال الضمان االجتماعي.

عضو في مجلس ادارة الشركة االردنية للصحافة والنشر  /الدستور ولتاريخ .2017/11

 .5عماد محمد عبد الخالق /ممثل عن شركة إثمار للتزويد (عضو غير تنفيذي ،مستقل)
رئيس لجنة الترشيح والمكافآت ولجنة ادارة المخاطر وعضو في لجنة التدقيق

تاريخ الميالد1963 :
الشهادة العلمية:

حاصل على بكالوريوس رياضيات عام  1987من جامعة وسكونسن /في الواليات المتحدة االمريكية.
الخبرات العملية:









مدير عام شركة التأمين األردنية منذ عام . 2005

نائب رئيس االتحاد االتحاد األردني لشركات التأمين .2010 -2009

شغل عدة مناصب في شركة ميونخ – المانيا آخرها مدير إقليمي أول .2005-1990
عضو مجلس ادارة في شركة اسيا للتأمين كردستان – العراق.
عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية للتأمين – اليمن.

نائب رئيس في اللجنة التنفيذية للصندوق العربي لتغطية اخطار الحرب ) / (AWRISالبحرين.
عضو نادي الرؤساء التنفيذيين للتأمين في الشرق األوسط وشمال افريقيا.
عضو مجلس إدارة االتحاد األردني لشركات التأمين سابقا.

 .6باسم عصام حليم سلفيتي (عضو غير تنفيذي ،غير مستقل)
رئيس لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات وعضو في لجنة االدارة ولجنة التسهيالت ولجنة المخاطر

تاريخ الميالد1972 :

الشهادات العلمية:
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حاصل على ماجستير في المالية والتخطيط االستراتيجي للشركات من جامعة كولومبيا في الواليات



بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة براون في الواليات المتحدة االمريكيـة .1993

المتحدة االمريكية عام .2000

الخبرات العملية:




عضو مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين  -شركة مساهمة عامة.

عضو مجلس إدارة بنك صفوة اإلسالمي  -شركة مساهمة عامة.

الشريك العام والمدير المشارك لـــ.2017-2013 Hummingbird Ventures London, UK



رئيس الوحدة البنكية االستثمارية /التكنولوجيا االوروبية)(Perella Weinberg Partners, London Uk



مدير تنفيذي للوحدة البنكية االستثمارية التكنولوجية )– 2000( (Morgan Stanley &Co. London UK



الرئيس التنفيذي للعمليات ).)1998 – 1994( (Best Laboratories Inc. Sunnyvale, California

(.)2013 – 2006

.)2006

 .7مغيث غياث منير سختيان (عضو غير تنفيذي ،غير مستقل)
عضو في لجنة التسهيالت ولجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات

تاريخ الميالد1973 :
الشهادات العلمية:


حاصل على بكالوريوس وماجستير هندسة نظم صناعية Rensselaer Polytechnic Institute –Troy ,



وماجستير ادارة اعمال من جامعة  Columbia University New Yorkعام .2001

New Yorkعام .1994

الخبرات العملية:


عضو منتدب لشركة  -2013( GMS Speailzed servicesوحتى تاريخه).



مساعد نائب المدير في مجموعة الدمج واالستحواذ للمؤسسات المالية .2003-2000 JP Morgan USA
عضويات مجلس االدارة



عضو مجلس ادارة مجموعة غياث منير سختيان القابضة GMS Holdings



عضو مجلس ادارة شركات مجموعة منير سختيان الدولية MSI



عضو مجلس ادارة شركات فيتل والشركات التابعة لها VTEL Holdings



عضو مجلس امناء مركز كولومبيا لالبحاث – الشرق االوسط Columbia Unviersity Middle East
Research Center



نائب رئيس مجلس االدارة لشركة االتحاد للنقليات UCT



ال يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل األردن.
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 .8رنا جميل سعيد عبادي (عضو غير تنفيذي ،مستقل)
عضو في لجنة التدقيق ولجنة التحكم المؤسسي ولجنة االمتثال
تاريخ الميالد1966 :
الشهادة العلمية:
حاصلة على درجة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة األعمال من الجامعة األردنية
الخبرات العملية:
 مستشار مالي ومستشار التحول الرقمي لمجموعة شركات عز العرب.
 شغلت عدة مناصب في مجموعة اوراسكوم وأورنج :
 نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العالقات الحكومية والمبيعات بالجملة.
 نائب الرئيس التنفيذي للجودة والدعم المؤسسي من  2009/4ولغاية .2011/12
 نائب الرئيس التنفيذي للتطوير من  2007/1ولغاية .2009/4
 المدير المالي التنفيذي من  2002/6ولغاية .2006/12
 مدير مالي للشركة االردنية لخدمات الهواتف المتنقلة ( فاست لينك) لألعوام من  1995ولغاية .1997
 مدقق رئيسي لدى سابا وشركاه لألعوام من  1988ولغاية .1995
 عضو مجلس إدارة – الشركة الدولية للتأجير التمويلي – جمهورية مصر العربية.
 عضو مجلس إدارة – الشركة الدولية للتمويل – جمهورية مصر العربية.
 عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات – وزارة الصناعة والتجارة المصرية.
 ال يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل األردن.
 .9رياض عبدالمحسن طاهر الدجاني (عضو غير تنفيذي ،مستقل)
رئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة الحاكمية المؤسسية
تاريخ الميالد1940 :

الشهادات العلمية:



حاصل على الماجستير في المحاسبة من جامعة دي بول /شيكاغو في الوالدت المتحدة االمريكية.

حائز على عضوية جمعية المحاسبين االمريكية .CPA



مؤسس وعضو جمعية المحاسبين والمدققين األردنيين .JCPA



الشريك المسؤول في شركة آرثر آندرسن وشركاهم.

الخبرات العملية:








الشريك المسؤول في شركة دجاني وعالء الدين – األردن.

رئيس مجلس ادارة شركة المشرك للتأمين –رام الله سابقا.
رئيس مجلس ادارة شركة قرية أريحا السياحية – أريحا.

عضو مجلس االمناء – مستشفى العيون – القدس /سانت جون سابقا.
عضو مجلس أمناء مستشفى القديس يوسف /القدس سابقا.

عضو في المركز الفلسطيني لتمويل المشاريع الصغيرة – القدس سابقا.

ال يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل األردن.
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 .10سامي محمد عبدالله المبروك( :عضو غير تنفيذي ،غير مستقل)
عضو في لجنة االدارة ولجنة التسهيالت

تاريخ الميالد1970 :
الشهادة العلمية:



حاصل على شهادة الماجستير في األسواق المالية.

بكالوريوس في اإلقتصاد.

الخبرات العملية:



رئيس للجنة ادارة المحفظة اإلستثمارية طويلة المدى.
مدير المكتب اإلقليمي – عمان.

العضويات:


عضو في عدة مجالس ادارات ولجان لشركات ،وعضو في مجلس ادارة الشركة الليبية لإلستثمار سابق ًا،

ً
حاليا،عضو مجلس إدارة في شركة الفيكو الجزائر ورئيس هيئة المديرين
ومركز التجارة العالمي في القاهرة
لشركة اإلسكان لإلستثمارات السياحية الفندقية.



ال يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل األردن.

 .11جبرا "رجا يعقوب" جبرا غندور (عضو غير تنفيذي – مستقل)
رئيس لجنة االمتثال وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات
تاريخ الميالد1962 :
الشهادة العلمية:
حاصل على شهادة الماجستير بالهندسة المعمارية من جامعة تكساس في الواليات المتحدة االمريكية
وبكالوريوس بالهندسة المدنية من جامعة ارلنغتون في الواليات المتحدة االمريكية
الخبرات العملية:







الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان كابيتال لإلستثمار (الكويت) منذ يوليو  2018وحتى اليوم.

عضو مجلس االدارة في بنك لندن والشرق االوسط منذ  2015ولتاريخه.

المدير التنفيذي لبنك لندن والشرق األوسط خالل الفترة من .2016-2015

المدير التنفيذي وعضو مجلس االدارة في بنك قطر الدولي خالل الفترة .2015-2012
المدير العام لبنك الكويت الوطني ( األردن) وحتى عام .2012

ال يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل األردن.
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ب -1 .أسماء أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين خالل عام 2018
ال يوجد أي أعضاء قاموا بتقديم إستقاالتهم خالل العام المذكور.

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:









لجنة التدقيق.

لجنة التحكم المؤسسي.

لجنة المخاطر.
لجنة اإلمتثال.

لجنة الترشيحات والمكافآت.

لجنة حاكمية إدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها.

لجنة اإلدارة.

لجنة التسهيالت

د .عدد مرات إجتماع مجلس اإلدارة ولجان المجلس:

.1

مجلس اإلدارة 8 :إجتماعات

اسم العضو

عصام حليم جريس

المعلومات الخاصة بحضور اإلجتماعات
2/18

2/18

4/29

6/2

7/28

9/15

11/22

12/8

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

سلفيتي
محمد نبيل عبد

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

الهادي محمد حموده
جبرا رجا يعقوب جبرا

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

غندور
ادريس محمد

غياب بعذر

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

االحيمر الورفلي ممثل
الشركة الليبية
لالستثمارات الخارجية
عماد محمد عبد

حضور

حضور

حضور

حضور

الخالق ممثل شركة
اثمار للتزويد
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حضور

حضور

غياب بعذر

غياب بعذر

حضور

باسم عصام حليم

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

حضور

سلفيتي
حضور

مغيث غياث منير

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

سختيان
رنا جميل سعيد عبادى

حضور

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

رياض عبد المحسن

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

طاهر الدجاني
سامي محمد عبد الله

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

المبروك
مؤنس عمر سليم عبد

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

العال ممثل
المؤسسة العامة
للضمان االجتماعي

 .2لجنة التدقيق 9 :إجتماعات

المعلومات الخاصة بحضور اإلجتماعات

اسم العضو
2/14
رياض عبد المحسن طاهر

حضور

2/15
حضور

4/25
حضور

4/25

6/ 3

7/26

حضور

حضور

حضور

8/28
حضور

الدجاني

10/27
غياب

12/9
حضور

بعذر

مؤنس عمر سليم عبد العال

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

 /المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي
رنا جميل سعيد عبادى

ادريس
الورفلي /

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

االحيمر

غياب

غياب

حضور

غياب

غياب

غياب

الشركة الليبية

بعذر

بعذر

بعذر

بعذر

بعذر

محمد

غياب

غياب

بعذر

بعذر
حضور

حضور

حضور

حضور

غياب
بعذر

لالستثمارات الخارجية
عماد محمد عبد الخالق /

حضور

حضور

حضور

شركة اثمار للتزويد

 .3لجنة التحكم المؤسسي :اجتماع واحد
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حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

المعلومات الخاصة بحضور اإلجتماعات

اسم العضو

22/11
عصام حليم جريس سلفيتي

حضور

رياض عبد المحسن طاهر الدجاني

حضور

رنا جميل سعيد عبادى

حضور

 .4لجنة إدارة المخاطر 4 :إجتماعات

اسم العضو
عماد محمد عبد

المعلومات الخاصة بحضور اإلجتماعات
2/26

5/17

6/ 1

11/21

حضور

حضور

حضور

حضور

الخالق  /شركة اثمار
للتزويد
باسم عصام حليم

حضور

حضور

حضور

حضور

سلفيتي
جبرا رجا يعقوب

حضور

حضور

حضور

منسحب

جبرا غندور
ادريس محمد

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

االحيمر الورفلي /
الشركة الليبية
لالستثمارات
الخارجية

 .5لجنة اإلمتثال 3 :إجتماعات

اسم العضو
جبرا رجا يعقوب جبرا

المعلومات الخاصة بحضور اإلجتماعات
4/16

8/30

11/22

غير عضو

حضور

حضور

غندور
سامي محمد عبد الله

حضور

حضور

المبروك
45

منسحب

مغيث غياث منير سختيان

حضور

منسحب

منسحب

رنا جميل سعيد عبادى

غياب بعذر

غياب بعذر

حضور

مؤنس عمر سليم عبد

حضور

منسحب

منسحب

العال  /المؤسسة العامة
للضمان االجتماعي
ادريس

محمد

االحيمر

غير عضو

حضور

غير عضو

الورفلي  /الشركة الليبية
لالستثمارات الخارجية

 .6لجنة الترشيحات والمكافآت 3 :إجتماعات

اسم العضو
عماد محمد عبد الخالق /

المعلومات الخاصة بحضور اإلجتماعات
2/15

6/ 2

10/13

حضور

حضور

حضور

شركة اثمار للتزويد
محمد نبيل عبد الهادي

حضور

حضور

حضور

محمد حموده
جبرا رجا يعقوب جبرا

حضور

غياب بعذر

حضور

غندور

 .7لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات 2 :إجتماع

اسم العضو

المعلومات الخاصة بحضور اإلجتماعات
1/17

9/15

باسم عصام حليم سلفيتي

حضور

حضور

مغيث غياث منير سختيان

حضور

حضور

جبرا رجا يعقوب جبرا غندور

حضور

حضور
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 .8لجنة اإلدارة 34 :إجتماع

اسم العضو
عصام

محمد نبيل

مغيث

باسم

سامي

جبرا رجا

حليم

عبد الهادي

غياث منير

عصام

محمد عبد

يعقوب جبرا

جريس

محمد

سختيان

حليم

الله

غندور

سلفيتي

حموده

سلفيتي

المبروك

المعلومات

1/4

حضور

غياب بعذر

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

الخاصة

1/18

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

بحضور

1/25

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

اإلجتماعات

2/8

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

2/22

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

3/8

حضور

غياب بعذر

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

3/15

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

3/22

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

3/29

حضور

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

غياب بعذر

4/5

حضور

حضور

غياب بعذر

غياب بعذر

حضور

حضور

4/19

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

غياب بعذر

حضور

4/26

حضور

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

غياب بعذر

5/17

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

5/31

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

غياب بعذر

6/10

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

6/28

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

7/5

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

غياب بعذر

7/19

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

غياب بعذر

7/26

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

غياب بعذر

8/9

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

غياب بعذر

8/18

حضور

غياب بعذر

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

8/30

حضور

غياب بعذر

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

9/13

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

غياب بعذر
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9/20

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

غياب بعذر

10/4

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

غياب بعذر

10/11

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

غياب بعذر

10/25

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

غياب بعذر

11/1

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

غياب بعذر

11/8

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

11/15

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

غياب بعذر

11/22

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

12/6

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

12/13

حضور

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

غياب بعذر

12/20

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

غياب بعذر

 .9لجنة التسهيالت :لم يتم عقد أي إجتماع خالل عام .2018

ذ .بلغ عدد إجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل عام  2018خمسة إجتماعات.

ر.

يكون مدير تنفيذي دائرة اإلمتثال هو ضابط ارتباط الحوكمة في البنك.

ثالثا :المعلومات المتعلقة بالمناصب التنفيذية في البنك وأسماء من يشغلونها.

اإلسم

المنصب التنفيذي
الرئيس التنفيذي

نادية حلمي حافظ السعيد

نائب الرئيس التنفيذي

ديما مفلح محمد عقل

رئيس ادارة الخدمات المصرفية للشركات

"محمد غاصب" عبدالله عبدالمجيد حتامله

رئيس االئتمان وإدارة االئتمان

طارق "محمد سعيد" حسن بدوي

رئيس ادارة العمليات المركزية

محمد محمود احمد برجاق

رئيس ادارة العمليات المالية

زيد اياد اكرم كمال

رئيس ادارة الموارد البشرية وتطوير خبرة العمالء

دانيال فواز عوده الشرايحه

رئيس ادارة التدقيق

بشار "محمد خير" عوض عبابنه
48

رئيس ادارة الخدمات المصرفية ألفراد

محمد راغب حسين عثمان

رئيس ادارة المخاطر واالمتثال

مؤنس ممدوح حنا حدادين *

رئيس ادارة الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة

محمود تيسير احمد بدوان

رئيس ادارة الخزينة

فادي "احمد كمال" مرعي مرعي

رئيس ادارة التكنولوجيا

عامر "محمد خير" زكي ابو ليلى

مدير تنفيذي أول ،إدارة االتصال المؤسسي والتسويق

نتالي مازن يوسف النبر

* تمت إستقالة السيد مؤنس حدادين من منصبه وذلك إعتبارا من تاريخ 2018/12/31
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اإلفصاحات المطلوبة بموجب تعليمات هيئة األوراق المالية وتعليمات
الحاكمية المؤسسية
 -1أ -أنشطة الشركة الرئيسة:
تقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية واالئتمانية والمالية ،وعمليات التمويل لقطاعات
االفراد ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى ،باإلضافة الى فتح االعتمادات
المستندية الصادرة والواردة ،اصدار خطابات الضمان المحلية والخارجية لكافة العمالء.
كما يقوم البنك بقبول الودائع بكافة أنواعها (الطلب ،التوفير ،الجل وشهادات اإليداع).

ب –مواقع البنك الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها:
ً
فرعا باإلضافة الى وحدة الصرافة
بلغ عدد فروع البنك المنتشرة في المملكة لعام )47( 2018
المركزية ،مستودعات البوندد ،شركة االتحاد للتاجير التمويلي ،شركة االتحاد للوساطة المالية
وشركة االتحاد اإلسالمي لالستثمار.
وقد وردت عناوين كل منها بشكل مفصل في نهاية التقرير ضمن (شبكة الفروع والشركات
التابعة ومكاتب النقد العاملة في المملكة األردنية الهاشمية):

اسم الفرع  /الموقع

عدد الموظفين

اسم الفرع  /الموقع

عدد الموظفين

اإلدارة العامة

716

فرع الشميساني

17

فرع جبل عمان

8

فرع دابوق

9

فرع الجاردنز

10

فرع الصويفية

7

فرع شارع مكة

12

فرع الجبيهة

8

فرع سيتي مول

20

فرع ضاحية الياسمين

8

فرع مرج الحمام

7

فرع وسط البلد

8

فرع الوحدات

9

فرع ماركا الشمالية

9

فرع تاج مول

16

فرع عبدون

8

فرع عبدون الشمالي

9

فرع ام اذينة

8

فرع جو بارك

8

فرع جبل الحسين

8

فرع شارع الرينبو

4

فرع جامعة اربد

8

فرع البيادر

8

فرع الرابية

7

فرع الكرك

8

فرع خلدا

8
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فرع سحاب

7

فرع طبربور

8

فرع الهاشمي الشمالي

7

فرع مادبا

9

فرع الزرقاء

8

فرع الزرقاء الجديدة

7

فرع الرمثا

7

فرع اربد

8

فرع الحصن

7

فرع العقبة

9

فرع ماحص

6

فرع العبدلي مول

10

فرع المفرق

7

فرع مجمع عمان الجديد/اربد

8

فرع المقابلين

7

فرع هاي مول

5

فرع ضاحية الرشيد

8

فرع صويلح

7

فرع ابو علنده

6

فرع المدينه الرياضه

7

فرع مركز االعمال

4

فرع السلط

7

وحدة الصرافة المركزية /الشميساني

18

مستودعات البوندد

7

شركة االتحاد للوساطة المالية

6

شركة االتحاد للتأجير التمويلي

8

شركة االتحاد اإلسالمي لالستثمار

-

المجموع
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ج -حجم االستثمار الراسمالي:
بلغ حجم االستثمار الراسمالي كما في  )13.5( 2018/12/31مليون دينار.

الشركات التابعة للبنك:
 .1شركة اإلتحاد للوساطة المالية :وهي شركة مملوكة بالكامل للبنك تأسست عام
 ،2006حيث تتمثل طبيعة عملها ومجاالت نشاطها في؛ ممارسة وتقديم خدمات
أعمال الوساطة المالية والوسيط لحسابه وأمانة اإلستثمار واإلستشارات المالية
وإدارة اإلستثمار والتمويل على الهامش.
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 .2شركة اإلتحاد للتأجير التمويلي :وهي شركة مملوكة بالكامل للبنك تأسست عام ،2015
حيث تتمثل طبيعة عملها ومجاالت نشاطها في؛ التأجير التمويلي لآلليات والسيارات
بقصد التملك ،إستئجار وتملك األموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة لتنفيذ غايات
التأجير التمويلي ،إقتراض األموال الالزمة لها من البنوك ورهن العقارات لتنفيذ غايات
التأجير التمويلي ،شراء وبيع وتجارة وإستيراد وتصدير المواد والسلع الثابتة من آالت
ً
نقدا أو بالتقسيط أو بطريقة التأجير التمويلي ،فتح حسابات
ومعدات وأجهزة وبيعها
للشركة في المصارف والشركات المالية داخل وخارج األردن لتنفيذ غايات التأجير
التمويلي والدخول كشركاء مع األفراد والشركات التجارية والصناعية والمالية ومع
الشركات والمؤسسات التمويلية والبنوك داخل المملكة وخارجها.
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 .3شركة االتحاد االسالمي لالستثمار :قام البنك بتأسيس الشركة بتاريخ  30تشرين ثاني
من عام  ،2016حيث يمتلك البنك ما نسبته  %58من رأسمالها .هدف تأسيس الشركة
بشكل أساس هو؛ شراء حصة مسيطرة فى أسهم بنك االردن دبي اإلسالمي (بنك
ٍ
وبنسبة بلغت .%61.8
صفوة اإلسالمي)
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 -2أ -بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة السابقين والحاليين ونبذة تعريفية عن كل منهم:
ورد ذلك البند ضمن تقرير حوكمة الشركات المساهمة المدرجة وبشكل مفصل.

ب -بيان بأسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية:
سنة الميالد1965 :
الشهادة العلمية:


حاصلة على درجة ماجستير إدارة األعمال في مجال التمويل ونظم المعلومات االدارية من
الجامعة األمريكية في القاهرة عام .1992



حاصلة على درجة البكالوريوس في االقتصاد وادارة األعمال من الجامعة األردنية.

الخبرات العملية:


مدير عام بنك االتحاد.



مستشار التطوير االستراتيجي  -بنك االتحاد.



الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الميت للتنمية.



وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.



أمين عام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.



مستشار اقتصادي لوزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.



خبرة  10سنوات في بنك اإلتحاد في عدة مناصب آخرها :مدير دائرة الخدمات المصرفية
للشركات.



المجموعة األردنية للتكنولوجيا.



مجموعة نجار – القاهرة.

العضويات:


نائب رئيس هيئة المديرين لشركة اإلتحاد للوساطة المالية.



نائب رئيس هيئة المديرين لشركة اإلتحاد للتأجير التمويلي.



عضو مجلس ادارة شركة انظمة المدفوعات االردنية .



عضو مجلس إدارة شركة الحلول المالية للدفع بالهاتف النقال.



عضو مجلس اداره شركة جوردان سوالر ون للطاقة المتجددة.



عضو مجلس اداره المنتدى األردني لإلسترتيجيات ).(Jordan Strategy Forum
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عضو مجلس ادارة شركة المبادرة لدعم الرواد ).(Endeavor Jordan



عضو مجلس إدارة صندوق جامعه اليرموك لالستثمار.



عضو مجلس إدارة شركة انجاز لتهيئه الفرص االقتصاديه للشباب األردني.



عضو مجلس إدارة مركز هيا الثقافي.



عضو مجلس األمناء لنادي خريجي الجامعة االمريكية بالقاهرة –األردن.

ديمة مفلح محمد عقل :نائب الرئيس التنفيذي
سنة الميالد1968 :
الشهادة العلمية:


حاصلة على درجة الماجستير في إدارة األعمال عام  2001من جامعة لندن (Imperial -
) Collegeفي بريطانيا.



حاصلة على درجة الماجستير في األسواق المالية عام .1998



حاصلة على درجة البكالوريس في الهندسة الكهربائية عام .1990

الخبرات العملية:


نائب مدير عام بنك اإلتحاد منذ .2012/01



مساعد مدير عام بنك اإلتحاد الدارة المخاطر واالمتثال لغاية .2012/01



مساعد المدير العام /مدير ادارة المخاطر واإلمتثال في البنك األهلي (.)2007 – 2005



رئيس ادارة المخاطر والسياسة اإلئتمانية في بنك اإلسكان (.)2005 – 2004



مدير مخاطر اإلئتمان في البنك العربي (.)2004 – 1990



عضو هيئة مديرين شركة االتحاد للوساطة المالية.



عضو هيئة مديرين شركة االتحاد للتأجير التمويلي.



عضو مجلس ادارة بنك صفوة االسالمي.

"محمد غاصب" عبد الله عبد المجيد حتاملة :رئيس إدارة الخدمات المصرفية للشركات
سنة الميالد1971 :
الشهادة العلمية:


حاصل على ماجستير إدارة أعمال (تمويل) من جامعة ( NYITاألردن) عام .2007



حاصل على بكالوريوس اقتصاد عام  1993من جامعة دمشق.
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الخبرات العملية:


عمل لدى بنك اإلتحاد منذ تاريخ .1999/06



عمل لدى بنك القاهرة عمان (.)1999-1994



عضو مجلس ادارة شركة البنوك التجاريه للمساهمه في الشركات.



عضو مجلس ادارة شركة البنوك التجاريه لالستثمار.

بشار "محمد خير" عوض عبابنه :رئيس ادارة التدقيق الداخلي
سنة الميالد1970 :
الشهادات العلمية:


حاصل على درجة الماجستير في ادارة االعمال /التمويل عام  1999من جامعة برمينغهام
سيتي في المملكة المتحدة.



حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام  1994من الجامعة االردنية.



حاصل على عدة شهادات مهنية معتمدة ).(CBA, ACPA, Passed Level I CFA

الخبرات العملية:


عمل لدى بنك اإلتحاد منذ تاريخ .2008/08



مدير تنفيذي للتدقيق الداخلي في بنك المؤسسة العربية المصرفية (.)2008 – 2005



مساعد مدير تنفيذي  -محلل مالي رئيسي في مؤسسة ضمان الودائع (.)2005 – 2002



مفتش بنوك ومحلل مالي في البنك المركزي االردني (.)2002 – 1994



عضو مجلس إدارة شركة الضمان لالستثمار ابتداء من  – 2010/5ممثل لبنك االتحاد.



ً
ً
اعتبارا من
رئيسا لها
عضو لجنة تدقيق شركة الضمان لالستثمار ابتداء من  2010/5واصبح
 – 2017/5ممثل لبنك االتحاد.



عضو لجنة مكافآت وترشيحات شركة الضمان لالستثمار ابتداء من  – 2010/10ممثل لبنك
االتحاد.



عضو لجنة حوكمة شركة الضمان لالستثمار ابتداء من  – 2018/4ممثل لبنك االتحاد.



ً
ً
اعتبارا
رئيسا لها
عضو لجنة التدقيق في مؤسسة الملك الحسين ابتداء من  2016/3واصبح
من  – 2018/12ممثل لبنك االتحاد.
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طارق "محمد سعيد" حسن بدوي :رئيس االئتمان وادارة االئتمان
سنة الميالد1966 :
الشهادات العلمية:


حاصل على ماجستير في ادارة االعمال /محاسبة عام  1995من الجامعة االردنية.



حاصل على بكالوريوس في المحاسبة فرعي اقتصاد واحصاء عام  1987من الجامعة االردنية.

الخبرات العلمية:


عمل لدى بنك االتحاد منذ تاريخ .2008/10



بنك الجزيرة ،مدير ائتمان المنطقة الشرقية ،السعودية (.)2008-2007



البنك العربي ،مشرف ائتمان دائرة تسهيالت فروع االردن وفلسطين (.)2007-2005



بنك عودة ،مشرف ائتمان ،عمان -االردن (.)2005-2004



البنك العربي ،مشرف ائتمان دائرة تسهيالت فروع االردن وفلسطين (.)2004-1991

محمد محمود أحمد برجاق :رئيس ادارة العمليات المركزية
سنة الميالد1972 :
الشهادة العلمية:


حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام  1994من جامعة عمان االهلية  -االردن.



حاصل على شهادة مهنية)(Certified Business Process Re-Engineering Practitioner
عام .2004

الخبرات العملية:


عمل لدى بنك االتحاد منذ تاريخ .2008/08



ً
عاما في مجال تمويل
خبير متخصص في عمليات التجارة الدولية بخبرة تزيد عن ثالثة وعشرون
التجارة والعمليات المصرفية.



مدير العمليات التجارية (البنك التجاري األردني) في المملكة األردنية الهاشمية (.)2008 – 2005



ً
أيضا لدى كل من البنك العربي في المملكة األردنية الهاشمية وبنك الرياض في المملكة
عمل
العربية السعودية وبنك المال األردني في المملكة األردنية الهاشمية خالل الفترة (- 1994
.)2005



رئيس اللجنة المصرفية الوطنية التابعة لغرفة التجارة الدولية – األردن.
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عضو اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية – باريس وعضو فريق عمل خطابات الضمان
المنبثق عن غرفة التجارة الدولية – باريس.



عضو اللجنة االستشارية لألصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية نشرة رقم 600
المنبثقة عن غرفة التجارة الدولية – باريس.



ّ
محكما في العديد من النزاعات الوثائقية الدولية في مجال عمليات التجارة الدولية.
عمل

دانيال فواز عوده الشرايحة :رئيس ادارة الموارد البشرية وتطوير خبرة العمالء
سنة الميالد1977 :
الشهادة العلمية:


حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام  2000من جامعة البلقاء التطبيقية.



مقيم رئيسي في أنظمة إدارة الجودة .2005
حاصل على شهادة
ّ



حاصل على شهادة برنامج إدارة المشاريع .2007



حاصل على شهادة إدارة حل النزاعات  ،Eastern Mennonite University ،امريكا .2009



حاصل على شهادة مدير تنفيذي في إدارة الموارد البشرية من أكاديمية إدارة الموارد البشرية،
البحرين/كينيا .2010



حاصل على شهادة مدرب ومتخصص في الحوار التعليمي من Global Learning Partners
كندا عام .2012



حاصل على شهادة متخصصه في االداره االستراتيجيه للموارد البشريه من London
 Business schoolلندن عام .2014



حاصل على شهادة متخصصه في تطوير االستراتيجيات في األعمال من جامعة انسياد
 INSEADسنغافورة عام . 2017

الخبرات العلمية:


عمل لدى بنك االتحاد منذ تاريخ .2010/09



مستشار ومدرب معتمد في مجال إدارة الموارد البشرية وإدارة خبرة العمالء لدى عدة شركات
ومؤسسات خاصة وحكومية ومنظمات غير حكومية (.)2010 – 2005( )NGO



مدير تنفيذي إلدارة خبرة العمالء وإدارة الموارد البشرية/التطوير والتدريب وادارة المواهب
والطاقات لدى شركة زين (.)2010 – 2002



مهندس كهربائي لدى شركة ( Setelcomمجموعة فرانس تيليكوم) (.)2002 – 2000
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محمد راغب حسين عثمان :رئيس ادارة الخدمات المصرفية لالفراد
سنة الميالد1980 :
الشهادة العلمية:


حاصل على درجة الماجستير في نظم المعلومات االدارية عام  2007من االكاديمية العربية
للعلوم المالية والمصرفية في االردن.



حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام  2002من الجامعة الهاشمية.



حاصل على شهادة مصرفي اسالمي معتمد ) (CIBمن ) (AAOIFIمن البحرين عام .2012

الخبرات العملية:


عمل لدى بنك اإلتحاد منذ تاريخ .2014/04



مدير إدارة األصول – مصرف الراجحي األردن (.)2013 – 2010



مدير تطوير المنتجات – البنك األهلي األردني (.)2010 – 2006



مسؤول تطوير وربحية البطاقات في مجموعة التجزئة العالمية )– (Global Retail Banking
البنك العربي (.)2006 – 2003

فادي "احمد كمال" مرعي مرعي :رئيس ادارة الخزينة واالستثمار والمؤسسات المالية
سنة الميالد1978 :
الشهادة العلمية:


حاصل على شهادة الماجستير في ادارة االعمال عام  2015من جامعة ليفربول في المملكة
المتحدة.



حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية عام  2001من جامعة اليرموك.



حاصل على  ACI Dealing Certificateعام .2007



حاصل على رخصة مدير اصدار من هيئة األوراق المالية عام . 2013



حاصل على رخصة مدير استثمار من هيئة األوراق المالية عام .2015



حاصل على رخصة مستشار مالي من هيئة األوراق المالية عام .2015

الخبرات العملية:


عمل لدى بنك االتحاد منذ تاريخ .2002/08



عضو هيئة المديرين في شركة االتحاد للوساطة المالية.

60

زيد اياد اكرم كمال :رئيس ادارة العمليات المالية
سنة الميالد1980 :
الشهادة العلمية:


حاصل على درجة البكالوريوس في ادارة األعمال فرعي مالية ومصرفية عام  2001من جامعة
اليرموك.



حاصل على شهادة ) (CPAمن جمعية المحاسبين االمريكية.

الخبرات العملية:


عمل لدى بنك االتحاد منذ تاريخ .2014/04



مدير مالي صندوق االئتمان العسكري (.)2014-2011



مراقب مالي بنك ستاندرد تشارترد – األردن (.)2011-2007



محاسب رئيسي – بنك المال األردني (.)2007-2004



مساعد رئيس قسم – بنك القاهرة عمان (.)2004-2001

عامر "محمد خير" زكي أبو ليلى :رئيس ادارة التكنولوجيا
سنة الميالد1982 :
الشهادة العلمية:


حاصل على درجة البكالوريوس في ادارة نظم وشبكات االعمال ،جامعة فيالدلفيا عام .2005

الخبرات العملية:


عمل لدى بنك االتحاد منذ تاريخ .2016/11



مؤسس ومدير تنفيذي للتكنولوجيا في ).)2016 – 2010( (MarkaVIP



مدير تنفيذي للتكنولوجيا في إرم لالنتاج االبداعي (.)2010-2007



مدير التطوير التكنولوجي في Quality Management Systems, Resourcing Services
.)2007 – 2006( LTD

محمود تيسير احمد بدوان :رئيس ادارة الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة
سنة الميالد1982 :
الشهادة العلمية:


حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل عام  2008من الجامعة الهاشمية.
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حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام  2004من جامعة اليرموك.

الخبرات العملية:


عمل لدى بنك االتحاد منذ تاريخ .2013/07



مدير مالي /مستشفى الرشيد (.)2013-2012



رئيس قسم دائره الشركات الصغيرة والمتوسطة /البنك االهلي االردني (.)2012-2007



مدير عالقات عمالء – بنك االسكان للتجارة والتمويل (.)2007-2004

نتالي مازن يوسف النبر :مدير تنفيذي أول ،إدارة االتصال المؤسسي والتسويق
سنة الميالد1985 :
الشهادة العلمية:


حاصلة على درجة البكالوريوس في التسويق عام  2007من جامعة فرانكلن Franklin
 Universityفي سويسرا.



الخبرات العملية:



عملت لدى بنك االتحاد منذ تاريخ .2013/03



مديرة االتصال المؤسسي لدى شركة سرايا العقبة (.)2013 – 2011



محللة أبحاث السوق لدى شركة سرايا للتطوير العقاري ).)2011-2010



مسؤولة االتصال المؤسسي لدى شركة سرايا للتطوير العقاري (.)2010-2007

مؤنس ممدوح حنا حدادين :رئيس ادارة المخاطر واالمتثال (تم تقديم االستقالة بتاريخ )2018/12/31
سنة الميالد1977 :
الشهادة العلمية:


حاصل على درجة الماجستير في ادارة األعمال الدولية عام  2015من Lancaster University
في بريطانيا.



حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص اإلدارة المالية والمصرفية  1999من الجامعة
الهاشمية.

الخبرات العملية:


عمل لدى بنك االتحاد منذ تاريخ .2008/02



مدير إدارة مخاطر التشغيل والعمليات – البنك االهلي (.)2008-2007
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محلل مالي رئيسي – هيئة التأمين (.)2007-2005



محلل مالي – البنك المركزي األردني (.)2005-2003



رئيس قسم – البنك األهلي األردني (.)2003-1999

 -3بيان بأسماء كبار مالكي األسهم الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن :%5
عدد األسهم
كما في

اسم المساهم

النسبة %

األسهم

الجهة

عدد األسهم

المرهونة

المستفيدة

كما في
2017/12/31

2018/12/31

النسبة
%

األسهم

الجهة

المرهونة

المستفيدة

بنك لبنان والمهجر

35,550,094

22.2

-

-

35,550,094

22.2

-

-

الشركة الليبية لالستثمارات

32,413,763

20.3

-

-

32,413,763

20.3

-

-

الخارجية
RS FINANCE

24,149,840

15.1

10,000,000

عصام حليم جريس سلفيتي

12,707,886

7.9

1,392,564

المؤسسة العامة للضمان

8,473,212

5.3

بنك االسكان

24,123,840

15.1

10,000,000

للتجارة والتمويل

3,713,016

بنك الكويت

للتجارة والتمويل
12,707,886

7.9

1,392,564

بنك الكويت

الوطني /االدارة

الوطني /االدارة

االقليمية

االقليمية
3,713,016

بنك سوسيته
جنرال (االردن)

بنك سوسيته
جنرال (االردن)

5,105,580

-

بنك االسكان

5,105,580

-

8,473,212

5.3

-

-

االجتماعي

 -4الوضع التنافسي للبنك ضمن قطاع نشاطه والحصة السوقية:
ورد ذلك البند ضمن تحليل المركز المالي ونتائج االعمال لعام .2018
ً
(محليا وخارجي ًا) يشكلون ( )%10فأكثر من
 -5ال يعتمد البنك على موردين أو عمالء رئيسيين
إجمالي مشترياته أو إيراداته.

 -6أ -ال توجد اية حماية حكومية او امتيازات يتمتع بها البنك او أي من منتجاته او خدماته بموجب
القوانين او األنظمة او غيرها.
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ب -ال يوجد أي براءات اختراع او حقوق امتياز حصل عليها البنك.
 -7أ -ليس هنالك أية قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية ذات أثر مادي على عمل
البنك أو قدرته التنافسية.
ب -ال يوجد لدى البنك اي شهادات معتمدة لتطبيق معايير الجودة الدولية.

 -8أ -الهيكل التنظيمي للبنك:
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ب -عدد الموظفين:
ً
موظفا:
بلغ عدد موظفي البنك في نهاية عام )1,146( 2018
ً
موظفا في اإلدارة العامة والفروع في االردن.
 ()1132 ( )6موظفين في شركة اإلتحاد للوساطة المالية. ( )8موظف في شركة اإلتحاد للتأجير التمويلي.ج -الموظفون حسب فئات مؤهالتهم:
االدارة والفروع

شركة االتحاد

شركة االتحاد للتأجير

المحلية

للوساطة المالية

التمويلي

دكتوراة

1

-

-

ماجستير

66

1

2

دبلوم عالي

1

-

-

بكالوريوس

912

4

5

دبلـــــوم

42

-

-

توجيهي

58

-

-

52

1

1

1,132

6

8

المؤهـــل

دون التوجيهي (مراسلون ،سائقون وحراس)
المجموع

د -التأهيل والتدريب:
ً
ايمانا من البنك بأهمية التطوير وصقل مهارات موظفيه ،فقد واصل بنك االتحاد بتحقيق االنجازات
المخطط لها في مجال التدريب لعام  2018من خالل رفع كفاءة الموظفين في القطاع
ً
ً
ومهنيا من حيث االرتقاء والتنوع في البرامج االكاديمية والعلمية والتدريبية
اكاديميا
المصرفي والمالي
داخل وخارج المملكة.
تفصيال لعدد ونوع البرامج التدريبية التي وفرها البنك لعام :2018
والجدول التالي يبين
ً
البيان

عدد المشتركين

اإلدارة العامة

الفروع

عدد

%

عدد

%

عدد

%

دورات محلية

2511

%65

119

%11.7

1402

%76.1

دورات خارجية

32

%1

3

%0.3

29

%2

مركز تدريب داخل البنك

1278

%33

903

%88

375

%21

التدريب االلكتروني

17

%1

-

-

17

%0.9

65

3838

المجموع

%100

1025

%100

1823

%100

ً
حرصا من البنك على مواكبة المستجدات العلمية الحديثة في مجال البرامج والشهادات المهنية
المختصة حصل ) )100موظف من مختلف الدوائر على الشهادات حسب الجدول التالي:
شهادات مهنية متخصصة

عدد الملتحقين

البرنامج التدريبي الشامل لموظفي التلر

14

البرنامج التدريبي الشامل للمصرفين

13

المدقق الشرعي

2

برنامج االئتمان المصرفي الشامل

4

الدبلوم المهني المتخصص في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

1

برنامج الدبلوم المهني المتخصص في ادارة الفروع المصرفية

21

Certified Anti-money Laundering Consultant

1

Certified Human Resources Manager

2

Certified Call Center Representative

6

التحليل المالي " محلل مالي"

1

Certified Compliance Officer

1

CAMS

1

ADLER Accredited Certified coach

1

Certified Risk Analyst

3

CIA

1

CICS

1

Certified Financial Crimes

8

شهادة مدقق مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المعتمد

3

شهادة اخصائى مكافحة غسل االموال المعتمد

1

برنامج الدبلوم المهني المتخصص في تمويل الشركات الصغيرة

3

CFA

1

CORM

1

CISM

1

CTP

1

CAMS

2

CTFP-Certified Trade Finance Professional

2

CMA

2

ICA Advanced Certificate in Managing Sanctions Risk

2

66

100

المجموع

تم توفير ( )99فرصة تدريبية لطالب المدارس والجامعات والخريجين الجدد ،باإلضافة إلى طالب
ً
انطالقا من سياسة البنك الرامية إلى خدمة المجتمع المحلي
الجامعات من خارج األردن وذلك
واالستفادة من هذه الكوادر لتغطية شواغر عدة في البنك إذا ارتأى األمر إلى ذلك.

الجامعات والمؤسسات

عدد الطالب المتدربين

Universities

64

The National Bank

10

Om Duramn National Bank

2

Loyac

2

مصرف الجمهورية الليبي

5

Columbia University

1

Schools

11

بنك الخرطوم

4

المجموع
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 -9المخاطر التي يتعرض لها البنك:
مخاطر االئتمان
هي المخاطر الناتجه عن عدم (قدرة /رغبة) المقترض بسداد المبالغ المستحقه عليه (أصل الدين
او/والفوائد والعموالت المترتبة عليه).
للحد من آثار مخاطر االئتمان والسيطرة عليها يستخدم بنك اإلتحاد مجموعة متنوعة من التقنيات
بما يضمن استقرار وسالمة البنك .فتستخدم الضمانات المستوفاة من العميل مقابل التسهيالت
االئتمانية للتخفيف من حدة المخاطر الناتجة عن الديون المتعثرة بحيث يتم فرض حد أدنى لنسب
ً
ضمانا االسترداد في حالة التعثر.
تغطية الضمانات المقبولة
وفي حاالت أخرى يطلب البنك كفاالت طرف ثالث و /أو التنازل عن إعتمادات مستندية واردة
وترتيبات مماثلة من أطراف ثالثة لحماية البنك في حال تخلف العميل عن سداد اإللتزامات.
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ويتم إستخدام إستراتيجية تنويع مكونات المحفظة االئتمانية كأداة للتخفيف من مخاطر االئتمان
ولضمان ذلك تعمل ادارة مخاطر التركزات من خالل تحديد السقوف االئتمانية عبر القطاعات
االقتصادية ،والمناطق الجغرافية والتصنيفات االئتمانية والمنتجات.
كما يستخدم البنك أدوات لقياس مخاطر االئتمان للتاكد من عدم تعرضه لمخاطر غير محسوبة
والستخدامها للتعرف المبكر على اي تراجع في مخاطر المحفظة.
وبهدف التعرف على حجم المخاطر المستقبلية يقوم البنك بعمل اختبارات األوضاع الضاغطة في
ضوء افتراض سيناريوهات أوضاع ضاغطة وتوقعات اقتصادية وتجارية سلبية بشكل دوري بهدف
إيجاد آليات لتالفي هذه األخطار أو لتخفيف من أثارها.
مخاطر السوق
تعرف مخاطر السوق على أنها المخاطر الناشئة عن حدوث تغيرات فى كل من أسعار الفائدة وأسعار
ّ
الصرف وأسعار األوراق المالية واي اداة اخرى يحتفظ بها البنك مثل المعادن ،والتي يؤدي تذبذب
أسعارها الى تحمل البنك لخسائر نتيجة أي مراكز مالية داخل أو خارج الميزانية.
يعتمد البنك على سياسة متحفظة في ادارة هذه المخاطر حيث يتم باستمرار مراقبة مراكز السوق
ومحفظة البنك االستثمارية من قبل مكتب وسطي مستقل لضمان التقيد بالسقوف المنصوص
عليها في سياسات مخاطر السوق المعتمدة من البنك المركزي ومجلس ادارة بنك االتحاد.
هذا وقد تم تطوير سياسة استثمارية متحفظة تعتمد على تعريض البنك لمستويات متدنية من
مخاطر السوق ال تؤدي الى التأثير الملموس على ربحيته.
مخاطر اسعار الفائدة
وتمثل الخسائر الناشئة عن التقلبات التي تحدث في معدالت اسعار الفائدة في االسواق أو الناتجة
عن التغير في اسعار المنتجات الناشئة عن التغير في اسعار الفائدة ،ويكون لها تأثير سلبي على
ايرادات البنك وحقوق ملكيته.
كما قد تنشأ هذه المخاطر عن عدم المواءمة في تواريخ اعادة التسعير بين الموجودات والمطلوبات
بشكل قد ينشأ عنه انخفاض في ايرادات البنك نتيجة لفرق التوقيت في اعادة التسعير.
تكمن مخاطر أسعار الفائدة في أدوات الدين والمشتقات التي تتضمن أدوات دين ،باالضافة الى
المشتقات األخرى التي تكون قيمتها مرتبطة بأسعار السوق.
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وبشكل عام تكون قيمة األدوات ذات اآلجال طويلة األمد أكثر حساسية لمخاطر أسعار الفائدة من
قيمة األدوات قصيرة األمد.
ويتم إدارة مخاطر اسعار الفائدة من قبل لجنة ادارة الموجودات والمطلوبات حيث يتم تزويد اللجنة
بتقارير فجوة اعادة تسعير الفائدة بشكل دوري باإلضافة الى تقارير الحساسية للتغير في أسعار
الفائدة ،والتي تبين أن أثر هذه المخاطر ضمن الحد األدنى.
مخاطر السيولة
وهي المخاطر التي تنشأ نتيجة لعدم قدرة البنك على الوفاء بإلتزاماته المالية تجاه المودعين
بالسرعة والتكلفة المقبولتين ،أي بمعنى آخر عدم كفاية السيولة لمتطلبات التشغيل العادية.
يقوم البنك بتخطيط السيولة على مستويين:
 .1المستوى االول :يتعلق بادارة االحتياطيات القانونية والنقدية الذاتية للتأكد من االلتزام
بالمتطلبات الرقابية والسياسات الداخلية.
 .2المستوى الثاني :يتعلق بالتنبؤ باحتياجات البنك من األموال خالل الفترات القادمة.
ويتم إدارة هذا النوع من المخاطر من خالل وضع استراتيجية للسيولة تعد من قبل اإلدارة العليا
للبنك تراعي تنويع مصادر األموال ،واالحتفاظ برصيد معقول من األدوات المالية القابلة للتسييل
في السوق المالي ،وتنويع فترات استحقاق التسهيالت االئتمانية ،واالبتعاد عن التركز في كل من
ودائع العمالء وتوظيفات األموال واالحتفاظ بسقوف لدى البنوك المراسلة تضمن سهولة
وصولنا الى السيولة المطلوبة بالسرعة والكلفة المقبولتين.
ويعتمد البنك على خطة طوارىء للسيولة يتم تحديثها ومراجعتها بشكل دوري لضمان امكانية
توفير السيولة الالزمة في الحاالت الطارئة.
مخاطر التشغيل
تعرف مخاطر التشغيل بأنها خطر الخسارة الناجمة عن فشل أو عدم كفاية العمليات الداخلية أو
األشخاص أو النظم ،أو الناجمة عن مصدر (حدث) خارجي .ويتضمن هذا التعريف المخاطر القانونية
والمخاطر المتعلقة بالسلطات التنظيمية.
تغطي سياسة مخاطر التشغيل دور إدارة المخاطر التشغيلية في كيفية تحديد وتقييم (بشكل دوري)
ومتابعة والسيطرة على مخاطر التشغيل ،واالمتثال لجميع المتطلبات التنظيمية ذات العالقة،
للحد من بعض أو كل اآلثار السلبية الناتجة عن هذه المخاطر .حيث اعتمدت على أكثر من منهجية
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إلدارة هذه المخاطر أولها هو تطبيق نظام لتقييم االجراءات الرقابية ذاتيا  CRSAوذلك من خالل
التعرف على المخاطر الخاصة بكل دائرة و/أو وحدة وتقييم اإلجراءات الرقابية لتحديد نقاط الضعف
وقياس مدى مستوى فعالية اإلجراءات الرقابية الحالية ،حيث يتم فحص هذه اإلجراءات ذاتيا بشكل
دوري ورفع تقارير بواقع النتائج إلى إدارة القطاع واإلدارة العليا في البنك .ويهدف تقييم االجراءات
الرقابية الى التحقق من مدى فعالية وكفاءة هذه االجراءات بحيث يتم تحسين االجراءات الرقابية
الضعيفة او وضع اجراءات رقابية جديده تهدف الى درء المخاطر او تخفيف حدتها .كما وتقوم إدارة
المخاطر التشغيلية ببناء مؤشرات المخاطر الرئيسية التي من شأنها أن تعزز آلية مراقبة المخاطر
كونها أداة من أدوات اإلنذار المبكر التي تمكن متخذي القرار من تحديد األحداث الغير مرغوب بها
والخسائر المحتملة قبل وقوعها.
باإلضافة إلى بناء قاعدة بيانات حول الخسائر النقدية الناتجة عن المخاطر التشغيلية وذلك لتقييم
حجم التعرض الذي يواجه البنك من المخاطر التشغيلية باإلضافة إلى فعالية اإلجراءات الرقابية
المطبقة .علم ًا بأنه عملية إدارة المخاطر التشغيلية لدى البنك ال تهدف إلى تصميم أنظمة تقوم
بالتخلص من جميع مخاطر التشغيل المحتملة ،وإنما إلى فهم االثار المالية -وأي اثار أخرى محتملة
– لهذه المخاطر واستحداث األنظمة واإلجراءات الرقابية التي من شأنها (إذا استمرت بالعمل) أن
تبقى الخسائر (االثار) المحتملة لهذه المخاطر ضمن المستويات المقبولة.

مخاطراالمتثال
يطلق عليها أيضا مخاطر النزاهة والسمعة وهي عبارة عن مخاطر العقوبات القانونية (غرامات( او
الرقابية ،أو الخسائر المادية ،أو مخاطر السمعة التي يتعرض لها البنك جراء عدم االمتثال للقوانين
واألنظمة والتعليمات واالوامر وقواعد السلوك والممارسات المصرفية السليمة.
يقع على عاتق اإلدارة التنفيذية المسؤولية المطلقة في وضع وتطبيق سياسة االمتثال واعتمادها
في مجلس اإلدارة وتعميمها على كافة االدارات والعاملين في البنك ،كما أن على اإلدارة بكافة
مستوياتها مسؤولية التأكد من تطبيق االجراءات والتدابير الصحيحة في حال اكتشاف مخالفات
ناجمة عن عدم االمتثال باالضافة الى توفير الكادر الكافي والمؤهل وتوفير المصادر الالزمة إلنشاء
وحدة مراقبة امتثال مستقلة لتطبيق سياسات االمتثال.
وباالضافة الى ذلك ولضمان أعلى مستوى من النزاهة والشفافية يعتمد البنك على سياسات
واجراءات داخلية ضمن اطار سليم وقوي من الضوابط الداخلية والتي تتم مراجعتها بشكل دوري.
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مخاطر أمن المعلومات
تستند إدارة مخاطر أمن المعلومات على إستخدام الوسائل واألدوات واإلجراءات لضمان حماية
المعلومات من المخاطر الداخلية والخارجية ،ومنع وصول المعلومات إلى أشخاص غير معنيين
لها ،وللحفاظ على سرية وسالمة المعلومات ،ولضمان توفرها واستمرارية األنظمة الداعمة لها.
والجل هذا وفر بنك االتحاد الموظفين المؤهلين والموارد الالزمة لذلك اضافة الى التعاقد مع
أطراف خارجية لحماية أمن المعلومات من اإلختراقات األمنية.
وعليه قامت الدائرة بعمل سياسة ألمن المعلومات حسب افضل الممارسات العالمية لحماية
ً
ايضا بعمل خطة لالستمرارية العمل لضمان استمرار أعمال
معلومات البنك والعمالء ،وقامت
البنك وتوفر جميع الخدمات المقدمة من قبله لجميع عمالءه.
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الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر
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 -10أنشطة وانجازات البنك:
وردت إنجازات البنك واالحداث الهامة التي مرت بها ضمن فصل (تحليل المركز المالي ونتائج
االعمال لعام  )2018وفصل (إنجازات عام  2018والخطط االستراتيجية المستقبلية) وبشكل
مفصل.
 -11ال يوجد اي اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل
ضمن نشاط البنك الرئيسي،كما لم يمارس البنك أية عمليات ال تدخل ضمن نشاطه الرئيسي.

 -12أ -السلسلة الزمنية لالرباح والخسائر والمحققة واالرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين
خالل (:)2018 – 2014
2018

السنة
األرباح المحققة

2017

41,085,911

2016

2014

2015

34,799,083

29,235,822

28,833,141

26,473,189

16,000,000

12,500,000

12,500,000

8,800,000

األرباح المقترح توزيعها

22,400,000

-

-

-

-

حقوق الملكية – مساهمي البنك

376,741,532

370,623,048

310,077,653

293,310,660

272,158,352

-

األرباح النقدية الموزعة

ب -أسعار أسهم البنك خالل (:)2018 – 2014
السنة

2018

2017

2016

2015

2014

السعر

 1.600دينار

 1.620دينار

 2.010دينار

 1.530دينار

 1.800دينار

 -13تحليل المركز المالي للبنك ونتائج اعماله خالل عام :2018
ورد ذلك البند في فصل (تحليل المركز المالي ونتائج االعمال لعام  )2018وبشكل مفصل.

 -14التطورات المستقبلية الهامة للبنك:
التطورات المستقبلية وتوقعات مجلس اإلدارة لنتائج اعمال البنك ذكرت ضمن إنجازات عام
 2018والخطط االستراتيجية والمستقبلية في فصل مستقل.
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 -15مقدار اتعاب مدققي الحسابات للبنك والشركات التابعة:
بلغت أتعاب تدقيق الحسابات لعام  2018مبلغ ( )114,625دينار بما فيها ضريبة المبيعات وعلى
النحو التالي:
المبلغ

البيان
بنك االتحاد

100,705

شركة االتحاد للوساطة المالية

5,800

شركة االتحاد للتاجير التمويلي

4,640

شركة االتحاد اإلسالمي لالستثمار

3,480

المجموع

114,625

 -16أ -بيان بعدد أسهم البنك المملوكة من أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم:
االسم

عصام حليم

تاريخ التعيين

2015/12/20

جنسية
العضو
اردني

سلفيتي
سامية

-

كما في عام 2018
عضو مجلس

ممثل

اإلدارة

العضو

أقاربه

كما في عام 2017
المجموع

12,707,886

عضو مجلس

ممثل

اإلدارة

العضو

أقاربه

المجموع

12,707,886

اردنية
3,004,125

سليمان سكر

2,930,940

15,712,011

15,638,826

(زوجته)
"محمد نبيل"

2015/12/20

اردني

عبد الهادي

104,410

104,410

104,410

104,410

حمودة
الشركة الليبية

2017/02/12

ليبية

لالستثمارات

32,413,763

الخارجية

32,413,763

(الفيكو)
ويمثلها :د.

-

ليبي

ادريس محمد

32,413,763

32,413,763

ّ
الورفلي
المؤسسة

2015/12/20

اردنية

العامة
للضمان

8,473,212

8,473,212

اإلجتماعي
ويمثلها:
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-

-فادي

اردني

عبدالوهاب
ابو غوش
لغاية
2017/8/15
-داود سعيد

-

اردني

الفقير لغاية
2017/11/15
-مؤنس عمر

-

اردني

عبد العال

8,473,212

ً
اعتبارا من

8,473,212

2017/11/15
شركة إثمار

2015/12/20

اردنية

للتزويد

8,327

8,327

ويمثلها:
عماد محمد

-

المانية

144

عبد الخالق
باسم عصام

2015/12/20

اردني

سلفيتي
مغيث غياث

2015/12/20

اردني

سختيان
2015/12/20

رنا جميل

اردنية

عبادي
رياض عبد

2015/12/20

144

8,471

8,471

801,745

801,745

771,779

771,779

16,657

16,657

16,657

16,657

5,120

5,120

5,120

5,120

اردني

المحسن

28,040

28,040

28,040

28,040

الدجاني
سامي محمد

2015/12/20

ليبي

المبروك
2016/12/13

جبرا "رجا
يعقوب"

6,400

6,400

6,400

6,400

اردني
51,120

51,120

51,120

51,120

غندور

ال يوجد أي من أعضاء مجلس االدارة او أقاربهم يملكون أية أسهم في البنك غير ما ورد في الجدول
أعاله.
كما ال يوجد سيطرة من قبل أي شركة مملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة ،كما ال يوجد سيطرة من قبل
أي شركة مملوكة ألقارب أعضاء مجلس االدارة.
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ب -بيان بعدد أسهم موظفي اإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم:
االسم

الجنسية

عدد األسهم كما في عام 2017

عدد األسهم كما في عام 2018
الموظف

أقاربه

المجموع

الموظف

أقاربه

المجموع

نادية حلمي السعيد

اردنية

616,200

-

616,200

606,200

-

606,200

دانيال فواز الشرايحة

اردني

35,000

-

35,000

30,000

-

30,000

عامر "محمد خير" ابو ليلى

اردني

31,560

-

31,560

31,560

-

31,560

ديمة مفلح عقل

اردنية

3,000

-

3,000

-

-

-

محمد غاصب حتاملة

اردني

-

-

-

-

-

-

بشار "محمد خير" عبابنه

اردني

-

-

-

-

-

-

طارق "محمد سعيد" بدوي

اردني

-

-

-

-

-

-

محمد محمود برجاق

اردني

-

-

-

-

-

-

فادي "احمد كمال" مرعي

اردني

30,000

30,000

-

-

-

زيد إياد كمال

اردني

-

-

-

-

-

-

مؤنس ممدوح حدادين*

اردني

-

-

-

-

-

-

محمد راغب عثمان

اردني

-

-

-

-

-

-

نتالي مازن النبر

اردنية

-

-

-

-

-

-

محمود تيسير بدوان

اردني

-

-

-

-

-

-

* تم تقديم االستقالة بتاريخ 2018/12/31

ال يوجد أي من موظفي اإلدارة التنفيذية العليا او أقاربهم يملكون أية أسهم في البنك غير ما ورد في
الجدول أعاله.
كما ال يوجد سيطرة من قبل أي شركة مملوكة لموظفي اإلدارة التنفيذية العليا ،وال يوجد سيطرة
من قبل أي شركة مملوكة ألقارب موظفي اإلدارة التنفيذية العليا.

 -17أ -المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2018
البيــان

مكافآت أعضاء مجلس

اتعاب وبدل

اإلدارة

تنقالت

السيد عصام حليم سلفيتي

5,000

404,000

السيد محمد نبيل حمودة

5,000

39,000

76

سفر وإقامة

مؤسسة العامة الضمان االجتماعي

5,000

31,250

السيد باسم عصام سلفيتي

5,000

39,000

السيد مغيث غياث سختيان

5,000

35,000

السيد سامي محمد المبروك

5,000

39,000

السيد عماد محمد عبد الخالق

5,000

34,250

السيد رياض عبد المحسن الدجاني

5,000

31,000

ّ
الورفلي
السيد ادريس محمد

5,000

28,250

19,830

السيدة رنا جميل عبادي

5,000

30,750

12,913

السيد جبرا "رجا يعقوب" غندور

5,000

34,000

7,687

المجموع

55,000

745,500

43,230

2,800

* ال يوجد أي مكافآت مالية او غير مالية تم منحها ألعضاء مجلس اإلدارة غير ما ورد أعاله.

ب -المزايا والمكافآت التي تتمتع بها اإلدارة التنفيذية العليا عن عام 2018
البيــان

معالي السيدة نادية السعيد

سفر وإقامة

1,280

رواتب وعالوات
ومكافآت

مكافآت 2017
المدفوعة خالل عام
2018

281,000

309,000

186,100

67,500

133,500

36,400

117,800

33,800

السيد طارق بدوي

372

125,600

33,800

السيد محمد برجاق

986

118,700

35,750

112,700

38,250

620

118,775

33,751

1,068

112,700

37,500

96,200

24,800

محمود تيسير بدوان

1,823

95,200

20,750

نتالي مازن النبر

1,054

76,000

15,500

520

117,000

28,000

عامر ابو ليلى

1,025

165,500

76,668

المجموع

9,234

1,856.775

791,469

السيدة ديمة عقل
السيد محمد غاصب حتاملة

486

السيد بشار عبابنه

السيد فادي مرعي
السيد دانيال شرايحة
محمد راغب حسين عثمان
زيد اياد كمال

مؤنس ممدوح حدادين*

* تم تقديم االستقالة بتاريخ 2018/12/31
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* قام البنك ببناء مخصص ( )2,650,000دينار بدل مكافآت لجميع موظفي البنك بما في ذلك اإلدارة
التنفيذية عن عام  2018ليتم دفعها في عام  2019حسب موافقة مجلس االدارة وحال االنتهاء من تقييم
أداء الموظفين خالل شهر .2019/04
كما يقوم البنك بتوفير المزايا التالية العضاء االدارة التنفيذية (رئيس مجلس االدارة المتفرغ ،والمدير
العام ومساعدي المدير العام)-:
 -1سيارة لالستخدام متضمنة كامل مصاريفها.
 -2خط هاتف خلوي بما في ذلك الجهاز.
* ال يوجد أي مكافآت مالية او غير مالية تم منحها لإلدارة التنفيذية العليا غير ما ورد أعاله.

 -18التبرعات والمنح والمساهمة في خدمة المجتمع:
ادرج ذلك البند ضمن فصل مستقل (المسؤولية االجتماعية لدى بنك االتحاد).

 -19جميع العقود واإلرتباطات التي عقدها البنك مع رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس والمدير
العام وموظفي البنك وأقاربهم منسجمة مع أنظمة البنك الداخلية وتعليمات البنك المركزي
األردني وقانون البنوك .وتظهر تفاصيل تلك العقود واالرتباطات في اإليضاح رقم ( )42ضمن
البيانات المالية للبنك.

 -20مساهمة البنك في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي:
ادرج ذلك البند في فصل مستقل (المسؤولية االجتماعية لدى بنك االتحاد).
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بيانات إضافية بموجب تعليمات االفصاح
 -1بيان بأسماء كبار مالكي األسهم الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن :%1
الجنسية
اسم المساهم

عدد األسهم كما
في 2018/12/31

المستفيد النهائي

نسبة
المساهمة في

عدد األسهم

نسبة األسهم

المرهونة

المرهونة من
اجمالي

راسمال %
بنك لبنان والمهجر (فرع

اللبنانية

35,550,094

22.22

جهة الرهن

المساهمة
بنك لبنان والمهجر لالعمال

-

-

-

األردن)
الشركة الليبية لالستثمارات

الليبية

32,413,763

20.26

الليبية

الخارجية
RS FINANCE

مملوكة بالكامل من قبل الحكومة

-

-

-

جزر

24,149,840

15.09

مملوكة من قبل الشركات التالية:

10,000,000

41.41

1- Raja’I Salfiti Holdong

كايمان

بنك االسكان
للتجارة والتمويل

)(100%
2- TRHS Holdong (Tareq
)Raja’I Salfiti) (25%
3- ZRS Holdong (Zaid Raja’I
)Salfiti) (25%
4- FRS Holdong (Faisal Raja’I
)Salfiti) (25%
5- DRS Holdong (Dina Raja’I
)Salfiti) (12.5%
6- SRHS Holdong (Samia
)Farah Issa Fraih) (12.5%

عصام حليم جريس سلفيتي

األردنية

12,707,886

7.94

نفسه

المؤسسة العامة للضمان

األردنية

8,473,212

5.30

نفسه /جهة حكومية

بنك الكويت

1,392,564

الوطني /االدارة
االقليمية
بنك سوسيته جنرال

3,713,016

(االردن)
5,105,580

40.18

-

-

-

االجتماعي
شركة وادي االردن لتنمية
الثروة الحيوانية

األردنية

4,526,848

2.83

مملوكة من قبل:
 -1شركة حموده اخوان للتجارة
واالستثمار (سامي وماهر
وسمير ومحمد نبيل عبد
الهادي حموده) ()%10
 -2شركة كيماويات االردن
(سامي وماهر وسمير
ومحمد نبيل عبد الهادي
حموده) ()%10
 -3سامي عبد الهادي حموده
()%20
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-

-

-

 -4ماهر عبد الهادي حموده
()%20
 -5سمير عبد الهادي حموده
()%20
 -6محمد عبد الهادي حموده
()%20

الشركة المركزية للتجارة

األردنية

3,521,967

2.20

مملوكة من قبل:

-

-

-

 -1إبراهيم اميل حداد ()%20

والمركبات

 -2عمر معتصم إسماعيل
البلبيسي ()%7.5
 -3طارق معتصم إسماعيل
البلبيسي ()%7.5
 -4نبيل اميل حداد ()%20
 -5نهاد اميل حداد ()%20
 -6جورج اميل حداد ()%25

سامية سليمان يوسف سكر

األردنية

3,004,125

1.88

نفسه

-

-

-

صندوق ادخار موظفي

األردنية

2,819,332

1.76

موظفي بنك االتحاد

-

-

-

ومستخدمي بنك االتحاد
سامية حليم جريس سلفيتي

األردنية

1,905,933

1.19

بنك لبنان والمهجر لالعمال

اللبنانية

1,885,873

1.18

رمزي رؤوف جريس سلفيتي

االردنية

نفسه
1- Bank of Newyork

-

-

-

-

-

-

(34.37%) (vanguard group,
T.Rowe Price Associates,
Dodge and Cox.
)1- Banorable S.A (17%
)2- Chaker family (4.8%
)3- Azhari family (7.5%
4- Rest of shareholders
)(26.68%

1,767,128

1.10

نفسه

513,000

29.03

مروان رؤوف جريس سلفيتي

االردنية

1,739,121

1.09

نفسه

-

-

-

رنا رؤوف جريس سلفيتي

االردنية

1,739,121

1.09

نفسه

-

-

-

سناء رؤوف جريس سلفيتي

االردنية

1,739,121

1.09

نفسه

-

-

-

بنك االستثمار
العربي
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 -2التسهيالت اإلئتمانية المباشرة وغير المباشرة الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واألطراف
ذوي العالقة
اسم العضو /المجموعه

التسهيالت االئتمانية
المباشره

المجموع

غير المباشره

مجموعة عصام حليم سلفيتي وباسم عصام حليم سلفيتي:
عصام حليم جريس سلفيتي وساميه سليمان يوسف السكر

139

-

139

باسم عصام حليم سلفيتي

475,481

-

475,481

شركة جوار عمان للتطوير العقاري

1,449,910

-

1,449,910

شركة االتحاد للوساطة المالية

-

863,000

863,000

شركة االتحاد للتاجير التمويلي

950,000

109,283

1,059,283

شركة ابو علندا الدارة المشاريع العقارية

-

25,000

25,000

فيصل رجائي حليم سلفيتي

598,225

-

598,225

زيد رجائي حليم سلفيتي

662,860

-

662,860

زيد رجائي سلفيتي وفيصل رجائي سلفيتي

869,871

1,000

870,871

عمر اسامة حليم سلفيتي

34,842

-

34,842

طارق رجائي حليم سلفيتي

1,928

-

1,928

حليم اسامة حليم سلفيتي

2,136

-

2,136

شركة عنقاء المغرب الدارة العقارات

5,519,421

53,000

5,572,421

عمر بولص يوسف الزعمط وفيصل رجائي حليم سلفيتي واسامه
عصام جابر

-

1,914,300

1,914,300

محمد فايز سعود الكردي

5,146

-

5,146

شركة أصدقاء مهرجانات االردن

248

-

248

مجموعة "محمد نبيل" حمودة:
الشركة االردنية لالعالف

710,958

3,500,000

4,210,958

شركة الشفق للتجميل

18,272

-

18,272

شركة الصناعات الحديثه لالصباغ والكيماويات

1,899,933

-

1,899,933

الشركة الوطنية للتفقيس

-

171,725

171,725

شركة بروفيمي االردن لصناعة مركزات االعالف

28

68,064

68,092

شركة بوكس لتجارة االجهزة الرياضية

510,476

-

510,476

شركة تقنية الجيل لالنظمه الكهربائية والوكاالت التجاريه

31,500

59,991

91,491

شركة صوامع االردن لتخزين وطحن الحبوب وتصنيع منتجاتها

55,574

-

55,574

شركة كيماويات االردن

4,277,022

-

4,277,022

شركة مخازن االتحاد لتجارة المواد الغذائيه

211

20,500

20,711

شركة حمودة اخوان للتجارة واالستثمار

4,000,000

-

4,000,000

شركة وادي االردن لتنمية الثروة الحيوانية

424,846

-

424,846

"محمد نبيل" عبد الهادي حمودة

13,869

-

13,869

مصنع مياه النبالء لصاحبه هاني شكري يوسف عبدالرحمن

156,555

-

156,555

نبيلة عبد الهادي حمودة

31,023

-

31,023

هاني شكري يوسف عبد الرحمن

43,571

-

43,571
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مجموعة مغيث غياث سختيان:
الشركة العربية لالنظمة المكتبية

-

2,836,000

2,836,000

الشركة المتحدة لصناعة االدوية

10,967,795

586,830

11,554,625

الشركة المتقدمة للغاز المركزي

191,486

-

191,486

سرمد نعمة الله الدليمي

-

2,000

2,000

شركة ام اس فارما االردن

2,461,586

1,092,788

3,554,374

شركة صندوق المرأة

165,925

-

165,925

مغيث غياث سختيان

53,348

5,000

58,348

مجموعة سامي محمد المبروك:
اسامة محمد عبدالله المبروك

131,551

2,000

133,551

سامي محمد المبروك

140,083

2,000

142,083

سراج الدين سامي محمد المبروك

140,692

-

140,692

عالء محمد عبدالله المبروك

94,348

-

94,348

معتز محمد عبدالله المبروك

93,399

2,000

95,399

-

مجموعة عماد عبد الخالق:
عماد عبد الخالق

81

-

81

علي محمد علي عبد الخالق

21,757

-

21,757
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 -3سياسة منح المكافآت
توضح سياسة الزيادات السنوية والمكافآت ممارسة البنك فيما يتعلق بهذا الخصوص بما يضمن
العدالة الداخلية والمحافظة على الموظفين وأعضاء اإلدارة التنفيذية ذوي األداء المتميز ومكافأتهم،
وجذب أفضل الخبرات والمهارات المتواجدة في السوق البنكي.
بناء على تنسيب المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة وموافقة لجنة الترشيح
يقرر مجلس اإلدارة
ً
والمكافآت المبلغ اإلجمالي للزيادات السنوية والمكافآت.
تنطبق المكافآت والزيادات السنوية على الموظفين الذين تم تعيينهم في أو قبل الثالثين من حزيران
ً
نسبة وتناسب من تاريخ التعيين
بناء عليه ،ويتم احتساب المكافأة والزيادة
من العام الذي تم التقييم ً
لمن لم يكمل سنة كاملة في البنك ،أما في حالة التعيين بعد الثالثين من حزيران فيتم استثناؤهم من
الزيادة والمكافأة.
ترتبط نسبة الزيادة السنوية للموظفين (إن وجدت) بمقدار األرباح السنوية للبنك وأداء البنك مقارنة
بالموازنة التقديرية ومعدل التضخم وتقييم أداء الموظفين باإلضافة إلى الدراسات المسحية للرواتب
ونتائج المسح السنوي الذي يقارن نسب الزيادات الممنوحة للموظفين في القطاع المصرفي ويتم
إعتمادها من لجنة الترشيح والمكافآت.
ترتبط المكافأة السنوية لكل موظف بإنتاجيته وحسن األداء وتحقيق األهداف والتعامل مع زمالئه
ومع عمالء البنك في ضوء األسس العامة التي تقررها لجنة الترشيح والمكافآت لجميع الموظفين
في ضوء أداء البنك والسوق والموظفين ،بحيث تكون المكافآت السنوية على شكل نسبة أو
مضاعفات من الرواتب الشهرية اإلجمالية أو مبالغ مقطوعة.
يتم منح الزيادات والمكافآت السنوية بعد اإلنتهاء من عملية تقييم األداء السنوي ،وتتم مراجعة وتقييم
ً
اعتبارا من شهر نيسان
أداء الموظفين مع نهاية كل عام وتكون الزيادات أو التعديالت سارية المفعول
أو حسب ما يقر من اإلدارة العليا.
ً
ايضا يتم دفع مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية (ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي) المرتبطة باألداء
هذا،
ً
تماشيا مع تعليمات الحاكمية المؤسسية المتعلقة بالمكآفات المالية
على شكل مكافآت مؤجلة
لالداريين والتي تنص "على أن تتضمن إمكانية تأجيل دفع نسبة معقولة من المكافآت ،بحيث يتم
تحديد هذه النسبة وفترة التأجيل على أساس طبيعة العمل ومخاطره ونشاطات اإلداري المعني".
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 -4سياسة التعيين
ال يتم تعيين أي موظف خارج نطاق الهيكل التنظيمي المعتمد لدى البنك والخطط الموضوعة



والميزانية التقديرية بعد إقرارها من قبل مجلس اإلدارة والتي يتم بموجبها تحديد أعداد
الموظفين في كل دائرة بما فيها الشواغر والمؤهالت المطلوبة إلشغالها وفي حال وجود اي
استثناءات ،يتم الحصول على الموافقات الالزمة.
يجب االلتزام بقانون العمل األردني وقانون البنوك واألحكام الواردة في نظام موظفي بنك



االتحاد (وأي تعديل يطرأ على أي منها) بالنسبة إلجراءات التعيين واي قوانين ذات عالقة.
يجب االلتزام بتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك (وأي تعديل يطرأ عليها) وذلك في مجال



التعيينات واالستقالة واالحالل.
يجب على ادارة الموارد البشرية – قسم التعيين واالستقطاب وعند تعيين أي موظف في



البنك االلتزام بما يلي:
-

أن يكون أردني الجنسية.

-

في حال كان غير أردني الجنسية ويحتاجه البنك بما يتماشى مع قانون العمل الساري
ومتطلبات البنك المركزي وحاصل على موافقة وزارة العمل.

-

قد أتم السنة الثامنة عشر من العمر.

-

ً
محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة
التأكد من أن الموظف حسن السيرة والسلوك وليس
بالشرف.

-

ً
ً
بناء على فحص طبي معتمد من قبل البنك.
الئقا
التأكد من ان الموظف
صحيا ً

-

ً
حائزا على شهادة جامعية من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي فيما عدا بعض الوظائف غير المصنفة حيث يمكن تعيين حملة التوجيهي والدبلوم.

-

اجتياز المرشح للمراحل المختلفة للتعيين بما في ذلك امتحانات القبول المقررة والمقابالت
الشخصية وحسب الوظيفة ومستواها.

-

يتم إخضاع الموظف الجديد لفترة التجربة المقررة بموجب أحكام قانون العمل األردني ،يتم
خالل تلك الفترة متابعة وتقييم اداء الموظف من خالل رؤسائه بحسب المعايير الموضوعة
والمعتمدة لذلك التخاذ الرأي المناسب في التثبيت في الخدمة الدائمة لدى البنك.

-

الحرص على تفعيل سياسة تعيين األقارب في البنك.

-

إعتماد أفضل الطرق الحديثة في إستقطاب وتعيين ذوي الكفاءات والخبرات.
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 -5وحدة إلدارة ومعالجة شكاوي العمالء
شـكاوي العمـالء تتـيح الفرصـة لنـا لتحسـين مسـتوى أداء الخدمـة ،حيـث أننـا سـنكون مسـرورين
لحـل مشـكلة العميـل بشـكل فعـال ،ولكـن المهمة ال تقف عند هذا الحد ،وإنما يجب علينا أن نتعلم
من هذه الشكاوي لنتمكن مـن االرتقـاء بمسـتوى خـدماتنا .وإن المسـتوى المتميـز في إدارة التعامل
مع شكاوي العمالء هو مـن األهـداف الرئيسـية التـي يسـعى بنـك االتحـاد إلـى تحقيقهـا ،حيـث
يسـعى البنـك إلـى ترسـيخ وتطوير المفاهيم العامة لخدمة المشتكي من خالل التثقيف بالسياسات
ً
مـدركا لحقوقـه فـي حـال رغبته للتقدم بشكوى ومساعدته
والقـوانين المصـرفية ليكـون المشـتكي
بمعرفة اإلجراءات المطلوبة للتقدم بشكواه والتي تتسم بالسهولة وبسرعة االستجابة.
ً
واستنادا لتعليمات التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية رقم ( )2012/56الصادرة عن البنك المركزي
األردني بتاريخ  ،2012/10/31فقد تم تأسيس وحدة إلدارة ومعالجة شكاوي العمالء ورفدها بالكوادر
ً
إداريا لدائرة اإلمتثال.
البشرية المؤهلة واألنظمة اآللية وتتبع
وتقع مسؤولية متابعة شكاوي العمالء على موظفي الوحدة حيث يقوم الموظف المسؤول عن
ً
جيدا للعميل والمساهمة بشكل فعال ودقيق على
استالم الشكوى بتوفير الوقت واالستماع
مساعدته لحل شكواه وشرح وجهه نظر البنك للوصول إلى قناعة مرضية وموضوعية بين الطرفين
وتكون المهام الرئيسية لوحدة شكاوي العمالء:
 -1استقبال وتحليل شكاوي العمالء وتسجيلها على النظام الخاص بالشكاوي /السجل االلكتروني
ومتابعتها.
 -2الرد على شكاوي العمالء ضمن اإلطار الزمني المحدد.
 -3إعداد التقارير الخاصة بشكاوي العمالء والتي تتضمن إحصائية مجمعة بعدد الشكاوي المقدمة
واإلجراءات المتخذة بشأنها وتحليل نوعي لطبيعة الشكاوي وخطة عمل لمنع /للحد من تكرار
الشكاوي المقدمة وإرسالها إلى الجهات المختصة.
 -4رفع تقارير شهرية إلى اإلدارة العليا للبنك ومدراء الدوائر المعنية بتفاصيل الشكاوي المقدمة.
 -5رفع تقارير ”ربع سنوية " إلى البنك المركزي األردني تتضمن كحد أدنى إحصائية مجمعة بعدد
الشكاوي المقدمة واإلجراءات المتخذة بشأنها وتحليل نوعي لطبيعة الشكاوي المقدمة.
 -6إعداد آلية إلدارة ومعالجة شكاوي العمالء واعتمادها وتعميمها على كافة موظفي البنك.
 -7توفير قنوات متعددة للعميل إليصال شكواه مثل:


الهاتف المجاني 080022240



البريد االلكتروني customerscomplaint@bankaletihad.com
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الفاكس + )962( 6 5624231



البريد العادي



الحضور الشخصي



صناديق الشكاوي بالفروع

وفيما يلي إحصائية بالشكاوي التي تم استالمها من العمالء خالل عام  2017عبر مختلف القنوات
حسب التالي:
عدد الشكاوي اإلجمالي

التصنيف
خدمات إلكترونية

30

أسعار الفوائد والعموالت والرسوم

47

سلوك التعامل المهني

122

البطاقات اإلئتمانية والحواالت

32

العقود وشروط التعامل

204

بيئة العمل

229
5

تسويق الخدمات والمنتجات

669

المجموع

وتم التعامل مع هذه الشكاوي ضمن اإلطار التالي:


ً
أرقاما مرجعية وتزويدها للعمالء بهدف المتابعة.
إعطاء الشكاوي

• دراسة وتحليل الشكاوي والرد عليها ضمن اإلطار الزمني المحدد حسب درجة تصنيف
الشكاوي وطبيعتها.
مستقبال والتي تتمثل بما يلي:
• التوصية باإلجراءات المقترحة للحد من تكرار هذه الشكاوي
ً
 تعديل إجراءات العمل إذا تطلب األمر ذلك. اتخاذ اإلجراءات التصحيحية. تعديل البنية التحتية للخدمات اإللكترونية. -تدريب الموظفين.
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 -6بلغت قيمة القضايا المقامة من قبل المجموعة مبلغ ( )83دينار مقابل تسهيالت غير عاملة ،
هذا ويوجد مخصصات وتأمينات مقبولة تغطي كامل مبلغ القضايا المقامة من قبل
المجموعة.
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إقرار من مجلس اإلدارة
إن مجلس إدارة بنك اإلتحاد يقر بمسؤوليته عن دقة وكفاية البيانات المالية ،وتوفير أنظمة ضبط
ورقابة داخلية فعالة وكافية في البنك ،ويؤكد على عدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية
البنك بأداء فعال خالل السنة المالية القادمة  .2019ويقر مجلس اإلدارة بعدم حصول أي عضو من
أعضاء المجلس على أ ية منافع من خالل عمله في البنك ولم يفصح عنها سواء كانت تلك المنافع
ً
شخصيا أو ألي من ذوي العالقة به وذلك عن السنة المنصرمة.
وسواء كانت له
مادية أم عينية،
ً
كال من رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام والمدير المالي على صحة ودقة وإكتمال المعلومات
كما يقر ً
والبيانات الواردة في التقرير السنوي.
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دليل التحكم المؤسسي
Corporate Governance Policy
القسم األول  :المقدمة
ً
إنطالقا من إيمان بنك االتحاد بأهمية الحاكمية المؤسسية لتدعيم مبدئي األمان والسالمة للقطاع
المصرفي وتدعيم ثقة المودعين والمستثمرين بالبنك وما لذلك من أثر إيجابي على سالمة البنك
وعلى توفير األسس السليمة التي تدعم خططنا اإلستراتيجية في النمو ،فقد قرر مجلس اإلدارة إعتماد
هذا الدليل (دليل الحاكمية المؤسسية) ليمثل األسس التي ستعتمد في إدارة مؤسستنا وإدارة
العالقات بين جميع األطراف المعنية بالبنك من مساهمين ،مودعين ،مجلس إدارة ،إدارة تنفيذية،
موظفين والجهات الرقابية المختلفة.
لقد تم تطوير هذا الدليل في ضوء تعليمات البنك المركزي األردني بخصوص الحاكمية المؤسسية
التي تم إصدارها بتاريخ  2007/8/23وتماشيا مع تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك رقم 2014/58
الصادرة بتاريخ  2014/9/30والتعليمات المعدلة الصادرة عن البنك المركزي األردني الخاصة بالحاكمية
المؤسسية للبنوك رقم  2016/63بتاريخ  2016/9/1والتعديالت التي تمت عليها بتاريخ ،2016/9/25
والقوانين األخرى ذات العالقة وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية بخصوص الحاكمية المؤسسية.

يرتكز هذا الدليل على المبادئ اإلرشادية األربعة التالية :
 العدالة في معاملة كافة الجهات ذات العالقة (مثل :المساهمين ،المودعين ،الدائنين ،الموظفين،
الجهات الرقابية).
 الشفافية واإلفصاح ،بحيث يتم اإلفصاح عن كافة المعلومات المالية والتنظيمية واإلدارية التي
تمكن المودعين والمساهمين من تقييم أداء البنك ،حيث يتم اإللتزام بسياسة اإلفصاح المعتمدة
في البنك بشكل كامل.
 المساءلة في العالقات بين اإلدارة التنفيذية للبنك ومجلس اإلدارة ،وبين مجلس االدارة
والمساهمين ،وبين مجلس اإلدارة والجهات األخرى ذات العالقة.
 المسؤولية ،من حيث الفصل الواضح للمسؤوليات وتفويض الصالحيات من خالل السياسات
واإلجراءات المعتمدة في البنك.
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ً
سنويا من قبل لجنة الحاكمية في ضوء
تم إعتماد هذا الدليل من قبل مجلس اإلدارة ويتم تحديثه
المستجدات الداخلية والخارجية وبما يعكس آخر التطورات في هذا الخصوص.
كما وسيقوم مجلس اإلدارة ومن خالل لجنة الحاكمية المؤسسية بضمان تطبيق كل ما جاء في هذا
الدليل.
يقوم البنك بنشر هذا الدليل ضمن تقريره السنوي ومن خالل موقعه اإللكتروني ،كما يتم اإلفصاح
ضمن التقرير السنوي عن مدى إلتزام البنك بتطبيق كافة بنود الدليل وسيتم تزويد أي مساهم بنسخة
من هذا الدليل في حال طلبه لها.
إننا في بنك االتحاد نؤمن أن التطبيق الخالق ألسس الحاكمية المؤسسية يشمل ايضا:
 تنظيم العالقات بين كافة األطراف المعنية بالبنك.
 ضمان تطبيق هيكل تنظيمي يضمن الكفاءة والمحاسبة والمسؤولية والرقابة الداخلية.
 بناء ثقافة مؤسسية تؤمن بأهداف المؤسسة وتعزز أسس المسؤولية والكفاءة والفاعلية.
 تطوير األسس السليمة والكفؤة لتطوير وتفعيل دور الرقابة الداخلية والتدقيق وإدارة المخاطر
واإلمتثال.

القسم الثاني :هيكل التحكم المؤسسي
تتم إدارة بنك اإلتحاد في ضوء توجيهات مجلس االدارة الذي يقوم بدوره بتفويض صالحيات إدارة
البنك لموظفي وإداريي البنك تحت إدارة وإشراف الرئيس التنفيذي ويحدد هذا الدليل تركيبة
ومسؤوليات مجلس اإلدارة وعالقته باإلدارة التنفيذية والموظفين وصغار المساهمين .
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المساهمين
باإلنتخاب
مجلس اإلدارة
لجنة المخاطر

لجنة اإلمتثال

لجنة التدقيق

بالتعيين

بالتعيين

بالتعيين

لجنة اإلدارة

بالتعيين

لجنة التحكم

بالتعيين

بالتعيين

المؤسسي
لجنة الترشيحات
والمكافآت

بالتعيين

لجنة حاكمية
تكنولوجيا
المعلومات

بالتعيين

اإلدارة العليا

القسم الثالث  :تشكيلة مجلس اإلدارة
ً
عضوا.
 يبلغ عدد أعضاء مجلس اإلدارة 11
ً
رئيسا له من بين أعضائه.
 يعين المجلس
 تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتسمية أعضاء المجلس مع األخذ باإلعتبار قدرات ومؤهالت
األشخاص المرشحين وأدائهم السابق كأعضاء مجلس ادارة.
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 تكون مدة صالحية المجلس أربع سنوات من تاريخ إنتخابه ويتطلب تجديد عضوية أي عضو مجلس
ترشيح نفسه لإلنتخاب خالل إجتماع الهيئة العامة السنوي للبنك.
منصبي رئيس المجلس (الرئيس) والمدير العام ،وعلى أن ال تربط بين الرئيس
 يتم الفصل بين
ّ
والمدير العام أي قرابة دون الدرجة الرابعة ،ويكون الفصل في المسؤوليات بموجب تعليمات
كتابية مقرة من المجلس ويتم مراجعتها كلما إقتضت الحاجة.
 يراعى إختيار مدير عام يتمتع بأعلى الخبرات الفنية والمهنية باإلضافة الى الصفات الشخصية من
حيث النزاهة واألمانة والقدرة على إتخاذ القرار.
 يراعى في تشكيلة المجلس التنوع في الخبرة العملية والمهارات المتخصصة ،على أن يكون جميع
أعضاء المجلس من األعضاء غير التنفيذيين.
 يراعى أن ال يقل عدد األعضاء المستقلين في المجلس عن أربعة أعضاء.
 يكون منصب رئيس مجلس اإلدارة وظيفة غير تنفيذية.
ممثال لشخص إعتباري) الذي ال
يعرف العضو المستقل على أنه العضو (سواء بصفته الشخصية أو
ً
تربطه بالبنك أي عال قة أخرى غير عضويته في مجلس اإلدارة ،األمر الذي يجعل حكمه على األمور ال
يتأثر بأي إعتبارات أو أي أمور داخلية أو خارجية تحد من قدرته على إتخاذه لقرارات موضوعية لصالح
البنك  ،ويتضمن الحد األدنى للمتطلبات الواجب توفرها في العضو المستقل ما يلي :
ً
ً
تنفيذيا في المجلس خالل السنوات الثالث السابقة إلنتخابه.
عضوا
أ .أن ال يكون قد كان
ب .أن ال يكون قد عمل في البنك أو في أي من الشركات التابعة له خالل السنوات الثالث السابقة
إلنتخابه.
ج .أن ال تربطه بأي من أعضاء المجلس اآلخرين أو بأي عضو من أعضاء مجالس إدارات الشركات
التابعة للبنك أو بأحد المساهمين الرئيسيين في البنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
د .أن ال تربطه بأي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك أو بأي من أعضاء اإلدارة التنفيذية
العليا في الشركات التابعة للبنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
ً
ً
ً
شريكا أو موظف ًا
موظفا لدى المدقق الخارجي للبنك وأن ال يكون قد كان
شريكا أو
ه .أن ال يكون
ً
عضوا في المجلس وأن ال تربطه بالشريك المسؤول
خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ إنتخابه
عن عملية التدقيق صلة قرابة من الدرجة األولى.
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ً
ً
رئيسيا في البنك أو ممثال لمساهم رئيسي أو حليف ًا لمساهم رئيسي في
مساهما
و .ان ال يكون
البنك ،أو تشكل مساهمته مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي ،أو مساهم ًا
ً
رئيسيا في إحدى الشركات التابعة للبنك.
ز .أن ال يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك أو إحدى شركاته التابعة أو عضوية هيئة مديرين
فيها ألكثر من ثمانية سنوات متصلة.
ً
مساهما رئيسي ًا
حاصال هو أو أي شركة هو عضو في مجلس إدارتها أو مالكا لها أو
ح .أن ال يكون
ً
فيها على إئتمان من البنك تزيد نسبته على ( )%5من رأسمال البنك المكتتب به ،وأن ال يكون
ً
ضامنا إلئتمان من البنك تزيد قيمته عن ذات النسبة.
ط .أن يكون من ذوي المؤهالت والخبرات المالية أو المصرفية العالية.

القسم الرابع :المؤهالت الواجب توفرها بأعضاء مجلس اإلدارة ومسؤولياتهم
باإلضافة للشروط المحددة بموجب قانون الشركات بما يخص مواصفات ومؤهالت أعضاء مجلس
اإلدارة ،يجب توفر الشروط التالية في أعضاء مجلس اإلدارة لضمان كفاءة المجلس في أداء أعماله.
أوال  :الصفات الشخصية
ً
 .1اإلستقاللية في الحكم على األمور وإتخاذ القرارات السليمة.
 .2النزاهة والموضوعية.
 .3المصداقية واألمانة.
 .4الشفافية.
 .5تجنب تضـــارب المصـــالح أو إســـتغالل المنصـــب والمعلومات المتاحة له بموجب عضـــويته في مجلس
اإلدارة.
 .6الشخصية القيادية.
ً
ثانيا :المؤهالت والخبرات الفنية
 .1القدرة على فهم وتقييم األداء المالي للبنك من خالل اإلطالع على التقارير والبيانات المالية المختلفة.
 .2يجب أن يمتلك شهادات علمية و/أو خبرات عملية في مجاالت المحاسبة ،التمويل ،أو البنوك.
 .3فهم معقول ودراية بالعمليات المصرفية والمخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي.
 .4الدراية بالقوانين والتشريعات والتعليمات التي يجب أن يتقيد بها البنك.
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 .5المعرفة التامة بتعليمات البنك المركزي األردني وأي جهات رقابية معنية ،واإلطالع المســــتمر على أي
تعديالت أو إضافات بخصوصها.
 .6اإلطالع على ومتابعة المواضيع المستجدة في قطاع الخدمات المالية.
 .7اإلل مام بأع مال الب نك واإلطالع على أي تعديالت أو إضـــــــا فات قد تأثر عل يه ب ما في ذ لك متطل بات
التعيين في وظائف اإلدارة التنفيذية العليا في البنك.
 .8القدرة على التعامل مع األزمات وإدارتها على المدى القصير والطويل.
 .9القدرة على التخطيط اإلستراتيجي والرؤية المستقبلية الواضحة.
ً
ثالثا :الواجبات والمسؤوليات
ً
ً
صيا والتح ضير الم سبق لها وأداء كافة الواجبات
ضورا شخ
 .1اإللتزام بح ضور إجتماعات المجلس ح
المطلوبة بموجب عضــــوية مجلس اإلدارة ،وفي حال تعذر الحضــــور الشــــخصــــي يمكن لعضــــو
المجلس إ بداء وج هة نظره من خالل الف يديو أو ال هاتف ب عد مواف قة رئيس المجلس ،ودون أن
يكون له الحق في التصويت أو التوقيع على محضر اإلجتماع.
 .2اإللتزام بعضوية لجان المجلس المطلوبة وبحضور إجتماعاتها.
 .3حضور إجتماعات الهيئة العامة.
 .4ال سعي للح صول على كافة المعلومات ال ضرورية للتأكد من أن جميع القرارات المتخذة هي في
صالح البنك.
 .5الحصول على المشورة الموضوعية من أطراف خارجية إذا إقتضت الحاجة.
 .6تغليب مصلحة البنك في كل المعامالت التي تتم مع أي شركة أخرى له مصلحة شخصية فيها
وعدم أخذ فرصة العمل التجاري الخاصة بالبنك لمصلحته الخاصة وأن يتجنب تعارض المصالح
واإلفصاح للمجلس بشكل تفصيلي عن أي تعارض في المصالح في حالة وجوده.
ً
خطيا وبشــكل منتظم عن أي مصــلحة شــخصــية في أي تعامل أو تعاقد مع البنك له أو
 .7اإلفصــاح
لزوجه أ و قريب له حتى الدرجة الثانية أو الشــــــركات التي لهم فيها مصــــــلحة مؤثرة ،ويجب أن ال
يشارك العضو في أي إجت ماع يتم فيه بحث ذلك التعامل أو التعاقد ،وبالتالي عدم التصويت على
أي قرارات قد تنطوي على تضـــــارب في المصـــــالح وأن يدون هذا االفصـــــاح في محضـــــر إجتماع
المجلس.
 .8عدم اإلفصــــاح عن المعلومات الســــرية الخاصــــة بالبنك أو إســــتخدامها لمصــــلحته الخاصــــة أو
لمصلحة غيره.
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 .9تقييم درجة تأثير أن شطة أع ضاء مجلس اإلدارة األخرى على إ ستقالليتهم كأع ضاء مجلس إدارة
في البنك.
 .10ع دم قيام أي من أعضــــــاء المجلس بالتأثير على قرارات اإلدارة التنفيذية إال من خالل المداوالت
التي تتم في إجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه.
 .11تكريس الوقت والجهد الكافيين للبنك.
ً
ً
وعالميا.
محليا
 .12اإلطالع المستمر على المستجدات في المجال المصرفي
 .13على كل عضو تخصيص الوقت الكافي لإلضطالع بمهامه كعضو مجلس إدارة .
القسم الخامس  :مسؤوليات مجلس اإلدارة
اإلطار العام
 .1على المجلس اإلشــــــراف على اإلدارة التنفيذية العليا ومتابعة أدائها والتأكد من ســــــالمة
األوضــــاع المالية للبنك ومن مالءته وعليه إعتماد ســــياســــات واجراءات مناســــبة لإلشــــراف
والرقابة على أداء البنك.
 .2على المجلس تحديد القيم المؤســســية للبنك ورســم خطوط واضــحة للمســؤولية والمســاءلة
لكافة انشطة البنك وترسيخ ثقافة عالية للمعايير األخالقية والنزاهة وال سلوك المهني إلداريي
البنك.
 .3يتحمل المجلس كافة المســــــؤوليات المتعلقة بإدارة البنك وســــــالمة وكفاءة وربحية عملياته
المختلفة ،باإلضــــــافة الى التأكد من تلبية متطلبات البنك المركزي وكذلك متطلبات الجهات
الر قاب ية والتنظيم ية األخرى المتعل قة بعم له و مرا عاة مصـــــــالح المســـــــاهمين ،والمودعين،
والدائنين ،والموظفين.
 .4للقيام بهذه المســــــؤولية بكفاءة ولتحقيق األهداف االســــــتراتيجية للبنك يقوم المجلس بمنح
المدير العام واإلدارة التنفيذية الصالحيات الالزمة.
 .5على مجلس اإل دارة أن يتأكد من أن إدارة البنك تتم بشــــــكل حصــــــيف وضــــــمن إطار القوانين
والتعليمات النافذة والســـــياســـــات الداخلية للبنك وأن الرقابة الفعالة متوفرة بإســـــتمرار على
أنشـــطة البنك بما في ذلك أنشـــطة البنك المســـندة لجهات خارجية ،لذلك تقع على المجلس
مسؤولية الرقابة على اإلدارة التنفيذية للبنك.
 .6على المجلس ترســـيخ مبدأ إلتزام كل عضـــو من أعضـــاء المجلس تجاه البنك وجميع مســـاهميه
وليس تجاه مساهم معين.
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 .7على المجلس ال تأكد من عدم تحقيق أي عضــــــو من مجلس اإلدارة أو من اإلدارة التنف يذية أو
موظفي البنك ألي منفعة ذاتية على حساب مصلحة البنك.
 .8على المجلس تحديد العمليات المصـــرفية التي تتطلب موافقته على أن يراعى عدم التوســـع في
ذلك بما يخل بالدور الرقابي للمجلس وأن ال يمنح صــــالحيات تنفيذية بما فيها صــــالحيات منح
ً
منفردا بما في ذلك رئيس المجلس .
ائتمان لعضو من أعضاء المجلس
 .9على المجلس التحقق من أن الســــــ ياســــــة اإلئتمانية للبنك تتضــــــمن تقييم نوعية الحاكمية
المؤســـســـية لعمالئه من الشـــركات وخاصـــة الشـــركات المســـاهمة العامة ،بحيث يتم تقييم
ً
تبعا لممارساتهم في مجال الحاكمية.
المخاطر للعمالء بنقاط الضعف والقوة
 .10على المجلس ال تأ كد من أن الب نك يتبنى م بادرات إ جت ماع ية م ناســــــ بة في م جال ح ما ية البي ئة
والصـــحة والتعليم ومراعاة تقديم التمويل للشـــركات الصـــغيرة ومتوســـطة الحجم بأســـعار وآجال
مناسبة.

في مجال إدارة المخاطر والمتطلبات الرقابية
 .1يقوم المجلس بإعتماد إســـــتراتيجية إلدارة المخاطر ومراقبة تنفيذها بحيث تتضـــــمن مســـــتوى
ً
ملما ببيئة
المخاطر المقبولة وضــــــمان عدم تعريض البنك لمخاطر مرتفعة وأن يكون المجلس
العمل التشـــــغيلية للبنك والمخاطر المرتفعة بها ،وأن يتأكد من وجود أدوات وبنية تحتية إلدارة
المخاطر في البنك قادرة على تحديد وقياس وضـــــبط ومراقبة كافة أنواع المخاطر التي يتعرض
لها البنك.
 .2ضـــــمان إمتثال البنك في كافة أنشـــــطته لكافة القوانين التشـــــريعية الصـــــادرة عن الســـــلطات
الحكوميــة والرقــابيــة والتــأكــد من قيــام جميع موظفي البنــك على كــافــة المســــــتويــات اإلداريــة
باإلمتثال لها.
 .3التأكد من خالل لجان المجلس المختلفة من دقة المعلومات التي يتم تزويد الســــــلطات الرقابية
بها.
 .4التأكد من أن جميع مخاطر البنك تتم إدارتها بشــــــكل ســــــليم ،وللتأكد من ذلك يقوم المجلس
بمراجعة تقارير وإحصائيات المخاطر في البنك النوعية والكمية وبشكل منتظم.
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 .5التأكد من الدوران المنتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق كل سبع سنوات كحد أعلى
وذلك من تاريخ اإلنتخاب وتكون السنة األولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع
المكتب القديم وال يجوز إعادة إنتخاب المكتب القديم مرة أخرى قبل مرور سنتين على األقل من
تاريخ آخر إنتخاب له بالبنك بخالف مهمة التدقيق المشتركة.
 .6التأكد من أن البنك يقوم باإلفصاح وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة
الدولية ( )IFRS+IASوتعليمات البنك المركزي األردني السارية والصادرة بمقتضى قانون البنوك
النافذ والتشريعات ذات العالقة.
 .7التأكد من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة التعديالت التي تطرأ على المعايير الدولية للتقارير المالية
(.)IFRS
 .8التأكد من أن البنك على دراية بالتغييرات التي تطرأ على الممارسات الدولية لإلبالغ المالي ونطاق
الشفافية المطلوب من المؤسسات المالية.

في مجال التعيينات واإلحالل
ناء على توصــــــ ية اللج نة المختصـــــــة بتعيين مدير عام يتمتع بالنزا هة
 .1يقوم مجلس اإلدارة وب ً
والكفاءة الفنية والخبرة المصرفية باإلضافة الى قبول إستقالته أو إنهاء خدماته ويجب الحصول
على عدم ممانعة البنك المركزي األردني بخصوص اإلستقالة أو إنهاء الخدمات.
 .2يشترط في المدير العام المعين أن ال تربطه برئيس مجلس اإلدارة أي قرابة دون الدرجة الرابعة.
 .3يقوم المجلس بـالموافقــة على تعيين المــدراء التنفيــذيين والتــأكـد من توفر الخبرات المطلوبـة
لديهم.
وبناء على توصــــــية اللجنة المختصــــــة بتعيين كل من مدير التدقيق ومدير إدارة
 .4يقوم المجلس
ً
المخاطر ومدير اإلمتثال وقبول استقاالتهم أو إنهاء خدماتهم ويجب الحصول على عدم ممانعة
البنك المركزي األردني على إستقالة أو إنهاء خدمات أي منهم.
 .5يقوم المجلس بـــإقرار خطط إحالل للمـــدراء التنفيـــذيين للبنـــك وبحيـــث تتضــــــمن المؤهالت
والمتطلبات الواجب توفرها لشاغلي هذه الوظائف.
 .6التأكد من إستقاللية وموضوعية التدقيق الداخلي وإعطاء الموظفين فيه مكانة مناسبة في
السلم الوظيفي للبنك وضمان أن يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم.
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في مجال التقييم الذاتي وتقييم أداء المدير العام
 .1يجب على المجلس – من خالل لجنة الترشــــــيحات والمكافآت – تقييم أداء المجلس ككل مرة
ً
سنويا.
واحدة على األقل
 .2تقوم لجنة الترشـــيحات والمكافآت بمراجعة وتقييم أداء كل عضـــو من أعضـــاء مجلس اإلدارة
بشكل سنوي.
ً
سنويا.
 .3يتم تقييم أداء المدير العام من قبل المجلس
 .4على المجلس إعتماد ســياســة لمراقبة ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية عن طريق وضــع مؤشــرات
أداء رئيسية ( )KPIsلتحديد وقياس ورصد األداء والتقدم نحو تحقيق األهداف المؤسسية.

في مجال التخطيط ،ميثاق أخالقيات العمل ،تعارض المصالح
 .1يقوم المجلس بتحديد أهداف البنك اإلســــــتراتيجية ،كما يقوم بتوجيه اإلدارة التنفيذية إلعداد
إســتراتيجية لتحقيق هذه األهداف وإعتماد هذه اإلســتراتيجية وإعتماد خطط عمل تتماشــى مع
هذه اإلستراتيجية.
 .2تقوم اإلدارة التنفيذية بوضـــــع خطط العمل الالزمة لتنفيذ إســـــتراتيجية البنك من خالل عملية
تخطيط تشمل مساهمة جميع دوائر البنك ،كما يتم إعداد الموازنات التقديرية كجزء من عملية
التخطيط قصير األجل وقياس األداء.
 .3يتم رفع تقـــارير ربع ســــــنويـــة لمجلس اإلدارة تبين اإلنجـــازات والمراجعـــات الالزمـــة للخطط
والموازنات التقديرية واإلجراءات الت صويبية المتخذة حيثما لزم ،حيث ت ستخدم هذه المراجعات
كأساس لتقييم أداء اإلدارة التنفيذية.
 .4على المجلس أن يتأكد من أن البنك يتمتع بنزاهة عالية في ممارســــــة أعماله ،ويتم ذلك من
خالل توفر ســياســات وميثاق أخالقيات العمل تتضــمن تعريف لتعارض المصــالح والصــفقات
ً
بناءا على معلومات داخلية عن البنك تم
التي يقوم بها موظفو البنك لمصـــلحتهم الشـــخصـــية
الحصول  /اإلطالع عليها نتيجة الصالحيات المعطاة لهم ،ويتم تعميم هذه السياسات وميثاق
أخالقيات العمل على كافة موظفي البنك وأعضــــــاء مجلس اإلدارة والحصــــــول على موافقة
المجلس عليها ونشرها للجمهور.
 .5يقوم المجلس بإعتماد ســـياســـة اإلفصـــاح التي تشـــمل جميع األمور التي يجب اإلفصـــاح عنها
للجمهور من خالل التقرير الســـــنوي للبنك أو من خالل الصـــــحافة أو الموقع اإللكتروني للبنك
...الخ.
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 .6على المجلس إ تخاذ اإلجراءات الكفيلة بإيجاد فصــــل واضــــح بين ســــلطات المســــاهمين الذين
يمتلكون مصــــــلحـة مؤثرة من جهـة واإلدارة التنفيـذيـة من جهـة أخرى بهـدف تعزيز الحـاكميـة
المؤس سية السليمة ،وعليه إيجاد آليات منا سبة للحد من تأثيرات المساهمين الذين يمتلكون
مصلحة مؤثرة وذلك من خالل اآلتي على سبيل المثال ال الحصر :
 أن ال يشغل أي من المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة في اإلدارة التنفيذية
العليا .
 أن تستمد اإلدارة التنفيذية سلطتها من المجلس وحده ،والعمل في إطار التفويض الممنوح لها
من قبله.

في مجال أنظمة الضبط والرقابة
 .1يقوم مجلس اإلدارة بإعتماد ال سيا سات واإلجراءات والتعليمات واألنظمة الداخلية للبنك والتي
تتضمن تحديد الصالحيات والمهام ووسائل اإلتصال بين كافة المستويات اإلدارية والتي تكفل
تحقيق الرقابة اإلدارية والمالية على أعمال البنك.
 .2يقوم المجلس بالتأكد من توفر ســـــياســـــات وخطط وإجراءات عمل لدى البنك شـــــاملة لكافة
أنشطته وبما يتماشى مع التشريعات ذات العالقة وأنه قد تم تعميمها على كافة المستويات
اإلدارية وأنه يتم مراجعتها بإنتظام.
 .3يقوم المجلس بالتأكد من وجود إجراءات تضــــــمن المراجعة المســــــتمرة لهذه الســــــياســــــات
واإل جراءات للتــأكــد من شــــــمولهــا ألي تعــديالت أو تغييرات طرأت على القوانين والتعليمــات
والظروف اإلقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك.
ً
ـــــنويا والتأكد من
 .4يقوم المجلس بإعتماد أنظمة الضــــــبط والرقابة الداخلية للبنك ومراجعتها سـ
ق يام ال مدقق ا لداخلي وال مدقق الخارجي بمراجعة هيكل هذه األنظ مة مرة وا حدة على األقل
ً
سنويا.
 .5يقوم المجلس بإتخاذ اإلجراءات المناســبة لمعالجة نقاط الضــعف في أنظمة الضــبط والرقابة
الداخلية أو أي نقاط أخرى أظهرها المدقق الخارجي.
ً
ً
واستمرارا.
بداية
 .6على المجلس ضمان إستقاللية مدقق الحسابات الخارجي
 .7على المجلس ضــــــمـان وجود نظم معلومـات إداريـة ( )MISكـافيـة وموثوق بهـا تغطي كـا فة
أنشطة البنك.
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 .8يتحقق المجلس من إلتزام إدارة وموظفي البنك بالســــياســــات واإلجراءات المعتمدة من خالل
التقارير المختلفة التي يتم رفعها له.
 .9إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي من خالل إعطاء األهمية الالزمة لعملية
التدقيق وترسيخ ذلك في البنك ومن خالل متابعة تصويب مالحظات التدقيق.

القسم السادس  :مسؤوليات رئيس مجلس إدارة البنك
 .1إقامة عالقة ّبناءة بين كل من المجلس واإلدارة التنفيذية للبنك.
 .2خلق ثقافة  -خالل إجتماعات المجلس -تســــاعد على النقد ّ
البناء حول القضــــايا التي يوجد حولها
تباين في وجهات النظر بين األعضاء ،كما تشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.
 .3التأكد من وصـــول المعلومات الكافية إلى كل من أعضـــاء المجلس والمســـاهمين وفي الوقت
المناسب.
 .4تزويد كل عضو بملخص كاف عن أعمال البنك عند التعيين أو عند الطلب.
 .5تزويد كل عضـــو من أعضـــاء المجلس عند إنتخابه بنصـــوص القوانين ذات العالقة بعمل البنوك
وتعليمات البنك المركزي ذات العالقة بعمل المجلس بما فيها تعليمات الحاكمية المؤســـســـية
للبنوك وبكتيب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته وواجباته ومهام وواجبات أمين سر المجلس.
 .6التداول مع أي عضـــــو جديد بمســـــاعدة المســـــتشـــــار القانوني للبنك حول مهام ومســـــؤوليات
المجلس وخاصـــــة ما يتعلق بالمتطلبات القانونية والتنظيمية لتوضـــــيح المهام والصـــــالحيات
واألمور األخرى الخاصـــــة بالعضـــــوية ومنها فترة العضـــــوية ومواعيد اإلجتماعات ومهام اللجان
وقيمة المكافآت وإمكانية الحصول على المشورة الفنية المتخصصة المستقلة عند الضرورة.
 .7تلبية إحتياجات أعضاء المجلس فيما يتعلق بتطوير خبراتهم وتعلمهم المستمر وأن يتاح للعضو
الجديد حضــور برنامج توجيه ( )Oriantation Programبحيث يراعي الخلفية المصــرفية للعضــو
على أن يحتوي هذا البرنامج وكحد أدنى المواضيع التالية :
أ.

البنية التنظيمية للبنك والحاكمية المؤسسية وميثاق قواعد السلوك المهني.

ب .األهداف المؤسسية وخطة البنك اإلستراتيجية وسياساته المعتمدة.
ج .األوضاع المالية للبنك.
د .هيكل مخاطر البنك وإطار إدارة المخاطر لديه.
 .8التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس.
 .9مناقشة القضايا اإلستراتيجية والهامة في إجتماعات المجلس بشكل مستفيض.
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 .10التأكد من توفر معايير عالية من التحكم المؤسسي لدى البنك.
 .11الدعوة إلجتماعات مجلس اإلدارة وإلجتماعات لجان المجلس بما يضـــمن اإللتزام بتعليمات هذا
الدليل وكفاءة عمل اللجان.
 .12التأكد من إســتالم جميع أعضــاء المجلس لمحاضــر اإلجتماعات الســابقة وتوقيعها وإســتالمهم
جدول أعمال أي إجتماع قبل إ نعقاده بمدة كافية على أن يتضــــــمن الجدول معلومات مكتوبة
كافية عن المواضيع التي سيتم مناقشتها في اإلجتماع ويكون التسليم بواسطة أمين السر.
 .13على رئيس المجلس توجيه دعوة للبنك المركزي لحضــــــور إجتماعات الهيئة العامة و ذلك قبل
فترة كافية ليصار الى تسمية من يمثله.
 .14على رئيس المجلس تزويد البنك المركزي بمحاضــــر إجتماعات الهيئة العامة و ذلك خالل مدة ال
تتجاوز خمسة أيام من تاريخ مصادقة مراقب عام الشركات أو من يمثله على محضر اإلجتماع.

القسم السابع  :تنظيــم أعمال المجلس
 .1يجتمع المجلس ستة مرات على األقل خالل العام.
 .2بهدف ضــمان شــمولية المواضــيع المعروضــة في إجتماعات المجلس ،تبادر اإلدارة التنفيذية إلى
طرح المواضيع التي تراها مهمة على جدول أعمال كل إجتماع.
 .3على اإلدارة التنفيذية العليا وقبل أسبوع على األقل من موعد إجتماع مجلس اإلدارة تزويد أعضاء
المجلس ببنود جدول االجتماع وبالمعلومات الوافية والدقي قة للمواضــــــيع المدرجة على جدول
اإلجتماع لتمكينهم من إتخاذ القرارات المناسبة وعلى رئيس المجلس التحقق من ذلك.
 .4على أعضـــــــاء المجلس أن يكونوا على إطالع دائم بالتطورات دا خل كل من البنـك والقطـا عات
المصــــــرفية المحلية والدولية .وعلى البنك تزويد األعضــــــاء بملخص مناســــــب عن أعمال البنك
والتطورات األساسية في القطاع المصرفي بشكل دوري وعند الحاجة أو الطلب.
 .5ألعضــاء المجلس ولجانه صــالحية اإلتصــال المباشــر باإلدارة التنفيذية وأمين ســر المجلس كلما
إحتاج األمر.
 .6يكون ألعضـــــاء المجلس ولجانه – إذا إقتضـــــت الحاجة -صـــــالحية اإلســـــتعانة بمصـــــادر خارجية
لمســـــــا عدتهم في الق يام بالم هام الموكلة إليهم على أك مل و جه وذ لك بالتنســــــيق مع رئيس
المجلس.
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 .7يتم تدوين إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه في محاضـــر رســـمية بصـــورة دقيقة
وكاملة تتضــــــمن األعمال التي قام بها المجلس والقرارات المتخذة من قبله ومن قبل اللجان
المنبثقة عنه وهذه المحاضــــر تعتبر اإلثبات القانوني لإلجراءات التي قام بها المجلس أو لجانه
ً
منعا لحدوث أي إلتباس ومن هنا تكمن أهمية
وتدوين لألحداث التي جرت خالل اإلجتماعات
مراعاة الدقة عند كتابة هذه المحاضـــــر مع تســـــجيل دقيق ألي عمليات تصـــــويت تمت خالل
اإلجتماعات وتدوين أي تحفظات أثيرت من قبل أي عضـــو مع ضـــرورة إرفاق أي مســـتندات أو
اإلشــــــارة إلى أي وثائق تم الرجوع إليها خالل اإلجتماعات ،وبحيث يحتفظ البنك بجميع هذه
المحاضر بشكل مناسب.
القسم الثامن  :أمين سر المجلــس
 .1يتم إتخاذ قرار تعيين أمين سر للمجلس أو تنحيته من قبل المجلس باإلجماع.
 .2يراعى عنــد تعيين أمين ســــــر المجلس إختيــاره من أحــد موظفي البنــك المعروفين بــالــدقــة
واإللتزام العالي بالعمل.
 .3على المجلس أن يحدد وظيفة ومهام أمين ســر المجلس بشــكل رســمي وكتابي وبما يتماشــى
ومستوى المسؤوليات المشار إليها في هذا الدليل.
 .4تشمل مسؤوليات أمين سر المجلس ما يلي على األقل :


ت زويد كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عند إنتخابه بكتاب يوضح حقوق العضو
ومسؤولياته ،وواجباته.



التأكد من إتباع أعضاء المجلس لإلجراءات المقررة من المجلس ،ومن نقل المعلومات بين
أعضاء المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية.



حضور جميع إجتماعات المجلس وتدوين كافة المداوالت واإلقتراحات واإلعتراضات
والتحفظات وكيفية التصويت على مشروعات قرارات المجلس.



التأكد من توقيع أعضاء مجلس اإلدارة على محاضر اإلجتماعات والقرارات.



متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من مجلس اإلدارة ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها
في إجتماع سابق.



تحديد مواعيد إجتماعات المجلس وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس وكتابة محاضر
اإلجتماعات حسب المواصفات المحددة أعاله.
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إعداد جدول إجتماع مجلس اإلدارة وتزويد األعضاء بكافة المعلومات والوثائق المتعلقة
باإلجتماع قبل موعد اإلجتماع بوقت كافي.



حفظ سجالت ووثائق إجتماعات مجلس اإلدارة.



إ تخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من أن مشاريع القرارات المنوي إصدارها عن المجلس تتوافق
مع التشريعات.



التحضير إلجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس.



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



تسهيل حصول أعضاء المجلس على كافة المعلومات الالزمة.



إ دارة العالقة بالمساهمين وضمان سهولة حصولهم على كافة المعلومات الالزمة لمتابعة
وتقييم أعمال البنك.

القسم التاسع  :العالقـة مع المساهميـن
 .1يقوم البنك باإلجراءات الالزمة لضــــمان فعالية اإلتصــــال المســــتمر مع المســــاهمين من خالل
الدائرة المعنية بهذه المهمة.
 .2يتم إنشــــاء دائرة معنية بشــــؤون المســــاهمين لضــــمان كفاءة اإلتصــــال بهم وتوفير المعلومات
الخاصة بهم من خالل الموقع اإللكتروني للبنك وقنوات اإلتصال األخرى.
 .3يتم اإلفصاح عن كافة المعلومات الالزمة للمساهمين وتسهيل حصولهم على هذه المعلومات.
 .4يقوم البنك بإتخاذ خطوات لتشجيع الم ساهمين وخاصة صغارهم على حضور اإلجتماع السنوي
للهيئة العامة ،والتصويت إما بشكل شخصي أو توكيل شخص في حالة غيابهم.
 .5يجب أن يقوم ممثلون عن المدققين الخارجيين بحضــــور اإلجتماع الســــنوي للهيئة العامة بهدف
اإلجابة عن أي أسئلة قد تطرح حول التدقيق وتقرير المدقق.
 .6يراعى التصويت على كل قضية تثار خالل اإلجتماع السنوي للهيئة العامة على حدا.
 .7ينتخب أعضــاء المجلس أو يعاد إنتخابهم خالل اإلجتماع الســنوي للهيئة العامة ،كما يجري إنتخاب
المدقق الخارجي خالل نفس اإلجتماع.
 .8بعد إنتهاء اإلجتماع الســنوي للهيئة العامة يتم إعداد تقرير إلطالع المســاهمين حول المالحظات
التي تمت خالله والنتائج بما في ذلك نتائج التصـــويت واألســـئلة التي قام المســـاهمون بطرحها
وردود اإلدارة التنفيذية عليها.
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القسم العاشر  :المالئمة
يجب أن يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا بأكبر قدر من المصداقية والنزاهة والكفاءة
والخبرات الالزمة والقدرة على اإللتزام وتكريس الوقت لعمل البنك ويقع على عاتق المجلس ولجنة
الترشيح والمكافآت مسؤولية التأكد من ذلك.
مالءمة أعضاء المجلس

 .1على المجلس إعتماد سياسة فعالة لضمان مالءمة أعضائه ،على أن تتضمن هذه السياسة الحد األدنى من
المعايير والمتطلبات والشروط الواجب توفرها في العضو المرشح والمعين ،وعلى أن يتم مراجعة هذه
السياسة كلما دعت الحاجة لذلك ،ووضع إجراءات وأنظمة كافية للتأكد من إستيفاء جميع األعضاء لمعايير
المالءمة وإستمرار تمتعهم بها ويجب تزويد البنك المركزي بنسخة من هذه السياسة على أن تكون معتمدة
من قبل مجلس اإلدارة.
 .2يجب أن تتوافر في من يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك الشروط التالية :


أن ال يقل عمره عن  25سنة.



ً
ً
ً
ً
اقليميا أو
مديرا
عاما له أو
مديرا
أن ال يكون عضوا في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة أو
موظفا فيه ما لم يكن البنك اآلخر تابعا لذلك البنك.



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



حاصال على الدرجة الجامعية األولى كحد أدنى سواء في اإلقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو
أن يكون
ً
إدارة االعمال أو أي من التخصصات المشابهة ،ويجوز للجنة الترشيح والمكافآت النظر في إضافة
تخصصات أخرى إن اقترنت بخبرة لها عالقة بأعمال البنوك.



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



أن ال يكون عضو في مجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة بصفته
ممثال لشخص اعتباري .
الشخصية في بعضها وبصفته
ً



أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو المالية أو المجاالت المشابهة ال تقل عن خمس
سنوات.

 .3على كل من يشــغل رئاســة أو عضــوية المجلس توقيع إقرار المالئمة ليحفظ لدى البنك وإرســال نســخة
ً
مرفقا به السيرة الذاتية للعضو.
منه الى البنك المركزي
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ً
ـــــلبا على
 .4على رئيس المجلس التأكد من إعالم البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر سـ
مالءمة أي من أعضائه.

مالءمة أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا
 .1على المجلس إعتماد ســـياســـة لضـــمان مالءمة أعضـــاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك ،على أن
تتضــمن هذه الســياســة الحد االدنى من المعايير والمتطلبات والشــروط الواجب توفرها في عضــو
اإل دارة التنفيذية العليا ،وعلى المجلس مراجعة هذه الســـــياســـــة من وقت ألخر ،ووضـــــع إجراءات
وأنظمة كافية للتأكد من إســتيفاء جميع أعضــاء اإلدارة التنفيذية العليا لمعايير المالءمة وإســتمرار
تمتعهم بها ويجب تزويد البنك المركزي بن سخة من هذه ال سيا سة على أن تكون معتمدة من قبل
مجلس اإلدارة.
 .2على المجلس تعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصـــــرفية والحصـــــول على
عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة على تعيينه.
 .3الحصــول على موافقة المجلس عند تعيين أو قبول إســتقالة أو إنهاء خدمات أي من أعضــاء اإلدارة
التنفيذية العليا في البنك.
 .4على المجلس إقرار خطة إحالل ( )succession planألعضـــاء اإلدارة التنفيذية العليا للبنك ،وعلى
المجلس مراجعة هذه الخطة مرة في السنة على األقل.
 .5على المجلس إعالم البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن توثر ســـــلبا على مالءمة أي
من أعضاء إدارته التنفيذية العليا.
 .6يجب أن يتوفر في من يعين في اإلدارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية :


أن ال يكون عضو في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة ما لم يكن البنك اآلخر تابع ًا
لذلك البنك.



أن يكون متفرغا إلدارة أعمال البنك.



أن يكون حاصل على الدرجة الجامعية األولى كحد أدنى في اإلقتصاد أو المالية أو
المحاسبة أو إدارة األعمال أو أي من التخصصات المشابهة التي لها عالقة بعمل البنك
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أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو أعمال ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات
بإستثناء منصب المدير العام أو المدير اإلقليمي ،الذي يجب أن ال تقل خبرته في مجال
أعمال البنوك عن عشر سنوات .

 .7الح صول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تعيين أي عضو في اإلدارة التنفيذية العليا وبالتالي
على البنك قبل تعيين أي عضــــو في اإلدارة التنفيذية العليا أن يحصــــل من المرشــــح للتعيين على
ســـيرته الذاتية مرفقا بها الوثائق والشـــهادات العلمية وشـــهادات الخبرة وشـــهادات حســـن الســـيرة
والســــــلوك وغيرها من الوثائق المعززة الالزمة ،و توقيع اإلقرار المطلوب و تزويد البنك المركزي
بنسخة عن اإلقرار مرفقا بها السيرة الذاتية للعضو.

القسم الحادي عشر  :تقييم إداء اإلداريين
 .1على المجلس إستحداث نظام لتقييم أعماله وأعمال أعضائه ،وعلى أن يتضمن هذا النظام
كحد أدنى ما يلي:
أ.

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

ب .تحديد مؤشرات األداء الرئيسية ( )KPIsالتي يمكن إستخالصها من الخطط واألهداف
اإلستراتيجية وإستخدامها لقياس أداء المجلس.
ت .التواصل ما بين مجلس اإلدارة والمساهمين ودورية هذا التواصل.
ث .دورية إجتماعات مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية العليا.
ج .دور العضو في إجتماعات مجلس اإلدارة ،وكذلك مقارنة أدائه بأداء األعضاء األخرين
ويجب الحصول على التغذية الراجعة من العضو المعني وذلك بهدف تحسين عملية
التقييم .
ً
ـــــنويا وفق نظام تقييم معد من قبل لجنة الترشــــــيح
 .2على المجلس تقييم أداء المدير العام سـ
والمكافآت بما في ذلك وضــــع مؤشــــرات األداء الرئيســــية ،وبحيث تتضــــمن معايير تقييم أداء
المدير العام كل من األداء المالي واإلداري للبنك ،ومدى إنجازه لخطط وإســــــتراتيجيات البنك
متوسطة وطويلة األجل ،وعلى أن تقوم اللجنة بإعالم البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
 .3على المجلس إعت ماد ن ظام لق ياس أداء إداريي الب نك من غير أعضـــــــاء مجلس اإلدارة وال مدير
العام ،على أن يشمل هذا النظام على اآلتي كحد أدنى :
أ .أن يعطي وزن ترجيحي مناسب لقياس أداء اإللتزام بإطار عمل إدارة المخاطر وتطبيق
الضوابط الداخلية والمتطلبات التنظيمية.
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ب .أن ال يكون إجمالي الدخل أو الربح العنصر الوحيد لقياس األداء ،ولكن يجب أن تؤخذ بعين
اإلعتبار عناصر أخرى لقياس أداء اإلداريين مثل المخاطر المرتبطة بالعمليات األساسية
ورضا العميل وغيرها حيثما كان ذلك قابال للتطبيق.
ج .عدم إستغالل النفوذ وتعارض المصالح.
القسم الثاني عشر :المكافأت المالية لإلداريين
 .1على المجلس وضــــــع إجراءات لتحديد مكافآت أعضــــــاءه ،وذلك إعتمادا على نظام التقييم الذي
أقره.
 .2على لجنة الترشـــيح والمكافآت في البنك وضـــع ســـياســـة منح مكافآت مالية لإلداريين تتصـــف
بالموضـــوعية والشـــفافية ،وأن يتم إعتمادها من قبل المجلس ،وتزويد البنك المركزي بنســـخة
عنها خالل فترة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ إعتمادها من المجلس.
 .3يجب أن يتوفر في سياسة منح المكافآت المالية العناصر التالية كحد أدنى :
أ .أن تكون معدة للمحافظة على اإلداريين ذوي الكفاءات والمهارات والخبرات الالزمة
وإستقطابهم وتحفيزهم واإلرتقاء بأدائهم.
ب .أن تكون مصممة لضمان عدم إستخدامها بشكل يؤثر على مالءة وسمعة البنك.
ج .أن تأخذ باإلعتبار المخاطر ووضع السيولة واألرباح وتوقيتها.
د .أن ال يستند عنصر منح المكافآة فقط على أداء السنة الحالية بل أن يستند أيضا على أدائه في
المدى المتوسط والطويل ( )5 -3سنوات.
ه.أن تعبر عن أهداف البنك وقيمه وإستراتيجيته.
و .تحدد شكل المكافآت على أن تكون على شكل أتعاب أو رواتب أو بدالت أو عالوات أو خيارات
األسهم أو أي مزايا أخرى.
ز .أن تتضمن إمكانية تأجيل دفع نسبة مقبولة من المكافآت بحيث يتم تحديد هذه النسبة وفترة
التأجيل على أساس طبيعة العمل ومخاطره ونشاطات اإلداري المعني.
ح .أن ال يتم منح مكافآت مالية إلداريي الدوائر الرقابية ( إدارة المخاطر ،التدقيق ،اإلمتثال وغيرها)
إعتمادا على نتائج أعمال الدوائر التي يراقبونها.

القسم الثالث عشر  :تعارض المصالح
 .1على اإلداريين تجنب تعارض المصالح.
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 .2على المجلس إعتماد ســياســات وإجراءات للتعامالت مع ذوي العالقة بحيث تشــمل تعريف هذه
ً
آخذا باإلعت بار التشــــــريعات وشــــــروط التعامالت وإجراءات الموافقة وآلية مراقبة هذه
األطراف
التعامالت ،بحيث ال يسمح بتجاوز هذه السياسات واإلجراءات.
 .3على الدوائر الرقابية في البنك التأكد من أن عمليات ذوي العالقة قد تمت ضـــــمن الســـــياســـــة
واإلجراءات المعتمـــدة ،وعلى لجنـــة التـــدقيق القيـــام بمراجعـــة جميع تعـــامالت ذوي العالقـــة
ومراقبتها وإطالع المجلس على هذه التعامالت.
 .4على المجلس التأكد من أن اإلدارة التنفيذية العليا تنفذ السياسات واإلجراءات المعتمدة.
 .5على المجلس إعتماد ضـــــوابط لحركة إنتقال المعلومات بين مختلف اإلدارات تمنع اإلســـــتغالل
للمنفعة الشخصية.
 .6على المجلس إعتماد سـياسـات وميثاق للسـلوك المهني وتعميمها على جميع اإلداريين وبحيث
تتضمن بحد أدنى اآلتي :
أ .عدم إستغالل أي من اإلداريين معلومات داخلية في البنك لمصلحتهم الشخصية.
ب .قواعد وإجراءات تنظم العمليات مع ذوي العالقة.
ج .الحاالت التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح.
 .7على المجلس التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارســــــة أعمالها وتتجنب
تعارض المصالح.

القسم الرابع عشر :أحكام عامة
 .1يعتمد مبدأ الشــفافية عند تعيين أعضــاء لجان المجلس ،ويتم اإلفصــاح عن أســماء األعضــاء في
هذه اللجان وملخص عن مهامها ومسؤولياتها ضمن التقرير السنوي للبنك.
 .2يمكن دمج بعض اللجان عند الحاجة مع مراعاة عدم تأثير هذا الدمج على مســؤوليات اللجان علما
أنه ال يجوز دمج أعمال أي لجنة مع أعمال لجنة التدقيق.
 .3على البنك إعالم البنك المركزي قبل ثالثين يوما على األ قل من تاريخ إجتماع الهيئة العامة عن
رغبته بترشيح المدقق الخارجي إلنتخابه أو إعادة إنتخابه من قبل الهيئة العامة.
 .4على البنك تزويد البنك المركزي بعدد األسهم المرهونة من قبل مساهمي البنك الذين يمتلكون
 % 1أو أكثر من رأس مال البنك و الجهة المرتهن لها هذه األسهم.
 .5على البنك تزويد البنك المركزي بالمعلومات المتعلقة بأعضــــــاء المجلس و اللجان المنبثقة عنه
وأعضاء إدارته التنفيذية العليا بشكل نصف سنوي و كذلك عند حدوث أي تعديل.
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 .6على الب نك تزو يد الب نك المركزي بالمعلو مات المتعل قة بأعضـــــــاء م جالس اإلدارات أو هي ئات
ال مديرين و اإلدا رات التنف يذ ية العل يا لشــــــر كا ته ال تاب عة دا خل الممل كة و خارج ها وفق الن ماذج
المخصصة لذلك بشكل نصف سنوي و كذلك عند حدوث أي تعديل.

القسم الخامس عشر  :بيئة الضبط والرقابة الداخلية

أوال  :الهيكل التنظيمي
ً

 .1يتم تطوير الهيكل التنظيمي للبنك ومراجعته بشــــكل دوري من قبل اإلدارة التنفيذية ومجلس
اإلدارة للتأكد من أن هذا الهيكل يضمن ما يلي:
 أن يتماشى هذا الهيكل مع متطلبات العمل وخطط البنك االستراتيجية.
 أن يضمن وجود خطوط إتصال كفؤة.
 أن يضمن المستوى المطلوب من الرقابة الداخلية والفصل بين المهمات التي تمثل أدوات
رقابية .
 .2على المجلس إ عتماد هيكل تنظيمي للبنك يبين التسلسل اإلداري بما في ذلك لجان المجلس
واإلدارة التنفيذية.
 .3على المجلس أن يتأكد من أن الهيكل التنظيمي يعكس بو ضوح خطوط الم سؤولية وال سلطة
على أن يشمل على األقل المستويات الرقابية التالية:
 مجلس اإلدارة.
 إدارات منفصلة للمخاطر واإلمتثال والتدقيق ال تمارس أعمال تنفيذية يومية.
 وحدات/موظفين غير مشاركين في العمليات اليومية ألنشطة البنك (مثل موظفي مراجعة
اإلئتمان و .)Middle Office
 .4على المجلس إعتماد حدود واضــــحة للمســــؤولية والمســــاءلة واإللتزام واإللزام بها في جميع
المستويات اإلدارية في البنك.
 .5على المجلس التــأكــد من أن اإلدارة التنفيــذيــة العليــا تقوم بمســــــؤوليــاتهــا المتعلقــة بــإدارة
العمليات اليومية للبنك وأنها تســــاهم في تطبيق الحاكمية المؤســــســــية فيه ،وأنها تفوض
الصـــالحيات للموظفين ،وأنها تنشـــ بنية إدارية فعالة من شـــأنها تعزيز المســـاءلة وأنها تنفذ
المهام في المجاالت واألنشـــطة المختلفة لألعمال بشـــكل يتفق مع الســـياســـات واإلجراءات
التي إعتمدها المجلس .
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 .6على المجلس إعتماد ضوابط رقابية مناسبة تمكنه من مساءلة اإلدارة التنفيذية العليا.
 .7على الرغم مما ورد في قانون الشـــــركات ال يجوز الجمع بين منصـــــبي رئيس المجلس والمدير
العام ويجب أن ال يكون رئيس المجلس أو أي من أعضــاء المجلس أو المســاهمين الرئيســيين
ً
مرتبطا مع المدير العام بصلة قرابة دون الدرجة الرابعة.
 .8على المدير العام إضافة إلى ما هو وارد في التشريعات أن يعمل على مايلي :
 تطوير التوجه اإلستراتيجي للبنك.
 تنفيذ إستراتيجيات وسياسات البنك.
 تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
 توفير اإلرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة األجل.
 توصيل رؤية ورسالة استراتيجية البنك إلى الموظفين.
 إعالم المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك.
 إدارة العمليات اليومية للبنك.
 .9يتم إعتماد ميثاق خاص بكل دائ رة من دوائر البنك األمر الذي يضــــــمن تحديد المســــــؤوليات
بشكل واضح لتجنب التكرار في أداء المهمات المختلفة ويضمن مستوى عالي من المحاسبة
والمسؤولية.
 .10يتم إعداد وصـــف وظيفي لكافة الوظائف في البنك لضـــمان مبدئي المحاســـبة والمســـؤولية
ولضمان وجود أسس موضوعية لقياس األداء.
ً
ثانيا  :أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
 .1تتم مراجعة هيكل أنظمة الضـــبط والرقابة الداخلية من قبل المدقق الداخلي والمدقق الخارجي،
ً
سنويا.
مرة واحدة على األقل
 .2يقوم البنك بوضــــــع إجراءات تمكن الموظفين من اإلبالغ وبشــــــكل ســــــري في حينه عن وجود
مخاوف بخصــوص إحتمالية حدوث مخالفات ،وبشــكل يســمح بأن يتم التحقيق بإســتقاللية في
هذه المخاوف ومتابعتها ويتم مراقبة تنفيذ هذه اإلجراءات من قبل لجنة التدقيق.
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ً
ثالثا  :تفعيل دور الدوائر المعنية بإدارة مخاطر البنك والرقابة الداخلية على أعماله
وتشمل هذه الدوائر ما يلي :
التدقيق الداخلي
 .1لضــــــمان كفاءة وفعالية أعمال التدقيق الداخلي يتم ربط هذه الدائرة بمجلس االدارة /لجنة
التدقيق بشـــكل مباشـــر وال يتم تكليفها بأي أعمال تنفيذية لضـــمان إســـتقاللها الكامل حيث
تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها إلى رئيس واعضاء لجنة التدقيق.
 .2على المجلس ضــــمان وتعزيز إســــتقاللية المدققين الداخليين وإعطائهم مكانة مناســــبة في
الســــــلم الوظيفي للبنك ،وضــــــمان أن يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم بما في ذلك حق
وصولهم إلى جميع السجالت والمعلومات واإلتصال بأي موظف داخل البنك بحيث يمكنهم
من أداء المهام الموكلة إليهم وإعداد تقاريرهم دون تدخل خارجي.
 .3على المجلس إتخاذ اإل جراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وذلك من خالل إعطاء
األهمية الالزمة لعملية التدقيق وترســــــيخ ذلك في البنك و متابعة تصــــــويب مالحظات
التدقيق.
 .4تقوم دائرة التدقيق الداخلي بتطوير إستراتيجية لها كما تقوم بتحديد خطة للتدقيق لتقوم لجنة
التدقيق بإعتمادها باإلضافة الى إقتراح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي.
 .5على لجنــة التــدقيق التحقق من توفر الموارد الكــافيــة والعــدد الكــافي من الكوادر البشــــــريــة
المؤهلين إلدارة التدقيق الداخلي وتدريبهم.
 .6يكون إلدارة التدقيق حق الحصــول على أي معلومة واإلتصــال بأي موظف داخل البنك ،كما
تعطى كافة الصالحيات التي تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها وعلى النحو المطلوب.
 .7على البنك توثيق مهام ،وصــــــالحيات ،ومســــــؤوليات إدارة التدقيق ضــــــمن ميثاق التدقيق
) (Internal Audit Charterالمعتمد من المجلس وتعميمه داخل البنك.
 .8تكون إدارة ال تدقيق مســــــؤو لة عن إعالم لج نة ال تدقيق عن أي احت مال ية لوجود ت عارض في
المصالح.
 .9تمارس إدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقاريرها دون أي تدخل خارجي ويحق لها مناق شة
تقاريرها مع الدوائر التي تم تدقيقها.
 .10تتضـــمن المســـؤولية األســـاســـية إلدارة التدقيق الداخلي – والتي يجب أن تقوم على أســـاس
المخاطر – مراجعة ما يلي كحد أدنى :
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 عمليات اإلبالغ المالي في البنك (للتأكد من أن المعلومات الرئيسية حول األمور المالية
واإلدارية والعمليات تتوفر فيها الدقة واإلعتمادية والتوقيت المناسب).
 اإلمتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير واإلجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات
العالقة.
 التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية كافية ألنشطة البنك وشركاته التابعة واإللتزام
بها.
 تدقيق األمور المالية واإلدارية ،بحيث يتم التأكد من أن المعلومات الرئيسية حول األمور
المالية واإلدارية تتوفر فيها الدقة واإلعتمادية والتوقيت المناسب.
 مراجعة اإللتزام بدليل الحاكمية المؤسسية.
 مراجعة صحة وشمولية إختبارات األوضاع الضاغطة ( )Stress Testingوبما يتفق مع
المنهجية المعتمدة من المجلس.
 التأكد من دقة اإلجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك (.)ICAAP

إدارة المخاطر
 .1يتم رفد إدارة المخاطر بالكوادر البشرية المؤهلة وتوفير التدريب الالزم لها لتطوير أدائها بشكل
مستمر.
 .2على المجلس ضمان إستقاللية دائرة إدارة المخاطر في البنك من خالل رفع تقاريرها الى لجنة
إدارة المخاطر ومنح الدائرة الصالحيات الالزمة لتمكينها من الحصول على المعلومات من
دوائر البنك األخرى و التعاون مع اللجان األخرى للقيام بمهامها
 .3تتضمن مسؤوليات إدارة المخاطر في البنك ما يلي كحد أدنى وبحيث يتم تحديد مسؤولياتها
وصالحياتها بشكل كامل من خالل ميثاق إدارة المخاطر الذي يتم إعتماده من خالل لجنة
المخاطر :


التوصية لمجلس اإلدارة بمستوى المخاطر المقبول .Risk Appetite



تقديم التوصبات للجنة إدارة المخاطر عن تعرضات البنك للمخاطر و تسجيل حاالت
اإلستثناءات من سياسة إدارة المخاطر.



مراقبة إلتزام دوائر البنك بالمستويات المحددة للمخاطر المطلوبة.



مراجعة إطار إدارة المخاطر  Risk Management Frameworkفي البنك قبل إعتماده من
المجلس.
112



تنفيذ إستراتيجية إدارة المخاطر باإلضافة الى تطوير سياسات و إجراءات عمل إلدارة كافة
أنواع المخاطر.



تطوير سياسات إدارة المخاطر المختلفة.



دراسة وتحليل جميع المخاطر التي يواجهها البنك بما فيها مخاطر اإلئتمان ،مخاطر السوق،
مخاطر السيولة ومخاطر العمليات.



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



التوصية للجنة إدارة المخاطر بسقوف للمخاطر ،والموافقات ،ورفع التقارير ،وتسجيل
حاالت اإلستثناءات عن سياسة إدارة المخاطر.



تزويد المجلس واإلدارة التنفيذية العليا بمعلومات عن قياس المخاطر ومنظومة المخاطر
) (Risk Proflieالفعلية لكافة أنشطة البنك بالمقارنة مع وثيقة المخاطر المقبولة Risk
 Appetiteو متابعة معالجة اإلنحرافات السلبية( .يقوم المجلس بمراجعة إحصائيات
المخاطر في البنك النوعية والكمية وبشكل منتظم في كل إجتماع للمجلس).



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



توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك إلستخدامها ألغراض اإلفصاح والنشر للجمهور.



المشاركة في عضوية اللجان المعنية بإدارة مخاطر البنك مثل لجان اإلئتمان ولجنة إدارة
الموجودات والمطلوبات (.)ALCO



على المجلس التحقق من معالجة التجاوزات على مستويات المخاطر المقبولة بما في
ذلك مسائلة اإلدارة التنفيذية العليا المعنية بشأن هذه التجاوزات.



تأكد مجلس اإلدارة من أن إدارة المخاطر تقوم بإجراء إختبارات األوضاع الضاغطة بشكل
دوري لقياس قدرة البنك على تحمل الصدمات و مواجهة المخاطر المرتفعة و أن يكون
للمجلس دور رئيسي في إعتماد الفرضيات و السيناريوهات المستخدمة و مناقشة نتائج
اإلختبارات و إعتماد اإلجراءات الواجب إتخاذها بناءا على هذه النتائج.



على المجلس إعتماد منهجية التقييم الداخلي لكفاية رأس مال البنك ،بحيث تكون منهجية
شاملة و فعالة و قادرة على تحديد جميع المخاطر التي من الممكن أن يواجهها البنك،
وتأخذ بعين اإلعتبار خطة البنك اإلستراتيجية و خطة رأس المال ،و مراجعة هذه المنهجية
بصورة دورية و التحقق من تطبيقها و التأكد من إحتفاظ البنك برأس مال كافي لمقابلة
جميع المخاطر التي يواجهها.
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على المجلس وقبل الموافقة على أي توسع في أنشطة البنك األخذ باإلعتبار المخاطر
المترتبة على ذلك وقدرات ومؤهالت موظفي إدارة المخاطر.



على المجلس إعتماد وثيقة للمخاطر المقبولة للبنك.

اإلمتثال COMPLIANCE
 .1على المجلس ضــــــمان إســــــتقاللية إدارة اإلمتثال وعدم تكليفها بأي أعمال تنفيذية وضــــــمان
إستمرار رفدها بكوادر كافية و مدربة وتكافأ بشكل كاف.
 .2يتم توثيق مهام ،صالحيات ومسؤوليات إدارة اإلمتثال وتعميمها داخل البنك بعد إعتمادها من
قبل المجلس.
 .3تقوم إدارة اإلمتثال بإعداد منهجية فعالة لضــــــمان إمتثال البنك بجميع القوانين والتشــــــريعات
النافذة وأي إرشادات وأدلة ذات عالقة.
 .4تتحمل دائرة اإلمتثال مســؤولية تطوير إجراءات وســياســات مكافحة غســل األموال وتقوم بإتخاذ
اإل جراءات الالزمة للكشــــــف عن أي عمليات مشــــــبوهة لالبالغ عنها للجهات الرقابية المعنية.

 .5يعتمد المجلس ويراقب ســــــياســـــــة اإلمتثال من خالل لجنة اإلمتثال بحيث يتم مراجعة هذه
السياسة بشكل دوري والتحقق من تطبيقها ويكون إعدادها وتطويرها في البنك من صالحيات
إدارة اإلمتثال.
 .6ترفع إدارة اإلمتثال تقاريرها حول نتائج أعمالها ومراقبتها لإلمتثال إلى المجلس من خالل لجنة
اإلمتثال المنبثقة عنه مع إرســــال نســــخة إلى اإلدارة التنفيذية ،وبما يتماشــــى وتعليمات البنك
المركزي الصادرة بهذا الخصوص.
ً
رابعا  :تفعيل دور المدقق الخارجي
 .1على المجلس ضــــمان تدوير منتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق و شــــركاتها التابعة أو
الحليفة أو المرتبطة بها بأي شــكل من األشــكال كل ســبع ســنوات كحد أقصــى وتحتســب مدة
السبع سنوات األولى إعتبارا من عام .2010
 .2تكون السنة األولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم.
 .3ال يجوز إعادة إنتخاب المكتب القديم مرة أخرى قبل مرور سنتين على األقل من تاريخ آخر إنتخاب
له بالبنك بخالف مهمة التدقيق المشتركة.
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 .4يقوم المدقق الخارجي بتزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريره.
 .5يجتمع المدقق الخارجي مع لجنة التدقيق بدون حضــــــور اإلدارة التنفيذية مرة واحدة على األقل
ً
سنويا.

ً
خامسا  :السياسات واإلجراءات
 .1لضـــمان ســـالمة عمليات البنك يتم تطوير ســـياســـات وإجراءات تغطي كافة األنشـــطة المصـــرفية
للبنك.
 .2يتم تعميم هذه السياسات واإلجراءات على كافة المستويات اإلدارية في البنك.
 .3تتم مراجعة كافة السياسات واإلجراءات بإنتظام للتأكد من شمولها ألي تعديالت أو تغييرات طرأت
على القوانين والتعليمات والظروف اإلقتصادية وأي أمور أخرى تتعلق بالبنك ،باإلضافة الى إصدار
أي سياسات جديدة تطرأ الحاجة لها.
 .4على اإل دارة التنفيذية في البنك التأكد من أن سياسات البنك تحدد أسس التعامل مع األطراف ذوي
العالقة ،من حيث ضوابط اإلقراض لهم ،أو شراء األجهزة والخدمات منهم أو أي تعامل اخر ،بما في
ذلك تحديد الجهة صاحبة الصالحية في كل مما تقدم.
 .5على دوائر البنك المعنية بأنظمة الضــــــبط والرقابة الداخلية التأكد من أن عمليات األطراف ذوي
ً
وفقا لهذه السياسة.
العالقة قد تمت
 .6تحدد ســــــياســــــات البنك المكتوبة جميع العمليات التنفيذية التي تتطلب موافقة المجلس ،ويحدد
داخليا اآللية التي يتم بها الموافقة على هذه العمليات.
المجلس
ً
ً
سادسا  :اإلفصاح
 .1على المجلس التأكد من نشــــــر و توفير معلومات ذات داللة ومعنى المالية منها وغير المالية التي
تهم اصــحاب المصــالح حول نشــاطاته لكل من البنك المركزي والمســاهمين ،والمودعين ،والبنوك
األخرى ،والجمهور بشكل عام ،مع التركيز على القضايا التي تثير قلق المساهمين.
 .2يقوم مجلس اإلدارة بإعتماد سياسة اإلفصاح التي تحدد بشكل واضح كافة األمور التي تتطلب
اإلفصاح من قبل البنك ،باإلضافة الى تحديد دورية اإلفصاح واألساليب المستخدمة لإلفصاح.
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 .3على المجلس أن يتأ كد من إلتزام البنك باإلفصــــــاحات التي حددتها المعايير الدولية لإلبالغ المالي
( )IFRSومعايير المحاسبة الدولية ( )IASو تعليمات البنك المركزي والتشريعات األخرى ذات العالقة
و أن يتأكد من أن اإلدارة التنفيذية على علم بالتغيرات التي تطرأ على المعايير الدولية لإلبالغ المالي.
 .4تقع على إدارة البنك مســــــؤولية التأكد من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة التعديالت التي تطرأ على
المعايير الدولية للتقارير المالية ).(IFRS
 .5يجب أن يكون البنك على دراية بالتغييرات التي تطرأ على الممارســـات الدولية لإلبالغ المالي ونطاق
الشفافية المطلوب من المؤسسات المالية.
 .6تقوم اإلدارة التنفيذية برفع تقارير حول التطورات في مجال اإلفصـــــاح إلى المجلس باإلضـــــافة إلى
تقديم التوصــيات حول ســبل تعزيز ممارســات البنك في مجال اإلفصــاح وبشــكل يزيد عن متطلبات
البنك المركزي األردني بهذا الخصوص.
 .7على البنك نشـر دليل الحاكمية الخاص به على موقعه اإللكتروني وبأي طريقة أخرى مناسـبة إلطالع
الجمهور وعلى البنك اإل فصـــــاح في تقريره الســـــنوي عن وجود دليل الحاكمية المؤســـــســـــية لديه،
واإلفصـــــاح أيضـ ً
ــــا عن المعلومات التي تهم أصـــــحاب المصـــــالح بما فيها الدليل وعن مدى إلتزامه
بتطبيق ما جاء فيه.
 .8يجب أن يتضـــمن التقرير الســـنوي للبنك نصـــا يفيد أن المجلس مســـؤول عن دقة و كفاية البيانات
المالية للبنك و المعلومات الواردة في ذلك التقرير و عن كفاية أنظمة الضبط و الرقابة الداخلية.
 .9على المجلس التأكد من تضمين التقرير السنوي للبنك و تقاريره الربعية إفصاحات تتيح للمساهمين
الحاليين أو المحتملين اإلطالع على نتائج العمليات و الوضع المالي للبنك.
 .10على مجلس اإلدارة التأكد من أن التقرير السنوي يتضمن ما يلي كحد أدنى :
 ملخصا للهيكل التنظيمي للبنك.
 ملخص لمهام و مسؤوليات لجان المجلس و أي صالحيات قام المجلس بتفويضها لهذه اللجان.
 المعلومات التي تهم اصحاب المصالح المبينة في دليل الحاكمية المؤسسية للبنك ومدى
إلتزامه بتطبيق ما جاء في الدليل.
 معلومات عن كل عضو من أعضاء المجلس من حيث مؤهالته وخبراته ومقدار مساهمته في
رأس مال البنك وفيما إذا كان مستقال أم ال وعضويته في لجان المجلس وتاريخ تعيينه وأي
عضويات يشغلها في مجالس إدارة شركات اخرى ،والمكافات بكافة أشكالها التي حصل عليها
من البنك و ذلك عن السنة المنصرمة ،وكذلك القروض الممنوحة له من البنك ،وأي عمليات
أخرى تمت بين البنك والعضو أو األطراف ذوي العالقة به.
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 معلومات عن دائرة إدارة المخاطر تشمل هيكلها و طبيعة عملياتها و التطورات التي طرأت عليها.
 عدد مرات إجتماع مجلس اإلدارة ولجانه وعدد مرات حضور كل عضو في هذه اإلجتماعات.
 أسماء كل من أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا المستقيلين خالل العام.
 ملخص عن سياسة منح المكافآت لدى البنك مع اإلفصاح عن كافة أشكال مكآفات أعضاء
المجلس كل على حدا ،والمكافآت بكافة اشكالها التي منحت لإلدارة التنفيذية العليا كل على
حدا ،و ذلك عن السنة المنصرمة.
 أسماء المساهمين الذين يملكون نسبة  %1أو أكثر من رأس مال البنك ،مع تحديد المستفيد
النهائي ( )Ultimate Beneficial Ownersلهذه المساهمات أو أي جزء منها وتوضيح إن كان
أي من هذه المساهمات مرهونة كليا أو جزئيا.
 إقرارات من كافة أعضاء المجلس بأن العضو لم يحصل على أي منافع من خالل عمله في البنك
و لم يفصح عنها سواء كانت تلك المنافع مادية أم عينية ،و سواء كانت له شخصيا أو ألي من
ذوي العالقة به وذلك عن السنة المنصرمة.

ً
سابعا  :حقوق أصحاب المصالح
تقتضي مبادئ الحاكمية المؤسسية معاملة كافة أصحاب المصالح بعدالة وشفافية وإفصاح وتمكن
أصحاب المصالح من تقييم وضعية البنك بما في ذلك أدائه المالي ،كما تقتضي أن تكون العالقة
بين اإلدارة وأصحاب المصالح محكومة بقواعد المساءلة ،حيث أنه يجب اإللتزام بما يلي :
 .1على المجلس توفير آلية محددة لضــمان التواصــل مع أصــحاب المصــالح و ذلك من خالل اإلفصــاح
وتوفير معلومات ذات داللة حول أنشطة البنك ألصحاب المصالح من خالل االتي :
 إجتماعات الهيئة العامة.
 التقرير السنوي.
 تقارير ربع سنوية تحتوي على معلومات مالية باإلضافة الى تقرير المجلس حول تداول أسهم البنك
ووضعه المالي خالل السنة.
 الموقع اإللكتروني للبنك.
 قسم عالقات المساهمين.

117

 .2على المجلس ضمان تخصيص جزء من موقع البنك اإللكتروني يتضمن توضيح لحقوق المساهمين
و تشــجيعهم على الحضــور والتصــويت في إجتماعات الهيئة العامة وكذلك نشــر المســتندات المعنية
باإلجتماعات ومن ضمنها النص الكامل للدعوة و محاضر اإلجتماعات.

القسم السادس عشر  :لجان المجلس
ينبثق عن مجلس اإلدارة اللجان التالية أو أي لجان أخرى يرى المجلس ضرورة تشكيلها لتوجيه ومتابعة
ومراقبة العمل في البنك ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشأنه إلى مجلس اإلدارة :
 .1لجنة التدقيق.
 .2لجنة اإلدارة.
 .3لجنة المخاطر.
 .4لجنة التحكم المؤسسي.
 .5لجنة الترشيح والمكافآت.
 .6لجنة اإلمتثال.
 .7لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات (تم إلحاق الميثاق الخاص بلجنة حاكمية تكنولوجيا
المعلومات ليكون ضمن دليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها)

علما بأنه يحضر على أي عضو في المجلس أن يكون رئيسا ألكثر من لجنة من اللجان األساسية (لجنة
التدقيق/لجنة المخاطر /لجنة التحكم المؤسسي/لجنة الترشيحات والمكافآت) كما يحظر على العضو
أيضا أن يكون رئيسا ألكثر من لجنتين من كافة اللجان المنبثقة عن المجلس،

والتالي توضيح لمهام وصالحيات وعضويات كل من هذه اللجان :

 .1لجنة التدقيق

الهدف :
مساعدة مجلس االدارة في أداء مهامه فيما يتعلق باإلشراف والمراقبة على إعداد التقارير المالية ،بيئة
انظمة الضبط و الرقابة الداخلية ،عملية التدقيق ومدى االلتزام بالتشريعات التي تحكم عمل البنك،
وتفعيل دور المدقق الخارجي.
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ويتم اعتماد ميثاق اللجنة من قبل مجلس االدارة ويعتبر جزء ال يتجزأ من دليل الحاكمية المؤسسية
للبنك ،ويحدد صالحياتها ومسؤولياتها االشرافية المطلوب منها ممارستها وتنفيذها في البنك
وشركاته التابعة.

التشكيل :

-

تشكل اللجنة بقرار من مجلس االدارة و يتولى أمين سر مجلس االدارة أمانة سر اللجنة وال يجوز دمج
أعمال أي لجنة أخرى مع أعمال هذه اللجنة.

-

تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء على االقل من مجلس االدارة على أن يكون غالبية اعضاءها بما فيهم
ً
رئيسا لها على أن ال يكون هو رئيس
رئيس اللجنة من االعضاء المستقلين وتنتخب اللجنة أحد األعضاء
المجلس أو ان يكون رئيس ألي لجنة أخرى منبثقة عن المجلس.

-

يجب أن يكون جميع األعضاء حاصلين على مؤهالت علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجال
المحاسبة او المالية او اي من التخصصات او المجاالت المشابهه ذات العالقة بأعمال البنك.

اإلجتماعات :

-

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثالثة أشهر على االقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك
أو بناء على قرار مجلس إدارة البنك أو بناء على طلب من اعضائها اآلخرين ،وكذلك تجتمع
بناء على طلب من المدقق الخارجي أو رئيس إدارة التدقيق الداخلي اذا ارتأت اللجنة
اللجنة ً
ضرورة لذلك.

-

يحضر رئيس إدارة التدقيق الداخلي اجتماعات اللجنة.

-

يكون إجتماع اللجنة قانوني ًا بحضور عضوين على األقل على ان يكون رئيس اللجنة احدهما
ً
شخصيا وفي حال تعذر الحضور الشخصي فيمكن لعضو اللجنة ابداء وجهة
ويكون الحضور
نظره من خالل الفيديو او الهاتف بعد موافقة رئيس اللجنة دون ان يكون له حق التصويت او
ً
وفقا للقوانين والتعليمات السارية بهذا الخصوص.
التوقيع على محضر االجتماع
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الصالحيات :

-

تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس اإلدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها
وتتخذ توصيات  /قرارات اللجنة بأغلبية الحضور وفي حال تساوي االصوات يرجح الجانب الذي صوت
معه رئيس اللجنة.

-

للجنة التدقيق طلب اي معلومات من االدارة التنفيذية و دعوة اي اداري في البنك لحضور اجتماعاتها
بالتنسيق مع رئيس مجلس االدارة او الرئيس التنفيذي وكذلك عند االستعانة بمصادر خارجية.

-

دراسة اي مسألة تعرض عليها من قبل مجلس االدارة او اي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وابداء
الراي بشأنها.

-

تسوية الخالفات بين اإلدارة التنفيذية وبين المدققين الداخليين والخارجيين والسلطات الرقابية بشأن
التقارير المالية ومالحظات التدقيق الداخلي ونطاق عمله.

المهام والمسؤوليات :

ان مسؤولية لجنة التدقيق ال تغني عن مسؤوليات المجلس او االدارة التنفيذية فيما يتعلق بالرقابة
على كفاية انظمة الضبط والرقابة الداخلية لديه وكذلك ال تؤثر على قدرة مجلس االدارة في االتصال
المباشر مع االدارة التنفيذية أو التدقيق الداخلي او التدقيق الخارجي.

التقارير المالية ومتطلبات اإلفصاح :



ً
موحدا
مراجعة البيانات المالية السنوية ونصف السنوية والربعية لفروع االردن والفروع الخارجية والبنك
وقبل عرضها على مجلس اإلدارة ومراجعة مدى انسجامها مع التشريعات والمعايير الدولية وتقديم
التوصيات بشأنها مع التأكد واالخذ بعين االعتبار ما يلي:
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-

الحصول على شهادة من المدقق الخارجي بمدى كفاية مخصص تدني التسهيالت واالستثمارات
وااللتزامات المحتملة والحاجة الي مخصصات اضافية ودقة احتساب الفوائد واالرباح المعلقة
واحتياطي المخاطر المصرفية العامة ،ودقة احتساب مخصص العقارات المستملكة واي نقص في
المخصصات وصحة احتساب التدني في قيمة الشهرة.

-

إبداء الرأي في ديون البنك غير العاملة او المقترح اعتبارها ديون ًا هالكة.

-

القضايا المحاسبية ذات االثر الجوهري على البيانات المالية مثل اي تغير في السياسات المحاسبية،
وكذلك اي حركات غير عادية واي امور يخضع تقييمها بدرجة عالية للحكم الشخصي ،دقة االجراءات
المحاسبية والرقابية وسالمتها ومدى التقيد بها و الحصول على رأي المدقق الخارجي حول صحة
المعالجات المحاسبية على اي تعديالت على البيانات المالية.



التأكد من التزام البنك بالمعايير الدولية لالبالغ المالي  IFRSومعايير المحاسبة الدولية IAS
واالفصاحات التي حددتها وتعليمات البنك المركزي وهيئة االوراق المالية والتشريعات االخرى
ذات ا لعالقة والتأكد من ان االدارة التنفيذية على علم بالتغيرات التي تطرأ على هذه المعايير
وان يتم رفع تقارير بذلك الى مجلس االدارة.



الضوابط التي تحكم عملية اعداد القوائم المالية المرحلية ودور المدققين الداخليين والخارجيين
بذلك.

التدقيق الداخلي :


مراجعة ميثاق ادارة التدقيق الداخلي والتوصية الى المجلس بالموافقة عليه بحيث يتضمن
مهام وصالحيات ومسؤوليات ادارة التدقيق ،والتاكد من تعميمه داخل البنك.



مراجعة ودراسة خطة التدقيق الداخلي المعدة على اساس المخاطر بما فيها خطة تدقيق انظمة
المعلومات ومدى شموليتها من حيث نطاقها وعدم وجود اي محددات ونتائجها ومدى كفايتها
واعتمادها ومتابعتها والموافقة على اي تعديالت جوهرية عليها.



مراجعة الهيكل التنظيمي وموازنة دائرة التدقيق الداخلي مع رئيس إدارة التدقيق الداخلي
والتاكد من توفير الكوادر المؤهلة بما فيها كوادر تدقيق انظمة المعلومات وأي موارد اخرى
الزمة باالضافة الى تدريبها لتنفيذ اعمال ادارة التدقيق الداخلي بشكل فعال وكفوء.
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التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي على تدقيق أنشطة البنك كل ثالثة سنوات كحد
أعلى.



مراجعة تقارير التدقيق الداخلي ومنها التقارير على انظمة المعلومات والتركيز على ملخص االدارة
والمالحظات ذات مستوى المخاطر العالية واالجراءات المتخذة لتصويبها من قبل االدارة التنفيذية.



التأكد من تزويد البنك المركزي خالل الربع االول من كل عام بتقرير تدقيق المعلومات والتكنولوجيا
ً
وفقا
الصاحبة لها صادر عن التدقيق الداخلي يتضمن رد االدارة التنفيذية وتوصيات لجنة التدقيق
لتعليمات حاكمية وادارة المعلومات والتكنولوجيا.



التأكد من قيام التدقيق الداخلي بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة التدقيق واهم المالحظات الواردة في
تقاريره وتزويد اللجنة بنتائج هذه المتابعة بشكل نصف سنوي على االقل التخاذهم االجراء المناسب
في حال عدم االلتزام بتصويب المالحظات او تنفيذ التوصيات.



التأكد من قيام التدقيق الداخلي بتنفيذ متطلبات البنك المركزي والجهات الرقابية مثل مراجعة
اختبارات االوضاع الضاغطة والتقييم الداخلي لكفاية راس المال ورفع تقارير بذلك الى مجلس االدارة.



اإلجتماع مع رئيس إدارة التدقيق الداخلي بعدم حضور االدارة التنفيذية مرة واحدة في السنة على االقل.



التأكد من استقاللية وموضوعية التدقيق الداخلي وعدم تكليفه بأي اعمال تنفيذية واعطاء الموظفين
فيه مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك وضمان ان يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم ،ورفع
تقارير بذلك الى مجلس االدارة.



إتخاذ االجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي من خالل اعطاء االهمية الالزمة لعملية التدقيق
وترسيخ ذلك في البنك ومن خالل متابعة تصويب مالحظات التدقيق وان يتم رفع تقارير بذلك الى
مجلس االدارة.



التوصية لمجلس االدارة بتعيين او قبول استقالة او انهاء خدمات رئيس إدارة التدقيق الداخلي ،على ان
يتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على استقالته او انهاء خدماته والقيام بتقييم أدائه السنوي
والتوصية للمجلس بتحديد رواتبه وزيادته السنوية ومكافآته وما يتمتع به من امتيازات أخرى.



تقييم أداء موظفي التدقيق الداخلي بما فيهم كودار تدقيق تكنولوجيا المعلومات وتحديد مكافآتهم،
والتأكد من قدرتهم على التحقق من توفر انظمة ضبط ورقابة داخلية كافية وتدقيق االمور المالية
واالدارية وااللتزام بالسياسات الداخلية والمعايير الدولية والتشريعات ذات العالقة في البنك.



تقييم أعمال ادارة التدقيق الداخلي ومدى التزامها بمعايير التدقيق الداخلي ومبادئ اخالقيات المهنة.
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المدقق الخارجي:



التأكد من استقاللية المدقق الخارجي ودورانه المنتظم وترشيحه بعد التأكد من استيفاؤه لشروط
ترشيح وتكليف مكتب التدقيق حسب تعليمات التدقيق الخارجي للبنوك الصادرة عن البنك المركزي
والتوصية بأتعابه وإنهاء خدماته الى مجلس االدارة.



مراقبة فاعلية المدقق الخارجي في كافة مراحل التدقيق والتحقق من التزامه بنطاق وخطة عمله
وتقديم تقارير نصف سنوية الى مجلس االدارة ومناقشتها مع المجلس.



التأ كد من قيام المدقق الخارجي بتزويد البنك المركزي خالل الربع االول بتقرير تدقيق المعلومات
والتكنولوجيا المصاحبة لها يتضمن رد االدارة التنفيذية و التوصيات الصادرة بخصوصه وفقا لما تتطلبه
تعليمات حاكمية وادارة المعلومات والتكنولوجيا.



تدعو اللجنة الشريك المسؤول في مكتب التدقيق الخارجي لحضور إجتماعاتها المتعلقة باعمال التدقيق
الخارجي بإستثناء االجتماعات التي تتعلق بمناقشة تقييم فعالية التدقيق الخارجي ،وتسهل اللجنة
حضوره الجتماعات اللجان االخرى التي لها صلة بأعمال التدقيق اذا رأت لجنة التدقيق ان ذلك ضروريا.



مناقشة اي تحفظات ومعيقات مع الشريك المسؤول في مكتب التدقيق بدون حضور االدارة التنفيذية
مرة واحدة على االقل سنويا ،واعالم مجلس االدارة باي مالحظات ترتأيها جوهرية.



الموافقة على الخدمات االضافية التي يقدمها المدقق الخارجي او اي مكتب تدقيق آخر او اي جهة
استشارية متخصصة والتي تقع خارج نطاق خدمات التدقيق بعد التأكد من عدم تعارضها مع استقالليته
و موضوعيته.



التأكد من وجود سياسة للتدقيق الخارجي ومحدثة وفقا للقوانين والتعليمات ذات العالقة ،و دراسة
مقترحات المدقق الخارجي وللجنة دعوته للتباحث والتشاور وتبادل وجهات النظر معه.



كافة المسائل المطلوب عرضها على اللجنة وفقا لما تتطلبه معايير التدقيق الدولية.
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اإلمتثال:


اإلجتماع مع مسؤول االمتثال مرة واحدة على االقل في السنة وبدون حضور االدارة التنفيذية للتاكد
من مدى التزام البنك بالقوانين والسياسات واالجراءات ومن كفاية متابعة نتائج التدقيق الخارجي
والبنك المركزي والجهات الرقابية واالخذ بالتوصيات الالزمة ومدى تجاوب االدارة لها ،واعالم مجلس
االدارة باي مالحظات ترتأيها جوهرية.



الحصول على تحديث مستمر من االمتثال واإلدارة التنفيذية والمستشار القانوني للبنك ألي قضايا
متعلقة باإلمتثال.



التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ينجم عن القيام بعقد الصفقات او ابرام العقود او
الدخول في مشروعات مع االطراف ذوي العالقة والقيام بمراجعة جميع التعامالت مع االطراف ذوي
العالقة ومراقبتها ،واطالع المجلس عليها وفقا للسياسات المعتمدة من مجلس االدارة بهذا
الخصوص بالتنسيق مع االمتثال.



مراجعة ومراقبة سياسة واجراءات التبليغ عن الممارسات الخاطئة والتي تمكن الموظف من االبالغ
بشكل سري عن اي خطأ في التقارير المالية او اية امور اخرى ،وان تضمن اللجنة وجود الترتيبات الالزمة
للتحقيق المستقل والتأكد من متابعة نتائج التحقيق ومعالجتها بموضوعية بالتنسيق مع االمتثال.



مراقبة االلتزام بميثاق السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل.

نظام الضبط والرقابة :
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ً
سنويا على االقل بمراجعة نظام الضبط والرقابة الداخلية والحاكمية
التأكد من قيام التدقيق الداخلي
المؤسسية م ن خالل مراجعة تقريره الذي يتضمن اهم مالحظات تقارير التدقيق الداخلي ويشمل ذلك حماية
وأمن المعلومات وتوافقها مع تعليمات البنك المركزي والجهات الرقابية للحد من المخاطر التي يتعرض لها
البنك واي مراسالت وتوصيات للجنة التدقيق واالجراءات التصويبية المتخذة من االدارة التنفيذية ازائها،
واعالم مجلس االدارة باي مالحظات ترتأيها جوهرية.



ً
سنويا على االقل بمراجعة نظام الضبط والرقابة الداخلية من خالل مراجعة
التأكد من قيام المدقق الخارجي
المالحظات في تقاريره ومراسالته ،ويشمل ذلك حماية وأمن المعلومات واإلجراءات التصويبية المتخذة من
االدارة التنفيذية ازائها ،واعالم مجلس االدارة باي مالحظات ترتأيها جوهرية.

مسؤوليات أخرى :


اإلطالع على نتائج التحقيقات الرسمية التي يشارك بها التدقيق الداخلي ومراجعة االجراءات
التصويبية المتخذة من قبل االدارة التنفيذية في حال الحاجة لذلك ،واعالم مجلس االدارة بأي
مالحظات ترتأيها جوهرية.



التحقق من اخضاع كافة انشطة البنك للتدقيق بما فيها المسندة لجهات خارجية
( )Outsourced Activitiesللتاكد من قيام جهة مستقلة محايدة بشكل سنوي على االقل
بالتاكد من توفر خطط الستمرارية االعمال لدى غير المعتمد عليها تضمن التوافرية والسرية
لبيانات وعمليات البنوك لدى حدوث اي طارئ.



المراجعة السنوية لميثاق اللجنة ورفع اي تعديالت عليه لمجلس االدارة العتمادها.



التأكد بشكل سنوي على االقل من ان جميع المسؤوليات المشار اليها في الميثاق يتم االلتزام
بها.

مسؤوليات أمين السر :


إعداد مسودة محضر اصولي ومتابعة توقيعه من رئيس وأعضاء اللجنة.



تزويد كل عضو من اعضاء اللجنة بميثاق لجنة التدقيق الموافق عليه من مجلس االدارة.



نقل المعلومات بين اعضاء اللجنة ولجان المجلس واالدارة وتسهيل حصول اعضائها على
كافة المعلومات الالزمة.
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تدوين اجتماعات اللجنة في محاضر رسمية تتضمن االعمال التي قامت بها ومتابعة
التوصيات المتخذة من قبلها ومتابعة بحث اي مواضيع تم ارجاء طرحها في اجتماع سابق
وعلى ان يتم مراعاة الدقة في الكتابة وتسجيل دقيق الي عمليات تصويت او تحفظات او
اقتراحات وارفاق اي مستندات أو االشارة الي اي وثائق تم الرجوع اليها خالل االجتماعات،
وحفظ سجالت ووثائق اجتماعات اللجنة اصوليا.



التنسيق مع رئيس واعضاء اللجنة والرئيس التنفيذي ورئيس إدارة التدقيق الداخلي لتحديد
مواعيد اجتماعات اللجنة.



تحضير جدول االجتماع وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة باالجتماع بناء على طلب رئيس
اللجنة وارساله مع محتوياته الى االعضاء ورئيس لجنة التدقيق والمدعوين من االدارة
التنفيذية قبل موعد االجتماع بوقت كاف.

 .2لجنة اإلدارة
 .1يتم إعتماد ميثاق لجنة اإلدارة من قبل مجلس اإلدارة ويعتبر هذا الميثاق جزء ال يتجزأ من دليل التحكم
المؤسسي للبنك.
 .2يتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بالتعاون مع اإلدارة التنفيذية للبنك ويتم رفع أي
تعديالت مقترحة عليه لمجلس اإلدارة إلعتمادها.
 .3يتم اإلفصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك

عضوية اللجنة
 .1تتألف اللجنة بقرار من مجلس إدارة البنك.
 .2تتكون اللجنة من خمسة أعضاء من مجلس اإلدارة على األقل على أن يكون جميع أعضاء اللجنة من
غير المستقلين كما أنه يجوز أن يكون أحد أعضاء اللجنة مستقال على أن ال يكون عضوا في لجنة
التدقيق.
 .3يجب أن تتوفر لدى األعضاء معرفة وخبرة مصرفية كافية تمكنهم من إتخاذ القرارات السليمة.
 .4للمجلس تفويض بعض أو جميع صالحيات هذه اللجنة في تعديل شروط أو هيكلة التسهيالت
للجان اإلئتمان المعنية (أعلى لجنة في اإلدارة التنفيذية حسب التعليمات) مع ضرورة إطالع لجنة
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اإلدارة على ما تم إتخاذه من قرارات ضمن هذه الصالحيات كما وأنه يجب العمل على تعديل هيكل
الصالحيات بما يتالئم مع ما ذكر مسبقا بهذا الخصوص.

رئاسة اللجنة
ً
رئيسا للجنة.
يكون رئيس مجلس إدارة البنك

النصاب
ً
قانونيا بحضور أربعة أعضاء على األقل.
يكون إجتماع اللجنة

التصويت
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد األعضاء بغض النظر عن عدد الحاضرين منهم

أمانة سر اللجنة
يتولى مدير إدارة ومراقبة اإلئتمان أمانة سر اللجنة.

إجتماعات اللجنة
 تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس اإلدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها
لمهامها.
 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أسبوعيا على األقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على
قرار مجلس إدارة البنك أو بناء على طلب من أحد أعضائها.
 على أعضاء اللجنة حضور إجتماعاتها والتصويت على قراراتها شخصيا وفي حال تعذر الحضور
الشخصي فيمكن للعضو إبداء وجهة نظره من خالل الفيديو أو الهاتف وله الحق في التصويت
والتوقيع على محضر اإلجتماع على أن يتم توثيق ذلك حسب األصول.


يمكن أن يشارك أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا في إجتماعات اللجنة لعرض توصياتهم من
خاللها.
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مهام ومسؤوليات اللجنة
في مجال اإلئتمان
 .1دراسة توصيات لجان اإلئتمان المعنية بشأن منح و/أو تجديد و/أو تعديل و/أو إلغاء التسهيالت
اإلئتمانية والموافقة عليها ضمن صالحيات اللجنة أو رفع توصيتها عليها إلى مجلس اإلدارة
ويجب تحديد حدود عليا للصالحيات المناطة بهذه اللجنة والمتعلقة بمنح أو تعديل أو تجديد
أو هيكلة التسهيالت اإلئتمانية وبحيث يكون هناك صالحيات واضحة لمجلس اإلدارة بهذا
الخصوص .
 .2الموافقة على البرامج اإلئتمانية الخاصة والموافقة على اإلستثناءات المرفوعة إليها على هذه
البرامج.
 .3دراسة التقارير التي تعدها دائرة المتابعة والدائرة القانونية بخصوص متابعة الديون المتعثرة
والديون المرفوع بها قضايا وإتخاذ القرارت المناسبة بخصوصها ضمن صالحيات اللجنة أو
رفع التوصيات بخصوصها إلى مجلس اإلدارة.
 .4أية أمور أخرى تخص اإلئتمان ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
 .5أن ترفع اللجنة الى المجلس بشكل دوري تفاصيل التسهيالت التي تمت الموافقة عليها من
قبلها.
 .6اإلطالع على السياسة اإلئتمانية وأية تعديالت عليها ،والتي يجب أن تشمل ما يلي كحد أدنى
:


سقوف اإلئتمان المختلفة



سياسة التسعير المرجحة بالمخاطر



صالحيات المنح المختلفة



سياسة قبول المخاطر



المنتجات اإلئتمانية المختلفة

وذلك بهدف ضمان اإللتزام بها على كافة المستويات
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في مجال اإلستثمار
 .1دراسة توص يات إدارة الخزينة واإلستثمار فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء لإلستثمارات
والموافقة عليها ضمن صالحيات اللجنة.
 .2دراسة توصيات إدارة الخزينة واإلستثمار فيما يتعلق بتصنيف أو إعادة تصنيف أسهم الشركات
القائمة في محافظ البنك لمحفظة المتاجرة أو المتوفر للبيع أو محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق
والموافقة عليها ضمن صالحيات اللجنة.
 .3دراسة توصية إدارة الخزينة واإلستثمار فيما يتعلق بتعهدات التغطية لألوراق المالية التي تطرح
إلكتتاب الجمهور في السوق األولي والموافقة عليها ضمن صالحيات اللجنة.

في مجال النفقات والمشتريات
 .1التنسيب للمجلس بإقرار الميزانية التقديرية للنفقات والمشتريات والتأكد من مطابقتها
للسياسات الموضوعة.
 .2دراسة توصيات لجنة النفقات والمشتريات المتعلقة بمشتريات اللوازم واألجهزة والخدمات
المساندة والتأكد من مطابقتها لإلجراءات الصحيحة حسب نظام النفقات والمشتريات من
حيث إستدراج العروض ودراستها وتحليلها وإختيار األفضل منها والموافقة عليها ضمن
صالحيات اللجنة.
 .3تقييم الدراسات المعدة لشراء العقارات لغايات استخدام البنك وإتخاذ القرارات بشأنها.
 .4أية أمور أخرى تتعلق بالنفقات والمشتريات ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.

في مجال شؤون الموظفين
 .1دراسة سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بشؤون الموظفين ورفع التوصيات بخصوصها
لمجلس إدارة البنك.
 .2إقرار السياسات الخاصة بعملية تطوير الموظفين وتدريبهم والتخطيط الوظيفي لهم وفق
اإلطار العام للخطط الموضوعة لتنمية وتطوير البنك.
 .3التأكد من وجود سياسة مكافآت لدى البنك تتضمن أن تكون المكافآت  /الرواتب كافية
إلستقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في البنك واإلحتفاظ بهم وبشكل يتماشى مع
المكافآت /الرواتب الممنوحة من قبل البنوك المماثلة في السوق .
 .4التوصية على تعيين وإستقالة موظفي البنك بدرجة مساعد مدير عام فما فوق.
129

 .5الموافقة على مشاريع إعادة الهيكلة وعلى التعديالت الجوهرية على الهيكل التنظيمي.
 .6الموافقة على المبلغ المخصص لمكافات الموظفين وعلى اآللية التي ستستخدم لتحديد هذه
المكافات.
 .7أية أمور أخرى تتعلق بالموظفين ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.

في مجال المكننة
 .1دراسة سياسة البنك الخاصة بمكننة عمليات البنك ورفع التوصيات بخصوصها لمجلس
اإلدارة إلقرارها.
 .2الموافقة على الميزانية التقديرية الخاصة بمكننة عمليات البنك سواء كانت لشراء األجهزة أو
البرمجيات.
 .3أية أمور اخرى تخص مكننة عمليات البنك ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.

في مجال اإلدارة
 .1تعديل النظام الداخلي وعقد التأسيس وتحديثه بما يتالئم مع متطلبات القوانين المعمول بها
في المملكة األردنية الهاشمية ورفع التوصيات بخصوصه لمجلس إدارة البنك.
 .2الموافقة على قرارات التفرع بناء على الدراسات المعدة بهذا الخصوص.
 .3أية أمور إدارية أخرى يرى المدير العام عرضها على اللجنة.

 .3لجنة المخاطر
 يتم إعتماد ميثاق لجنة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة ويعتبر هذا الميثاق جزء ال يتجزأ من
دليل التحكم المؤسسي للبنك.
 يتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بالتعاون مع إدارة المخاطر في البنك
ويتم رفع أي تعديالت مقترحة عليه لمجلس اإلدارة إلعتماده.


يتم اإلفصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
 تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة على أن يكون أحدهم على
األقل مستقال باإلضافة الى نائب المدير العام ومدير إدارة المخاطر في البنك.
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 يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المعرفة والفهم الكافيين ألسس إدارة المخاطر في البنوك.
 يجب أن تتوفر لديهم معرفة تامة بتعليمات البنك المركزي األردني والسلطات الرقابية.
 يجب أن يكون األعضاء حاصلين على مؤهالت علمية و/أو خبرات عملية في مجال اإلدارة المالية
والمصارف.

رئاسة اللجنة
ً
رئيسا للجنة.
يكون رئيس مجلس اإلدارة

النصاب
ً
قانونيا بحضور عضوين من مجلس اإلدارة على األقل
يكون إجتماع اللجنة
التصويت
تتخذ قرارات اللجنة باإلجماع ،وال يحق لمدير إدارة المخاطر التصويت.
أمانة سر اللجنة
يتولى مدير إدارة المخاطر أمانة سر اللجنة.
إجتماعات اللجنة
 تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس اإلدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها
لمهامها.


تجتمع لجنة المخاطر بدعوة من رئيسها أربع مرات سنويا على األقل أو كلما دعت الحاجة إلى
ذلك أو بناء على قرار مجلس إدارة البنك أو بناء على طلب من أحد أعضائها ،على أن ال تقل
الفترة بين أي إجتماعين متتاليين عن ثالثة أشهر.

مهام ومسؤوليات اللجنة
 .1الموافقة على هيكل إدارة المخاطر.
 .2مراجعة إطار إدارة المخاطر في البنك.
 .3الموافقة على خطة إدارة المخاطر السنوية.
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 .4التوصية لمجلس اإلدارة بالمستوى المقبول من المخاطر في عمليات البنك المختلفة (Risk
)Appetite
 .5مراجعة سياسات وإستراتيجيات إدارة المخاطر في البنك ورفع توصيتها لمجلس اإلدارة للموافقة على
هذه السياسات وتشمل هذه السياسات سياسة إدارة المخاطر ،السياسات اإلئتمانية ،السياسة
اإلستثمارية ،سياسة إدارة مخاطر العمليات ،سياسة إدارة مخاطر السوق.
 .6مواكبة التطورات التي تؤثر على إدارة المخاطر بالبنك ،ورفع تقارير دورية عنها الى المجلس.
 .7التحقق من عدم وجود تفاوت بين المخاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى المخاطر المقبولة
التي وافق عليها المجلس.
 .8تهيئة الظروف المناسبة التي تضمن التعرف على المخاطر ذات األثر الجوهري وأي أنشطة يقوم بها
البنك يمكن أن تعرضه لمخاطر أكبر من مستوى المخاطر المقبولة ورفع تقارير بذلك الى المجلس
ومتابعة معالجتها.
 .9التأكد من أن اإلدارة التنفيذية قد قامت بتطوير إجراءات العمل الالزمة إلدارة مختلف أنواع المخاطر
ومن مدى اإللتزام بهذه اإلجراءات.
 .10الموافقة على سقوف المخاطر المختلفة في كافة عمليات البنك بما في ذلك سقوف الدول ،سقوف
العمالت ،سقوف القطاعات اإلقتصادية ،سقوف توزيع المحفظة اإلئتمانية المختلفة.
 .11الموافقة على كافة السقوف الخاصة بالخزينة.
 .12اإلطالع على الدراسات اإلقتصادية المختلفة حول األداء المتوقع للقطاعات اإلقتصادية األردنية أو
أداء العمالت أو األسواق المالية المختلفة أو أي سوق اخر سيتعرض البنك لمخاطره ،لتكون هذه
المعلومات األساس إلتخاذ قرارات التعرض للمخاطر.
 .13مراجعة المالحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي بشأن إدارة المخاطر في
البنك ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها.
 .14مراجعة تقارير المخاطر المختلفة المرفوعة للجنة من قبل دائرة المخاطر وإتخاذ التوصيات الالزمة بناء
على هذه التقارير ورفع ملخص بها لمجلس اإلدارة بحيث تشمل هذه التقارير ما يلي على األقل :
 تحليل المحفظة اإلئتمانية.
 تقارير المخاطر التشغيلية لكافة وحدات األعمال (بما في ذلك الوساطة والصرافة).
 تقارير مخاطر السوق المختلفة من تقييم المحفظة وفجوة السيولة وفجوة أسعار الفائدة.
 .15إستالم تقارير بحاالت التجاوز لسقوف المخاطر المختلفة والموافقة على هذه التجاوزات و تفويض جزء
من هذه الصالحيات لرئيس اللجنة.
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 .16دراسة أي مسألة تعرض عليها من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء
الرأي بشأنها.
 .17الموافقة على توصيات إدارة المخاطر بأخذ مخصصات مقابل الديون المتعثرة.
 .18الموافقة على خطة إ ستمرارية العمل وخطة الطوارئ وخطة أمن المعلومات والتأكد من التطبيق
الكامل لها.
 .19إ جراء مراجعة سنوية شاملة لكافة سياسات المخاطر ومستوى المخاطر المقبول من البنك وسقوف
المخاطر المختلفة.
 .20الموافقة على أدوات التحوط المختلفة لدى البنك بما في ذلك بوالص التأمين وعقود األمن والحماية.
 .21ضرورة التأكد من تطوير قاعدة بيانات خاصة بإدارة المخاطر.
 .22يجب أن تقدم اللجنة تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة تبين مدى توافق المخاطر القائمة مع السياسات
والمستويات المقبولة من المخاطر لتمكين مجلس اإلدارة من إتخاذ القرارات المناسبة ومتابعة
معالجتها

 .4لجنة التحكم المؤسسي
 تتألف اللجنة بقرار من مجلس إدارة البنك وتتكون من ثالثة أعضاء على األقل بحيث يكون
غالبية أعضاء اللجنة من األعضاء المستقلين وعلى أن تضم رئيس المجلس.
 ينتخب مجلس إدارة البنك أعضاء اللجنة من بين أعضائه ،وتستمر اللجنة في عملها طيلة مدة
إستمرار عضوية مجلس اإلدارة.


تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس اإلدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها
لمهامها.

رئاسة اللجنة
يكون رئيس المجلس هو رئيس اللجنة.

النصاب
ً
نونيا بحضور عضوين من أعضائها على األقل.
يكون إجتماع اللجنة قا

التصويت
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تتخذ قرارات اللجنة باألغلبية.

أمين السر
يكون أمين سر اللجنة مدير إدارة اإلمتثال.

إجتماعات اللجنة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة سنويا على األقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على
قرار مجلس إدارة البنك أو بناء على طلب من أحد أعضائها.

مسؤوليات اللجنة
 التوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة على سياسات التحكم المؤسسي في البنك ومراجعتها
سنويا ،والتأكد من موافقة هذه السياسة لتعليمات البنك المركزي وقانون الشركات وقانون
البنوك.
 التأكد من توفير هذه السياسة لكافة المساهمين (خاصة صغار المساهمين).
 المراجعة السنوية لسياسة اإلفصاح وميثاق السلوك المهني والتوصية بأية تعديالت عليه
لمجلس اإلدارة.
 التأكد من إلتزام كافة األطراف المعنية من مجلس اإلدارة الى اإلدارة التنفيذية بسياسة التحكم
المؤسسي المعتمدة وميثاق السلوك المهني.
 التأكد من تطبيق البنك لسياسات التحكم المؤسسي بكافة عملياته ونشاطاته.


التأكد من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمتعلقة بمراقبة التحكم المؤسسي في البنك.

 .5لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكيلة اللجنة
تتشكل هذه اللجنة على األقل من ثالثة أعضاء بحيث يكون غالبية أعضاء اللجنة بمن فيهم رئيس اللجنة
من األعضاء المستقلين وتعين أمين سر اللجنة وبقرار من مجلس إدارة البنك .

رئاسة اللجنة
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تنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها.

النصاب
يكون إجتماع اللجنة قانونيا بحضور عضوين من أعضائها على األقل.

التصويت
تتخذ قرارات اللجنة باألغلبية.

أمين السر
يكون أمين سر اللجنة مدير إدارة الموارد البشرية.

إجتماعات اللجنة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة سنويا على األقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على
قرار مجلس إدارة البنك أو بناء على طلب من أحد اعضائها.
مهام اللجنة
 .1ضمان تشكيلة مجلس اإلدارة حسب التعليمات والقوانين السارية وكما يلي :
أ .ال يقل عدد أعضاء المجلس عن أحد عشر عضوا
ب .ال يجوز أن يكون أي من أعضاء المجلس عضوا تنفيذيا
ت .ال يقل عدد األعضاء المستقلين في المجلس عن أربعة أعضاء ،وفيما يلي المتطلبات والشروط
الالزمة لضمان إستقاللية العضو كحد أدنى :
 أن ال يكون قد كان عضوا تنفيذيا في المجلس خالل السنوات الثالث السابقة إلنتخابه.
 أن ال يكون قد عمل موظفا في البنك أو في أي من الشركات التابعة له خالل السنوات
الثالث السابقة إلنتخابه.
 أن ال تربطه بأي من أعضاء المجلس اآلخرين أو بأي عضو من أعضاء مجالس إدارات
الشركات التابعة للبنك أو بأحد المساهمين الرئيسيين في البنك صلة قرابة حتى الدرجة
الثانية.
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 أن ال تربطه بأي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك أو بأي من أعضاء اإلدارة
التنفيذية العليا في الشركات التابعة للبنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
 أن ال يكون شريكا أو موظفا لدى المدقق الخارجي للبنك وأن ال يكون قد كان شريكا أو
موظفا خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ إنتخابه عضوا في المجلس وأن ال تربطه
بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة من الدرجة األولى .
 أن ال يكون مساهما رئيسيا في البنك أو ممثال لمساهم رئيسي أو حليفا لمساهم رئيسي
في البنك ،أو تشكل مساهمته مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي ،أو
مساهما رئيسيا في إحدى الشركات التابعة للبنك ,أو مساهما رئيسيا في المجموعة
المالكة للبنك.
 أن ال يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك أو إحدى شركاته التابعة أو عضو هيئة
مديرين فيها ألكثر من ثمانية سنوات متصلة .
 أن ال يكون حاصال هو أو أي شركة هو عضو في مجلس إدارتها أو مالكا لها أو مساهما
رئيسيا فيها على إئتمان من البنك تزيد نسبته على ( )%5من رأسمال البنك المكتتب به,
وأن ال يكون ضامنا إلئتمان من البنك تزيد قيمته عن ذات النسبة.
 أن يكون من ذوي المؤهالت والخبرات المالية أو المصرفية العالية.
 .2ضمان مالئمة أعضاء مجلس اإلدارة على أن تتوافر في من يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة
البنك الشروط التالية:
أ .أن ال يقل عمره عن خمسة وعشرين سنـة
ب .أن ال يكون عضوا في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة أو مديرا عاما له أو مديرا إقليميا
أو موظفا فيه ما لم يكن البنك اآلخر تابعا لذلك البنك .
ت .أن ال يكون محاميا أو مستشارا قانونيا أو مدقق حسابات للبنك
ث .أن يكون حاصال على الدرجة الجامعية األولى كحد أدنى سواء في االقتصاد أو المالية أو
المحاسبة أو إدارة األعمال أو أي من التخصصات المشابهة ،ويجوز للجنة الترشيح والمكافآت
النظر في إضافة تخصصات أخرى إن إقترنت بخبرة لها عالقة بأعمال البنوك.
ج .أن ال يكون موظفا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثال عنها.
ح .أن ال يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة،
بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثال لشخص إعتباري .
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خ .أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو المالية أو المجاالت المشابهة ال تقل عن خمس
سنوات
د .على كل من يشغل رئاسة أو عضوية المجلس توقيع اإلقرار الخاص والمعتمد حسب تعليمات
الحاكمية المؤسسية للبنوك رقم ( )2016/63ويحفظ لدى البنك ونسخة منه إلى البنك المركزي
مرفقا به السيرة الذاتية للعضو.
ذ .على رئيس المجلس التأكد من إعالم البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر
سلبا على مالءمة أي من أعضائه.
 .3تحديد فيما إذا كان العضو يحقق صفة العضو المستقل ومراجعة ذلك بشكل سنوي
 .4تحديد األشخاص المؤهلين لإلنضمام إلى عضوية المجلس مع األخذ باإلعتبار قدرات ومؤهالت
األشخاص المرشحين ،كما يؤخذ بعين اإلعتبار في حالة إعادة ترشيح العضو عدد مرات حضوره
وفاعلية مشاركته في إجتماعات المجلس .
 .5العمل على أيجاد منهجية واضحة للتأكد من تخصيص كافة أعضاء مجلس اإلدارة للوقت الكافي
لإلضطالع بمهامهم كأعضاء في المجلس بما فيها (على سبيل المثال) مدى تعدد إرتباط العضو
بعضويات مجالس إدارة أخرى/هيئات/منتديات ،الخ .
 .6التأكد من حضور أعضاء المجلس ورشات عمل أو ندوات في المواضيع المصرفية وباألخص إدارة
المخاطر والحاكمية المؤسسية وآخر تطورات العمل المصرفي
 .7توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض المواضيع الهامة عن البنك ألعضاء المجلس عند
الطلب ،والتأكد من إطالعهم المستمر حول أحدث المواضيع ذات العالقة بالعمل المصرفي.
 .8تقييم عمل المجلس ككل ولجانه وأعضائه ،وعلى أن تقوم اللجنة بإعالم البنك المركزي بنتيجة هذا
التقييم.
 .9ترشح إلى المجلس األشخاص المؤهلين لإلنضمام إلى اإلدارة التنفيذية العليا
.10

التأكد من وجود خطة إحالل لإلدارة التنفيذية العليا .

 .11إتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم أداء المجلس والمدير العام ،بحيث يكون معيار تقييم األداء
موضوعيا
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 .12إعداد نظام تقييم ألداء المدير العام بما في ذلك وضع مؤشرات األداء الرئيسية ،وبحيث تتضمن
معايير تقييم أداء المدير العام كل من األداء المالي واإلداري للبنك ،ومدى إنجازه لخطط
وإ ستراتيجيات البنك متوسطة وطويلة األجل ،وتقوم اللجنة بإعالم البنك المركزي بنتيجة هذا
التقييم
 .13التأكد من وجود سياسة منح مكافآت إلداريي البنك ومراجعتها بصورة دورية وتطبيق هذه السياسة
كما توصي اللجنة بتحديد رواتب المدير العام وباقي اإلدارة التنفيذية العليا ومكافآتهم وإمتيازاتهم
األخرى .
 .14وضع سياسة منح مكافآت مالية لإلداريين تتصف بالموضوعية والشفافية وتزويد البنك المركزي
بنسخة منها خالل فترة اقصاها  7ايام عمل من تاريخ إعتمادها من المجلس .
 .15ضمان مالئمة أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا على أن تتوافر في من يعين في اإلدارة التنفيذية العليا
للبنك الشروط التالية :
أ .أن ال يكون عضوا في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة ،ما لم يكن البنك اآلخر تابعا
لذلك البنك
ب .أن يكون متفرغا إلدارة أعمال البنك
ت .أن يكون حاصال على الدرجة الجامعية األولى كحد أدنى في اإلقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو
إدارة األعمال أو أي من التخصصات المشابهة التي لها عالقة بعمل البنك
ث .أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو أعمال ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات
بإ ستثناء منصب المدير العام أو المدير اإلقليمي ،الذي يجب أن ال تقل خبرته في مجال أعمال
البنوك عن عشر سنوات.

 .6لجنة اإلمتثال


يتم إعتماد ميثاق لجنة اإلمتثال من قبل مجلس اإلدارة ويعتبر هذا الميثاق جزء ال يتجزأ من
دليل التحكم المؤسسي للبنك.



تتم مراجعة هذا الميثاق بشكل سنوي من قبل اللجنة بمشاركة إدارة اإلمتثال ويتم رفع أي
تعديالت مقترحة عليه لمجلس اإلدارة إلعتمادها.



يتم اإلفصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.
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عضوية اللجنة :


تتألف اللجنة من أربعة أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة على أن يكون
أحدهم على األقل مستقال باإلضافة الى مدير إدارة اإلمتثال في البنك مقررا لللجنة.



يجب أن تتوفر لديهم خبرة مصرفية عامة ،والمعرفة والفهم التام لتعليمات البنك المركزي
األردني والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية المختلفة والتي تنظم عمل البنك والشركات
التابعة له.



يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المعرفة والفهم الكافيين ألسس إدارة اإلمتثال في البنوك.



يجب أن يكون جميع األعضاء حاصلين على مؤهالت علمية و يتمتعون بخبرة عملية مناسبة
في مجال اإلدارة المالية والمصارف أو أي من التخصصات أو المجاالت المشابهة ذات العالقة
بأعمال البنك.



على رئيس لجنة اإلمتثال حضور االجتماع السنوي للهيئة العامة.

رئاسة اللجنة:
تنتخب اللجنة أحد األعضاء رئيسا لها.

النصاب:
يكون إجتماع اللجنة قانونيا بحضور ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة على األقل ويكون الحضور شخصيا
وفي حال تعذر الحضور الشخصي فيمكن لعضو اللجنة إبداء وجهة نظره من خالل الفيديو أو الهاتف
بعد موافقة رئيس اللجنة و دون أن يكون له حق التصويت أو التوقيع على محضر اإلجتماع.

التصويت:
تتخذ قرارات اللجنة باألغلبية ،وال يحق لمدير إدارة اإلمتثال التصويت.

إجتماعات اللجنة:
تجتمع لجنة اإلمتثال بدعوة من رئيسها مرتين سنويا على األقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء
على قرار مجلس إدارة البنك أو بناء على طلب من أحد أعضائها ،على أن ال تقل الفترة بين أي اجتماعين
متتاليين عن ثالثة أشهر.
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مقرر اللجنة:
يتولى مدير إدارة اإلمتثال مهام مقرر اللجنة.

مسؤوليات مقرر اللجنة :


يتولى مقرر اللجنة إعداد مسودة محضر أصولي ومتابعة توقيعه من رئيس وأعضاء اللجنة.



تزويد كل عضو من أعضاء اللجنة بميثاق لجنة اإلمتثال المعتمد من مجلس اإلدارة.



نقل المعلومات بين أعضاء اللجنة ولجان المجلس واإلدارة التنفيذية وتسهيل حصول إعضائها
على كافة المعلومات الالزمة.



تدوين إجتماعات اللجنة في محاضر رسمية تتضمن األعمال التي قامت بها ومتابعة التوصيات
المتخذة من قبلها ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها في إجتماع سابق وعلى أن يتم
مراعاة الدقة في الكتابة وتسجيل دقيق ألي عمليات تصويت أو تحفظات أو إقتراحات وإرفاق
أي مستندات أو االشارة ال أي وثائق تم الرجوع اليها خالل اإلجتماعات.



تحضير جدول اإلجتماع وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة باإلجتماع بناء على طلب رئيس
اللجنة وإرساله مع محتوياته الى الرئيس و األعضاء والمدعوين من اإلدارة التنفيذية قبل موعد
اإلجتماع بوقت كاف.



حفظ سجالت ووثائق إجتماعات اللجنة أصوليا.

مهام ومسؤوليات اللجنة :
 مراجعة المالحظات الواردة في تقارير وحدة اإلمتثال وتقارير البنك المركزي وتقارير المدقق
الخارجي بشأن مراقبة اإلمتثال في البنك ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها.
 التوصية لمجلس اإلدارة بإعتماد سياسات إدارة اإلمتثال أو أي تعديالت عليها.
 التأكد من دقة إجراءات مراقبة اإلمتثال وسالمتها ومدى التقيد بها.
 إستالم تقارير المراجعة السنوية من قبل وحدة اإلمتثال حول إمتثال كافة سياسات وإجراءات
وبرامج عمل البنك للقوانين والتعليمات الرسمية ذات العالقة بعمل البنك .
 التأكد من التقيد التام بالقوانين واألنظمة واألوامر التي تخضع لها أعمال البنك.
 إستالم تقارير بالعمليات المشبوهة التي تم إعالم البنك المركزي عنها.
 تقديم تقرير ربعي إلى مجلس اإلدارة بنتائج أعمال اإلمتثال في البنك.
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دراسة أي مسألة تعرض على اللجنة من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة
ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.

مع التأكيد إن مسؤولية لجنة اإلمتثال ال تغني عن مسؤوليات المجلس أو اإلدارة التنفيذية للبنك فيما
يتعلق بإمتثال البنك لتعليمات وتوجيهات الجهات الرقابية المختلفة وكذلك ال تؤثر على قدرة مجلس
اإلدارة في اإلتصال المباشر مع اإلدارة التنفيذية.
بيان عن مدى اإللتزام بدليل التحكم المؤسسي
يلتزم البنك بتعلميات دليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن مجلس ادارته.
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دليل حاكمية وادارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها
)(COBIT
مقدمـــة
تعرف حاكمیة المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها بأنها عملية توزیع األدوار والمسؤولیات وتوصیف العالقات بین
األطراف والجهات المختلفة وأصحاب المصالح (مثل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذية) بهدف تعظیم القیمة المضافة
للبنك باتباع النهج األمثل الذي یكفل الموازنه بین المخاطر والعوائد المتوقعة ،من خالل إعتماد القواعد واألسس واآللیات
الالزمه لصنع القرار وتحدید التوجهات اإلستراتیجیة واألهداف في البنك وآلیات مراقبة وفحص إمتثال مدى تحققها بما
یكفل دیمومة وتطور البنك.
ً
ً
مرتكزا مهما من حيث الحجم النسبي ومن حيث التأثير على قدرة البنك في
وإنطالقا من اعتبار موارد تكنولوجيا المعلومات
تسيير عملياتها وبالتالي تحقيق اهدافها ودورها الحساس في التأثير على تنافسية منتجات وخدمات البنك من جهه وعلى
آليات صنع القرار وإدارة المخاطر من جهة اخرى ،األمر الذي يبرر حجم االستثمارات الضخمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات
من قبل المؤسسات المصرفية.
وعليه كان البد للبنك بشكل خاص أن يقوم باتباع المرتكزات والمعایير السليمة في إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات
ً
وتجنبا للدخول في استثمارات غير مجدية ومصاريف
بحسب الممارسات الدولية المقبولة بهذا الخصوص لتقليل مخاطرها
غير مبررة تترجم إلى خسائر طائلة تمتد عبر السنوات والتي قد تنال في بعض األحيان من سمعة البنك.
وحيث أن موضوع حاكمية تكنولوجيا المعلومات في العالم شهد تطورا إيجابيا خرج بأطر عامة لمجموعة من المرتكزات
والمبادئ على مستوى عال من النضوج وعلى رأسها إطار COBT (Control Objective for Information and related
) ،Technologyحيث يتكون اإلطار العام لحاكمية وادارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها من مجموعة من
المرتكزات والمبادئ األساسية ،أولها التوافق االستراتيجي ) (Strategic Alignmentالمطلوب تحقيقه من خالل األهداف
االستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والواجب أن تؤدي إلى تحقيق األهداف االستراتيجية للبنك ،كما انه على البنك أن
تقوم بتوظيف موارد تكنولوجيا المعلومات ( )Resource optimizationلديها ضمن الخيارات المتاحة التي تعظم من
خاللها القيمة المضافة ) (Benefit realizationمقاسة بشكل رئيسي بمعيار مساهمة تكنولوجيا المعلومات في تحقيق
أهداف البنك االستراتيجية والعمل على إدارة مخاطر تكنولوجیا المعلومات ( )Risk optimizationبشكل متكامل ینسجم
وعملیات إدارة المخاطر الكلیة للبنك وبحسب اإلجراءات والممارسات السلیمة التي تؤدي إلى آلیات سلیمة لصنع القرار
المرتكز على المخاطر وتضمن تحقیق القیمة المضافة بأقل التكالیف مع التخفیف من الخسائر والمخاطر المتوقعة بما
یعكس رؤیة البنك بهذا الخصوص وضمن حدود المخاطر المقبولة ما أمكن ،باالضافة لذلك فإن على اإلدارة العلیا (مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية) أن تتولى عملیات التخطیط والتنظیم المؤسسي من خالل رسم االستراتیجیات والسیاسات
وخطط العمل وتقوم ببناء وتطویع الهیاكل التنظیمیة الهرمیة والدائریة (التي تكون على شكل لجان) وبما یؤدي لتحقیق
األهداف االستراتیجیة وبناء اآللیات واألدوات والمعاییر الكفیلة بقیاس القیمة المضافة لتكنولوجیا المعلومات وبما یمكن
المجلس واإلدارة التنفیذیة العلیا من مراقبة عملیات البنك للتأكد من سالمة آلیات التخطیط والتنظیم والتوظیف لموارد
تكنولوجیا المعلومات بهدف أخذ التغذیة الراجعة بغیة التحسین والتطویر المستمرین ،كل ذلك ضمن بعد االرتكاز على
مبدأ فصل المهام واألدوار وتوزیعها بشكل سلیم بین المجلس من جهة واإلدارة التنفیذیة من جهة أخرى.
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ً
وإيمانا من بنك اإلتحاد بأهمية حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها وما لذلك من أثر إيجابي على سالمة
البنك فقد قرر مجلس اإلدارة إعتماد هذا الدليل (دليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها) ،حيث تم
بناء على دليل البنك المركزي األردني بخصوص حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها
تطوير هذا الدليل ً
التي تنسجم مع وتكمل دليل التحكم المؤسسي المعتمد في البنك ودليل البنك المركزي الخاصة بدليل الحاكمية
ً
وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية بخصوص حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة
المؤسسية للبنوك
لها ،تم اعتماد هذا الدليل من قبل مجلس االدارة وسيتم مراجعته وتحديثه كلما اقتضت الحاجة من خالل لجنة حاكمية
تكنولوجيا المعلومات المنبثقة عن مجلس االدارة.

التعريفات:
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الدليل المعاني المحددة لها فيما بعد ما لم تدل القرينة أو السياق على غير ذلك،
ويتم الرجوع الى قانون البنوك بشأن اية تعريفات اخرى لم ترد في هذا الدليل:

.1

حاكمية المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها :توزيع األدوار والمسؤوليات وتوصيف العالقات بين األطراف
والجهات المختلفة وأصحاب المصالح (مثل مجلس االدارة واالدارة التنفيذية) بهدف تعظيم القيمة المضافة
للبنك باتباع النهج األمثل الذي يكفل الموازنة بين المخاطر والعوائد المتوقعة ،من خالل اعتماد القواعد واألسس
واآلليات الالزمة لصنع القرار وتحديد التوجهات االستراتيجية واألهداف في البنك وآليات مراقبة وفحص امتثال
مدى تحققها بما يكفل ديمومة وتطور البنك.

.2

عمليات حاكمية تكنولوجيا المعلومات :مجموعة الممارسات والنشاطات المنبثقة عن سياسات البنك والالزمة
لتحقيق أهداف المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها.

 .3أهداف المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها :مجموعة األهداف الرئيسية والفرعية المتعلقة بنشاطات
الحاكمية واألدارة للمعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها والالزمة لتحقيق األهداف المؤسسية.
.4

األهداف المؤسسية :مجموعة األهداف المتعلقة بالحاكمية واالدارة المؤسسية والالزمة لتحقيق احتياجات
اصحاب المصالح واهداف هذه الدليل.

 .5المجلس :مجلس ادارة البنك.
 .6االدارة التنفيذية :تشمل مدير عام البنك ونائب المدير العام ومساعد المدير العام والمدير المالي ومدير العمليات
ومدير ادارة المخاطر ومدير الخزينة ومدير االمتثال.
 .7أصحاب المصالح :أي ذي مصلحة في البنك مثل المساهمين أو الموظفين أو الدائنين أو العمالء أو المزودين
الخارجيين أو الجهات الرقابية المعنية.

أوال :هيكل التحكم المؤسسي
ً
هيكل التحكم المؤسسي موضح بشكل تفصيلي في دليل الحاكمية المؤسسية (.)Corporate Governance Manual
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وادارة المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها
ثاني ًا :أهداف حاكمیة ٕ
أ .تلبیة احتیاجات أصحاب المصالح ) (Stakeholder’s Needsوتحقیق توجهات وأهداف البنك من خالل تحقیق أهداف
المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها ،وبما یضمن:
 .1توفیر معلومات ذات جودة عالیة كمرتكز یدعم آلیات صنع القرار في البنك.
 .2إدارة حصیفة لموارد ومشاریع تكنولوجیا المعلومات ،تعظم االستفادة من تلك الموارد وتقلل الهدر منها.
 .3توفیر بنیة تحتیة تكنولوجیة متمیزة وداعمه تمكن البنك من تحقیق أهدافه.
 .4اإلرتقاء بعملیات البنك المختلفة من خالل توظیف منظومة تكنولوجیة كفؤة وذات اعتمادیة متمیزة.
 .5إدارة حصیفة لمخاطر تكنولوجیا المعلومات تكفل الحمایة الالزمة لموجودات البنك.
 .6المساعدة في تحقیق االمتثال لمتطلبات القوانین والتشریعات والتعلیمات باإلضافة لالمتثال الستراتیجیة وسیاسات
واجراءات العمل الداخلیة.
ٕ
.7

تحسین نظام الضبط والرقابة الداخلي.

 .8تعظیم مستوى الرضا عن تكنولوجیا المعلومات من قبل مستخدمیها بتلبیة احتیاجات العمل بكفاءة وفعالیة.
.9

إدارة خدمات األطراف الخارجیة الموكل إلیها تنفیذ عملیات ومهام وخدمات ومنتجات.

وادارة المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها من حیث األخذ باالعتبار لیس فقط
ب .تحقیق الشمولیة في حاكمیة ٕ
وانما توفیر عناصر تمكین (دعامات) سبعة ) (Seven Enablersتكون مصاحبة ومكملة لخدمات
التكنولوجیا بحد ذاتها ٕ
تكنولوجیا المعلومات تتمثل بــ :
 .1المبادئ والسیاسات وأطر العمل.
 .2عملیات حاكمیة تكنولوجیا المعلومات.
 .3الهیاكل التنظیمیة.
.4

المعلومات والتقاریر.

.5

الخدمات والبرامج والبنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات.

.6

المعارف والمهارات والخبرات.

.7

منظومة القیم واألخالق والسلوكیات ،وضرورة توفیرها بمواصفات وأبعاد محددة لتحقیق وخدمة متطلبات وأهداف
وانما في كافة عملیات
المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها لیس فقط في عملیات تكنولوجیا المعلومات وحسب ٕ
البنك المرتكزة على المعلومات والتكنولوجیا.

ج .تبني ممارسات وقواعد العمل والتنظیم بحسب أفضل المعاییر الدولیة كنقطة إنطالق یتم اإلرتكاز والبناء علیها في
وادارة عملیات ومشاریع وموارد تكنولوجیا المعلومات.
مجالي حاكمیة ٕ
د .فصل عملیات ومهام ومسؤولیات المجلس في مجال الحاكمیة عن تلك التي تقع ضمن حدود مسؤولیة اإلدارة
التنفیذیة بخصوص المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها.
وادارة المعلومات والتكنولوجیا
ه .تعزیز آلیات الرقابة الذاتیة والرقابة المستقلة وفحص االمتثال في مجالي حاكمیة ٕ
المصاحبة لها وبما یسهم في تحسین وتطویر األداء بشكل مستمر.
ثالث ًا :األهداف وعملیات حاكمیة تكنولوجیا المعلومات
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أ .تعتبر األهداف وعملیات حاكمیة تكنولوجیا المعلومات ومعطیاتها حدا أدنى یتوجب على إدارة البنك العلیا االمتثال لها
وتحقیقها بشكل مستمر ،وتعتبر اللجنة التوجیهیة لتكنولوجیا المعلومات المسؤول األول عن ضمان االمتثال بتحقیق
متطلباتها ،ولجنة حاكمیة تكنولوجیا المعلومات والمجلس ككل المسؤول النهائي بهذا الخصوص ،ویتوجب على كافة
واعادة
وادارة المشاریع تحدید عملیاتها ٕ
وادارة أمن المعلومات ٕ
دوائر البنك وعلى وجه الخصوص دائرة تكنولوجیا المعلومات ٕ
صیاغتها بحیث تحاكي وتغطي متطلبات كافة عملیات حاكمیة تكنولوجیا المعلومات.
ب .یتولى المجلس المسؤولیة المباشرة لعملیات التقییم والتوجیه والرقابة.
ج .یتولى المجلس ودائرة إدارة المخاطر المسؤولیة المباشرة عن عملیة "ضمان إدارة حصیفة لمخاطر تكنولوجیا
المعلومات" وعملیة" إدارة المخاطر".
رابع ًا :نشر دليل حاكمیة و ٕادارة المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها
وادارة المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها الخاص به على موقعه االلكتروني و/أو بأي
يقوم البنك بنشر دليل حاكمیة ٕ
وادارة
طريقة أخرى مناسبة الطالع الجمهور ،حيث يقوم البنك باالفصاح في تقريره السنوي عن وجود دليل لحاكمیة ٕ
ً
أيضا عن معلومات تهم أصحاب المصالح وعن مدى التزامه
المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها لديه ،واإلفصاح
بتطبيق ما جاء فيه.
وادارة المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها بعد تطبیقها خطوة أولى ونقطة بدایة
وتعتبر متطلبات تعلیمات حاكمیة ٕ
وادارة المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها ،وعلیه یتوجب على إدارة البنك
تجاه التطویر والتحسین المستمر لحاكمیة ٕ
مواكبة اإلصدارات الناشئة المستقبلیة وتحدیثاتها فیما یخص اإلطار العام.
خامس ًا :الواجبات والمسؤوليات
وادارة المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها كافة عمليات البنك المرتكزة على
يشمل نطاق تطبيق تعلیمات حاكمیة ٕ
تكنولوجيا المعلومات بمختلف الفروع واالدارات ،وتعتبر جميع األطراف معنية بتطبيق الدليل كل بحسب دوره وموقعه،
فيما يلي األطراف المعنية ومسؤولياتها الرئيسية بهذا الخصوص:
 .1رئیس وأعضاء المجلس والخبراء الخارجیین المستعان بهم:
تولي مسؤولیات التوجیه العام والموافقة على المهام والمسؤولیات والدعم وتقدیم التمویل الالزم.
 .2الرئيس التنفيذي ونوابه ومساعدیه ومدراء العملیات والفروع :تولي مسؤولیات تسمیة األشخاص المناسبین من
ذوي الخبرة بعملیات البنك لتمثیلهم وتوصیف مهامهم ومسؤولیاتهم.
 .3لجنة تكنولوجیا المعلومات التوجیهیة :تولي مسؤولیات إدارة وتوجیه واإلشراف علیه بشكل مباشر والتوصیة بتوفیر
الموارد الالزمة إلتمامه ،والتأكد من الفهم الصحیح من قبل كافة األطراف بمتطلبات وأهداف التعلیمات.
ً
سابعا ،والمشاركة بما یمثل دور التدقیق
 .4التدقیق الداخلي :تولي مسؤولیاته المناطة به كما هو مذكور في البند
الداخلي في األمور التنفیذیة كمستشار ومراقب مستقل.
 .5إدارات المخاطر وأمن المعلومات واالمتثال والقانونیة :تولي مسؤولیات المشاركة في المشروع /البرنامج بما
یمثل دور تلك اإلدارات ،والتأكد من تمثیل المشروع /البرنامج من قبل كافة األطراف المعنیة.
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.6

المتخصصین وحملة الشهادات الفنیة والمهنیة الخاصة بالمعیار (COBIT5 Assessor, COBIT5 Foundation,
) ،COBIT5 Implementation, CGEITالمستعان بهم من داخل ومن خارجه تولي دور المرشد لنشر المعرفة
بالمعیار وتسهیل عملیة التطبیق.

سادس ًا :اللجان:
أ .لجنة حاكمیة تكنولوجیا المعلومات
تشكيل اللجنة:
 تشكل اللجنة بقرار من مجلس االدارة.
 تتشكل اللجنة من ثالثة أعضاء على االقل من مجلس االدارة ،ویفضل أن تضم في عضویتها أشخاص من ذوي الخبرة
أو المعرفة االستراتیجیة في تكنولوجیا المعلومات.
ً
رئيسا لها.
 تنتخب اللجنة أحد األعضاء
 یحدد المجلس أهداف اللجنة ویفوضها بصالحیات من قبله ،وذلك وفق میثاق یوضح ذلك.
صالحيات اللجنة:
 للجنة االستعانة عند اللزوم وعلى نفقة البنك بخبراء خارجیین وذلك بالتنسیق مع رئیس المجلس عند الحاجة في
مجال حاكمیة تكنولوجیا المعلومات والمعرفة االستراتیجیة بها من جهة ولتعزیز الرأي الموضوعي من جهة أخرى.
 للجنة دعوة أي من إداریي البنك لحضور اجتماعاتها لالستعانة برأیهم بما فیهم المعنیین في التدقیق الداخلي وأعضاء
اإلدارة التنفیذیة العلیا (مثل مدیر التكنولوجیا  )CTOأو المعنیین في التدقیق الخارجي.

إجتماعات اللجنة:
 تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس اإلدارة وترفع إليه تقاريرها الدورية وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.
 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بشكل ربع سنوي على األقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على قرار مجلس
إدارة البنك أو بناء على طلب من اعضائها اآلخرين.


ً
ً
شخصيا
قانونيا بحضور عضوين على األقل على ان يكون رئيس اللجنة احدهما ويكون الحضور
يكون إجتماع اللجنة
وفي حال تعذر الحضور الشخصي فيمكن لعضو اللجنة ابداء وجهة نظره من خالل الفيديو او الهاتف بعد موافقة رئيس
ً
وفقا للقوانين والدليل السارية بهذا الخصوص.
اللجنة دون ان يكون له حق التصويت او التوقيع على محضر االجتماع

 تتخذ توصيات /قرارات اللجنة بأغلبية الحضور وفي حال تساوي االصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنه،
وبحيث تحتفظ بمحاضر اجتماعات موثقة.
مقرر اللجنة:
 يتولى مدير إدارة اإلمتثال مهام مقرر اللجنة.

مهام ومسؤوليات اللجنة:
إن تفویض المجلس صالحیات للجنة أو أي لجنة أخرى ال یعفیه ككل من تحمل مسؤولیاته بهذا الخصوص ،وتتولى اللجنة
المهام التالیة:
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 .1اعتماد األهداف االستراتیجیة لتكنولوجیا المعلومات والهیاكل التنظیمیة المناسبة بما في ذلك اللجان التوجیهیة
على مستوى اإلدارة التنفیذیة العلیا وعلى وجه الخصوص (اللجنة التوجیهیة لتكنولوجیا المعلومات) وبما یضمن
تحقیق وتلبیة األهداف االستراتيجية للبنك وتحقیق أفضل قیمة مضافة من مشاریع واستثمارات موارد
تكنولوجیا المعلومات ،واستخدام األدوات والمعاییر الالزمة لمراقبة والتأكد من مدى تحقق ذلك ،مثل استخدام
نظام بطاقات األداء المتوازن لتكنولوجیا المعلومات ) (IT Balanced Scorecardsواحتساب معدل العائد على
االستثمار ) (Return On Investmentوقیاس أثر المساهمة في زیادة الكفاءة المالیة والتشغیلیة.
 .2اعتماد اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاریع تكنولوجیا المعلومات الذي یحاكي أفضل الممارسات
الدولیة المقبولة بهذا الخصوص وعلى وجه التحدید ) (COBITبما یتوافق ویلبي تحقیق أهداف ومتطلبات
وادارة المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لهاالصادرة عن البنك المركزي من خالل تحقیق
تعلیمات حاكمیة ٕ
األهداف المؤسسیة بشكل مستدام ،وتحقیق مصفوفة أهداف المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها ویغطي
عملیات حاكمیة تكنولوجیا المعلومات.
 .3اعتماد مصفوفة األهداف المؤسسیة وأهداف المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها وتوصیف األهداف
الفرعیة الالزمة لتحقیقها.
 .4اعتماد مصفوفة للمسؤولیات ) (RACI Chartتجاه العملیات الرئیسیة لحاكمیة تكنولوجیا المعلومات والعملیات
الفرعیة المنبثقة عنها من حیث :الجهة أو الجهات أو الشخص أو األطراف المسؤولة بشكل أولي(Responsible) ،
وتلك المسؤولة بشكل نهائي ) (Accountableوتلك المستشارة ) (Consultedوتلك التي یتم إطالعها
) (Informedتجاه كافة العملیات.
 .5التأكد من وجود إطار عام إلدارة مخاطر تكنولوجیا المعلومات یتوافق ویتكامل مع اإلطار العام الكلي إلدارة
المخاطر في البنك وبحیث یأخذ بعین االعتبار ویلبي كافة عملیات حاكمیة تكنولوجیا المعلومات.
 .6اعتماد موازنة موارد ومشاریع تكنولوجیا المعلومات بما یتوافق واألهداف االستراتیجیة للبنك.
.7

االشراف العام واالطالع على سیر عملیات وموارد ومشاریع تكنولوجیا المعلومات للتأكد من كفایتها
ومساهمتها الفاعلة في تحقیق متطلبات وأعمال البنك.

 .8اإلطالع على تقاریر التدقیق لتكنولوجیا المعلومات واتخاذ ما یلزم من إجراءات لمعالجة اإلنحرافات.
.9

التوصیة للمجلس باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحیح أیة إنحرافات.

ب  .اللجنة التوجیهیة لتكنولوجیا المعلومات:
وتهدف لضمان ان عملیة التوافق االستراتیجي لتكنولوجیا المعلومات وتحقيق األستخدام االمثل للموارد وتحقيق المنافع
وتقليل األخطار لتحقیق األهداف االستراتیجیة للبنك وبشكل مستدام.

تشكيل اللجنة:
 تشكل اللجنة بقرار من اإلدارة التنفیذیة العلیا.
 تتشكل اللجنة برئاسة المدیر العام وعضویة مدراء اإلدارة التنفیذیة بما في ذلك مدیر التكنولوجیا  CTOومدیر إدارة
المخاطر ومدیر أمن المعلومات.
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ً
ً
مراقبا في هذه اللجنة باإلضافة لمدیر التدقیق الداخلي.
عضوا
 ینتخب المجلس أحد أعضائه لیكون

صالحيات اللجنة:
 للجنة دعوة الغير لحضور اجتماعاتها لالستعانة برأیهم.

إجتماعات اللجنة:
 تجتمع اللجنة بشكل دوري على أن تكون دوریة االجتماعات مرة كل ثالثة أشهر على األقل أو كلما دعت الحاجة إلى
ذلك.
 تتخذ توصيات /قرارات اللجنة بأغلبية الحضور وفي حال تساوي االصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنه،
وبحيث توثق اللجنة اجتماعاتها بمحاضر أصولیة.

النصاب:


ً
قانونيا بحضور  3أعضاء من التصنيف (أ) و  2من التصنيف (ب) على األقل حيث عدد اعضاء
يكون اجتماع اللجنة
اللجنة  ، 15حيث يكون كل من المدير العام  ،ونائب المدير العام  ،ورئيس التكنولوجيا  ،ورئيس المخاطر تصنيف
(ا) وباقي األعضاء تصنيف (ب)  ،وكل من رئيس ادارة التدقيق الداخلي وعضو مجلس االدارة عضوين مراقبين.

مقرر اللجنة:
 يتولى مدیر التكنولوجیا ) (CTOمهام مقرر اللجنة.

مهام ومسؤوليات اللجنة:
تتولى اللجنة على وجه الخصوص القیام بالمهام التالیة:
 .1وضع الخطط السنویة الكفیلة بالوصول لألهداف االستراتیجیة المقرة من قبل المجلس ،واإلشراف على تنفیذها
لضمان تحقیقها ومراقبة العوامل الداخلیة والخارجیة المؤثرة علیها بشكل مستمر.
 .2ربط مصفوفة األهداف المؤسسیة بمصفوفة أهداف المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها واعتمادها ومراجعتها
بشكل مستمر وبما یضمن تحقیق األهداف االستراتیجیة للبنك ،ومراعاة تعریف مجموعة معاییر للقیاس ومراجعتها
واطالع اللجنة على ذلك.
وتكلیف المعنیین من اإلدارة التنفیذیة بمراقبتها بشكل مستمر ٕ
 .3التوصیة بتخصیص الموارد المالیة وغیر المالیة الالزمة لتحقیق األهداف وعملیات حاكمیة تكنولوجیا المعلومات
واالستعانة بالعنصر البشري الكفوء والمناسب في المكان المناسب من خالل هیاكل تنظیمیة تشمل كافة العملیات
الالزمة لدعم األهداف تراعي فصل المهام وعدم تضارب المصالح ،وتطویع البنیة التحتیة التكنولوجیة والخدمات
األخرى المتعلقة بها خدمة لألهداف ،وتولي عملیات اإلشراف على سیر تنفیذ مشاریع وعملیات حاكمیة تكنولوجیا
المعلومات.
.4

ترتیب مشاریع وبرامج تكنولوجیا المعلومات بحسب األولویة.

 .5مراقبة مستوى الخدمات الفنیة والتكنولوجیة والعمل على رفع كفاءتها وتحسینها بشكل مستمر.
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 .6رفع التوصیات الالزمة للجنة حاكمیة تكنولوجیا المعلومات بخصوص األمور التالیة:
أ .تخصیص الموارد الالزمة واآللیات الكفیلة بتحقیق مهام لجنة حاكمیة تكنولوجیا المعلومات.
ب .أیة إنحرافات قد تؤثر سلبا على تحقیق األهداف االستراتیجیة.
ج .أیة مخاطر غیر مقبولة متعلقة بتكنولوجیا وأمن وحمایة المعلومات.
د .تقاریر األداء واالمتثال بمتطلبات اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاریع تكنولوجیا المعلومات.
. 7تزوید لجنة حاكمیة تكنولوجیا المعلومات بمحاضر اجتماعاتها أوال بأول والحصول على ما یفید االطالع علیها.
سابع ًا  :التدقیق الداخلي والخارجي
أ .على المجلس رصد الموازنات الكافیة وتخصیص األدوات والموارد الالزمة بما في ذلك العنصر البشري المؤهل من
خالل أقسام متخصصة بالتدقیق على تكنولوجیا المعلومات ،والتأكد من أن كل من دائرة التدقیق الداخلي في البنك
وادارة موارد ومشاریع تكنولوجیا المعلومات وعملیات
والمدقق الخارجي قادرین على مراجعة وتدقیق عملیات توظیف ٕ
البنك المرتكزة علیها مراجعة فنیة متخصصة ) (IT Auditمن خالل كوادر مهنیة مؤهلة ومعتمدة دولیا بهذا المجال،
حاصلین على شهادات اعتماد مهنیة ساریة مثل ) (CISAمن جمعیات دولیة مؤهلة بموجب معاییر االعتماد الدولي
للمؤسسات المانحة للشهادات المهنیة و /أو أیة معاییر أخرى موازیة.
ب .على لجنة التدقیق المنبثقة عن المجلس من جهة والمدقق الخارجي من جهة أخرى تزوید البنك المركزي األردني بتقریر
واطالع وتوصیات المجلس
سنوي للتدقیق الداخلي وآخر للتدقیق الخارجي على التوالي یتضمن رد اإلدارة التنفیذیة ٕ
بخصوصه ،وذلك بحسب ما ورد في النقطة الثانية في النقطة )د( من هذا البند ووفق النموذجالمعتمد وذلك خالل الربع
األول من كل عام.
ج .على لجنة التدقیق تضمین مسؤولیات وصالحیات ونطاق عمل تدقیق تكنولوجیا المعلومات ضمن میثاق التدقیق
) (Audit Charterمن جهة وضمن إجراءات متفق علیها مع المدقق الخارجي من جهة أخرى.
د .على المجلس التأكد ومن خالل لجنة التدقیق المنبثقة عنه من قیام المدقق الداخلي والمدقق الخارجي للبنك لدى
تنفیذ عملیات التدقیق المتخصص للمعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها اإللتزام بما یلي:
. 1معاییر تدقیق تكنولوجیا المعلومات بحسب أخر تحدیث للمعیار الدولي ) (ITAFالصادر عن جمعیة التدقیق والرقابة على
نظم المعلومات ) (ISACAومنها:


تنفیذ مهمات التدقیق ضمن خطة معتمدة بهذا الخصوص تأخذ بعین االعتبار األهمیة النسبیة للعملیات ومستوى
المخاطر ودرجة التأثیر على أهداف ومصالح البنك.



توفیر واإللتزام بخطط التدریب والتعلیم المستمر من قبل الكادر المتخصص بهذا الصدد.



اإللتزام بمعاییر االستقاللیة المهنیة واإلداریة وضمان عدم تضارب المصالح الحالیة والمستقبلیة.



اإللتزام بمعاییر الموضوعیة وبذل العنایة المهنیة والحفاظ المستمر على مستوى التنافسیة والمهنیة من المعارف
والمهارات الواجب التمتع بها ،ومعرفة عمیقة في آلیات وعملیات البنك المختلفة المرتكزة على تكنولوجیا المعلومات
وتقاریر المراجعة والتدقیق األخرى (المالیة والتشغیلیة والقانونیة) ،والقدرة على تقدیم الدلیل المتناسب مع الحالة،
والحس العام في كشف الممارسات غیر المقبولة والمخالفة ألحكام القوانین واألنظمة والتعلیمات.
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واعطاء رأي
وادارة موارد تكنولوجیا المعلومات وعملیات البنك المرتكزة علیها ٕ
. 2فحص وتقییم ومراجعة عملیات توظیف ٕ
عام (  (Reasonable Overall Audit Assuranceحیال مستوى المخاطر الكلي للمعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها
ضمن برنامج تدقیق یشمل على األقل المحاور المبینة في الدليل الصادرة عن البنك المركزي وعلى أن یكون تكرار التدقیق
لكافة المحاور أو جزء منها كحد أدنى مرة واحدة سنویا على األقل في حال تم تقییم المخاطر بدرجة ( 5أو  )4بحسب سلم
تقییم المخاطر ومرة واحدة كل سنتین على األقل في حال تم تقییم المخاطر بدرجة ( )3ومرة واحدة كل ثالث سنوات على
األقل في حال تم تقییم المخاطر بدرجة ( 2أو  )1مع مراعاة التغیر المستمر في مستوى المخاطر واألخذ بعین االعتبار
التغیرات الجوهریة التي تطرأ على بیئة المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها خالل فترات التدقیق المذكورة ،وعلى أن
یتم تزوید البنك المركزي االردني بتقاریر التدقیق ألول مرة بغض النظر عن درجة تقییم المخاطر ،وعلى أن تشمل عملیات
واجراءات العمل
التقییم للمحاور المذكورة آلیات البنك المتبعة من حیث التخطیط االستراتیجي ورسم السیاسات والمبادئ ٕ
المكتوبة والمعتمدة ،وآلیات توظیف الموارد المختلفة بما فیها موارد تكنولوجیا المعلومات والعنصر البشري ،وآلیات
وأدوات المراقبة والتحسین والتطویر ،والعمل على توثیق نتائج التدقیق وتقییمها اعتمادا على أهمیة االختالالت ونقاط
الضعف (المالحظات) باإلضافة للضوابط المفعلة وتقییم مستوى المخاطر المتبقیة والمتعلقة بكل منها باستخدام معیار
منهجي لتحلیل وقیاس المخاطر ،متضمنا اإلجراءات التصحیحیة المتفق علیها والمنوي اتباعها من قبل إدارة البنك بتواریخ
محددة للتصحیح ،مع اإلشارة ضمن جدول خاص إلى رتبة صاحب المسؤولیة في البنك مالك كل مالحظة.
. 3إجراءات منتظمة لمتابعة نتائج التدقیق للتأكد من معالجة المالحظات واالختالالت الواردة في تقاریر المدقق بالمواعید
المحددة ،والعمل على رفع مستوى األهمیة والمخاطر تصعیدا تدریجیا في حال عدم االستجابة ووضع المجلس بصورة
ذلك كلما تطلب األمر.
 .4تضمین آلیات التقییم السنوي ) (Performance Evaluationلكوادر تدقیق تكنولوجیا المعلومات بمعاییر قیاس
ً
سابعا بعین االعتبار ،وعلى أن تتم عملیات التقییم من قبل المجلس
موضوعیة تأخذ كل ما ورد في النقطة (د) في البند
ممثال بلجنة التدقیق المنبثقة عنه وبحسب التسلسل اإلداري التنظیمي لدوائر التدقیق.
ً
ه .من الممكن الحصول على خدمات التدقيق الداخلي ) (Outsourceللمعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها لجهة خارجیة
ً
تماما عن المدقق الخارجي المعتمد بهذا الخصوص ،شریطة تلبیة كافة متطلبات تعلیمات البنك
متخصصة مستقلة
المركزي بهذا الخصوص وأیة تعلیمات أخرى ذات صلة واحتفاظ لجنة التدقیق المنبثقة عن المجلس والمجلس نفسه
بدورهما فیما یتعلق بفحص االمتثال والتأكد من تلبیة هذه المتطلبات كحد أدنى.
ً
ثامنا :المبادئ والسیاسات وأطر العمل
أ.

على المجلس أو من یفوض من لجانه اعتماد منظومة المبادئ والسیاسات وأطر العمل الالزمة لتحقیق اإلطار
العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاریع تكنولوجیا المعلومات وبما یلبي متطلبات األهداف وعملیات
حاكمیة تكنولوجیا المعلومات.

ب .على المجلس أو من یفوض من لجانه اعتماد المبادئ والسیاسات وأطر العمل وعلى وجه الخصوص تلك
وادارة الموارد البشریة والتي تلبي
وادارة أمن المعلوماتٕ ،
المتعلقة بإدارة مخاطر تكنولوجیا المعلوماتٕ ،
متطلبات عملیات حاكمیة تكنولوجیا المعلومات.
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ت .على المجلس أو من یفوض من لجانه اعتماد منظومة السیاسات الالزمة إلدارة موارد وعملیات حاكمیة
تكنولوجیا المعلومات ،وعلى أن تحدد كل سیاسة الجهة المالكة ونطاق التطبیق ودوریة المراجعة والتحدیث
واجراءات العمل المتعلقة بها والعقوبات في حال عدم
وصالحیات االطالع والتوزیع واألهداف والمسؤولیات ٕ
االمتثال وآلیات فحص االمتثال.
ث .يراعى لدى انشاء السیاسات مساهمة كافة الشركاء الداخلیین والخارجیین واعتماد أفضل الممارسات الدولیة
وتحدیثاتها كمراجع لصیاغة تلك السیاسات.
تاسع ًا :الهیاكل التنظیمیة
أ .على المجلس اعتماد الهیاكل التنظیمیة الهرمیة واللجان وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بإدارة موارد وعملیات
وادارة الموارد البشریة والتي
وادارة أمن المعلوماتٕ ،
وادارة مخاطر تكنولوجیا المعلوماتٕ ،
ومشاریع تكنولوجیا المعلوماتٕ ،
تلبي متطلبات عملیات حاكمیة تكنولوجیا المعلومات وتحقیق أهداف البنك بكفاءة وفعالیة.
ب .یراعى ضمان فصل المهام المتعارضة بطبیعتها ومتطلبات الحمایة التنظیمیة المتعلقة بالرقابة الثنائیة كحد أدنى
وكفایة وتحدیث الوصف الوظیفي لدى اعتماد وتعدیل الهیاكل التنظیمیة للبنك.
عاشر ًا  :المعلومات والتقاریر
أ .على المجلس واإلدارة التنفیذیة العلیا تطویر البنیة التحتیة ونظم المعلومات الالزمة لتوفیر المعلومات والتقاریر
لمستخدمیها كمرتكز لعملیات اتخاذ القرار في البنك ،وعلیه یجب أن تتوفر متطلبات جودة المعلومات والمتمثلة
بالمصداقیة ومتطلبات السریة بحسب سیاسة تصنیف البیانات ومتطلبات التوافریة واالمتثال بتلك المعلومات والتقاریر،
باإلضافة للمتطلبات األخرى الواردة في المعیار ).(COBIT 5 – Enabling Information
ب .على المجلس أو من یفوض من لجانه اعتماد منظومة المعلومات والتقاریر ،مع مراعاة تحدید مالكین لتلك المعلومات
والتقاریر تحدد من خاللهم وتفوض صالحیات االطالع واالستخدام بحسب الحاجة للعمل والشركاء المعنیین ،وعلى أن یتم
مراجعتها وتطویرها بشكل مستمر لمواكبة تطور أهداف وعملیات البنك وبما یتفق وأفضل الممارسات الدولیة المقبولة
بهذا الخصوص.

الحادي عشر :الخدمات واألدوات والبرامج والبنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات
أ .على المجلس أو من یفوض من لجانه واإلدارة التنفیذیة العلیا اعتماد منظومة الخدمات واألدوات والبرامج والبنیة
التحتیة لتكنولوجیا المعلومات الداعمة والمساعدة لتحقیق عملیات حاكمیة تكنولوجیا المعلومات وبالتالي أهداف
المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها ،وبالتالي األهداف المؤسسیة.
ب .على المجلس أو من یفوض من لجانه واإلدارة التنفیذیة العلیا اعتماد منظومة الخدمات واألدوات والبرامج والبنیة
التحتیة لتكنولوجیا المعلومات ،وعلى أن یتم توفیرها وتطویرها بشكل مستمر لمواكبة تطور أهداف وعملیات البنك وبما
یتفق وأفضل الممارسات الدولیة المقبولة بهذا الخصوص.
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الثاني عشر :المعارف والمهارات والخبرات
أ .على المجلس أو من یفوض من لجانه اعتماد مصفوفة المؤهالت ) (HR Competenciesوسیاسات إدارة الموارد
البشریة الالزمة لتحقیق متطلبات عملیات حاكمیة تكنولوجیا المعلومات ومتطلبات تعلیمات البنك المركزي االردني
بشكل عام ،وضمان وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
ب .على إدارة البنك توظیف العنصر البشري المؤهل والمدرب من األشخاص ذوي الخبرة في مجاالت إدارة موارد تكنولوجیا
وادارة تدقیق تكنولوجیا المعلومات اعتمادا على معاییر المعرفة
وادارة أمن المعلومات ٕ
وادارة المخاطر ٕ
المعلومات ٕ
األكادیمیة والمهنیة والخبرة العملیة باعتراف جمعیات دولیة مؤهلة بموجب معاییر االعتماد الدولي للمؤسسات المانحة
للشهادات المهنیة و/أو أیة معاییر أخرى موازیة كل بحسب اختصاصه.
ج .على اإلدارة التنفیذیة في البنك االستمرار برفد موظفیها ببرامج التدریب والتعلیم المستمر للحفاظ على مستوى من
المعارف والمهارات یلبي ویحقق عملیات حاكمیة تكنولوجیا المعلومات.
د .على اإلدارة التنفیذیة في البنك تضمین آلیات التقییم السنوي ) (Performance Evaluationللكوادر بمعاییر قیاس
موضوعیة تأخذ بعین االعتبار المساهمة من خالل المركز الوظیفي بتحقیق أهداف البنك.

الثالث عشر :منظومة القیم واألخالق والسلوكیات
أ .على المجلس أو من یفوض من لجانه اعتماد منظومة أخالقیة مهنیة مؤسسیة تعكس القواعد السلوكیة المهنیة
الدولیة المقبولة بخصوص التعامل مع المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها تحدد بوضوح القواعد السلوكیة المرغوبة
وغیر المرغوبة وتبعاتها.
ب .على المدقق الداخلي والمدقق الخارجي االمتثال لمنظومة األخالق والممارسات المهنیة المعتمدة من قبل المجلس
بحیث تتضمن بالحد األدنى منظومة األخالق المهنیة الواردة في المعیار الدولي ) (ITAFالصادر عن جمعیة التدقیق والرقابة
على نظم المعلومات ) (ISACAوتحدیثاته.
ج .على المجلس واإلدارة التنفیذیة العلیا توظیف اآللیات المختلفة لتشجیع تطبیق السلوكیات المرغوبة وتجنب
السلوكیات غیر المرغوبة من خالل اتباع أسالیب الحوافز والعقوبات على سبیل المثال ال الحصر.

الرابع عشر :اتفاقیات اإلسناد ) (Outsourcingمع الغیر
على البنك عند توقیع اتفاقیات إسناد ) (Outsourcingمع الغیر لتوفیر الموارد البشریة والخدمات والبرامج والبنیة التحتیة
لتكنولوجیا المعلومات بهدف تسییر عملیات البنك التأكد من إلتزام الغیر بتطبیق بنود التعلیمات الخاصة بحاكمية وإدارة
المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها بشكل كلي أو جزئي بالقدر الذي یتناسب مع أهمیة وطبیعة عملیات البنك
والخدمات والبرامج والبنیة التحتیة المقدمة قبل وأثناء فترة التعاقد ،وبما ال یعفي المجلس واإلدارة التنفیذیة العلیا من
المسؤولیة النهائیة لتحقیق متطلبات التعلیمات بما في ذلك متطلبات التدقیق.
بيان عن مدى اإللتزام بدليل حاكمية وادارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها )(COBIT
قام البنك المركزي باصدار تعليمات خاصة بحاكمية تكنولوجيا المعلومات ضمن مشروع مدته  18شهر ،وتم وضع خطة
عمل لتطبيق هذه التعليمات ومن المتوقع االنتهاء من تطبيقها ضمن المدة المقررة من البنك المركزي.
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شبكة الفروع والشركات التابعة ومكاتب النقد العاملة
في المملكة األردنية الهاشمية

فروع العاصمة عمان:
فرع الشميساني
شارع عبد الرحيم الواكد  -هاتف  - 5607011فاكس  - 5622573ص.ب  - 35104عمان 11180
فرع جبل عمان
شارع ابن خلدون (الخالدي)  -هاتف  5607011فرعي  - 8802فاكس  - 4647218ص.ب  - 35104عمان
11180
فرع دابوق
شارع جمعة الشبلي مبنى رقم ( - )6هاتف  5607011فرعي  - 8826فاكس  - 5413086ص.ب - 35104
عمان 11180
فرع الجاردنز
شارع وصفي التل /مجمع البركة التجاري  -هاتف  5607011فرعي  - 8805فاكس  - 5539039ص.ب
 - 35104عمان 11180
فرع الصويفية
شارع علي نصوح الطاهر /مجمع عادل حجرات  -هاتف  5607011فرعي  - 8806فاكس -5818516
ص.ب  - 850222عمان 11185
فرع شارع مكة
شارع مكة /مجمع نسيم الدادا  -هاتف  5607011فرعي  - 8817فاكس  - 5512603ص.ب - 35104
عمان 11180
فرع الجبيهة
شارع ياجوز /اشارة المنهل  -هاتف  5607011فرعي  - 8819فاكس  - 5340790ص.ب  - 35104عمان
11180
فرع سيتي مول
سيتي مول /شارع الملك عبدالله الثاني  -هاتف  5607011فرعي  - 8821فاكس  - 5824573ص.ب
 - 35104عمان 11180
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فرع ضاحية الياسمين
شارع البادية /مجمع اسماء  -هاتف  5607011فرعي  - 8820فاكس  - 4201637ص.ب  - 35104عمان
11180
فرع مرج الحمام
مجمع النهار التجاري /دوار الدلة  -هاتف  5607011فرعي  - 8824فاكس  - 5731993ص.ب - 35104
عمان 11180
فرع وسط البلد
شارع الرضا  -هاتف  5607011فرعي  - 8803فاكس  - 4639669ص.ب  - 477عمان 11180
فرع الوحدات
شارع عباد بن بشر /مجمع ابو عبدو التجاري  -هاتف  5607011فرعي  - 8804فاكس  - 4752831ص.ب
 - 52112عمان 11180
فرع ماركا الشمالية
شارع الملك عبدالله االول /دوار الطيارة  -هاتف  5607011فرعي  - 8807فاكس  - 4874231ص.ب
 - 35104عمان 11180
فرع تاج مول
تاج مول /شارع سعد عبد شموط -هاتف  5607011فرعي  - 8839فاكس  - 5930574ص.ب - 35104
عمان 11180
فرع عبدون
شارع سلمان القضاة /مقابل  - Crumzهاتف  5607011فرعي  8830فاكس  -5929367ص.ب - 35104
عمان 11180
فرع عبدون الشمالي
شارع علي سيدو الكردي /مجمع الفايز التجاري -هاتف  5607011فرعي  - 8838فاكس -5926753
ص.ب  - 35104عمان 11180
فرع ام اذينة
سوق الذهب  -شارع سماترا /مجمع كرم امسيح  -هاتف  5607011فرعي  - 8835فاكس
 - 5516783ص.ب  - 35104عمان 11180
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فرع جو بارك
شارع االميرة تغريد /الصويفية  -هاتف  5607011فرعي  - 8808فاكس  - 5811132ص.ب
 - 35104عمان 11180
فرع جبل الحسين
شارع جمال الدين االفغاني /مقابل سي تاون  -هاتف  5607011فرعي  - 8841فاكس
 - 4635703ص.ب  - 35104عمان 11180
فرع الرينبو
جبل عمان /شارع الرينبو  -هاتف  5607011فرعي  - 8843فاكس  -4639648ص.ب - 35104
عمان 11180
فرع البيادر
شارع جمال قيتوقة /مجمع االماني  -هاتف  5607011فرعي  - 8840فاكس  - 5819406ص.ب
 - 35104عمان 11180
فرع الرابية
شارع صقليه  -هاتف  5607011فرعي  - 8842فاكس  - 5516857ص.ب  - 35104عمان 11180
فرع خلدا
شارع وصفي التل /مجمع ابناء المرحوم نقوال جريسات  -هاتف  5607011فرعي  - 8847فاكس
 - 5546185ص.ب  - 35104عمان 11180
فرع سحاب
مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية /سحاب  -هاتف  5607011فرعي  - 8850فاكس -4024145
ص.ب  - 35104عمان 11180
فرع طبربور
شارع ثمانة بن اليماني /بالقرب من كارفور  -هاتف  5607011فرعي  - 8849فاكس  - 5062837ص.ب
 - 35104عمان 11180
فرع الهاشمي الشمالي
شارع البطحاء /بالقرب من مخابز تفاحة  -هاتف  5607011فرعي  - 8832فاكس  - 5051842ص.ب
 - 35104عمان 11180
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فرع ضاحية الرشيد
شارع عاكف الفايز /بالقرب من سكن أميمة  -هاتف  5607011فرعي  - 8864فاكس  - 5160980ص.ب
 - 35104عمان 11180
فرع فرع صويلح
شارع االميرة راية بنت الحسين /مجمع المجدالني  -هاتف  5607011فرعي  - 8881فاكس - 5356193
ص.ب  - 35104عمان 11180
فرع العبدلي مول
مشروع العبدلي الجديد /العبدلي مول  -هاتف  5607011فرعي  - 8884فاكس  - 5666149ص.ب
 - 35104عمان 11180
فرع المقابلين
شارع اإلذاعة والتلفزيون مقابل اسواق الجملة  -هاتف  5607011فرعي  - 8885فاكس - 4386982
ص.ب  - 35104عمان 11180
فرع هاي وي مول
هاي وي مول  -اوتستراد الزرقاء  -هاتف  50607011فرعي  - 8886فاكس  - 4891632ص ب 35104
عمان 11180
فرع أبو علندا
شارع الحزام الدائري اسواق النهار مول  -هاتف  - 5607011فاكس - 4386982ص.ب  - 35104عمان
11180
فرع مجمع الملك حسين لالعمال
مجمع الملك حسين لالعمال  -هاتف  - 5607011فاكس - 4386982ص.ب  - 35104عمان 11180
فرع المدينة الرياضية
شارع الشهيد قرب محطة توتال للمحروقات  -هاتف  - 5607011فاكس - 4386982ص.ب - 35104
عمان 11180

فروع المحافظات االخرى:
فرع مادبا
شارع اليرموك  -هاتف  5607011فرعي  - 8825فاكس  - 53242296ص.ب  - 35104عمان 11180
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فرع الزرقاء
شارع السعادة  -هاتف  5607011فرعي  - 8809فاكس  - 053935808ص.ب  - 150771الزرقاء 13115
فرع الزرقاء الجديدة
شارع مكة المكرمة /مجمع الكردي بالزا  -هاتف  5607011فرعي  - 8827فاكس  - 053861494ص.ب
 - 150771الزرقاء 13115
فرع الرمثا
شارع خط الشام  -هاتف  5607011فرعي  - 8811فاكس  - 027382497ص.ب  - 583اربد 21410
فرع اربد
شارع الحصن  -هاتف  5607011فرعي  - 8810فاكس  - 027270197ص.ب  - 216اربد 21110
فرع الحصن
شارع الملك طالل  -هاتف  5607011فرعي  - 8813فاكس  - 02 7010906ص.ب  - 472اربد 21510
فرع العقبة
شارع السعادة  -هاتف  - 032016700فاكس  - 032016701ص.ب  - 1702العقبة 77110
فرع ماحص
شارع البلدية /مبنى حسين الشياب  -هاتف  5607011فرعي  - 8846فاكس  - 4720680ص.ب - 35104
عمان 11180
فرع مجمع عمان /اربد
شارع مجمع عمان الجديد /مبنى الصيداوي  -هاتف  5607011فرعي  - 8822فاكس -027258949
ص.ب  - 216اربد 21110
فرع المفرق
شارع جرش /مقابل شركة خيرات الشمال  -هاتف  5607011فرعي  - 8860فاكس  -026230595ص.ب
 - 216اربد 21110
فرع السلط
السلط – مدخل مدينة السلط  /مجمع دبابنة  -هاتف  5607011فرعي  - 8877فاكس - 053532799
ص ب  35104عمان  11180االردن
فرع الكرك
الكرك  -مدخل محافظة الكرك  -منطقة الثنية /مجمع مدانات  -هاتف  5607011فرعي  - 8890فاكس
 -032386855ص ب  35104عمان  11180االردن
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فرع اربد – شارع جامعة اليرموك
اربد  -شارع جامعة اليرموك مقابل بوابة كلية االقتصاد /مجمع نمير بدر  -هاتف  5607011فرعي
 - 8893فاكس  - 027241790ص ب  35104عمان  11180االردن

وحدة الصرافة:
وحدة الصرافة المركزية – الشميساني/عمان
شارع عبد الرحيم الواكد  -هاتف  - 5607011فاكس  - 5666149ص.ب  - 35104عمان 11180

البوندد:
مستودعات البوندد
مدينة عمان الصناعية  -سحاب  -هاتف  5607011فرعي  - 8816فاكس  - 4023474ص.ب - 35104
عمان11180

الشركـــــات التابعــــة:
شركة االتحاد للوساطة المالية
مجمع بنك االسكان /عمان  -هاتف  - 5675558فاكس  - 5606996ص.ب  - 35104عمان 11180
شركة اإلتحاد للتأجير التمويلي
شارع مكة /مجمع الغيث  -هاتف  5607011فرعي  - 8880فاكس  - 5824061ص.ب  - 35104عمان
11180
شركة اإلتحاد االسالمي لالستثمار
شارع عبد الرحيم الواكد  -هاتف  - 5607011فاكس  - 5622573ص.ب  - 35104عمان 11180
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شبكة الصرافات اآللية الخارجية في المملكة األردنية الهاشمية
العاصمة عمان:
 .1مكة مول  -شارع مكة
 .2تاج مول طابق المطاعم  -تاج مول
 .3كوزمو  -الدوار السابع
 .4مستشفى الخالدي  -شارع ابن خلدون
 .5فارمسي ون  -صويلح  -شارع المدينة الطبية
 .6فارمسي ون  -وادي صقرة مقابل كازية توتال
 .7مستشفى العيون التخصصي  -شارع المدينة المنورة
 .8ركن التسوق مول  -ابو نصير  /بالقرب من السوق الشعبي
 .9سرايا مول  -ضاحية االمير حسن
 .10كلية القدس  -مرج الحمام  /شارع المطار
 .11مستشفى ابن الهيثم  -شارع المدينة المنورة
 .12سيفوى /الشميساني
 .13سيفوى  /شفا بدران
 .14كارفور /الشميساني
 .15كارفور  /المختار مول شارع الجامعة
 .16سيتي مول الخارجي
 .17كارفور  /شارع المدينة المنورة
 .18كازية جلف شارع الجامعة االردنية
 .19كازية جلف شارع المدينة الطبية
 .20كازية جلف القسطل طريق المطار
 .21جامعة العلوم التطبيقية  -شفا بدران
 .22كازية جلف شارع ترخيص ماركا
 .23جاليريا مول الصويفية
 .24مجمع االعمال King Hussein Business Park -
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 .25امسيح للمجوهرات  -ام اذينة
 .26كازية جلف خلدا
 .27مستشفى فرح
 .28االستقالل مول
 .29ترخيص ماركا شركة ترست
 .30سيفوى الجامعة االردنية  -على البوابة الرئيسية للجامعة االردنية
 .31كارفور ابو علنده
 .32ناعور السوق التجاري
 .33ضاحية الرشيد مول بضاحية الرشيد Grace Mall near Islamic College School -
 .34سوبر ماركت زيت وزعتر دير غبار بالقرب من صيدلية ندى
 .35كارفور مرج الحمام  -مرج الحمام مجمع الديري التجاري
 .36مصنع ناب الفيل الضليل  -داخل مجمع الضليل الصناعي
 .37شركة الوالء لالعاشة
 .38نادي الديونز  -طريق المطار
 .39فاملي باسكت عبدون
 .40الصيدلة الشرقية الشيراتون
 .41كازية جوبترول العلوم والتكنولوجيا
 .42فندق عمان انترناشونال
 .43كازية المناصير وادي الرمم  -شارع اليرموك
 .44سيتي مول الخارجي  -سيتي مول

المحافظات االخرى-:
 -1محطة توتال للمحروقات  -الفحيص.
 -2اربد سيتي سنتر  -اربد.
 -3اربد مول  -اربد.
 -4محطة الدجاني للمحروقات  -اربد.
 -5شركة كهرباء العقبة  -العقبة.
 -6الجامعة االمريكية  -مادبا.
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 -7مادبا وسط البلد  -السوق التجاري لمدينة مادبا
 -8محطة  Goللمحروقات  -الجيزة.
 -9كازية توتال اربد شارع الثالثين
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