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 دليل الحاكمية المؤسسية
 (0المادة )

 (.المؤسسية دليؿ الحاكمية) الدليؿيسمى ىذا 
 
 (8المادة )

 التعريف بالدليل
إىتمامان كبيران لممارسات الحاكمية المؤسسية السميمة، كما يمتـز مجمس إدارة البنؾ بتطبيؽ أعمى معايير األداء  البنك العربي االسالمي الدولييكلي 

ية المينية عمى جميع نشاطات البنؾ ، كيتبع البنؾ في ىذا المجاؿ تعميمات البنؾ المركزم األردني الذم تبنى تكصيات لجنة بازؿ حكؿ الحاكم
( AAOIFI( كىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية )IFSBصيات مجمس الخدمات المالية اإلسالمية )المؤسسية ، كما يتبع تك 

 في األردف ذات العالقة. /الرسميةكمتطمبات الجيات الرقابية
متو مع ءبعد مكا 25/9/2116تاريخ  64/2116التعميمات المعدلة لمحاكمية المؤسسية لمبنكؾ االسالمية رقـ  إلىاستنادان كقد تـ إعداد ىذا الدليؿ 

بصفتيا كدليؿ الحاكمية لمجمكعة البنؾ العربي  لمبنؾ األساسيقانكني البنكؾ كالشركات األردنييف النافذيف ، كأحكاـ عقد التأسيس كالنظاـ  أحكاـ
 المجمكعة المالكة لمبنؾ.

 
 (3المادة )

 التعـريفات
    ذا دلت القرينة عمى خالؼ ذلؾ: إال إالمعاني المحددة ليا أدناه  الدليؿيككف لمكممات كالمصطمحات الكاردة في ىذا 

دارة عمميات البنؾ إالنظاـ الذم يكجو كيدار بو البنؾ كالذم ييدؼ  : الحاكمية المؤسسية  لى تحديد األىداؼ المؤسسية لمبنؾ كتحقيقيا كا 
لتزاـ بالمسؤكلية الكاجبة تجاه المساىميف تثمار ، كاإلمصالح المكدعيف كأصحاب حسابات االس، كحماية  بشكؿ آمف

     ، كالتزاـ البنؾ بالتشريعات كسياسات البنؾ الداخمية. كأصحاب المصالح اآلخريف
دارتو التنفيذية العميا كأعضاء ر أعضاء مجمس إدا متطمبات معينة فيتكفر  : المالءمة      ىيئة الرقابة الشرعية لمبنؾ.ة البنؾ كا 
    مجمس إدارة البنؾ العربي االسالمي الدكلي. : المجمس

    ىيئة الرقابة الشرعية لدل البنؾ العربي اإلسالمي الدكلي. : الهيئة
المساىميف أك المكظفيف أك الدائنييف أك العمالء  كاب االستثمار أحأم ذم مصمحة في البنؾ مثؿ المكدعيف أك أص : أصحاب المصالح

    أك الجيات الرقابية المعنية.
    ماؿ البنؾ بشكؿ مباشر أك غير مباشر.  %( أك أكثر مف رأس5الشخص الذم يممؾ نسبة ) : المساهم الرئيسي

    .ؾالذم يشارؾ بمقابؿ في إدارة العمؿ اليكمي لمبن المجمسعضك  : عضو تنفيذي
كتتكفر فيو المجمس الذم ال يخضع ألم تأثيرات تحد مف قدرتو عمى اتخاذه لقرارات مكضكعية لصالح البنؾ  عضك : تقلسعضو م

    .الشركط الكاردة في ىذا الدليؿ
تشمؿ مدير عاـ البنؾ كنائب المدير العاـ كمساعد المدير العاـ كالمدير المالي كمدير إدارة العمميات كمدير إدارة  : االدارة التنفيذية العميا

 اإللتزاـدائرة مراقبة المخاطر كمدير التدقيؽ الداخمي كمدير التدقيؽ الشرعي الداخمي كمدير الخزينة كاالستثمار كمدير 
سمطات أم مف المذككريف كيرتبط لظؼ في البنؾ لو سمطة تنفيذية مكازية ، باإلضافة ألم مك  بالمتطمبات الرقابية

  كظيفيان مباشرة بالمدير العاـ.
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 دليل الحاكمية المؤسسية
 (4المادة )

 لمدليل األساسيةالمرتكزات 
 أكالن : االلتزاـ بالحاكمية المؤسسية:

مجمس كالمساىميف كجميع األطراؼ ذات الصمة ، كتتناكؿ ىذه اللدل البنؾ العربي اإلسالمي الدكلي )الشركة( مجمكعة منتظمة مف العالقات مع 
القائمة عمى العالقات اإلطار العاـ الستراتيجية البنؾ كالكسائؿ الالزمة لتنفيذ أىدافو، كيضمف اإلطار العاـ لمحككمة المؤسسية المعاممة العادلة 

كيؤكد تزكيدىـ بجميع المعمكمات الميمة حكؿ نشاط ،  حددىا القانكف المساكاة بيف جميع المساىميف ، كما يعترؼ بجميع حقكؽ المساىميف التي
لتزاـ أعضاء   بمسؤكليتيـ نحك الشركة كالمساىميف.المجمس الشركة ، كا 

سية لمبنكؾ التعميمات المعدلة لتعميمات الحاكمية المؤس بتعديؿ ىذا الدليؿ كفقان لمتطمباتمف خالؿ لجنة الحاكمية المنبثقة عف المجمس لقد قاـ البنؾ 
عف البنؾ المركزم األردني ، بشكؿ ينسجـ مع احتياجاتو كسياساتو كقد تـ اعتماده مف  الصادرة 25/9/2116( تاريخ 64/2116االسالمية رقـ )

 تقريران لمجميكرنشره بحيث تتكفر نسخة محدثة منو عمى مكقع البنؾ االلكتركني كلمجميكر عند الطمب كيقـك البنؾ بتضميف تقريره السنكم ك المجمس 
 ىذا الدليؿ.عف مدل إلتزاـ إدارة البنؾ ببنكد 

 /مبادئ عامة:مجمسالثانيان : 
مسؤكلية المجمس األساسي ىك حماية حقكؽ المساىميف كتنميتيا عمى المدل الطكيؿ كمف أجؿ القياـ بيذا الدكر يتحمؿ المجمس إف كاجب  .أ 

 ستراتيجي كتحديد االىداؼ العامة لإلدارة التنفيذية كاإلشراؼ عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ.الحككمة المؤسسية كاممة، بما في ذلؾ تكجو البنؾ اال
كمصالح ردني األيتحمؿ المجمس كافة المسؤكليات المتعمقة بعمميات البنؾ كسالمتو المالية كالتأكد مف تمبية متطمبات البنؾ المركزم  .ب 

األخرل ذات العالقة، كالتأكد مف أف إدارة البنؾ تتـ بشكؿ حصيؼ كضمف إطار  المساىميف، كالمكدعيف ، كالدائنيف، كالمكظفيف، كالجيات
 القكانيف كالتعميمات النافذة كالسياسات الداخمية لمبنؾ.

 يقـك المجمس بترسيخ مبدأ التزاـ كؿ عضك مف أعضاء المجمس تجاه البنؾ كجميع مساىميو. .ج 
ة إلى الرقابة عمى إدارتو التنفيذية التي تقع عمييا مسؤكليات العمميات اليكمية ، كما يقـك المجمس برسـ األىداؼ االستراتيجية لمبنؾ باإلضاف .د 

يقـك المجمس بالمصادقة عمى أنظمة الضبط كالرقابة الداخمية كيتأكد مف مدل فاعميتيا كمدل تقيد البنؾ بالخطة االستراتيجية كالسياسات 
لتعميمات الصادرة بمقتضاىا ، باإلضافة الى التأكد مف أف جميع مخاطر البنؾ قد تـ كاإلجراءات المعتمدة أك المطمكبة بمكجب القكانيف كا

 إدارتيا بشكؿ سميـ. 
 
 (5المادة )

 تشكيمة المجمس
 حيث أن البنك العربي االسالمي الدولي ممموكًا لمساهم واحد هو مجموعة البنك العربي فإنه يتم تشكيل المجمس وفقًا لمشروط التالية:

 لعمؿ البنؾ. يتمتع أعضاء المجمس بأكبر قدر مف المصداقية كالنزاىة كالكفاءة كالخبرات الالزمة كالقدرة عمى االلتزاـ كتكريس الكقتيجب أف  .أ 
 .يتألؼ المجمس مف خمسة أعضاء ، كيتـ انتخابيـ مف قبؿ الييئة العامة لمبنؾ لفترة أربع سنكات .ب 
لعاـ كيجب أف ال يككف رئيس المجمس أك أم مف أعضاء المجمس أك المساىميف مرتبطان ال يجكز الجمع بيف منصبي رئيس المجمس كالمدير ا .ج 

 مع المدير العاـ بصمة قرابة دكف الدرجة الرابعة.
 ال يجكز أف يككف أم مف أعضاء المجمس عضكان تنفيذيان. .د 
 يراعى أف يككف مف بيف أعضاء المجمس عضكاف مستقالف عمى األقؿ. .ق 
 في البنؾ بتحديد المتطمبات الالزمة لضماف استقاللية العضك ، بحيث تشمؿ الشركط التالية كحد أدنى:كالمكافآت  اتالترشيحتقـك لجنة  .ك 

 .النتخابوأف ال يككف عضكان تنفيذيان في المجمس خالؿ السنكات الثالث السابقة  .1.ك 
 .النتخابو ؿ السنكات الثالثة السابقةخال)إف كجدت( أف ال يككف قد عمؿ مكظفان في البنؾ أك في أم مف الشركات التابعة لو  .2.ك 
أك بأحد )إف كجدت( أف ال تربطو بأم مف أعضاء المجمس اآلخريف أك بأم عضك مف أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة لمبنؾ  .3.ك 

 المساىميف الرئيسييف في البنؾ صمة قرابة حتى الدرجة الثانية.
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)إف عضاء اإلدارة التنفيذية العميا في الشركات التابعة لمبنؾ أأف ال تربطو بأم مف أعضاء اإلدارة التنفيذية العميا في البنؾ أك بأم مف  .4.ك 

 صمة قرابة حتى الدرجة الثانية.كجدت( 
السابقة لتاريخ الثالث السنكات  أف ال يككف شريكان أك مكظفان لدل المدقؽ الخارجي لمبنؾ كأال يككف قد كاف شريكان أك مكظفان خالؿ .5.ك 

 انتخابو عضكان في المجمس كأف ال تربطو بالشريؾ المسؤكؿ عف عممية التدقيؽ صمة قرابة مف الدرجة األكلى.
أف ال يككف مساىمان رئيسيان في البنؾ أك ممثالن لمساىـ رئيسي أك حميفان لمساىـ رئيسي في البنؾ أك تشكؿ مساىمتو مع مساىمة حميؼ  .6.ك 

أك مساىمان رئيسيان في المجمكعة )إف كجدت( مساىمة مساىـ رئيسي، أك مساىمان رئيسيان في إحدل الشركات التابعة لمبنؾ  مقدار
 المالكة لمبنؾ.

أك عضك ىيئة مديريف فييا ألكثر مف ثمانية )إف كجدت( أف ال يككف قد شغؿ عضكية مجمس إدارة البنؾ أك إحدل شركاتو التابعة  .7.ك 
 سنكات متصمة.

ال يككف حاصالن ىك أك أم شركة ىك عضك في مجمس إدارتيا أك مالكان ليا أك مساىمان رئيسيان فييا عمى ائتماف مف البنؾ تزيد أف  .8.ك 
 ماؿ البنؾ المكتتب بو، كأف ال يككف ضامنان الئتماف مف البنؾ تزيد قيمتو عف ذات النسبة. %( مف رأس5نسبتو عمى )

 مالية أك المصرفية العالية.أف يككف مف ذكم المؤىالت كالخبرات ال .9.ك 
يحفظ لدل قرار عضك مجمس ادارة مستقؿ( إع )تكقيبك لعضكية المجمس مف األعضاء المستقميف أيشغؿ/يترشح لرئاسة  عضككؿ  يقـك .11.ك 

 .األردني مبنؾ المركزملالبنؾ كترسؿ نسخة منو 
 
 (6المادة )

 اجتماعات المجمس
 اجتماعات في السنة.( 6يجب أف ال تقؿ اجتماعات المجمس عف ) .أ 
يجب عمى أعضاء المجمس حضكر االجتماعات شخصيان، كفي حاؿ تعذر الحضكر فيمكف لعضك المجمس إبداء كجية نظره مف خالؿ الفيديك  .ب 

 أك الياتؼ بعد مكافقة رئيس المجمس، كدكف أف يككف لو الحؽ في التصكيت أك التكقيع عمى محضر اإلجتماع.
عماؿ أكدقيقة عف بنكد جدكؿ  ميا كقبؿ مدة كافية مف اجتماع المجمس بتزكيد أعضاء المجمس بمعمكمات كافيةتقـك اإلدارة التنفيذية الع .ج 

 .مف ذلؾ التحقؽ رئيس المجمسكعمى االجتماع 
البنؾ تدكيف محاضر اجتماعات المجمس كالمجاف المنبثقة عنو بصكرة دقيقة ككاممة كتدكيف أم تحفظات أثيرت مف قبؿ أم عضك، كأف يحتفظ  .د 

 بجميع ىذه المحاضر بشكؿ مناسب.
 
 (7المادة )

 المجمسومسؤوليات مهام 
 بما يمي:المجمس يقـك 

ناسبة اإلشراؼ عمى اإلدارة التنفيذية كمتابعة أدائيا ، كالتأكد مف سالمة األكضاع المالية لمبنؾ كمف مالءمتو ، كاعتماد سياسات كاجراءات م .أ 
 لإلشراؼ كالرقابة عمى أداء البنؾ.

ككذلؾ  تحديد االىداؼ االستراتيجية لمبنؾ ، كتكجيو اإلدارة التنفيذية إلعداد استراتيجية لتحقيؽ ىذه األىداؼ ، كاعتماد ىذه االستراتيجية ، .ب 
 اعتماد خطط عمؿ تتماشى مع ىذه االستراتيجية.

( لتحديد كقياس كرصد األداء كالتقدـ نحك KPIsية )اعتماد سياسة لمراقبة كمراجعة أداء اإلدارة التنفيذية عف طريؽ كضع مؤشرات أداء رئيس .ج 
 تحقيؽ األىداؼ المؤسسية.

جراءات عمؿ لدل البنؾ شاممة لكافة أنشطتو كتتماشى مع التشريعات ذات العالقة كأنو تـ تعميميا عمى  .د  التأكد مف تكفر سياسات كخطط كا 
 نو يتـ مراجعتيا بانتظاـ.أكافة المستكيات اإلدارية ك 

المؤسسية لمبنؾ ، كرسـ خطكط كاضحة لممسؤكلية كالمساءلة لكافة أنشطة البنؾ كترسيخ ثقافة عالية لممعايير األخالقية كالنزاىة تحديد القيـ  .ق 
 كالسمكؾ الميني إلدارم البنؾ.
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كالجيات الرقابية ذات  ردنياأل تحمؿ مسؤكلية سالمة كافة عمميات البنؾ بما فييا أكضاعو المالية كمسؤكلية تنفيذ متطمبات البنؾ المركزم .ك 

ر عمى العالقة كمراعاة أصحاب المصالح ، كأف يدار البنؾ ضمف إطار التشريعات كالسياسات الداخمية لمبنؾ كأف الرقابة الفعالة متكفرة باستمرا
 أنشطة البنؾ بما في ذلؾ أنشطة البنؾ المسندة لجيات خارجية.

كقبكؿ  بالمتطمبات الرقابية االلتزاـمراقبة كمدير دارة المخاطر إلتدقيؽ الشرعي الداخمي كمدير ر اتعييف كؿ مف المدير العاـ كمدير التدقيؽ كمدي .ز 
ى عدـ ممانعة البنؾ المركزم ف يتـ الحصكؿ عمعمى أ /الييئةكالمكافآت اتصية لجنة الترشيحخدماتيـ كذلؾ بناء عمى تك  إنياءك استقالتيـ أ

نياء ؽ مف أسباب االستقالة أك إقالبنؾ لمتحدارم في إستدعاء أم إ األردني منيـ كلمبنؾ المركزمء خدمات أم نياعمى إستقالة أك إ األردني
 الخدمات.

مة مرة نظاعتماد أنظمة ضبط كرقابة داخمية لمبنؾ كمراجعتيا سنكيان كالتأكد مف قياـ المدقؽ الداخمي كالمدقؽ الخارجي بمراجعة ىيكؿ ىذه األ .ح 
 .كاحدة عمى األقؿ سنكيان 

 استقاللية مدقؽ الحسابات الخارجي بدايةن كاستمراران. ضماف .ط 
 .المؤسسية بدايةن كاستمراران حسب ما كرد في دليؿ الحاكمية الييئةضماف استقاللية أعضاء  .م 
مرتفعة، اعتماد استراتيجية إلدارة المخاطر كمراقبة تنفيذىا ، بحيث تتضمف مستكل المخاطر المقبكلة كضماف عدـ تعريض البنؾ لمخاطر  .ؾ 

ا كالتأكد مف كجكد أدكات كبنية تحتية إلدارة المخاطر في البنؾ قادرة عمى تحديد كقياس كضبط كمراقبة كافة أنكاع المخاطر التي يتعرض لي
 البنؾ.

 ( كافية كمكثكؽ بيا تغطي كافة أنشطة البنؾ.MISضماف كجكد نظـ معمكمات إدارية ) .ؿ 
تتضمف تقييـ نكعية الحاكمية المؤسسية لعمالئو مف الشركات كخاصة الشركات المساىمة العامة، التحقؽ مف أف السياسة االئتمانية لمبنؾ  .ـ 

 بحيث يتـ تقييـ المخاطر لمعمالء بنقاط الضعؼ كالقكة تبعان لممارستيـ في مجاؿ الحاكمية.
كمراعاة تقديـ التمكيؿ لمشركات الصغيرة كمتكسطة التأكد مف أف البنؾ يتبنى مبادرات إجتماعية مناسبة في مجاؿ حماية البيئة كالصحة كالتعميـ  .ف 

 الحجـ بأسعار كآجاؿ مناسبة.
اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بإيجاد فصؿ كاضح بيف سمطات المساىميف الذيف يمتمككف مصمحة مؤثرة مف جية كاالدارة التنفيذية مف جية أخرل  .س 

محد مف تأثيرات المساىميف الذيف يمتمككف مصمحة مؤثرة كذلؾ مف خالؿ بيدؼ تعزيز الحاكمية المؤسسية السميمة، كايجاد آليات مناسبة ل
 اآلتي، عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

 أف ال يشغؿ أم مف المساىميف الذيف يمتمككف مصمحة مؤثرة ام كظيفة في اإلدارة التنفيذية العميا. .1.س 
 ار التفكيض الممنكح ليا مف قبمو.أف تستمد اإلدارة التنفيذية العميا سمطتيا مف المجمس كحده كالعمؿ في إط .2.س 

 اعتماد ىيكؿ تنظيمي لمبنؾ يبيف التسمسؿ االدارم بما في ذلؾ لجاف المجمس كالييئة كاالدارة التنفيذية كأف يعكس بكضكح خطكط المسؤكلية .ع 
 كالسمطة.

ارية ليذه الشركات ، كاعتماد دليؿ لمحاكمية ، كاعتماد اليياكؿ اإلد)إف كجدت( كالشركات التابعة لو  لمبنؾاعتماد االستراتيجيات كالسياسات  .ؼ 
 المؤسسية عمى مستكل المجمكعة مع مراعاة التعميمات الصادرة بيذا الشأف عف البنكؾ المركزية أك الجيات الرقابية لمدكؿ المتكاجدة فييا

 الشركات التابعة.
ع في ذلؾ بما يخؿ بالدكر الرقابي لممجمس، كأف ال يمنح يحدد المجمس العمميات المصرفية التي تتطمب مكافقتو عمى أف يراعى عدـ التكس .ص 

في  كينظر المجمس صالحيات تنفيذية بما فييا صالحيات منح ائتماف لعضك مف أعضاء المجمس منفردان بما في ذلؾ رئيس المجمس
 عمما بما يمي: يذية رة التنفالتسييالت التي تتجاكز صالحية أعمى لجنة في اإلدا

ة نظره مف خالؿ الفيديك أك الياتؼ كلو حؽ التصكيت كالتكقيع عمى يالحضكر الشخصي فيمكف لمعضك إبداء كجفي حاؿ تعذر   .1.ص 
 صكؿ.األمحضر االجتماع عمى أف يتـ تكثيؽ ذلؾ حسب 

 .في تعديؿ شركط أك ىيكمة التسييالت لمجنة اإلدارة التنفيذية المذككرة أعاله ولممجمس تفكيض بعض أك جميع صالحيات .2.ص 
 مياـ أميف سر المجمس بحيث تشمؿ:تحديد  .ؽ 

، كتدكيف كافة المداكالت كاالقتراحات كاالعتراضات كالتحفظات ككيفية التصكيت عمى مشركعات حضكر جميع اجتماعات المجمس .1.ؽ.
 قرارات المجمس.
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 دليل الحاكمية المؤسسية
 تحديد مكاعيد اجتماعات المجمس كذلؾ بالتنسيؽ مع رئيس المجمس. .2.ؽ.
 االجتماعات كالقرارات.عمى محاضر المجمس التأكد مف تكقيع أعضاء  .3.ؽ.
 ، كمتابعة بحث ام مكاضيع تـ إرجاء طرحيا في اجتماع سابؽ. مجمسالمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة مف  .4.ؽ.
 المجمس. حفظ سجالت ككثائؽ اجتماعات .5.ؽ.
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمتأكد مف أف مشاريع القرارات المنكم إصدارىا عف المجمس تتكافؽ مع التشريعات. .6.ؽ.
 التحضير الجتماعات الييئة العامة كالتعاكف مع المجاف المنبثقة عف المجمس. .7.ؽ.
مستقؿ التي يتـ  كاقرارات عضك مجمس ادارة بإقرارات المالءمة التي يتـ تكقيعيا مف قبؿ أعضاء المجمس ردنياأل تزكيد البنؾ المركزم .8.ؽ.

 عضاء المجمس المستقميف.تكقيعيا مف قبؿ أ
كالمجاف المنبثقة عنو مع اإلدارة التنفيذية كأميف سر المجمس، كتسييؿ قياميـ بالمياـ المككمة إلييـ المجمس إتاحة اإلتصاؿ المباشر ألعضاء  .ر 

، مع التأكيد عمى عدـ قياـ أم مف مجمسالبما في ذلؾ االستعانة عند المزـك كعمى نفقة البنؾ بمصادر خارجية كذلؾ بالتنسيؽ مع رئيس 
 اء المجمس بالتأثير عمى قرارات اإلدارة التنفيذية إال مف خالؿ المداكالت التي تتـ في اجتماعات المجمس أك المجاف المنبثقة عنو.أعض

مة كنظاـ لمضكابط الشرعية يتضمف نظاـ لمرقابة الشرعية الداخمية كذلؾ مف خالؿ التأكد مف أف ىناؾ ضماف كجكد ىيئة رقابة شرعية مالئ .ش 
 يان فعاالن مستقالن عمى كؿ كحدة مف كحدات البنؾ.إشرافان شرع

 التحقؽ مف أف جميع األنشطة المصرفية تتـ كفقان ألحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسالمية كالفتاكل كالقرارات الشرعية الصادرة عف الييئة. .ت 
ممارسة مياميا المتمثمة في التأكد مف مدل التزاـ ضماف تزكيد الييئة بالمعمكمات الضركرية كالكافية كفي الكقت المناسب بيدؼ مساعدتيا في  .ث 

 البنؾ بأحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسالمية كتككيف رأم مستقؿ بالخصكص.
ضماف الحصكؿ عمى رأم الييئة عمى جميع العقكد كالمعامالت كاإلتفاقيات كالمنتجات كالخدمات كسياسات االستثمار كتكزيع األرباح كتحميؿ  .خ 

 ادات عمى حسابات االستثمار كآلية التصرؼ في الدخؿ غير المطابؽ لمشريعة.الخسائر كتجنيب اإلير 
ىذه  اعتماد السياسة التي تنظـ العالقة بيف البنؾ/المساىميف كأصحاب حسابات االستثمار عمى أف يتـ مراجعتيا مف قبؿ الييئة كااللتزاـ بنشر .ذ 

 السياسة عمى مكقع البنؾ االلكتركني.
 كاالجراءات الخاصة بااللتزاـ بأحكاـ كمبادئ الشريعة االسالمية عمى أف يحتكم عمى األقؿ عمى ما يمي:اعتماد دليؿ السياسات  .ض 

 آلية عرض المكاضيع عمى الييئة لمحصكؿ عمى الفتاكل ك/أك قرارات الييئة حكليا. .1.ض.

 دليؿ/إجراءات عمؿ الييئة. .2.ض.

 آلية ضماف االلتزاـ بالفتاكل الصادرة عف الييئة. .3.ض.

 اؿ كحدات البنؾ المختمفة كعمالء البنؾ مع الييئة.آلية لتسييؿ اتص .4.ض.

 بتكضيح ألم فتكل صادرة عف الييئة. –عند طمبيـ  -آلية لتزكيد عمالء البنؾ  .5.ض.
عتماد معالجة أك آلية إااللتزاـ بنشر الفتاكل كالقرارات الصادرة عف الييئة عمى مكقع البنؾ اإللكتركني كفي حاؿ تـ طرح منتج أك خدمة أك  .غ 

 لمنتج أك الخدمة كصدرت بشأنيا فتاكل كقرارات فيتـ نشرىا خالؿ فترة ال تزيد عف ستة اشير مف تاريخ الطرح/االعتماد.تتعمؽ با
 الصادرة عف ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية االسالمية. المحاسبة كالمراجعة كالحككمة كاألخالقياتضماف االلتزاـ بمعايير  .ظ 
 ت حككمة الشركات لمجمكعة البنؾ العربي المتعمقة بالشركات التابعة بصفتيا المجمكعة المالكة لمبنؾ.اإللتزاـ بتطبيؽ سياسا  .أ أ 

 
 (8المادة )
 مجمسالمهام رئيس 

 الحرص عمى إقامة عالقة بناءة بيف المجمس كاالدارة التنفيذية لمبنؾ. .أ 
 كاالدارة التنفيذية لمبنؾ.الحرص عمى إقامة عالقة بناءة بيف المجمس كالييئة كبيف الييئة  .ب 
التشجيع عمى النقد البناء حكؿ القضايا التي يتـ بحثيا بشكؿ عاـ كتمؾ التي يكجد حكليا تبايف في كجيات النظر بيف األعضاء كيشجع عمى  .ج 

 النقاشات كالتصكيت عمى تمؾ القضايا.
كاستالميـ جدكؿ أعماؿ أم اجتماع قبؿ انعقاده بمدة كافية،  التأكد مف استالـ جميع أعضاء المجمس لمحاضر اإلجتماعات السابقة كتكقيعيا، .د 

 عمى أف يتضمف الجدكؿ معمكمات كافية عف المكاضيع التي سيتـ مناقشتيا في االجتماع كيككف التسميـ بكاسطة أميف سر المجمس.
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 دليل الحاكمية المؤسسية
 التأكد مف كجكد ميثاؽ ينظـ كيحدد أعماؿ المجمس. .ق 
 جتماعات المجمس بشكؿ مستفيض.مناقشة القضايا االستراتيجية كاليامة في ا .ك 
ذات العالقة ردني األتزكيد كؿ عضك مف أعضاء المجمس عند انتخابو بنصكص القكانيف ذات العالقة بعمؿ البنكؾ كتعميمات البنؾ المركزم   .ز 

 بات أميف سر المجمس.يكضح حقكؽ العضك كمسؤكلياتو ككاجباتو كميامو كمياـ ككاجب كبكتي المؤسسية بعمؿ المجمس بما فييا دليؿ الحاكمية
 تزكيد كؿ عضك بممخص كاؼ عف أعماؿ البنؾ عند التعييف أك عند الطمب. .ح 
التداكؿ مع أم عضك جديد بمساعدة المستشار القانكني لمبنؾ حكؿ مياـ كمسؤكليات المجمس كخاصة ما يتعمؽ بالمتطمبات القانكنية  .ط 

صة بالعضكية كمنيا فترة العضكية كمكاعيد االجتماعات كمياـ المجاف كقيمة كالتنظيمية لتكضيح المياـ كالصالحيات كاألمكر االخرل الخا
مكانية الحصكؿ عمى المشكرة الفنية المتخصصة المستقمة عند الضركرة.  المكافآت كا 

بحيث يراعي تمبية احتياجات أعضاء المجمس فيما يتعمؽ بتطكير خبراتيـ كتعمميـ المستمر ، كأف يتيح لمعضك الجديد حضكر برنامج تكجيو  .م 
 الخمفية المصرفية لمعضك، عمى أف يحتكم ىذا البرنامج ككحد أدنى المكاضيع التالية :

 البنية التنظيمية لمبنؾ كالحاكمية المؤسسية ، كميثاؽ قكاعد السمكؾ الميني. .1.م.

 األىداؼ المؤسسية كخطة البنؾ االستراتيجية كسياساتو المعتمدة. .2.م.

 األكضاع المالية لمبنؾ. .3.م.

طار إدارة المخاطر لديو.ىيكؿ مخاطر  .4.م.  البنؾ كا 

 الضكابط الشرعية. .5.م.
 
 (9المادة )

 المجمسلتزامات أعضاء إ
اإللماـ بالتشريعات كالمبادئ المتعمقة بالعمؿ المصرفي اإلسالمي كالبيئة التشغيمية لمبنؾ كمكاكبة التطكرات التي تحصؿ فيو ككذلؾ  -1

 ذلؾ متطمبات التعييف في كظائؼ اإلدارة التنفيذية العميا لمبنؾ.المستجدات الخارجية التي ليا عالقة بأعمالو بما في 
 حضكر اجتماعات المجمس، كاجتماعات لجانو حسب المقتضى كاجتماعات الييئة العامة. -2
 عدـ اإلفصاح عف المعمكمات السرية الخاصة بالبنؾ أك استخداميا لمصمحتو الخاصة أك لمصمحة غيره. -3
المعامالت التي تتـ مع أم شركة أخرل لو مصمحة شخصية فييا ،كعدـ أخذ فرص العمؿ التجارم تغميب مصمحة البنؾ في كؿ  -4

يتجنب تعارض المصالح كاإلفصاح لممجمس بشكؿ تفصيمي عف أم تعارض في المصالح اصة بالبنؾ لمصمحتو الخاصة، كأف الخ
جتماع الذم يتـ فيو تداكؿ مثؿ ىذا المكضكع، كأف يدكف في حالة كجكده مع االلتزاـ بعدـ الحضكر أك المشاركة بالقرار المتخذ باال

 ىذا اإلفصاح في محضر اجتماع المجمس.
كالمكافآت بالتحقؽ مف ذلؾ مف خالؿ )عمى  اتتخصيص الكقت الكافي لالضطالع بميامو كعضك مجمس، كتقـك لجنة الترشيح -5

 لخ.إ ... ت/منتديات/ىيئاخرلأدارة إسبيؿ المثاؿ( مدل تعدد ارتباط العضك بعضكيات مجالس 
 

 (01المادة )                                                                 
 حدود لممسؤولية والمساءلة

 أكالن: يقـك المجمس بما يمي:
 اعتماد حدكد كاضحة لممسؤكلية كالمساءلة كااللتزاـ كاإللزاـ بيا في جميع المستكيات اإلدارية في البنؾ. -6
 مف أف الييكؿ التنظيمي يعكس بكضكح خطكط المسؤكلية كالسمطة ، عمى أف يشمؿ عمى األقؿ المستكيات الرقابية التالية:التأكد  -7
 .المجمس كلجانو -8
 .الييئة -9

 إدارات منفصمة لممخاطر كاالمتثاؿ كالتدقيؽ الداخمي كالتدقيؽ الشرعي الداخمي ال تمارس أعماؿ تنفيذيو يكميو. -11
 مشاركيف في العمميات اليكمية ألنشطة البنؾ.كحدات/مكظفيف غير  -11
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 دليل الحاكمية المؤسسية
لمؤسسية التأكد مف أف اإلدارة التنفيذية العميا تقـك بمسؤكلياتيا المتعمقة بإدارة العمميات اليكمية لمبنؾ كأنيا تساىـ في تطبيؽ الحاكمية ا . ج

نيا تنفذ المياـ في المجاالت فيو، كأنيا تفكض الصالحيات لممكظفيف ، كأنيا تنشئ بنية إدارية فعالة مف شأنيا تعزيز  المساءلة ، كا 
 كاألنشطة المختمفة لألعماؿ بشكؿ يتفؽ مع السياسات كاإلجراءات التي اعتمدىا المجمس كالقرارات كالفتاكل الصادرة عف الييئة.

 عتماد ضكابط رقابية كشرعية مناسبة تمكنو مف مساءلة اإلدارة التنفيذية العميا.إ . د
منصبي رئيس المجمس كالمدير العاـ ، كأف ال يككف رئيس المجمس أك أم مف أعضاء المجمس أك المساىميف الرئيسييف ثانيان: عدـ الجمع بيف 

قرار مدير عاـ( بما يفيد انطباؽ ىذه إمرتبطان مع المدير العاـ بصمة قرابة دكف الدرجة الرابعة كيقـك كؿ مف يترشح/يعيف كمدير عاـ تنفيذم بتكقيع )
 .األردنيلى البنؾ المركزم إالتعميمات عميو يحفظ لدل البنؾ كترسؿ نسخة منو 

 

 (00المادة )
 مهام ومسؤوليات المدير العام

 إضافة إلى ما ىك كارد في التشريعات، يقـك المدير العاـ بما يمي: 
 تطكير التكجو االستراتيجي لمبنؾ. .أ 
 استراتيجيات كسياسات البنؾ.تنفيذ  .ب 
 .المجمستنفيذ قرارات  .ج 
 تنفيذ القرارات كالفتاكل الصادرة عف الييئة كااللتزاـ. .د 
 تكفير اإلرشادات لتنفيذ خطط العمؿ قصيرة كطكيمة األجؿ. .ق 
ستراتيجية البنؾ إلى المكظفيف. .ك   تكصيؿ رؤية كرسالة كا 
 إعالـ المجمس بجميع الجكانب اليامة لعمميات البنؾ. .ز 
 إدارة العمميات اليكمية لمبنؾ. .ح 

 
 (08المادة )

 المجان المنبثقة عن المجمس
عممَا بأنو  بتشكيؿ لجاف مف بيف أعضائو، يحدد أىدافيا كيفكضيا بصالحيات مف قبمو، كذلؾ كفؽ ميثاؽ لكؿ لجنة يكضح ذلؾ،المجمس يقـك 

دارة المخاطر( كما يحظر إ،  كالمكافآت ات، الترشيح )الحاكمية ، التدقيؽف يككف رئيسان ألكثر مف لجنة مف يحظر عمى أم عضك في المجمس أ
كما كأف كجكد ىذه المجمس كتقـك ىذه المجاف برفع تقارير دكرية إلى  ف يككف رئيسان ألكثر مف لجنة مف كافة المجاف المنبثقة عف المجمسأعميو 

 تتمثؿ باآلتي:المجاف ال يعفي المجمس ككؿ مف تحمؿ مسؤكلياتو، كىذه المجاف 
  :لجنة الحاكمية 

كعمى أف تضـ رئيس المجمس كتتكلى عمى األقؿ بحيث يككف غالبية أعضاء المجنة مف األعضاء المستقميف  مف المجمس تتألؼ مف ثالثة أعضاء
 ىذه المجنة التكجيو كاإلشراؼ عمى إعداد دليؿ الحاكمية المؤسسية كتحديثو كمراقبة تطبيقو.

 :لجنة التدقيؽ 
يككف غالبية أعضاء المجنة بما فييـ رئيس المجنة مف األعضاء بحيث عمى األقؿ  مف المجمستتألؼ لجنة التدقيؽ مف ثالثة أعضاء  -1

 .ألم لجنة أخرل منبثقة عف المجمس ف ال يككف رئيس المجنة رئيسان أعمى  المستقميف
عممية مناسبة في مجاالت المحاسبة أك المالية أك أم مف يككف جميع أعضاء المجنة حاصميف عمى مؤىالت عممية كيتمتعكف بخبرة  -2

التخصصات أك المجاالت المشابية ذات العالقة بأعماؿ البنكؾ اإلسالمية كفي حاؿ عدـ كجكد خبرة مناسبة بأعماؿ البنكؾ اإلسالمية العمؿ 
معايير الشرعية الصادرة عف ىيئة المحاسبة عمى إخضاعيـ لبرامج تدريبية مناسبة في مجاؿ معايير المحاسبة كالتدقيؽ كالضكابط كال

 كالمراجعات لممؤسسات المالية اإلسالمية كالمعايير الصادرة عف مجمس الخدمات المالية اإلسالمية.
 جتماعات في السنة ككمما اقتضت الحاجة.إ( 4تجتمع لجنة التدقيؽ ) -3
 تقـك لجنة التدقيؽ بمراجعة ما يمي:  -4

 التدقيؽ الداخمي كالخارجي لمبنؾ.نطاؽ كنتائج كمدل كفاية  - أ
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 دليل الحاكمية المؤسسية
 القضايا المحاسبية ذات األثر الجكىرم عمى البيانات المالية لمبنؾ. - ب
 أنظمة الضبط كالرقابة الداخمية في البنؾ. -ج

نياء عممو كأتعابو كأم شركط تتعمؽ بالتعاقد معو، ممجمس لتقـك المجنة بتقديـ التكصيات  -5 باإلضافة إلى بخصكص تعييف المدقؽ الخارجي كا 
 تقييـ استقالليتو، آخذة باالعتبار أم أعماؿ أخرل كمؼ بيا خارج نطاؽ التدقيؽ.

 جتماعاتيا.إيككف لمجنة صالحية الحصكؿ عمى أم معمكمات مف اإلدارة التنفيذية كليا الحؽ في استدعاء أم إدارم لحضكر أم مف  -6
االلتزاـ مرة كاحدة عمى األقؿ في السنة بدكف حضكر أم مف أعضاء اإلدارة تجتمع المجنة مع المدقؽ الخارجي كالمدقؽ الداخمي كمسؤكؿ  -7

 التنفيذية العميا.
ية تقـك المجنة بمراجعة كمراقبة اإلجراءات التي تمكف المكظفيف مف اإلبالغ بشكؿ سرم عف أم خطأ في التقارير المالية أك أية مخالفات شرع -8

 بات الالزمة لمتحقيؽ المستقؿ كالتأكد مف متابعة نتائج التحقيؽ كمعالجتيا بمكضكعية.أك أية أمكر أخرل، كتضمف المجنة كجكد الترتي
لتزاـ البنؾ بالضكابط الشرعية كضمف الشركط المنصكص عمييا في رسالة االرتباط إالتأكد مف قدرة المدقؽ الخارجي عمى مراجعة مدل  -9

 المكقعة معو كالتأكد مف قيامو بذلؾ.
 .أخرل مع أعماؿ ىذه المجنة دمج أعماؿ أم لجنة يجكزال  -11
 كالمكافآت: اتلجنة الترشيح 
 بحيث يككف غالبية أعضاء المجنة بمف فييـ رئيس المجنة مف األعضاء المستقميف.عمى األقؿ  مف المجمس تتألؼ مف ثالثة أعضاء -1
 كمما دعت الحاجة.بدعكة مف رئيسيا ك تجتمع المجنة  -2
 كالمكافآت ما يمي:  اتالترشيحتككف مياـ كصالحيات لجنة  -3
تحديد األشخاص المؤىميف لالنضماـ إلى عضكية المجمس مع األخذ باالعتبار قدرات كمؤىالت االشخاص المرشحيف، كما يؤخذ بعيف  - أ

 االعتبار في حالة إعادة ترشيح العضك عدد مرات حضكره كفاعمية مشاركتو في اجتماعات المجمس.
كالمكافآت ايجاد منيجية  اتكعمى لجنة الترشيح مجمسالتحقؽ مف أف عضك المجمس يخصص الكقت الكافي لالضطالع بميامو كعضك  - ب

 لخ.إ ... منتدياتىيئات/خرل/أدارة إمف خالؿ )عمى سبيؿ المثاؿ( مدل تعدد ارتباط العضك بعضكيات مجالس كاضحة لمتحقؽ مف ذلؾ 
 صفة العضك المستقؿ كمراجعة ذلؾ بشكؿ سنكم. تحديد فيما إذا كاف العضك يحمؿ - ت
تحديد كتنسيب األشخاص المؤىميف لالنضماـ الى عضكية الييئة مع االخذ باالعتبار قدرات كمؤىالت االشخاص المرشحيف كمراعاة أف  - ث

ك االستنباط في القضايا المستجدة ، يككف عضك الييئة ذا ممكة فقيية متمكنان مف فيـ كالـ المجتيديف قادران عمى االجتياد كالتخريج الفقيي أ
كأف يتصؼ بالفطنة كاليقظة كالعمـ بأحكاؿ الناس كأعرافيـ كالتنبو لحيميـ في التزكير كقمب الكالـ كتصكير الباطؿ بصكر الحؽ كأف يعرؼ 

حضكره كفاعمية مشاركتو في  أعراؼ البمد كعاداتو ليعرؼ قصد المستفتي، كما يؤخذ بعيف االعتبار في حالة إعادة ترشيح العضك عدد مرات
 اجتماعات الييئة.

 ترشح إلى المجمس األشخاص المؤىميف لالنضماـ إلى اإلدارة التنفيذية العميا. - ج
 األداءإتباع أسس محددة كمعتمدة في تقييـ أداء المجمس ككؿ كلجانو كأعضائو كأعضاء الييئة كالمدير العاـ بحيث يككف معيار تقييـ  - ح

عالـ البن  بنتيجة ىذا التقييـ. ردنياأل ؾ المركزممكضكعيان كا 
التأكد مف حضكر أعضاء المجمس كأعضاء الييئة كرشات عمؿ أك ندكات في المكاضيع المصرفية كباألخص إدارة المخاطر كالحاكمية  - خ

 المؤسسية كآخر تطكرات العمؿ المصرفي اإلسالمي.
كأعضاء الييئة عند الطمب، كالتأكد مف المجمس تكفير معمكمات كممخصات حكؿ خمفية بعض المكاضيع اليامة عف البنؾ ألعضاء  - د

 اطالعيـ المستمر حكؿ أحدث المكاضيع ذات العالقة بالعمؿ المصرفي اإلسالمي.
ىذه السياسة كما تكصي المجنة بتحديد ركاتب المدير  التأكد مف كجكد سياسة منح مكافآت إلداريي البنؾ كمراجعتيا بصكرة دكرية كتطبيؽ - ذ

 العاـ كباقي اإلدارة التنفيذية العميا كمكآفاتيـ كامتيازاتيـ األخرل.
 :لجنة إدارة المخاطر 
لى المدير العاـ كمدير إضافة إ،  عمى أف يككف مف بينيـ عضكا مستقالن  مف أعضاء المجمس ثالثة أعضاءتتألؼ لجنة ادارة المخاطر مف  -1

 دارة المخاطر.إ
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 دليل الحاكمية المؤسسية
 ربع مرات في السنة ككمما اقتضت الحاجة.أتجمتع المجنة  -2
 دارة المخاطر في حدىا األدنى ما يمي: إتشمؿ مياـ لجنة  -3

 مراجعة إطار إدارة المخاطر في البنؾ. - أ
 مراجعة إستراتيجية إدارة المخاطر لدل البنؾ قبؿ اعتمادىا مف المجمس. - ب
 التطكرات التي تؤثر عمى إدارة المخاطر الفعمية بالبنؾ ، كرفع تقارير دكرية عنيا إلى المجمس.مكاكبة  - ت
 التحقؽ مف عدـ كجكد تفاكت بيف المخاطر التي يأخذىا البنؾ كمستكل المخاطر المقبكلة التي كافؽ عمييا المجمس. - ث
، كأم أنشطة يقـك بيا البنؾ يمكف أف تعرضو  كىرمتييئة الظركؼ المناسبة التي تضمف التعرؼ عمى المخاطر ذات األثر الج - ج

 لمخاطر اكبر مف مستكل المخاطر المقبكلة، كرفع تقارير ذلؾ إلى المجمس كمتابعة معالجتيا.
 

 :لجنة االستراتيجية 
 .عضكيف مف أعضاء المجمس أحدىما رئيس المجمس إضافة إلى المدير العاـتتألؼ لجنة االستراتيجية المؤسسية لمبنؾ مف  -1
 اقتضت الحاجة.بدعكة مف رئيسيا ككمما تجتمع المجنة  -2
 تشمؿ مياـ لجنة االستراتيجية المؤسسية في حدىا األدنى ما يمي:  -3

 بفاعمية. االستراتيجياتالبنؾ، كالتأكد مف كجكد سياسات عامة لتنفيذ  باستراتيجيةاإلشراؼ عمى جميع العناصر ذات العالقة  - أ
 كتكجيو اإلدارة التنفيذية. االستراتيجيةالمكافقة عمى القرارات  - ب
قرار أية استثمارات جديدة كعمميات االستحكاذ كاالندماج كالتكسع في أسكاؽ جديدة، كعمميات التخمي عف الممكية الخاصة بالبنؾ - ت  مراجعة كا 

  أك الشركات التابعة.
 (03المادة )

 هيئةال
 ( كتعديالتو يمتـز البنؾ بما يمي:2111( لسنة )28البنكؾ رقـ )( مف قانكف 58مع مراعاة ما كرد بالمادة ) أكالن :
 كالمكافآت لمدة أربع سنكات قابمة لمتجديد. اتكبتنسيب مف لجنة الترشيحالمجمس يتـ تعييف أعضاء الييئة بناءن عمى تكصية  .أ 
 ييئة كالبنؾ يحدد فييا نطاؽ عمؿ الييئة ككاجباتيا كأتعابيا.التكقيع رسالة إرتباط بيف  .ب 
 اجتماعات الييئة: .ج 

تجتمع الييئة بشكؿ دكرم لمقياـ بالمراجعات الدكرية كمتابعة االلتزاـ الشرعي لعمميات البنؾ كعمى أف ال تقؿ اجتماعاتيا عف ستة  .1.ج 
 اجتماعات بالسنة.

المسائؿ ذات كلجنة التدقيؽ كالمدقؽ الخارجي عمى األقؿ مرتيف في السنة )كؿ ستة أشير( لمناقشة المجمس تجتمع الييئة مع  .2.ج 
 االىتماـ المشترؾ.

عمى أعضاء الييئة حضكر اجتماعات الييئة حضكران شخصيان كفي حاؿ تعذر الحضكر الشخصي فيمكف لعضك الييئة إبداء كجية  .3.ج 
نظره مف خالؿ الفيديك أك الياتؼ بعد مكافقة رئيس الييئة ، كلو الحؽ في التصكيت كالتكقيع عمى محضر اإلجتماع كيفقد العضك 

 الحؽ في أم مف الحاالت التالية: ىذا
 إذا تغيب العضك عف الحضكر الشخصي دكف عذر مقبكؿ. .3.1.ج 
 (% مف اجتماعات الييئة.51إذا كانت نسبة الحضكر الشخصي لمعضك تقؿ عف ) .3.2.ج 
ه ثيرت مف قبؿ أم عضك، كيحتفظ البنؾ بجميع ىذأدقيقة ككاممة كتدكيف ام تحفظات  يتـ تدكيف محاضر اجتماعات الييئة بصكرة .4.ج 

 المحاضر بشكؿ مناسب.
التحقؽ بتقـك اإلدارة التنفيذية العميا كقبؿ اجتماع الييئة بكقت كاؼ بتقديـ معمكمات كافية كدقيقة ألعضاء الييئة كيقـك رئيس الييئة  .5.ج 

 مف ذلؾ.
كاإلدارة التنفيذية ، كآلية ُتعد الييئة دليؿ إجراءات يشمؿ نظاـ عمؿ الييئة ، كاختصاصاتيا، كمسؤكلياتيا ، كتنظيـ عالقتيا مع المجمس  .د 

 إعداد تقاريرىا التي ترفع إلى اإلدارة كالمجمس كالمساىميف كمنيجيتيا في الرقابة الشرعية ، كآلية عقد اجتماعاتيا.
عية في ( كتعديالتو التشري2111( لسنة )28/أ( مف قانكف البنكؾ رقـ )53تراعي الييئة البيئة الشرعية آخذة بعيف االعتبار أحكاـ المادة ) .ق 
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 دليل الحاكمية المؤسسية
 المممكة.

 ييئة مدكنة قكاعد السمكؾ المعمكؿ فييا بالبنؾ.التطبؽ  .ك 
يحؽ لمييئة الحصكؿ عمى أم معمكمة كالكصكؿ مف دكف قيكد الى جميع أنشطة البنؾ كاالتصاؿ بأم مكظؼ داخؿ البنؾ، كما تعطى  .ز 

 بما في ذلؾ استدعاء أم مكظؼ في البنؾ. كافة الصالحيات التي تمكنيا مف أداء المياـ المككمة إلييا كعمى النحك المطمكب ،
لمييئة إذا ما اقتضت الحاجة كبعد الحصكؿ عمى مكافقة المجمس االستعانة بمصادر خارجية كعمى نفقة البنؾ لمساعدتيا في القياـ  .ح 

 بالمياـ المككمة إلييا عمى أكمؿ كجو.
 لضماف استقاللية عضك الييئة يشترط تكفر المتطمبات التالية كحد أدنى: .ط 

أف ال يككف حاصالن عمى أم تمكيؿ لو أك ألم مف أفراد عائمتو حتى الدرجة الثانية مف البنؾ أك مف أم مف الشركات التابعة  .1.ط 
 لمبنؾ.

 أف ال يككف قد عمؿ كمكظؼ في البنؾ أك في أم مف الشركات التابعة لو خالؿ السنتيف الماضيتيف مف تاريخ التعييف. .2.ط 
شرعية لدل أم بنؾ اسالمي آخر مرخص في المممكة كأف ال يككف عضكان في ىيئات رقابة  أف ال يككف عضكان في ىيئة رقابة .3.ط 

 شرعية ألكثر مف أربع مؤسسات مالية ال تقبؿ الكدائع عاممة في المممكة مع مراعاة عدـ تضارب المصالح.
ي تنشأ بسبب الخدمات ك/أك األعماؿ أك مالكان لشركة يتعامؿ معيا البنؾ باستثناء التعامالت الت المجمسأف ال يككف عضكان في  .4.ط 

المعتادة التي يقدميا البنؾ لعمالئو كعمى أف تحكميا ذات الشركط التي تخضع ليا التعامالت المماثمة مع أم طرؼ آخر كدكف أم 
 شركط تفضيمية.

التنفيذية العميا في البنؾ قرابة حتى الدرجة الثانية كأف ال يتقاضى  اإلدارةأك بأم شخص مف  المجمسمف أعضاء  بأمأف ال تربطو  .5.ط 
مف البنؾ أم راتب أك مبمغ مالي أك مكافآت أك مزايا أك ىدايا باستثناء ما يتقاضاه لقاء عضكيتو في الييئة أك مقابؿ أم أعماؿ 

 إضافية يكمؼ بيا كال تؤثر عمى استقالليتو.
ممثالن لمساىـ رئيسي في البنؾ أك مساىمان في إحدل الشركات التابعة لمبنؾ أك مساىمان في أف ال يككف مساىمان في البنؾ أك  .6.ط 

 المجمكعة المالكة لمبنؾ.
ط استقاللية عضك ك شر فيد انطباؽ يقرار عضك ىيئة الرقابة الشرعية( بما لدل البنؾ بتكقيع )إالييئة /يعيف لعضكية كؿ مف يترشح عمى .م 

 .األردني لى البنؾ المركزمإيحفظ لدل البنؾ كترسؿ نسخة منو الييئة عميو كفقا لما ىك كارد في ىذا الدليؿ 
 الييئة: التزامات عضك  ثانيان 
 المحافظة عمى العدؿ كاإلنصاؼ بيف أصحاب المصالح. .1
 التصرؼ بطريقة تسمح لو بالحفاظ عمى أمانتو كنزاىتو. .2
 االعتبار عند اتخاذ القرار الجكانب القانكنية كالتشريعية إضافة إلى الجكانب الفنية لاللتزاـ الشرعي.األخذ في  .3
 تقدير اختالؼ اآلراء بيف مختمؼ المذاىب الفقيية كتباينات الخبرة بيف زمالئو في الييئة. .4
 

 الييئة ثالثان: أعماؿ
مخالفتيا ألحكاـ الشريعة اإلسالمية كمتابعة كمراجعة العمميات لمتحقؽ مف خمكىا مف أم مراقبة أعماؿ البنؾ كأنشطتو مف حيث تكافقيا كعدـ  .أ 

 محظكرات شرعية.
 إبداء الرأم كاعتماد جميع العقكد كالمعامالت كاالتفاقيات كالمنتجات كالخدمات كسياسات االستثمار كالسياسة التي تنظـ العالقة ما بيف .ب 

التصرؼ  بما فييا تكزيع األرباح كتحميؿ الخسائر، كتجنيب اإليرادات عمى حسابات االستثمار كآليةالمساىميف كأصحاب حسابات االستثمار 
 .لمشريعةفي الدخؿ غير المطابؽ 

 المكافقة عمى تحميؿ أم خسائر تنتج عف عمميات البنؾ فيما يخص أصحاب حسابات االستثمار. .ج 
بداء الرأم بمدل التزاـ البنؾ بأحكاـ كمبادئ  .د   الشريعة اإلسالمية كبحيث تقـك الييئة بما يمي:تككيف كا 

 مراجعة كاعتماد تقرير التدقيؽ الشرعي الداخمي السنكم كيرفع لمجنة التدقيؽ. .1.د 
إصدار تقرير نصؼ سنكم/سنكم حكؿ االلتزاـ الشرعي بحيث يتضمف مدل فعالية الضكابط الشرعية الداخمية كأم مكاطف ضعؼ في  .2.د 
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كالتقرير السنكم ممجمس لأنظمة الضكابط الشرعية كالرقابة الشرعية الداخمية ذات األثر الجكىرم كعمى أف يتـ رفع التقرير نصؼ السنكم 

 .األردني لمييئة العامة لممساىميف كنسخة مف كؿ منيما لمبنؾ المركزم
 فقة عمييا.مراجعة السياسات كاإلرشادات المتعمقة بأحكاـ الشريعة االسالمية كالمكا .ق 
 تقديـ المشكرة لألطراؼ التي تقدـ خدمات لمبنؾ مثؿ المدققيف كالقانكنية كالمستشاريف. .ك 
 التأكد مف كفاية كفعالية نظاـ الرقابة الشرعية الداخمية في البنؾ. .ز 
التدقيؽ الشرعي الداخمي كرد اإلدارة عمييا كتقديـ  دائرةالتدقيؽ الشرعي الداخمي كذلؾ مف خالؿ مراجعة تقارير  دائرةالتأكد مف كفاية كفعالية  .ح 

 التدقيؽ الشرعي الداخمي. دائرةلالتكجييات 
 التنسيؽ مع لجنة الحاكمية كلجنة التدقيؽ لمتأكد مف التزاـ البنؾ بأحكاـ كمبادئ الشريعة االسالمية. .ط 
 اقتراح برامج التدريب الشرعي الالـز لمكظفي البنؾ. .م 
كالمدقؽ  األردني لتزاـ بأحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسالمية بما فييا تقارير البنؾ المركزمالتقارير التي تتضمف مراجعة اإلة االطالع عمى كاف .ؾ 

 الخارجي كردكد اإلدارة عمييا.
 مف قبؿ رئيسيا أك مف يفكضو مف أعضاء الييئة.الييئة جتماعات الييئة العامة لممساىميف كقراءة تقرير إحضكر  .ؿ 
 في عقد تأسيس البنؾ كالنظاـ األساسي كالتأكد مف انسجاميا مع أحكاـ كمبادئ الشريعة االسالمية.إبداء الرأم  .ـ 
 الييئة. التدقيؽ الشرعي الداخمي/أميف سرمدير نياء خدمات إأك  تعييفممجمس للالتنسيب  .ف 

 مييئة.التدقيؽ الشرعي الداخمي أميف سر ل: يجب أف يتـ تعييف مدير دائرة  رابعان 
 مياـ أميف سر الييئة:  خامسان 

 عمى مشركعات قرارات الييئة. التصكيتجتماعات الييئة كتدكيف كافة المداكالت كاالقتراحات كاالعتراضات كالتحفظات ككيفية إحضكر جميع  .أ 
 جتماعات الييئة كذلؾ بالتنسيؽ مع رئيس الييئة كتبميغيا لألعضاء.إتحديد مكاعيد  .ب 
 ستفسارات الشرعية مف كافة الكحدات التنظيمية تمييدان لعرضيا عمى الييئة.ستالـ االا  التحضير الجتماعات الييئة ك  .ج 
 التأكد مف تكقيع أعضاء الييئة عمى محاضر االجتماعات كالقرارات. .د 
طة كالعمؿ بيا لإلحابالمتمطبات الرقابية اإللتزاـ  مراقبة التدقيؽ الشرعي كدائرة دائرةمتابعة تنفيذ الفتاكل كالقرارات المتخذة مف الييئة كتزكيد  .ق 

 كمتابعة بحث أم مكاضيع تـ إرجاء طرحيا في اجتماع سابؽ.
 حفظ سجالت ككثائؽ اجتماعات الييئة. .ك 
 ذا كاف بعذر أـ ال كيذكر ذلؾ في محضر الجمسة.إتدكيف اسـ العضك المتغيب عف االجتماع مع بياف ما  .ز 
كتزكيد البنؾ المركزم  كقيعيا مف قبؿ أعضاء الييئةباالستقاللية التي يتـ تكمرفقاتيا كاقرارات عضك الييئة المتعمقة إقرارات المالءمة حفظ  .ح 

 .منيا األردني
 
 
 (04المادة )

 المالءمة
كأعضاء الييئة كاإلدارة التنفيذية بأكبر قدر مف المصداقية  المجمس مسؤكلية التأكد مف أف يتمتع أعضاءكالمكافآت  اتالترشيحعمى المجمس كلجنة 

 كالكفاءة كالخبرات الالزمة كالقدرة عمى االلتزاـ كتكريس الكقت لعمؿ البنؾ.كالنزاىة 
 أكالن : مالءمة أعضاء المجمس:

باعتماد سياسة فعالة لضماف مالءمة أعضائو، عمى أف تتضمف ىذه السياسة الحد األدنى مف المعايير كالمتطمبات كالشركط المجمس يقـك  .أ 
الكاجب تكفرىا في العضك المرشح كالمعيف، كعمى أف يتـ مراجعة ىذه السياسة كمما استدعت الحاجة لذلؾ، ككضع إجراءات كأنظمة كافية 

 .مف ىذه السياسةبنسخة ردني األعضاء لمعايير المالءمة كاستمرار تمتعيـ بيا كتزكيد البنؾ المركزم لمتأكد مف استيفاء جميع األ
 البنؾ الشركط التالية: المجمس يجب  أف تتكافر فيمف يشغؿ رئاسة أك عضكية  .ب 

 أف ال يقؿ عمره عف خمسة كعشريف سنة. .1.ب 
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ديرا عامان لو أك مديران إقميميان أك مكظفا فيو ما لـ يكف البنؾ اآلخر أف ال يككف عضكا في مجمس إدارة أم بنؾ آخر داخؿ المممكة أك م .2.ب 

 تابعا لذلؾ البنؾ.
 أف ال يككف محاميا أك مستشاران قانكنيان أك مدقؽ حسابات البنؾ. .3.ب 
أم مف  المالية أك المحاسبة أك إدارة األعماؿ أكى كحد أدنى سكاء في االقتصاد أك أف يككف حاصال عمى الدرجة الجامعية األكل .4.ب 

كالمكافآت النظر في إضافة أم تخصصات اخرل إذا اقترنت بخبرة ليا عالقة بأعماؿ  اتالتخصصات المشابية كيجكز لمجنة الترشيح
 البنؾ.

 أف ال يككف مكظفا في الحككمة أك أم مؤسسة رسمية عامة ما لـ يكف ممثال عنيا. .5.ب 
 كأ، بصفتو الشخصية في بعضيا سكاء عامة داخؿ المممكة أف ال يككف عضكا في مجالس إدارة أكثر مف خمس شركات مساىمة .6.ب 

 بصفتو ممثالن لشخص اعتبارم في بعضيا اآلخر.
أف يككف لديو خبرة في مجاؿ أعماؿ البنكؾ أك المالية أك المجاالت المشابية ال تقؿ عف خمس سنكات كلديو معرفة باألنشطة المصرفية  .7.ب 

 المتكافقة مع احكاـ الشريعة اإلسالمية.
نسخة منو إلى دارة( يحفظ لدل البنؾ كترسؿ عضك مجمس اإلمالءمة عضكية المجمس بتكقيع )إقرار لػرئاسة أك ل/يترشح كؿ مف يشغؿ يقـك .ج 

 مرفقان بو السيرة الذاتية لمعضك.األردني البنؾ المركزم 
 عف أم معمكمات جكىرية يمكف أف تؤثر سمبان عمى مالءمة أم مف أعضائو. األردني يقـك  رئيس المجمس بالتأكد مف إعالـ البنؾ المركزم .د 

 ثانيان: مالءمة أعضاء اإلدارة التنفيذية العميا:
 بما يمي: المجمس يقـك  .أ 

عتماد سياسة لضماف مالءمة أعضاء اإلدارة التنفيذية العميا في البنؾ، عمى أف تتضمف ىذه السياسة الحد األدنى مف المعايير إ .1.أ 
كالمتطمبات كالشركط الكاجب تكافرىا في عضك اإلدارة التنفيذية العميا، كمراجعة ىذه السياسة مف كقت آلخر، ككضع إجراءات كأنظمة 

 األردنياء جميع أعضاء اإلدارة التنفيذية العميا لمعايير المالءمة كاستمرار تمتعيـ بيا كتزكيد البنؾ المركزم كافيو لمتأكد مف استيف
 بنسخة مف ىذه السياسة.

 عمى تعيينو.المسبقة  األردنيالبنؾ المركزم كالحصكؿ عمى عدـ ممانعة تعييف مدير عاـ يتمتع بالنزاىة كالكفاءة الفنية كالخبرة المصرفية  .2.أ 
 .اإلدارة التنفيذية العميا لمبنؾ أم مف أعضاء خدمات ستقالة أك انياءإأك قبكؿ المكافقة عمى تعييف  .3.أ 
ألعضاء اإلدارة التنفيذية العميا لمبنؾ كمراجعة ىذه الخطة مرة في السنة عمى  (Succession Plan) إقرار خطة االحالؿ الكظيفي .4.أ 

 األقؿ.
 عف أم معمكمات جكىرية يمكف أف تؤثر سمبا عمى مالءمة أم مف أعضاء إدارتو التنفيذية العميا. األردني إعالـ البنؾ المركزم .5.أ 

 يجب أف تتكفر في مف يعيف في اإلدارة التنفيذية العميا لمبنؾ الشركط التالية:  .ب 
 في مجمس إدارة أم بنؾ آخر داخؿ المممكة ، ما لـ يكف اآلخر تابعان لذلؾ البنؾ. أف ال يككف عضكان  .1.ب 
 أف يككف متفرغا إلدارة أعماؿ البنؾ. .2.ب 
أف يككف حاصال عمى الدرجة الجامعية األكلى كحد أدنى في االقتصاد أك المالية أك المحاسبة أك إدارة األعماؿ أك أم مف التخصصات  .3.ب 

 المشابية التي ليا عالقة بعمؿ البنؾ.
خمس سنكات باستثناء منصب المدير العاـ ، الذم يجب  أف يككف لديو خبرة في مجاؿ أعماؿ البنكؾ أك أعماؿ ذات صمة ال تقؿ عف .4.ب 

 أف ال تقؿ خبرتو في مجاؿ أعماؿ البنكؾ عف عشر سنكات.
يجب أف يككف مف ضمف الخبرة في البند السابؽ سنتيف عمى األقؿ في مجاؿ البنكؾ اإلسالمية كبخالؼ ذلؾ إخضاع عضك اإلدارة  .5.ب 

ي مجاؿ البنكؾ اإلسالمية كمعايير المحاسبة كالتدقيؽ كالضكابط كالمعايير الشرعية الصادرة التنفيذية العميا لمبنؾ لبرنامج تأىيمي شامؿ ف
عف ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية كالمعايير الصادرة عف مجمس الخدمات المالية اإلسالمية لمدة ال تقؿ عف 

 ثالثة شيكر.
تزكيد البنؾ بسيرتو الذاتية مرفقا بيا الكثائؽ كالشيادات العممية كشيادات الخبرة لتنفيذية يف في االدارة ايجب عمى كؿ مف يترشح/ُيع . ت

ترسؿ يحفظ لدل البنؾ ك ر مالءمة عضك اإلدارة التنفيذية تكقيع إقراك كشيادات حسف السيرة كالسمكؾ كغيرىا مف الكثائؽ المعززة الالزمة 
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 .مرفقان بو السيرة الذاتية لمعضك نسخة منو الى البنؾ المركزم األردني

مع األخذ بعيف االعتبار ما كرد في البنكد أعاله فإنو عمى المجمس كبناء عمى تكصية المجنة المختصة/الييئة تعييف كؿ مف المدير العاـ  . ث
كقبكؿ استقاالتيـ أك إنياء  رقابيةبالمتطمبات ال االلتزاـمراقبة دارة المخاطر كمدير إكمدير التدقيؽ كمدير التدقيؽ الشرعي الداخمي كمدير 

، كلمبنؾ المركزم  ستقالة أك إنياء خدمات أم منيـإعمى  األردنيخدماتيـ، عمى أف يتـ الحصكؿ عمى عدـ ممانعة البنؾ المركزم 
 سباب االستقالة أك إنياء الخدمات.أاء أم إدارم في البنؾ لمتحقؽ مف استدع األردني

 ثالثان: مالءمة أعضاء الييئة:
اعتماد سياسة فعالة لضماف مالءمة أعضاء الييئة في البنؾ، عمى أف تتضمف ىذه السياسة الحد األدنى مف المعايير بيقـك المجمس  .أ 

المعيف، كمراجعة ىذه السياسة كمما استدعت الحاجة لذلؾ، ككضع إجراءات  كأالمرشح  الييئةعضك  كالمتطمبات كالشركط الكاجب تكافرىا في
بنسخة مف ىذه  ردنياأل لمتأكد مف استيفاء جميع أعضاء الييئة لمعايير المالءمة كاستمرار تمتعيـ بيا كتزكيد البنؾ المركزمكأنظمة كافيو 

 السياسة.
 عف أم معمكمات جكىرية يمكف أف تؤثر سمبا عمى مالءمة أم مف أعضاء الييئة. األردنيإعالـ البنؾ المركزم يقـك رئيس المجمس ب .ب 
 مف يشغؿ رئاسة أك عضكية الييئة الشركط التالية: يجب أف تتكفر في  .ج 

أف يككف حاصال عمى الدرجة الجامعية األكلى كحد أدنى في العمـك الشرعية في مجاؿ الفقو اإلسالمي كأصكلو أك االقتصاد اإلسالمي  .1.ج 
 أك التمكيؿ اإلسالمي.

عية ك/ أك خبرة في مجاؿ التدريس أك البحث العممي ال أف يككف لديو خبرة ال تقؿ عف ثالث سنكات في اصدار الفتاكل كاألحكاـ الشر  .2.ج 
 تقؿ أربع سنكات بعد التخرج.

 عند الحاجة لتعييف أعضاء في الييئة مف المقيميف خارج المممكة فيشترط أال يزيد العدد عف نصؼ عدد أعضاء الييئة. .د 
لى البنؾ المركزم إنسخة منو  كترسؿ شرعية يحفظ لدل البنؾيجب عمى كؿ مف يترشح/ُيعيف في الييئة تكقيع إقرار مالءمة عضك ىيئة رقابة  .ق 

 .مرفقان بو السيرة الذاتية لمعضك األردني
 
 (05المادة )

 االداريين وأعضاء الهيئة تقييم أداء
 باستحداث نظاـ لتقييـ أعمالو كأعماؿ أعضائو، كعمى أف يتضمف ىذا النظاـ كحد أدنى ما يمي: المجمس يقـك  .أ 

 كتحديد دكر المجمس في تحقيؽ ىذه األىداؼ بشكؿ يمكف قياسو.كضع أىداؼ محددة  .1.أ 
 يمكف استخالصيا مف الخطط كاألىداؼ اإلستراتيجية كاستخداميا لقياس أداء المجمس. (KPIs) تحديد مؤشرات أداء رئيسية .2.أ 
 ىذا التكاصؿ. كالمساىميف كدكريةالمجمس ف التكاصؿ ما بي .3.أ 
 مع االدارة التنفيذية العميا.المجمس دكرية اجتماعات  .4.أ 

 
، ككذلؾ مقارنة ادائو بأداء األعضاء اآلخريف ، كيجب الحصكؿ عمى التغذية الراجعة مف العضك المجمس دكر العضك في اجتماعات .5.أ 

 المعني كذلؾ بيدؼ تحسيف عمميو التقييـ.
 األردني مركزمكالمكافآت سنكيا بتقييـ لعمؿ المجمس ككؿ كلمجانو كألعضائو، كعمى أف تقـك المجنة بإعالـ البنؾ ال اتتقـك لجنة الترشيح .ب 

 .بنتيجة ىذا التقييـ
كالمكافآت يشمؿ كضع مؤشرات األداء  اتيقـك المجمس بتقييـ أداء الييئة ككؿ كأعضائيا سنكيان كفؽ نظاـ تقييـ معد مف قبؿ لجنة الترشيح .ج 

جتماعات الييئة ككذلؾ مقارنة أدائو بأداء إالرئيسية كبحيث تتضمف معايير تقييـ أداء الييئة كأعضائيا كذلؾ مف خالؿ دكر العضك في 
كما يجب أف يشمؿ نظاـ  األعضاء اآلخريف لمييئة كيحب الحصكؿ عمى التغذية الراجعة مف العضك المعني كذلؾ بيدؼ تحسيف عممية التقييـ

نجاز الييئة لمياميا ككاجباتيا كمدل فعالية نظاـ الضكابط كالرقابة الشرعية في البنؾ ، كعمى أف تقـك المجنة بإعالـ البنؾ إالتقييـ مدل 
 بنتيجة ىذا التقييـ. األردني المركزم

كالمكافآت بما في ذلؾ كضع مؤشرات األداء  اتلجنة الترشيح كفؽ نظاـ تقييـ معد مف قبؿ يقـك المجمس بتقييـ أداء المدير العاـ سنكيان  .د 
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لزامو بتطبيؽ الضكابط الشرعية المعتم دة في الرئيسية، كبحيث تتضمف معايير تقييـ أداء المدير العاـ كؿ مف األداء المالي كاإلدارم لمبنؾ كا 

 بنتيجة ىذا التقييـ. األردني إعالـ البنؾ المركزمتقـك المجنة ب كعمى أف البنؾ، كمدل انجازه لخطط كاستراتيجيات البنؾ متكسطة كطكيمة األجؿ
 ؿ ىذا النظـ عمى اآلتي كحد أدنى:كالمدير العاـ ، عمى أف يشمالمجمس عمى المجمس اعتماد نظاـ لقياس أداء اداريي البنؾ مف غير أعضاء  .ق 

 كتطبيؽ الضكابط الداخمية كالمتطمبات التنظيمية.أف يعطى كزف ترجيحي مناسب لقياس اداء االلتزاـ بإطار عمؿ إدارة المخاطر  .1.ق 
أف ال يككف إجمالي الدخؿ أك الربح العنصر الكحيد لقياس األداء كلكف يجب أف تؤخذ بعيف االعتبار عناصر أخرل لقياس أداء  .2.ق 

 .حيثما كاف ذلؾ قابالن لمتطبيؽ اإلدارييف مثؿ المخاطر المرتبطة بالعمميات األساسية كرضا العميؿ كغيرىا
 عدـ استغالؿ النفكذ كتعارض المصالح. .3.ق 

 
 (06المادة )

 لإلداريين وأتعاب أعضاء الهيئة المكافآت المالية
 قره.أاعتمادا عمى نظاـ التقييـ الذم  بكضع إجراءات لتحديد مكافآت أعضائو، كذلؾ المجمسيقـك  .أ 
 التقييـ الذم أقره.يقـك المجمس بكضع إجراءات لتحديد أتعاب الييئة كذلؾ اعتمادان عمى نظاـ  .ب 
كالمكافآت في البنؾ بكضع سياسة منح مكافآت مالية لإلدارييف تتصؼ بالمكضكعية كالشفافية كاعتمادىا مف المجمس  اتتقـك لجنة الترشيح .ج 

 .خالؿ فترة أقصاىا سبعة أياـ عمؿ مف تاريخ إعتمادىا مف المجمس بنسخة منيااالردني كتزكيد البنؾ المركزم 
 ي سياسة منح المكافآت المالية العناصر التالية كحد أدنى:يجب أف يتكفر ف .د 

 أف تككف معدة لممحافظة عمى اإلدارييف ذكم الكفاءات كالميارات كالخبرات الالزمة كاستقطابيـ كتحفيزىـ كاالرتقاء بأدائيـ. .1.د 
 أف تككف مصممة لضماف عدـ استخداميا بشكؿ يؤثر عمى مالءة كسمعة البنؾ. .2.د 
 لمخاطر ككضع السيكلة كاألرباح كتكقيتيا.أف تأخذ باالعتبار ا .3.د 
( 5-3أف ال يستند عنصر منح المكافأة فقط عمى أداء السنة الحالية بؿ أف تستند أيضان عمى األداء عمى المدل المتكسط كالطكيؿ ) .4.د 

 سنكات.
 أف تعبر عف أىداؼ البنؾ كقيمو استراتيجيتو. .5.د 
 أك بدالت أك عالكات أك خيارات األسيـ أك أم مف مزايا أخرل.تحدد شكؿ المكافآت كأف تككف عمى شكؿ أتعاب أك ركاتب  .6.د 
إمكانية تأجيؿ دفع نسبو معقكلة مف المكافآت، بحيث يتـ تحديد ىذه النسبة كفترة التأجيؿ عمى أساس طبيعة العمؿ كمخاطره كنشاطات  .7.د 

 اإلدارم المعني.
طر، التدقيؽ، االلتزاـ، كغيرىا( اعتمادا عمى نتائج أعماؿ الدكائر التي أف ال يتـ منح مكافآت مالية إلدارم الدكائر الرقابية )إدارة المخا .8.د 

 يراقبكنيا.
 
 
 (07المادة )

 تعارض المصالح
 عمى االدارييف كالييئة تجنب تعارض المصالح. .أ 
جراءات لمعالجة تعارض المصالح  .ب  كاإلفصاح عف أم الذم قد ينشأ عندما يككف البنؾ جزءا مف مجمكعة بنكية يقـك المجمس باعتماد سياسة كا 

 تعارض في المصالح قد ينشأ عف ارتباط البنؾ بالشركات داخؿ المجمكعة.
 تقـك الييئة باعتماد سياسة كاجراءات لمعالجة تعارض المصالح. .ج 
جراءات لمتعامالت مع ذكم العالقة بحيث ت .د  شمؿ تعريؼ ىذه األطراؼ أخذان باالعتبار التشريعات كشركط يقـك المجمس باعتماد سياسات كا 

جراءات المكافقة كآلية مراقبة ىذه التعامالت ، بحيث ال يسمح بتجاكز ىذه السياسات كاإلجراءات المعتمدة.  التعامالت كا 
ءات المعتمدة ، كعمى لجنة التدقيؽ القياـ ذكم العالقة قد تمت كفؽ السياسة كاإلجراتعامالت تقـك الدكائر الرقابية في البنؾ بالتأكد مف أف  .ق 

طالع المجمس عمى ىذه التعامالت.  بمراجعة جميع تعامالت ذكم العالقة كمراقبتيا، كا 
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 يقـك المجمس بالتأكد مف أف اإلدارة التنفيذية العميا تنفذ السياسات كاإلجراءات المعتمدة. .ك 
 مختمؼ اإلدارات ، تمنع االستغالؿ لممنفعة الشخصية.يقـك المجمس باعتماد ضكابط لحركة انتقاؿ المعمكمات بيف  .ز 
 يقـك المجمس باعتماد سياسات كميثاؽ لمسمكؾ الميني كتعميميا عمى جميع اإلدارييف كبحيث تتضمف بحد أدنى اآلتي : .ح 

 عدـ استغالؿ أم مف اإلدارييف معمكمات داخمية في البنؾ لمصمحتيـ الشخصية. .1.ح 
جراءات تنظـ العمميات مع  .2.ح   ذكم العالقة.قكاعد كا 
 الحاالت التي قد ينشأ عنيا تعارض مصالح. .3.ح 

 يقـك المجمس بالتأكد مف أف اإلدارة التنفيذية تتمتع بنزاىة عالية في ممارسة أعماليا كتتجنب تعارض المصالح. .ط 
 

 

 (08المادة )
 التدقيق الداخمي

 بما يمي: المجمس كالن: يقـك أ
 التدقيؽ الداخمي في البنؾ قادرة عمى القياـ بالمياـ اآلتية كحد أدنى:  إدارةالتأكد مف أف  .أ 

 التحقؽ مف تكفر أنظمة ضبط كرقابة داخمية كافية ألنشطة البنؾ كشركاتو التابعة كااللتزاـ بيا. .1.أ 
 .الدكلية كالتشريعات ذات العالقة التحقؽ مف االمتثاؿ لسياسات البنؾ الداخمي كالمعايير .2.أ 
مالية كاإلدارية ، بحيث يتـ التأكد مف أف المعمكمات الرئيسية حكؿ االمكر المالية كاإلدارية ، تتكفر فييا الدقة كاالعتمادية تدقيؽ األمكر ال .3.أ 

 كالتكقيت المناسب.
 .اللتزاـ بدليؿ الحاكمية المؤسسيةمراجعة ا .4.أ 
 منيجية المعتمدة مف المجمس.، كبما يتفؽ مع ال( Stress Testing) مراجعة صحة كشمكلية اختبارات األكضاع الضاغطة .5.أ 
 (.ICAPPماؿ البنؾ ) التأكد مف دقة اإلجراءات المتبعة لعممية التقييـ الداخمي لكفاية رأس .6.أ 

عطائيـ مكانة مناسبة  .ب  ف يككنكا مؤىميف لمقياـ بكاجباتيـ ، أفي السمـ الكظيفي لمبنؾ ، كضماف ضماف كتعزيز استقاللية المدققيف الداخمييف، كا 
كصكليـ إلى جميع السجالت كالمعمكمات كاالتصاؿ بأم مكظؼ داخؿ البنؾ بحيث يمكنيـ مف أداء المياـ المككمة إلييـ  بما في ذلؾ حؽ

عداد تقاريرىـ دكف أم تدخؿ خارجي.  كا 
 ة التدقيؽ الداخمي كذلؾ مف خالؿ:تخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز فعاليإ .ج 

 ؾ في البنؾ.لإعطاء األىمية الالزمة لعممية التدقيؽ كترسيخ ذ .1.ج 
 متابعة تصكيب مالحظات التدقيؽ. .2.ج 
 يتضمف مياـ كصالحيات كمسؤكليات إدارة التدقيؽ، كتعميمو داخؿ البنؾ. (Internal Audit Charter) اعتماد ميثاؽ تدقيؽ داخمي .3.ج 
 مباشرة إلى رئيس لجنة التدقيؽالتحقؽ مف أف إدارة التدقيؽ الداخمي خاضعة لإلشراؼ المباشر مف لجنة التدقيؽ، كأنيا ترفع تقاريرىا  .4.ج 

لى ك   .المدير العاـا 
 ثانيان: تقـك لجنة التدقيؽ بما يمي: 

 التحقؽ مف تكفر المكارد الكافية كالعدد الكافي مف الككادر البشرية المؤىمة إلدارة التدقيؽ الداخمي كتدريبيـ. .أ 
 ة سنكات كحد أعمى.التحقؽ مف تدكير مكظفي التدقيؽ الداخمي عمى تدقيؽ أنشطة البنؾ كؿ ثالث .ب 
 التحقؽ مف عدـ تكميؼ مكظفي التدقيؽ بأم مياـ تنفيذية. .ج 
 .(Outsourced Activities) التحقؽ مف إخضاع كافة أنشطة البنؾ لمتدقيؽ بما فييا المسندة لجيات خارجية .د 
 تقييـ أداء مدير كمكظفي التدقيؽ الداخمي كتحديد مكافآتيـ. .ق 
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 (09المادة )

 الداخميالتدقيق الشرعي 
 أكالن: تقـك الييئة بما يمي:

 عمى الييئة التأكد مف أف دائرة التدقيؽ الشرعي الداخمي في البنؾ قادرة عمى القياـ بالمياـ اآلتية كحد أدنى: .أ 
 فحص كتقييـ كفاية كفاعمية نظاـ الرقابة الشرعية الداخمية لدل البنؾ. .1.أ 
 كالفتاكل كالقرارات الصادرة عف الييئة.متابعة التزاـ إدارة البنؾ بالنكاحي الشرعية  .2.أ 
 كضع خطة التدقيؽ الشرعي السنكية عمى أف تعتمد مف قبؿ الييئة، كااللتزاـ بتنفيذ بنكدىا. .3.أ 
فحص الذمـ كالتمكيالت التي تصنؼ ضمف فئة التسييالت غير العاممة أك التي تقرر إعداميا كالممكلة مف حسابات االستثمار المشترؾ  .4.أ 

 جكد تعدم أك تقصير مف قبؿ البنؾ.لمتحقؽ مف عدـ ك 
 حصر المكاسب المخالفة لمشريعة كمتابعة التصرؼ بيا كفؽ قرارات الييئة. .5.أ 
التحقؽ مف تقيد اإلدارة التنفيذية بالسياسة التي تنظـ العالقة بيف المساىميف كأصحاب حسابات االستثمار كعمى كجو الخصكص أسس  .6.أ 

 تكزيع االرباح.
 .كالمكافآت اتالترشيحلتدقيؽ الشرعي الداخمي كتحديد مكافآتيـ بالتنسيؽ مع لجنة تقييـ أداء مدير كمكظفي ا .7.أ 

 ثانيان: يقـك المجمس بما يمي:
عطائيـ مكانة مناسبة في السمـ الكظيفي لمبنؾ كضماف أف يككنكا مؤىميف لمقياـ ا  ضماف كتعزيز استقاللية المدققيف الشرعييف الداخمييف ك  .أ 

كصكليـ الى جميع السجالت كالمعمكمات كاالتصاؿ بأم مكظؼ داخؿ البنؾ بحيث يمكنيـ مف أداء المياـ المككمة بكاجباتيـ بما في ذلؾ حؽ 
عداد تقاريرىـ دكف أم تدخؿ خارجي.  إلييـ كا 

 اتخاذ االجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيؽ الشرعي الداخمي كذلؾ مف خالؿ: .ب 
 عي كترسيخ ذلؾ في البنؾ.إعطاء األىمية الالزمة لعممية التدقيؽ الشر  .1.ب 
 متابعة تصكيب مالحظات التدقيؽ الشرعي. .2.ب 

التدقيؽ الشرعي الداخمي كتدريبيـ كعمى أف يتكفر في العامميف  لدائرةالتحقؽ مف تكفر المكارد الكافية كالعدد الكافي مف الككادر البشرية المؤىمة  .ج 
 في الدائرة الحد األدنى مف المتطمبات التالية:

 مة مع اإللماـ بأصكؿ المعامالت المالية اإلسالمية كشركط كؿ عقد كأسباب فساده.مالئشيادة جامعية  .1.ج 
 لممؤسسات المالية اإلسالمية. ادرة عف ىيئة المحاسبة كالمراجعةأف يككف عمى دراية كمعرفة بالمعايير الص .2.ج 

 ات كحد أعمى.التحقؽ مف تدكير مكظفي التدقيؽ الشرعي الداخمي عمى تدقيؽ أنشطة البنؾ كؿ ثالثة سنك  .د 
 التحقؽ مف عدـ تكميؼ مكظفي التدقيؽ الشرعي الداخمي بأم مياـ تنفيذية. .ق 
 .(Outsourced Activities) التحقؽ مف إخضاع كافة أنشطة البنؾ لمتدقيؽ الشرعي بما فييا المسندة لجيات خارجية .ك 
 يتضمف مياـ كصالحيات كمسؤكليات إدارة التدقيؽ الشرعي كتعميمو داخؿ البنؾ. (Internal Audit Charter) اعتماد ميثاؽ تدقيؽ داخمي .ز 
لى لجنة إيئة كنسخ منيا نيا ترفع تقاريرىا الى رئيس اليأالتحقؽ مف أف دائرة التدقيؽ الشرعي الداخمي خاضعة لإلشراؼ المباشر مف الييئة ك  .ح 

لالتدقيؽ   ى المدير العاـ.كا 
 
 (81المادة )
 الخارجيالتدقيق 

كؿ بيا بأم شكؿ مف األشكاؿ  المرتبطةأك الحميفة أك لممدقؽ الخارجي بيف مكاتب التدقيؽ كشركاتيا التابعة ضماف تدكير منتظـ البنؾ عمى  .أ 
 .سبع سنكات كحد أعمى

 .2111اعتباران مف عاـ  األكلى تحتسب مدة السبع سنكات .ب 
 مشترؾ مع المكتب القديـ .تككف السنة األكلى )عند التدكير( لممكتب الجديد بشكؿ  .ج 
 ة.ال يجكز إعادة انتخاب المكتب القديـ مرة أخرل قبؿ مركر سنتيف عمى األقؿ مف تاريخ آخر انتخاب لو بالبنؾ بخالؼ ميمة التدقيؽ المشترك .د 
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 ة الداخمية في البنؾ.عمى الييئة كبالتنسيؽ مع لجنة التدقيؽ التحقؽ مف مراجعة المدقؽ الخارجي لكفاية كفعالية نظاـ الرقابة الشرعي .ق 
 تقـك لجنة التدقيؽ بالتحقؽ مف استقاللية المدقؽ الخارجي سنكيُا. .ك 
باتخاذ االجراءات المناسبة لمعالجة نقاط الضعؼ في أنظمة الضبط كالرقابة الداخمية أك أم نقاط أخرل أظيرىا المدقؽ المجمس يقـك  .ز 

 الخارجي.
 

 (80المادة )
 إدارة المخاطر

 المجمس بما يمي:أكالن: يقـك 
 التنفيذية العميا المعنية بشأف ىذه التجاكزات. اإلدارةالتحقؽ مف معالجة التجاكزات عمى مستكيات المخاطر المقبكلة، بما في ذلؾ مساءلة  .أ 
كمكاجية المخاطر إدارة المخاطر تقـك بإجراء اختبارات األكضاع الضاغطة بشكؿ دكرم لقياس قدرة البنؾ عمى تحمؿ الصدمات أف التأكد مف  .ب 

جب المرتفعة كأف يككف لممجمس دكر رئيسي في اعتماد الفرضيات كالسيناريكىات المستخدمة كمناقشة نتائج االختبارات كاعتماد اإلجراءات الكا
 اتخاذىا بناءن عمى ىذه النتائج.

ة كفعالة كقادرة عمى تحديد جميع المخاطر بما فييا ماؿ البنؾ ، كبحيث تككف ىذه المنيجية شامم اعتماد منيجية التقييـ الداخمي لكفاية رأس .ج 
ة المخاطر الشرعية التي مف الممكف أف يكاجييا البنؾ ، كتأخذ باالعتبار خطة البنؾ االستراتيجية كخطة رأس الماؿ ، كمراجعة ىذه المنيجي

 المخاطر التي يكاجييا.ماؿ كاؼ لمقابمة جميع  بصكرة دكرية كالتحقؽ مف تطبيقيا كالتأكد مف احتفاظ البنؾ برأس
 األخذ باالعتبار المخاطر المترتبة عمى ذلؾ كقدرات كمؤىالت مكظفي إدارة المخاطر كقبؿ المكافقة عمى أم تكسع في أنشطة البنؾ. .د 
كينيا مف دارة المخاطر، كمنحيا الصالحيات الالزمة لتمإضماف استقاللية إدارة المخاطر في البنؾ كذلؾ مف خالؿ رفع تقاريرىا إلى لجنة  .ق 

 لمقياـ بمياميا. األخرلدارات كدكائر البنؾ االخرل كالتعاكف مع المجاف إالحصكؿ عمى المعمكمات مف 
 اعتماد كثيقة لممخاطر المقبكلة لمبنؾ. .ك 

 ثانيان: تككف مياـ إدارة المخاطر ما يمي كحد أدنى:
 المقبكلة.مراقبة التزاـ دكائر البنؾ التنفيذية بالمستكيات المحددة لممخاطر  .أ 
 في البنؾ قبؿ اعتماده مف المجمس.( Risk Management Framework)مراجعة إطار إدارة المخاطر  .ب 
جراءات عمؿ إلدارة كافة أنكاع المخاطر. .ج   تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر باإلضافة إلى تطكير سياسات كا 
 .تطكير منيجيات لتحديد كقياس كمراقبة كضبط كؿ نكع مف أنكاع المخاطر .د 
 (Risk Profile) مف خالؿ لجنة إدارة المخاطر كنسخة لإلدارة التنفيذية العميا تتضمف معمكمات عف منظكمة المخاطرمجمس ملرفع تقارير  .ق 

 ، كمتابعة معالجة االنحرافات السمبية.( Risk Appetite) الفعمية لكافة أنشطة البنؾ بالمقارنة مع كثيقة المخاطر المقبكلة
 آليات قياس المخاطر مع أنظمة المعمكمات اإلدارية المستخدمة.التحقؽ مف تكامؿ  .ك 
 دراسة كتحميؿ كافة أنكاع المخاطر التي يكاجييا البنؾ. .ز 
 تقديـ التكصيات لمجنة إدارة المخاطر عف تعرضات البنؾ لممخاطر، كتسجيؿ حاالت االستثناءات مف سياسة إدارة المخاطر. .ح 
 نؾ، الستخداميا ألغراض اإلفصاح.تكفير المعمكمات الالزمة حكؿ مخاطر الب .ط 

 
 (88المادة )

 بالمتطمبات الرقابية االلتزاممراقبة دائرة 
 أكالن: يقـك المجمس بما يمي:

الشرعي  لمراقبة اإللتزاـقسمان بالمتطمبات الرقابية االلتزاـ مراقبة دائرة كبحيث تتضمف بالمتطمبات الرقابية االلتزاـ مراقبة ضماف استقاللية دائرة  .أ 
 كضماف استمرار رفدىا بككادر كافية كمدربة.

جميع التشريعات ذات العالقة كلمفتاكل كالقرارات الصادرة مف الييئة، كمراجعة ىذه السياسة بشكؿ دكرم البنؾ ب اعتماد سياسة لضماف التزاـ .ب 
 كالتحقؽ مف تطبيقيا.
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 .ابيةبالمتطمبات الرقااللتزاـ مراقبة دائرة اعتماد مياـ كمسؤكليات  .ج 

لى الييئة مع إرساؿ نسخة عنيا الى المدير العاـ.بالمتطمبات الرقابية االلتزاـ مراقبة دائرة ترفع  ثانيان:  تقاريرىا إلى لجنة التدقيؽ كا 
 
 (83المادة )

 صحاب المصالحأحقوق 
 يقـك المجمس بما يمي:

آلية محددة لضماف التكاصؿ مع أصحاب المصالح كذلؾ مف خالؿ اإلفصاح كتكفير معمكمات ذات داللة حكؿ انشطة البنؾ ألصحاب  تكفير .أ 
 المصالح مف خالؿ:

 اجتماعات الييئة العامة. .1.أ 
 التقرير السنكم. .2.أ 
 .ككضعو المالي خالؿ السنة سيـ البنؾألى تقرير المجمس حكؿ تداكؿ إضافة إلبا مالية تحتكم عمى معمكماتتقارير نصؼ سنكية  .3.أ 
 المكقع االلكتركني لمبنؾ. .4.أ 
 قسـ عالقات المساىميف/أميف سر المجمس. .5.أ 

يتضمف تكضيح لحقكؽ المساىميف كتشجيعيـ عمى الحضكر كالتصكيت في اجتماعات  اإللكتركنيجزء مف مكقع البنؾ  ضماف تخصيص .ب 
 الييئة العامة ، ككذلؾ نشر المستندات المعنية باالجتماعات كمف ضمنيا النص الكامؿ لمدعكة كمحاضر االجتماعات.

نشر السياسة التي تنظـ العالقة فيما جزء مف مكقع البنؾ اإللكتركني يتضمف تكضيح لحقكؽ أصحاب حسابات االستثمار ك ضماف تخصيص  .ج 
 بيف البنؾ كأصحاب حسابات االستثمار كبحيث تتضمف إفصاحات كمية كنكعية.

 
 (84المادة )

 اإلفصاح والشفافية
 صحاب المصالح.أالية التي تيـ يقـك المجمس بالتأكد مف نشر المعمكمات المالية كغير الم .أ 
ؾ كالمعمكمات الكاردة في ذلؾ التقرير ، كعف نالمجمس مسؤكؿ عف دقة ككفاية البيانات المالية لمب يتضمف التقرير السنكم لمبنؾ نصان يفيد أف .ب 

 .كأنظمة الضكابط الشرعية كفاية انظمة الضبط كالرقابة الداخمية
ى أف يتـ كذلؾ االلتزاـ يتأكد المجمس مف التزاـ البنؾ باإلفصاحات الصادرة عف ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية االسالمية كعم .ج 

( كذلؾ في حاؿ عدـ تكفر معايير IAS( كمعايير المحاسبة الدكلية )IFRSالتي حددتيا المعايير الدكلية لإلبالغ المالي ) باالفصاحات
كالتشريعات االردني لممؤسسات المالية اإلسالمية كبما يتفؽ مع المعايير الشرعية لحيف صدكر معايير إسالمية ليا كتعميمات البنؾ المركزم 

جعة األخرل ذات العالقة كأف يتأكد مف أف اإلدارة التنفيذية عمى عمـ بالتغيرات التي تطرأ عمى المعايير الصادرة عف ىيئة المحاسبة كالمرا
 لممؤسسات المالية االسالمية كالمعايير الدكلية لإلبالغ المالي.

ك المحتمميف االطالع عمى نتائج أريره النصؼ سنكية، إفصاحات تتيح لممساىميف الحالييف يتأكد المجمس مف تضميف التقرير السنكم لمبنؾ كتقا .د 
 العمميات كالكضع المالي لمبنؾ.

 
يقـك المجمس كالييئة بالتأكد مف تضميف التقرير السنكم لمبنؾ إفصاحات تتيح ألصحاب حسابات االستثمار الحالييف أك المحتمميف االطالع  .ق 

 لمبنؾ.كالشرعي عمى نتائج العمميات كالكضع المالي 
 ف التقرير السنكم يتضمف ما يمي كحد أدنى:أمف المجمس يتأكد  .ك 

 لمبنؾ.ممخصان لمييكؿ التنظيمي  .1.ك 
 ، كأم صالحيات قاـ المجمس بتفكيضيا لتمؾ المجاف. ليات لجاف المجمسممخصان لمياـ كمسؤك  .2.ك 
 ة في دليؿ الحاكمية المؤسسية لمبنؾ كمدل التزامو لتطبيؽ ما جاء في الدليؿ.نيمات التي تيـ اصحاب المصالح المبالمعمك  .3.ك 
ـ أذا كاف مستقالن إس ماؿ البنؾ كفيما كمقدار مساىمتو في رأ تو كخبراتوعضاء المجمس مف حيث مؤىالأمعمكمات عف كؿ عضك مف  .4.ك 
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شكاليا التي أ، كالمكافآت بكافة  خرلأدارات شركات إية عضكيات يشغميا في مجاؿ أال كعضكيتو في لجاف المجمس كتاريخ تعيينو ك 

عمميات أخرل تمت بيف البنؾ كالعضك  حصؿ عمييا مف البنؾ كذلؾ عف السنة المنصرمة ككذلؾ التمكيالت الممنكحة لو مف البنؾ كأم
 أك األطراؼ ذكم العالقة بو.

 معمكمات عف كؿ عضك مف أعضاء الييئة مف حيث مؤىالتو كخبراتو كتاريخ تعيينو كالكظائؼ التي يشغميا حاليان خارج البنؾ. .5.ك 
 معمكمات عف ادارة المخاطر تشمؿ ىيكميا كطبيعة عممياتيا كالتطكرات التي طرأت عمييا. .6.ك 
 كعدد مرات حضكر كؿ عضك في ىذه االجتماعات. كالييئة كلجانوالمجمس عدد مرات اجتماع  .7.ك 
 مجمس كاالدارة التنفيذية المستقيميف خالؿ العاـ.العضاء أاسماء كؿ مف  .8.ك 
أتعاب  عفك  هؿ مكافآت اعضاء المجمس كؿ عمى حدشكاأممخصان عف سياسة منح المكافآت لدل البنؾ ، مع االفصاح عف كافة  .9.ك 

 .كذلؾ عف السنة المنصرمة هدارة التنفيذية العميا كؿ عمى حدشكاليا التي منحت لإلأ، كالمكافآت بكافة هالييئة كؿ عمى حدعضاء أ
 س ماؿ البنؾ ، مع تحديد المستفيد النيائي كثر مف رأأك أ%( 1نسبة ) أسماء المساىميف الذيف يممككف .11.ك 

(Ultimate Beneficial Owners ) أك أم جزء منيا كاف أم مف ىذه المساىمات مرىكنة كميان أك جزئيان.ليذه المساىمات 
عضاء المجمس ككذلؾ أعضاء الييئة بأف العضك لـ يحصؿ عمى أية منافع مف خالؿ عممو في البنؾ كلـ يفصح أإقرارات مف كافة  .11.ك 

 عالقة بو كذلؾ عف السنة المنصرمة.ك ألم مف ذكم الأـ عينية، كسكاء كانت لو شخصيان أعنيا ، سكاء كانت تمؾ المنافع مادية 
 
 (85المادة )

 أحكام عامة
 جتماعات الييئة العامة كذلؾ قبؿ فترة كافية ليصار إلى تسمية مف يمثمو.إلحضكر  األردنيدعكة لمبنؾ المركزم  بتكجيورئيس المجمس  يقـك .أ 
العامة كذلؾ خالؿ مدة ال تتجاكز خمسة أياـ مف تاريخ مصادقة جتماعات الييئة إبمحاضر  األردنييقـك رئيس المجمس بتزكيد البنؾ المركزم  .ب 

 مراقب عاـ الشركات أك مف يمثمو عمى محضر االجتماع.
جتماع الييئة العامة عف رغبتو بترشيح المدقؽ الخارجي إردني قبؿ ثالثيف يـك عمى األقؿ مف تاريخ األ يقـك البنؾ بإعالـ البنؾ المركزم .ج 

 و مف قبؿ الييئة العامة.النتخابو أك إعادة انتخاب
النتخابو  عضك الييئةجتماع الييئة العامة عف رغبتو بترشيح إردني قبؿ ثالثيف يـك عمى األقؿ مف تاريخ األ يقـك البنؾ بإعالـ البنؾ المركزم .د 

 أك إعادة انتخابو مف قبؿ الييئة العامة.
أك أكثر مف رأس ماؿ البنؾ ( %1) المرىكنة مف قبؿ مساىمي البنؾ الذيف يممككف األسيـبعدد  األردنييقـك البنؾ بتزكيد البنؾ المركزم  .ق 

 كالجية المرتينة ليا ىذه األسيـ.
بالمعمكمات المتعمقة بأعضاء المجمس كالمجاف المنبثقة عنو كبأعضاء الييئة كأعضاء إدارتو التنفيذية  األردنييقـك البنؾ بتزكيد البنؾ المركزم  .ك 

 نكم ككذلؾ عند حدكث أم تعديؿ.العميا بشكؿ نصؼ س
بالمعمكمات المتعمقة بأعضاء مجالس اإلدارات أك ىيئات المديريف كاإلدارات التنفيذية العميا لشركاتو  األردني يقـك البنؾ بتزكيد البنؾ المركزم .ز 

 .صؼ سنكم ككذلؾ عند حدكث أم تعديؿالتابعة داخؿ المممكة كخارجيا بشكؿ ن
 


