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دليل الحاكمية المؤسسية
للبنك العربي اإلسالمي الدولي

المادة ()1
ي�سمى هذا الدليل (دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية الإ�سالمية) ل�سنة .2015

المادة ()2
التعريف بالدليل

ي��ويل البن��ك العرب��ي اال�س�لامي ال��دويل �إهتمام�� ًا كب�ير ًا ملمار�س��ات احلاكمي��ة امل�ؤ�س�س��ية ال�س��ليمة ،كم��ا يلت��زم جمل���س �إدارة البن��ك بتطبي��ق �أعل��ى معاي�ير
الأداء املهني��ة عل��ى جمي��ع ن�ش��اطات البن��ك  ،ويتب��ع البن��ك يف هذا املج��ال تعليمات البنك املركزي الأردين الذي تبنى تو�صيات جلنة بازل حول احلاكمية
امل�ؤ�س�س��ية  ،كم��ا يتب��ع تو�صي��ات جمل���س اخلدم��ات املالي��ة الإ�س�لامية ( )IFSBوهيئ��ة املحا�س��بة واملراجع��ة للم�ؤ�س�س��ات املالي��ة الإ�س�لامية ()AAOIFI
ومتطلب��ات اجله��ات الرقابي��ة  /الر�س��مية يف الأردن ذات العالق��ة.
وقد مت �إعداد هذا الدليل ا�ستناد ًا �إىل تعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنوك الإ�سالمية رقم ( )2015/61ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين بتاريخ
 ،2015/05/12بع��د مواءمت��ه م��ع �أح��كام قان��وين البن��وك وال�ش��ركات الأردني�ين النافذي��ن  ،و�أح��كام عق��د الت�أ�سي���س والنظ��ام الأ�سا�س��ي للبن��ك ودلي��ل
احلاكمي��ة ملجموع��ة البن��ك العربي ���ش م ع ب�صفته��ا املجموعة املالكة للبنك.

المادة ()3
التعـريفات

يكون للكلمات وامل�صطلحات الواردة يف هذا الدليل املعاين املحددة لها �أدناه اال اذا دلت القرينة على خالف ذلك:
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احلاكمية امل�ؤ�س�سية

:

النظام الذي يوجه ويدار به البنك والذي يهدف اىل حتديد الأهداف امل�ؤ�س�سية للبنك وحتقيقها و�إدارة عمليات البنك
ب�شكل �آمن ،وحماية م�صالح املودعني و�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار  ،وااللتزام بامل�س�ؤولية الواجبة جتاه امل�ساهمني
و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين ،والتزام البنك بالت�شريعات و�سيا�سات البنك الداخلية.

املالءمة

:

توفر متطلبات معينة يف �أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك و�إدارته التنفيذية العليا و�أع�ضاء هيئة الرقابة ال�شرعية للبنك.

املجل�س

:

جمل�س �إدارة البنك العربي اال�سالمي الدويل.

الهيئة

:

هيئة الرقابة ال�شرعية لدى البنك العربي الإ�سالمي الدويل.

�أ�صحاب امل�صالح

:

�أي ذي م�صلحة يف البنك مثل املودعني �أو �أ�صحاب اال�ستثمار �أو امل�ساهمني �أو املوظفني �أو الدائنيني �أو العمالء �أو اجلهات
الرقابية املعنية.

امل�ساهم الرئي�سي

:

ال�شخ�ص الذي ميلك ن�سبة (� )%5أو �أكرث من ر�أ�سمال البنك ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.

ع�ضو تنفيذي

:

ع�ضو جمل�س الإدارة الذي ي�شارك مبقابل يف �إدارة العمل اليومي للبنك.

ع�ضو م�ستقل

:

ع�ضو جمل�س الإدارة �سوا ًء (ب�صفته �أو ممث ًال ل�شخ�ص عادي)  ،والذي ال تربطه بالبنك �أي عالقة �أخرى غري ع�ضويته يف
جمل�س الإدارة وتتوفر فيه ال�شروط الواردة يف هذا الدليل.

االدارة التنفيذية العليا :

ت�شمل مدير عام البنك �أو املدير الإقليمي ونائب املدير العام �أو نائب املدير الإقليمي وم�ساعد املدير العام �أو م�ساعد
املدير الإقليمي واملدير املايل ومدير �إدارة العمليات ومدير �إدارة املخاطر ومدير التدقيق الداخلي ومدير التدقيق ال�شرعي
الداخلي ومدير اخلزينة واال�ستثمار ومدير الإلتزام  ،بالإ�ضافة لأي موظف يف البنك له �سلطة تنفيذية موازية لأي �سلطات
�أي من املذكورين ويرتبط وظيفي ًا مبا�شرة باملدير العام.
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المادة ()4
المرتكزات االساسية للدليل
ً
أوال  :االلتزام بالحاكمية المؤسسية:

ل��دى البن��ك العرب��ي الإ�س�لامي ال��دويل (ال�ش��ركة) جمموع��ة منتظم��ة م��ن العالق��ات م��ع جمل���س الإدارة وامل�س��اهمني وجمي��ع الأط��راف ذات ال�صل��ة ،
وتتن��اول ه��ذه العالق��ات الإط��ار الع��ام ال�س�تراتيجية البن��ك والو�س��ائل الالزمة لتنفي��ذ �أهدافه ،وي�ضمن الإطار الع��ام للحوكمة امل�ؤ�س�س��ية املعاملة العادلة
القائمة على امل�س��اواة بني جميع امل�س��اهمني  ،كما يعرتف بجميع حقوق امل�س��اهمني التي حددها القانون  ،وي�ؤكد تزويدهم بجميع املعلومات املهمة حول
ن�ش��اط ال�ش��ركة  ،و�إلتزام �أع�ضاء جمل���س الإدارة مب�س���ؤوليتهم نحو ال�ش��ركة وامل�س��اهمني.
لق��د ق��ام البن��ك بتحدي��ث ه��ذا الدلي��ل وفق�� ًا ملتطلب��ات تعليم��ات احلاكمي��ة امل�ؤ�س�س��ية للبن��وك اال�س�لامية رق��م ( )2015/61ال�ص��ادر عن البن��ك املركزي
الأردين  ،ب�شكل ين�سجم مع احتياجاته و�سيا�ساته وقد مت اعتماده من جمل�س الإدارة باالجتماع الرابع لعام  ٢٠١٥بتاريخ  ٢٠١٥/٦/١٧ومت ن�شره بحيث
تتوف��ر ن�س��خة حمدث��ة من��ه عل��ى موق��ع البن��ك االلك�تروين وللجمه��ور عند الطلب ويق��وم البنك بت�ضمني تقريره ال�س��نوي تقرير ًا للجمهور ع��ن مدى �إلتزام
�إدارة البن��ك ببنود هذا الدليل.
لقد قام البنك بت�شكيل جلنة منبثقة عن جمل�س الإدارة ت�سمى جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية  ،تت�ألف من رئي�س املجل�س واثنني من الأع�ضاء لتوجيه عملية
�إعداد وحتديث وتطبيق الدليل.
ثانيًا  :مجلس اإلدارة /مبادئ عامة:

�أ�	.إن واج��ب جمل���س الإدارة الأ�سا�س��ي ه��و حماي��ة حق��وق امل�س��اهمني وتنميته��ا عل��ى امل��دى الطوي��ل وم��ن �أج��ل القي��ام به��ذا ال��دور يتحم��ل جمل���س الإدارة
م�س�ؤولية احلوكمة امل�ؤ�س�سية كاملة ،مبا يف ذلك توجه البنك اال�سرتاتيجي وحتديد االهداف العامة للإدارة التنفيذية والإ�شراف على حتقيق هذه
الأهداف.
ب .يتحم��ل املجل���س كاف��ة امل�س���ؤوليات املتعلق��ة بعملي��ات البن��ك و�س�لامته املالي��ة والت�أك��د م��ن تلبي��ة متطلب��ات البن��ك املرك��زي وم�صال��ح امل�س��اهمني،
واملودعني ،والدائنني ،واملوظفني ،واجلهات الأخرى ذات العالقة ،والت�أكد من �أن �إدارة البنك تتم ب�شكل ح�صيف و�ضمن �إطار القوانني والتعليمات
الناف��ذة وال�سيا�س��ات الداخلي��ة للبنك.
ج .يقوم املجل�س برت�سيخ مبد�أ التزام كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س جتاه البنك وجميع م�ساهميه.
د .يقوم املجل���س بر�س��م الأهداف اال�س�تراتيجية للبنك بالإ�ضافة �إىل الرقابة على �إدارته التنفيذية التي تقع عليها م�س���ؤوليات العمليات اليومية  ،كما
يق��وم املجل���س بامل�صادق��ة عل��ى �أنظم��ة ال�ضب��ط والرقاب��ة الداخلي��ة ويت�أك��د من مدى فاعليته��ا ومدى تقيد البنك باخلطة اال�س�تراتيجية وال�سيا�س��ات
والإج��راءات املعتم��دة �أو املطلوب��ة مبوج��ب القوان�ين والتعليم��ات ال�ص��ادرة مبقت�ضاه��ا  ،بالإ�ضاف��ة اىل الت�أك��د م��ن �أن جمي��ع خماط��ر البن��ك ق��د مت
�إدارتها ب�ش��كل �سليم.

المادة ()5
تشكيلة المجلس

حيث �أن البنك العربي اال�سالمي الدويل مملوكاً مل�ساهم واحد هو جمموعة البنك العربي ف�إنه يتم ت�شكيل املجل�س وفقاً لل�شروط التالية:
�أ .يجب �أن يتمتع �أع�ضاء املجل�س ب�أكرب قدر من امل�صداقية والنزاهة والكفاءة واخلربات الالزمة والقدرة على االلتزام وتكري�س الوقت لعمل البنك.
ب .يت�ألف املجل�س من خم�سة �أع�ضاء  ،ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للبنك لفرتة �أربع �سنوات.
ج	.ال يجوز اجلمع بني من�صبي رئي�س املجل�س واملدير العام ويجب �أن ال يكون رئي�س املجل�س �أو �أي من �أع�ضاء املجل�س �أو امل�ساهمني مرتبط ًا مع املدير
العام ب�صلة قرابة دون الدرجة الرابعة.
د	.ال يجوز �أن يكون �أي من �أع�ضاء املجل�س ع�ضو ًا تنفيذي ًا.
هـ .يراعى �أن يكون من بني �أع�ضاء املجل�س ع�ضوان م�ستقالن على الأقل.
و .تقوم جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت يف البنك بتحديد املتطلبات الالزمة ل�ضمان ا�ستقاللية الع�ضو  ،بحيث ت�شمل ال�شروط التالية كحد �أدنى:
و� .١.أن ال يكون ع�ضو ًا تنفيذي ًا يف املجل�س خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة من تاريخ نفاذ تعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنوك اال�سالمية.
و� .٢.أن ال يك��ون ق��د عم��ل موظف�� ًا يف البن��ك �أو يف �أي م��ن ال�ش��ركات التابع��ة ل��ه (�إن وجدت) خالل ال�س��نوات الثالثة ال�س��ابقة من تاريخ نفاذ تعليمات
احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنوك اال�سالمية.
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و� .3.أن ال تربط��ه ب���أي م��ن �أع�ض��اء املجل���س الآخري��ن �أو ب���أي ع�ض��و م��ن �أع�ض��اء جمال���س �إدارات ال�ش��ركات التابع��ة للبن��ك (�إن وج��دت) �أو ب�أح��د
امل�س��اهمني الرئي�س��يني يف البن��ك �صل��ة قراب��ة حت��ى الدرج��ة الثاني��ة.
و� .4.أن ال تربط��ه ب���أي م��ن �أع�ض��اء الإدارة التنفيذي��ة العلي��ا يف البن��ك �أو ب���أي م��ن اع�ض��اء الإدارة التنفيذي��ة العلي��ا يف ال�ش��ركات التابع��ة للبن��ك (�إن
وج��دت) �صل��ة قرابة حت��ى الدرجة الثانية.
و� .5.أن ال يك��ون �ش��ريك ًا �أو موظف�� ًا ل��دى املدق��ق اخلارج��ي للبن��ك و�أال يك��ون ق��د كان �ش��ريك ًا �أو موظف ًا خالل ال�س��نوات ال�س��ابقة لتاري��خ انتخابه ع�ضو ًا
يف املجل���س و�أن ال تربط��ه بال�ش��ريك امل�س���ؤول ع��ن عملي��ة التدقي��ق �صل��ة قراب��ة من الدرج��ة الأوىل.
و� .6.أن ال يك��ون م�س��اهم ًا رئي�س��ي ًا يف البن��ك �أو ممث ً
�لا مل�س��اهم رئي�س��ي �أو حليف�� ًا مل�س��اهم رئي�س��ي يف البن��ك �أو ت�ش��كل م�س��اهمته م��ع م�س��اهمة حلي��ف
مق��دار م�س��اهمة م�س��اهم رئي�س��ي� ،أو م�س��اهم ًا رئي�س��ي ًا يف �إح��دى ال�ش��ركات التابع��ة للبن��ك (�إن وج��دت) �أو م�س��اهم ًا رئي�س��ي ًا يف املجموع��ة املالك��ة
للبنك.
و� .7.أن ال يك��ون ق��د �ش��غل ع�ضوي��ة جمل���س �إدارة البن��ك �أو �إح��دى �ش��ركاته التابع��ة (�إن وج��دت) �أو ع�ض��و هيئة مديرين فيها لأكرث من ثمانية �س��نوات
مت�صلة.
و� .8.أن ال يكون حا�ص ًال هو �أو �أي �ش��ركة هو ع�ضو يف جمل���س �إدارتها �أو مالك ًا لها �أو م�س��اهم ًا رئي�س��ي ًا فيها على ائتمان من البنك تزيد ن�س��بته على
( )%5من ر�أ�سمال البنك املكتتب به ،و�أن ال يكون �ضامن ًا الئتمان من البنك تزيد قيمته عن ذات الن�سبة.
و� .9.أن يكون من ذوي امل�ؤهالت واخلربات املالية �أو امل�صرفية العالية.

المادة ()6
اجتماعات المجلس

�أ .يجب �أن ال تقل اجتماعات املجل�س عن ( )6اجتماعات يف ال�سنة.
ب .يج��ب عل��ى �أع�ض��اء املجل���س ح�ض��ور االجتماع��ات �ش��خ�صي ًا ،ويف ح��ال تع��ذر احل�ض��ور فيمك��ن لع�ض��و املجل���س �إب��داء وجه��ة نظ��ره من خ�لال الفيديو �أو
الهات��ف بع��د موافق��ة رئي���س املجل���س ،ودون �أن يك��ون ل��ه احلق يف الت�صوي��ت �أو التوقيع على حم�ض��ر الإجتماع.
ج .تق��وم الإدارة التنفيذي��ة العلي��ا وقب��ل م��دة كافي��ة م��ن اجتم��اع املجل���س بتزوي��د �أع�ض��اء املجل���س مبعلوم��ات وافي��ة ع��ن املوا�ضي��ع الت��ي �س��تعر�ض خ�لال
االجتماع.
د .تدوي��ن حما�ض��ر اجتماع��ات املجل���س واللج��ان املنبثق��ة عن��ه ب�ص��ورة دقيقة وكاملة وتدوي��ن �أي حتفظات �أثريت من قبل �أي ع�ض��و ،و�أن يحتفظ البنك
بجميع هذه املحا�ضر ب�ش��كل منا�سب.

المادة ()7
مهام ومسؤوليات المجلس

يقوم جمل�س الإدارة مبا يلي:
�أ .الإ�ش��راف عل��ى الإدارة التنفيذي��ة ومتابع��ة �أدائه��ا  ،والت�أك��د م��ن �س�لامة الأو�ضاع املالية للبنك ومن مالءمته  ،واعتماد �سيا�س��ات واجراءات منا�س��بة
للإ�ش��راف والرقابة على �أداء البنك.
ب .حتدي��د االه��داف اال�س�تراتيجية للبن��ك  ،وتوجي��ه الإدارة التنفيذي��ة لإع��داد ا�س�تراتيجية لتحقي��ق ه��ذه الأه��داف  ،واعتم��اد ه��ذه اال�س�تراتيجية ،
وكذل��ك اعتم��اد خط��ط عم��ل تتما�ش��ى مع ه��ذه اال�س�تراتيجية.
ج .اعتم��اد �سيا�س��ة ملراقب��ة ومراجع��ة �أداء الإدارة التنفيذي��ة ع��ن طري��ق و�ض��ع م�ؤ�ش��رات �أداء رئي�س��ية ( )KPIsلتحدي��د وقيا���س ور�ص��د الأداء والتق��دم
نح��و حتقيق الأهداف امل�ؤ�س�س��ية.
د .الت�أك��د م��ن توف��ر �سيا�س��ات وخط��ط و�إج��راءات عم��ل ل��دى البن��ك �ش��املة لكافة �أن�ش��طته وتتما�ش��ى م��ع الت�ش��ريعات ذات العالقة و�أن��ه مت تعميمها على
كاف��ة امل�س��تويات الإداري��ة وانه يت��م مراجعتها بانتظام.
هـ .حتدي��د القي��م امل�ؤ�س�س��ية للبن��ك  ،ور�س��م خط��وط وا�ضح��ة للم�س���ؤولية وامل�س��اءلة لكاف��ة �أن�ش��طة البن��ك وتر�س��يخ ثقاف��ة عالي��ة للمعاي�ير الأخالقي��ة
والنزاه��ة وال�س��لوك املهن��ي لإداري البن��ك.
و .حتم��ل م�س���ؤولية �س�لامة كاف��ة عملي��ات البن��ك مب��ا فيه��ا �أو�ضاع��ه املالي��ة وم�س���ؤولية تنفي��ذ متطلبات البن��ك املركزي واجله��ات الرقابي��ة ذات العالقة
ومراعاة �أ�صحاب امل�صالح  ،و�أن يدار البنك �ضمن �إطار الت�شريعات وال�سيا�سات الداخلية للبنك و�أن الرقابة الفعالة متوفرة با�ستمرار على �أن�شطة
البنك مبا يف ذلك �أن�ش��طة البنك امل�س��ندة جلهات خارجية.
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ز .تعيني كل من مدير التدقيق ومدير �إدارة املخاطر ومدير االلتزام وقبول ا�ستقاالتهم وذلك بنا ًء على تو�صية جلنة الرت�شيح واملكاف�آت.
ح .اعتم��اد �أنظم��ة �ضب��ط ورقاب��ة داخلي��ة للبن��ك ومراجعته��ا �س��نوي ًا والت�أك��د م��ن قي��ام املدق��ق الداخل��ي واملدق��ق اخلارج��ي مبراجعة هيكل ه��ذه االنظمة
م��رة واح��دة عل��ى الأق��ل �س��نوي ًا  ،وت�ضم�ين التقري��ر ال�س��نوي للبنك مب��ا ي�ؤكد كفاية ه��ذه االنظمة.
ط� .ضمان ا�ستقاللية مدقق احل�سابات اخلارجي بداي ًة وا�ستمرار ًا.
ي� .ضمان ا�ستقاللية �أع�ضاء هيئة الرقابة ال�شرعية بداي ًة وا�ستمرار ًا ح�سب ما ورد يف دليل احلاكمية.
ك .اعتم��اد ا�س�تراتيجية لإدارة املخاط��ر ومراقب��ة تنفيذه��ا  ،بحي��ث تت�ضم��ن م�س��توى املخاط��ر املقبول��ة و�ضم��ان ع��دم تعري���ض البن��ك ملخاط��ر مرتفع��ة،
والت�أك��د م��ن وج��ود �أدوات وبني��ة حتتي��ة لإدارة املخاط��ر يف البن��ك ق��ادرة عل��ى حتدي��د وقيا���س و�ضب��ط ومراقب��ة كاف��ة �أن��واع املخاطر الت��ي يتعر�ض لها
البنك.
ل� .ضمان وجود نظم معلومات �إدارية ( )MISكافية وموثوق بها تغطي كافة �أن�شطة البنك.
م .التحق��ق م��ن �أن ال�سيا�س��ة االئتماني��ة للبن��ك تت�ضم��ن تقيي��م نوعي��ة احلاكمي��ة امل�ؤ�س�س��ية لعمالئ��ه م��ن ال�ش��ركات وخا�ص��ة ال�ش��ركات امل�س��اهمة العامة،
بحي��ث يت��م تقيي��م املخاط��ر للعم�لاء بنق��اط ال�ضع��ف والقوة تبع ًا ملمار�س��تهم يف جم��ال احلاكمية.
ن .الت�أك��د م��ن �أن البن��ك يتبن��ى مب��ادرات �إجتماعي��ة منا�س��بة يف جم��ال حماي��ة البيئ��ة وال�صح��ة والتعلي��م ومراع��اة تق��دمي التموي��ل لل�ش��ركات ال�صغ�يرة
ومتو�س��طة احلج��م ب�أ�س��عار و�آجال منا�س��بة.
�س .اتخاذ الإجراءات الكفيلة ب�إيجاد ف�صل وا�ضح بني �سلطات امل�ساهمني الذين ميتلكون م�صلحة م�ؤثرة من جهة واالدارة التنفيذية من جهة �أخرى
بهدف تعزيز احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�سليمة ،وايجاد �آليات منا�سبة للحد من ت�أثيــــرات امل�ساهمني الذين ميتلكـــــون م�صلحة م�ؤثــرة وذلك من خالل
الآتي ،على �سبيل املثال ال احل�صر:
�س� .١.أن ال ي�شغل �أي من امل�ساهمني الذين ميتلكون م�صلحة م�ؤثرة اي وظيفة يف الإدارة التنفيذية العليا.
�س� .٢.أن ت�ستمد الإدارة التنفيذية العليا �سلطتها من املجل�س وحده والعمل يف �إطار التفوي�ض املمنوح لها من قبله.
ع .اعتم��اد هي��كل تنظيم��ي للبن��ك يب�ين الت�سل�س��ل االداري مب��ا يف ذل��ك جل��ان املجل���س والهيئ��ة واالدارة التنفيذي��ة و�أن يعك���س بو�ض��وح خط��وط امل�س���ؤولية
وال�سلطة.
ف .اعتم��اد اال�س�تراتيجيات وال�سيا�س��ات للبن��ك وال�ش��ركات التابع��ة له��ا (�إن وج��دت)  ،واعتم��اد الهي��اكل الإداري��ة له��ذه ال�ش��ركات  ،واعتم��اد دلي��ل
للحاكمي��ة امل�ؤ�س�س��ية عل��ى م�س��توى املجموع��ة م��ع مراع��اة التعليمات ال�صادرة بهذا ال�ش���أن عن البن��وك املركزية �أو اجلهات الرقابي��ة للدول املتواجدة
فيه��ا ال�ش��ركات التابعة.
�ص .يحدد املجل�س العمليات امل�صرفية التي تتطلب موافقته على �أن يراعى عدم التو�سع يف ذلك مبا يخل بالدور الرقابي للمجل�س ،و�أن ال مينح
�صالحيات تنفيذية مبا فيها �صالحيات منح ائتمان لع�ضو من �أع�ضاء املجل�س منفرد ًا مبا يف ذلك رئي�س املجل�س.
ق .حتديد مهام �أمني �سر املجل�س بحيث ت�شمل:
ق .١.ح�ض��ور جمي��ع اجتماع��ات املجل���س  ،وتدوي��ن كاف��ة امل��داوالت واالقرتاح��ات واالعرتا�ض��ات والتحفظ��ات وكيفي��ة الت�صوي��ت عل��ى م�ش��روعات
ق��رارات املجل���س.
ق .٢.حتديد مواعيد اجتماعات املجل�س وذلك بالتن�سيق مع رئي�س املجل�س.
ق .٣.الت�أكد من توقيع �أع�ضاء جمل�س الإدارة على حما�ضر االجتماعات والقرارات.
ق .٤.متابعة تنفيذ القرارات املتخذة من جمل�س الإدارة ،ومتابعة بحث اي موا�ضيع مت �إرجاء طرحها يف اجتماع �سابق.
ق .٥.حفظ �سجالت ووثائق اجتماعات جمل�س الإدارة.
ق .٦.اتخاذ الإجراءات الالزمة للت�أكد من �أن م�شاريع القرارات املنوي �إ�صدارها عن املجل�س تتوافق مع الت�شريعات.
ق .٧.التح�ضري الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان املنبثقة عن املجل�س.
ق .٨.تزويد البنك املركزي ب�إقرارات املالءمة التي يتم توقيعها من قبل �أع�ضاء املجل�س.
ر�	.إتاح��ة الإت�ص��ال املبا�ش��ر لأع�ض��اء جمل���س الإدارة واللج��ان املنبثق��ة عن��ه م��ع الإدارة التنفيذي��ة و�أم�ين �س��ر املجل���س ،وت�س��هيل قيامه��م بامله��ام املوكل��ة
�إليهم مبا يف ذلك اال�ستعانة عند اللزوم وعلى نفقة البنك مب�صادر خارجية وذلك بالتن�سيق مع رئي�س جمل�س الإدارة  ،مع الت�أكيد على عدم قيام
�أي م��ن �أع�ض��اء املجل���س بالت�أث�ير عل��ى ق��رارات الإدارة التنفيذي��ة �إال م��ن خ�لال املداوالت التي تتم يف اجتماعات املجل���س �أو اللجان املنبثقة عنه.
�ش� .ضمان وجود هيئة رقابة �شرعية مالءمة ونظام لل�ضوابط ال�شرعية يت�ضمن نظام للرقابة ال�شرعية الداخلية وذلك من خالل الت�أكد من �أن هناك
�إ�شراف ًا �شرعي ًا فعا ًال م�ستق ًال على كل وحدة من وحدات البنك.
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ت .التحقق من �أن جميع الأن�شطة امل�صرفية تتم وفق ًا لأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية والفتاوى والقرارات ال�شرعية ال�صادرة عن الهيئة.
ث� .ضمان تزويد الهيئة باملعلومات ال�ضرورية والكافية ويف الوقت املنا�سب بهدف م�ساعدتها يف ممار�سة مهامها املتمثلة يف الت�أكد من مدى التزام
البنك ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية وتكوين ر�أي م�ستقل باخل�صو�ص.
خ� .ضمان احل�صول على ر�أي الهيئة على جميع العقود واملعامالت والإتفاقيات واملنتجات واخلدمات و�سيا�سات اال�ستثمار وتوزيع الأرباح وحتميل
اخل�سائر وجتنيب الإيرادات على ح�سابات اال�ستثمار و�آلية الت�صرف يف الدخل غري املطابق لل�شريعة.
ذ .اعتماد ال�سيا�سة التي تنظم العالقة بني البنك  /امل�ساهمني و�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار على �أن يتم مراجعتها من قبل الهيئة وااللتزام بن�شر
هذه ال�سيا�سة على موقع البنك االلكرتوين.
�ض .اعتماد دليل ال�سيا�سات واالجراءات اخلا�صة بااللتزام ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة اال�سالمية على �أن يحتوي على الأقل على ما يلي:
�ض� .١.آلية عر�ض املوا�ضيع على الهيئة للح�صول على الفتاوى و�/أو قرارات الهيئة حولها.
�ض .٢.دليل � /إجراءات عمل الهيئة.
�ض� .٣.آلية �ضمان االلتزام بالفتاوى ال�صادرة عن الهيئة.
�ض� .٤.آلية لت�سهيل ات�صال وحدات البنك املختلفة وعمالء البنك مع الهيئة.
�ض� .٥.آلية لتزويد عمالء البنك  -عند طلبهم  -بتو�ضيح لأي فتوى �صادرة عن الهيئة.
غ .االلتزام بن�شر الفتاوى والقرارات ال�صادرة عن الهيئة على موقع البنك الإلكرتوين ويف حال مت طرح منتج �أو خدمة �أو اعتماد معاجلة �أو �آلية تتعلق
باملنتج �أو اخلدمة و�صدرت ب�ش�أنها فتاوى وقرارات فيتم ن�شرها خالل فرتة ال تزيد عن �ستة ا�شهر من تاريخ الطرح  /االعتماد.
ظ� .ضمان االلتزام مبعايري ال�ضبط ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية.
�أ�أ .الإلتزام بتطبيق �سيا�سات حوكمة ال�شركات ملجموعة البنك العربي املتعلقة بال�شركات التابعة ب�صفتها املجموعة املالكة للبنك.

المادة ()8
مهام رئيس مجلس اإلدارة

�أ .احلر�ص على �إقامة عالقة بناءة بني املجل�س واالدارة التنفيذية للبنك.
ب .احلر�ص على �إقامة عالقة بناءة بني املجل�س والهيئة وبني الهيئة واالدارة التنفيذية للبنك.
ج .الت�ش��جيع عل��ى النق��د البن��اء ح��ول الق�ضاي��ا الت��ي يت��م بحثه��ا ب�ش��كل ع��ام وتل��ك الت��ي يوج��د حوله��ا تباين يف وجه��ات النظر ب�ين الأع�ضاء وي�ش��جع على
النقا�ش��ات والت�صوي��ت على تل��ك الق�ضايا.
د .الت�أك��د م��ن ا�س��تالم جمي��ع �أع�ض��اء املجل���س ملحا�ضر الإجتماعات ال�س��ابقة وتوقيعها ،وا�س��تالمهم ج��دول �أعمال �أي اجتماع قبل انعق��اده مبدة كافية،
على �أن يت�ضمن اجلدول معلومات كافية عن املوا�ضيع التي �س��يتم مناق�ش��تها يف االجتماع ويكون الت�س��ليم بوا�س��طة �أمني �س��ر املجل���س.
هـ .الت�أكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد �أعمال املجل�س.
و .مناق�شة الق�ضايا اال�سرتاتيجية والهامة يف اجتماعات املجل�س ب�شكل م�ستفي�ض.
ز .تزوي��د كل ع�ض��و م��ن �أع�ض��اء املجل���س عن��د انتخاب��ه بن�صو���ص القوان�ين ذات العالق��ة بعم��ل البن��وك وتعليم��ات البن��ك املرك��زي ذات العالق��ة بعم��ل
املجل���س مب��ا فيه��ا دلي��ل احلاكمي��ة وبكتي��ب ويو�ض��ح حق��وق الع�ض��و وم�س���ؤولياته وواجبات��ه ومهام��ه ومه��ام وواجب��ات �أم�ين �س��ر املجل���س.
ح .تزويد كل ع�ضو مبلخ�ص كاف عن �أعمال البنك عند التعيني �أو عند الطلب.
ط .الت��داول م��ع �أي ع�ض��و جدي��د مب�س��اعدة امل�ست�ش��ار القانوين للبنك حول مهام وم�س���ؤوليات املجل���س وخا�صة ما يتعلق باملتطلب��ات القانونية والتنظيمية
لتو�ضيح املهام وال�صالحيات والأمور االخرى اخلا�صة بالع�ضوية ومنها فرتة الع�ضوية ومواعيد االجتماعات ومهام اللجان وقيمة املكاف�آت و�إمكانية
احل�صول على امل�شورة الفنية املتخ�ص�صة امل�ستقلة عند ال�ضرورة.
ي .تلبي��ة احتياج��ات �أع�ض��اء املجل���س فيم��ا يتعل��ق بتطوي��ر خرباته��م وتعلمه��م امل�س��تمر  ،و�أن يتي��ح للع�ض��و اجلدي��د ح�ض��ور برنام��ج توجي��ه بحي��ث يراع��ي
اخللفي��ة امل�صرفي��ة للع�ض��و ،عل��ى �أن يحت��وي ه��ذا الربنام��ج وكح��د �أدنى املوا�ضي��ع التالية :
1 .1البنية التنظيمية للبنك واحلاكمية امل�ؤ�س�سية  ،وميثاق قواعد ال�سلوك املهني.
2 .2الأهداف امل�ؤ�س�سية وخطة البنك اال�سرتاتيجية و�سيا�ساته املعتمدة.
3 .3الأو�ضاع املالية للبنك.
4 .4هيكل خماطر البنك و�إطار �إدارة املخاطر لديه.
5 .5ال�ضوابط ال�شرعية.
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المادة ()9
التزامات أعضاء مجلس اإلدارة

�أ .الإمل��ام بالت�ش��ريعات واملب��ادئ املتعلق��ة بالعم��ل امل�ص��ريف الإ�س�لامي والبيئة الت�ش��غيلية للبنك ومواكب��ة التطورات التي حت�صل فيه وكذلك امل�س��تجدات
اخلارجي��ة الت��ي له��ا عالق��ة ب�أعمال��ه مب��ا يف ذلك متطلب��ات التعيني يف وظائف الإدارة التنفيذي��ة العليا للبنك.
ب .ح�ضور اجتماعات املجل�س ،واجتماعات جلانه ح�سب املقت�ضى واجتماعات الهيئة العامة.
ج .عدم الإف�صاح عن املعلومات ال�سرية اخلا�صة بالبنك �أو ا�ستخدامها مل�صلحته اخلا�صة �أو مل�صلحة غريه.
د .تغليب م�صلحة البنك يف كل املعامالت التي تتم مع �أي �ش��ركة �أخرى له م�صلحة �ش��خ�صية فيها ،وعدم �أخذ فر�ص العمل التجاري اخلا�صة بالبنك
مل�صلحته اخلا�صة ،و�أن ويتجنب تعار�ض امل�صالح والإف�صاح للمجل�س ب�شكل تف�صيلي عن �أي تعار�ض يف امل�صالح يف حالة وجوده مع االلتزام بعدم
احل�ضور �أو امل�شاركة بالقرار املتخذ باالجتماع الذي يتم فيه تداول مثل هذا املو�ضوع ،و�أن يدون هذا الإف�صاح يف حم�ضر اجتماع املجل�س.

المادة ()10
حدود للمسؤولية والمسائلة

�أ .اعتماد حدود وا�ضحة للم�س�ؤولية وامل�ساءلة وااللتزام والإلزام بها يف جميع امل�ستويات الإدارية يف البنك.
ب .الت�أكد من �أن الهيكل التنظيمي يعك�س بو�ضوح خطوط امل�س�ؤولية وال�سلطة  ،على �أن ي�شمل على الأقل امل�ستويات الرقابية التالية:
 .1جمل�س الإدارة.
 .2هيئة الرقابة ال�شرعية.
�	.3إدارات منف�صلة للمخاطر واالمتثال والتدقيق الداخلي والتدقيق ال�شرعي الداخلي ال متار�س �أعمال تنفيذيه يوميه.
 .4وحدات  /موظفني غري م�شاركني يف العمليات اليومية لأن�شطة البنك.
ج .الت�أك��د م��ن �أن الإدارة التنفيذي��ة العلي��ا تق��وم مب�س���ؤولياتها املتعلق��ة ب���إدارة العمليات اليومية للبنك و�أنها ت�س��اهم يف تطبيق احلاكمية امل�ؤ�س�س��ية فيه،
و�أنها تفو�ض ال�صالحيات للموظفني  ،و�أنها تن�ش��ئ بنية �إدارية فعالة من �ش���أنها تعزيز امل�س��اءلة  ،و�إنها تنفذ املهام يف املجاالت والأن�ش��طة املختلفة
للأعمال ب�ش��كل يتفق مع ال�سيا�س��ات والإجراءات التي اعتمدها املجل���س والقرارات والفتاوى ال�صادرة عن الهيئة.
د .اعتماد �ضوابط رقابية و�شرعية منا�سبة متكنه من م�ساءلة الإدارة التنفيذية العليا.
هـ .ع��دم اجلم��ع ب�ين من�صب��ي رئي���س املجل���س واملدي��ر الع��ام التنفي��ذي ،و�أن ال يك��ون رئي���س املجل���س �أو �أي م��ن �أع�ض��اء املجل���س �أو امل�س��اهمني الرئي�س��يني
مرتبط�� ًا م��ع املدي��ر الع��ام التنفيذي ب�صل��ة قرابة دون الدرج��ة الرابعة.

المادة ()11
مهام ومسؤوليات المدير العام

�إ�ضافة �إىل ما هو وارد يف الت�شريعات ،يقوم املدير العام مبا يلي:
�أ .تطوير التوجه اال�سرتاتيجي للبنك.
ب .تنفيذ ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات البنك.
ج .تنفيذ قرارات جمل�س الإدارة.
د .تنفيذ القرارات والفتاوى ال�صادرة عن الهيئة وااللتزام بها.
هـ .توفري الإر�شادات لتنفيذ خطط العمل ق�صرية وطويلة الأجل.
و .تو�صيل ر�ؤية ور�سالة و�إ�سرتاتيجية البنك �إىل املوظفني.
ز�	.إعالم املجل�س بجميع اجلوانب الهامة لعمليات البنك.
ح�	.إدارة العمليات اليومية للبنك.
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المادة ()12
اللجان المنبثقة عن المجلس

يق��وم جمل���س الإدارة بت�ش��كيل جل��ان م��ن ب�ين �أع�ضائ��ه ،يح��دد �أهدافه��ا ويفو�ضها ب�صالحيات من قبل��ه ،وذلك وفق ميثاق لكل جلن��ة يو�ضح ذلك ،وتقوم
هذه اللجان برفع تقارير دورية �إىل جمل�س الإدارة كما و�أن وجود هذه اللجان ال يعفي املجل�س ككل من حتمل م�س�ؤولياته ،وهذه اللجان تتمثل بالآتي:
لجنة الحاكمية المؤسسية:

تت�أل��ف م��ن ثالث��ة �أع�ض��اء م��ن املجل���س (اثن�ين منه��م م�س��تقلني عل��ى الأق��ل) وعل��ى �أن ت�ض��م رئي���س املجل���س وتت��وىل ه��ذه اللجن��ة التوجيه والإ�ش��راف على
�إع��داد دلي��ل احلاكمي��ة امل�ؤ�س�س��ية وحتديث��ه ومراقبة تطبيقه.
لجنة التدقيق:

1 .1تت�ألف جلنة التدقيق من ثالثة �أع�ضاء على الأقل من املجل�س ويكون غالبية �أع�ضاء اللجنة مبا فيهم رئي�س اللجنة من الأع�ضاء امل�ستقلني.
2 .2يك��ون جمي��ع �أع�ض��اء اللجن��ة حا�صل�ين عل��ى م�ؤه�لات علمي��ة ويتمتع��ون بخربة عملية منا�س��بة يف جم��االت املحا�س��بة �أو املالية �أو �أي م��ن التخ�ص�صات
�أو املجاالت امل�ش��ابهة ذات العالقة ب�أعمال البنوك الإ�س�لامية ويف حال عدم وجود خربة منا�س��بة ب�أعمال البنوك الإ�س�لامية العمل على �إخ�ضاعهم
لربامج تدريبية منا�س��بة يف جمال معايري املحا�س��بة والتدقيق وال�ضوابط واملعايري ال�ش��رعية ال�صادرة عن هيئة املحا�س��بة واملراجعات للم�ؤ�س�س��ات
املالية الإ�س�لامية واملعايري ال�صادرة عن جمل���س اخلدمات املالية الإ�س�لامية.
3 .3جتتمع جلنة التدقيق ( )4اجتماعات يف ال�سنة وكلما اقت�ضت احلاجة.
4 .4تقوم جلنة التدقيق مبراجعة ما يلي:
�أ .نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك.
ب .الق�ضايا املحا�سبية ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية للبنك.
ج� .أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية يف البنك.
5 .5تق��وم اللجن��ة بتق��دمي التو�صي��ات ملجل���س االدارة بخ�صو���ص تعي�ين املدق��ق اخلارج��ي و�إنه��اء عمل��ه و�أتعابه و�أي �ش��روط تتعلق بالتعاقد مع��ه ،بالإ�ضافة
�إىل تقيي��م ا�س��تقالليته� ،آخ��ذة باالعتب��ار �أي �أعم��ال �أخرى كلف بها خارج نطاق التدقيق.
6 .6يكون للجنة �صالحية احل�صول على �أي معلومات من الإدارة التنفيذية ولها احلق يف ا�ستدعاء �أي �إداري حل�ضور �أي من اجتماعاتها.
7 .7جتتم��ع اللجن��ة م��ع املدق��ق اخلارج��ي واملدق��ق الداخل��ي وم�س���ؤول االلت��زام م��رة واح��دة عل��ى الأق��ل يف ال�س��نة ب��دون ح�ض��ور �أي م��ن �أع�ض��اء الإدارة
التنفيذي��ة العلي��ا.
8 .8تقوم اللجنة مبراجعة ومراقبة الإجراءات التي متكن املوظفني من الإبالغ ب�ش��كل �س��ري عن �أي خط�أ يف التقارير املالية �أو �أية خمالفات �ش��رعية �أو
�أية �أمور �أخرى ،وت�ضمن اللجنة وجود الرتتيبات الالزمة للتحقيق امل�ستقل والت�أكد من متابعة نتائج التحقيق ومعاجلتها مبو�ضوعية.
9 .9الت�أك��د م��ن ق��درة املدق��ق اخلارج��ي عل��ى مراجع��ة م��دى الت��زام البن��ك بال�ضواب��ط ال�ش��رعية و�ضم��ن ال�ش��روط املن�صو���ص عليه��ا يف ر�س��الة االرتب��اط
املوقع��ة مع��ه والت�أكد م��ن قيامه بذلك.
لجنة الترشيح والمكافآت:

1 .1تت�ألف من ثالثة �أع�ضاء على الأقل من املجل�س بحيث ال يقل عدد الأع�ضاء امل�ستقلني عن اثنني مبا فيهم رئي�س اللجنة.
2 .2جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها وكلما دعت احلاجة.
3 .3تكون مهام و�صالحيات جلنة الرت�شيح واملكاف�آت ما يلي:
�أ .حتدي��د الأ�ش��خا�ص امل�ؤهل�ين لالن�ضم��ام �إىل ع�ضوي��ة املجل���س م��ع الأخ��ذ باالعتب��ار ق��درات وم�ؤه�لات اال�ش��خا�ص املر�ش��حني ،كم��ا ي�ؤخ��ذ بع�ين
االعتب��ار يف حال��ة �إع��ادة تر�ش��يح الع�ض��و ع��دد م��رات ح�ض��وره وفاعلي��ة م�ش��اركته يف اجتماع��ات املجل���س.
ب .حتديد فيما �إذا كان الع�ضو يحمل �صفة الع�ضو امل�ستقل ومراجعة ذلك ب�شكل �سنوي.
ج .حتدي��د وتن�س��يب الأ�ش��خا�ص امل�ؤهل�ين لالن�ضم��ام اىل ع�ضوي��ة الهيئ��ة م��ع االخ��ذ باالعتب��ار ق��درات وم�ؤه�لات اال�ش��خا�ص املر�ش��حني ومراع��اة �أن
يكون ع�ضو الهيئة ذا ملكة فقهية متمكن ًا من فهم كالم املجتهدين قادر ًا على االجتهاد والتخريج الفقهي �أو اال�ستنباط يف الق�ضايا امل�ستجدة ،
و�أن يت�صف بالفطنة واليقظة والعلم ب�أحوال النا�س و�أعرافهم والتنبه حليلهم يف التزوير وقلب الكالم وت�صوير الباطل ب�صور احلق و�أن يعرف
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�أعراف البلد وعاداته ليعرف ق�صد امل�س��تفتي ،كما ي�ؤخذ بعني االعتبار يف حالة �إعادة تر�ش��يح الع�ضو عدد مرات ح�ضوره وفاعلية م�ش��اركته يف
اجتماعات الهيئة.
د .تر�شح �إىل املجل�س الأ�شخا�ص امل�ؤهلني لالن�ضمام �إىل الإدارة التنفيذية العليا.
هـ�	.إتب��اع �أ�س���س حم��ددة ومعتم��دة يف تقيي��م �أداء املجل���س ككل وجلان��ه و�أع�ضائ��ه و�أع�ض��اء الهيئ��ة واملدي��ر الع��ام بحي��ث يك��ون معي��ار تقيي��م االداء
مو�ضوعي�� ًا و�إع�لام البن��ك املرك��زي بنتيج��ة ه��ذا التقيي��م.
و .الت�أكد من ح�ضور �أع�ضاء املجل�س و�أع�ضاء الهيئة ور�شات عمل �أو ندوات يف املوا�ضيع امل�صرفية وبالأخ�ص �إدارة املخاطر واحلاكمية امل�ؤ�س�سية
و�آخر تطورات العمل امل�صريف الإ�سالمي.
ز .توف�ير معلوم��ات وملخ�ص��ات ح��ول خلفي��ة بع���ض املوا�ضي��ع الهام��ة ع��ن البن��ك لأع�ض��اء جمل���س االدارة و�أع�ض��اء الهيئ��ة عن��د الطل��ب ،والت�أكد من
اطالعه��م امل�س��تمر ح��ول �أح��دث املوا�ضي��ع ذات العالق��ة بالعم��ل امل�صريف الإ�س�لامي.
ح .الت�أكد من وجود �سيا�س��ة منح مكاف�آت لإداريي البنك ومراجعتها ب�صورة دورية وتطبيق هذه ال�سيا�س��ة كما تو�صي اللجنة بتحديد رواتب املدير
العام التنفيذي وباقي الإدارة التنفيذية العليا ومك�آفاتهم وامتيازاتهم الأخرى.
ط .الت�أكد من وجود خطة �إحالل للإدارة التنفيذية العليا.
لجنة إدارة المخاطر:

1 .1تت�ألف جلنة ادارة املخاطر من ع�ضوين من �أع�ضاء املجل�س على �أن يكون من بينهم ع�ضوا م�ستقال ،ا�ضافة اىل املدير العام ومدير ادارة املخاطر.
2 .2جتمتع اللجنة اربع مرات يف ال�سنة وكلما اقت�ضت احلاجة.
3 .3ت�شمل مهام جلنة ادارة املخاطر يف حدها الأدنى ما يلي:
�أ .مراجعة �إطار �إدارة املخاطر يف البنك.
ب .مراجعة �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من املجل�س.
ج .مواكبة التطورات التي ت�ؤثر على �إدارة املخاطر الفعلية بالبنك  ،ورفع تقارير دورية عنها �إىل املجل�س.
د .التحقق من عدم وجود تفاوت بني املخاطر التي ي�أخذها البنك وم�ستوى املخاطر املقبولة التي وافق عليها املجل�س.
هـ .تهيئ��ة الظ��روف املنا�س��بة الت��ي ت�ضم��ن التع��رف عل��ى املخاط��ر ذات الأث��ر اجلوه��ري ،و�أي �أن�ش��طة يقوم بها البن��ك ميكن �أن تعر�ض��ه ملخاطر اكرب
من م�س��توى املخاطر املقبولة ،ورفع تقارير ذلك �إىل املجل���س ومتابعة معاجلتها.
لجنة االستراتيجية المؤسسية:

1 .1تت�ألف جلنة اال�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سية للبنك من ع�ضوين من �أع�ضاء املجل�س �أحدهما رئي�س املجل�س �إ�ضافة �إىل املدير العام.
2 .2جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها وكلما اقت�ضت احلاجة.
3 .3ت�شمل مهام جلنة اال�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سية يف حدها الأدنى ما يلي:
�أ .الإ�شراف على جميع العنا�صر ذات العالقة با�سرتاتيجية البنك ،والت�أكد من وجود �سيا�سات عامة لتنفيذ اال�سرتاتيجيات بفاعلية.
ب .املوافقة على القرارات اال�سرتاتيجية وتوجيه الإدارة التنفيذية.
ج .مراجع��ة و�إق��رار �أي��ة ا�س��تثمارات جدي��دة كعملي��ات اال�س��تحواذ واالندم��اج والتو�س��ع يف �أ�س��واق جدي��دة ،وعملي��ات التخل��ي ع��ن امللكي��ة اخلا�ص��ة
بالبن��ك �أو ال�ش��ركات التابع��ة.
لجنة التسهيالت العليا:

1 .1تت�ألف جلنة الت�سهيالت العليا املنبثقة عن جمل�س الإدارة من رئي�س املجل�س (الرئي�س) وع�ضوين من �أع�ضاء املجل�س.
2 .2جتتمع اللجنة كلما اقت�ضت احلاجة .
3 .3تك��ون مه��ام جلن��ة الت�س��هيالت العلي��ا املنبثق��ة ع��ن جمل���س الإدارة املوافق��ة عل��ى من��ح الت�س��هيالت امل�صرفي��ة الت��ي تزي��د قيمته��ا ع��ن ال�صالحي��ات
االئتماني��ة للج��ان االئتم��ان للبن��ك وفق�� ًا لل�سيا�س��ة االئتماني��ة املواف��ق عليه��ا م��ن جمل���س الإدارة .
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المادة ()13
هيئة الرقابة الشرعية
ً
أوال :مع مراعاة ما ورد بالمادة ( )58من قانون البنوك رقم ( )28لسنة ( )2000وتعديالته على أن يلتزم البنك بما يلي:

�أ .يتم تعيني �أع�ضاء الهيئة بنا ًء على تو�صية جمل�س الإدارة وبتن�سيب من جلنة الرت�شيح واملكاف�آت ملدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد.
ب .توقيع ر�سالة �إرتباط بني هيئة الرقابة ال�شرعية والبنك يحدد فيها نطاق عمل الهيئة وواجباتها و�أتعابها.
ج .اجتماعات الهيئة:
ج .١.جتتم��ع الهيئ��ة ب�ش��كل دوري للقي��ام باملراجع��ات الدوري��ة ومتابع��ة االلت��زام ال�ش��رعي لعملي��ات البن��ك وعل��ى �أن ال تق��ل اجتماعاته��ا ع��ن �س��تة
اجتماع��ات بال�س��نة.
ج .٢.جتتم��ع الهيئ��ة م��ع جمل���س االدارة وجلن��ة التدقي��ق واملدق��ق اخلارج��ي عل��ى الأق��ل مرت�ين يف ال�س��نة (كل �س��تة �أ�ش��هر) ملناق�ش��ة امل�س��ائل ذات
االهتم��ام امل�ش�ترك.
ج .٣.عل��ى �أع�ض��اء الهيئ��ة ح�ض��ور اجتماع��ات الهيئ��ة ح�ض��ور ًا �ش��خ�صي ًا ويف ح��ال تع��ذر احل�ض��ور ال�ش��خ�صي فيمك��ن لع�ض��و الهيئ��ة �إب��داء وجه��ة نظره
م��ن خ�لال الفيدي��و �أو الهات��ف بع��د موافق��ة رئي���س الهيئ��ة  ،ول��ه احلق يف الت�صويت والتوقيع على حم�ضر الإجتم��اع ويفقد الع�ضو هذا احلق يف �أي
م��ن احلاالت التالية:
ج� .١.٣.إذا تغيب الع�ضو عن احل�ضور ال�شخ�صي دون عذر مقبول.
ج� .٢.٣.إذا كانت ن�سبة احل�ضور ال�شخ�صي للع�ضو تقل عن ( %)50من اجتماعات الهيئة.
ج .٤.يت��م تدوي��ن حما�ض��ر اجتماع��ات الهيئ��ة ب�ص��ورة دقيق��ة وكامل��ة وتدوي��ن اي حتفظ��ات اث�يرت م��ن قب��ل �أي ع�ض��و ،ويحتف��ظ البن��ك بجمي��ع ه��ذه
املحا�ضر ب�ش��كل منا�س��ب.
ج .٥.تق��وم الإدارة التنفيذي��ة العلي��ا وقب��ل اجتم��اع الهيئ��ة بوق��ت كاف بتق��دمي معلوم��ات وافي��ة ودقيق��ة لأع�ض��اء الهيئ��ة ويق��وم رئي���س الهيئ��ة التحق��ق
من ذلك.
د .تُعد الهيئة دليل �إجراءات ي�ش��مل نظام عمل الهيئة  ،واخت�صا�صاتها ،وم�س���ؤولياتها  ،وتنظيم عالقتها مع املجل���س والإدارة التنفيذية  ،و�آلية �إعداد
تقاريرها التي ترفع �إىل الإدارة واملجل���س وامل�س��اهمني ومنهجيتها يف الرقابة ال�ش��رعية  ،و�آلية عقد اجتماعاتها.
هـ .تراع��ي الهيئ��ة البيئ��ة ال�ش��رعية �آخ��ذة بع�ين االعتب��ار �أح��كام امل��ادة (�/53أ) م��ن قان��ون البن��وك رق��م ( )28ل�س��نة ( )2000وتعديالت��ه الت�ش��ريعية
يف اململك��ة.
و .تطبق هيئة الرقابة ال�شرعية مدونة قواعد ال�سلوك املعمول فيها بالبنك.
ز .يح��ق للهيئ��ة احل�ص��ول عل��ى �أي معلوم��ة والو�ص��ول م��ن دون قي��ود اىل جمي��ع �أن�ش��طة البن��ك واالت�ص��ال ب���أي موظ��ف داخ��ل البن��ك ،كم��ا تعط��ى كاف��ة
ال�صالحي��ات الت��ي متكنه��ا م��ن �أداء امله��ام املوكل��ة �إليه��ا وعل��ى النح��و املطل��وب  ،مب��ا يف ذل��ك ا�س��تدعاء �أي موظ��ف يف البن��ك.
ح .للهيئ��ة �إذا م��ا اقت�ض��ت احلاج��ة وبع��د احل�ص��ول عل��ى موافق��ة املجل���س اال�س��تعانة مب�ص��ادر خارجي��ة وعل��ى نفق��ة البن��ك مل�س��اعدتها يف القي��ام بامله��ام
املوكل��ة �إليه��ا عل��ى �أكمل وجه.
ط .ل�ضمان ا�ستقاللية ع�ضو الهيئة ي�شرتط توفر املتطلبات التالية كحد �أدنى:
ط� .١.أن ال يكون حا�ص ًال على �أي متويل له �أو لأي من �أفراد عائلته حتى الدرجة الثانية من البنك �أو من �أي من ال�شركات التابعة للبنك.
ط� .٢.أن ال يكون قد عمل كموظف يف البنك �أو يف �أي من ال�شركات التابعة له خالل ال�سنتني املا�ضيتني من تاريخ التعيني.
ط� .٣.أن ال يك��ون ع�ض��و ًا يف هيئ��ة رقاب��ة �ش��رعية ل��دى �أي بن��ك ا�س�لامي �آخ��ر مرخ���ص يف اململك��ة و�أن ال يك��ون ع�ض��و ًا يف هيئ��ات رقاب��ة �ش��رعية لأك�ثر
م��ن �أرب��ع م�ؤ�س�س��ات مالي��ة ال تقب��ل الودائ��ع عامل��ة يف اململك��ة م��ع مراع��اة ع��دم ت�ض��ارب امل�صالح.
ط� .٤.أن ال يك��ون ع�ض��و ًا يف جمل���س �إدارة البن��ك �أو مال��ك ًا ل�ش��ركة يتعام��ل معه��ا البن��ك با�س��تثناء التعامالت التي تن�ش���أ ب�س��بب اخلدم��ات و�/أو الأعمال
املعت��ادة الت��ي يقدمه��ا البن��ك لعمالئ��ه وعل��ى �أن حتكمه��ا ذات ال�ش��روط الت��ي تخ�ض��ع له��ا التعام�لات املماثل��ة م��ع �أي ط��رف �آخ��ر ودون �أي �ش��روط
تف�ضيلية.
ط� .٥.أن ال تربط��ه �أي م��ن �أع�ض��اء جمل���س �إدارة البن��ك �أو ب���أي �ش��خ�ص م��ن االدارة التنفيذي��ة العلي��ا يف البن��ك قراب��ة حت��ى الدرج��ة الثاني��ة و�أن ال
يتقا�ض��ى م��ن البن��ك �أي رات��ب �أو مبل��غ م��ايل �أو مكاف���آت �أو مزاي��ا �أو هداي��ا با�س��تثناء م��ا يتقا�ض��اه لق��اء ع�ضويت��ه يف الهيئ��ة �أو مقاب��ل �أي �أعم��ال
�إ�ضافي��ة يكل��ف به��ا وال ت�ؤثر على ا�س��تقالليته.
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ط� .٦.أن ال يك��ون م�س��اهم ًا يف البن��ك �أو ممث ً
�لا مل�س��اهم رئي�س��ي يف البن��ك �أو م�س��اهم ًا يف �إح��دى ال�ش��ركات التابع��ة للبن��ك �أو م�س��اهم ًا يف املجموع��ة
املالك��ة للبنك.
ثانيًا :التزامات عضو هيئة الرقابة الشرعية:

1 .1املحافظة على العدل والإن�صاف بني �أ�صحاب امل�صالح.
2 .2الت�صرف بطريقة ت�سمح له باحلفاظ على �أمانته ونزاهته.
3 .3الأخذ يف االعتبار عند اتخاذ القرار اجلوانب القانونية والت�شريعية �إ�ضافة �إىل اجلوانب الفنية لاللتزام ال�شرعي.
4 .4تقدير اختالف الآراء بني خمتلف املذاهب الفقهية وتباينات اخلربة بني زمالئه يف الهيئة.
ثالثًا :أعمال هيئة الرقابة الشرعية:

�أ .مراقب��ة �أعم��ال البن��ك و�أن�ش��طته م��ن حي��ث توافقه��ا وعدم خمالفتها لأحكام ال�ش��ريعة الإ�س�لامية ومتابعة ومراجعة العملي��ات للتحقق من خلوها من
�أي حمظورات �ش��رعية.
ب�	.إب��داء ال��ر�أي واعتم��اد جمي��ع العق��ود واملعام�لات واالتفاقي��ات واملنتج��ات واخلدم��ات و�سيا�س��ات اال�س��تثمار وال�سيا�س��ة الت��ي تنظ��م العالق��ة م��ا ب�ين
امل�س��اهمني و�أ�صحاب ح�س��ابات اال�س��تثمار مبا فيها توزيع الأرباح وحتميل اخل�س��ائر ،وجتنيب الإيرادات على ح�س��ابات اال�س��تثمار و�آلية الت�صرف يف
الدخ��ل غري املطابق لل�ش��ريعة.
ج .املوافقة على حتميل �أي خ�سائر تنتج عن عمليات البنك فيما يخ�ص �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار.
د .تكوين و�إبداء الر�أي مبدى التزام البنك ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية وبحيث تقوم الهيئة مبا يلي:
د .١.مراجعة واعتماد تقرير التدقيق ال�شرعي الداخلي ال�سنوي ويرفع للجنة التدقيق.
د� .2.إ�ص��دار تقري��ر ن�ص��ف �س��نوي � /س��نوي ح��ول االلت��زام ال�ش��رعي بحي��ث يت�ضمن مدى فعالية ال�ضوابط ال�ش��رعية الداخلي��ة و�أي مواطن �ضعف يف
�أنظمة ال�ضوابط ال�ش��رعية والرقابة ال�ش��رعية الداخلية ذات الأثر اجلوهري وعلى �أن يتم رفع التقرير ن�صف ال�س��نوي ملجل���س الإدارة والتقرير
ال�س��نوي للهيئة العامة للم�س��اهمني ون�س��خة من كل منهما للبنك املركزي.
هـ .مراجعة ال�سيا�سات والإر�شادات املتعلقة ب�أحكام ال�شريعة اال�سالمية واملوافقة عليها.
و .تقدمي امل�شورة للأطراف التي تقدم خدمات للبنك مثل املدققني والقانونية وامل�ست�شارين.
ز .الت�أكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة ال�شرعية الداخلية يف البنك.
ح .الت�أك��د م��ن كفاي��ة وفعالي��ة �إدارة التدقي��ق ال�ش��رعي الداخل��ي وذل��ك م��ن خ�لال مراجع��ة تقاري��ر �إدارة التدقي��ق ال�ش��رعي الداخل��ي ورد الإدارة عليه��ا
وتق��دمي التوجيه��ات لإدارة التدقي��ق ال�ش��رعي الداخل��ي.
ط .التن�سيق مع جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية وجلنة التدقيق للت�أكد من التزام البنك ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة اال�سالمية.
ي .اقرتاح برامج التدريب ال�شرعي الالزم ملوظفي البنك.
ك .االط�لاع عل��ى كاف��ة التقاري��ر الت��ي تت�ضم��ن مراجعة االلتزام ب�أحكام ومبادئ ال�ش��ريعة الإ�س�لامية مبا فيها تقارير البن��ك املركزي واملدقق اخلارجي
وردود الإدارة عليه��ا.
ل .ح�ضور اجتماعات الهيئة العامة للم�ساهمني وقراءة تقرير هيئة الرقابة ال�شرعية من قبل رئي�سها �أو من يفو�ضه من �أع�ضاء الهيئة.
م�	.إبداء الر�أي يف عقد ت�أ�سي�س البنك والنظام الأ�سا�سي والت�أكد من ان�سجامها مع �أحكام ومبادئ ال�شريعة اال�سالمية.
ن .التن�سيب ملجل�س الإدارة على تعيني  /تنحية مدير التدقيق ال�شرعي الداخلي �/أمني �سر الهيئة.
رابعًا :مهام أمين سر الهيئة:

�أ .ح�ضور جميع اجتماعات الهيئة وتدوين كافة املداوالت واالقرتاحات واالعرتا�ضات والتحفظات وكيفية الت�صرف على م�شروعات قرارات الهيئة.
ب .حتديد مواعيد اجتماعات الهيئة وذلك بالتن�سيق مع رئي�س الهيئة وتبليغها للأع�ضاء.
ج .التح�ضري الجتماعات الهيئة وا�ستالم اال�ستف�سارات ال�شرعية من كافة الوحدات التنظيمية متهيد ًا لعر�ضها على الهيئة.
د .الت�أكد من توقيع �أع�ضاء الهيئة على حما�ضر االجتماعات والقرارات.
هـ .متابع��ة تنفي��ذ الفت��اوى والق��رارات املتخ��ذة م��ن الهيئ��ة وتزوي��د �إدارة التدقي��ق ال�ش��رعي ودائ��رة الإلت��زام للإحاط��ة والعم��ل به��ا ومتابع��ة بح��ث �أي
موا�ضي��ع مت �إرج��اء طرحه��ا يف اجتم��اع �س��ابق.
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و .حفظ �سجالت ووثائق اجتماعات الهيئة.
ز .تدوين ا�سم الع�ضو املتغيب عن االجتماع مع بيان ما اذا كان بعذر �أم ال ويذكر ذلك يف حم�ضر اجلل�سة.
ح .تزويد البنك املركزي ب�إقرارات املالءمة التي يتم وتوقيعها من قبل �أع�ضاء الهيئة.

المادة ()14
المالءمة

عل��ى املجل���س وجلن��ة الرت�ش��يحات واملكاف���آت م�س���ؤولية الت�أك��د م��ن �أن يتمت��ع �أع�ض��اء جمل���س الإدارة و�أع�ض��اء الهيئ��ة والإدارة التنفيذي��ة ب�أك�بر ق��در م��ن
امل�صداقي��ة والنزاه��ة والكف��اءة واخل�برات الالزم��ة والق��درة عل��ى االلتزام وتكري���س الوقت لعم��ل البنك.
ً
أوال  :مالءمة أعضاء المجلس:

�أ .يقوم جمل�س االدارة باعتماد �سيا�سة فعالة ل�ضمان مالءمة �أع�ضائه ،على �أن تت�ضمن هذه ال�سيا�سة احلد الأدنى من املعايري واملتطلبات وال�شروط
الواج��ب توفره��ا يف الع�ض��و املر�ش��ح واملع�ين ،وعل��ى �أن يت��م مراجع��ة ه��ذه ال�سيا�س��ة كلم��ا ا�س��تدعت احلاج��ة لذل��ك ،وو�ض��ع �إج��راءات و�أنظم��ة كافي��ة
للت�أك��د م��ن ا�س��تيفاء جمي��ع الأع�ض��اء ملعاي�ير املالءمة وا�س��تمرار متتعهم بها وتزويد البنك املركزي بن�س��خة منها.
ب .يجب �أن تتوافر فيمن ي�شغل رئا�سة �أو ع�ضوية جمل�س �إدارة البنك ال�شروط التالية:
ب� .١.أن ال يقل عمره عن خم�سة وع�شرين �سنة.
ب� .٢.أن ال يك��ون ع�ض��وا يف جمل���س �إدارة �أي بن��ك �آخ��ر داخ��ل اململك��ة �أو مدي��را عام�� ًا ل��ه �أو مدي��ر ًا �إقليمي�� ًا �أو موظف��ا في��ه م��ا مل يك��ن البن��ك الآخ��ر
تابع��ا لذلك البنك.
ب� .٣.أن ال يكون حماميا �أو م�ست�شار ًا قانوني ًا �أو مدقق ح�سابات البنك.
ب� .٤.أن يكون حا�صال على الدرجة اجلامعية الأوىل كحد �أدنى �سواء يف االقت�صاد �أو املالية �أو املحا�سبة �أو �إدارة الأعمال �أو �أي من التخ�ص�صات
امل�شابهة ويجوز للجنة الرت�شيح واملكاف�آت النظر يف �إ�ضافة �أي تخ�ص�صات اخرى �إذا اقرتنت بخربة لها عالقة ب�أعمال البنك.
ب� .٥.أن ال يكون موظفا يف احلكومة �أو �أي م�ؤ�س�سة ر�سمية عامة ما مل يكن ممثال عنها.
ب� .٦.أن ال يك��ون ع�ض��وا يف جمال���س �إدارة �أك�ثر م��ن خم���س �ش��ركات م�س��اهمة عام��ة داخ��ل اململك��ة ،ب�صفت��ه ال�ش��خ�صية يف بع�ضه��ا وب�صفت��ه ممث ً
�لا
ل�ش��خ�ص اعتباري يف بع�ضها الآخر.
ب� .٧.أن يك��ون لدي��ه خ�برة يف جم��ال �أعم��ال البن��وك �أو املالي��ة �أو املج��االت امل�ش��ابهة ال تق��ل ع��ن خم���س �س��نوات ولدي��ه معرف��ة بالأن�ش��طة امل�صرفي��ة
املتوافق��ة مع احكام ال�ش��ريعة الإ�س�لامية.
ً
ج .يج��ب عل��ى كل م��ن يرت�ش��ح ُ /يعي�ين يف جمل���س االدارة توقي��ع �إق��رار مالءم��ة ع�ض��و جمل���س الإدارة مرفق��ا مع ال�س�يرة الذاتية ومرفقات��ه ويحفظ لدى
البنك ون�س��خة منه تر�س��ل اىل البنك املركزي الأردين.
د .يق��وم كل م��ن ي�ش��غل رئا�س��ة �أو ع�ضوي��ة املجل���س بتوقي��ع (�إق��رار ع�ض��و جمل���س الإدارة ومرفقات��ه) يحف��ظ لدى البنك ون�س��خة من��ه �إىل البنك املركزي
مرفق�� ًا به ال�س�يرة الذاتية للع�ضو.
هـ .يقوم رئي�س املجل�س بالت�أكد من �إعالم البنك املركزي عن �أي معلومات جوهرية ميكن �أن ت�ؤثر �سلب ًا على مالءمة �أي من �أع�ضائه.
ثانيًا :مالءمة أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا:

�أ .يقوم جمل�س االدارة مبا يلي:
�أ .١.اعتماد �سيا�س��ة ل�ضمان مالءمة �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا يف البنك ،على �أن تت�ضمن هذه ال�سيا�س��ة احلد الأدنى من املعايري واملتطلبات
وال�ش��روط الواج��ب توافره��ا يف ع�ض��و الإدارة التنفيذي��ة العلي��ا ،و مراجع��ة هذه ال�سيا�س��ة من وقت لآخر ،وو�ضع �إج��راءات و�أنظمة كافيه للت�أكد
م��ن ا�س��تيفاء جمي��ع �أع�ض��اء الإدارة التنفيذي��ة العلي��ا ملعاي�ير املالءمة وا�س��تمرار متتعهم بها وتزويد البنك املركزي بن�س��خة من هذه ال�سيا�س��ة.
�أ .٢.تعيني مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية واخلربة امل�صرفية بعد موافقة البنك املركزي االردين على تعيينه.
�أ .٣.املوافقة على تعيني �أي من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا للبنك بعد احل�صول على عدم ممانعة من البنك املركزي االردين.
�أ� .٤.إقرار خطة االحالل الوظيفي لأع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا للبنك ومراجعة هذه اخلطة مرة يف ال�سنة على الأقل.
�أ� .٥.إعالم البنك املركزي عن �أي معلومات جوهرية ميكن �أن ت�ؤثر �سلبا على مالءمة �أي من �أع�ضاء �إدارته التنفيذية العليا.
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ب .يجب �أن تتوفر يف من يعني يف الإدارة التنفيذية العليا للبنك ال�شروط التالية:
ب� .١.أن ال يكون ع�ضوا يف جمل�س �إدارة �أي بنك �آخر داخل اململكة  ،ما مل يكن الآخر تابع ًا لذلك البنك.
ب� .٢.أن يكون متفرغا لإدارة �أعمال البنك.
ب� .٣.أن يك��ون حا�ص�لا عل��ى الدرج��ة اجلامعي��ة الأوىل كح��د �أدن��ى يف االقت�ص��اد �أو املالي��ة �أو املحا�س��بة �أو �إدارة الأعم��ال �أو �أي م��ن التخ�ص�ص��ات
امل�ش��ابهة الت��ي لها عالق��ة بعمل البنك.
ب� .٤.أن يك��ون لدي��ه خ�برة يف جم��ال �أعم��ال البن��وك �أو �أعم��ال ذات �صل��ة ال تق��ل ع��ن خم���س �س��نوات با�س��تثناء من�ص��ب املدير العام  ،ال��ذي يجب �أن
ال تقل خربته يف جمال �أعمال البنوك عن ع�ش��ر �س��نوات.
ب .٥.يج��ب �أن يك��ون م��ن �ضم��ن اخل�برة يف البن��د ال�س��ابق �س��نتني عل��ى الأق��ل يف جم��ال البن��وك الإ�س�لامية وبخ�لاف ذل��ك �إخ�ض��اع ع�ض��و الإدارة
التنفيذي��ة العلي��ا للبن��ك لربنام��ج ت�أهيل��ي �ش��امل يف جم��ال البن��وك الإ�س�لامية ومعاي�ير املحا�س��بة والتدقي��ق وال�ضواب��ط واملعاي�ير ال�ش��رعية
ال�صادرة عن هيئة املحا�س��بة واملراجعة للم�ؤ�س�س��ات املالية الإ�س�لامية واملعايري ال�صادرة عن جمل���س اخلدمات املالية الإ�س�لامية ملدة ال تقل
عن ثالثة �ش��هور.
ج .يج��ب عل��ى كل م��ن يرت�ش��ح ُ /يعي�ين يف االدارة التنفيذي��ة توقي��ع �إق��رار مالءم��ة ع�ض��و الإدارة التنفيذي��ة مرفق ًا مع ال�س�يرة الذاتي��ة ومرفقاته ويحفظ
لدى البنك ون�س��خة منه تر�س��ل اىل البنك املركزي الأردين.
ثالثًا :مالءمة أعضاء الهيئة:

�أ .يقوم جمل�س االدارة مبا يلي:
�أ .١.اعتماد �سيا�س��ة فعالة ل�ضمان مالءمة �أع�ضاء الهيئة يف البنك ،على �أن تت�ضمن هذه ال�سيا�س��ة احلد الأدنى من املعايري واملتطلبات وال�ش��روط
الواج��ب توافره��ا يف الع�ض��و املر�ش��ح واملع�ين ،ومراجع��ة ه��ذه ال�سيا�س��ة م��ن وق��ت لآخر كلما ا�س��تدعت احلاجة لذل��ك ،وو�ضع �إج��راءات و�أنظمة
كافيه للت�أكد من ا�س��تيفاء جميع �أع�ضاء الهيئة ملعايري املالءمة وا�س��تمرار متتعهم بها وتزويد البنك املركزي بن�س��خة من هذه ال�سيا�س��ة.
�أ� .٢.إعالم البنك املركزي عن �أي معلومات جوهرية ميكن �أن ت�ؤثر �سلبا على مالءمة �أي من �أع�ضاء الهيئة.
ب .يجب �أن تتوفر يف من ي�شغل رئا�سة �أو ع�ضوية الهيئة ال�شروط التالية:
ب� .١.أن يك��ون حا�ص�لا عل��ى الدرج��ة اجلامعي��ة الأوىل كح��د �أدن��ى يف العل��وم ال�ش��رعية يف جم��ال الفق��ه الإ�س�لامي و�أ�صول��ه �أو االقت�ص��اد الإ�س�لامي
�أو التمويل الإ�س�لامي.
ب� .٢.أن يك��ون لدي��ه خ�برة ال تق��ل ع��ن ث�لاث �س��نوات يف ا�ص��دار الفت��اوى والأح��كام ال�ش��رعية و� /أو خ�برة يف جم��ال التدري���س �أو البح��ث العلم��ي ال
تق��ل �أربع �س��نوات بعد التخرج.
ج .عند احلاجة لتعيني �أع�ضاء يف الهيئة من املقيمني خارج اململكة في�شرتط �أال يزيد العدد عن ن�صف عدد �أع�ضاء الهيئة.
د .يج��ب عل��ى كل م��ن يرت�ش��ح ُ /يع�ين يف الهيئ��ة توقي��ع �إقرار مالءمة ع�ضو هيئة رقابة �ش��رعية مرفق ًا مع ال�س�يرة الذاتي��ة ومرفقاته ويحفظ لدى البنك
ون�س��خة منه تر�س��ل اىل البنك املركزي الأردين.

المادة ()15
تقييم أداء المجلس والهيئة واالداريين

�أ .يقوم جمل�س االدارة با�ستحداث نظام لتقييم �أعماله و�أعمال �أع�ضائه ،وعلى �أن يت�ضمن هذا النظام كحد �أدنى ما يلي:
�أ .١.و�ضع �أهداف حمدده وحتديد دور املجل�س يف حتقيق هذه الأهداف ب�شكل ميكن قيا�سه.
�أ .2.حتديد م�ؤ�شرات �أداء رئي�سية ميكن ا�ستخال�صها من اخلطط والأهداف الإ�سرتاتيجية وا�ستخدامها لقيا�س �أداء املجل�س.
�أ .3.التوا�صل ما بني جمل�س االدارة وامل�ساهمني ودوريه هذا التوا�صل.
�أ .4.دورية اجتماعات جمل�س االدارة مع االدارة التنفيذية العليا.
�أ .5.دور الع�ض��و يف اجتماع��ات جمل���س االدارة  ،وكذل��ك مقارن��ة ادائ��ه ب���أداء الأع�ض��اء الآخري��ن  ،ويجب احل�صول على التغذي��ة الراجعة من الع�ضو
املعني وذلك بهدف حت�سني عمليه التقييم.
ب .تق��وم جلن��ة الرت�ش��يح واملكاف���آت �س��نويا بتقيي��م لعم��ل املجل���س ككل وللجان��ه ولأع�ضائ��ه ،وعل��ى �أن تق��وم اللجن��ة ب�إع�لام البن��ك املرك��زي بنتيج��ة ه��ذا
التقييم .
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ج .يق��وم املجل���س بتقيي��م �أداء الهيئ��ة ككل و�أع�ضائه��ا �س��نوي ًا وف��ق نظ��ام تقيي��م مع��د م��ن قب��ل جلن��ة الرت�ش��يح واملكاف���آت ي�ش��مل و�ض��ع م�ؤ�ش��رات الأداء
الرئي�سية وبحيث تت�ضمن معايري تقييم �أداء الهيئة و�أع�ضائها وذلك من خالل دور الع�ضو يف اجتماعات الهيئة وكذلك مقارنة �أدائه ب�أداء الأع�ضاء
الآخرين للهيئة ويحب احل�صول على التغذية الراجعة من الع�ضو املعني وذلك بهدف حت�سني عملية التقييم كما يجب �أن ي�شمل نظام التقييم مدى
اجن��از الهيئ��ة ملهامه��ا وواجباته��ا وم��دى فعالي��ة نظ��ام ال�ضوابط والرقابة ال�ش��رعية يف البن��ك  ،وعلى �أن تقوم اللجنة ب�إع�لام البنك املركزي بنتيجة
هذا التقييم.
د .يقوم املجل���س بتقييم �أداء املدير العام �س��نويا وفق نظام تقييم معد من قبل جلنة الرت�ش��يح واملكاف�آت مبا يف ذلك و�ضع م�ؤ�ش��رات الأداء الرئي�س��ية،
وبحي��ث تت�ضم��ن معاي�ير تقيي��م �أداء املدي��ر الع��ام التنفي��ذي كل م��ن الأداء امل��ايل والإداري للبن��ك و�إلزام��ه بتطبي��ق ال�ضواب��ط ال�ش��رعية املعتم��دة يف
البن��ك ،وم��دى اجن��ازه خلط��ط وا�س�تراتيجيات البن��ك متو�س��طة وطويلة الأجل و�إع�لام البنك املركزي بنتيجة ه��ذا التقييم.
هـ .عل��ى املجل���س اعتم��اد نظ��ام لقيا���س �أداء اداري��ي البن��ك م��ن غ�ير �أع�ض��اء جمل���س الإدارة واملدي��ر الع��ام  ،عل��ى �أن ي�ش��مل ه��ذا النظ��م عل��ى الآت��ي
كح��د �أدن��ى:
هـ� .١.أن يعطى وزن ترجيحي منا�سب لقيا�س اداء االلتزام ب�إطار عمل �إدارة املخاطر وتطبيق ال�ضوابط الداخلية واملتطلبات التنظيمية.
ه��ـ� .٢.أن ال يك��ون �إجم��ايل الدخ��ل �أو الرب��ح العن�ص��ر الوحي��د لقيا���س الأداء ولك��ن يجب �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار عنا�صر �أخرى لقيا���س �أداء الإداريني
مثل املخاطر املرتبطة بالعمليات الأ�سا�سية ور�ضا العميل وغريها.
هـ .٣.عدم ا�ستغالل النفوذ وتعار�ض امل�صالح.

المادة ()16
المكافآت المالية للمجلس ولإلداريين وأتعاب أعضاء الهيئة

�أ .يقوم جمل�س االدارة بو�ضع �إجراءات لتحديد مكاف�آت �أع�ضائه ،وذلك اعتمادا على نظام التقييم الذي اقره.
ب .يقوم املجل�س بو�ضع �إجراءات لتحديد �أتعاب الهيئة وذلك اعتماد ًا على نظام التقييم الذي �أقره.
ج .تق��وم جلن��ة الرت�ش��يح واملكاف���آت يف البن��ك بو�ض��ع �سيا�س��ة من��ح مكاف���آت مالي��ة للإداري�ين تت�ص��ف باملو�ضوعي��ة وال�ش��فافية واعتماده��ا م��ن املجل���س
وتزوي��د البن��ك املرك��زي بن�س��خة منه��ا.
د .يجب �أن يتوفر يف �سيا�سة منح املكاف�آت املالية العنا�صر التالية كحد �أدنى:
د� .١.أن تكون معدة للمحافظة على الإداريني ذوي الكفاءات واملهارات واخلربات الالزمة وا�ستقطابهم وحتفيزهم واالرتقاء ب�أدائهم.
د� .٢.أن تكون م�صممة ل�ضمان عدم ا�ستخدامها ب�شكل ي�ؤثر على مالءة و�سمعة البنك.
د� .٣.أن ت�أخذ باالعتبار املخاطر وو�ضع ال�سيولة والأرباح وتوقيتها.
د� .٤.أن ال ي�ستند عن�صر منح املكاف�أة فقط على �أداء ال�سنة احلالية بل �أن ت�ستند �أي�ض ًا على الأداء على املدى املتو�سط والطويل (� )5-3سنوات.
د� .٥.أن تعرب عن �أهداف البنك وقيمه وا�سرتاتيجيته.
د .٦.حتدد �شكل املكاف�آت ك�أن تكون على �شكل �أتعاب �أو رواتب �أو بدالت �أو عالوات �أو خيارات الأ�سهم �أو �أي من مزايا �أخرى.
د� .٧.إمكانية ت�أجيل دفع ن�س��به معقولة من املكاف�آت ،بحيث يتم حتديد هذه الن�س��بة وفرتة الت�أجيل على �أ�سا���س طبيعة العمل وخماطره ون�ش��اطات
الإداري املعني.
د� .٨.أن ال يت��م من��ح مكاف���آت مالي��ة لإداري الدوائ��ر الرقابي��ة (�إدارة املخاط��ر ،التدقي��ق ،االلت��زام ،وغريه��ا) اعتم��ادا عل��ى نتائ��ج �أعم��ال الدوائ��ر
الت��ي يراقبونها.

المادة ()17
تعارض المصالح

�أ .على االداريني والهيئة جتنب تعار�ض امل�صالح.
ب .يق��وم املجل���س باعتم��اد �سيا�س��ة و�إج��راءات ملعاجل��ة تعار���ض امل�صال��ح والإف�ص��اح ع��ن �أي تعار���ض يف امل�صالح قد ين�ش���أ عن ارتباط البنك بال�ش��ركات
داخل املجموعة.
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ج .تقوم الهيئة باعتماد �سيا�سة واجراءات ملعاجلة تعار�ض امل�صالح.
د .يق��وم املجل���س باعتم��اد �سيا�س��ات و�إج��راءات للتعام�لات م��ع ذوي العالق��ة بحي��ث ت�ش��مل تعري��ف ه��ذه الأط��راف �أخ��ذ ًا باالعتبار الت�ش��ريعات و�ش��روط
التعام�لات و�إج��راءات املوافق��ة و�آلي��ة مراقب��ة ه��ذه التعام�لات  ،بحي��ث ال ي�س��مح بتج��اوز ه��ذه ال�سيا�س��ات والإج��راءات املعتم��دة.
هـ .تق��وم الدوائ��ر الرقابي��ة يف البن��ك بالت�أك��د م��ن �أن عملي��ات ذوي العالق��ة ق��د مت��ت وف��ق ال�سيا�س��ة والإج��راءات املعتم��دة  ،وعل��ى جلن��ة التدقي��ق
القي��ام مبراجع��ة جمي��ع تعام�لات ذوي العالق��ة ومراقبته��ا ،و�إط�لاع املجل���س عل��ى ه��ذه التعام�لات.
و .يقوم املجل�س بالت�أكد من �أن الإدارة التنفيذية العليا تنفذ ال�سيا�سات والإجراءات املعتمدة.
ز .يقوم املجل�س باعتماد �ضوابط حلركة انتقال املعلومات بني خمتلف الإدارات  ،متنع اال�ستغالل للمنفعة ال�شخ�صية.
ح .يقوم املجل�س باعتماد �سيا�سات وميثاق لل�سلوك املهني وتعميمها على جميع الإداريني وبحيث تت�ضمن بحد �أدنى الآتي :
ح .١.عدم ا�ستغالل �أي من الإداريني معلومات داخلية يف البنك مل�صلحتهم ال�شخ�صية.
ح .١.قواعد و�إجراءات تنظم العمليات مع ذوي العالقة.
ح .١.احلاالت التي قد ين�ش�أ عنها تعار�ض م�صالح.
ط .يقوم املجل�س بالت�أكد من �أن الإدارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية يف ممار�سة �أعمالها وتتجنب تعار�ض امل�صالح.

المادة ()18
التدقيق الداخلي
ً
اوال :يقوم مجلس االدارة بما يلي:

�أ .الت�أكد من �أن دائرة التدقيق الداخلي يف البنك قادرة على القيام باملهام الآتية كحد �أدنى:
�أ .١.التحقق من توفر �أنظمة �ضبط ورقابة داخلية كافية لأن�شطة البنك و�شركاته التابعة وااللتزام بها.
�أ .٢.التحقق من االمتثال ل�سيا�سات البنك الداخلي واملعايري الدولية والت�شريعات ذات العالقة
�أ .٣.تدقي��ق الأم��ور املالي��ة والإداري��ة  ،بحي��ث يت��م الت�أك��د م��ن �أن املعلوم��ات الرئي�س��ية ح��ول االم��ور املالي��ة والإداري��ة  ،تتوف��ر فيه��ا الدق��ة واالعتمادي��ة
والتوقيت املنا�س��ب.
�أ .٤.مراجعة االلتزام بدليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية .
�أ .٥.مراجعة �صحة و�شمولية اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة ،ومبا يتفق مع املنهجية املعتمدة من املجل�س.
�أ .٦.الت�أكد من دقة الإجراءات املتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�سمال البنك (.)ICAPP
ب� .ضم��ان وتعزي��ز ا�س��تقاللية املدقق�ين الداخلي�ين ،و�إعطائهم مكانة منا�س��بة يف ال�س��لم الوظيف��ي للبنك  ،و�ضمان ان يكونوا م�ؤهل�ين للقيام بواجباتهم
 ،مبا يف ذلك حق و�صولهم �إىل جميع ال�سجالت و املعلومات واالت�صال ب�أي موظف داخل البنك بحيث ميكنهم من �أداء املهام املوكلة �إليهم و�إعداد
تقاريرهم دون �أي تدخل خارجي.
ج .اتخاذ الإجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وذلك من خالل:
ج� .١.إعطاء الأهمية الالزمة لعملية التدقيق وتر�سيخ ذلك يف البنك.
ج .٢.متابعة ت�صويب مالحظات التدقيق.
ج .٣.اعتماد ميثاق تدقيق داخلي يت�ضمن مهام و�صالحيات وم�س�ؤوليات �إدارة التدقيق ،وتعميمه داخل البنك.
ج .٤.التحقق من �أن �إدارة التدقيق الداخلي خا�ضعة للإ�شراف املبا�شر من جلنة التدقيق ،و�أنها ترفع تقاريرها مبا�شرة �إىل رئي�س جلنة التدقيق.
ثانيًا :تقوم لجنة التدقيق بما يلي:

�أ .التحقق من توفر املوارد الكافية والعدد الكايف من الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة لإدارة التدقيق الداخلي وتدريبهم.
ب .التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي على تدقيق �أن�شطة البنك كل ثالثة �سنوات كحد �أعلى.
ج .التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق ب�أي مهام تنفيذية.
د .التحقق من �إخ�ضاع كافة �أن�شطة البنك للتدقيق مبا فيها امل�سندة جلهات خارجية.
هـ .تقييم �أداء مدير وموظفي التدقيق الداخلي وحتديد مكاف�آتهم.
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المادة ()19
التدقيق الشرعي الداخلي
ً
أوال :تقوم الهيئة بما يلي:

�أ .على الهيئة الت�أكد من �أن دائرة التدقيق ال�شرعي الداخلي يف البنك قادرة على القيام باملهام الآتية كحد �أدنى:
�أ .١.فح�ص وتقييم كفاية وفاعلية نظام الرقابة ال�شرعية الداخلية لدى البنك.
�أ .٢.متابعة التزام �إدارة البنك بالنواحي ال�شرعية والفتاوى والقرارات ال�صادرة عن الهيئة.
�أ .٣.و�ضع خطة التدقيق ال�شرعي ال�سنوية على �أن تعتمد من قبل الهيئة ،وااللتزام بتنفيذ بنودها.
�أ .٤.فح���ص ال��ذمم والتموي�لات الت��ي ت�صن��ف �ضم��ن فئ��ة الت�س��هيالت غ�ير العامل��ة �أو الت��ي تقرر �إعدامها واملمولة من ح�س��ابات اال�س��تثمار امل�ش�ترك
للتحق��ق م��ن عدم وجود تع��دي �أو تق�صري من قبل البنك.
�أ .٥.ح�صر املكا�سب املخالفة لل�شريعة ومتابعة الت�صرف بها وفق قرارات الهيئة.
�أ .٦.التحق��ق م��ن تقي��د الإدارة التنفيذي��ة بال�سيا�س��ة الت��ي تنظ��م العالق��ة بني امل�س��اهمني و�أ�صحاب ح�س��ابات اال�س��تثمار وعلى وجه اخل�صو�ص �أ�س���س
توزيع االرباح.
�أ .٧.تقييم �أداء مدير وموظفي التدقيق ال�شرعي الداخلي وحتديد مكاف�آتهم بالتن�سيق مع جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
ثانيًا :يقوم المجلس بما يلي:

�أ� .ضم��ان وتعزي��ز ا�س��تقاللية املدقق�ين ال�ش��رعيني الداخلي�ين واعطائه��م مكان��ة منا�س��بة يف ال�س��لم الوظيف��ي للبن��ك و�ضم��ان �أن يكون��وا م�ؤهل�ين للقي��ام
بواجباتهم مبا يف ذلك حق و�صولهم اىل جميع ال�سجالت واملعلومات واالت�صال ب�أي موظف داخل البنك بحيث ميكنهم من �أداء املهام املوكلة �إليهم
و�إع��داد تقاريره��م دون �أي تدخل خارجي.
ب .اتخاذ االجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق ال�شرعي الداخلي وذلك من خالل:
ب� .١.إعطاء الأهمية الالزمة لعملية التدقيق ال�شرعي وتر�سيخ ذلك يف البنك.
ب .2.متابعة ت�صويب مالحظات التدقيق ال�شرعي.
ج .التحقق من توفر املوارد الكافية والعدد الكايف من الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة لإدارة التدقيق ال�شرعي الداخلي وتدريبهم وعلى �أن يتوفر يف العاملني
يف الدائ��رة احل��د الأدن��ى م��ن املتطلب��ات التالي��ة:
ج� .١.شهادة جامعية مالءمة مع الإملام ب�أ�صول املعامالت املالية الإ�سالمية و�شروط كل عقد و�أ�سباب ف�ساده.
ج� .٢.أن يكون على دراية ومعرفة باملعايري ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعات للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
د .التحقق من تدوير موظفي التدقيق ال�شرعي الداخلي على تدقيق �أن�شطة البنك كل ثالثة �سنوات كحد �أعلى.
هـ .التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق ال�شرعي الداخلي ب�أي مهام تنفيذية.
و .التحقق من �إخ�ضاع كافة �أن�شطة البنك للتدقيق ال�شرعي مبا فيها امل�سندة جلهات خارجية.
ز .اعتماد ميثاق تدقيق داخلي يت�ضمن مهام و�صالحيات وم�س�ؤوليات �إدارة التدقيق ال�شرعي وتعميمه داخل البنك.
ح .التحقق من �أن دائرة التدقيق ال�ش��رعي الداخلي خا�ضعة للإ�ش��راف املبا�ش��ر من الهيئة وانها ترفع تقاريرها اىل رئي���س الهيئة ون�س��خ منها اىل جلنة
التدقي��ق واىل املدي��ر الع��ام.

المادة ()20
التدقيق الخارجي

�أ .يتم التدوير ب�شكل منتظم للمدقق اخلارجي بني مكاتب التدقيق و�شركاتها التابعة كل �سبع �سنوات كحد �أعلى وذلك من تاريخ االنتخاب.
ب .حتت�سب مدة ال�سبع �سنوات عند بدء التطبيق اعتبار ًا من عام .2010
ج .تكون ال�سنة الأوىل (عند التدوير) للمكتب اجلديد ب�شكل م�شرتك مع املكتب القدمي .
د	.ال يجوز �إعادة انتخاب املكتب القدمي مرة �أخرى قبل مرور �سنتني على الأقل من تاريخ �آخر انتخاب له بالبنك بخالف مهمة التدقيق امل�شرتكة.
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هـ .على الهيئة وبالتن�سيق مع جلنة التدقيق التحقق من مراجعة املدقق اخلارجي لكفاية وفعالية نظام الرقابة ال�شرعية الداخلية يف البنك.
و .تقوم جلنة التدقيق بالتحقق من ا�ستقاللية املدقق اخلارجي �سنوي ُا.
ز .يق��وم جمل���س االدارة باتخ��اذ االج��راءات املنا�س��بة ملعاجل��ة نق��اط ال�ضع��ف يف �أنظم��ة ال�ضب��ط والرقاب��ة الداخلي��ة �أو �أي نق��اط �أخ��رى �أظهرها املدقق
اخلارجي.

المادة ()21
إدارة المخاطر

�أ .التحقق من معاجلة التجاوزات على م�ستويات املخاطر املقبولة ،مبا يف ذلك م�ساءلة الإدارة التنفيذية العليا املعنية ب�ش�أن هذه التجاوزات.
ب .الت�أكد من �أن �إدارة املخاطر تقوم ب�إجراء اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة ب�ش��كل دوري لقيا���س قدرة البنك على حتمل ال�صدمات ومواجهة املخاطر
املرتفعة و�أن يكون للمجل���س دور رئي�س��ي يف اعتماد الفر�ضيات وال�س��يناريوهات امل�س��تخدمة ومناق�ش��ة نتائج االختبارات واعتماد الإجراءات الواجب
اتخاذها بنا ًء على هذه النتائج.
ج .اعتم��اد منهجي��ة التقيي��م الداخل��ي لكفاي��ة ر�أ�س��مال البن��ك  ،وبحي��ث تك��ون ه��ذه املنهجي��ة �ش��املة وفعال��ة وقادرة عل��ى حتديد جميع املخاط��ر مبا فيها
املخاط��ر ال�ش��رعية الت��ي م��ن املمك��ن �أن يواجهه��ا البن��ك  ،وت�أخ��ذ باالعتب��ار خط��ة البن��ك اال�س�تراتيجية وخط��ة ر�أ���س امل��ال  ،ومراجع��ة ه��ذه املنهجي��ة
ب�ص��ورة دوري��ة والتحق��ق م��ن تطبيقه��ا والت�أك��د م��ن احتف��اظ البن��ك بر�أ�س��مال كاف ملقابلة جمي��ع املخاطر الت��ي يواجهها.
د .الأخذ باالعتبار املخاطر املرتتبة على ذلك وقدرات وم�ؤهالت موظفي �إدارة املخاطر وقبل املوافقة على �أي تو�سع يف �أن�شطة البنك.
هـ� .ضم��ان ا�س��تقاللية �إدارة املخاط��ر يف البن��ك وذل��ك م��ن خ�لال رف��ع تقاريره��ا �إىل جلن��ة ادارة املخاط��ر ،ومنحه��ا ال�صالحي��ات الالزم��ة لتمكينه��ا
م��ن احل�ص��ول عل��ى املعلوم��ات م��ن ادارات ودوائ��ر البن��ك االخ��رى والتع��اون م��ع اللج��ان االخ��رى للقي��ام مبهامه��ا.
و .اعتماد وثيقة للمخاطر املقبولة للبنك.

ثانيًا :تكون مهام إدارة المخاطر ما يلي كحد أدنى:

�أ .مراقبة التزام دوائر البنك التنفيذية بامل�ستويات املحددة للمخاطر املقبولة.
ب .مراجعة �إطار �إدارة املخاطر يف البنك قبل اعتماده من املجل�س.
ج .تنفيذ ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر بالإ�ضافة �إىل تطوير �سيا�سات و�إجراءات عمل لإدارة كافة �أنواع املخاطر.
د .تطوير منهجيات لتحديد وقيا�س ومراقبة و�ضبط كل نوع من �أنواع املخاطر.
هـ .رف��ع تقاري��ر ملجل���س االدارة م��ن خ�لال جلن��ة �إدارة املخاط��ر ون�س��خة ل�ل�إدارة التنفيذي��ة العلي��ا تت�ضم��ن معلوم��ات ع��ن منظوم��ة املخاط��ر الفعلي��ة
لكاف��ة �أن�ش��طة البن��ك باملقارن��ة م��ع وثيق��ة املخاط��ر املقبول��ة ،ومتابع��ة معاجل��ة االنحراف��ات ال�س��لبية.
و .التحقق من تكامل �آليات قيا�س املخاطر مع �أنظمة املعلومات الإدارية امل�ستخدمة.
ز .درا�سة وحتليل كافة �أنواع املخاطر التي يواجهها البنك.
ح .تقدمي التو�صيات للجنة �إدارة املخاطر عن تعر�ضات البنك للمخاطر ،وت�سجيل حاالت اال�ستثناءات من �سيا�سة �إدارة املخاطر.
ط .توفري املعلومات الالزمة حول خماطر البنك ،ال�ستخدامها لأغرا�ض الإف�صاح.

المادة ()22
دائرة االلتزام
ً
أوال :يقوم المجلس بما يلي:

�أ� .ضمان ا�ستقاللية دائرة االلتزام وبحيث تت�ضمن دائرة االلتزام ق�سم ًا لالمتثال ال�شرعي و�ضمان ا�ستمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة.
ب .اعتم��اد �سيا�س��ة ل�ضم��ان الت��زام البن��ك بجمي��ع الت�ش��ريعات ذات العالق��ة وللفت��اوى والق��رارات ال�ص��ادرة م��ن الهيئ��ة ،ومراجع��ة هذه ال�سيا�س��ة ب�ش��كل
دوري والتحق��ق م��ن تطبيقها.
ج .اعتماد مهام وم�س�ؤوليات دائرة االلتزام.
ثانيًا :ترفع دائرة االلتزام تقاريرها إلى لجنة التدقيق وإلى الهيئة مع إرسال نسخة عنها الى المدير العام.
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المادة ()23
حقوق اصحاب المصالح

�أ .يوف��ر البن��ك �آلي��ة حم��ددة ل�ضم��ان التوا�ص��ل م��ع �أ�صح��اب امل�صال��ح وذل��ك م��ن خ�لال الإف�ص��اح وتوف�ير معلوم��ات ذات دالل��ة ح��ول ان�ش��طة البن��ك
لأ�صح��اب امل�صال��ح م��ن خ�لال:
�أ .١.اجتماعات الهيئة العامة.
�أ .٢.التقرير ال�سنوي.
�أ .٣.تقارير ن�صف �سنوية
�أ .٤.املوقع االلكرتوين للبنك.
�أ .٥.ق�سم عالقات امل�ساهمني�/أمني �سر املجل�س.
ب .يخ�ص���ص البن��ك ج��زء م��ن موق��ع البن��ك االلك�تروين يت�ضم��ن تو�ضيح حلقوق امل�س��اهمني وت�ش��جيعهم على احل�ض��ور والت�صويت يف اجتماع��ات الهيئة
العام��ة  ،وكذل��ك ن�ش��ر امل�س��تندات املعني��ة باالجتماعات ومن �ضمنها الن�ص الكامل للدع��وة وحما�ضر االجتماعات.
ج .يخ�ص���ص البن��ك ج��زء م��ن موق��ع البن��ك الإلك�تروين يت�ضم��ن تو�ضي��ح حلقوق �أ�صحاب ح�س��ابات اال�س��تثمار ون�ش��ر ال�سيا�س��ة التي تنظ��م العالقة فيما
ب�ين البن��ك و�أ�صح��اب ح�س��ابات اال�س��تثمار وبحيث تت�ضمن �إف�صاح��ات كمية ونوعية.

المادة ()24
اإلفصاح والشفافية

�أ .يقوم املجل�س بالت�أكد من ن�شر املعلومات املالية وغري املالية التي تهم ا�صحاب امل�صالح .
ب .يت�ضم��ن التقري��ر ال�س��نوي للبن��ك ن�ص�� ًا يفي��د �أن املجل���س م�س���ؤول ع��ن دق��ة وكفاي��ة البيان��ات املالي��ة للبن��ك واملعلومات ال��واردة يف ذل��ك التقرير  ،وعن
كفاي��ة انظم��ة ال�ضب��ط والرقابة الداخلية .
ج .يت�أك��د املجل���س م��ن الت��زام البن��ك بالإف�صاح��ات ال�ص��ادرة ع��ن هيئة املحا�س��بة واملراجعة للم�ؤ�س�س��ات املالية اال�س�لامية وعلى �أن يت��م كذلك االلتزام
باالف�صحات التي حددتها املعايري الدولية للإبالغ املايل ( )IFRSومعايري املحا�س��بة الدولية ( )IASوذلك يف حال عدم توفر معايري للم�ؤ�س�س��ات
املالية الإ�سالمية ومبا يتفق مع املعايري ال�شرعية حلني �صدور معايري �إ�سالمية لها وتعليمات البنك املركزي والت�شريعات الأخرى ذات العالقة و�أن
يت�أك��د م��ن �أن الإدارة التنفيذي��ة عل��ى عل��م بالتغ�يرات الت��ي تط��ر�أ عل��ى املعايري ال�صادرة عن هيئة املحا�س��بة واملراجعة للم�ؤ�س�س��ات املالية اال�س�لامية
واملعاي�ير الدولية للإبالغ املايل.
د .يت�أكد املجل���س من ت�ضمني التقرير ال�س��نوي للبنك وتقاريره الن�صف �س��نوية� ،إف�صاحات تتيح للم�س��اهمني احلاليني او املحتملني االطالع على نتائج
العمليات والو�ضع املايل وال�شرعي للبنك.
هـ .يق��وم املجل���س والهيئ��ة بالت�أك��د م��ن ت�ضم�ين التقري��ر ال�س��نوي للبن��ك �إف�صاح��ات تتي��ح لأ�صح��اب ح�س��ابات اال�س��تثمار احلالي�ين �أو املحتمل�ين
االط�لاع عل��ى نتائ��ج العملي��ات والو�ض��ع امل��ايل للبن��ك.
و .يت�أكد جمل�س االدارة من ان التقرير ال�سنوي يت�ضمن ما يلي كحد �أدنى:
و .١.ملخ�ص ًا للهيكل التنظيمي للبنك.
و .٢.ملخ�ص ًا ملهام وم�سو�ؤليات جلان املجل�س ،و�أي �صالحيات قام املجل�س بتفوي�ضها لتلك اللجان.
و .٣.املعلومات التي تهم ا�صحاب امل�صالح املبينة يف دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنك ومدى التزامه لتطبيق ما جاء يف الدليل.
و .٤.معلوم��ات ع��ن كل ع�ض��و م��ن اع�ض��اء املجل���س م��ن حي��ث م�ؤهالت��ه وخربات��ه ومق��دار م�س��اهمته يف را���س م��ال البنك وفيم��ا اذا كان م�س��تق ًال ام ال
وع�ضويته يف جلان املجل���س وتاريخ تعيينه واية ع�ضويات ي�ش��غلها يف جمال ادارات �ش��ركات اخرى ،واملكاف�آت بكافة ا�ش��كالها التي ح�صل عليها
من البنك وذلك عن ال�سنة املن�صرمة وكذلك التمويالت املمنوحة له من البنك و�أي عمليات �أخرى متت بني البنك والع�ضو �أو الأطراف ذوي
العالقة به.
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و .٥.معلومات عن كل ع�ضو من �أع�ضاء الهيئة من حيث م�ؤهالته وخرباته وتاريخ تعيينه والوظائف التي ي�شغلها حالي ًا خارج البنك.
و .٦.معلومات عن ادارة املخاطر ت�شمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طر�أت عليها.
و .٧.عدد مرات اجتماع جمل�س االدارة وجلانه وعدد مرات ح�ضور كل ع�ضو يف هذه االجتماعات .
و .٨.ا�سماء كل من اع�ضاء املجل�س واالدارة التنفيذية امل�ستقيلني خالل العام.
و .٩.ملخ�ص�� ًا ع��ن �سيا�س��ة من��ح املكاف���آت ل��دى البن��ك  ،م��ع االف�ص��اح ع��ن كاف��ة ا�ش��كال مكاف���آت اع�ض��اء املجل���س كل عل��ى ح��دى ،واملكاف���آت بكاف��ة
ا�ش��كالها الت��ي منح��ت ل�ل�إدارة التنفيذي��ة العلي��ا كل عل��ى ح��دى.
و� .١٠.أ�س��ماء امل�س��اهمني الذين ميلكون ن�س��بة ( )%1او اكرث من را���س مال البنك  ،مع حتديد امل�س��تفيد النهائي لهذه امل�س��اهمات �أو �أي جزء منها
كان �أي من هذه امل�س��اهمات مرهونة كلي ًا �أو جزئي ًا.
و� .١١.إق��رارات م��ن كاف��ة اع�ض��اء املجل���س وكذل��ك �أع�ض��اء الهيئ��ة ب���أن الع�ضو مل يح�صل على �أية منافع من خالل عمل��ه يف البنك ومل يف�صح عنها ،
�سواء كانت تلك املنافع مادية ام عينية ،و�سواء كانت له �شخ�صي ًا او لأي من ذوي العالقة به وذلك عن ال�سنة املن�صرمة.

المادة ()25
أحكام عامة

�أ .على رئي�س املجل�س توجيه دعوة للبنك املركزي حل�ضور اجتماعات الهيئة العامة وذلك قبل فرتة كافية لي�صار �إىل ت�سمية من ميثله.
ب .يقوم رئي���س املجل���س بتزويد البنك املركزي مبحا�ضر اجتماعات الهيئة العامة وذلك خالل مدة ال تتجاوز خم�س��ة �أيام من تاريخ م�صادقة مراقب
عام ال�شركات �أو من ميثله على حم�ضر االجتماع.
ج .يق��وم البن��ك ب�إع�لام البن��ك املرك��زي قب��ل ثالث�ين ي��وم عل��ى الأق��ل م��ن تاريخ اجتم��اع الهيئ��ة العامة عن رغبته برت�ش��يح املدق��ق اخلارج��ي النتخابه �أو
�إع��ادة انتخاب��ه من قب��ل الهيئة العامة.
د .يق��وم البن��ك بتزوي��د البن��ك املرك��زي باملعلوم��ات املتعلق��ة ب�أع�ض��اء املجل���س واللج��ان املنبثق��ة عن��ه وب�أع�ض��اء الهيئ��ة و�أع�ض��اء �إدارت��ه التنفيذي��ة العليا
ب�ش��كل ن�ص��ف �س��نوي وكذل��ك عند ح��دوث �أي تعديل.
هـ .يق��وم البن��ك بتزوي��د البن��ك املرك��زي باملعلوم��ات املتعلق��ة ب�أع�ض��اء جمال���س الإدارات �أو هيئ��ات املديري��ن والإدارات التنفيذي��ة العلي��ا ل�ش��ركاته
التابع��ة داخ��ل اململك��ة وخارجه��ا ب�ش��كل ن�ص��ف �س��نوي وكذل��ك عن��د ح��دوث �أي تعدي��ل.

2015

ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي لـلـبـنـك ا لعـر بـــي ا لإ �سـال مـــي ا لـد و لــــي
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