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المقدمة

لقد تم إعداد دليل الحاكمية المؤسسية إنسجاما مع التعليمات المعدلة للحاكمية المؤسسية للبنوك االسالمية رقم ()2016/64

الصادرة عن البنك المركزي األردني بتاريخ  2016/9/25وكذلك مبادئ الحاكمية المؤسسية الصادرة عن منظمة التعاون

اإلقتصادي والتنمية ( )OECDواإلرشادات الصادرة عن لجنة بازل حول تعزيز الحاكمية المؤسسية في المؤسسات المصرفية
وتطبيقا ألفضل الممارسات المصرفية المتعارف عليها بشكل ينسجم مع إحتياجات البنك وسياساته.
إن تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية في البنك يوفر أساسا للتطوير واألداء المؤسسي المستقبلي ،ويدعم الثقة في أنشطة
البنك وتعامالته ،كما تمكنه من المساهمة بنجاح في تطوير الجهاز المصرفي األردني ،األمر الذي يساهم في رفع كفاءة
االقتصاد الوطني وخلق جو من االطمئنان للمساهمين والمتعاملين.
يرتكز هذا الدليل على عدد من المبادئ األساسية التي ستساهم بشكل فعال في تطبيق أفضل ممارسة للحاكمية المؤسسية
في البنك ،ومنها:

❖ العدالة في معاملة كافة الجهات ذات العالقة ) (Stakeholdersمثل :المساهمين ،المودعين ،الممولين ،موظفي البنك،
السلطات الرقابية.
❖ الشفافية واإلفصاح بشكل يمكن الجهات ذات العالقة من تقييم وضعية البنك وأداءه المالي.

❖ المساءلة في العالقات بين إدارة البنك التنفيذية ومجلس اإلدارة ،وبين مجلس اإلدارة والمساهمين وبين مجلس اإلدارة
والجهات األخرى ذات العالقة.

❖ المسؤولية ،من حيث الفصل الواضح في المسؤوليات وتفويض الصالحيات.
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المادة ( :)1التعريفات

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الدليل المعاني المحددة لها وذلك على النحو التالي:

المصطلح

الحاكمية المؤسسية

التعريف
وجه ويدار به البنك ،والذي يهدف إلى تحديد األهداف المؤسسية للبنك
النظام الذي ُي َ
وتحقيقها ،وإدارة عمليات البنك بشكل آمن ,وحماية مصالح المودعين وأصحاب حسابات
االستثمار ،وااللتزام بالمسؤولية الواجبة تجاه المساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين،

والتزام البنك بالتشريعات وسياسات البنك الداخلية.

المالءمة
المجلس
الهيئة
أصحاب المصالح
المساهم الرئيسي
عضو تنفيذي
عضو مستقل

توفر متطلبات معينة في أعضاء مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية العليا وأعضاء هيئة
الرقابة الشرعية للبنك.
مجلس إدارة البنك.
هيئة الرقابة الشرعية للبنك
أي جهة ذات مص ـلــحة في البــنك م ــثل المودعــين أو أصحاب حسابات االستثمار ،أو
الم ـ ـ ــساهمــين أو الموظف ـيـن أو الدائ ـنـين أو المتعاملين أو الجهات الرقابية المعنية.

الشخص الذي يملك نسبة ( )%5أو أكثر من رأسمال البنك بشكل مباشر أو غير مباشر.
عضو المجلس الذي يشارك بمقابل في إدارة العمل اليومي للبنك.
عضو المجلس الذي ال يخضع ألي تأثيرات تحد من قدرته على اتخاذه لقرارت موضوعية
لصالح البنك ،والذي تتوفر فيه الشروط المبينة في هذا الدليل الحقا.

تشمل مدير عام البنك ونائب المدير العام والمدير المالي ومدير العمليات ومدير إدارة

اإلدارة التنفيذية العليا

المخاطر ومدير التدقيق الداخلي ومدير دائرة التدقيق الشرعي الداخلي ومدير الخزينة
(االستثمار) ،ومدير االمتثال باإلضافة ألي موظف في البنك له سلطة تنفيذية موازية
ألي من سلطات أي من المذكورين ويرتبط وظيفيا مباشرة بالمدير العام.
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المادة ( :)2نشر دليل الحاكمية

يقوم بنك صفوة اإلسالمي بنشر الدليل الخاص به على موقعه اإللكتروني ،وبأي طريقة أخرى مناسبة الطالع الجمهور
ويقوم باإلفصاح في تقريره السنوي عن وجود دليل للحاكمية المؤسسية لديه ،وكذلك اإلفصاح أيضا عن المعلومات التي

تهم أصحاب المصالح بما فيها الدليل ،وعن مدى إلتزامه بتطبيق ما جاء فيه.

المادة ( :)3تشكيلة المجلس

أ .يتألف المجلس من أحد عشر عضوا على األقل.

ب .ال يجوز أن يكون أي من أعضاء المجلس عضوا تنفيذيا.
ج .يجب أن ال يقل عدد األعضاء المستقلين في المجلس عن أربعة أعضاء.
د .تكون الشروط الواجب توفرها في العضو المستقل كما يلي:
 .1أن ال يكون قد كان عضوا تنفيذيا في المجلس خالل السنوات الثالث السابقة النتخابه.
 .2أن ال يك ــون ق ــد عم ــل موظف ــا ف ــي البن ــك أو ف ــي أي م ــن الش ــركات التابع ــة ل ــه خ ــالل الس ــنوات ال ــثالث الس ــابقة
النتخابه.
 .3أن ال تربطــه بــأي مــن أعضــاء المجلــس اآلخ ـرين أو بــأي عضــو مــن أعضــاء مجــالس إدا ارت الشــركات التابعــة
للبنك أو بأحد المساهمين الرئيسيين في البنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
 .4أن ال تربطــه بــأي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي البنــك أو بــأي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي
الشركات التابعة للبنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
 .5أن ال يكون شريكا أو موظفا لدى المدقق الخارجي للبنك وأن ال يكون قد كـان شـريكا أو موظفـا خـالل السـنوات
الــثالث الســابقة لتــاريخ انتخابــه عض ـوا فــي المجلــس وأن ال تربطــه بالشـريك المســؤول عــن عمليــة التــدقيق صــلة
قرابة من الدرجة األولى.
 .6أن ال يكــون مســاهما رئيســيا فــي البنــك أو ممــثال لمســاهم رئيســي أو حليفــا لمســاهم رئيســي فــي البنـ ك ،أو تُشــكل
مســاهمته مــع مســاهمة حلي ـ

مقــدار مســاهمة مســاهم رئيســي ،أو مســاهما رئيســيا فــي إحــدى الشــركات التابعــة

للبنك ،أو مساهما رئيسيا في المجموعة المالكة للبنك.
 .7أن ال يكــون قــد شـ ل عضــوية مجلــس إدارة البنــك أو إحــدى شــركاته التابعــة أو عضــو هيئــة مــديرين فيهــا ألكثــر
من ثماني سنوات متصلة.
 .8أن ال يكون حاصال هـو أو أي شـركة هـو عضـو فـي مجلـس إدارتهـا أو مالكـا لهـا أو مسـاهما رئيسـيا فيهـا علـى
مــال البنــك المكتتــب بــه ,وأن ال يكــون ضــامنا الئتمــان مــن

ائتمــان مــن البنــك تزيــد نســبته علــى ( )%5مــن أر
البنك تزيد قيمته عن ذات النسبة.

 .9أن يكون من ذوي المؤهالت والخبرات المالية أو المصرفية العالية.
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المادة ( :)4اجتماعات المجلس
أ.

يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حال غيابه أو بناء على طلب خطي يقدم إلى رئيس
المجلس من ربع أعضائه على األقل ،بحضور األكثرية المطلقة ألعضائه.

ب .تصدر ق اررات المجلس باألكثرية المطلقة لألعضاء الحاضرين وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي صوت
معه رئيس االجتماع.
ج .يعقد المجلس اجتماعا واحدا على األقل كل شهرين بحيث ال يقل عدد اجتماعاته خالل السنة المالية عن ستة
اجتماعات.
د .على أعضاء المجلس حضور اجتماعات المجلس حضو ار شخصيا ,وفي حال تعذر الحضور الشخصي فيمكن
لعضو المجلس إبداء وجهة نظره من خالل الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس ،ودون أن يكون له الحق
في التصويت أو التوقيع على محضر االجتماع.
ه .يتم تدوين محاضر اجتماعات المجلس ولجانه بصورة دقيقة وكاملة وتدوين أي تحفظات أثيرت من قبل أي عضو,
وأن يحتفظ البنك بجميع هذه المحاضر بشكل مناسب.
و.

تتولى اإلدارة التنفيذية العليا وقبل اجتماع المجلس بوقت كاف تقديم معلومات وافية ودقيقة ألعضاء المجلس عن
بنود جدول أعمال االجتماع ,وعلى رئيس المجلس التحقق من ذلك.

المادة ( : )5اجتماعات الهيئة العامة
أ.

تتكون الهيئة العامة من جميع المساهمين الذين يحق لهم التصويت.

ب .تعقد الهيئة العامة للبنك اجتماعا عاديا مرة واحدة كل سنة على األقل ،على أن يعقد هذا االجتماع خالل األشهر
األربعة التالية النتهاء السنة المالية للبنك ،كما يجوز أن تعقد الهيئة العامة للبنك اجتماعا غير عادي في أي وقت
وفقا للتشريعات النافذة.
ج .يوجه المجلس الدعوة إلى هيئة األوراق المالية وإلى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة إما باليد أو عن
طريق البريد المسجل أو البريد اإللكتروني الخاص بالمساهم قبل  21يوما على األقل من التاريخ المقرر لعقد
االجتماع  ،على أن يتم إعداد الترتيبات واإلجراءات المناسبة لعقد االجتماع بما في ذلك اختيار المكان والزمان ،بما
يساعد ويشجع على حضور أكبر عدد ممكن من المساهمين.
د.

يجب أن تتم اإلشارة في الدعوة إلى موعد ومكان االجتماع ويرفق بها جدول أعمال الهيئة العامة متضمنا
المواضيع التي سيتم بحثها خالل االجتماع بشكل مفصل وواضح إضافة إلى أية وثائق أو مرفقات تتعلق بتلك
المواضيع.

ه.

يتم إدراج أية مواضيع جديدة أثناء اجتماع الهيئة العامة غير مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرسل
سابقا للمساهمين.
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على المساهم الراغب بالترشح لعضوية المجلس تزويد البنك بنبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للبنك والتي
تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة النتخاب المجلس ،وفي هذه الحالة يرفق المجلس هذه النبذة
التعريفية بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة ،على أن يقوم البنك باعالم جميع الراغبين
بالترشح بضرورة وجود ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي األردني المسبقة على ترشحهم ،وعلى ان يتقدم
البنك بالحصول على ممانعة البنك المركزي االردني على ترشحهم قبل تاريخ اجتماع الهيئة العامة لمساهمي
البنك بمدة كافية ال تقل عن اسبوعين

ز.

يقوم ال مجلس باإلعالن عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرتين على
األقل وعلى الموقع االلكتروني للبنك.

ح.

يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهما آخر لحضور اجتماع الهيئة العامة بالنيابة عنه بموجب وكالة خطية أو أن
يوكل عنه شخصا آخر بموجب وكالة عدلية ،وفق التشريعات النافذة.

ط .ي أر

اجتماع الهيئة العامة رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه أو من ينتدبه المجلس في حال غيابهما ،كما

يجب أن يحضر أعضاء المجلس اجتماع الهيئة العامة بعدد ال يقل عن الحد الذي يحقق النصاب القانوني ألي
اجتماع للمجلس.
ي .تتم إدارة اجتماع الهيئة العامة بشكل يسمح للمساهمين بالمشاركة الفاعلة والتعبير عن آرائهم بحرية ،والحصول
على اإلجابات على تساؤالتهم وتوفير المعلومات الكافية بما يمكنهم من اتخاذ ق ارراتهم.

المادة ( :)6مهام ومسؤوليات المجلس
يتولى المجلس المهام والمسؤوليات التالية:

 .1اإلشراف على اإلدارة التنفيذية العليا ومتابعة أدائها ،والتأكد من سالمة األوضاع المالية للبنك ومن مالءته ,وعليه
اعتماد سياسات وإجراءات مناسبة لإلشراف والرقابة على أداء البنك.
 .2تحديد األهداف االستراتيجية للبنك ،وتوجيه اإلدارة التنفيذية إلعداد استراتيجية لتحقيق هذه األهداف ،واعتماد هذه
االستراتيجية ،وكذلك اعتماد خطط عمل تتماشى مع هذه االستراتيجية.
 .3اعتماد سياسة لمراقبة ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية عن طريق وضع مؤشرات أداء رئيسية ( )KPIsلتحديد وقيا
ورصد األداء والتقدم نحو تحقيق األهداف المؤسسية.

 .4التأكد من توفر سياسات وخطط وإجراءات عمل لدى البنك شاملة لكافة أنشطته وتتماشى مع التشريعات ذات
العالقة ،وأنه قد تم تعميمها على كافة المستويات اإلدارية ،وأنه يتم مراجعتها بانتظام.
 .5تحديد القيم المؤسسية للبنك ،ورسم خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة لكافة أنشطة البنك ،وترسيخ ثقافة عالية
للمعايير األخالقية والنزاهة والسلوك المهني إلداريي البنك.

 .6سالمة كافة عمليات البنك بما فيها أوضاعه المالية ومسؤولية تنفيذ متطلبات البنك المركزي ،وكذلك متطلبات

الجهات الرقابية والتنظيمية األخرى المتعلقة بعمله ,ومراعاة أصحاب المصالح ،وأن البنك يدار ضمن إطار
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التشريعات والسياسات الداخلية للبنك ,وأن الرقابة الفعالة متوفرة باستمرار على أنشطة البنك بما في ذلك أنشطة

البنك المسندة لجهات خارجية.

 .7بناء على توصية اللجنة المختصة تعيين كل من المدير العام ومدير التدقيق الداخلي ومدير إدارة المخاطر
ومسؤول االمتثال وقبول استقاالتهم أو إنهاء خدماتهم( ،أما بخصوص مدير التدقيق الشرعي الداخلي فتمنح

التوصية للمجلس من قبل هيئة الرقابة الشرعية) على أن يتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على

استقالة أو إنهاء خدمات أي منهم ،وللبنك المركزي إستدعاء أي إداري في البنك للتحقق من أسباب اإلستقالة أو
إنهاء الخدمات.

 .8اعتماد أنظمة ضبط ورقابة داخلية للبنك ومراجعتها سنويا والتأكد من قيام المدقق الداخلي والمدقق الخارجي
بمراجعة هيكل هذه األنظمة مرة واحدة على األقل سنويا.
 .9ضمان استقاللية مدقق الحسابات الخارجي بداية واستم ار ار.

 .10ضمان استقاللية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بداية واستم ار ار وحسب الشروط المبينة الحقا في هذا الدليل.

 .11اعتماد استراتيجية إلدارة المخاطر ومراقبة تنفيذها ،بحيث تتضمن مستوى المخاطر المقبولة وضمان عدم تعريض

البنك لمخاطر مرتفعة ،وأن يكون المجلس ملما ببيئة العمل التش يلية للبنك والمخاطر المرتبطة بها ،وأن يتأكد من
وجود أدوات وبنية تحتية إلدارة المخاطر في البنك قادرة على تحديد وقيا

التي يتعرض لها البنك.

وضبط ومراقبة كافة أنواع المخاطر

 .12ضمان وجود نظم معلومات إدارية ( )MISكافية وموثوق بها ت طي كافة أنشطة البنك.
 .13التحقق من أن السياسة االئتمانية للبنك تتضمن تقييم نوعية الحاكمية المؤسسية لمتعاملي الشركات وخاصة
الشركات المساهمة العامة ،بحيث يتم تقييم المخاطر للمتعاملين بنقاط الضعف والقوة تبعا لممارساتهم في مجال

الحاكمية.

 .14التأكد من أن البنك يتبنى مبادرات اجتماعية مناسبة في مجال حماية البيــئة والصحة والتعليم ،ومراعاة تقديم التمويل
للشركات الص يرة ومتوسطة الحجم بأسعار وآجال مناسبة.

 .15اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإيجاد فصل واضح بين سلطات المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة من جهة واإلدارة
التنفيذية من جهة أخرى بهدف تعزيز الحاكمية المؤسسية السليمة ،وعليه إيجاد آليات مناسبة للحد من تأثيرات
المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة ،وذلك من خالل اآلتي على سبيل المثال ال الحصر-:

أ .أن ال يش ل أي من المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة في اإلدارة التنفيذية العليا.

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

 .16اعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبين التسلسل اإلداري ،بما في ذلك لجان المجلس والهيئة واإلدارة التنفيذية.

 .17تحديد العمليات المصرفية التي تتطلب موافقته على أن يراعى عدم التوسع في ذلك بما يخل بالدور الرقابي
للمجلس .وأن ال يمنح صالحيات تنفيذية بما فيها صالحيات منح ائتمان لعضو من أعضاء المجلس منفردا بما
في ذلك رئيس المجلس.

 .18وضع نظام داخلي خاص يتم مراجعته بشكل سنوي ،تحدد بموجبه بشكل مفصل مهام وصالحيات المجلس
ومسؤولياته.
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 .19اعتماد تقرير الحوكمة وتضمينه للتقرير السنوي للبنك.

 .20تعيين ضابط ارتباط يعهد اليه متابعة األمور المتعلقة بتطبيقات الحوكمة في البنك مع هيئة االوراق المالية.
 .21اعتماد سياسة اإلفصاح والشفافية الخاصة بالبنك ومتابعة تطبيقها وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات
النافذة.
 .22وضع سياسة تفويض واضحة في البنك يحدد بموجبها األشخاص المفوضين وحدود الصالحيات المفوضة لهم.
 .23اعتماد سياسة اإلحالل والتعاقب الوظيفي واعتماد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في البنك.
 .24وضع سياسة للمسؤولية االجتماعية الخاصة بالبنك وبرامجها تجاه المجتمع المحلي والبيئة.

 .25وضع الية الستقبال الشكاوى واالقتراحات المقدمة من قبل المساهمين بما في ذلك اقتراحاتهم الخاصة بإدراج
مواضيع معينة على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة ،بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها
خالل فترة زمنية محددة.

 .26وضع آلية تتيح للمساهمين الذين يمتلكون ما ال يقل عن  %5من أسهم البنك المكتتب بها بإضافة بنود على
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك قبل ارساله بشكله النهائي للمساهمين ،على أن يتم تزويد هيئة
االوراق المالية بهذه اآللية.
 .27وضع سياسة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح بما يضمن تنفيذ التزامات البنك تجاههم وحفظ حقوقهم وتوفير
المعلومات الالزمة لهم وإقامة عالقات جيدة معهم.

 .28تقييم مدى تطبيق أحكام تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة ومراجعتها بشكل سنوي وبما ال يتعارض
مع التعليمات المعدلة للحاكمية المؤسسية للبنوك االسالمية .
 .29في حال حصول أي تعارض بين توصيات أي من اللجان وق اررات المجلس ،يتعين على المجلس أن يضمن
تقرير الحوكمة بيانا يفصل بوضوح هذه التوصيات وأسباب عدم تقيد المجلس بها.

 .30تحديد مهام أمين السر بحيث تشمل:
أ .حضور جميع اجتماعات المجلس ,وتدوين كافة المداوالت واالقتراحات واالعتراضات والتحفظات وكيفية
التصويت على مشروعات ق اررات المجلس.
ب .تحديد مواعيد اجتماعات المجلس وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس.

ج .التأكد من توقيع أعضاء المجلس على محاضر االجتماعات والق اررات.
د .متابعة تنفيذ الق اررات المتخذة من المجلس ،ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها في اجتماع
سابق.
ه .حفظ سجالت ووثائق اجتماعات المجلس.

و .اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من أن مشاريع الق اررات المنوي إصدارها عن المجلس تتوافق مع
التشريعات.

ز .التحضير الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس.

ح .تزويد البنك المركزي بإق اررات المالءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء المجلس.

 .31التأكد من أن يتاح ألعضاء المجلس ولجانه االتصال المباشر مع اإلدارة التنفيذية وأمين سر المجلس ,وتسهيل
قيامهم بالمهام الموكلة إليهم بما في ذلك االستعانة عند اللزوم وعلى نفقة البنك بمصادر خارجية وذلك بالتنسيق مع
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رئيس المجلس ,مع التأكيد على عدم قيام أي من أعضاء المجلس بالتأثير على ق اررات اإلدارة التنفيذية إال من

خالل المداوالت التي تتم في اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه.

 .32ضمان وجود هيئة رقابة شرعية مالءمة ونظام للضوابط الشرعية يتضمن نظام للرقابة الشرعية الداخلية وذلك من
خالل التأكد من ان هنالك اشرافا شرعيا فعاال مستقال على كل وحده من وحدات البنك.

 .33التحقق من أن جميع األنشطة المصرفية تتم وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية والفتاوى والق اررات الشرعية
الصادرة عن الهيئة.

 .34ضمان تزويد الهيئة بالمعلومات الضرورية والكافية وفي الوقت المناسب بهدف مساعدتها في ممارسة مهامها
المتمثلة في التأكد من مدى التزام البنك بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وتكوين رأي مستقل بالخصوص.
 .35ضمان الحصول على رأي الهيئة على جميع العقود والمعامالت واالتفاقيات والمنتجات والخدمات وسياسات
االستثمار وتوزيع األرباح وتحميل الخسائر وتجنيب اإليرادات على حسابات االستثمار وآلية التصرف في الدخل

غير المطابق للشريعة.

 .36اعتماد السياسة التي تنظم العالقة بين البنك/المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار ،على أن يتم مراجعتها من
قبل الهيئة وااللتزام بنشر هذه السياسة على موقع البنك االلكتروني.

 .37اعتماد دليل السياسات واإلجراءات الخاصة بااللتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية على أن يحتوي على األقل
ما يلي:

أ .آلية عرض المواضيع على الهيئة للحصول على الفتاوى و/أو ق اررات الهيئة حولها.
ب .دليل/إجراءات عمل الهيئة.

ج .آلية ضمان االلتزام بالفتاوى أو الق اررات الصادرة عن الهيئة.

د .آلية لتسهيل اتصال وحدات البنك المختلفة وعمالء البنك مع الهيئة.

 .38ضمان وجود آلية لتزويد متعاملي البنك -عند طلبهم -بشرح ألي فتوى صادرة عن الهيئة.

 .39االلتزام بنشر الفتاوى والق اررات الصادرة عن الهيئة على موقع البنك االلكتروني ،وفي حال تم طرح منتج أو خدمة
أو اعتماد معالجة أو آلية تتعلق بالمنتج أو الخدمة وصدرت بشأنها فتاوى وق اررات ،فيتم نشرها خالل فترة ال تزيد
عن ستة أشهر من تاريخ الطرح/االعتماد.

 .40ضمان االلتزام بمعايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.
 .41يقوم رئيس المجلس بما يلي كحد أدنى:
أ .الحرص على إقامة عالقة بناءة بين المجلس واإلدارة التنفيذية للبنك.
ب .الحرص على إقامة عالقة بناءة بين المجلس والهيئة وبين الهيئة واإلدارة التنفيذية للبنك.
ج .التشجيع على النقد البناء حول القضايا التي يتم بحثها بشكل عام وتلك التي يوجد حولها تباين في وجهات
النظر بين األعضاء ،ويشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.
د .التأكد من استالم جميع أعضاء المجلس لمحاضر االجتماعات السابقة وتوقيعها ،واستالمهم جدول أعمال أي
اجتماع قبل انعقاده بمدة كافية ،على أن يتضمن الجدول معلومات مكتوبة كافية عن المواضيع التي سيتم
مناقشتها في االجتماع ويكون التسليم بواسطة أمين سر المجلس.
ه .التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس.
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و .مناقشة القضايا االستراتيجية والهامة في اجتماعات المجلس بشكل مستفيض.
ز .تزويد كل عضو من أعضاء المجلس عند انتخابه بنصوص القوانين ذات العالقة بعمل البنوك وتعليمات البنك
المركزي ذات العالقة بعمل المجلس بما فيها هذه التعليمات ،وبكتيب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته
وواجباته ,ومهام وواجبات أمين سر المجلس.
ح .تزويد كل عضو بملخص كاف عن أعمال البنك عند التعيين أو عند الطلب.
ط .التداول مع أي عضو جديد بمساعدة المستشار القانوني للبنك حول مهام ومسؤوليات المجلس وخاصة ما
يتعلق بالمتطلبات القانونية والتنظيمية لتوضيح المهام والصالحيات واألمور األخرى الخاصة بالعضوية ومنها
فترة العضوية ،ومواعيد االجتماعات ،ومهام اللجان ،وقيمة المكافآت ،وإمكانية الحصول على المشورة الفنية
المتخصصة المستقلة عند الضرورة.
ي .تلبية احتياجات أعضاء المجلس فيما يتعلق بتطوير خبراتهم وتعلمهم المستمر ،وأن يتيح للعضو الجديد
حضور برنامج توجيه ) ،(Orientation Programبحيث يراعي الخلفية المصرفية للعضو ،على أن يحتوى
هذا البرنامج وكحد أدنى المواضيع التالية:
 .1البنية التنظيمية للبنك ،والحاكمية المؤسسية ،وميثاق قواعد السلوك المهني.
 .2األهداف المؤسسية وخطة البنك االستراتيجية وسياساته المعتمدة.
 .3األوضاع المالية للبنك.
 .4هيكل مخاطر البنك وإطار إدارة المخاطر لديه.
 .5الضوابط الشرعية.

 .42يقوم كل عضو من أعضاء المجلس بما يلي كحد أدنى:
أ .اإللمام بالتشريعات والمبادئ المتعلقة بالعمل المصرفي االسالمي والبيئة التش يلية للبنك ومواكبة

التطورات التي تحصل فيه وكذلك المستجدات الخارجية التي لها عالقة بأعماله بما في ذلك متطلبات

التعيين في وظائف اإلدارة التنفيذية العليا في البنك.
ب .حضور اجتماعات المجلس ،واجتماعات لجانه حسب المقتضى واجتماعات الهيئة العامة.
ج .عدم اإلفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالبنك أو استخدامها لمصلحته الخاصة أو لمصلحة
غيره.

د .ت ليب مصلحة البنك في كل المعامالت التي تتم مع أي شركة أخرى له مصلحة شخصية فيها ,وعدم
أخذ فرص العمل التجاري الخاصة بالبنك لمصلحته الخاصة ،وأن يتجنب تعارض المصالح
واإلفصاح للمجلس بشكل تفصيلي عن أي تعارض في المصالح في حالة وجوده مع االلتزام بعدم

يدون هذا
الحضور أو المشاركة بالقرار المتخذ باالجتماع الذي يتم فيه تداول مثل هذا الموضوع ،وأن َ
اإلفصاح في محضر اجتماع المجلس.
ه .تخصيص الوقت الكافي لإلضطالع بمهامه كعضو مجلس إدارة.
هذا وعلى لجنة الترشيح والمكافآت إيجاد منهجية واضحة للتحقق من ذلك بما فيها (على سبيل المثال)
مدى تعدد إرتباط العضو بعضويات مجالس إدارة أخرى /هيئات /منتديات ..إلخ.
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المادة ( :)7حدود المسؤولية والمساءلة.
أ .يعتمد المجلس حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة وااللتزام واإللزام بها في جميع المستويات اإلدارية في البنك.
ب .يتأكد المجلس من أن الهيكل التنظيمي يعكس بوضوح خطوط المسؤولية والسلطة ,على أن يشمل على األقل
المستويات الرقابية التالية:
 .1المجلس ولجانه.
 .2هيئة الرقابة الشرعية.
 .3إدارات منفصلة للمخاطر واالمتثال والتدقيق الداخلي والتدقيق الشرعي الداخلي ال تمار

أعمال تنفيذية

يومية.
 .4وحدات/موظفين غير مشاركين في العمليات اليومية ألنشطة البنك (مثل موظفي مراجعة االئتمان و
.)Middle Office

ج .يتأكد المجلس من أن اإلدارة التنفيذية العليا تقوم بمسؤولياتها المتعلقة بإدارة العمليات اليومية للبنك وأنها تساهم
في تطبيق الحاكمية المؤسسية فيه ،وأنها تفوض الصالحيات للموظفين ،وأنها تنشئ بنية إدارية فعالة من شأنها
تعزيز المساءلة ،وأنها تنفذ المهام في المجاالت واألنشطة المختلفة لألعمال بشكل يتفق مع السياسات واإلجراءات
التي اعتمدها المجلس والق اررات والفتاوى الصادرة عن الهيئة.

د .يعتمد المجلس ضوابط رقابية وشرعية مناسبة تمكنه من مساءلة اإلدارة التنفيذية العليا.

ه .على الرغم مما ورد في قانون الشركات ،ال يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام ويجب أن ال
يكون رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس أو المساهمين الرئيسيين مرتبطا مع المدير العام بصلة قرابة
دون الدرجة الرابعة.

و .يقوم المدير العام إضافة إلى ما هو وارد في التشريعات بما يلي:
 .1تطوير التوجه االستراتيجي للبنك.
 .2تنفيذ استراتيجيات وسياسات البنك.
 .3تنفيذ ق اررات المجلس.

 .4تنفيذ الق اررات والفتاوى الصادرة عن الهيئة وااللتزام بها.

 .5توفير اإلرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة األجل.
 .6توصيل رؤية ورسالة واستراتيجية البنك إلى الموظفين.
 .7إعالم المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك.
 .8إدارة العمليات اليومية للبنك.
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المادة ( :)8اللجان المنبثقة عن المجلس

يشكل المجلس لجان من بين أعضائه ،يحدد أهدافها ويفوضها بصالحيات من قبله ،وذلك وفق ميثاق يوضح ذلك،
وعلى هذه اللجان أن تقوم برفع تقارير دورية الى المجلس وتقري ار حول أعمالها الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

للبنك ،كما وأن وجود هذه اللجان ال يعفي المجلس ككل من تحمل مسؤولياته ،وتأخذ كل من اللجان ق ارراتها وتوصياتها
باألكثرية المطلقة لألعضاء وإذا تساوت االصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .ويشكل المجلس اللجان
التالية كحد أدنى:
أ .لجنة الحاكمية المؤسسية:

 .1تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل بحيث يكون غالبية أعضاء اللجنة من األعضاء المستقلين وعلى أن
تضم رئيس المجلس.

 .2تجتمع اللجنة مرتين في السنة على األقل أو بطلب من

رئيسها.

 .3تتولى هذه اللجنة التوجيه واإلشراف على إعداد دليل الحاكمية المؤسسية وتحديثه ومراقبة تطبيقه ،وإعداد تقرير
الحوكمة وتقديمه للمجلس ،ودراسة مالحظات هيئة األوراق المالية بخصوص تطبيق الحوكمة في البنك ومتابعة
ما تم بشأنها.
ب .لجنة التدقيق:

 .1مع مراعاة ما ورد في قانون البنوك ،تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل ويكون غالبية أعضاء اللجنة
بما فيهم رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين وأن ال يكون رئيس اللجنة هو رئيس المجلس أو رئيس ألي لجنة
أخرى منبثقة عن المجلس.

 .2تجتمع اللجنة دوريا على أن ال يقل عدد اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات في السنة.

 .3يكون جميع أعضاء اللجنة حاصلين على مؤهالت علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجاالت المحاسبة

أو المالية أو أي من التخصصات أو المجاالت المشابهة ذات العالقة بأعمال البنك وفي حال عدم وجود خبرة
مناسبة بأعمال البنوك االسالمية العمل على اخضاعهم لبرامج تدريبية مناسبة في مجال معايير المحاسبة
والتدقيق والضوابط والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية
والمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية االسالمية.

 .4مع مراعاة ما ورد في قانون البنوك بخصوص مهام وصالحيات اللجنة ,فإن عليها القيام بمراجعة األمور
التالية:
أ .نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي للبنك.

ب .القضايا المحاسبية ذات األثر الجوهري على البيانات المالية للبنك.
ج .أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك.

 .5تقوم اللجنة بتقديم التوصيات للمجلس بخصوص تعيين المدقق الخارجي وإنهاء عمله وأتعابه وأي شروط تتعلق
بالتعاقد معه ،باإلضافة إلى تقييم استقالليته ,آخذة باالعتبار أي أعمال أخرى كلف بها خارج نطاق التدقيق.

 .6تتوفر لدى اللجنة صالحية الحصول على أي معلومات من اإلدارة التنفيذية ولها الحق في استدعاء أي إداري
لحضور أي من اجتماعاتها على أن يكون منصوصا على ذلك في ميثاقها.
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 .7تقوم اللجنة باالجتماع مع المدقق الخارجي والمدقق الداخلي ومسؤول االمتثال مرة واحدة على األقل في السنة
بدون حضور أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا.

 .8تقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة اإلجراءات التي تمكن الموظف من اإلبالغ بشكل سري عن أي خطأ في التقارير
المالية أو أية مخالفات شرعية أو أية أمور أخرى ،وتضمن اللجنة وجود الترتيبات الالزمة للتحقيق المستقل
والتأكد من متابعة نتائج التحقيق ومعالجتها بموضوعية.

 .9تقوم اللجنة بالتأكد من قدرة المدقق الخارجي على مراجعة مدى التزام البنك بالضوابط الشرعية وضمن الشروط
المنصوص عليها في رسالة االرتباط الموقعة معه والتأكد من قيامه بذلك.
 .10إتخاذ الق اررات في طلبات (إعدام الدين كليا أو جزئيا) لكافة التسهيالت.
 .11التأكد من عدم وجود أي تعارض في المصالح قد ينجم عن قيام البنك بعقد الصفقات أو إبرام العقود أو
الدخول في المشروعات مع األطراف ذوي العالقة.

 .12ال يجوز دمج أعمال أي لجنة أخرى مع أعمال هذه اللجنة.
ج .لجنة الترشيح والمكافآت:

 .1تتألف اللجنة على األقل من ثالثة أعضاء بحيث يكون غالبية أعضاء اللجنة بمن فيهم رئيس اللجنة من
األعضاء المستقلين.
 .2تجتمع اللجنة دوريا على ان ال يقل عدد اجتماعاتها عن اجتماعين في السنة.
 .3تتولى هذه اللجنة المهام التالية:

أ .تحديد األشخاص المؤهلين لالنضمام إلى عضوية المجلس مع األخذ باالعتبار قدرات ومؤهالت األشخاص
المرشحين ،كما يؤخذ بعين االعتبار في حالة إعادة ترشيح العضو عدد مرات حضوره وفاعلية مشاركته في
اجتماعات المجلس.

ب .تحديد األشخاص المؤهلين لالنضمام الى عضوية الهيئة مع األخذ باالعتبار قدرات ومؤهالت األشخاص
المرشحين ،ومراعاة أن يكون عضو الهيئة ذا ملكه فقهية متمكنا من فهم كالم المجتهدين قاد ار على االجتهاد

والتخريج الفقهي أو االستنباط في القضايا المستجدة ،وأن يتصف بالفطنة واليقظة والعلم بأحوال النا

وأعرافهم

والتنبه لحيلهم في التزوير وقلب الكالم وتصوير الباطل بصور الحق وأن يعرف أعراف البلد وعاداته ليعرف
قصد المستفتي ،كما يؤخذ بعين االعتبار في حالة اعادة ترشيح العضو عدد مرات حضوره وفاعلية مشاركته
في اجتماعات الهيئة.

ج .ترشح إلى المجلس األشخاص المؤهلين لالنضمام إلى اإلدارة التنفيذية العليا.
د .التأكد من حضور أعضاء المجلس وأعضاء الهيئة ورشات عمل أو ندوات في المواضيع المصرفية وباألخص
إدارة المخاطر والحاكمية المؤسسية وآخر تطورات العمل المصرفي اإلسالمي.

ه .تحديد فيما إذا كان العضو يحقق صفة العضو المستقل آخذة بعين االعتبار الحد األدنى للشروط الواردة في
هذا الدليل ،ومراجعة ذلك بشكل سنوي ،واعالم هيئة األوراق المالية في حال انتفاء صفة االستقاللية عن أي
عضو من أعضاء المجلس.
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و .إتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم أداء المجلس والهيئة والمدير العام ،بحيث يكون معيار تقييم األداء
موضوعيا.

ز .إجراء تقييم سنوي ألداء المجلس واللجان المنبثقة عنه ،على أن تقوم اللجنة بإعالم هيئة األوراق المالية بنتيجة
هذا التقييم.
ح .توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض المواضيع الهامة عن البنك ألعضاء المجلس وأعضاء الهيئة
عند الطلب ،والتأكد من اطالعهم المستمر حول أحدث المواضيع ذات العالقة بالعمل المصرفي اإلسالمي.

ط .التأكد 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 وامتيازاتهم األخرى.

ي .وضع سياسة لإلحالل والتعاقب الوظيفي والسياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في البنك ومراقبة
تطبيقها ،ومراجعتها بشكل سنوي.

د .لجنة إدارة المخاطر:

 .1تتألف هذه اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل من المجلس على أن يكون من بينهم عضوا مستقال ،ويجوز أن
يشارك في عضويتها أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا.
 .2تجتمع اللجنة دوريا على ان ال يقل عدد اجتماعاتها عن اجتماعين في السنة.
 .3تتولى اللجنة المهام التالية:

أ .وضع إطار إدارة المخاطر(سياسة ادارة المخاطر) في البنك ومراجعته بشكل سنوي.

ب .مراجعة استراتيجية إدارة المخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من المجلس.
ج .مواكبة التطورات التي تؤثر على إدارة المخاطر بالبنك ،ورفع تقارير دورية عنها إلى المجلس.

د .التحقق من عدم وجود تفاوت بين المخاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى المخاطر المقبولة التي وافق
عليها المجلس.

ه .تهيئة 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 إلى المجلس ومتابعة

معالجتها.
و .متابعة وتقييم مختلف أنواع المخاطر التي قد يتعرض لها البنك.

رئيسا ألكثر من لجنة من اللجان المذكورة أعاله كما يحظر
يحظر على أي عضو في المجلس أن يكون ً
رئيسا ألكثر من لجنتين من كافة اللجان المنبثقة عن المجلس.
عليه أن يكون ً

15

دليل الحاكمية المؤسسية

2020

ه .لجنة التسهيالت:
 .1تتألف اللجنة من خمسة أعضاء ويجوز أن يكون أحد أعضائها مستقال على أن ال يكون عضوا في
لجنة التدقيق ،كما يمكن أن يشارك أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا في إجتماعاتها لعرض توصياتهم.
 .2تنحصر صالحيات اللجنة باتخاذ القرار المناسب بخصوص التسهيالت التي تم التوصية بالموافقة عليها
من قبل أعلى لجنة في لجنة االدارة التنفيذية.

 .3يتم تحديد حدود عليا للصالحيات المناطة بهذه اللجنة والمتعلقة بمنح أو تعديل أو تجديد أو هيكلة
التسهيالت االئتمانية وبحيث يكون هناك صالحيات واضحة للمجلس بالخصوص.

 .4يكون النصاب القانوني إلجتماعات اللجنة بحضور أربعة أعضاء على األقل وتتخذ ق ارراتها بأغلبية عدد
أعضائها ب ض النظر عن عدد الحاضرين منهم.

 .5يتم رفع تقرير دوري الى المجلس بتفاصيل التسهيالت التي تم الموافقة عليها من قبل اللجنة.
 .6يقوم أعضاء اللجنة بحضور إجتماعاتها والتصويت على ق ارراتها 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.

 .7للمجلس تفويض بعض أو جميع صالحيات هذه اللجنة في تعديل شروط أو هيكلة التسهيالت للجنة
االدارة التنفيذية المذكورة اعاله مع ضرورة إطالع لجنة التسهيالت على ما تم إتخاذه من ق اررات ضمن
هذه الصالحيات.
و .لجنة االدارة:

 .1تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء من المجلس على األقل.
 .2تجتمع اللجنة مرتين في السنة على األقل أو بطلب من رئيسها.
 .3تتولى اللجنة المهام التالية:
أ .المهام المتعلقة بالق اررات المالية واالستراتيجية المؤسسية من حيث التوصية الى المجلس باعتماد
الخطة االستراتيجية للبنك والموازنة التقديرية السنوية والموافقة على المطالبات المالية ضمن
الصالحيات المحددة في دليل الصالحيات المالية المعتمد من قبل المجلس.
ب .اتخاذ الق اررات المتعلقة بعمليات االستثمار التي تزيد عن صالحيات أعلى لجنة في االدارة التنفيذية.
ج .التوصية للمجلس باعتماد كافة السياسات التي تحكم اعمال البنك باستثناء السياسات المتعلقة بادارة
المخاطر واالئتمان والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية والسياسات المتعلقة باالمتثال ومكافحة

غسل االموال والحاكمية المؤسسية.
د .اعتماد كافة الصالحيات المالية واالدارية باالضافة الى الصالحيات المتعلقة بعمليات االستثمار
والتوصية للمجلس للموافقة عليها.
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ز .لجنة االمتثال:

 .1تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء من المجلس على االقل.
 .2تجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي أو بطلب من رئيسها.
 .3تتولى اللجنة المهام التالية:

أ.

اإلشراف على ضمان استقاللية ادارة االمتثال ومكافحة غسل األموال وبحيث تتضمن ادارة االمتثال
ومكافحة غسل األموال قسما لالمتثال الشرعي وضمان استمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة.

ب .االشراف على قيام ادارة االمتثال ومكافحة غسل االموال برفع تقاريرها الى اللجنة ،وإلى هيئة الرقابة
الشرعية فيما يتعلق باالمتثال الشرعي ،مع إرسال نسخة عنها إلى المدير العام.
ج .اعتماد سياسة االمتثال (من ضمنها مهام ومسؤوليات دائرة االمتثال) واالمتثال الشرعي ومكافحة غسل
االموال وأي سياسة أخرى تتعلق بأعمال دائرة االمتثال ومكافحة غسل االموال والتوصية للمجلس بالموافقة
عليها.
د .تقييم درجة الفعالية التي يدير بها البنك "مخاطر عدم االمتثال ومكافحة غسل األموال" مرة واحدة في السنة
على األقل ومراجعتها عند إجراء أية ت يي ارت عليها.
ه .اإلشراف والرقابة على أسس االمتثال ومكافحة غسل االموال و تمويل اإلرهاب في البنك من خالل التقارير
التي يحضرها و/أو يرفعها أمين سر اللجنة.
و .التأكد من االمتثال وفقا للسياسات واالجراءات ومتطلبات البنك المركزي األردني والجهات التشريعية االخرى
بما فيها متطلبات مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب.
ز .التأكد من ضمان وجود نظام رقابي داخلي فعال لتطبيق سياسات االمتثال ،والتحقق من حسن أدائه.
ح .متابعة التقارير اإلفصاحية الصادرة عن دائرة االمتثال ومكافحة غسل االموال في البنك.
ط .العمل و التنسيق مع لجان المجلس األخرى لرفع سوية االمتثال في البنك.
ي .مواكبة التطورات السريعة والتعقيدات المتزايدة التي تط أر على ادارة االمتثال ومكافحة غسل األموال ورفع
تقارير دورية الى المجلس حول تلك التطورات.
ك .التوصية للمجلس في نطاق مسؤولياتها إذا ارتأت أنها ضرورية لتحسين أعمالها ،أو في حال تطلبت
التعليمات ذلك.
ل .التوصية بتوفير الموارد الالزمة ألنشطة االمتثال و رفدها بالمتطلبات الالزمة.
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ح .لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات:
 .1تتألف اللجنه من ثالثه أعضاء من المجلس على األقل يتم اختيارهم من ذوي الخبرة و المعرفة االستراتيجية في
مجال تكنولوجيا المعلومات.
 .2تجتمع اللجنة على أسا

ربع سنوي على األقل.

 .3تتولى اللجنة المهام التالية:
أ.

اعتماد األهداف االستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والهياكل التنظيمية المناسبة بما في ذلك اللجان
التوجيهية على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا وعلى وجه الخصوص (اللجنة التوجيهية

لتكنولوجيا

المعلومات) وبما يضمن تحقيق وتلبية األهداف االستراتيجية للبنك و تحقيق أفضل قيمة مضافة من
مشاريع واستثمارات موارد تكنولوجيا المعلومات ،واستخدام األدوات والمعايير الالزمة لمراقبة والتأكد من
مدى تحقق ذلك ،مثل استخدام نظام بطاقات األداء المتوازن لتكنولوجيا المعلومات ( IT Balanced
) Scorecardsواحتساب معدل العائد على االستثمار) ، (ROI) (Return On Investmentوقيا
أثر المساهمة في زيادة الكفاءة المالية والتش يلية.
ب .اعتماد اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات يحاكي أفضل الممارسات
الدولية المقبولة بهذا الخصوص وعلى وجه التحديد (Control Objectives for Information and

) related Technology-COBITيتوافق ويلبي تحقيق أهداف ومتطلبات تعليماتنا من خالل تحقيق
األهداف المؤسسية بشكل مستدام ،وتحقيق مصفوفة أهداف المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها،
وي طي عمليات حاكمية تكنولوجيا المعلومات.
ج .اعتماد مصفوفة األهداف المؤسسية و أهداف المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها واعتبار معطياتها حد
أدنى ،وتوصي

د.

األهداف الفرعية الالزمة لتحقيقها.

اعتماد مصفوفة للمسؤوليات ) (RACI Chartتجاه العمليات الرئيسية لحاكمية تكنولوجيا المعلومات
والعمليات الفرعية المنبثقة عنها من حيث :الجهة أو الجهات أو الشخص أو األطراف المسؤولة بشكل
أولي ) ،(Responsibleوتلك المسؤولة بشكل نهائي ) ،(Accountableوتلك المستشارة

) ،(Consultedوتلك التي يتم إطالعها( )Informedتجاه كافة العمليات مسترشدين بمعيار

) (COBIT5 Enabling Processesبهذا الخصوص.
ه .التأكد من وجود إطار عام إلدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات يتوافق ويتكامل مع اإلطار العام الكلي
و.

إلدارة المخاطر في البنك وبحيث يأخذ بعين االعتبار ويلبي كافة عمليات حاكمية تكنولوجيا المعلومات.
اعتماد موازنة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات بما يتوافق واألهداف االستراتيجية للبنك.

ز .االشراف العام واالطالع على سير عمليات وموارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات للتأكد من كفايتها
ومساهمتها الفاعلة في تحقيق متطلبات وأعمال البنك.
ح.

اإلطالع على تقارير التدقيق لتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة اإلنحرافات.

ط .التوصية للمجلس باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح أية إنحرافات
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المادة ( :)9هيئة الرقابة الشرعية

 مع مراعاة ما ورد في المادة ( )58من قانون البنوك رقم( )28لسنة  2000وتعديالته يتم االلتزام بمايلي:

 .1تعيين الهيئة العامة للمساهمين أعضاء الهيئة بناء على توصية المجلس وبتنسيب من لجنة الترشيح والمكافآت
لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

 .2يتم توقيع رسالة ارتباط بين البنك والهيئة يتم فيها تحديد نطاق عمل الهيئة وواجباتها وأتعابها.
 .3اجتماعات الهيئة:

أ .تجتمع الهيئة بشكل دوري للقيام بالمراجعات الدورية ومتابعة االلتزام الشرعي لعمليات البنك وعلى أن ال تقل
اجتماعاتها عن ستة اجتماعات في السنة ،كما يجب أن تجتمع مع المجلس ولجنة التدقيق والمدقق الخارجي

على األقل مرتين في السنة (كل ستة أشهر) لمناقشة المسائل ذات االهتمام المشترك.

ب .على أعضاء الهيئة حضور اجتماعات الهيئة حضو ار شخصيا ,وفي حال تعذر الحضور الشخصي فيمكن
لعضو الهيئة إبداء وجهة نظره من خالل الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس الهيئة ،وله الحق في التصويت
والتوقيع على محضر االجتماع ،ويفقد العضو هذا الحق في اي من الحاالت التالية:
 .1اذا ت يب العضو عن الحضور الشخصي دون عذر مقبول.

 .2اذا كانت نسبة الحضور الشخصي للعضو تقل عن  %50من اجتماعات الهيئة.
ج .يتم تدوين محاضر اجتماعات الهيئة بصورة دقيقة وكاملة وتدوين أي تحفظات أثيرت من قبل أي عضو ،وأن
يحتفظ البنك بجميع هذه المحاضر بشكل مناسب.

د .تتولى اإلدارة التنفيذية العليا وقبل اجتماع الهيئة بوقت كاف تقديم معلومات وافية ودقيقة ألعضاء الهيئة ،ويتولى
رئيس الهيئة التحقق من ذلك.
 .4تتولى الهيئة إعداد دليل إجراءات يشمل نظام عمل الهيئة ،واختصاصاتها ،ومسؤولياتها ،وتنظيم عالقتها مع
المجلس واإلدارة التنفيذية ،وآلية إعداد تقاريرها التي ترفع إلى اإلدارة والمجلس والمساهمين ،ومنهجيتها في الرقابة
الشرعية ،وآلية عقد اجتماعاتها.

 .5على الهيئة مراعاة البيئة الشرعية  -اخذة باالعتبار احكام المادة /53أ من قانون البنوك رقم  28لسنة 2000
وتعديالته -والتشريعية في المملكة.
 .6تطبق مدونة قواعد السلوك المعمول فيها بالبنك على أعضاء الهيئة.
 .7يشترط توفر المتطلبات التالية كحد أدنى لضمان استقاللية عضو الهيئة:

أ .أن ال يكون حاصال على أي تمويل له أو ألي من أفراد عائلته حتى الدرجة الثانية من البنك أو أي من
الشركات التابعة للبنك.

ب .أن ال يكون قد عمل كموظف في البنك أو في أي من الشركات التابعة له خالل السنتين الماضيتين من تاريخ
التعيين.
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ج .أن ال يكون عضوا في هيئة رقابة شرعية لدى أي بنك إسالمي آخر مرخص في المملكة وأن ال يكون عضوا
في هيئات رقابية شرعية ألكثر من أربع مؤسسات مالية ال تقبل الودائع عاملة في المملكة ،مع مراعاة عدم
تضارب المصالح.
د .أن ال يكون عضوا في مجلس إدارة البنك أو مالكا لشركة يتعامل معها البنك باستثناء التعامالت التي تنشأ
بسبب الخدمات و/أو األعمال المعتادة التي يقدمها البنك لمتعامليه وعلى أن تحكمها ذات الشروط التي
تخضع لها التعامالت المماثلة مع أي طرف آخر ودون أي شروط تفضيلية.
ه .أن ال تربطه بأي من أعضاء مجلس إدارة البنك أو بأي شخص من االدارة التنفيذية العليا في البنك قرابة حتى
الدرجة الثانية  ،وأن ال يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي أو مكافآت أو مزايا أو هدايا باستثناء ما
يتقاضاه لقاء عضويته في الهيئة أو ما يتقاضاه مقابل أي أعمال اضافية يكلف بها وال تؤثر على استقالليته.
و .أن ال يكون مساهما في البنك أو ممثال لمساهم رئيسي في البنك ،أو مساهما في إحدى الشركات التابعة
للبنك ,أو مساهما في المجموعة المالكة للبنك.

.8

على عضو الهيئة السعي لتحقيق ما يلي-:

أ .المحافظة على العدل واإلنصاف بين أصحاب المصالح.
ب .التصرف بطريقة تسمح له بالحفاظ على أمانته ونزاهته.
ج .أن يأخ ــذ فـ ـ ي اإلعتب ــار عن ــد إتخ ــاذ القـ ـرار الجوان ــب القانوني ــة والتشـ ـريعية إض ــافة إل ــى الجوان ــب الفني ــة لاللتـ ـزام
الشرعي.
د .تقدير اختالف اآلراء بين مختلف المذاهب الفقهية وتباينات الخبرة بين زمالئه في الهيئة.

.9

تتولى الهيئة اعمال الفتوى والرقابة الشرعية وعلى النحو التالي:

أ .مراقبة اعمال البنك وانشطته من حيث توافقها وعدم مخالفتها ألحكام الشريعة االسالمية ومتابعة ومراجعة
العمليات للتحقق من خلوها من اي محظورات شرعية .

ب .ابداء الراي واعتماد جميع العقود والمعامالت واالتفاقيات والمنتجات والخدمات وسياسات االستثمار والسياسة
التي تنظم العالقة ما بين المساهمين واصحاب حسابات االستثمار بما فيها توزيع االرباح وتحميل الخسائر
وتجنيب االيرادات على حسابات االستثمار والية التصرف في الدخل غير المطابق للشريعة.
ج .الموافقة على تحميل اي خسائر تنتج عن عمليات البنك فيما يخص اصحاب حسابات االستثمار.
د .تكوين وابداء الراي بمدى التزام البنك بأحكام ومبادئ الشريعة االسالمية وبحيث تقوم الهيئة بما يلي :
 .1مراجعة واعتماد تقرير التدقيق الشرعي الداخلي السنوي ورفعه للجنة التدقيق.

 .2اصدار تقرير نصف سنوي /سنوي حول االلتزام الشرعي بحيث يتضمن مدى فعالية الضوابط الشرعية

الداخلية واي مواطن ضعف في انظمة الضوابط الشرعية والرقابة الشرعية الداخلية ذات االثر الجوهري

وعلى ان يتم رفع التقرير نصف السنوي للمجلس والتقرير السنوي للهيئة العامة للمساهمين ونسخة من كل

منهما للبنك المركزي.

ه .مراجعة السياسات واالرشادات المتعلقة بأحكام الشريعة االسالمية والموافقة عليها .
و .تقديم المشورة لألطراف التي تقدم خدمات للبنك مثل المدققين والقانونيين والمستشارين .
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ز .التأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية الداخلية في البنك .

ح .التأكد من كفاية وفعالية ادارة التدقيق الشرعي الداخلي وذلك من خالل مراجعة تقارير ادارة التدقيق الشرعي
الداخلي ورد االدارة عليها وتقديم التوجيهات إلدارة التدقيق الشرعي الداخلي .
ط .التنسيق مع لجنة الحاكمية المؤسسية ولجنة التدقيق للتأكد من التزام البنك بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
ي .إقتراح برامج التدريب الشرعي الالزم لموظفي البنك.

ك .االطالع على كافة التقارير التي تتضمن مراجعة االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية بما فيها تقارير
البنك المركزي والمدقق الخارجي وردود اإلدارة عليها.

ل .حضور اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين و قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية من قبل رئيسها أو من يفوضه
من أعضاء الهيئة.
م .إبداء الرأي في عقد تأسيس البنك والنظام األساسي والتأكد من انسجامهما مع أحكام ومبادئ الشريعة
اإلسالمية.

ن .التنسيب للمجلس على تعيين أو إنهاء خدمات مدير التدقيق الشرعي الداخلي.
 .10يتم تعيين مدير دائرة التدقيق الشرعي الداخلي أمين سر للهيئة.
 .11يتولى أمين سر الهيئة المهام التالية:
أ.

حض ــور جمي ــع اجتماع ــات الهيئ ــة ,وت ــدوين كاف ــة الم ــداوالت واالقت ارح ــات واالعت ارض ــات والتحفظ ــات وكيفي ــة

التصويت على مشروعات ق اررات الهيئة.
ب .تحديد مواعيد اجتماعات الهيئة وذلك بالتنسيق مع رئيس الهيئة وتبلي ها لألعضاء.
ج .التحضــير الجتماعــات الهيئــة واســتالم االستفســارات الشــرعية مــن كافــة الوحــدات التنظيميــة تمهيــدا لعرضــها
على الهيئة.

د.

التأكد من توقيع أعضاء الهيئة على محاضر االجتماعات والق اررات.

ه .متابعــة تنفيــذ الفتــاوى والق ـ اررات المتخــذة مــن الهيئــة وتزويــد إدارة التــدقيق الشــرعي الــداخلي ودائ ـرة االمتث ــال
لإلحاطة والعمل بها ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها في اجتماع سابق.
و.

حفظ سجالت ووثائق إجتماعات الهيئة.

ز .تدوين إسم العضو المت يب عن اإلجتماع مع بيان ما إذا كان بعذر أم ال ويذكر ذلك في محضر الجلسة.

ح .تزويد البنك المركزي بإق اررات المالءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء الهيئة.

 .12يحــق للهيئــة الحصــول علــى أي معلومــة والوصــول مــن دون قيــود إلــى جميــع أنشــطة البنــك واالتصــال بــأي
موظــف داخــل البنــك ،كمــا تعطــى كافــة الصــالحيات التــي تمكنهــا مــن أداء المهــام الموكلــة إليهــا وعلــى النحــو

المطلوب ،بما في ذلك استدعاء أي موظف في البنك.

 .13للهيئة إذا مـا اقتضـت الحاجـة ،وبعـد الحصـول علـى موافقـة المجلـس االسـتعانة بمصـادر خارجيـة وعلـى نفقـة
البنك لمساعدتها في القيام بالمهام الموكلة إليها على أكمل وجه.
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المادة ( :)10المالءمة

يجــب أن يتمتــع أعضــاء المجلــس وأعضــاء الهيئــة واإلدارة التنفيذيــة العليــا بــأكبر قــدر مــن المصــداقية والن ازهــة والكفــاءة

والخبـرات الالزمــة والقـدرة علــى االلتـزام وتكـريس الوقـت لعمــل البنـك ,ويقــع علـى عــاتق المجلـس ولجنــة الترشـيح والمكافــآت
مسؤولية التأكد من ذلك.

المادة ( :)11مالءمة أعضاء المجلس

أ .يعتمد المجلس سياسة فعالة لضمان مالءمـة أعضـ ائه ،علـى أن تتضـمن هـذه السياسـة الحـد األدنـى مـن المعـايير
والمتطلب ــات والش ــروط الواج ــب توفره ــا ف ــي العض ــو المرش ــح والمع ـ َـين ،وي ــتم مراجع ــة ه ــذه السياس ــة كلم ــا اس ــتدعت
الحاجــة ل ــذلك ،ووضــع إج ـراءات وأنظمــة كافي ــة للتأك ــد مــن اس ــتيفاء جميــع األعض ــاء لمعــايير المالءم ــة واس ــتمرار

تمتعهم بها ,وتزويد البنك المركزي بنسخة من هذه السياسة معتمدة من مجلس إدارته .

ب .تتوافر فيمن يش ل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك الشروط التالية-:
 .1أن ال يقل عمره عن خمسة وعشرين سنـة.

 .2أن ال يكون عضوا في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة أو مـدي ار عامـا لـه أو موظفـا فيـه مـا لـم يكـن
البنك اآلخر تابعا لذلك البنك.

مستشار قانونيا أو مدقق حسابات للبنك.
ا
 .3أن ال يكون محاميا أو

 .4أن يكــون حاصــال علــى الدرجــة الجامعيــة األولــى كحــد أدنــى سـواء فــي االقتصــاد أو الماليــة أو المحاســبة أو
إدارة األعمـ ــال أو أي مـ ــن التخصصـ ــات المشـ ــابهة ،ويجـ ــوز للجنـ ــة الترشـ ــيح والمكافـ ــآت النظـ ــر فـ ــي إضـ ــافة

تخصصات أخرى إن اقترنت بخبرة لها عالقة بأعمال البنوك.

 .5أن ال يكون موظفا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثال عنها.

 .6أن ال يكــون عضـوا فــي مجــالس إدارة أكثــر مــن خمــس شــركات مســاهمة عامــة داخــل المملكــة سـواء بصــفته
الشخصية في بعضها وبصفته ممثال لشخص اعتباري في بعضها اآلخر.

 .7أن يكــون لديــه خب ـرة فــي مجــال أعمــال البنــوك أو الماليــة أو المجــاالت المشــابهة ال تقــل عــن خمــس ســنوات
ولديه معرفة باألنشطة المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

ج .للبنــك المركــزي أن يعتــرض علــى ترشــيح أي شــخص لعضــوية مجلــس ادارة البنــك اذا وجــد أنــه ال يحقــق أي مــن
الشروط الواردة في البند (ب) أعاله.
د .علــى كــل مــن يشـ ل رئاســة أو عضــوية المجلــس توقيــع إقـرار( وفــق النمــوذج المرفــق رقــم ( ))1يحفــظ لــدى البنــك
ونسخة منه إلى البنك المركزي مرفقا به السيرة الذاتية للعضو.

ه .على رئيس المجلس التأكد من إعالم البنك المركزي عـن أي معلومـات جوهريـة يمكـن أن تـؤثر سـلبا علـى مالءمـة
أي من أعضائه.
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المادة (:)12مالءمة أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا
أ.

يعتمــد المجلــس سياســة لضــمان مالءمــة أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي البنــك ،وتتضــمن هــذه السياســة الحــد
األدن ــى م ــن المع ــايير والمتطلب ــات والش ــروط الواج ــب توفره ــا ف ــي عض ــو اإلدارة التنفيذي ــة العلي ــا ،ويق ــوم المجل ــس

بمراجعة هذه السياسة مـن وقـت ألخـر ،ووضـع إجـراءات وأنظمـة كافيـة للتأكـد مـن اسـتيفاء جميـع أعضـاء اإلدارة
التنفيذية العليا لمعايير المالءمة واستمرار تمتعهم بها ،وتزويد البنك المركزي بنسخة من هذه السياسة.

ب .يقوم المجلس بتعيين مـدير عـام يتمتـع بالن ازهـة والكفـاءة الفنيـة والخبـرة المصـرفية  ،والحصـول علـى عـدم ممانعـة
البنك المركزي المسبقة على تعيينه.

ج .الحصــول علــى موافقــة المجلــس عنــد تعيــين أو قبــول إســتقالة أو إنهــاء خــدمات أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة
العليا في البنك.
د .يعتمـد المجلـس خطـة إحـالل ( )Succession Planألعضـاء اإلدارة التنفيذيـة العليـا للبنـك ،ويـتم مراجعـة هـذه
الخطة مرة في السنة على األقل.

ه .يــتم إعــالم البنــك المركــزي عــن أي معلومــات جوهريــة يمكــن أن تــؤثر ســلبا علــى مالءمــة أي مــن أعضــاء إدارتــه
التنفيذية العليا.
و .تتوفر في من يعين في اإلدارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية-:

 .1أن ال يكون عضوا في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة ,ما لم يكن البنك اآلخر تابعا لذلك البنك.
 .2أن يكون متفرغا إلدارة أعمال البنك.

 .3أن يكــون حاص ــال عل ــى الدرج ــة الجامعيــة األول ــى كح ــد أدن ــى فــي االقتص ــاد أو المالي ــة أو المحاس ــبة أو إدارة
األعمال أو أي من التخصصات المشابهة التي لها عالقة بعمل البنك.

 .4أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو أعمال ذات صـلة ال تقـل عـن خمـس سـنوات باسـتثناء منصـب
المدير العام ,الذي يجب أن ال تقل خبرته في مجال أعمال البنوك عن عشر سنوات.

 .5يجب أن يكون مـن ضـمن الخبـرة فـي البنـد السـابق سـنتين علـى األقـل فـي مجـال البنـوك اإلسـالمية ،وبخـالف
ذلك اخضاع عضو االدارة التنفيذيـة العليـا للبنـك لبرنـامج تـأهيلي شـامل فـي مجـال البنـوك االسـالمية ومعـايير
المحاســبة والتــدقيق والض ـوابط والمعــايير الشــرعية الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة
االسالمية والمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية االسالمية لمدة ال تقل عن ثالثة شهور.
ز .يتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تعيين أي عضو في اإلدارة التنفيذية العليا كما يتم قبل
تعيين أي عضو في اإلدارة التنفيذية العليا الحصول من المرشح للتعيين على سيرته الذاتية مرفقا بها الوثائق
والشهادات العلمية وشهادات الخبرة وشهادات حسن السيرة والسلوك وغيرها من الوثائق المعززة الالزمة،
والطلب من المرشح توقيع اإلقرار المرفق رقم ( ،)2ويتم تزويد البنك المركزي بنسخة عن اإلقرار مرفقا به
السيرة الذاتية للعضو.
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المادة ( :)13مالءمة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
أ .يعتمــد المجلــس اعتمــاد سياســة فعالــة لضــمان مالءمــة أعضــاء الهيئــة ،و تتضــمن هــذه السياســة الحــد األدنــى مــن
المع ــايير والمتطلب ــات والش ــروط الواج ــب توفره ــا ف ــي العض ــو المرش ــح والمع ـ َـين ،وي ــتم مراجع ــة ه ــذه السياس ــة كلم ــا
اســتدعت الحاجــة لــذلك ،ووضــع إج ـراءات وأنظمــة كافيــة للتأكــد مــن اســتيفاء جميــع األعضــاء لمعــايير المالءمــة
واستمرار تمتعهم بها ,ويتم تزويد البنك المركزي بنسخة من هذه السياسة المعتمدة من المجلس.
ب .يجب أن تتوافر فيمن يش ل رئاسة أو عضوية الهيئة الشروط التالية:
 .1أن يكون حاصال على األقل على درجة البكالوريو

في العلـوم الشـرعية فـي مجـال الفقـه االسـالمي واصـوله

او االقتصاد االسالمي او التمويل االسالمي.
 .2أن يتمتع بخبرة ال تقل عن ( )3سنوات في إصدار الفتـاوى واألحكـام الشـرعية و/او خبـرة فـي مجـال التـدريس
او البحث العلمي ال تقل عن اربع سنوات بعد التخرج.

ج .للبنك المركزي أن يعترض على ترشيح أي شخص لعضوية الهيئة إذا وجد أنه ال يحقق أي من الشـروط الـواردة
في البند (ب) أعاله.
د .علــى كــل مــن يش ـ ل رئاســة أو عضــوية الهيئــة توقيــع إق ـرار( وفــق النمــوذج المرفــق رقــم ( ))3يحفــظ لــدى البنــك
ونسخة منه إلى البنك المركزي مرفقا به السيرة الذاتية للعضو.
ه .يقوم رئيس المجلـس بـ إعالم البنـك المركـزي عـن أي معلومـات جوهريـة يمكـن أن تـؤثر سـلبا علـى مالءمـة أي مـن
أعضاء الهيئة.
و .عند الحاجة لتعيين أعضاء في الهيئة من المقيمين خارج المملكة فيشترط أال يزيد العدد عن نصف عدد اعضـاء
الهيئة.

المادة ( :)14تقييم أداء اإلداريين وأعضاء الهيئة
أ .يعتمد المجلس نظام لتقييم أعماله وأعمال أعضائه ,ويتضمن هذا النظام كحد أدنى ما يلي-:
 .1وضع أهداف محددة وتحديد دور المجلس في تحقيق هذه األهداف بشكل يمكن قياسه.
 .2تحديـد مؤشـرات أداء رئيسـية ( )KPIsالتـي يمكـن استخالصــها مـن الخطـط واألهـداف االسـتراتيجية واســتخدامها
لقيا

أداء المجلس.

 .3التواصل ما بين المجلس والمساهمين ودورية هذا التواصل.
 .4دورية اجتماعات المجلس مع اإلدارة التنفيذية العليا.
 .5دور العض ــو ف ــي اجتماع ــات المجل ــس  ،وك ــذلك مقارن ــة أدائ ــه ب ــأداء األعض ــاء اآلخ ـرين ،ويج ــب الحص ــول عل ــى
الت ذية الراجعة من العضو المعني وذلك بهدف تحسين عملية التقييم.
ب .تق ــوم لجن ــة الترش ــيح والمكاف ــآت س ــنويا بتقي ــيم لعم ــل المجل ــس كك ــل وللجانـ ه وأعض ــائه ,وتق ــوم اللجن ــة ب ــإعالم البن ــك
المركزي بنتيجة هذا التقييم.
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ج .يتولى المجلس تقييم أداء الهيئة ككل وأعضائها سنويا وفق نظام تقييم معـد مـن قبـل لجنـة الترشـيح والمكافـآت يشـمل
وضع مؤشرات األداء الرئيسية ,وبحيث تتضمن معايير تقييم أداء الهيئة وأعضائها وذلك من خالل دور العضو في
اجتماعــات الهيئــة وكــذلك مقارنــة أدائــه بــأداء األعضــاء اآلخـرين للهيئــة ،ويجــب الحصــول علــى الت ذيــة الراجعــة مــن
العضــو المعنــي وذلــك بهــدف تحســين عمليــة التقيــيم كمــا يجــب أن يشــمل نظــام التقيــيم مــدى انجــاز الهيئــة لمهامهــا
وواجباتهـا ومــدى فعاليـة نظــام الضـوابط والرقابــة الشـرعية فــي البنـك ،ويقــوم البنـك بــإعالم البنـك المركــزي بنتيجـة هــذا
التقييم.
د.

يتــولى المجلــس تقيــيم أداء المــدير العــام ســنويا وفــق نظــام تقيــيم معــد مــن قبــل لجنــة الترشــيح والمكافــآت بمــا فــي ذلــك
وض ــع مؤش ـرات األداء الرئيس ــية ,وبحي ــث تتض ــمن مع ــايير تقي ــيم أداء الم ــدير الع ــام ك ــل م ــن األداء الم ــالي واإلداري
للبنــك ،والت ازمــه بتطبيــق الض ـوابط الشــرعية المعتمــدة فــي البنــك ،ومــدى إنجــازه لخطــط واســتراتيجيات البنــك متوســطة
وطويلة األجل ،وتقوم اللجنة بإعالم البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.

ه .يعتمد المجلس نظام لقيا

أداء إداريي البنك من غير أعضاء المجلس والمدير العام ,ويشمل هذا النظام على

اآلتي كحد أدنى:
 .1أن يعط ــى وزن ترجيح ــي مناس ــب لقي ــا

أداء االلتـ ـزام بإط ــار عم ــل إدارة المخ ــاطر وتطبي ــق الضـ ـوابط الداخلي ــة

والمتطلبات التنظيمية .
 .2أن ال يكون إجمالي الدخل أو الربح العنصر الوحيد لقيا
أخرى لقيا

األداء ،ولكن يجب أن تؤخذ بعين االعتبـار عناصـر

أداء اإلداريين مثل المخـاطر المرتبطـة بالعمليـات األساسـية ورضـا العميـل وغيرهـا حيثمـا كـان ذلـك

قابال للتطبيق.
 .3عدم إست الل النفوذ وتعارض المصالح.

المادة ( :)15المكافآت المالية لإلداريين وأتعاب أعضاء الهيئة

 .1يتولى المجلس وضع إجراءات لتحديد مكافآت أعضائه ,وذلك اعتمادا على نظام التقييم الذي أقره.
 .2يتولى المجلس وضع إجراءات لتحديد أتعاب أعضاء الهيئة ,وذلك اعتمادا على نظام التقييم الذي أقره.
 .3تتولى لجنة الترشيح والمكافآت في البنك وضع سياسة منح مكافآت مالية لإلداريين تتصـف بالموضـوعية والشـفافية,
ويتم اعتمادها من قبل المجلس ,وتزويد البنـك المركـزي بنسـخة عنهـا خـالل فتـرة أقصـاها سـبعة أيـام عمـل مـن تـاريخ
اعتمادها من المجلس.
 .4يتوفر في سياسة منح المكافآت المالية العناصر التالية كحد أدنى:

أ .أن تكون معدة للمحافظة على اإلداريين ذوي الكفاءات والمهارات والخبرات الالزمة واستقطابهم وتحفيزهم
واالرتقاء بأدائهم.

ب .أن تكون مصممة لضمان عدم استخدامها بشكل يؤثر على مالءة وسمعة البنك.
ج .أن تأخذ باالعتبار المخاطر ووضع السيولة واألرباح وتوقيتها.
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د .أن ال يس ــتند عنص ــر م ــنح المكاف ــأة فق ــط عل ــى أداء الس ــنة الحالي ــة ,ب ــل أن يس ــتند أيض ــا عل ــى أدائ ــه ف ــي الم ــدى
المتوسط والطويل( )5-3سنوات.

ه .أن تعبر عن أهداف البنك وقيمه واستراتيجيته.
و .تُحــدد شــكل المكافــآت كــأن تكــون علــى شــكل أتعــاب أو رواتــب أو بــدالت أو عــالوات أو خيــارات األســهم أو أي
مزايا أخرى.

ز .أن تتضــمن إمكانيــة تأجيــل دفــع نســبة معقولــة مــن المكافــآت ،بحيــث يــتم تحديــد هــذه النســبة وفتـرة التأجيــل علــى
أسا

طبيعة العمل ومخاطره ونشاطات اإلداري المعني.

ح .أن ال يتم منح مكافآت مالية إلداريي الـدوائر الرقابيـة (إدارة المخـاطر ,التـدقيق ,اإلمتثـال ,وغيرهـا) اعتمـادا علـى
نتائج أعمال الدوائر التي يراقبونها.

المادة ( :)16تعارض المصالح

 .1على اإلداريين والهيئة تجنب تعارض المصالح.

 .2يعتمــد المجلــس سياســة وإج ـراءات لمعالجــة تعــارض المصــالح الــذي قــد ينشــأ عنــدما يكــون البنــك جــزءا مــن مجموعــة
بنكية ،واإلفصاح عن أي تعارض في المصالح قد ينشأ عن ارتباط البنك بالشركات داخل المجموعة.
 .3تعتمد الهيئة سياسة واجراءات لمعالجة تعارض المصالح.

 .4يعتمد المجلـس سياسـات وإجـراءات للتعـامالت مـع ذوي العالقـة بحيـث تشـمل تعريـ

هـذه األطـراف أخـ ذا باالعتبـار

التشـ ـريعات وشـ ــروط التع ــامالت وإجـ ـراءات الموافقـ ــة وآلي ــة مراقبـ ــة ه ــذه التعـ ــامالت ،بحيـ ــث ال يس ــمح بتجـ ــاوز هـ ــذه

السياسات واإلجراءات.

 .5تت ــولى ال ــدوائر الرقابي ــة ف ــي البن ــك التأك ــد م ــن أن التع ــامالت م ــع ذوي العالق ــة ق ــد تم ــت وف ــق السياس ــة واإلجــراءات

المعتمدة ,وتتولى لجنة التدقيق القيام بمراجعة جميع تعامالت ذوي العالقة ومراقبتها وفق سياسة واجـراءات معالجـة

تعارض المصالح ,وإطالع المجلس على هذه التعامالت.

 .6يتولى المجلس التأكد من أن اإلدارة التنفيذية العليا تنفذ السياسات واإلجراءات المعتمدة.
 .7يعتمد المجلس ضوابط لحركة انتقال المعلومات بين مختلف اإلدارات ،تمنع االست الل للمنفعة الشخصية.
 .8يعتمد المجلس سياسات وميثاق للسلوك المهني وتعميمها على جميع اإلداريين وبحيث تتضمن بحد أدنى اآلتي:
أ .عدم است الل أي من اإلداريين معلومات داخلية في البنك لمصلحتهم الشخصية.

ب .قواعد وإجراءات تنظم التعامالت مع ذوي العالقة.
ج .الحاالت التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح.

 .9يتولى المجلس التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعمالها وتتجنب تعارض المصالح.

المادة ( :)17التدقيق الداخلي

 .1يتولى المجلس التأكد من أن دائرة التدقيق الداخلي في البنك قادرة على القيام بالمهام اآلتية كحد أدنى:
أ .التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية كافية ألنشطة البنك وشركاته التابعة وااللتزام بها.
ب .التحقق من االمتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير الدولية والتشريعات ذات العالقة.
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ج .تــدقيق األمــور الماليــة واإلداريــة ,بحيــث يــتم التأكــد مــن أن المعلومــات الرئيســية حــول األمــور الماليــة واإلداريــة,
تتوفر فيها الدقة واالعتمادية والتوقيت المناسب.

د .مراجعة االلتزام بدليل الحاكمية المؤسسية.
ه .مراجعة صحة وشمولية اختبارات األوضاع الضاغطة ( ,)Stress Testingوبما يتفـق مـع المنهجيـة المعتمـدة
من المجلس.

و .التأكد من دقة اإلجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك (.)ICAAP
 .2يتولى المجلس ضمان وتعزيز استقاللية المدققين الداخليين ،وإعطائهم مكانـة مناسـبة فـي السـلم الـوظيفي للبنـك,
وض ــمان أن يكونـ ـوا م ــؤهلين للقي ــام بواجب ــاتهم ,بم ــا ف ــي ذل ــك ح ــق وص ــولهم إل ــى جمي ــع الس ــجالت والمعلوم ــات

واالتصال بأي موظف داخل البنك بحيث يمكنهم من أداء المهـام الموكلـة إلـيهم وإعـداد تقـاريرهم دون أي تـدخل
خارجي.

 .3يتولى المجلس اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وذلك من خالل:
أ .إعطاء األهمية الالزمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك.
ب .متابعة تصويب مالحظات التدقيق.
 .4تتولى لجنة التدقيق التحقـق مـن تـوفر المـوارد الكافيـة والعـدد الكـافي مـن الكـوادر البشـرية المؤهلـة إلدارة التـدقيق
الداخلي وتدريبهم.

 .5تتولى لجنة التدقيق التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلــي على تدقيق أنشطة البنك كل ثالثة سـنوات كحـد
أعلى.
 .6تتولى لجنة التدقيق التحقق من عدم تكلي

موظفي التدقيق الداخلي بأي مهام تنفيذية.

 .7تتـ ــولى لجنـ ــة التـ ــدقيق التحقـ ــق مـ ــن إخضـ ــاع كافـ ــة أنشـ ــطة البنـ ــك للتـ ــدقيق بمـ ــا فيهـ ــا المسـ ــندة لجهـ ــات خارجيـ ــة
(.)Outsourced Activities
 .8يعتمد المجلس ميثاق تدقيق داخلي ( )Internal Audit Charterيتضمن مهـام وصـالحيات ومسـؤوليات إدارة
التدقيق ،وتعميمه داخل البنك.
 .9يتولى المجلس التحقـق مـن أن دائـرة التـدقيق الـداخلي خاضـعة لإلشـراف المباشـر مـن لجنـة التـدقيق ،وأنهـا ترفـع
تقاريرها مباشرة إلى رئيس لجنة التدقيق والى المدير العام.

 .10تتولى لجنة التدقيق تقيـيم أداء مـدير ومـوظفي التـدقيق الـداخلي وتحديـد مكافـآتهم وبمـا يتوافـق مـع سياسـات أر
المال البشري.

المادة ( :)18التدقيق الشرعي الداخلي

 .1تتولى الهيئة التأكد من أن دائرة التدقيق الشرعي الداخلي في البنك قادرة على القيام بالمهام اآلتية كحد أدنى:
أ .فحص وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية الداخلية لدى البنك.

ب .متابعة التزام إدارة البنك بالنواحي الشرعية والفتاوى والق اررات الصادرة عن الهيئة.
ج .وضع خطة التدقيق الشرعي السنوية على أن تعتمد من قبل الهيئة ،وااللتزام بتنفيذ بنودها.
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د .فحـص الـذمم والتمـويالت التـي تصـنف ضـمن فئـة التمـويالت غيـر العاملـة أو التـي تقـرر اعـدامها والممولـة
من حسابات االستثمار المشترك للتحقق من عدم وجود تعدي أو تقصير من قبل البنك.

ه .حصر المكاسب المخالفة للشريعة ومتابعة التصرف بها وفق ق اررات الهيئة.
و .التحقـ ــق م ـ ــن تقي ـ ــد اإلدارة التنفيذي ـ ــة بالسياس ـ ــة الت ـ ــي ت ـ ــنظم العالق ـ ــة ب ـ ــين المس ـ ــاهمين وأص ـ ــحاب حس ـ ــابات
االستثمار ،وعلى وجه الخصوص أسس توزيع األرباح.

 .2يت ــولى المجل ــس ض ــمان وتعزي ــز اس ــتقاللية الم ــدققين الش ــرعيين ال ــداخليين ،وإعط ــائهم مكان ــة مناس ــبة ف ــي الس ــلم
الــوظيفي للبنــك ,وضــمان أن يكونـوا مــؤهلين للقيــام بواجبــاتهم ,بمــا فــي ذلــك حــق وصــولهم إلــى جميــع الســجالت
والمعلومــات واالتصــال بــأي موظــف داخــل البنــك بحيــث يمكــنهم مــن أداء المهــام الموكلــة إلــيهم وإعــداد تقــاريرهم

دون أي تدخل خارجي.

 .3يتولى المجلس اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الشرعي الداخلي وذلك من خالل:
أ .إعطاء األهمية الالزمة لعملية التدقيق الشرعي وترسيخ ذلك في البنك.

ب .متابعة تصويب مالحظات التدقيق الشرعي.
 .4يت ــولى المجل ــس التحق ــق م ــن ت ــوفر الم ـوارد الكافي ــة والع ــدد الك ــافي م ــن الك ـوادر البشــرية المؤهل ــة إلدارة الت ــدقيق
الشرعي الداخلي وتدريبهم وعلى أن يتوفر في العاملين في الدائرة الحد األدنى من المتطلبات التالية:

ب .شهادة جامعية مالئمة مع اإللمام بأصول المعامالت المالية اإلسالمية وشروط كل عقد وأسباب فساده.

ج .أن يكـ ــون علـ ــى د اريـ ــة ومعرفـ ــة بالمعـ ــايير الصـ ــادرة عـ ــن هيئـ ــة المحاسـ ــبة والمراجعـ ــة للمؤسسـ ــات الماليـ ــة
اإلسالمية.
 .5يتولى المجلس التحقق من تدوير موظفي التدقيق الشرعي الداخلــي علـى تـدقيق أنشـطة البنـك كـل ثالثـة سـنوات
كحد أعلى.

 .6يتولى المجلس التحقق من عدم تكلي

موظفي التدقيق الشرعي الداخلي بأي مهام تنفيذية.

 .7يت ــولى المجل ــس التحق ــق م ــن إخض ــاع كاف ــة أنش ــطة البن ــك للت ــدقيق الش ــرعي بم ــا فيه ــا المس ــندة لجه ــات خارجي ــة
(.)Outsourced Activities
 .8يعتمد المجلس ميثاق تدقيق داخلي ( )Internal Audit Charterيتضمن مهـام وصـالحيات ومسـؤوليات إدارة
التدقيق الشرعي ،وتعميمه داخل البنك.

 .9يتولى المجلس التحقق من أن دائرة التدقيق الشرعي الداخلي خاضعة لإلشراف المباشـر مـن الهيئـة ،وأنهـا ترفـع
تقاريرها إلى رئيس الهيئة ونسخه منها الى لجنة التدقيق وإلى المدير العام.
 .10تتولى الهيئة وبالتنسيق مع لجنة الترشيح والمكافآت تقييم أداء مـدير ومـوظفي التـدقيق الشـرعي الـداخلي وتحديـد
مكافآتهم وبما يتوافق مع سياسات أر

المال البشري.

المادة ( :)19التدقيق الخارجي

 .1يتولى المجلس ضمان تدوير منتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق وشركاتها التابعة أو الحليفة أو
المرتبطة بها بأي شكل من األشكال كل سبع سنوات كحد أعلى.

 .2تكون السنة األولى (عند التدوير) للمكتب الجديد بشكل مشترك ( )Jointمع المكتب القديم.
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 .3ال يجوز إعادة انتخاب المكتب القديم مرة أخرى قبل مرور سنتين على األقل من تاريخ آخر انتخاب له بالبنك
بخالف مهمة التدقيق المشتركة.

 .4تتولى الهيئة وبالتنسيق مع لجنة التدقيق التحقق من مراجعة المدقق الخارجي لكفاية وفعالية نظام الرقابة
الشرعية الداخلية في البنك.
 .5تتولى لجنة التدقيق التحقق من استقاللية المدقق الخارجي سنويا.

 .6يتولى المجلس اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة نقاط الضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية أو أي
نقاط أخرى أظهرها المدقق الخارجي.

المادة ( :)20إدارة المخاطر

 .1تتولى دائرة إدارة المخاطر مراقبة التزام دوائر البنك التنفيذية بالمستويات المحددة للمخاطر المقبولة.
 .2يتــولى المجلــس التحقــق مــن معالجــة التجــاوزات علــى مســتويات المخــاطر المقبولــة ,بمــا فــي ذلــك مســاءلة اإلدارة
التنفيذية العليا المعنية بشأن هذه التجاوزات.

 .3يت ــولى المجل ــس التأك ــد م ــن أن دائ ـرة إدارة المخ ــاطر تق ــوم ب ــإجراء اختب ــارات األوض ــاع الض ــاغطة بش ــكل دوري
لقيا

قدرة البنك على تحمل الصدمات ومواجهة المخاطر المرتفعة ,وأن يكون للمجلس دور رئيسي في اعتماد

الفرضيات والسيناريوهات المسـتخدمة ومناقشـة نتـائج االختبـارات واعتمـاد اإلجـراءات الواجـب اتخاذهـا بنـاء علـى
هذه النتائج.

 .4يعتمد المجلس منهجيـة التقيـيم الـداخلي لكفايـة أرسـمال البنـك ,وبحيـث تكـون هـذه المنهجيـة شـاملة وفعالـة وقـادرة
علـى تحديـد جميــع المخـاطر بمـا فيهــا المخـاطر الشـرعية التــي مـن الممكـن أن يواجههــا البنـك ،وتأخـذ باالعتبــار

خطة البنك االستراتيجية وخطة أر

المال ،ومراجعة هذه المنهجية بصورة دورية والتحقـق مـن تطبيقهـا والتأكـد

من احتفاظ البنك برأسمال كاف لمقابلة جميع المخاطر التي يواجهها.
 .5يتــولى المجلــس وقبــل الموافقــة علــى أي توســع فـ ي أنشــطة البنــك األخــذ باالعتبــار المخــاطر المترتبــة علــى ذلــك
وقدرات ومؤهالت موظفي دائرة إدارة المخاطر.
 .6يتـولى المجلـس ضـمان اسـتقاللية دائـرة إدارة المخـاطر فـي البنـك ،وذلـك مـن خـالل رفـع تقاريرهـا إلـى لجنــة إدارة
المخــاطر ،ومــنح الــدائرة الصــالحيات الالزمــة لتمكينهــا مــن الحصــول علــى المعلومــات مــن دوائــر البنــك األخــرى

والتعاون مع اللجان األخرى للقيام بمهامها.

 .7يتولى المجلس اعتماد وثيقة للمخاطر المقبولة للبنك.
 .8تكون مهام دائرة إدارة المخاطر ما يلي كحد أدنى-:

أ .مراجعة إطار إدارة المخاطر ( )Risk Management Frameworkفي البنك قبل اعتماده من المجلس.

ب .تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر باإلضافة إلى تطوير سياسات وإجراءات عمل إلدارة كافة أنواع المخاطر.
ج .تطوير منهجيات لتحديد وقيا

ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر.

د .رف ــع تق ــارير للمجل ــس م ــن خ ــالل لجن ــة إدارة المخ ــاطر ونس ــخة ل ــإلدارة التنفيذي ــة العلي ــا تتض ــمن معلوم ــات ع ــن
منظومة المخـاطر ( )Risk Profileالفعليـة لكافـة أنشـطة البنـك بالمقارنـة مـع وثيقـة المخـاطر المقبولـة ( Risk
 ،)Appetiteومتابعة معالجة االنحرافات السلبية.
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المخاطر مع أنظمة المعلومات اإلدارية المستخدمة.

و .دراسة وتحليل كافة أنواع المخاطر التي يواجهها البنك.

ز .تقـ ــديم التوصـ ــيات للجنـ ــة إدارة المخـ ــاطر عـ ــن تعرضـ ــات البنـ ــك للمخـ ــاطر ،وتسـ ــجيل حـ ــاالت االسـ ــتثناءات عـ ــن
مستويات المخاطر المقبولة.
ح .توفير المعلومات الالزمة حول مخاطر البنك ،الستخدامها ألغراض اإلفصاح.

المادة ( :)21إدارة اإلمتثال

 .1يتولى المجلس ضمان إستقاللية إدارة االمتثال وبحيث تتضمن إدارة االمتثـال قسـما لإلمتثـال الشـرعي ،وضـمان
إستمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة.

 .2يعتمــد المجلــس سياســة لضــمان إمتثــال البنــك لجميــع التش ـريعات ذات العالقــة وللفتــاوى والق ـ اررات الصــادرة عــن
الهيئة ،ومراجعة هذه السياسة بشكل دوري والتحقق من تطبيقها.

 .3يعتمد المجلس مهام ومسؤوليات دائرة إدارة االمتثال.

 .4تقدم دائرة إدارة االمتثال تقاريرها إلـى لجنـة الحاكميـة المؤسسـية و لجنـة االمتثـال المنبثقتـين عـن المجلـس ،وإلـى
هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق باالمتثال الشرعي ،مع إرسال نسخة عنها إلى المدير العام.

المادة ( :)22حقوق أصحاب المصالح

 .1يتولى المجلس توفير آلية محددة لضمان التواصل مع أصحاب المصالح وذلك من خالل اإلفصاح وتوفير
معلومات ذات داللة حول أنشطة البنك ألصحاب المصالح من خالل اآلتي:
أ .اجتماعات الهيئة العامة.

ب .التقرير السنوي.

ج .تقارير ربع سنوية تحتـوي علـى معلومـات ماليـة ,باإلضـافة إلـى تقريـر المجلـس حـول تـداول أسـهم البنـك ووضـعه
المالي خالل السنة.
د .الموقع االلكتروني للبنك.

ه .قسم عالقات المساهمين.

 .2يتولى المجلس التأكد من تخصيص جزء من موقع البنك االلكتروني يتضمن توضيح لحقوق المساهمين وتشجيعهم
على الحضور والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة ،وكذلك نشر المستندات المعنية باالجتماعات ومن ضمنها
النص الكامل للدعوة ومحاضر االجتماعات.
 .3يتولى المجلس التأكد من تخصيص جزء من موقع البنك االلكتروني يتضمن توضيح لحقوق أصحاب حسابات
االستثمار ونشر السياسة التي تنظم العالقة فيما بين البنك وأصحاب حسابات اإلستثمار وبحيث تتضمن
إفصاحات كمية ونوعية.
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المادة ( :)23اإلفصاح والشفافية

 .1يتولى المجلس التأكد من نشر المعلومات المالية وغير المالية التي تهم أصحاب المصالح.

 .2يتضــمن التقريــر الســنوي للبنــك نصــا يفيــد أن المجلــس مســؤول عــن دقــة وكفايــة البيانــات الماليــة للبنــك والمعلومــات
الواردة في ذلك التقرير ,وعن كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وأنظمة الضوابط الشرعية.
 .3يتأكـ ــد المجلـ ــس مـ ــن الت ـ ـزام البنـ ــك باإلفصـ ــاحات التـ ــي حـ ــددتها المعـ ــايير الصـ ــادرة عـ ــن هيئـ ــة المحاسـ ــبة والمراجعـ ــة
للمؤسســات الماليــة اإلســالمية  -وعلــى أن يــتم كــذلك االلت ـزام باإلفصــاحات التــي حــددتها المعــايير الدوليــة لإلبــالغ
المالي ( )IFRSومعايير المحاسبة الدولية ( )IASوذلك في حال عدم توفر معايير للمؤسسات المالية اإلسالمية -

وتعليمــات البنــك المركــزي والتشـريعات األخــرى ذات العالقــة وأن يتأكــد مــن أن اإلدارة التنفيذيــة علــى علــم بــالت يرات
التــي تط ـ أر علــى المعــايير الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية والمعــايير الدوليــة
لإلبالغ المالي.

 .4يتأكد المجلس من تضمين التقرير السنوي للبنك وتقاريره الربعية ,إفصاحات تتيح للمساهمين الحاليين أو المحتملين
االطالع على نتائج العمليات والوضع المالي للبنك.

 .5يتأكد كل من المجلس والهيئة من تضمين التقرير السنوي للبنك ,إفصاحات تتيح ألصحاب حسابات اإلستثمار
الحاليين أو المحتملين اإلطالع على نتائج العمليات والوضع المالي والشرعي للبنك.

 .6يضع البنك إجراءات عمل خطية وفقا لسياسة اإلفصاح المعتمدة من قبل المجلس لتنظيم شؤون اإلفصاح عن
المعلومات ومتابعة تطبيقها وفقأ لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة.

 .7يتأكد المجلس من أن التقرير السنوي يتضمن ما يلي كحد أدنى:
أ .ملخصا للهيكل التنظيمي للبنك.

ب .ملخصا لمهام ومسؤوليات لجان المجلس ،وأي صالحيات قام المجلس بتفويضها لتلك اللجان.
ج .المعلومات التي تهم أصحاب المصالح المبينة في دليل الحاكمية المؤسسية للبنك ومدى التزامه بتطبيق ما جاء
في الدليل.

د .معلومات عن كل عضو من أعضاء المجلس من حيث مؤهالته وخبراته ومقدار مساهمته في رأسمال البنك
وفيما إذا كان مستقال أم ال وعضويته في لجان المجلس وتاريخ تعيينه وأي عضويات يش لها في مجالس
إدارات شركات أخرى ،والمكافآت بكافة أشكالها التي حصل عليها من البنك وذلك عن السنة المنصرمة ،وكذلك
التمويالت الممنوحة له من البنك ،وأي عمليات أخرى تمت بين البنك والعضو أو األطراف ذوي العالقة به.

ه .معلومات عن كل عضو من أعضاء الهيئة من حيث مؤهالته وخبراته وتاريخ تعيينه والوظائف التي يش لها
حاليا خارج البنك.
و .معلومات عن دائرة إدارة المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت عليها.
ز .عدد مرات اجتماع المجلس ولجانه والهيئة وعدد مرات حضور كل عضو في هذه االجتماعات.

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

ط .ملخصا عن سياسة منح المكافآت لدى البنك ،مع اإلفصاح عن كافة أشكال مكافآت أعضاء المجلس كل على
حده ،وعن أتعاب أعضاء الهيئة كل على حده ،والمكافآت بكافة أشكالها التي منحت لإلدارة التنفيذية العليا كل
على حده ,وذلك عن السنة المنصرمة.

31

دليل الحاكمية المؤسسية

2020

ي .أسماء المساهمين الذين يملكون نسبة ( )%1أو أكثر من رأسمال البنك ،مع تحديد المستفيد النهائي

( )Ultimate Beneficial Ownersلهذه المساهمات أو أي جزء منها ،وتوضيح إن كان أي من هذه
المساهمات مرهونة كليا أو جزئيا.

ك .إق اررات من كافة أعضاء المجلس وكذلك أعضاء الهيئة بأن العضو لم يحصل على أية منافع من خالل عمله

في البنك ولم يفصح عنها ،سواء كانت تلك المنافع مادية أم عينية ،وسواء كانت له شخصيا أو ألي من ذوي
العالقة به ،وذلك عن السنة المنصرمة.

ل .تقرير الحوكمة على أن يكون موقعا من رئيس المجلس.

المادة ( :)24أحكام عامة

 .1يقوم رئيس المجلس بتوجيه دعوة للبنك المركزي لحضور اجتماعات الهيئة العامة ،وذلك قبل فترة كافية ليصار إلى
تسمية من يمثله.

 .2يقوم رئيس المجلس بتزويد البنك المركزي بمحاضر اجتماعات الهيئة العامة وذلك خالل مدة ال تتجاوز خمسة
أيام من تاريخ مصادقة مراقب عام الشركات أو من يمثله على محضر االجتماع.

 .3يقوم البنك بإعالم البنك المركزي قبل ثالثين يوما على األقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة عن رغبته بترشيح
المدقق الخارجي النتخابه أو إعادة انتخابه من قبل الهيئة العامة.

 .4يقوم البنك بإعالم البنك المركزي قبل ثالثين يوما على األقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة عن رغبته بترشيح
عضو الهيئة النتخابه أو إعادة انتخابه من قبل الهيئة العامة.

 .5يقوم البنك بتزويد البنك المركزي بعدد األسهم المرهونة من قبل مساهمي البنك الذين يمتلكون ( )%1أو أكثر من
رأسمال البنك والجهة المرتهن لها هذه األسهم.

 .6يقــوم البنـ ك بتزويــد البنــك المركــزي بالمعلومــات المتعلقــة بأعضــاء المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه وبأعضــاء الهيئــة

وأعضــاء إدارت ــه التنفيذي ــة العلي ــا وفــق النم ــاذج المرفق ــة ( )4/4 ,3/4 ,2/4 ,1/4بش ــكل نصــف س ــنوي وك ــذلك عن ــد
حدوث أي تعديل.

 .7يق ــوم البنـ ـ ك بتزوي ــد البن ــك المرك ــزي بالمعلوم ــات المتعلق ــة بأعض ــاء مج ــالس اإلدارات أو هيئ ــات الم ــديرين واإلدارات
التنفيذيــة العليــا لشــركاته التابعــة داخــل المملكــة وخارجهــا ,وفــق النمــاذج المرفقــة ( )3/5 ،2/5 ،1/5بشــكل نصــف

سنوي وكذلك عند حدوث أي تعديل.
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المرفقات

مرفق رقم ()1
إقرار عضو مجلس اإلدارة
أقر أنا .................................................عضو مجلس إدارة بنك................................................
ممثال عن..................................
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

بأنه لم يتم /ال يوجد:

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

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

صدور حكم ضدي بالحجز على كامل أو جزء من ممتلكاتي.

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

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

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

فصلي من أي وظيفة حكومية بسبب سوء األمانة.

.8

تصفية أو إعالن إفال

.10

إش الي منصب مدير عام شركة مهما كانت غاياتها أو رئيس مجلس إدارتها أو عضوا فيه أو رئيس هيئة مديريها أو عضوا فيها إذا كان قد تم تصفية

.9

عمل أو نشاط كنت مدي ار أو شريكا أو على عالقة به.

إش الي منصبا في أي مؤسسة مالية وطلب مني االستقالة ألسباب تتعلق بسوء األمانة.

تلك الشركة إجباريا.

.11

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

.13

عدم تقيدي بأية متطلبات رقابية سواء في المملكة أو خارجها.

.12
.14
.15
.16
.17

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

قيامي بتقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة ألي جهة رقابية أو كنت غير متعاون أو معيقا أو مضلال أو غير صادق في التعامل معها.
مشاركتي بشكل كبير في إدارة مشروع تجاري أو شركة تعثرت ،وكان سبب التعثر بشكل كامل أو جزئي تقصير من اإلدارة.
مشاكل في وضعي المالي.

أي تعارض في المصالح فيما بين البنك وبيني.

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

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

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

أقر بأن جميع المعلومات أعاله صحيحة ،وفي حال حصول أي ت يير الحق في المعلومات أعاله فإنني سأقوم بتزويد البنك بها.
االسم................................................

التوقيع...........................

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

( مع المصادقة على صحة التوقيع)

مصادقة البنك المرخص

يؤكد البنك مالءمة الشخص المرشح الموقع على هذا اإلقرار لعضوية المجلس وف ـق متطلبات البنك المركـ ـزي وسياسة البنك الخاصة بالمالءمة ,ويشهد البنك انه

ق أر هذا اإلقـ ـ ـ ـرار ومرفقاته بع ـ ـناية ،وأن جم ـ ـيع المعلومـ ـ ـات الواردة في اإلقرار ومرفقاته عن الشخص المرشح دقيقة حسب علمه.
اسم البنك:

اسم المسئول الذي راجع اإلقرار ومرفقاته:

وظيفته:

التاريخ :
ختم البنك وتوقيعه
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مرفق رقم ()2

إقرار عضو اإلدارة التنفيذية العليا
أقر أنا ........................................المرشح لش ل وظيفة.........................
في بنك ........................................بأنه لم يتم /ال يوجد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

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

دخولي في تسوية مع دائنين لتسوية ديون قائمة لم أستطع اإليفاء بها.
صدور حكم ضدي بالحجز على كامل أو جزء من ممتلكاتي.

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

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

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

فصلي من أي وظيفة حكومية بسبب سوء األمانة.

.8

تصفية أو إعالن إفال

.10

إش الي منصب مدير عام شركة مهما كانت غاياتها أو رئيس مجلس إدارتها أو عضوا فيه أو رئيس هيئة مديريها أو عضوا فيها إذا كان قد

.9

عمل أو نشاط كنت مدي ار أو شريكا أو على عالقة به.

إش الي منصبا في أي مؤسسة مالية وطلب مني االستقالة ألسباب تتعلق بسوء األمانة.

تم تصفية تلك الشركة إجباريا.

.11

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

.13

عدم تقيدي بأية متطلبات رقابية سواء في المملكة أو خارجها.

.15

مشاركتي بشكل كبير في إدارة مشروع تجاري أو شركة تعثرت ،وكان سبب التعثر بشكل كامل أو جزئي تقصير من اإلدارة.

.12
.14
.16
.17

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

قيامي بتقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة ألي جهة رقابية أو كنت غير متعاون أو معيقا أو مضلال أو غير صادق في التعامل معها.
مشاكل في وضعي المالي.

أي تعارض في المصالح فيما بين البنك وبيني.

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

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

........................................................................................................................................................
......................
أقر بأن جميع المعلومات أعاله صحيحة ،وفي حال حصول أي ت يير الحق في المعلومات أعاله فإنني سأقوم بتزويد البنك بها.
االسم................................................
التاريخ..............................................

التوقيع...........................

مصادقة البنك المرخص

يؤكد البنك مالءمة الشخص المرشح الموقع عـلى هـ ـذا اإلق ـ ـرار لشـ ـ ل الوظي ـ ـفة وفـ ـق متطل ـ ـبات البـ ـنك المـ ـ ـركزي
وسياسة البنك الخاصة بالمالءمة ,ويشهد البنك انه قـ أر هذا اإلقـرار ومرفقاته بعناية ،وأن جميع المعلومات الواردة فـ ـي اإلقرار ومرفقاته عن الشخص المرشح دقيقة
حسب علمه.

اسم البنك:

اسم المسئول الذي راجع اإلقرار ومرفقاته:

وظيفته:

التاريخ :
ختم البنك وتوقيعه
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إقرار عضو هيئة الرقابة الشرعية
أقر أنا ........................................عضو هيئة رقابة شرعية بنك......................
بأنه لم يتم /ال يوجد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

إشهار إفالسي أو تقرر إعساري في المملكة األردنية الهاشمية أو خارجها (في حال رد اعتباري مرفقا الوثائق المؤيدة).
دخولي في تسوية مع دائنين لتسوية ديون قائمة لم أستطع اإليفاء بها.

صدور حكم ضدي بالحجز على كامل أو جزء من ممتلكاتي.

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

خضوعي للتحقيق أو للمساءلة من قبل البنك المركزي األردني أو من قبل أية جهة رقابية.
رفض أو سحب ترخيص أي شركة كنت شريكا فيها من قبل أي جهة رقابية.

فصلي من أي وظيفة حكومية بسبب سوء األمانة.

تصفية أو إعالن إفال

عمل أو نشاط كنت مدي ار أو شريكا أو على عالقة به.

إش الي منصبا في أي مؤسسة مالية وطلب مني االستقالة ألسباب تتعلق بسوء األمانة.

.10

إش الي منصب مدير عام شركة مهما كانت غاياتها أو رئيس مجلس إدارتها أو عضوا فيه أو رئيس هيئة مديريها أو عضوا فيها إذا كان قد تم

.11

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

.13

عدم تقيدي بأية متطلبات رقابية سواء في المملكة أو خارجها.

.12
.14
.15

تصفية تلك الشركة إجباريا.

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

قيامي بتقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة ألي جهة رقابية أو كنت غير متعاون أو معيقا أو مضلال أو غير صادق في التعامل معها.
مشاركتي بشكل كبير في إدارة مشروع تجاري أو شركة تعثرت ،وكان سبب التعثر بشكل كامل أو جزئي تقصير من اإلدارة.

 .16مشاكل في وضعي المالي.

 .17أي تعارض في المصالح فيما بين البنك وبيني.
معلومات إضافية  -إن وجدت  -أو أي تعليق على أي من البنود الواردة في اإلقرار:
...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
أقر بأن جميع المعلومات أعاله صحيحة ،وفي حال حصول أي ت يير الحق في المعلومات أعاله فإنني سأقوم بتزويد البنك بها.
االسم................................................

التوقيع...........................

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

( مع المصادقة على صحة التوقيع)

مصادقة البنك المرخص

يؤكد البنك مالءمة الشخص المرشح الموقع على هذا اإلقرار لعضوية هيئة الرقابة الشرعية وفــق متطلبات البنك المرك ــزي وسياسة البنك الخاصة بالمالءمة,
ويشهد البنك انه ق أر هذا اإلقـ ـ ـ ـرار ومرفقاته بعـ ــناية ،وأن جمـ ــيع المعلوم ـ ــات الواردة في اإلقرار ومرفقاته عن الشخص المرشح دقيقة حسب علمه.

اسم البنك:

اسم المسئول الذي راجع اإلقرار ومرفقاته:

وظيفته:

التاريخ :
ختم البنك وتوقيعه
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مرفقات اإلقرار

 .1معلومات شخصية عن المرشح.

اسم المرشح:

صفته( :عضو مجلس اإلدارة /عضو هيئة رقابة شرعية /مدير عام /أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا):
الرقم الوطني /أو رقم جواز السفر ل ير األردني وجنسيته (ترفق صورة):

مكان اإلقامة الدائم:
رقم الهاتف:

البريد االلكتروني:

تاريخ ومكان الوالدة:

 .2تفاصيل المؤهالت العلمية والشهادات المهنية التي حصل عليها المرشح
الدرجة العلمية /الشهادة

التخصص

المهنية

الدولة/المؤسسة العلمية

سنة الحصول عليها

 .3الشركات التي ش ل فيها المرشح منصب عضو مجلس إدارة أو عضو هيئة رقابة شرعية أو أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا
لديها خالل السنوات العشر الماضية
اسم الشركة  /البنك

المنصب

تاريخ بداية العمل

تاريخ نهاية العمل

أسباب ترك المنصب

 .4الشركات التي يملك المرشح فيها أسهما أو حصصا بشكل مباشر أو غير مباشر(عدا البنك المرشح للعضوية أو الوظيفة فيه)
طبيعة نشاطها

اسم الشركة

مكان عملها

نسبة الملكية

 .5األسهم التي يملكها المرشح في رأسمال البنك المرشح للعمل فيه سواء باسمه أو باسم طرف ذو صلة به أو وصيا أو وكيال له
اسم مالك
األسهم

عدد األسهم

العالقة بالمرشح

نسبة الملكية
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عدد األسهم المرهونة والجهة المرهونة
لها
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2020

مرفق رقم ()4
نموذج رقم ()1

رئيس وأعضاء مجلس إدارة  /بنك ...................................................................................بتاريخ
رئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة

الرقم

اسم ممثل

الرقم الوطني

االعتباري

األردني/رقم

(االسم من أربعة

الشخص

الطبيعي وحسب

(من أربعة

جواز السفر

وجنسيته

األردني

مقاطع للشخص
السجل التجاري

للشخص االعتباري)
وجنسيته

للعضو

للعضو غير

مقاطع)

عدد األسهم
التي يملكها
العضو في

رأسمال البنك

عدد األسهم
التي يملكها
الشخص

الممثل في

تاريخ

الميالد

تاريخ

استقاللية

االنضمام

العضو

للمجلس

رأسمال البنك

المؤهالت

/

العضوية في

الخبرات

العلمية

20 /

اللجان

المنبثقة عن

العملية

المجلس

عضويته في

مجالس إدارات

شركات أخرى داخل
المملكة وخارجها

الوظائف

التي يشغلها
حالياً خارج
البنك

ختم البنك والتوقيع
نموذج رقم ()2
األشخاص االعتباريين األعضاء في مجلس إدارة  /بنك ............................................................بتاريخ

الرقم

إسم الشخص االعتباري

نوعه

الرقم الوطني للعضو األردني

استقاللية
العضو

رأسماله المدفوع

طبيعة نشاطه وغاياته

عنوانه

/

20 /

أسماء رئيس وأعضاء مجلس
إدارة الشخص االعتباري

مالحظات

ختم البنك والتوقيع
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مالحظات

دليل الحاكمية المؤسسية

2020

نموذج رقم ()3
أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا  /بنك ........................................................................................بتاريخ

الوظيفة

الرقم

االسم

( من أربعة
مقاطع)

وجنسيته

الرقم الوطني
للعضو

األردني/رقم جواز
السفر للعضو

تاريخ

الميالد

المؤهالت
العلمية

الخبرات

تاريخ االلتحاق

تاريخ مباشرة

البنك

الحالية

بالعمل لدى

العملية

غير األردني

العمل في الوظيفة

/

/

عدد األسهم التي

يملكها في رأسمال

20
عضويته في مجالس

البنك

إدارات الشركات

كممثل عن البنك

(إن وجدت)

ختم البنك والتوقيع

نموذج رقم ()4
رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية  /بنك  ................................................................................بتاريخ

الرقم

رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية
(االسم من أربعة مقاطع للشخص )
وجنسيته

الرقم الوطني

للعضو األردني/رقم

جواز السفر للعضو
غير األردني

تاريخ

الميالد

تاريخ

المؤهالت

االنضمام

العلمية

للهيئة
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مالحظات

الخبرات
العملية

/

20 /

الوظائف التي يشغلها حالياً خارج
البنك

مالحظات

دليل الحاكمية المؤسسية

2020

مرفق رقم ()5
نموذج رقم ()1
رئيس وأعضاء مجلس إدارة/هيئة مديرين الشركة التابعة  .........................................................بتاريخ

/

20 /

رئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة
(االسم من

أربعة مقاطع
الرقم

للشخص
الطبيعي

وحسب السجل
التجاري

للشخص

االعتباري)

الرقم

اسم ممثل

الوطني

االعتباري

األردني/

الشخص

للعضو

(من أربعة

رقم جواز

وجنسيته

للعضو غير

مقاطع)

السفر

األردني

عدد

األسهم

التي يملكها
العضو في
رأسمال
الشركة
التابعة

عدد

األسهم

التي يملكها
الشخص

عدد

األسهم

التي يملكها

الممثل في

العضو في

الشركة

البنك

رأسمال
التابعة

رأسمال

عدد

األسهم

التي يملكها
الشخص

الممثل في
رأسمال
البنك

تاريخ

الميالد

تاريخ

االنضمام
للمجلس

العضوية

المؤهالت
العلمية

الخبرات
العملية

عضويته

في مجالس

في اللجان

إدارات

عن

أخرى داخل

المنبثقة

المجلس

شركات

المملكة

وخارجها

الوظائف
التي

يشغلها

حالياً خارج

مالحظات

الشركة
التابعة

وجنسيته

ختم البنك والتوقيع
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2020

نموذج رقم ()2
األشخاص االعتباريين األعضاء في مجلس إدارة /هيئة مديرين الشركة التابعة .................................بتاريخ

الرقم

اسم الشخص االعتباري

نوعه

الرقم الوطني للعضو
األردني

رأسماله
المدفوع

طبيعة نشاطه وغاياته

عنوانه

20 /

/

أسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشخص
االعتباري

ختم البنك والتوقيع

نموذج رقم ()3

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

الرقم

الوظيفة

االسم

( من أربعة
مقاطع)

وجنسيته

الرقم الوطني
للعضو

األردني/رقم جواز

السفر للعضو غير

تاريخ

الميالد

المؤهالت
العلمية

الخبرات
العملية

األردني

مالحظات

تاريخ االلتحاق
بالعمل لدى

الشركة التابعة

تاريخ مباشرة
العمل في

الوظيفة الحالية

/

/

عدد األسهم التي

يملكها في رأسمال
الشركة التابعة
(إن وجدت)

20

عضويته في

مجالس إدارات

الشركات كممثل
عن الشركة

مالحظات

التابعة

ختم البنك والتوقيع
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