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 مقدمةال

( 64/2016رقم ) للبنوك االسالمية المؤسسية حاكميةلل المعدلة تعليماتال نسجاما معيل الحاكمية المؤسسية إعداد دللقد تم إ  
 التعاون  منظمة مبادئ الحاكمية المؤسسية الصادرة عنكذلك و  25/9/2016بتاريخ  الصادرة عن البنك المركزي األردني

 المصرفية المؤسسات في المؤسسية الحاكمية تعزيز حول بازل لجنة عن الصادرة واإلرشادات (OECDوالتنمية ) قتصادياإل
 .هحتياجات البنك وسياساتإ مع ينسجم بشكل وتطبيقا ألفضل الممارسات المصرفية المتعارف عليها

 
 أنشطة في الثقة دعميو  المستقبلي، المؤسسي واألداء للتطوير أساسا   وفري البنك في المؤسسية الحاكميةمبادئ تطبيق  إن

 كفاءة رفع في يساهم األمر الذي األردني، المصرفي الجهاز تطوير في بنجاح المساهمة من تمكنها كم تعامالته،و  البنك
 .والمتعاملين للمساهمين االطمئنان من جو خلقو  الوطني االقتصاد

 في المؤسسية للحاكمية ممارسة أفضل تطبيق في فعال بشكل ستساهم التي المبادئ األساسية من دعد على الدليلهذا  يرتكز
 :ومنها البنك،

 
 العالقة ذات الجهات كافة معاملة في عدالةال (Stakeholders) موظفي الممولين، المودعين، المساهمين، :مثل 

 .الرقابية السلطات البنك،
 المالي وأداءه البنك وضعية تقييم من العالقة ذات الجهات نيمك   بشكل واإلفصاح الشفافية. 
 اإلدارة مجلس وبين والمساهمين اإلدارة مجلس وبين اإلدارة، ومجلس التنفيذية البنك إدارة بين العالقات في المساءلة 

 .العالقة ذات األخرى  والجهات
 ،الصالحيات وتفويض المسؤوليات في الواضح الفصل حيث من المسؤولية. 
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 : التعريفات  (1مادة )ال

  وذلك على النحو التالي: المعاني المحددة لهاا الدليل لكلمات والعبارات الواردة في هذيكون ل
 

 التعريف المصطلح

 الحاكمية المؤسسية

األهداف المؤسسية للبنك النظام الذي ُيوَجه ويدار به البنك، والذي يهدف إلى تحديد 
وإدارة عمليات البنك بشكل آمن, وحماية مصالح المودعين وأصحاب حسابات  ،وتحقيقها
 ،نوااللتزام بالمسؤولية الواجبة تجاه المساهمين وأصحاب المصالح اآلخري، االستثمار

 بنك الداخلية.الوالتزام البنك بالتشريعات وسياسات 

وإدارته التنفيذية العليا وأعضاء هيئة توفر متطلبات معينة في أعضاء مجلس إدارة البنك  المالءمة
 الرقابة الشرعية للبنك.

 مجلس إدارة البنك. المجلس

 هيئة الرقابة الشرعية للبنك الهيئة

أو أو أصحاب حسابات االستثمار،  مصــلــحة في البــنك مـــثل المودعــينجهة ذات أي  أصحاب المصالح
 أو الجهات الرقابية المعنية. متعاملينالدائــنـين أو الالمـــــــساهمــين أو الموظفــيـن أو 

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

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

ال يخضع ألي تأثيرات تحد من قدرته على اتخاذه لقرارت موضوعية  مجلس الذيالعضو  عضو مستقل
 .الحقا هذا الدليلفي  الشروط المبينةتتوفر فيه  لصالح البنك، والذي

 العليا التنفيذية إلدارةا

 إدارة مديرو  المالي ومدير العمليات والمدير العام  المدير ونائب تشمل مدير عام البنك
مدير الخزينة و الداخلي الداخلي ومدير دائرة التدقيق الشرعي  التدقيق مديرو  المخاطر

 موازية تنفيذية سلطة له موظف في البنك يباإلضافة ألومدير االمتثال  ،)االستثمار(
 .ويرتبط وظيفيا  مباشرة  بالمدير العام ألي من سلطات أي من المذكورين
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 نشر دليل الحاكمية  (:2) المادة
 الطالع الجمهور مناسبة أخرى  طريقة وبأي اإللكتروني، موقعه على به الخاص الدليل نشرب سالميصفوة اإلبنك يقوم 

 التي المعلومات عن أيضا   اإلفصاحكذلك و  لديه، المؤسسية للحاكمية دليل وجود عن السنوي  تقريره في اإلفصاحب يقومو 
 . فيه جاء ما بتطبيق لتزامهإ مدى وعنبما فيها الدليل،  المصالحأصحاب  تهم

 
 المجلس تشكيلة (:3المادة )

 .على األقل عضوا  أحد عشر يتألف المجلس من  .أ
 مجلس عضوا  تنفيذيا .الال يجوز أن يكون أي من أعضاء  .ب
  .عن أربعة أعضاءفي المجلس يقل عدد األعضاء المستقلين  أاليجب  .ج
 :توفرها في العضو المستقل كما يلي تكون الشروط الواجب .د

 خابه.تنال خالل السنوات الثالث السابقة المجلسفي  ا  تنفيذي ا  عضو  كانيكون قد  أال .1
 النتخابه.خالل السنوات الثالث السابقة  لهيكون قد عمل موظفا  في البنك أو في أي من الشركات التابعة  أال .2
الشــركات التابعة للبنك  تاآلخرين أو بأي عضــو من أعضــاء مجالس إدارا المجلستربطه بأي من أعضــاء  أال .3

 أحد المساهمين الرئيسيين في البنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية. بأو 
ي من أعضــــــــــــــاء اإلدارة التنفيذية العليا في بأتربطه بأي من أعضــــــــــــــاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك أو  أال .4

 الشركات التابعة للبنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية. 
يكون قد كان شـــــــــــريكا  أو موظفا  خالل الســـــــــــنوات  وأاليكا  أو موظفا  لدى المدقق الخارجي للبنك يكون شـــــــــــر  أال .5

تربطه بالشــريك المســؤول عن عملية التدقيق صــلة قرابة  وأالالثالث الســابقة لتاريخ انتخابه عضــوا  في المجلس 
 من الدرجة األولى.

ك، أو ُتشـــــكل يكون مســـــاهما  رئيســـــيا  في البنك أو ممثال  لمســـــاهم رئيســـــي أو حليفا  لمســـــاهم رئيســـــي في البن أال .6
لشـــركات التابعة  في إحدى ا، أو مســـاهما  رئيســـيا  مســـاهم رئيســـيمســـاهمة مقدار حليف مســـاهمته مع مســـاهمة 

  ، أو مساهما  رئيسيا  في المجموعة المالكة للبنك.للبنك
ألكثر من  أو عضـــو هيئة مديرين فيها مجلس إدارة البنك أو إحدى شـــركاته التابعة ل عضـــويةشـــ يكون قد  أال .7

 .سنوات متصلة ثماني
على  يكون حاصــــــال  هو أو أي شــــــركة هو عضــــــو في مجلس إدارتها أو مالكا  لها أو مســــــاهما  رئيســــــيا  فيها أال .8

كون ضــــامنا  الئتمان من البنك ي وأال به،مال البنك المكتتب  %( من رأس5ائتمان من البنك تزيد نســــبته على )
 عن ذات النسبة.تزيد قيمته 

 العالية.أو المصرفية أن يكون من ذوي المؤهالت والخبرات المالية  .9
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 مجلس ال اجتماعات (:4المادة )
 رئيس إلى يقدم خطي طلب على بناء   أو غيابه حال في نائبه أو رئيسه من خطية بدعوة اجتماعاته مجلسال يعقد .أ

 .ألعضائه المطلقة األكثرية بحضور األقل، على أعضائه ربع من مجلسال
 معه صوت الذي الجانب يرجح األصوات تساوت وإذا الحاضرين لألعضاء المطلقة باألكثرية مجلسال قرارات صدرت .ب

 .االجتماع رئيس
 ستة عن المالية السنة خالل اجتماعاته عدد يقل ال بحيث شهرين كل األقل على واحدا   اجتماعا   مجلسال يعقد .ج

 .اجتماعات
مجلس حضور اجتماعاته بوساطة أي من وسائل االتصال الهاتفي المرئي لمناقشة جدول أعمال اليجوز ألعضاء  .د

 على محضر االجتماع ونصابه القانوني.المجلس االجتماع على أن يصادق رئيس المجلس وأمين سر 
 عضو،وتدوين أي تحفظات أثيرت من قبل أي  دقيقة وكاملةتدوين محاضر اجتماعات المجلس ولجانه بصورة  يتم .ه

 وأن يحتفظ البنك بجميع هذه المحاضر بشكل مناسب.
عن  عضاء المجلسأل ودقيقة وافيةتقديم معلومات  كاف   وقبل اجتماع المجلس بوقت  اإلدارة التنفيذية العليا  تتولى .و

 ذلك.من التحقق  المجلسرئيس على و  االجتماع،بنود جدول أعمال 
 
 العامة الهيئة اجتماعات (:5المادة )

 تتكون الهيئة العامة من جميع المساهمين الذين يحق لهم التصويت. .أ
اجتماعا  عاديا  مرة واحدة كل سنة على األقل، على أن يعقد هذا االجتماع خالل األشهر  للبنكتعقد الهيئة العامة  .ب

اجتماعا  غير عادي في أي وقت  للبنك، كما يجوز أن تعقد الهيئة العامة للبنكاألربعة التالية النتهاء السنة المالية 
 وفقا  للتشريعات النافذة.

وإلى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة إما باليد أو عن طريق  هيئة األوراق الماليةمجلس الدعوة إلى اليوجه  .ج
يوما  على األقل من التاريخ المقرر لعقد االجتماع،  21البريد المسجل أو البريد اإللكتروني الخاص بالمساهم قبل 

الزمان، بما يساعد على أن يتم إعداد الترتيبات واإلجراءات المناسبة لعقد االجتماع بما في ذلك اختيار المكان و 
 ويشجع على حضور أكبر عدد ممكن من المساهمين.

يرفق بها جدول أعمال الهيئة العامة متضمنا  المواضيع عوة إلى موعد ومكان االجتماع و يجب أن تتم اإلشارة في الد  .د
ل وواضح إضافة إلى أية وثائق أو مرفقات تتعلق بتلك ا  لمواضيع. التي سيتم بحثها خالل االجتماع بشكل مفص 

إدراج أية مواضيع جديدة أثناء اجتماع الهيئة العامة غير مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرسل سابقا  يتم   .ه
 للمساهمين.

والتي  للبنكبنبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية  البنكمجلس تزويد العلى المساهم الراغب بالترشح لعضوية  .و
مجلس هذه النبذة ال، وفي هذه الحالة يرفق مجلسالقد فيها اجتماع الهيئة العامة النتخاب تسبق السنة التي سيع

جميع الراغبين  بإعالمن يقوم البنك أحضور اجتماع الهيئة العامة، على التعريفية بالدعوة الموجهة للمساهمين ل
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يتقدم  أنردني المسبقة على ترشحهم، وعلى ثبت عدم ممانعة البنك المركزي األبالترشح بضرورة وجود ما ي
على ترشحهم قبل تاريخ اجتماع الهيئة العامة لمساهمي البنك  األردنيبالحصول على ممانعة البنك المركزي   البنك

 .أسبوعينبمدة كافية ال تقل عن 
يتين ولمرتين على مجلس باإلعالن عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين محلاليقوم   .ز

 . للبنك اإللكترونياألقل وعلى الموقع 
يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهما  آخر لحضور اجتماع الهيئة العامة بالنيابة عنه بموجب وكالة خطية أو أن   .ح

 يوكل عنه شخصا  آخر بموجب وكالة عدلية، وفق التشريعات النافذة.
مجلس في حال غيابهما، كما النائبه في حال غيابه أو من ينتدبه  مجلس أواليرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس  .ط

مجلس اجتماع الهيئة العامة بعدد ال يقل عن الحد الذي يحقق النصاب القانوني ألي اليجب أن يحضر أعضاء 
 مجلس.لاجتماع ل

آرائهم بحرية، والحصول على تتم إدارة اجتماع الهيئة العامة بشكل يسمح للمساهمين بالمشاركة الفاعلة والتعبير عن  .ي
 اإلجابات على تساؤالتهم وتوفير المعلومات الكافية بما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم.

 
 مجلسالمهام ومسؤوليات  (:6المادة )

 يتولى المجلس المهام والمسؤوليات التالية: 
وعليه  مالءته،اإلشراف على اإلدارة التنفيذية العليا ومتابعة أدائها، والتأكد من سالمة األوضاع المالية للبنك ومن  .1

 اعتماد سياسات وإجراءات مناسبة لإلشراف والرقابة على أداء البنك. 
هذه  واعتمادق هذه األهداف، لتحقي استراتيجيةللبنك، وتوجيه اإلدارة التنفيذية إلعداد  االستراتيجيةتحديد األهداف  .2

 .االستراتيجيةخطط عمل تتماشى مع هذه  ، وكذلك اعتماداالستراتيجية
( لتحديد وقياس KPIsأداء اإلدارة التنفيذية عن طريق وضع مؤشرات أداء رئيسية )اجعة مر و اعتماد سياسة لمراقبة  .3

 .ورصد األداء والتقدم نحو تحقيق األهداف المؤسسية
وتتماشى مع التشريعات ذات  تهكافة أنشطل شاملةلدى البنك  وخطط وإجراءات عمل سياساتالتأكد من توفر  .4

 .مراجعتها بانتظاميتم أنه على كافة المستويات اإلدارية، و  تم تعميمهاقد  هنأو ، العالقة
ترسيخ ثقافة عالية و تحديد القيم المؤسسية للبنك، ورسم خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة لكافة أنشطة البنك،  .5

 .البنك إلدارييللمعايير األخالقية والنزاهة والسلوك المهني 
متطلبات البنك المركزي، وكذلك متطلبات  تنفيذولية ومسؤ كافة عمليات البنك بما فيها أوضاعه المالية  سالمة .6

أن البنك يدار ضمن إطار و ، المصالحومراعاة أصحاب  بعمله،الجهات الرقابية والتنظيمية األخرى المتعلقة 
بما في ذلك أنشطة  البنك أنشطة علىمتوفرة باستمرار الرقابة الفعالة  وأن ،للبنكالتشريعات والسياسات الداخلية 

 .البنك المسندة لجهات خارجية
ومسؤول ومدير إدارة المخاطر  الداخلي مدير التدقيقالمدير العام و  بناء  على توصية اللجنة المختصة تعيين كل من .7

)أما بخصوص مدير التدقيق الشرعي الداخلي فتمنح التوصية للمجلس أو إنهاء خدماتهم،  االمتثال وقبول استقاالتهم
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صول على عدم ممانعة البنك المركزي على استقالة أو إنهاء خدمات على أن يتم الحمن قبل هيئة الرقابة الشرعية( 
 . أو إنهاء الخدمات االستقالةي البنك للتحقق من أسباب أي إداري ف استدعاءأي منهم، وللبنك المركزي 

المدقق الداخلي والمدقق الخارجي بمراجعة التأكد من قيام و  سنويا   ومراجعتهااعتماد أنظمة ضبط ورقابة داخلية للبنك  .8
 .ويا  نظمة مرة واحدة على األقل سناأل هذه هيكل

 الحسابات الخارجي بداية  واستمرارا . استقاللية مدققضمان  .9
 .الحقا في هذا الدليلوحسب الشروط المبينة  بداية  واستمرارا   الرقابة الشرعية هيئةضمان استقاللية أعضاء  .10
إلدارة المخاطر ومراقبة تنفيذها، بحيث تتضمن مستوى المخاطر المقبولة وضمان عدم تعريض  استراتيجيةاعتماد  .11

وأن يتأكد من  بيئة العمل التش يلية للبنك والمخاطر المرتبطة بها،ب ملما  المجلس أن يكون و ، البنك لمخاطر مرتفعة
اس وضبط ومراقبة كافة أنواع المخاطر التي وجود أدوات وبنية تحتية إلدارة المخاطر في البنك قادرة على تحديد وقي

 يتعرض لها البنك.
 ( كافية وموثوق بها ت طي كافة أنشطة البنك.MISنظم معلومات إدارية ) ضمان وجود .12
الشركات  الشركات وخاصة لمتعامليتقييم نوعية الحاكمية المؤسسية تتضمن  للبنك السياسة االئتمانيةمن أن  التحقق .13

 .لممارساتهم في مجال الحاكميةتبعا  الضعف والقوة  بنقاط متعاملينيتم تقييم المخاطر للالمساهمة العامة، بحيث 
تقديم التمويل  ومراعاةمبادرات اجتماعية مناسبة في مجال حماية البيــئة والصحة والتعليم،  يتبنى من أن البنك التأكد .14

 .بأسعار وآجال مناسبة للشركات الص يرة ومتوسطة الحجم
واإلدارة  من جهةالذين يمتلكون مصلحة مؤثرة المساهمين  سلطات فصل واضح بين إيجاداتخاذ اإلجراءات الكفيلة ب .15

للحد من تأثيرات  آليات مناسبةالحاكمية المؤسسية السليمة، وعليه إيجاد  بهدف تعزيز من جهة أخرى  التنفيذية
 - الحصر:على سبيل المثال ال اآلتي  ، وذلك من خاللمؤثرةالذين يمتلكون مصلحة المساهمين 

 .فة في اإلدارة التنفيذية العلياأي وظيالذين يمتلكون مصلحة مؤثرة يش ل أي من المساهمين  أال .أ
إطار التفويض الممنوح لها من  والعمل في وحده،أن تستمد اإلدارة التنفيذية العليا سلطتها من المجلس  .ب

 قبله.
 واإلدارة التنفيذية. والهيئة بما في ذلك لجان المجلس، يبين التسلسل اإلداري  للبنك تنظيمياعتماد هيكل  .16
 .عدم التوسع في ذلك بما يخل بالدور الرقابي للمجلس ىعلى أن يراع العمليات المصرفية التي تتطلب موافقته تحديد .17

بما في ذلك رئيس  منفردا   أعضاء المجلسعضو من لصالحيات منح ائتمان  بما فيهاصالحيات تنفيذية  منحي وأال
 .المجلس

 مجلسال وصالحيات مهام مفصل بشكل بموجبه تحدد سنوي، بشكل مراجعته يتم خاص داخلي نظاموضع  .18
 .ومسؤولياته

 .للبنك السنوي  للتقرير وتضمينه الحوكمة تقرير اعتماد .19
 .المالية األوراق هيئة معالبنك  في الحوكمة بتطبيقات المتعلقة األمور متابعة اليه يعهد ارتباط ضابط تعيين .20
 والتشريعات الرقابية الجهات لمتطلبات وفقا   تطبيقها ومتابعة بالبنك الخاصة والشفافية اإلفصاح سياسة اعتماد .21

 .النافذة
 .لهم المفوضة الصالحيات وحدود المفوضين األشخاص بموجبها يحدد البنك في واضحة تفويض سياسة وضع .22
 البنك. في والتدريب البشرية بالموارد الخاصة السياسة واعتماد الوظيفي والتعاقب اإلحالل سياسة اعتماد .23
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 .والبيئة المحلي المجتمع تجاه وبرامجها بالبنك الخاصة االجتماعية للمسؤولية سياسة وضع .24
 بإدراج الخاصة اقتراحاتهم ذلك في بما المساهمين قبل من المقدمة واالقتراحات الشكاوى  الستقبال الية وضع .25

 بشأنها المناسب القرار واتخاذ دراستها يضمن بشكل العامة، الهيئة اجتماع أعمال جدول على معينة مواضيع
 .محددة زمنية فترة خالل

 على بنود بإضافة بها المكتتب البنك أسهم من% 5 عن يقل ال ما يمتلكون  الذين للمساهمين تتيح آلية وضع .26
 هيئة تزويد يتم أن على للمساهمين، النهائي بشكله إرساله قبل للبنك العادي العامة الهيئة اجتماع أعمال جدول
 .اآللية بهذه المالية األوراق

 وتوفير حقوقهم وحفظ تجاههم البنك التزامات تنفيذ يضمن بما المصالح أصحاب مع العالقة تنظم سياسة وضع .27
 .معهم جيدة عالقات وإقامة لهم الالزمة المعلومات

أحكام تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة ومراجعتها بشكل سنوي وبما ال يتعارض تقييم مدى تطبيق  .28
 اإلسالمية.مع التعليمات المعدلة للحاكمية المؤسسية للبنوك 

 يضمن أن مجلسال على يتعين مجلس،ال وقرارات اللجان من أي توصيات بين تعارض أي حصول حال في .29
 .بها مجلسال تقيد عدم وأسباب التوصيات هذه بوضوح يفصل بيانا   الحوكمة تقرير

 :مهام أمين السر بحيث تشملتحديد  .30
كيفية و  واالعتراضات والتحفظاتقتراحات االو  المداوالتوتدوين كافة  المجلس،حضور جميع اجتماعات  .أ

 مشروعات قرارات المجلس. علىالتصويت 
 بالتنسيق مع رئيس المجلس.تحديد مواعيد اجتماعات المجلس وذلك  .ب
 .مجلس على محاضر االجتماعات والقراراتالالتأكد من توقيع أعضاء  .ج
أي مواضيع تم إرجاء طرحها في اجتماع  ، ومتابعة بحثمجلسالمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة من  .د

 سابق. 
 مجلس. الحفظ سجالت ووثائق اجتماعات  .ه
مع مجلس تتوافق العن  المنوي إصدارها القرارات ريعمشاللتأكد من أن  اتخاذ اإلجراءات الالزمة .و

 التشريعات. 
 التحضير الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس. .ز
 مجلس. التزويد البنك المركزي بإقرارات المالءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء  .ح

قيامهم  وتسهيل المجلس،ولجانه االتصال المباشر مع اإلدارة التنفيذية وأمين سر  ء المجلسألعضا أن يتاح التأكد من .31
بالتنسيق مع رئيس  بما في ذلك االستعانة عند اللزوم وعلى نفقة البنك بمصادر خارجية وذلكالموكلة إليهم  بالمهام

دارة التنفيذية إال من خالل إلمع التأكيد على عدم قيام أي من أعضاء المجلس بالتأثير على قرارات ا المجلس،
 داوالت التي تتم في اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه.الم

يتضمن نظام للرقابة الشرعية الداخلية وذلك من ضمان وجود هيئة رقابة شرعية مالءمة ونظام للضوابط الشرعية  .32
 من وحدات البنك. ال على كل وحدهتق  اال مسا فع  ا شرعي  هنالك اشراف   أنخالل التأكد من 

الفتاوى والقرارات الشرعية و التحقق من أن جميع األنشطة المصرفية تتم وفقا  ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية  .33
 الصادرة عن الهيئة.
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ضمان تزويد الهيئة بالمعلومات الضرورية والكافية وفي الوقت المناسب بهدف مساعدتها في ممارسة مهامها المتمثلة  .34
 ن مدى التزام البنك بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وتكوين رأي مستقل بالخصوص.في التأكد م

جميع العقود والمعامالت واالتفاقيات والمنتجات والخدمات وسياسات االستثمار  الحصول على رأي الهيئة علىضمان  .35
الدخل غير المطابق  التصرف فيوتوزيع األرباح وتحميل الخسائر وتجنيب اإليرادات على حسابات االستثمار وآلية 

 .للشريعة
اعتماد السياسة التي تنظم العالقة بين البنك/المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار، على أن يتم مراجعتها من قبل  .36

 .اإللكترونيسياسة على موقع البنك الهيئة وااللتزام بنشر هذه ال
ام ومبادئ الشريعة اإلسالمية على أن يحتوي على األقل ما اعتماد دليل السياسات واإلجراءات الخاصة بااللتزام بأحك .37

 يلي:
 آلية عرض المواضيع على الهيئة للحصول على الفتاوى و/أو قرارات الهيئة حولها. .أ

 دليل/إجراءات عمل الهيئة. .ب
 آلية ضمان االلتزام بالفتاوى أو القرارات الصادرة عن الهيئة.  .ج
   وعمالء البنك مع الهيئة. آلية لتسهيل اتصال وحدات البنك المختلفة .د

 بشرح ألي فتوى صادرة عن الهيئة. -عند طلبهم-البنك  متعامليضمان وجود آلية لتزويد  .38
، وفي حال تم طرح منتج أو خدمة أو اإللكترونيااللتزام بنشر الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة على موقع البنك  .39

وصدرت بشأنها فتاوى وقرارات، فيتم نشرها خالل فترة ال تزيد عن تتعلق بالمنتج أو الخدمة اعتماد معالجة أو آلية 
 ستة أشهر من تاريخ الطرح/االعتماد.

 االلتزام بمعايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.ضمان  .40
 لإلنجاز الفعلي. مرةوالمتابعة المستاعتماد الخطة االستراتيجية للبنك  .41
 .لإلنجاز الفعلي والمتابعة المستمرةاتخاذ القرارات المتعلقة باعتماد الموازنة التقديرية السنوية للبنك  .42
اتخاذ القرارات في طلبات تجاوزات محددات السياسة االستثمارية للمبالغ والتجاوزات التي تزيد عن صالحيات االدارة  .43

 .التنفيذية
( أو األسهم غير المدرجة التي تزيد عن صالحيات IPOطلبات االستثمار في أسهم الطرح األولى )اتخاذ القرارات في  .44

 االدارة التنفيذية.
 اتخاذ القرارات في االكتتاب في الشركات الجديدة كمؤسس لجميع المبالغ. .45
التأسيس وتحديثه بما يتالئم مع تعديل النظام الداخلي وعقد التوصية للهيئة العامة للمساهمين بالقرارات المتعلقة ب .46

 .متطلبات القوانين المعمول بها في المملكة األردنية الهاشمية
 رئيس المجلس بما يلي كحد أدنى:يقوم  .47

 لمجلس واإلدارة التنفيذية للبنك.إقامة عالقة بناءة بين االحرص على  .أ
 التنفيذية للبنك. الحرص على إقامة عالقة بناءة بين المجلس والهيئة وبين الهيئة واإلدارة .ب
ع على النقد البن اء حول القضايا التي يتم بحثها بشكل عام وتلك التي يوجد حولها تباين في وجهات يتشجال .ج

 شجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.ألعضاء، ويالنظر بين ا
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جدول أعمال أي  همماستالالتأكد من استالم جميع أعضاء المجلس لمحاضر االجتماعات السابقة وتوقيعها، و  .د
معلومات مكتوبة كافية عن المواضيع التي سيتم  على أن يتضمن الجدولاجتماع قبل انعقاده بمدة كافية، 

 .أمين سر المجلس ويكون التسليم بواسطةمناقشتها في االجتماع 
 التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس. .ه
 في اجتماعات المجلس بشكل مستفيض. والهامة االستراتيجيةمناقشة القضايا  .و
تزويد كل عضو من أعضاء المجلس عند انتخابه بنصوص القوانين ذات العالقة بعمل البنوك وتعليمات البنك  .ز

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

 عن أعمال البنك عند التعيين أو عند الطلب. كاف  بملخص  كل عضو تزويد .ح
وخاصة ما يتعلق حول مهام ومسؤوليات المجلس  بمساعدة المستشار القانوني للبنك عضو جديد أي مع التداول .ط

لتوضيح المهام والصالحيات واألمور األخرى الخاصة بالعضوية ومنها فترة  بالمتطلبات القانونية والتنظيمية
العضوية، ومواعيد االجتماعات، ومهام اللجان، وقيمة المكافآت، وإمكانية الحصول على المشورة الفنية 

  .المتخصصة المستقلة عند الضرورة
 حضور للعضو الجديد أن يتيحالمستمر، و تلبية احتياجات أعضاء المجلس فيما يتعلق بتطوير خبراتهم وتعلمهم  .ي

 هذا يحتوي  على أن ،الخلفية المصرفية للعضو يراعي بحيث ،(Orientation Program)توجيه  برنامج
 :التالية المواضيع ىنأد حدكو  البرنامج

 .المهني السلوك وميثاق قواعد المؤسسية، للبنك، والحاكمية التنظيمية البنية .1
  .وسياساته المعتمدة االستراتيجية البنك خطةو  المؤسسية األهداف .2
 .للبنك المالية األوضاع .3
   .المخاطر لديه إدارة هيكل مخاطر البنك وإطار .4
 الضوابط الشرعية. .5

 بما يلي كحد أدنى:أعضاء المجلس من  عضوكل يقوم  .48

 والبيئة التش يلية للبنك ومواكبة اإلسالمي اإللمام بالتشريعات والمبادئ المتعلقة بالعمل المصرفي .أ
بما في ذلك متطلبات  التطورات التي تحصل فيه وكذلك المستجدات الخارجية التي لها عالقة بأعماله

 التعيين في وظائف اإلدارة التنفيذية العليا في البنك.
 حضور اجتماعات المجلس، واجتماعات لجانه حسب المقتضى واجتماعات الهيئة العامة. .ب
 اإلفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالبنك أو استخدامها لمصلحته الخاصة أو لمصلحة غيره. عدم .ج
عدم و  فيها،ت ليب مصلحة البنك في كل المعامالت التي تتم مع أي شركة أخرى له مصلحة شخصية  .د

 واإلفصاحالمصالح وأن يتجنب تعارض  أخذ فرص العمل التجاري الخاصة بالبنك لمصلحته الخاصة،
مع االلتزام بعدم الحضور أو للمجلس بشكل تفصيلي عن أي تعارض في المصالح في حالة وجوده 
وأن يدَون هذا اإلفصاح في ، المشاركة بالقرار المتخذ باالجتماع الذي يتم فيه تداول مثل هذا الموضوع

  .محضر اجتماع المجلس
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 جلس إدارة. بمهامه كعضو م لالضطالعالوقت الكافي تخصيص  .ه
بيل المثال( والمكافآت إيجاد منهجية واضحة للتحقق من ذلك بما فيها )على س وعلى لجنة الترشيح هذا

 ضو بعضويات مجالس إدارة أخرى/ هيئات/ منتديات.. إلخ.الع ارتباطمدى تعدد 
 

 .مسؤولية والمساءلةلاحدود  (:7المادة )
 .بها في جميع المستويات اإلدارية في البنك واإللزام حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة وااللتزام يعتمد المجلس .أ

 على األقل شمليعلى أن  والسلطة،يعكس بوضوح خطوط المسؤولية  التنظيميهيكل ال من أن يتأكد المجلس .ب
 :المستويات الرقابية التالية

 المجلس ولجانه. .1
 هيئة الرقابة الشرعية. .2
 .ال تمارس أعمال تنفيذية يوميةالداخلي  الشرعي دقيقلتاالداخلي و  للمخاطر واالمتثال والتدقيقمنفصلة إدارات  .3
 Middleو )مثل موظفي مراجعة االئتمان موظفين غير مشاركين في العمليات اليومية ألنشطة البنكوحدات/ .4

Office.) 
في  وأنها تساهم للبنكإدارة العمليات اليومية تها المتعلقة باوليؤ تقوم بمساإلدارة التنفيذية العليا  أن من يتأكد المجلس .ج

ز بنية إدارية فعالة من شأنها تعزي ئتنشوأنها الصالحيات للموظفين،  ضوأنها تفو  تطبيق الحاكمية المؤسسية فيه، 
المهام في المجاالت واألنشطة المختلفة لألعمال بشكل يتفق مع السياسات واإلجراءات التي  وأنها تنفذ، المساءلة

 .القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئةو  مجلسال مدهااعت
 مناسبة تمكنه من مساءلة اإلدارة التنفيذية العليا. وشرعية ضوابط رقابية يعتمد المجلس .د
 يكون  أال العام ويجبال يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير على الرغم مما ورد في قانون الشركات،  .ه

الدرجة  دون صلة قرابة بمع المدير العام  مرتبطا   رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس أو المساهمين الرئيسيين
 .الرابعة

  :  ما يليبفي التشريعات  ما هو واردالمدير العام إضافة  إلى يقوم  .و
 تطوير التوجه االستراتيجي للبنك. .1
 تنفيذ استراتيجيات وسياسات البنك. .2
 مجلس.التنفيذ قرارات  .3
 تنفيذ القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئة وااللتزام بها. .4
 تنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة األجل.لتوفير اإلرشادات  .5
 لموظفين.البنك إلى استراتيجية واتوصيل رؤية ورسالة  .6
 إعالم المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك. .7
 إدارة العمليات اليومية للبنك. .8
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مجلس الاللجان المنبثقة عن (: 8)المادة   
وعلى  ،ذلكبصالحيات من قبله، وذلك وفق ميثاق يوضح  حدد أهدافها ويفوضهاي ،من بين أعضائهلجان يشكل المجلس 

، اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للبنك إلىوتقريرا  حول أعمالها  المجلس إلىهذه اللجان أن تقوم برفع تقارير دورية 
 باألكثرية وتوصياتها قراراتها اللجان من كل تأخذو  ،مسؤولياتهمن تحمل  ككل وجود هذه اللجان ال يعفي المجلس كما وأن
مجلس اللجان التالية كحد ال يشكلو  .اللجنة رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح األصوات تساوت وإذا لألعضاء المطلقة

 :أدنى
 لجنة الحاكمية المؤسسية: .أ

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

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

 تقرير إعدادو  ،المؤسسية وتحديثه ومراقبة تطبيقهتوجيه واإلشراف على إعداد دليل الحاكمية التتولى هذه اللجنة  .3
 ومتابعة البنك في الحوكمة تطبيق بخصوص المالية األوراق هيئة مالحظات دراسةو  ،مجلسلل وتقديمه الحوكمة

 .بشأنها تم ما

 
 لجنة التدقيق: .ب

يكون غالبية أعضاء اللجنة بما تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل و مراعاة ما ورد في قانون البنوك،  مع .1
أخرى يكون رئيس اللجنة هو رئيس المجلس أو رئيس ألي لجنة  وأالن األعضاء المستقليرئيس اللجنة من فيهم 

 . منبثقة عن المجلس
 .السنة في اجتماعات أربعة عن اجتماعاتها عدد يقل أال على دوريا  تجتمع اللجنة  .2
 المحاسبةخبرة عملية مناسبة في مجاالت ب ويتمتعون أعضاء اللجنة حاصلين على مؤهالت علمية  يكون جميع .3

وفي حال عدم وجود خبرة  عالقة بأعمال البنكالالمجاالت المشابهة ذات أو  أو أي من التخصصات المالية أو
لبرامج تدريبية مناسبة في مجال معايير المحاسبة  إخضاعهمالعمل على  اإلسالميةمناسبة بأعمال البنوك 

 اإلسالميةوالتدقيق والضوابط والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
 .اإلسالميةوالمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية 

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

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

وأي شروط تتعلق  هأتعابو  هإنهاء عملق الخارجي و المدق تقوم اللجنة بتقديم التوصيات للمجلس بخصوص تعيين .5
 .خارج نطاق التدقيق كلف بهاباالعتبار أي أعمال أخرى  آخذة استقالليته،، باإلضافة إلى تقييم التعاقد معهب

في استدعاء أي إداري  ولها الحق التنفيذية صالحية الحصول على أي معلومات من اإلدارةتتوفر لدى اللجنة  .6
 .هاجتماعاتها على أن يكون منصوصا  على ذلك في ميثاقلحضور أي من ا
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االمتثال مرة واحدة على األقل في السنة  مسؤولو  المدقق الداخليو  تقوم اللجنة باالجتماع مع المدقق الخارجي .7
 بدون حضور أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا.

في التقارير  خطأ أي عناإلبالغ بشكل سري  تمكن الموظف منلجنة بمراجعة ومراقبة اإلجراءات التي التقوم  .8
ترتيبات الالزمة للتحقيق المستقل الوجود  وتضمن اللجنةأية أمور أخرى،  أية مخالفات شرعية أو المالية أو

 ومعالجتها بموضوعية.  قينتائج التحقمتابعة التأكد من و 
البنك بالضوابط الشرعية وضمن الشروط  تقوم اللجنة بالتأكد من قدرة المدقق الخارجي على مراجعة مدى التزام .9

 المنصوص عليها في رسالة االرتباط الموقعة معه والتأكد من قيامه بذلك.
 لتسهيالت.لكافة اعدام الدين كليا  أو جزئيا( إ القرارات في طلبات ) اتخاذ .10
 الدخول أو العقود إبرام أو الصفقات بعقدالبنك  قيام عن ينجم قد المصالح في تعارض أي وجود عدم من التأكد .11

 .العالقة ذوي  األطراف مع المشروعات في
 ال يجوز دمج أعمال أي لجنة أخرى مع أعمال هذه اللجنة. .12

 
 :مكافآتوال لجنة الترشيح .ج

يكون غالبية أعضاء اللجنة بمن فيهم رئيس اللجنة من األعضاء  بحيث أعضاء اللجنة على األقل من ثالثةتتألف  .1
 المستقلين.

 .السنة في اجتماعين عن اجتماعاتها عدد يقل أال على دوريا   اللجنة تجتمع .2
 تتولى هذه اللجنة المهام التالية: .3
قدرات ومؤهالت األشخاص  األشخاص المؤهلين لالنضمام إلى عضوية المجلس مع األخذ باالعتبار ديتحد .أ

كما يؤخذ بعين االعتبار في حالة إعادة ترشيح العضو عدد مرات حضوره وفاعلية مشاركته في  ،المرشحين
 اجتماعات المجلس.

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

ن يتصف بالفطنة واليقظة والعلم بأحوال الناس وأعرافهم الستنباط في القضايا المستجدة، وأوالتخريج الفقهي أو ا
ق وأن يعرف أعراف البلد وعاداته ليعرف والتنبه لحيلهم في التزوير وقلب الكالم وتصوير الباطل بصور الح

وفاعلية مشاركته  حضوره  ترشيح العضو عدد مرات إعادةكما يؤخذ بعين االعتبار في حالة  قصد المستفتي،
 في اجتماعات الهيئة.

 مجلس األشخاص المؤهلين لالنضمام إلى اإلدارة التنفيذية العليا. الإلى  ترشح .ج
ورشات عمل أو ندوات في المواضيع المصرفية وباألخص  وأعضاء الهيئة أعضاء المجلس حضورالتأكد من  .د

 . اإلسالمي وآخر تطورات العمل المصرفي إدارة المخاطر والحاكمية المؤسسية
هذا  الواردة في شروطفيما إذا كان العضو يحقق صفة العضو المستقل آخذة بعين االعتبار الحد األدنى لل ديتحد .ه

 عضو أي عن االستقاللية صفة انتفاء حال في هيئة األوراق المالية وإعالم ،كل سنوي ومراجعة ذلك بش ،الدليل
 .المجلس أعضاء من
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والمدير العام، بحيث يكون معيار تقييم األداء  والهيئة إتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم أداء المجلس .و
 .ا  موضوعي

 بنتيجةهيئة األوراق المالية  بإعالم اللجنة تقوم أن على عنه، المنبثقة واللجان مجلسال ألداء سنوي  تقييم إجراء .ز
 .التقييم هذا

عند  وأعضاء الهيئة ر معلومات وملخصات حول خلفية بعض المواضيع الهامة عن البنك ألعضاء المجلسيتوف .ح
 .اإلسالمي المصرفيالمستمر حول أحدث المواضيع ذات العالقة بالعمل  اطالعهمالطلب، والتأكد من 

كما توصي  بصورة دورية وتطبيق هذه السياسة وجود سياسة منح مكافآت إلداريي البنك ومراجعتهاالتأكد من  .ط
 .تهم وامتيازاتهم األخرى ومكافآالعليا بتحديد رواتب المدير العام وباقي اإلدارة التنفيذية اللجنة 

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

 
 لجنة إدارة المخاطر: .د

 ويجوز أن ،على أن يكون من بينهم عضوا  مستقال   مجلسال ثالثة أعضاء على األقل من من هذه اللجنة تتألف .1
 العليا. في عضويتها أعضاء من اإلدارة التنفيذية يشارك

 .السنة في اجتماعين عن اجتماعاتها عدد يقل أال على دوريا  تجتمع اللجنة  .2
 لجنة المهام التالية:التتولى  .3

 .ومراجعته بشكل سنوي  في البنك سياسة ادارة المخاطر()المخاطر إطار إدارة وضع   .أ
 .إدارة المخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من المجلس استراتيجيةمراجعة   .ب
 .إلى المجلسعنها البنك، ورفع تقارير دورية بعلى إدارة المخاطر تؤثر التطورات التي  مواكبة  .ج
 وافق التي المقبولة المخاطر ومستوى  البنك يأخذها التي الفعلية المخاطر بين تحقق من عدم وجود تفاوتال  .د

 .مجلسال عليها
أي أنشطة يقوم بها البنك و تهيئة الظروف المناسبة التي تضمن التعرف على المخاطر ذات األثر الجوهري،   .ه

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

 .البنك لها تعرضي قد التي المخاطر أنواع مختلف وتقييم متابعة .و
 

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

 التسهيالت: . لجنةه 
يكون عضو ا في لجنة  أالخمسة أعضاء ويجوز أن يكون أحد أعضائها مستقال  على تتألف اللجنة من  .1

 لعرض توصياتهم. اجتماعاتهاالتدقيق، كما يمكن أن يشارك أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا في 
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تنحصر صالحيات اللجنة باتخاذ القرار المناسب بخصوص التسهيالت التي تم التوصية بالموافقة عليها  .2
 التنفيذية. اإلدارةلجنة أعلى لجنة في من قبل 

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

اللجنة بحضور أربعة أعضاء على األقل وتتخذ قراراتها بأغلبية عدد  الجتماعاتيكون النصاب القانوني  .4
 أعضائها ب ض النظر عن عدد الحاضرين منهم.

                                                                                                                                                                                                                                  ل اللجنة.المجلس بتفاصيل التسهيالت التي تم الموافقة عليها من قب إلىيتم رفع تقرير دوري  .5
والتصويت على قراراتها شخصي ا، وفي حال تعذر الحضور  اجتماعاتهاور يقوم أعضاء اللجنة بحض .6

الشخصي فيمكن للعضو إبداء وجهة نظره من خالل الفيديو أو الهاتف وله الحق في التصويت والتوقيع 
 على أن يتم توثيق ذلك حسب األصول. االجتماععلى محضر 

للمجلس تفويض بعض أو جميع صالحيات هذه اللجنة في تعديل شروط أو هيكلة التسهيالت للجنة  .7
من قرارات ضمن  اتخاذهمع ضرورة إطالع لجنة التسهيالت على ما تم  أعالهالمذكورة  التنفيذية اإلدارة

 هذه الصالحيات.
 

 :لجنة االمتثالو. 
 .على أن يكون غالبيتهم من األعضاء المستقلين األقلعلى من المجلس أعضاء  اللجنة من ثالثة تتألف .1
 .تجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي أو بطلب من رئيسها .2
 تتولى اللجنة المهام التالية:  .3

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

، وإلى هيئة الرقابة اللجنة إلىا برفع تقاريره األموالاالشراف على قيام ادارة االمتثال ومكافحة غسل  .ب
 مع إرسال نسخة عنها إلى المدير العام.الشرعية فيما يتعلق باالمتثال الشرعي، 

عتماد سياسة االمتثال )من ضمنها مهام ومسؤوليات دائرة االمتثال( واالمتثال الشرعي ومكافحة غسل ا  .ج
والتوصية للمجلس بالموافقة  األموالة غسل وأي سياسة أخرى تتعلق بأعمال دائرة االمتثال ومكافح األموال
 عليها.

مكافحة غسل األموال" مرة واحدة في تقييم درجة الفعالية التي يدير بها البنك "مخاطر عدم االمتثال و  .د
 السنة على األقل ومراجعتها عند إجراء أية ت ييرات عليها.

في البنك من خالل التقارير  وتمويل اإلرهاب األموالمكافحة غسل الرقابة على أسس االمتثال و اإلشراف و  .ه
 التي يحضرها و/أو يرفعها أمين سر اللجنة.

ومتطلبات البنك المركزي األردني والجهات التشريعية  واإلجراءاتالتأكد من االمتثال وفقا للسياسات  .و
 .اإلرهابوتمويل  األموالبما فيها متطلبات مكافحة غسل  األخرى 
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 التأكد من ضمان وجود نظام رقابي داخلي فعال لتطبيق سياسات االمتثال، والتحقق من حسن أدائه. .ز
 في البنك. األموالال ومكافحة غسل متابعة التقارير اإلفصاحية الصادرة عن دائرة االمتث .ح
 لجان المجلس األخرى لرفع سوية االمتثال في البنك. والتنسيق معالعمل  .ط
مواكبة التطورات السريعة والتعقيدات المتزايدة التي تطرأ على ادارة االمتثال ومكافحة غسل األموال ورفع  .ي

 المجلس حول تلك التطورات. إلىتقارير دورية 
للمجلس في نطاق مسؤولياتها إذا ارتأت أنها ضرورية لتحسين أعمالها، أو في حال تطلبت التوصية  .ك

 التعليمات ذلك.  
 الالزمة. ورفدها بالمتطلباتالتوصية بتوفير الموارد الالزمة ألنشطة االمتثال  .ل

:تاالمعلوم كنولوجياة تيكمالجنة ح. ز  

في  والمعرفة االستراتيجيةذوي الخبرة ختيارهم من يتم اقل على األ من المجلس أعضاء ثالثة من اللجنة تتألف .1
 مجال تكنولوجيا المعلومات.

 .تجتمع اللجنة على أساس ربع سنوي على األقل .2
 تتولى اللجنة المهام التالية: .3

 ذلك اللجان في بما المناسبة التنظيمية والهياكل المعلومات لتكنولوجيا االستراتيجية األهداف اعتماد .أ
 لتكنولوجيا  التوجيهية اللجنة) الخصوص وجه وعلى العليا التنفيذية اإلدارة مستوى  على التوجيهية
 من مضافة أفضل قيمة تحقيق و للبنك االستراتيجية األهداف وتلبية تحقيق يضمن وبما( المعلومات

 من والتأكد لمراقبة والمعايير الالزمة األدوات واستخدام المعلومات، تكنولوجيا موارد واستثمارات مشاريع
 IT Balanced ) المعلومات المتوازن لتكنولوجيا األداء بطاقات نظام استخدام مثل ذلك، تحقق مدى

Scorecards) على االستثمار العائد معدل واحتساب (ROI) (Return On Investment)، وقياس 
 .والتش يلية المالية زيادة الكفاءة في المساهمة أثر

 أفضل الممارسات يحاكي المعلومات تكنولوجيا ومشاريع موارد ومراقبة وضبط إلدارة العام اإلطار اعتماد .ب
 Control Objectives for Information and)  التحديد وجه وعلى الخصوص بهذا المقبولة الدولية

related Technology-COBIT)  تحقيق خالل من تعليماتنا ومتطلبات تحقيق أهداف ويلبي يتوافق 
 لها، المصاحبة والتكنولوجيا المعلومات أهداف مصفوفة وتحقيق مستدام، بشكل المؤسسية األهداف
 المعلومات. تكنولوجيا حاكمية عمليات وي طي

 حد معطياتها واعتبار لها المصاحبة والتكنولوجيا المعلومات وأهداف المؤسسية األهداف مصفوفة اعتماد .ج
 .لتحقيقها الالزمة الفرعية األهداف أدنى، وتوصيف

 تكنولوجيا المعلومات لحاكمية الرئيسية العمليات تجاه (RACI Chart) للمسؤوليات مصفوفة اعتماد .د
 بشكل المسؤولة األطراف أو الشخص أو الجهات أو الجهة: حيث من عنها المنبثقة الفرعية والعمليات

 المستشارة وتلك ،(Accountable) بشكل نهائي المسؤولة وتلك ،(Responsible) أولي
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(Consulted)، إطالعها يتم التي وتلك(Informed )بمعيار مسترشدين العمليات كافة تجاه 
(COBIT5  Enabling Processes) الخصوص بهذا. 

 الكلي اإلطار العام مع ويتكامل يتوافق المعلومات تكنولوجيا مخاطر إلدارة عام إطار وجود من التأكد .ه
 المعلومات. تكنولوجيا عمليات حاكمية كافة ويلبي االعتبار بعين يأخذ وبحيث البنك في المخاطر إلدارة

 .للبنك االستراتيجية واألهداف يتوافق بما المعلومات تكنولوجيا ومشاريع موارد موازنة اعتماد .و
 كفايتها من للتأكد المعلومات تكنولوجيا ومشاريع وموارد عمليات سير على واالطالع العام االشراف .ز

 .البنك وأعمال متطلبات تحقيق في الفاعلة ومساهمتها
 .اإلنحرافات لمعالجة إجراءات من يلزم ما واتخاذ المعلومات لتكنولوجيا التدقيق تقارير على اإلطالع  .ح
 إنحرافات أية لتصحيح الالزمة اإلجراءات باتخاذ للمجلس التوصية .ط

 
(: هيئة الرقابة الشرعية9) المادة  

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

لمدة  والمكافآت مجلس وبتنسيب من لجنة الترشيحالعلى توصية  بناء   تعيين الهيئة العامة للمساهمين أعضاء الهيئة .1
 .سنوات قابلة للتجديد أربع

 .وأتعابها الهيئة يتم فيها تحديد نطاق عمل الهيئة وواجباتهاتوقيع رسالة ارتباط بين البنك و  يتم .2
 :اجتماعات الهيئة .3
تقل اجتماعاتها  أالتجتمع الهيئة بشكل دوري للقيام بالمراجعات الدورية ومتابعة االلتزام الشرعي لعمليات البنك وعلى  .أ

مجلس ولجنة التدقيق والمدقق الخارجي على األقل مرتين العن ستة اجتماعات في السنة، كما يجب أن تجتمع مع 
 في السنة )كل ستة أشهر( لمناقشة المسائل ذات االهتمام المشترك.

جدول أعمال  بوساطة أي من وسائل االتصال الهاتفي المرئي لمناقشة احضور اجتماعاتهالهيئة يجوز ألعضاء  .ب
 على محضر االجتماع ونصابه القانوني. سر الهيئةوأمين  الهيئةاالجتماع على أن يصادق رئيس 

وأن ، تدوين محاضر اجتماعات الهيئة بصورة دقيقة وكاملة وتدوين أي تحفظات أثيرت من قبل أي عضو يتم .ج
 ع هذه المحاضر بشكل مناسب.يحتفظ البنك بجمي

 ويتولى ،اإلدارة التنفيذية العليا وقبل اجتماع الهيئة بوقت  كاف  تقديم معلومات وافية ودقيقة ألعضاء الهيئة تتولى .د
 ذلك. رئيس الهيئة التحقق من

 لسمجالتنظيم عالقتها مع و  ،ومسؤولياتها ،واختصاصاتها ،يئةالهيئة إعداد دليل إجراءات يشمل نظام عمل الهتتولى  .4
 ،ومنهجيتها في الرقابة الشرعية المساهمين،و  والمجلس قاريرها التي ترفع إلى اإلدارة، وآلية إعداد تواإلدارة التنفيذية

 .وآلية عقد اجتماعاتها
 2000لسنة  28أ من قانون البنوك رقم /53المادة  أحكامباالعتبار  آخذة - على الهيئة مراعاة البيئة الشرعية .5

 .المملكةوالتشريعية في -وتعديالته 
 يئة.اله تطبق مدونة قواعد السلوك المعمول فيها بالبنك على أعضاء .6
 :لضمان استقاللية عضو الهيئة يشترط توفر المتطلبات التالية كحد أدنى .7
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أو ألي من أفراد عائلته حتى الدرجة الثانية من البنك أو أي من الشركات  له يكون حاصال  على أي تمويل أال .أ
 التابعة للبنك.

من تاريخ  الماضيتين تينأو في أي من الشركات التابعة له خالل السن يكون قد عمل كموظف في البنك أال .ب
 .التعيين

يكون عضوا  في  وأال يكون عضوا  في هيئة رقابة شرعية لدى أي بنك إسالمي آخر مرخص في المملكة أال .ج
هيئات رقابية شرعية ألكثر من أربع مؤسسات مالية ال تقبل الودائع عاملة في المملكة، مع مراعاة عدم تضارب 

 .المصالح
عها البنك باستثناء التعامالت التي تنشأ بسبب يكون عضوا في مجلس إدارة البنك أو مالكا  لشركة يتعامل م أال .د

وعلى أن تحكمها ذات الشروط التي تخضع لها  لمتعامليالخدمات و/أو األعمال المعتادة التي يقدمها البنك 
 التعامالت المماثلة مع أي طرف آخر ودون أي شروط تفضيلية.

في البنك قرابة حتى  التنفيذية العليا ةاإلدار شخص من تربطه بأي من أعضاء مجلس إدارة البنك أو بأي  أال .ه
يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي أو مكافآت أو مزايا أو هدايا باستثناء ما يتقاضاه  وأالالدرجة الثانية، 

 .يكلف بها وال تؤثر على استقالليته إضافيةأو ما يتقاضاه مقابل أي أعمال  لقاء عضويته في الهيئة
أو  للبنك،أو مساهما  في إحدى الشركات التابعة  في البنك، البنك أو ممثال  لمساهم رئيسييكون مساهما  في  أال .و

 مساهما  في المجموعة المالكة للبنك. 
 -يلي: لتحقيق ما السعي هيئة ال على عضو .8

 المحافظة على العدل واإلنصاف بين أصحاب المصالح. .أ
 التصرف بطريقة تسمح له بالحفاظ على أمانته ونزاهته. .ب
 .يالفنية لاللتزام الشرعالقانونية والتشريعية إضافة إلى الجوانب الجوانب القرار  اتخاذعند  االعتبار يأن يأخذ ف .ج
 هيئة.التقدير اختالف اآلراء بين مختلف المذاهب الفقهية وتباينات الخبرة بين زمالئه في  .د
 الفتوى والرقابة الشرعية وعلى النحو التالي: أعمالتتولى الهيئة  .9

ومتابعة ومراجعة  اإلسالميةالشريعة  محكاألمن حيث توافقها وعدم مخالفتها  وأنشطتهالبنك  أعمالمراقبة  .أ
  شرعية.محظورات  أيالعمليات للتحقق من خلوها من 

ابداء الراي واعتماد جميع العقود والمعامالت واالتفاقيات والمنتجات والخدمات وسياسات االستثمار والسياسة  .ب
 وتحميل الخسائر األرباححسابات االستثمار بما فيها توزيع  وأصحابالتي تنظم العالقة ما بين المساهمين 

 .ريعةل غير المطابق للشالتصرف في الدخ وآليةعلى حسابات االستثمار  اإليراداتوتجنيب 
  .حسابات االستثمار أصحابخسائر تنتج عن عمليات البنك فيما يخص  أيالموافقة على تحميل  .ج
 يلي:وبحيث تقوم الهيئة بما  اإلسالميةالشريعة  ومبادئ بأحكامالراي بمدى التزام البنك  وإبداءتكوين  .د

 .للجنة التدقيقرفعه اخلي السنوي و مراجعة واعتماد تقرير التدقيق الشرعي الد .1
تقرير نصف سنوي /سنوي حول االلتزام الشرعي بحيث يتضمن مدى فعالية الضوابط الشرعية  إصدار .2

الجوهري  األثرالضوابط الشرعية والرقابة الشرعية الداخلية ذات  أنظمةالداخلية واي مواطن ضعف في 
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ونسخة من كل مجلس والتقرير السنوي للهيئة العامة للمساهمين ليتم رفع التقرير نصف السنوي ل أنوعلى 
 .منهما للبنك المركزي 

 عليها.والموافقة  اإلسالميةالشريعة  بأحكامالمتعلقة  واإلرشاداتمراجعة السياسات  .ه
 والمستشارين.التي تقدم خدمات للبنك مثل المدققين والقانونيين  لألطرافتقديم المشورة  .و
 البنك.عالية نظام الرقابة الشرعية الداخلية في من كفاية وف التأكد .ز
من كفاية وفعالية ادارة التدقيق الشرعي الداخلي وذلك من خالل مراجعة تقارير ادارة التدقيق الشرعي  التأكد .ح

 الداخلي.التدقيق الشرعي  إلدارةعليها وتقديم التوجيهات  اإلدارةالداخلي ورد 
 ولجنة التدقيق للتأكد من التزام البنك بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.  المؤسسية التنسيق مع لجنة الحاكمية .ط
 برامج التدريب الشرعي الالزم لموظفي البنك. اقتراح .ي
االطالع على كافة التقارير التي تتضمن مراجعة االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية بما فيها تقارير البنك  .ك

 ود اإلدارة عليها. المركزي والمدقق الخارجي ورد
هيئة الرقابة الشرعية من قبل رئيسها أو من يفوضه  وقراءة تقريرحضور اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين  .ل

 من أعضاء الهيئة.
 إبداء الرأي في عقد تأسيس البنك والنظام األساسي والتأكد من انسجامهما مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. .م
 .الداخلي مدير التدقيق الشرعي أو إنهاء خدمات تعيينمجلس على لالتنسيب ل .ن
 .أمين سر للهيئة الداخلي يتم تعيين مدير دائرة التدقيق الشرعي .10
 هيئة المهام التالية:  اليتولى أمين سر  .11

وتدوين كافة المداوالت واالقتراحات واالعتراضــــــــــــات والتحفظات وكيفية  الهيئة،حضــــــــــــور جميع اجتماعات  .أ
 .التصويت على مشروعات قرارات الهيئة

 تحديد مواعيد اجتماعات الهيئة وذلك بالتنسيق مع رئيس الهيئة وتبلي ها لألعضاء. .ب
هيدا  لعرضـــها اســـتالم االســـتفســـارات الشـــرعية من كافة الوحدات التنظيمية تمو  تحضـــير الجتماعات الهيئةال .ج

 على الهيئة. 
 التأكد من توقيع أعضاء الهيئة على محاضر االجتماعات والقرارات. .د
الداخلي ودائرة االمتثال الشــــــــــــــرعي هيئة وتزويد إدارة التدقيق ال منمتابعة تنفيذ الفتاوى والقرارات المتخذة  .ه

  .ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها في اجتماع سابق لإلحاطة والعمل بها
 . الهيئة اجتماعاتحفظ سجالت ووثائق  .و
 إذا كان بعذر أم ال ويذكر ذلك في محضر الجلسة.ما مع بيان  االجتماعالعضو المت يب عن  إثمتدوين  .ز
 تزويد البنك المركزي بإقرارات المالءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء الهيئة.  .ح
لهيئة الحصــــــــول على أي معلومة والوصــــــــول من دون قيود إلى جميع أنشــــــــطة البنك واالتصــــــــال بأي ليحق  .12

موظف داخل البنك، كما تعطى كافة الصــــــــــــــالحيات التي تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها وعلى النحو 
 المطلوب، بما في ذلك استدعاء أي موظف في البنك.

االســــتعانة بمصــــادر خارجية وعلى نفقة وبعد الحصــــول على موافقة المجلس هيئة إذا ما اقتضــــت الحاجة، لل .13
 على أكمل وجه. إليهافي القيام بالمهام الموكلة  لمساعدتهاالبنك 
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 (: المالءمة 10المادة )
واإلدارة التنفيذية العليا بأكبر قدر من المصـــــــداقية والنزاهة والكفاءة  وأعضـــــــاء الهيئةمجلس اليجب أن يتمتع أعضـــــــاء     

 المكافآتو  ويقع على عاتق المجلس ولجنة الترشــــــــــــــيح البنك،والخبرات الالزمة والقدرة على االلتزام وتكريس الوقت لعمل 
 مسؤولية التأكد من ذلك.

 
 مجلس ال أعضاء مالءمة(: 11المادة )

هذه الســـياســـة الحد األدنى من المعايير  تتضـــمنعلى أن ائه، مالءمة أعضـــ فعالة لضـــمانســـياســـة يعتمد المجلس  .أ
كلما استدعت الحاجة مراجعة هذه السياسة يتم و ن، المعيَ و فرها في العضو المرشح والمتطلبات والشروط الواجب تو 

 ،بها تمتعهملذلك، ووضـــع إجراءات وأنظمة كافية للتأكد من اســـتيفاء جميع األعضـــاء لمعايير المالءمة واســـتمرار 
 إدارته.تزويد البنك المركزي بنسخة من هذه السياسة معتمدة من مجلس و 

 -التالية: تتوافر فيمن يش ل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك الشروط  .ب
 يقل عمره عن خمسة وعشرين سنـة.  أال .1
أو مديرا  عاما  له أو موظفا  فيه ما لم يكن داخل المملكة يكون عضــــــــــــــوا  في مجلس إدارة أي بنك آخر  أال .2

 البنك اآلخر تابعا  لذلك البنك. 
 .ا  أو مدقق حسابات للبنكقانونيا  يكون محاميا  أو مستشار  أال .3
في االقتصـــــاد أو المالية أو المحاســـــبة أو  ســـــواء   الدرجة الجامعية األولى كحد أدنى يكون حاصـــــال  علىأن  .4

 إضــــــــافة النظر في مكافآتوال للجنة الترشــــــــيح ويجوزإدارة األعمال أو أي من التخصــــــــصــــــــات المشــــــــابهة، 
 تخصصات أخرى إن اقترنت بخبرة لها عالقة بأعمال البنوك.

 رسمية عامة ما لم يكن ممثال  عنها. يكون موظفا  في الحكومة أو أي مؤسسة  أال .5
بصـــــــفته  ســـــــواء داخل المملكة يكون عضـــــــوا  في مجالس إدارة أكثر من خمس شـــــــركات مســـــــاهمة عامة أال .6

 .الشخصية في بعضها وبصفته ممثال  لشخص اعتباري في بعضها اآلخر
 ســــــــــــنوات خمسال تقل عن  المجاالت المشــــــــــــابهة وأالمالية  وأ خبرة في مجال أعمال البنوك يكون لديهأن  .7

 .باألنشطة المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالميةمعرفة ولديه 
وجد أنه ال يحقق أي من  إذاللبنك المركزي أن يعترض على ترشـــــــــيح أي شـــــــــخص لعضـــــــــوية مجلس ادارة البنك  .ج

 الشروط الواردة في البند )ب( أعاله.
يحفظ لدى البنك (( 1لمرفق رقم )النموذج ا وفق)إقرار  مجلس توقيع العلى كل من يشـــــــــ ل رئاســـــــــة أو عضـــــــــوية  .د

 .ذاتية للعضوالسيرة المرفقا  به نسخة منه إلى البنك المركزي و 
مالءمة  المجلس التأكد من إعالم البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر ســـــــــلبا  على رئيس على .ه

 .ئهأي من أعضا
 
 علياالتنفيذية الدارة اإلأعضاء  ة(: مالءم12المادة )

هذه الســـياســـة الحد  تتضـــمنو ســـياســـة لضـــمان مالءمة أعضـــاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك، يعتمد المجلس  .أ
 ويقوم المجلساألدنى من المعايير والمتطلبات والشــــــــــــــروط الواجب توفرها في عضــــــــــــــو اإلدارة التنفيذية العليا، 
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مراجعة هذه الســـياســـة من وقت ألخر، ووضـــع إجراءات وأنظمة كافية للتأكد من اســـتيفاء جميع أعضـــاء اإلدارة ب
 تزويد البنك المركزي بنسخة من هذه السياسة.و  ،تمتعهم بهاالتنفيذية العليا لمعايير المالءمة واستمرار 

عدم ممانعة والحصـــــــــول على  المصـــــــــرفية،تعيين مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة يقوم المجلس ب .ب
 البنك المركزي المسبقة على تعيينه.

أي من أعضـــــــاء اإلدارة التنفيذية  إنهاء خدماتأو  اســـــــتقالةأو قبول  مجلس عند تعيينالالحصـــــــول على موافقة  .ج
 العليا في البنك. 

مراجعة هذه ويتم ( ألعضـــــــــــــاء اإلدارة التنفيذية العليا للبنك، Succession Planل )مجلس خطة إحالاليعتمد  .د
 الخطة مرة في السنة على األقل. 

إعالم البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر ســـــــــــلبا  على مالءمة أي من أعضـــــــــــاء إدارته يتم  .ه
 التنفيذية العليا.

 -التالية: للبنك الشروط يعين في اإلدارة التنفيذية العليا  فيمنتتوفر  .و
 ما لم يكن البنك اآلخر تابعا  لذلك البنك. المملكة،داخل  يكون عضوا  في مجلس إدارة أي بنك آخر أال .1
  أن يكون متفرغا  إلدارة أعمال البنك. .2
المالية أو المحاســـــــــبة أو إدارة أن يكون حاصـــــــــال  على الدرجة الجامعية األولى كحد أدنى في االقتصـــــــــاد أو  .3

 األعمال أو أي من التخصصات المشابهة التي لها عالقة بعمل البنك.
ســنوات باســتثناء منصــب  خمسال تقل عن  أو أعمال ذات صــلة لديه خبرة في مجال أعمال البنوك يكون أن  .4

 سنوات. عشرعن  تقل خبرته في مجال أعمال البنوك أالالذي يجب  العام،المدير 
وبخالف ، أن يكون من ضــــمن الخبرة في البند الســــابق ســــنتين على األقل في مجال البنوك اإلســــالمية يجب .5

ومعايير  اإلســـالميةشـــامل في مجال البنوك  تأهيليالتنفيذية العليا للبنك لبرنامج  اإلدارةعضـــو  إخضـــاعذلك 
 المالية المحاســـبة والتدقيق والضـــوابط والمعايير الشـــرعية الصـــادرة عن هيئة المحاســـبة والمراجعة للمؤســـســـات

 .لمدة ال تقل عن ثالثة شهور اإلسالميةوالمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية  اإلسالمية
قبل تعيين كما يتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تعيين أي عضو في اإلدارة التنفيذية العليا  يتم .ز

من المرشح للتعيين على سيرته الذاتية مرفقا  بها الوثائق والشهادات الحصول في اإلدارة التنفيذية العليا  عضوأي 
العلمية وشهادات الخبرة وشهادات حسن السيرة والسلوك وغيرها من الوثائق المعززة الالزمة، والطلب من المرشح 

 .للعضو الذاتية السيرةتزويد البنك المركزي بنسخة عن اإلقرار مرفقا  به ويتم (، 2توقيع اإلقرار المرفق رقم )
 

 (: مالءمة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية13المادة )
الســـــياســـــة الحد األدنى من  وتتضـــــمن هذهمالءمة أعضـــــاء الهيئة،  فعالة لضـــــمانالمجلس اعتماد ســـــياســـــة  يعتمد .أ

يتم مراجعة هذه الســـــــياســـــــة كلما و المعايير والمتطلبات والشـــــــروط الواجب توفرها في العضـــــــو المرشـــــــح والمعَين، 
اســـــــتدعت الحاجة لذلك، ووضـــــــع إجراءات وأنظمة كافية للتأكد من اســـــــتيفاء جميع األعضـــــــاء لمعايير المالءمة 

 .مجلسمن المعتمدة اله السياسة تزويد البنك المركزي بنسخة من هذويتم  ،بهاواستمرار تمتعهم 
  الشروط التالية:يجب أن تتوافر فيمن يش ل رئاسة أو عضوية الهيئة   .ب
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وأصـــوله  اإلســـالميفي مجال الفقه أن يكون حاصـــال  على األقل على درجة البكالوريوس في العلوم الشـــرعية  .1
 .اإلسالميالتمويل  أو اإلسالمياالقتصاد  أو

خبرة في مجال التدريس  أوو/ ( ســـنوات في إصـــدار الفتاوى واألحكام الشـــرعية3أن يتمتع بخبرة ال تقل عن ) .2
 سنوات بعد التخرج. أربعال تقل عن العلمي  البحث أو

ذا وجد أنه ال يحقق أي من الشروط الواردة الهيئة إللبنك المركزي أن يعترض على ترشيح أي شخص لعضوية   .ج
 في البند )ب( أعاله.

(( يحفظ لدى البنك 3النموذج المرفق رقم ) وفق)إقرار  توقيع  هيئةعلى كل من يشـــــــــــ ل رئاســـــــــــة أو عضـــــــــــوية ال .د
 منه إلى البنك المركزي مرفقا  به السيرة الذاتية للعضو. ونسخة

إعالم البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر ســــــــــــــلبا  على مالءمة أي من رئيس المجلس ب يقوم .ه
 .ء الهيئةأعضا

 أعضاءنصف عدد عند الحاجة لتعيين أعضاء في الهيئة من المقيمين خارج المملكة فيشترط أال يزيد العدد عن  .و
 الهيئة.

 
 وأعضاء الهيئة اإلداريينتقييم أداء  (:14المادة )

 -يلي: يتضمن هذا النظام كحد أدنى ما و  أعضائه،وأعمال  لتقييم أعماله نظام  يعتمد المجلس  .أ
 وضع أهداف محددة وتحديد دور المجلس في تحقيق هذه األهداف بشكل يمكن قياسه. .1
واســتخدامها  االســتراتيجية( التي يمكن اســتخالصــها من الخطط واألهداف KPIsتحديد مؤشــرات أداء رئيســية )  .2

 لقياس أداء المجلس.
 مجلس والمساهمين ودورية هذا التواصل.الالتواصل ما بين  .3
 مجلس مع اإلدارة التنفيذية العليا.الدورية اجتماعات  .4
اآلخرين، ويجب الحصـــــــــــول على ، وكذلك مقارنة أدائه بأداء األعضـــــــــــاء مجلسالدور العضـــــــــــو في اجتماعات  .5

 الت ذية الراجعة من العضو المعني وذلك بهدف تحسين عملية التقييم.
تقوم اللجنة بإعالم البنك المركزي و  وأعضائه، هوللجان المجلس ككل بتقييم لعمل سنويا  المكافآت و  تقوم لجنة الترشيح .ب

 بنتيجة هذا التقييم.
 يشــمل مكافآتوال وأعضــائها ســنويا  وفق نظام تقييم معد من قبل لجنة الترشــيحأداء الهيئة ككل  تقييم المجلس يتولى .ج

معايير تقييم أداء الهيئة وأعضائها وذلك من خالل دور العضو في وضع مؤشرات األداء الرئيسية, وبحيث تتضمن 
ية الراجعة من ويجب الحصــــــــــول على الت ذ ،للهيئة وكذلك مقارنة أدائه بأداء األعضــــــــــاء اآلخريناجتماعات الهيئة 

الهيئة لمهامها  إنجازكما يجب أن يشــــــــــمل نظام التقييم مدى  العضــــــــــو المعني وذلك بهدف تحســــــــــين عملية التقييم
بإعالم البنك المركزي بنتيجة هذا  البنك يقومو ، ومدى فعالية نظام الضـــــــــوابط والرقابة الشـــــــــرعية في البنك وواجباتها

 .التقييم
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بما في ذلك  مكافآتوال العام ســــــــــــنويا  وفق نظام تقييم معد من قبل لجنة الترشــــــــــــيح أداء المدير تقييم المجلسيتولى  .د
األداء المالي واإلداري  كل من معايير تقييم أداء المدير العاموبحيث تتضـــــــمن  الرئيســـــــية،وضـــــــع مؤشـــــــرات األداء 

البنك متوســــــطة  واســــــتراتيجياتومدى إنجازه لخطط  ،والتزامه بتطبيق الضــــــوابط الشــــــرعية المعتمدة في البنك للبنك،
 تقوم اللجنة بإعالم البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.و ، وطويلة األجل

يشمل هذا النظام على اآلتي و  العام،مجلس والمدير الالبنك من غير أعضاء  ييالمجلس نظام لقياس أداء إدار  يعتمد .ه
 كحد أدنى:

لقياس أداء االلتزام بإطار عمل إدارة المخاطر وتطبيق الضــــــــــــــوابط الداخلية  أن يعطى وزن ترجيحي مناســــــــــــــب .1
 التنظيمية.والمتطلبات 

ولكن يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عناصــــــــر  ،يكون إجمالي الدخل أو الربح العنصــــــــر الوحيد لقياس األداء أال .2
ا العميل وغيرها حيثما كان ذلك أخرى لقياس أداء اإلداريين مثل المخاطر المرتبطة بالعمليات األســــاســــية ورضــــ

 قابال  للتطبيق.
 النفوذ وتعارض المصالح. است اللعدم  .3

 
 أعضاء الهيئةأتعاب و  المالية لإلداريينمكافآت ال (:15المادة )

 .الذي أقرهالتقييم  نظام اعتمادا  علىوذلك  أعضائه،تحديد مكافآت وضع إجراءات ل المجلس يتولى .1
 وذلك اعتمادا  على نظام التقييم الذي أقره. الهيئة،أعضاء أتعاب وضع إجراءات لتحديد يتولى المجلس  .2
 والشفافية،تتصف بالموضوعية  مالية لإلداريين في البنك وضع سياسة منح مكافآت مكافآتوال لجنة الترشيحتتولى  .3

 تاريخ من عمل أيام ســــبعة أقصــــاها فترة خالل وتزويد البنك المركزي بنســــخة عنها المجلس،اعتمادها من قبل يتم و 
 .المجلس من اعتمادها

 :كحد أدنى العناصر التاليةمنح المكافآت المالية  يتوفر في سياسة .4
وتحفيزهم واالرتقاء  واستقطابهم على اإلداريين ذوي الكفاءات والمهارات والخبرات الالزمةمحافظة أن تكون معدة لل .أ

 . بأدائهم
 . يؤثر على مالءة وسمعة البنك بشكلضمان عدم استخدامها أن تكون مصممة ل .ب
 األرباح وتوقيتها.و تأخذ باالعتبار المخاطر ووضع السيولة أن  .ج
في المدى المتوسط ئه على أدا أيضا   بل أن يستند الحالية،يستند عنصر منح المكافأة فقط على أداء السنة  أال .د

 .( سنوات5-3)والطويل 
 ستراتيجيته.او وقيمه أهداف البنك تعبر عن أن  .ه
 أي أو خيارات األســــــهم وأ عالوات وأبدالت  وأ رواتب وأ أتعاب ُتحدد شــــــكل المكافآت كأن تكون على شــــــكل .و

 .مزايا أخرى 
إمكانية تأجيل دفع نســــــــبة معقولة من المكافآت، بحيث يتم تحديد هذه النســــــــبة وفترة التأجيل على أن تتضــــــــمن  .ز

 ونشاطات اإلداري المعني. ومخاطرهأساس طبيعة العمل 
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وغيرهــا( اعتمــادا  على  االمتثــال، التــدقيق، المخــاطر،بيــة )إدارة الــدوائر الرقــا إلدارييمــاليــة ت آمكــافــيتم منح  أال .ح
  نتائج أعمال الدوائر التي يراقبونها.

 
     تعارض المصالح (:16المادة )

 .تعارض المصالح تجنب والهيئة اإلداريينعلى  .1
 مجموعة من جزءا   البنك يكون  عندما ينشــــــأ قد الذي المصــــــالح تعارض لمعالجة وإجراءات ســــــياســــــة المجلسيعتمد  .2

 .المجموعة داخل بالشركات البنك ارتباط عن ينشأ قد المصالح في تعارض أي عن واإلفصاح بنكية،
 لمعالجة تعارض المصالح. وإجراءاتالهيئة سياسة تعتمد  .3
عتبار الاب ا  ذأخاألطراف  هذهالعالقة بحيث تشـــــمل تعريف  ذوي ســـــياســـــات وإجراءات للتعامالت مع مجلس اليعتمد  .4

تجاوز هذه ب يســــــــــــــمحمراقبة هذه التعامالت، بحيث ال لية آوإجراءات الموافقة و  شــــــــــــــروط التعامالتو  التشــــــــــــــريعات
 .السياسات واإلجراءات

 العالقة قد تمت وفق الســــــــــــــياســــــــــــــة واإلجراءات ذوي  مع التعامالتالدوائر الرقابية في البنك التأكد من أن  تتولى .5
معالجة  وإجراءاتوفق سـياسـة  العالقة ومراقبتها ذوي مراجعة جميع تعامالت القيام بلجنة التدقيق وتتولى  المعتمدة،
 على هذه التعامالت.مجلس الوإطالع  المصالح،تعارض 

 واإلجراءات المعتمدة.التأكد من أن اإلدارة التنفيذية العليا تنفذ السياسات مجلس اليتولى  .6
 .للمنفعة الشخصية االست الل تمنعالمعلومات بين مختلف اإلدارات، نتقال اضوابط لحركة مجلس اليعتمد  .7
 :اآلتي بحد أدنى تتضمن بحيثو  جميع اإلداريينوتعميمها على  لسلوك المهنيلسياسات وميثاق مجلس اليعتمد  .8

 معلومات داخلية في البنك لمصلحتهم الشخصية. اإلداريينعدم است الل أي من  .أ
 مع ذوي العالقة.التعامالت قواعد وإجراءات تنظم   .ب
 الحاالت التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح. .ج

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

 داخلي التدقيق ال (:17المادة )
 قادرة على القيام بالمهام اآلتية كحد أدنى: في البنك داخليالتدقيق الدائرة  التأكد من أنمجلس اليتولى  .1

 وااللتزام بها. وشركاته التابعة ألنشطة البنك كافية التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية .أ
 لسياسات البنك الداخلية والمعايير الدولية والتشريعات ذات العالقة.التحقق من االمتثال  .ب
 واإلدارية،بحيث يتم التأكد من أن المعلومات الرئيســــــــــــــية حول األمور المالية  واإلدارية،األمور المالية  تدقيق .ج

 تتوفر فيها الدقة واالعتمادية والتوقيت المناسب.
 مراجعة االلتزام بدليل الحاكمية المؤسسية. .د
وبما يتفق مع المنهجية المعتمدة  (،Stress Testingاختبارات األوضاع الضاغطة ) وشمولية مراجعة صحة .ه

 من المجلس.
 (.ICAAPالتأكد من دقة اإلجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك ) .و
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 للبنك،م الوظيفي الســلوإعطائهم مكانة مناســبة في  مجلس ضــمان وتعزيز اســتقاللية المدققين الداخليين،ال يتولى .2
بما في ذلك حق وصــــــــــــولهم إلى جميع الســــــــــــجالت والمعلومات  بواجباتهم،مؤهلين للقيام  يكونواوضــــــــــــمان أن 

دون أي تدخل  بأي موظف داخل البنك بحيث يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم وإعداد تقاريرهم واالتصــــــــال
 خارجي.

 وذلك من خالل: الداخلي خاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيقمجلس اتال يتولى .3
 إعطاء األهمية الالزمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك. .أ

 متابعة تصويب مالحظات التدقيق. .ب
ر الموارد الكافية والعدد الكافي من الكوادر البشــــــــــــــرية المؤهلة إلدارة التدقيق لجنة التدقيق التحقق من توف تولىت .4

 وتدريبهم.الداخلي 
ـــــي على  لجنة التدقيق التحقق منتتولى  .5 سنوات كحد   ثالثةأنشطة البنك كل تدقيق تدوير موظفي التدقيق الداخلـ

 أعلى.
 تنفيذية. مهامخلي بأي عدم تكليف موظفي التدقيق الدا لجنة التدقيق التحقق من تتولى .6
لجنة التدقيق التحقق من إخضـــــــــــــــاع كافة أنشــــــــــــــطة البنك للتدقيق بما فيها المســــــــــــــندة لجهات خارجية  تتولى .7

(Outsourced Activities.) 
( يتضـمن مهام وصـالحيات ومسـؤوليات إدارة Internal Audit Charterداخلي )ميثاق تدقيق مجلس ال يعتمد .8

 وتعميمه داخل البنك. ،التدقيق
ترفع  هاوأنخاضـــــعة لإلشـــــراف المباشـــــر من لجنة التدقيق،  الداخلي مجلس التحقق من أن دائرة التدقيقاليتولى  .9

 .والى المدير العام مباشرة إلى رئيس لجنة التدقيق تقاريرها
وبما يتوافق مع ســــــياســــــات رأس  وتحديد مكافآتهم مدير وموظفي التدقيق الداخليلجنة التدقيق تقييم أداء  تتولى .10

 .المال البشري 
 

 الداخلي الشرعي التدقيق (: 18) المادة
 الداخلي في البنك قادرة على القيام بالمهام اآلتية كحد أدنى:الشرعي الهيئة التأكد من أن دائرة التدقيق  تتولى .1

 لدى البنك.الداخلية فعالية نظام الرقابة الشرعية فحص وتقييم كفاية و  .أ
 .يئةهالالقرارات الصادرة عن بنك بالنواحي الشرعية والفتاوى و متابعة التزام إدارة ال .ب
 وااللتزام بتنفيذ بنودها. ،نوية على أن تعتمد من قبل الهيئةوضع خطة التدقيق الشرعي الس .ج
الممولة و  إعدامهاأو التي تقرر  غير العاملة مويالتضــــــــمن فئة التالتمويالت التي تصــــــــنف فحص الذمم و  .د

 .من حسابات االستثمار المشترك للتحقق من عدم وجود تعدي أو تقصير من قبل البنك
 حصر المكاسب المخالفة للشريعة ومتابعة التصرف بها وفق قرارات الهيئة. .ه
التحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بالسياسة التي تنظم العالقة بين المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار،  .و

 أسس توزيع األرباح. وعلى وجه الخصوص
، وإعطائهم مكانة مناســـــــبة في الســـــــلم الداخليين ضـــــــمان وتعزيز اســـــــتقاللية المدققين الشـــــــرعيين المجلسيتولى  .2

بما في ذلك حق وصـــــــولهم إلى جميع الســـــــجالت  بواجباتهم،وضـــــــمان أن يكونوا مؤهلين للقيام  للبنك،الوظيفي 
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يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم وإعداد تقاريرهم والمعلومات واالتصــــــــــــــال بأي موظف داخل البنك بحيث 
 دون أي تدخل خارجي.

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

 الشرعي.متابعة تصويب مالحظات التدقيق  .ب
التحقق من توفر الموارد الكــافيــة والعــدد الكــافي من الكوادر البشــــــــــــــريــة المؤهلــة إلدارة التــدقيق المجلس  يتولى .4

 الحد األدنى من المتطلبات التالية: ن في الدائرةوعلى أن يتوفر في العاملي وتدريبهم الداخلي الشرعي
 المالية اإلسالمية وشروط كل عقد وأسباب فساده.جامعية مالئمة مع اإللمام بأصول المعامالت شهادة   .أ

اجعة للمؤســــــــــــســــــــــــات المالية معرفة بالمعايير الصــــــــــــادرة عن هيئة المحاســــــــــــبة والمر أن يكون على دراية و   .ب
 اإلسالمية.

ــــي التحقق من تدوير موظفي التدقيق الشرعيالمجلس  يتولى .5 ـــــ على تدقيق أنشطة البنك كل ثالثة سنوات  الداخلـ
 كحد  أعلى.

 بأي مهام تنفيذية. الداخلي التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الشرعيالمجلس  يتولى .6
التحقق من إخضـــــــــاع كافة أنشـــــــــطة البنك للتدقيق الشـــــــــرعي بما فيها المســـــــــندة لجهات خارجية المجلس  يتولى .7

(Outsourced Activities.) 
ن مهام وصـالحيات ومسـؤوليات إدارة ( يتضـمInternal Audit Charterميثاق تدقيق داخلي )المجلس  يعتمد .8

 التدقيق الشرعي، وتعميمه داخل البنك.
خاضــعة لإلشــراف المباشــر من الهيئة، وأنها ترفع الداخلي الشــرعي  جلس التحقق من أن دائرة التدقيقالم يتولى .9

 وإلى المدير العام. لجنة التدقيق إلى اونسخه منه إلى رئيس الهيئة تقاريرها
وتحديد  الداخليالشـــرعي تقييم أداء مدير وموظفي التدقيق  والمكافآت وبالتنســـيق مع لجنة الترشـــيح الهيئة تتولى .10

 .وبما يتوافق مع سياسات رأس المال البشري  مكافآتهم
 

 التدقيق الخارجي(: 19المادة )
الحليفة أو المرتبطة ضمان تدوير منتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق وشركاتها التابعة أو  المجلس يتولى .1

 .بها بأي شكل من األشكال كل سبع سنوات كحد أعلى
 .( مع المكتب القديمJointتكون السنة األولى )عند التدوير( للمكتب الجديد بشكل مشترك ) .2
 ال يجوز إعادة انتخاب المكتب القديم مرة أخرى قبل مرور سنتين على األقل من تاريخ آخر انتخاب له بالبنك .3

 .بخالف مهمة التدقيق المشتركة
لكفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية  التحقق من مراجعة المدقق الخارجيبالتنسيق مع لجنة التدقيق و  الهيئة تتولى .4

 في البنك.الداخلية 
 سنويا . ق الخارجياستقاللية المدق التحقق منلجنة التدقيق  تتولى .5
نقاط الضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية أو أي نقاط لمعالجة المجلس اتخاذ اإلجراءات المناسبة  يتولى .6

 .أظهرها المدقق الخارجيأخرى 
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 إدارة المخاطر(: 20المادة )
 دائرة إدارة المخاطر مراقبة التزام دوائر البنك التنفيذية بالمستويات المحددة للمخاطر المقبولة.تتولى  .1
لة اإلدارة بما في ذلك مســـــــــاء المقبولة،لمخاطر على مســـــــــتويات ا مجلس التحقق من معالجة التجاوزاتال يتولى .2

 بشأن هذه التجاوزات.  المعنية التنفيذية العليا
مجلس التأكد من أن دائرة إدارة المخاطر تقوم بإجراء اختبارات األوضاع الضاغطة بشكل دوري لقياس ال يتولى .3

وأن يكون للمجلس دور رئيســــــــــــــي في اعتماد  المرتفعة،قدرة البنك على تحمل الصــــــــــــــدمات ومواجهة المخاطر 
نتائج االختبارات واعتماد اإلجراءات الواجب اتخاذها بناء  على  ومناقشـــةالفرضـــيات والســـيناريوهات المســـتخدمة 

 هذه النتائج.
وبحيث تكون هذه المنهجية شـــــــاملة وفعالة وقادرة  البنك،مجلس منهجية التقييم الداخلي لكفاية رأســـــــمال ال يعتمد .4

البنك، وتأخذ باالعتبار  يواجههاالتي من الممكن أن  بما فيها المخاطر الشــــــــــــــرعية تحديد جميع المخاطرعلى 
 تطبيقها والتأكدوخطة رأس المال، ومراجعة هذه المنهجية بصـــــورة دورية والتحقق من  االســـــتراتيجيةخطة البنك 

 من احتفاظ البنك برأسمال كاف لمقابلة جميع المخاطر التي يواجهها.
 المخاطر المترتبة على ذلك األخذ باالعتبار ي أنشــــــــــــطة البنكتوســــــــــــع فأي  مجلس وقبل الموافقة علىال يتولى .5

 .قدرات ومؤهالت موظفي دائرة إدارة المخاطرو 
مجلس ضــــــــمان اســــــــتقاللية دائرة إدارة المخاطر في البنك، وذلك من خالل رفع تقاريرها إلى لجنة إدارة ال يتولى .6

 األخرى  المعلومات من دوائر البنك الحصـــــــــول علىالصـــــــــالحيات الالزمة لتمكينها من  الدائرة حومن المخاطر،
 والتعاون مع اللجان األخرى للقيام بمهامها.

 .لمخاطر المقبولة للبنكل مجلس اعتماد وثيقةال يتولى .7
 -أدنى: تكون مهام دائرة إدارة المخاطر ما يلي كحد  .8
 في البنك قبل اعتماده من المجلس.  (Risk Management Framework) إدارة المخاطرإطار مراجعة  .أ

 إدارة المخاطر باإلضافة إلى تطوير سياسات وإجراءات عمل إلدارة كافة أنواع المخاطر. استراتيجيةتنفيذ  .ب
 تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر. .ج
المخاطر ونســــــــــــــخة لإلدارة التنفيذية العليا تتضــــــــــــــمن معلومات عن رفع تقارير للمجلس من خالل لجنة إدارة  .د

 Risk) ( الفعلية لكافة أنشــــــــــطة البنك بالمقارنة مع وثيقة المخاطر المقبولةRisk Profileمنظومة المخاطر )
Appetite)تابعة معالجة االنحرافات السلبية.، وم 

 .المعلومات اإلدارية المستخدمة أنظمةالتحقق من تكامل آليات قياس المخاطر مع  .ه
 البنك. جههاايو التي المخاطر  كافة أنواعتحليل دراسة و  .و
عن عن تعرضــــــــــات البنك للمخاطر، وتســــــــــجيل حاالت االســــــــــتثناءات  يم التوصــــــــــيات للجنة إدارة المخاطرتقد .ز

 .المقبولة المخاطر مستويات
 حول مخاطر البنك، الستخدامها ألغراض اإلفصاح. الالزمة معلوماتالتوفير  .ح
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 االمتثالإدارة (: 21المادة )
ضـمان و  ،الشـرعي لالمتثال احيث تتضـمن إدارة االمتثال قسـم  وب متثالاالإدارة  اسـتقالليةمجلس ضـمان ال يتولى .1

 .مدربةكافية و رفدها بكوادر  استمرار
وللفتاوى والقرارات الصـــــادرة عن  العالقة ذاتجميع التشـــــريعات لالبنك  امتثاللضـــــمان ســـــياســـــة مجلس ال يعتمد .2

 تحقق من تطبيقها.لبشكل دوري وا ومراجعة هذه السياسة ،الهيئة
 االمتثال. إدارة دائرة مهام ومسؤوليات المجلسيعتمد  .3
لى إو  ،المجلسعن  تينالمنبثق ولجنة االمتثال المؤســـــــــســـــــــية الحاكميةاالمتثال تقاريرها إلى لجنة إدارة دائرة  تقدم .4

 .المدير العامإلى  عنها مع إرسال نسخة ،فيما يتعلق باالمتثال الشرعي الرقابة الشرعية هيئة
 

 المصالححقوق أصحاب  (:22المادة )
معلومات توفير و  اإلفصاحمن خالل وذلك المصالح لتواصل مع أصحاب ا توفير آلية محددة لضمانيتولى المجلس  .1

  اآلتي:من خالل المصالح حول أنشطة البنك ألصحاب  ذات داللة
 اجتماعات الهيئة العامة. .أ

 .التقرير السنوي  .ب
باإلضــــافة إلى تقرير المجلس حول تداول أســــهم البنك ووضــــعه  مالية،تحتوي على معلومات  تقارير ربع ســــنوية .ج

 المالي خالل السنة.
 للبنك. اإللكترونيالموقع  .د
 عالقات المساهمين.قسم  .ه

يتضمن توضيح لحقوق المساهمين وتشجيعهم  اإللكتروني تخصيص جزء من موقع البنكيتولى المجلس التأكد من  .2
على الحضور والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة، وكذلك نشر المستندات المعنية باالجتماعات ومن ضمنها 

  النص الكامل للدعوة ومحاضر االجتماعات.
 حساباتأصحاب  يتضمن توضيح لحقوق  اإللكترونيتخصيص جزء من موقع البنك يتولى المجلس التأكد من  .3

وبحيث تتضمن إفصاحات  االستثمارالعالقة فيما بين البنك وأصحاب حسابات ونشر السياسة التي تنظم  االستثمار
 .كمية ونوعية

 
 المادة )23(: اإلفصاح والشفافية

 .المصالحالمعلومات المالية وغير المالية التي تهم أصحاب  نشرالمجلس التأكد من  يتولى .1
دقة وكفاية البيانات المالية للبنك والمعلومات ول عن وي للبنك نصـــــــا  يفيد أن المجلس مســـــــؤ يتضـــــــمن التقرير الســـــــن .2

 .وأنظمة الضوابط الشرعية وعن كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية التقرير،ذلك الواردة في 
الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  اإلفصاحات التي حددتها المعاييربمجلس من التزام البنك اليتأكد  .3

 (IFRSالدولية لإلبالغ المالي ) المعاييرااللتزام باإلفصــاحات التي حددتها  كذلك على أن يتمو  - المالية اإلســالمية
وتعليمات البنك  - ســالميةللمؤســســات المالية اإلعدم توفر معايير  وذلك في حال (IASومعايير المحاســبة الدولية )
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يرات التي تطرأ على بالت  علمعلى  اإلدارة التنفيذية يتأكد من أن نأو   المركزي والتشــــــــــــــريعات األخرى ذات العالقة
 .الدولية لإلبالغ المالي الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية والمعايير المعايير

للمساهمين الحاليين أو المحتملين تيح ت اتفصاحإ الربعية،ن التقرير السنوي للبنك وتقاريره يتضم من مجلسال يتأكد .4
 .نتائج العمليات والوضع المالي للبنك االطالع على

ستثمار حسابات اإل , إفصاحات تتيح ألصحابالمجلس والهيئة من تضمين التقرير السنوي للبنكيتأكد كل من  .5
 طالع على نتائج العمليات والوضع المالي والشرعي للبنك.الحاليين أو المحتملين اإل

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

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

 وأي صالحيات قام المجلس بتفويضها لتلك اللجان.المجلس، ملخصا  لمهام ومسؤوليات لجان  .ب
ومدى التزامه بتطبيق ما جاء للبنك  لحاكمية المؤسسيةا المبينة في دليلالمصالح أصحاب المعلومات التي تهم  .ج

 .في الدليل
فيما و  البنكفي رأسمال مساهمته مقدار و مجلس من حيث مؤهالته وخبراته ال من أعضاء معلومات عن كل عضو .د

في مجالس إدارات  يش لها أي عضوياتو  تاريخ تعيينهو  عضويته في لجان المجلسو  إذا كان مستقال  أم ال
 التمويالتوكذلك ، المنصرمةلسنة عن االتي حصل عليها من البنك وذلك  بكافة أشكالها المكافآتو شركات أخرى، 

 بين البنك والعضو أو األطراف ذوي العالقة به. تمت وأي عمليات أخرى  ،الممنوحة له من البنك
والوظائف التي يش لها حاليا   ريخ تعيينهوتامعلومات عن كل عضو من أعضاء الهيئة من حيث مؤهالته وخبراته  .ه

 .خارج البنك
 .عليهاهيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت  تشملعن دائرة إدارة المخاطر  معلومات   .و
 وعدد مرات حضور كل عضو في هذه االجتماعات. والهيئة ولجانهمجلس العدد مرات اجتماع  .ز
 المستقيلين خالل العام. والهيئةالعليا  واإلدارة التنفيذيةمجلس الأعضاء  كل من أسماء .ح
مكافآت أعضاء المجلس كل على كافة أشكال  ، مع اإلفصاح عنعن سياسة منح المكافآت لدى البنك ا  ملخص .ط

إلدارة التنفيذية العليا كل التي منحت ل بكافة أشكالها مكافآتالو  ،أعضاء الهيئة كل على حده أتعاب، وعن حده
  .المنصرمةلسنة وذلك عن ا حده،على 

 Ultimate) أو أكثر من رأسمال البنك، مع تحديد المستفيد النهائي%( 1) نسبة لكون ن الذين يميالمساهمأسماء  .ي
Beneficial Owners )توضيح إن كان أي من هذه المساهمات مرهونة و  ،لهذه المساهمات أو أي جزء منها

 . كليا  أو جزئيا  
 عمله خالل من منافع أية بأن العضو لم يحصل علىوكذلك أعضاء الهيئة  مجلسال من كافة أعضاء إقرارات .ك

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

 .مجلسال رئيس من موقعا   يكون  أن على الحوكمة تقرير .ل
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 أحكام عامة (:24المادة )
لبنك المركزي لحضور اجتماعات الهيئة العامة، وذلك قبل فترة كافية ليصار إلى دعوة ل توجيهبرئيس المجلس يقوم  .1

 .همثلي من تسمية
أيام  خمسةاجتماعات الهيئة العامة وذلك خالل مدة ال تتجاوز  تزويد البنك المركزي بمحاضرب رئيس المجلسيقوم   .2

 .على محضر االجتماعأو من يمثله  الشركاتعام مصادقة مراقب من تاريخ 
على األقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة عن رغبته بترشيح  ثالثين يوما  إعالم البنك المركزي قبل بالبنك  يقوم .3

 أو إعادة انتخابه من قبل الهيئة العامة. المدقق الخارجي النتخابه
عالم البنك المركزي قبل ثالثين يوما  على األقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة عن رغبته بترشيح بإالبنك  يقوم .4

 انتخابه من قبل الهيئة العامة. إعادةعضو الهيئة النتخابه أو 
%( أو أكثر من 1من قبل مساهمي البنك الذين يمتلكون ) األسهم المرهونة بعددتزويد البنك المركزي بالبنك  يقوم .5

 .األسهم ة المرتهن لها هذهجهالو  رأسمال البنك
 بأعضــــــــــــــاء الهيئةو  واللجان المنبثقة عنه مجلسالبأعضــــــــــــــاء  المعلومات المتعلقةتزويد البنك المركزي ببك البن يقوم .6

عند كذلك ( بشـــــــكل نصـــــــف ســـــــنوي و 4/4, 4/3, 4/2, 4/1التنفيذية العليا وفق النماذج المرفقة ) تهإدار وأعضـــــــاء 
 حدوث أي تعديل.

دارات واإلهيئـات المـديرين أو  بـأعضـــــــــــــــاء مجـالس اإلداراتتزويـد البنـك المركزي بـالمعلومـات المتعلقـة بك البنـيقوم  .7
( بشــــــــكل نصــــــــف 5/3 ،5/2 ،5/1وفق النماذج المرفقة ) وخارجها، داخل المملكةالتابعة  التنفيذية العليا لشــــــــركاته

 عند حدوث أي تعديل.كذلك سنوي و 
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 المرفقات
 (1)رقم مرفق 

 مجلس اإلدارة عضوإقرار 
 

 ..........................عضو مجلس إدارة بنك......................  .........أقر أنا........................................
 يتم/ ال يوجد: بأنه لم    ممثال  عن..................................

 . )في حال رد اعتباري مرفقا  الوثائق المؤيدة( خارجها أو المملكة األردنية الهاشمية في ي إعسار  تقرر أو يإفالس راشهإ .1

 .بها اإليفاء ستطعأ لم قائمة ديون  لتسوية دائنين مع تسوية في يلو دخ .2
 .يممتلكات من جزء أو كامل على بالحجز يضد حكم رو صد   .3
 .جناية بأي أو األمانة أو العامة اآلداب أو األخالق أو بالشرف مخلة بجنحة الحكم علي .4
 . رقابية جهة أية قبل من أو األردني المركزي  البنك قبل من للمساءلة أو للتحقيق خضوعي .5
 .رقابية جهة أي قبل منأي شركة كنت شريكا  فيها  ترخيص سحب أو رفض .6
 . أي وظيفة حكومية بسبب سوء األمانة من يفصل .7
 . به عالقة على أو شريكا   أو مديرا تكن نشاط أو إفالس عمل إعالن أو ةتصفي .8
 . األمانة بسوء تتعلق ألسباب االستقالة يمن وطلب مالية مؤسسة أي في منصبا   إش الي .9
 تصفية تم قد كان إذا فيها عضوا   أو مديريها هيئة رئيس أو فيه عضوا   أو إدارتها مجلس رئيس أو غاياتها كانت مهما شركة عام مدير منصب إش الي .10

 . إجباريا   الشركة تلك
 .ترخيص تتطلب مهنة ألي أو عمل تجارة، أي لممارسة ترخيص يمنح رفض .11
 .البنوك في العمل من يبمنع وذلك رقابية جهة أي قبل مني بحق أمر رو صد .12
 .خارجها أو المملكة في سواء رقابية متطلبات ةبأي تقيدي عدم .13
 . معها التعامل في صادق   غير أو مضلال   أو معيقا   أو متعاون   غير تكن أو رقابية جهة ألي مضللة أو صحيحة غير معلومات بتقديم ياميق .14
 .اإلدارة من تقصير بشكل كامل أو جزئي التعثر سبب وكان تعثرت، شركة أو تجاري  مشروع إدارة في كبير بشكل تيشاركم .15
 مشاكل في وضعي المالي. .16

 في المصالح فيما بين البنك وبيني. تعارضأي  .17

 . ارتباطي بأي صلة بما في ذلك صلة القرابة حتى الدرجة الثالثة مع المدير العام ومن الدرجة األولى مع أعضاء االدارة التنفيذية العليا .18

ا استشاري ا في البنك. .19  إش الي موقع 
 

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

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

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

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

 مصادقة البنك المرخص  
ويشهد البنك انه , البنك الخاصة بالمالءمةزي وسياسة ـــق متطلبات البنك المركــيؤكد البنك مالءمة الشخص المرشح الموقع على هذا اإلقرار لعضوية المجلس وف

ات الواردة في اإلقرار ومرفقاته عن الشخص المرشح  دقيقة حسب علمه.ـــــيع المعلومــــن جمناية، وأــــرار ومرفقاته بعـــــــقرأ هذا اإلق  

البنك: اسم  
                        المسئول الذي راجع اإلقرار ومرفقاته:                                  اسم

 وظيفته:
      التاريخ :

  وتوقيعه ختم البنك
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(2) رقم مرفق  

العليا اإلدارة التنفيذيةعضو إقرار   

 
 أقر أنا........................................  المرشح لش ل وظيفة.........................

 بأنه لم يتم/ ال يوجد: في بنك........................................  
 
 . ، )في حال رد اعتباري مرفقا  الوثائق المؤيدة(خارجها أو المملكة األردنية الهاشمية في ي إعسار  تقرر أو يإفالس راشهإ .1

 .بها اإليفاء ستطعأ لم قائمة ديون  لتسوية دائنين مع تسوية في يلو دخ .2
 .يممتلكات من جزء أو كامل على بالحجز يضد حكم رو صد .3
 .جناية بأي أو األمانة أو العامة اآلداب أو األخالق أو بالشرف مخلة بجنحة الحكم علي .4
 . رقابية جهة أية قبل من أو األردني المركزي  البنك قبل من للمساءلة أو للتحقيق خضوعي .5
 .رقابية جهة أي قبل منأي شركة كنت شريكا  فيها  ترخيص سحب أو رفض .6
 . سوء األمانة أي وظيفة حكومية بسبب من يفصل .7
 . به عالقة على أو شريكا   أو مديرا تكن نشاط أو إفالس عمل إعالن أو ةتصفي .8
 . األمانة بسوء تتعلق ألسباب االستقالة يمن وطلب مالية مؤسسة أي في منصبا   إش الي .9
 قد كان إذا فيها عضوا   أو مديريها هيئة رئيس أو فيه عضوا   أو إدارتها مجلس رئيس أو غاياتها كانت مهما شركة عام مدير منصب إش الي .10

 . إجباريا   الشركة تلك تصفية تم
 .ترخيص تتطلب مهنة ألي أو عمل تجارة، أي لممارسة ترخيص يمنح رفض .11
 .في البنوك العمل من يبمنع وذلك رقابية جهة أي قبل مني بحق أمر رو صد .12
 .خارجها أو المملكة في سواء رقابية متطلبات ةبأي تقيدي عدم .13
 . معها التعامل في صادق   غير أو مضلال   أو معيقا   أو متعاون   غير تكن أو رقابية جهة ألي مضللة أو صحيحة غير معلومات بتقديم ياميق .14
 .اإلدارة من تقصير بشكل كامل أو جزئي التعثر سبب وكان تعثرت، شركة أو تجاري  مشروع إدارة في كبير بشكل تيشاركم .15
 مشاكل في وضعي المالي. .16

 في المصالح فيما بين البنك وبيني. تعارضأي  .17

 ارتباطي بأي صلة مع رئيس مجلس االدارة أو أي عضو فيه أو أي مساهم رئيسي بما في ذلك صلة القرابة حتى الدرجة األولى.  .18
 

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

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

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

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

 مصادقة البنك المرخص  
ركزي ـــــنك المـــبات البــــق متطلـــوف فةــــ ل الوظيـــلشرار ــــذا اإلقـــلى هـيؤكد البنك مالءمة الشخص المرشح الموقع ع  

ي اإلقرار ومرفقاته عن الشخص المرشح  دقيقة ـــن جميع المعلومات الواردة فبعناية، وأ ومرفقاته رارـهذا اإلقرأ ـويشهد البنك انه ق ,وسياسة البنك الخاصة بالمالءمة
 حسب علمه.

البنك: اسم  
المسئول الذي راجع اإلقرار ومرفقاته:                                                         اسم  

 وظيفته:
 التاريخ :     

وتوقيعه ختم البنك  
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(3) رقم مرفق  
 إقرار عضو هيئة الرقابة الشرعية

 
 أقر أنا........................................  عضو هيئة رقابة شرعية بنك......................

 بأنه لم يتم/ ال يوجد:
 . )في حال رد اعتباري مرفقا  الوثائق المؤيدة( خارجها أو المملكة األردنية الهاشمية في ي إعسار  تقرر أو يإفالس راشهإ .1

 .بها اإليفاء ستطعأ لم قائمة ديون  لتسوية دائنين مع تسوية في يلو دخ .2
 .يممتلكات من جزء أو كامل على بالحجز يضد حكم رو صد   .3
 .جناية بأي أو األمانة أو العامة اآلداب أو األخالق أو بالشرف مخلة بجنحة الحكم علي .4
 . رقابية جهة أية قبل من أو األردني المركزي  البنك قبل من للمساءلة أو للتحقيق خضوعي .5
 .رقابية جهة أي قبل منأي شركة كنت شريكا  فيها  ترخيص سحب أو رفض .6
 . أي وظيفة حكومية بسبب سوء األمانة من يفصل .7
 . به عالقة على أو شريكا   أو مديرا تكن نشاط أو إفالس عمل إعالن أو ةتصفي .8
 . األمانة بسوء تتعلق ألسباب االستقالة يمن وطلب مالية مؤسسة أي في منصبا   إش الي .9
 تم قد كان إذا فيها عضوا   أو مديريها هيئة رئيس أو فيه عضوا   أو إدارتها مجلس رئيس أو غاياتها كانت مهما شركة عام مدير منصب إش الي .10

 . إجباريا   الشركة تلك تصفية
 .ترخيص تتطلب مهنة ألي أو عمل تجارة، أي لممارسة ترخيص يمنح رفض .11
 .البنوك في العمل من يبمنع وذلك رقابية جهة أي قبل مني بحق أمر رو صد .12
 .خارجها أو المملكة في سواء رقابية متطلبات ةبأي تقيدي عدم .13
 . معها التعامل في صادق   غير أو مضلال   أو معيقا   أو متعاون   غير تكن أو رقابية جهة ألي مضللة أو صحيحة غير معلومات بتقديم ياميق .14
 .اإلدارة من تقصير بشكل كامل أو جزئي التعثر سبب وكان تعثرت، شركة أو تجاري  مشروع إدارة في كبير بشكل تيشاركم .15
 مشاكل في وضعي المالي.     .16

 أي تعارض في المصالح فيما بين البنك وبيني.     .17

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

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

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

 
لتوقيع...........................................................................       ااالسم  

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

 مصادقة البنك المرخص  

المركـــزي وسياسة البنك الخاصة بالمالءمة, يؤكد البنك مالءمة الشخص المرشح الموقع على هذا اإلقرار لعضوية هيئة الرقابة الشرعية وفــق متطلبات البنك 
المرشح  دقيقة حسب علمه.ويشهد البنك انه قرأ هذا اإلقـــــــرار ومرفقاته بعــــناية، وأن جمــــيع المعلومـــــات الواردة في اإلقرار ومرفقاته عن الشخص   

البنك: اسم  
المسئول الذي راجع اإلقرار ومرفقاته:                                                         اسم  

 وظيفته:
 التاريخ :          

 ختم البنك وتوقيعه
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 مرفقات اإلقرار

 معلومات شخصية عن المرشح.  .1
المرشح: اسم   

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

 مكان اإلقامة الدائم: 
 رقم الهاتف:

:اإللكترونيالبريد   
 تاريخ ومكان الوالدة:

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

 عليها سنة الحصول مؤسسة العلميةال/الدولة التخصص المهنية

    
    
    
 

أو أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا  أو عضو هيئة رقابة شرعية منصب عضو مجلس إدارةالمرشح الشركات التي ش ل فيها . 3
 لديها خالل السنوات العشر الماضية

 أسباب ترك المنصب تاريخ نهاية العمل تاريخ بداية العمل المنصب البنك / الشركة اسم
     
     
     

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

 مكان عملها نسبة الملكية طبيعة نشاطها الشركة اسم
    
    
    

 
 له أو وصيا  أو وكيال  طرف ذو صلة به  باسمأو  باسمهاألسهم التي يملكها المرشح في رأسمال البنك المرشح للعمل فيه سواء . 5

مالك  اسم
عدد األسهم المرهونة والجهة المرهونة  العالقة بالمرشح نسبة الملكية عدد األسهم األسهم

 لها
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(4) رقم مرفق  
(1نموذج رقم )  

 

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

 الرقم

رئيس وأعضاء 
 مجلس اإلدارة

من أربعة  االسم)
مقاطع للشخص 
الطبيعي وحسب 
السجل التجاري 

 للشخص االعتباري(
 وجنسيته

ممثل  اسم
الشخص 
 االعتباري 

)من أربعة 
 مقاطع(
 وجنسيته

الرقم الوطني 
للعضو 

األردني/رقم 
جواز السفر 
للعضو غير 

 األردني

عدد األسهم 
التي يملكها 
العضو في 
 رأسمال البنك

عدد األسهم 
التي يملكها 
الشخص 
الممثل في 
 رأسمال البنك

تاريخ 
 الميالد

استقاللية 
 العضو

تاريخ 
االنضمام 
 للمجلس

المؤهالت 
 العلمية

الخبرات 
 العملية

العضوية في  
اللجان 

المنبثقة عن 
 المجلس

عضويته في 
مجالس إدارات 

شركات أخرى داخل 
 المملكة وخارجها

الوظائف 
التي يشغلها 
حاليًا خارج 

 البنك

 مالحظات

               

               

               

 ختم البنك والتوقيع
 

(2نموذج رقم )  
 

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

سم الشخص االعتباري إ الرقم استقاللية  الرقم الوطني للعضو األردني نوعه 
سماء رئيس وأعضاء مجلس  أ عنوانه طبيعة نشاطه وغاياته رأسماله المدفوع العضو

االعتباري إدارة الشخص   مالحظات 

          

          

          

 ختم البنك والتوقيع
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(3نموذج رقم )  
 

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

 الوظيفة الرقم
 

 االسم
) من أربعة 
مقاطع( 
 وجنسيته

الرقم الوطني 
للعضو 

األردني/رقم جواز 
السفر للعضو 
 غير األردني

تاريخ 
 الميالد

المؤهالت 
 العلمية

الخبرات 
 العملية

تاريخ االلتحاق 
بالعمل لدى 

 البنك

تاريخ مباشرة 
العمل في الوظيفة 

 الحالية

عدد األسهم التي 
يملكها في رأسمال 

 البنك
()إن وجدت  

عضويته في مجالس 
إدارات الشركات 
 كممثل عن البنك

 مالحظات

            

            

            

 
 ختم البنك والتوقيع 

(4) رقم نموذج  
 

20/    /        بتاريخ................... .............................................................بنك /هيئة الرقابة الشرعية  وأعضاء رئيس  

 الرقم
هيئة الرقابة الشرعيةرئيس وأعضاء   

 من أربعة مقاطع للشخص ( االسم)
 وجنسيته

الرقم الوطني 
للعضو األردني/رقم 
جواز السفر للعضو 

 غير األردني

تاريخ 
 الميالد

تاريخ 
االنضمام 

هيئةلل  

المؤهالت 
 العلمية

الخبرات 
 العملية

خارج الوظائف التي يشغلها حاليًا 
 البنك

 مالحظات

         

         

         

 
 



 2022  دليل الحاكمية المؤسسية  
 

 

38 

(5) رقم مرفق  
(1نموذج رقم )  

 

20  بتاريخ     /    /  .........................................................هيئة مديرين الشركة التابعةرئيس وأعضاء مجلس إدارة/  
 

 الرقم

رئيس وأعضاء 
 مجلس اإلدارة

من  االسم)
أربعة مقاطع 
للشخص 
الطبيعي 

وحسب السجل 
التجاري 
للشخص 
 االعتباري(
 وجنسيته

ممثل  اسم
الشخص 
 االعتباري 

)من أربعة 
 مقاطع(
 وجنسيته

الرقم 
الوطني 
للعضو 
األردني/ 
رقم جواز 
السفر 

للعضو غير 
 األردني

عدد 
األسهم 

التي يملكها 
العضو في 
رأسمال 
الشركة 
 التابعة

عدد 
األسهم 

التي يملكها 
الشخص 
الممثل في 
رأسمال 
الشركة 
 التابعة

عدد 
األسهم 

التي يملكها 
العضو في 
رأسمال 
 البنك

عدد 
األسهم 

التي يملكها 
الشخص 
الممثل في 
رأسمال 
 البنك

تاريخ 
 الميالد

تاريخ 
االنضمام 
 للمجلس

المؤهالت 
 العلمية

الخبرات 
 العملية

العضوية 
في  اللجان 
المنبثقة 

ن ع
 المجلس

عضويته 
في مجالس 

إدارات 
شركات 

أخرى داخل 
المملكة 
 وخارجها

الوظائف 
التي 

يشغلها 
حاليًا خارج 

الشركة 
 التابعة

 مالحظات

                

                

                

 
 ختم البنك والتوقيع
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(2نموذج رقم )  
 

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

الشخص االعتباري  اسم الرقم الرقم الوطني للعضو  نوعه 
 األردني

رأسماله 
 المدفوع

سماء رئيس وأعضاء مجلس  إدارة الشخص أ عنوانه طبيعة نشاطه وغاياته
 االعتباري 

 مالحظات

         

         

         

 
 ختم البنك والتوقيع

(3نموذج رقم )  

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

 الوظيفة الرقم
 

 االسم
) من أربعة 
مقاطع( 
 وجنسيته

الوطني  الرقم
للعضو 

األردني/رقم جواز 
السفر للعضو غير 

 األردني

تاريخ 
 الميالد

المؤهالت 
 العلمية

الخبرات 
 العملية

تاريخ االلتحاق 
بالعمل لدى 
 الشركة التابعة

تاريخ مباشرة 
العمل في 

 الوظيفة الحالية

عدد األسهم التي 
يملكها في رأسمال 

 الشركة التابعة
 )إن وجدت(

عضويته في 
دارات مجالس إ

الشركات كممثل 
عن الشركة 

 التابعة

 مالحظات

            

            

            

 
 ختم البنك والتوقيع


