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ا
 مقدمة:  أوال

  اإلســالمي األرد ي ع أهمية الحاكمية املؤســســية لي البن تنب  
ً
 الثقة تعزيز املؤســيــهد  هد   األداءلتطوير من أنها توفر أســاســا

ختلفة، وأ شــــــطتهبالبن  
 
أصــــــحاب املصــــــال   جميع الحاكمية املؤســــــســــــية عحى أنها مفتا  ثقة إلىن مصــــــرفنا ينظر إومن هنا ف امل

 وذوي العالقة.

شار  إدارةوعليه قرر مجلس   إالبن  اعتماد وتبند دليل الحاكمية املؤسسية )ي 
ً
  إعدادهوالذي تم  ،بالدليل(  ليه الحقا

ً
وفقا

 إلى التعليمات املعدلة للحاكمية املؤســــــــــســــــــــية للبنوك االســــــــــالمية رقم  ،املمارســــــــــات الدولية  هذا الخصــــــــــو  ألفضــــــــــل
ً
واســــــــــتنادا

 الصادرة عن البن  املركزي األرد ي. 25/09/2016( تاريخ 64/2016)

ؤســـــــــــــســـــــــــــية املتمثلة بعدالة التعامل مع  افة حيث يهد  البن  من خالل تبنيه لهذا الدليل تحقيق مبادئ الحاكمية امل

إضـــــافة إلى الشـــــفافية واإلفصـــــا  عن وضـــــع البن  املالي واإلداري الحقيقي واملســـــاءلة لي العالقات  بالبن ،الجهات ذات العالقة 

 وبين مجلس االدارة واملساهمين، وبين مجلس االدارة والجهات املختلفة األخرى. بين مجلس االدارة واإلدارة التنفيذية العليا،
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ا
 : التعريفات ثانيا

 

يكون للكلمات والعبارات الواردة لي هذه التعليمات املعا ي املحددة لها فيما بعد ما لم تدل القرينة أو السياق عحى  

 غير ذل .

 البن  اإلسالمي األرد ي. البن   .1

 البن  املركزي األرد ي. البن  املركزي   .2

 دليل الحاكمية املؤسسية للبن  اإلسالمي األرد ي. الدليل  .3

 الحاكمية املؤسسية  .4

وَجه ويدار به البن ، والذي يهد  إلى تحديد األهدا  املؤسسية  النظام الذي ي 

وحماية مصال  املودعين  آمن،وإدارة عمليات البن  بشكل  وتحقيقها،للبن  

وااللتزام باملسؤولية الواجبة تجاه  املشترك،وأصحاب حسابات االستثمار 

والتزام البن  بالتشريعات وسياسات  اآلخرين،املساهمين وأصحاب املصال  

 البن  الداخلية.

 مجموعة البركة املصرفية )الشركة األم(. املجموعة  .5

 األرد ي. مجلس إدارة البن  اإلسالمي املجلس  .6

 االدارة التنفيذية العليا  .7

 املدير العام ومساعد املدير تشمل الرئيس التنفيذي /املدير العام للبن  ونائب

ومدير دائرة العمليات الخارجية ومدير دائرة العمليات دائرة املالية الومدير العام 

الداخحي ومدير دائرة التدقيق  ومدير دائرة املخاطر ومدير دائرة إدارة املركزية،

 مراقبة ومدير دائرة املالية واملؤسساتالتدقيق الشرعي الداخحي ومدير الخزينة 

من موازية ألي  تنفيذية سلطة له موظف لي البن  باإلضافة ألي االمتثال،

 بالرئيـــــــس التنفيذي /املدير العام.
ً
 مباشـــــــرة

ً
 الســـلطات املذ ورة ويرتبط وظيفيا

 املالءمة  .8

توفر متطلبات معينة لي أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا وأعضاء 

لتحقيق أكبر قدر من املصداقية والنزاهة  البن ،هيئة الرقابة الشرعية لي 

والكفاءة والخبرات الالزمة والقدرة عحى االلتزام وتكريس الوقت الالزم لعمل 

 البن .

 الشرعية لي البن  اإلسالمي األرد ي.هيئة الرقابة  الهيئة  .9

 املدقق الخارجي  .10
مدقق حسابات البن  املعتمد للقيام بتدقيق عمليات وحسابات البن  اإلسالمي 

 األرد ي.

 صلة القرابة من الدرجة األولى  .11
ويعتبر أقارب أحد الزوجين لي نفس للشخص وهم األب واألم واالبن والبنت 

 .الزوج اآلخر القرابة والدرجة بالنسبة إلى

 صلة القرابة من الدرجة الثانية  .12
أقارب أحد  للشخص ويعتبر والحفيد والحفيدة  هم األخ واألخت والجد والجدة

 الزوجين لي نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج اآلخر

 صلة القرابة من الدرجة الثالثة  .13
ويعتبر أقارب أحد واألخت للشخص وأوالد األخ هم العم والعمة والخال والخالة 

 .الزوجين لي نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج اآلخر

 صلة القرابة من الدرجة الرابعة  .14
واألخت للشخص ويعتبر أوالد العم والعمة وأوالد الخال والخالة وأحفاد األخ هم 

 أقارب أحد الزوجين لي نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج اآلخر.

 املصال أصحاب   .15
أي ذي مصــلــحة لي البــن  مـــثل املودعــين أو أصحاب حسابات االستثمار املشترك، 

 اهمــين أو املوظفــيـن أو الدائــنـين أو العمــالء أو الجهات الرقابية املعنية.سأو املـ
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 املساهم الرئييهد  .16
غير  %( أو أكثر من رأسمال البن  بشكل مباشر أو 5الشخص الذي يمل   سبة )

 مباشر.

 عضو مجلس اإلدارة الذي يشارك بمقابل لي إدارة العمل اليومي للبن . العضو التنفيذي  .17

 العضو املستقل  .18
عضو مجلس اإلدارة الذي ال يخضع ألي تأثيرات تحد من قدرته عحى اتخاذه 

 .لقرارات موضوعية لصال  البن  وتتوفر فيه الشروط املبينة لي هذا الدليل

 أعحى لجنة تسهيالت لي اإلدارة التنفيذية. اإلدارة التنفيذيةلجنة   .19
 

 
ا
 االلتزام بالحاكمية املؤسسية :ثالثا

جلس تسمى "لجنة الحاكمية املؤسسية"، تتألف من رئيس املجلس واثنين من األعضاء املشكل لجنة منبثقة عن تت (1

 .الدليل ومراقبة تطبيقهإعداد وتحديث  وتتولى اللجنة التوجيه واإلشرا  عحى املستقلين،

مع ذكر أسباب عدم  ببنوده، االلتزاميوض  مدى يبين وجود الدليل و  بتقرير للجمهور  تقرير مجلس االدارة السنوي تضمين  (2

 االلتزام بأي بند لم يتم تطبيقه.

 www.jordanislamicbank.comللبن   وقع اإللكترو ياملالدليل عحى  يوفر البن  النسخة املعتمدة من (3
 

 
ا
 املبادئ واملرتكزات األساسية للحاكمية املؤسسية :رابعا

حقوق املساهمين واملعاملة املتكافئة للمساهمين  هي مجاالت، ةللحاكمية املؤسسية خمس األساسيةاملبادئ واملرتكزات  تشمل

   من خالل ما يحي: ،املجلس تودور أصحاب املصال  واإلفصا  والشفافية ومسؤوليا

س أو أي من أعضاء ــجلاملس ــالفصل بين منصبد رئيس املجلس والرئيس التنفيذي /املدير العام، وعحى أن ال تربط بين رئي (1

 س التنفيذي /املدير العام صلة قرابة دون الدرجة الرابعة.ــــين مع الرئيــاهمين الرئيســس أو املســاملجل

 غير تنفيذي. (2
ً
 أن يكون رئيس املجلس عضوا

  ،ني  بتحديد ووضو  تام   تتوزع فيها الصالحيات واملسؤوليات وإداريةوجود هيا ل تنظيمية  (3
 
طر فعالة للرقابة ت

 
حقق ووجود أ

 الفصل الواض  لي املسؤوليات وتفويض الصالحيات.

الجهات ذات العالقة، مثل )املساهمين، املودعين، موظفي البن ، السلطات  جميعالحر  عحى تحقيق العدالة لي معاملة  (4

 الرقابية(.

 الجهات ذات العالقة من تقييم وضع البن  وأدائه املالي. كنمالشفافية واإلفصا  بشكل ي   (5

والجهات األخرى ذات جلس املجلس واملساهمين وبين املوبين  اإلدارة التنفيذية العلياو  املجلس املساءلة لي العالقات بين (6

 العالقة.

الءمةالحر  عحى تحقيق مبادئ  (7
 
ٍل من أعضاء  املـــ

 
 . للبن  يئة واإلدارة التنفيذية العلياواله املجلسلي  

 

 
ا
 مجلس االدارة :خامسا

 تشكيلة املجلس (1

. .أ
ً
 يجب أن ال يقل عدد أعضاء املجلس عن أحد عشر عضوا

 ال أن  يجب .ب
ً
.يكون أي من أعضاء املجلس عضوا

ً
 تنفيذيا

 يجب أن ال يقل عدد األعضاء املستقلين عن أربعة أعضاء. .ج

 املجلسأعضاء مالءمة  (2

 وقتاليجب أن يتمتع أعضاء املجلس بأكبر قدر من املصداقية والنزاهة والكفاءة والخبرات الالزمة والقدرة عحى االلتزام وتكريس 

   ويقع عحى عاتق املجلس ولجنة الترشيح واملكافآت مسؤولية التأكد من ذل ، وكما يحي: البن ،لعمل 

 -التالية: الشروط  املجلسيجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية  .أ
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 أن ال يقل عمره عن خمسة وعشرين سنـة.  .1

 له  .2
ً
 عاما

ً
 لي مجلس إدارة أي بن  آخر داخل اململكة أو مديرا

ً
 أن ال يكون عضوا

ً
  أو مديرا

ً
  إقليميا

ً
 فيه،أو موظفا

 
ً
 . للبن  ما لم يكن البن  اآلخر تابعا

 أو مدقق  .3
ً
 قانونيا

ً
 أو مستشارا

ً
 حسابات للبن .أن ال يكون محاميا

 عحى الدرجة الجامعية األولى كحد أد ى سواًء لي االقتصاد أو املالية أو املحاسبة أو إدارة  .4
ً
أن يكون حاصال

التخصصات املشا هة، ويجوز للجنة الترشيح واملكافآت النظر لي إضافة تخصصات أخرى األعمال أو أي من 

 إن اقترنت بخبرة لها عالقة بأعمال البنوك.

 عنها.  .5
ً
 لي الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثال

ً
 أن ال يكون موظفا

 لي مجالس إدارة أكثر من خمس شر ات مساهمة عامة د .6
ً
بصفته الشخصية  اململكة،اخل أن ال يكون عضوا

 لشخص اعتباري لي بعضها اآلخر.
ً
 لي بعضها وبصفته ممثال

ولديه  سنوات،أن يكون لديه خبرة لي مجال أعمال البنوك أو املالية أو املجاالت املشا هة ال تقل عن خمس  .7

 الشريعة اإلسالمية.شطة املصرفية املتوافقة مع أحكام ومبادئ معرفة باأل 

 ملجلساجتماعات ا (3

  .أ
ً
،عحى أعضاء املجلس حضور اجتماعات املجلس حضورا

ً
ولي حال تعذر الحضور الشخصهد فيمكن  شخصيا

لعضو املجلس إبداء وجهة نظره من خالل الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس املجلس، ودون أن يكون له 

 الحق لي التصويت أو التوقيع عحى محضر االجتماع. 

ثيرت من  و املة،يجب تدوين محاضر اجتماعات املجلس ولجانه بصورة دقيقة  .ب
 
أي  قبلوتدوين أي تحفظات أ

 عضو، وأن يحتفظ البن  بجميع هذه املحاضر بشكل مناسب.

 املجلس،عضاء ودقيقة أل  وافيةتقديم معلومات   اٍ ،عحى اإلدارة التنفيذية العليا وقبل اجتماع املجلس بوقٍت  .ج

 التحقق من ذل . املجلسرئيس  وعحى

 واجبات أمين سر املجلس (4

وكيفية  املداوالت واالقتراحات واالعتراضات والتحفظات جميعوتدوين  املجلس،حضور جميع اجتماعات  .أ

 .التصويت عحى مشروعات قرارات املجلس

 وذل  بالتنسيق مع رئيس املجلس. املجلس،تحديد مواعيد اجتماعات  .ب

 جلس عحى محاضر االجتماعات والقرارات.املالتأكد من توقيع أعضاء  .ج

 جلس، ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها لي اجتماع سابق. املمتابعة تنفيذ القرارات املتخذة من  .د

 . لي مكان مناسب جلساملحفظ سجالت ووثائق اجتماعات  .ه

 لس تتوافق مع التشريعات. اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من أن مشاريع القرارات املنوي إصدارها عن املج .و

 التحضير الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان املنبثقة عن املجلس. .ز

 تزويد البن  املركزي بإقرارات املالءمة التد يتم توقيعها من قبل أعضاء املجلس.  . 

 وواجباته املجلسمهام  (5

يتولى املجلس املهام  العالقة،باإلضـــــــــــــافة إلى ما ورد لي قانو ي البنوك والشـــــــــــــر ات وتعليمات الجهات الرقابية األخرى ذات 

 :  (عحى سبيل الذكر ال الحصر) التالية
 

 اإلشراف العام ورسم االستراتيجيات .أ

ومدى كفاية الحاكمية  األم،والشركة  البن إحاطة البن  املركزي  هيكل املجموعة وتعريفه بالروابط والعالقات ما بين  .1

وهذه التعليمات  املؤسسية ضمن املجموعة مع املواءمة بين استراتيجيات وسياسات الحاكمية املؤسسية للشركة األم
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خرى،
 
  وأي تعليمات قد تصدر من أي جهات رقابية أ

 
سبقة ولي حال حصول تعارض يجب أخذ موافقة البن  املركزي امل

 ملعالجة ذل .

يد األهدا  االستراتيجية للبن ، وتوجيه اإلدارة التنفيذية العليا إلعداد استراتيجية لتحقيق هذه األهدا ، واعتماد تحد .2

 هذه االستراتيجية، وكذل  اعتماد خطط عمل تتماشهى مع هذه االستراتيجية.

 ، وترسيخ ثقافة عالية تحديد القيم املؤسسية للبن ، ورسم خطوط واضحة للمسؤولية واملساءلة لجميع أ شطة البن .3

 .خالقية والنزاهة والسلوك املنهدللمعايير األ 

 .العليا واإلدارة التنفيذية والهيئة اعتماد هيكل تنظيمد للبن  يبين التسلسل اإلداري، بما لي ذل  لجان املجلس .4

لي البن ، عحى أن  وأعضاء الهيئة أعضاء اإلدارة التنفيذية العلياو  أعضاء املجلس مالءمة لضمان فعالة اعتماد سياسة .5

أن ، وعحى العضو املرش  واملعينتتضمن هذه السياسة الحد األد ى من املعايير واملتطلبات والشروط الواجب توفرها لي 

 األعضاء ملعايير ، ووضع إجراءات وأنظمة  افية للتأكد من استيفاء جميع يتم مراجعتها  لما استدعت الحاجة لذل 

 مرار تمتعهم  ها.املالءمة واست

التأكد من توفر سياسات وخطط وإجراءات عمل لدى البن  شاملة لجميع أ شطته وتتماشهى مع التشريعات ذات  .6

 العالقة، وأنه قد تم تعميمها عحى جميع املستويات اإلدارية، وأنه يتم مراجعتها بانتظام.

الحاكمية املؤسسية لعمالئه من الشر ات  التحقق من أن سياسة التمويل واالستثمار للبن  تتضمن تقييم نوعية .7

 ملمارساتهم لي مجال 
ً
وخاصة الشر ات املساهمة العامة، بحيث يتم تقييم املخاطر للعمالء بنقاط الضعف والقوة تبعا

 الحاكمية.

 (  افية وموثوق  ها تغطي جميع أ شطة البن .MISضمان وجود نظم معلومات إدارية ) .8

مبادرات اجتماعية مناسبة لي مجال حماية البيــئة والصحة والتعليم، ومراعاة تقديم التمويل التأكد من أن البن  يتبنى  .9

 للشر ات الصغيرة ومتوسطة الحجم بأسعار وآجال مناسبة.

اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإيجاد فصل واض  بين سلطات املساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة من جهة واإلدارة  .10

 هد  تعزيز الحاكمية املؤسسية السليمة، وعليه إيجاد آليات مناسبة للحد من تأثيرات  ،من جهة أخرى  العليا التنفيذية

 املساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة، وذل  من خالل اآلتي عحى سبيل املثال ال الحصر:

i. العليا. أن ال يشغل أي من املساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة لي اإلدارة التنفيذية 

ii.   والعمل لي إطار التفويض املمنو  لها من قبله. وحده،لطتها من املجلس أن تستمد اإلدارة التنفيذية العليا س 

راعى عدم التوسع لي ذل  بما يخل بالدور الرقابي  موافقته،تحديد العمليات املصرفية التد تتطلب  .11  للمجلس،عحى أن ي 

 بما لي ذل  رئيس وأن ال يمنح صالحيات تنفيذية بما فيها ص
ً
الحيات منح ائتمان لعضو من أعضاء املجلس منفردا

 املجلس.

تسهيالت للجنة لي تعديل شروط أو هيكلة ال املنبثقة عن املجلس تفويض بعض أو جميع صالحيات لجنة التسهيالت .12

 اطالع لجنة التسهيالت عحى ما تم  اتخاذه من قرارات ضمن هذه الصالحيات. وعحى أن يتم ،اإلدارة التنفيذية

 تحديد مهام وواجبات أمين سر املجلس. .13

رسم السياسة العامة الواجبة التطبيق بين حين وآخر، لي مجاالت توظيف األموال واملوارد املالية املتاحة، وتحديد طرق  .14

 املقبولة من الوجهة الشرعية. استثمارها، وترتيب توزيع املخاطر والضمانات

إقرار رسوم الخدمة والعموالت واألجور التد يمكن للبن  أن يتقاضاها عن األعمال املصرفية وأعمال اإلدارة لي  شاطاته  .15

 املختلفة.

 إقرار التسويات واملصالحات وقبول التحكيم التد توافق إدارة البن  عحى الدخول فيها. .16

وضوعة لفتح الفروع الجديدة، والتوسع لي مجاالت االستثمار املختلفة، وابتكار األساليب إقرار خطة العمل السنوية امل .17

 الجديدة لتطوير العمل املصرلي القائم عحى غير أساس الربا )الفائدة(.
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 ملا يقرره  .18
ً
تعيين واحد أو أكثر من أعضاء املجلس يكون له أو لهم حق التوقيع عن البن  منفردين أو مجتمعين، وفقا

 جلس  هذا الشأن.امل

في البن . .19
 
 منح حق الَتوقيع ملوظ

 

 التنفيذية العليا اإلدارة .ب

دائرة  املخاطر ومدير الداخحي ومدير دائرة إدارة  ل من املدير العام ومدير التدقيق الداخحي ومدير التدقيق الشرعي تعيين  .1

عحى أن يتم  الحصول عحى عدم مما عة البن  املركزي عحى استقالة  خدماتهم،االمتثال وقبول استقاالتهم أو إنهاء  مراقبة

سبقة من لجنة الترشيح واملكافآت.  أو إنهاء خدمات أي منهم بناًء عحى توصية م 

واعتماد  مالءته،اإلشرا  عحى اإلدارة التنفيذية العليا ومتابعة أدائها، والتأكد من سالمة األوضاع املالية للبن  ومن  .2

 جراءات مناسبة لإلشرا  والرقابة عحى أداء البن . سياسات وإ

( لتحديد وقياس KPIsاعتماد سياسة ملراقبة ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية العليا عن طريق وضع مؤشرات أداء رئيسية ) .3

 ورصد األداء والتقدم نحو تحقيق األهدا  املؤسسية.

جنة الترشيح واملكافآت إلى االدارة التنفيذية العليا والتأكد من املوافقة عحى انضمام األشخا  الذين يتم ترشيحهم من ل .4

 توفر الخبرة واملؤهالت املطلوبة لديهم. 

 تعيين أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا لي البن .  حىوافقة عامل .5

لي السنة  واحدة طة مرة( ألعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للبن ، ومراجعة هذه الخSuccession Planإقرار خطة إحالل ) .6

 عحى األقل. 

 ممارسة الصالحيات التد لم يفوضها للرئيس التنفيذي /املدير العام. .7

 عحى مالءمة أي من أعضاء االدارة التنفيذية العليا.البن  املركزي عن أي معلومات جوهرية  إعالم .8
ً
 يمكن أن تؤثر سلبا

 

 بيئة وأنظمة الضبط الشرعي .ج

 الداخلية،ونظام للضوابط الشرعية يتضمن نظام للرقابة الشرعية  ومستقلة، شرعية مالئمةضمان وجود هيئة رقابة  .1

 عحى  ل وحدة من وحدات البن .
ً
 مستقال

ً
 فعاال

ً
 شرعيا

ً
 وذل  من خالل التأكد من أن هناك إشرافا

 ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية والفتاوى  .2
ً
والقرارات الشرعية الصادرة التحقق من أن جميع األ شطة املصرفية تتم وفقا

 عن الهيئة.

 هد  مساعدتها لي ممارسة مهامها املتمثلة لي  املناسب،ضمان تزويد الهيئة باملعلومات الضرورية والكافية ولي الوقت  .3

 التأكد من مدى التزام البن  بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وتكوين رأي مستقل بالخصو .

واالتفاقيات واملنتجات والخدمات وسياسات االستثمار  ة عحى جميع العقود واملعامالتضمان الحصول عحى رأي الهيئ .4

وتوزيع األربا  وتحميل الخسائر وتجنيب اإليرادات عحى حسابات االستثمار املشترك وآلية التصر  لي الدخل غير املطابق 

 .للشريعة

حسابات االستثمار املشترك، عحى أن يتم مراجعتها من  اعتماد السياسة التد تنظم العالقة بين البن /املساهمين وأصحاب .5

 قبل الهيئة وااللتزام بنشر هذه السياسة عحى موقع البن  اإللكترو ي.

  اعتماد دليل السياسات واإلجراءات الخاصة بااللتزام بمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية عحى أن يحتوي عحى األقل ما يحي: .6

 للحصول عحى الفتاوى و/أو قرارات الهيئة حولها. آلية عرض املواضيع عحى الهيئة .أ

 دليل/إجراءات عمل الهيئة.  .ب

 آلية ضمان االلتزام بالفتاوى أو القرارات الصادرة عن الهيئة.  .ج

   آلية لتسهيل اتصال وحدات البن  املختلفة وعمالء البن  مع الهيئة. .د

 ألي فتوى صادرة عن الهيئة. بشر -طلبهمعند -ضمان وجود آلية لتزويد عمالء البن   .7
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، ولي حال تم طر  منتج أو خدمة أو اإللكترو يااللتزام بنشر الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة عحى موقع البن   .8

صدرت بشأنها فتاوى وقرارات، فيتم  شرها خالل فترة ال تزيد عحى ستة أشهر من تاريخ و   هاتتعلق  اعتماد معالجة أو آلية

 تماد.الطر /االع

 ضمان االلتزام بمعايير الضبط الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية. .9

وضمان أن  للبن ،ضمان وتعزيز استقاللية املدققين الشرعيين الداخليين، وإعطائهم مكانة مناسبة لي السلم الوظيفي  .10

إلى جميع السجالت واملعلومات واالتصال بأي موظف داخل بما لي ذل  حق وصولهم  بواجباتهم،يكونوا مؤهلين للقيام 

 وإعداد التقارير دون أي تدخل خارجي. البن ،

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الشرعي الداخحي وذل  من خالل: .11

 وترسيخ ذل  لي البن . الداخحي إعطاء األهمية الالزمة لعملية التدقيق الشرعي .أ

 .الداخحي مالحظات التدقيق الشرعيمتابعة تصويب  .ب

وعحى  وتدريبهم،التحقق من توفر املوارد الكافية والعدد الكالي من الكوادر البشرية املؤهلة إلدارة التدقيق الشرعي الداخحي  .12

 أن يتوفر لي العاملين لي الدائرة الحد األد ى من املتطلبات التالية:

 املعامالت املالية اإلسالمية وشروط  ل عقد وأسباب فساده.شهادة جامعية مالئمة مع اإلملام بأصول  .أ

 أن يكون عحى دراية ومعرفة باملعايير الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية. .ب

 سنوات كحٍد أعحى. التحقق من تدوير موظفي التدقيق الشرعي الداخحي عحى تدقيق أ شطة البن   ل ثالث .13

 دم تكليف موظفي التدقيق الشرعي الداخحي بأي مهام تنفيذية.التحقق من ع .14

 (.Outsourced Activitiesبما فيها املسندة لجهات خارجية ) التحقق من إخضاع جميع أ شطة البن  للتدقيق الشرعي .15

ة التدقيق ( يتضمن مهام وصالحيات ومسؤوليات إدار Internal Shria’a Audit Charterاعتماد ميثاق تدقيق شرعي داخحي ) .16

 ذات العالقة. عحى األطرا الشرعي بناًء عحى توصية الهيئة، وتعميمه 

التحقق من أن دائرة التدقيق الشرعي الداخحي خاضعة لإلشرا  املباشر من الهيئة، وأنها ترفع تقاريرها إلى رئيس الهيئة  .17

 .والرئيس التنفيذي/ املدير العام و سخه منها إلى لجنة التدقيق
 

 الداخلي والخارجيالتدقيق  .د

 والتأكد من قيام املدقق الداخحي واملدقق الخارجي بمراجعة  .1
ً
اعتماد أنظمة ضبط ورقابة داخلية للبن  ومراجعتها سنويا

 
ً
  .هيكل هذه األنظمة مرة واحدة عحى األقل سنويا

 :من أن دائرة التدقيق الداخحي لي البن  قادرة عحى القيام باملهام اآلتية كحد أد ىالتأكد  .2

 التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية  افية أل شطة البن  وشر اته التابعة وااللتزام  ها. .أ

 التحقق من االمتثال لسياسات البن  الداخلية واملعايير الدولية والتشريعات ذات العالقة. .ب

تتوفر  واإلدارية،بحيث يتم التأكد من أن املعلومات الرئيسية حول األمور املالية  واإلدارية،تدقيق األمور املالية  .ج

 فيها الدقة واالعتمادية والتوقيت املناسب.

 مراجعة االلتزام بدليل الحاكمية املؤسسية. .د

وبما يتفق مع املنهجية املعتمدة من  (،Stress Testingمراجعة صحة وشمولية اختبارات األوضاع الضاغطة ) .ه

 املجلس.

 (.ICAAPالتأكد من دقة اإلجراءات املتبعة لعملية التقييم الداخحي لكفاية رأسمال البن  ) .و

وضمان أن يكونوا مؤهلين  للبن ،ضمان وتعزيز استقاللية املدققين الداخليين، وإعطائهم مكانة مناسبة لي السلم الوظيفي  .3

بحيث  بما لي ذل  حق وصولهم إلى جميع السجالت واملعلومات واالتصال بأي موظف داخل البن  بواجباتهم،للقيام 

 وإعداد التقارير دون أي تدخل خارجي. إليهم،يمكنهم ذل  من أداء املهام املو لة 

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخحي وذل  من خالل: .4
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 التدقيق وترسيخ ذل  لي البن .إعطاء األهمية الالزمة لعملية  .أ

 متابعة تصويب مالحظات التدقيق. .ب

( يتضمن مهام وصالحيات ومسؤوليات إدارة التدقيق بناًء عحى Internal Audit Charterاعتماد ميثاق تدقيق داخحي ) .5

 ذات العالقة. عحى األطرا توصية لجنة التدقيق، وتعميمه 

لإلشرا  املباشر من لجنة التدقيق، وأنها ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس  التحقق من أن دائرة التدقيق الداخحي خاضعة .6

 .والرئيس التنفيذي/ املدير العام لجنة التدقيق

7. .
ً
 واستمرارا

ً
 ضمان استقاللية مدقق الحسابات الخارجي بداية

قبل االتفاق مع املدقق الخارجي لتقديم أي خدمات أخرى خارج نطاق مهمة و بناًء عحى توصية لجنة التدقيق املوافقة و  .8

وعحى أن يتم اإلفصا   بمقتضاه،التدقيق، وبما ينسجم وقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات النافذ والتعليمات الصادرة 

 عن هذه الخدمات.

ة أو الحليفة أو املرتبطة  ها بأي شكل من األشكال ضمان تدوير منتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق وشر اتها التابع .9

  ل سبع سنوات كحد أعحى وذل  من تاريخ االنتخاب وعحى أن يتم مراعاة ما يحي:

 من عام  .أ
ً
 .2010تحتسب مدة السبع سنوات عند بدء التطبيق اعتبارا

 القديم.( مع املكتب Jointتكون السنة األولى )عند التدوير( للمكتب الجديد بشكل مشترك ) .ب

 ل من تاريخ آخر انتخاب له بالبن ال يجوز إعادة انتخاب املكتب القديم مرة أخرى قبل مرور سنتين عحى األق .ج

 بخال  مهمة التدقيق املشتركة.

اتخاذ اإلجراءات املناسبة ملعالجة نقاط الضعف لي أنظمة الضبط والرقابة الداخلية أو أي نقاط أخرى أظهرها  .د

 املدقق الخارجي.
 

 إدارة املخاطر .ه

اعتماد استراتيجية إلدارة املخاطر ومراقبة تنفيذها، بحيث تتضمن مستوى املخاطر املقبولة وضمان عدم تعريض البن   .1

 ببيئة العمل التشغيلية للبن  واملخاطر املرتبطة  ها، وأن يتأكد من وجود أدوات 
ً
ملخاطر مرتفعة، وأن يكون املجلس ملما

 أنواع املخاطر التد يتعرض لها البن . جميعطر لي البن  قادرة عحى تحديد وقياس وضبط ومراقبة وبنية تحتية إلدارة املخا

بما لي ذل  مساءلة اإلدارة التنفيذية العليا املعنية بشأن  املقبولة،التحقق من معالجة التجاوزات عحى مستويات املخاطر  .2

 هذه التجاوزات. 

لقياس قدرة البن  عحى تحمل  دوري،التأكد من أن دائرة إدارة املخاطر تقوم بإجراء اختبارات األوضاع الضاغطة بشكل  .3

وأن يكون للمجلس دور رئييهد لي اعتماد الفرضيات والسيناريوهات املستخدمة  املرتفعة،الصدمات ومواجهة املخاطر 

 اجب اتخاذها بناًء عحى هذه النتائج.ومناقشة نتائج االختبارات واعتماد اإلجراءات الو 

وبحيث تكون هذه املنهجية شاملة وفعالة وقادرة عحى تحديد  البن ،اعتماد منهجية التقييم الداخحي لكفاية رأسمال  .4

جميع املخاطر بما فيها املخاطر الشرعية التد من املمكن أن يواجهها البن ، وتأخذ باالعتبار خطة البن  اإلستراتيجية 

من احتفاظ البن  برأسمال  ا   تطبيقها والتأكدرأس املال، ومراجعة هذه املنهجية بصورة دورية والتحقق من  وكفاية

 ملقابلة جميع املخاطر التد يواجهها.

وقدرات ومؤهالت موظفي دائرة إدارة  ذل ،عحى املخاطر املترتبة  وقبل التوسع لي أي من أ شطة البن  األخذ باالعتبار  .5

 املخاطر.

استقاللية دائرة إدارة املخاطر لي البن ، وذل  من خالل رفع تقاريرها إلى لجنة إدارة املخاطر، ومنح الدائرة  ضمان .6

 الصالحيات الالزمة لتمكينها من الحصول عحى املعلومات من دوائر البن  األخرى والتعاون مع اللجان األخرى للقيام بمهامها.

 ملخاطر املقبولة للبن .ااعتماد وثيقة  .7
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 االمتثال مراقبة .و

االمتثال قسم لالمتثال الشرعي، وضمان استمرار مراقبة وبحيث تتضمن إدارة  االمتثال، مراقبة إدارةضمان استقاللية  .1

دربة.  رفدها بكوادر  افية وم 

ومراجعة اعتماد سياسة لضمان امتثال البن  لجميع التشريعات ذات العالقة وللفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة،  .2

 هذه السياسة بشكل دوري والتحقق من تطبيقها.

 .االمتثال مراقبةاعتماد مهام ومسؤوليات دائرة  .3
 

 القيم السلوكية وتعارض املصالح .ز

اعتماد سياسة وإجراءات ملعالجة تعارض املصال ، واإلفصا  عن أي تعارض لي املصال  قد ينشأ عن ارتباط البن   .1

 بالشر ات داخل املجموعة.

 باالعتبار التشريعات  العالقة،اعتماد سياسة وإجراءات للتعامالت مع ذوي  .2
ً
بحيث تشمل تعريف هذه األطرا  آخذا

 وشروط التعامالت وإجراءات املوافقة وآلية مراقبة هذه التعامالت، بحيث ال يسمح بتجاوز هذه السياسات واإلجراءات.

 اسات واإلجراءات املعتمدة.التنفيذية العليا تنفذ السيالتأكد من أن اإلدارة  .3

 اعتماد ضوابط لحركة انتقال املعلومات بين مختلف اإلدارات، تمنع االستغالل للمنفعة الشخصية. .4

 وبحيث تتضمن بحد أد ى اآلتي: اإلدارييناعتماد سياسات وميثاق للسلوك املنهد وتعميمها عحى جميع  .5

 ملصلحتهم الشخصية. معلومات داخلية لي البن  اإلداريينمن  عدم استغالل أي .أ

 العالقة.قواعد وإجراءات تنظم العمليات مع ذوي   .ب

 الحاالت التد قد ينشأ عنها تعارض مصال . .ج

 تتمتع بنزاهة عالية لي ممارسة أعمالها وتتجنب تعارض املصال . العليا التأكد من أن اإلدارة التنفيذية .6
 

 حقوق أصحاب املصالح .ح

وذل  من خالل اإلفصا  وتوفير معلومات ذات داللة حول  املصال ،توفير آلية محددة لضمان التواصل مع أصحاب  .1

 أ شطة البن  ألصحاب املصال  من خالل اآلتي: 

 اجتماعات الهيئة العامة. .أ

 تقرير مجلس االدارة السنوي. .ب

جلس حول تداول أسهم البن  ووضعه باإلضافة إلى تقرير امل مالية،تقارير ربع سنوية تحتوي عحى معلومات  .ج

 املالي خالل السنة.

 املوقع اإللكترو ي للبن . .د

 قسم عالقات املساهمين. .ه

ضمان تخصيص جزء من موقع البن  اإللكترو ي يتضمن توضيح لحقوق املساهمين وتشجيعهم عحى الحضور والتصويت  .2

ماعات ومن ضمنها النص الكامل للدعوة ومحاضر لي اجتماعات الهيئة العامة، وكذل   شر املستندات املعنية باالجت

 االجتماعات. 

 ضمان تخصيص جزء من موقع البن  اإللكترو ي يتضمن توضيح .3
ً
و شر  املشترك،لحقوق أصحاب حسابات االستثمار  ا

 السياسة التد تنظم عالقتهم باملساهمين وبحيث تتضمن إفصاحات كمية ونوعية.

 

 الشفافية واإلفصاح .ط

 املعلومات املالية وغير املالية التد تهم أصحاب املصال . شر التأكد من  .1
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التزام البن  باإلفصاحات التد حددتها املعايير الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية التأكد من  .2

وذل  لي حال  ،(IASدولية )ومعايير املحاسبة ال ،(IFRSواإلفصاحات التد حددتها املعايير الدولية لإلبالغ املالي )  ،اإلسالمية

وأن يتأكد من   ،وتعليمات البن  املركزي والتشريعات األخرى ذات العالقةللمؤسسات املالية اإلسالمية عدم توفر معايير 

أن اإلدارة التنفيذية العليا عحى علم بالتغيرات التد تطرأ عحى املعايير الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات 

 املالية اإلسالمية واملعايير الدولية لإلبالغ املالي.

تتيح للمساهمين الحاليين أو املحتملين  تضمين تقرير مجلس االدارة السنوي للبن  وتقاريره الربعية، إفصاحاتالتأكد من  .3

 االطالع عحى نتائج العمليات والوضع املالي للبن .

 تقرير مجلس االدارة السنوي كحد أد ى ما يحي:التأكد من تضمين  .4

 للهيكل التنظيمد للبن . .أ
ً
 ملخصا

 ملهام ومسؤوليات لجان املجلس، وأي صالحيات قام املجلس بتفويضها لتل  اللجان. .ب
ً
 ملخصا

املعلومات التد تهم أصحاب املصال  املبينة لي دليل الحاكمية املؤسسية للبن  ومدى التزامه بتطبيق ما جاء  .ج

 لي الدليل.

 يفيد أن املجلس مسؤول عن دقة وكفاية البيانات املالية للبن  واملعلومات الواردة لي ذل  التقرير، وعن  .د
ً
نصا

  ة.والشرعي كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

 ،عن  ل عضو من أعضاء املجلس من حيث مؤهالته وخبراته ومقدار مساهمته لي رأسمال البن  معلومات .ه

 أم ال وعضويته لي لجان املجلس وتاريخ تعيينه
ً
وأي عضويات يشغلها لي مجالس إدارات  ،وفيما إذا  ان مستقال

  عن السنة املنصرمة، وكذل  شر ات أخرى، واملكافآت بجميع أشكالها التد حصل عليها من البن  وذل

 التمويالت املمنوحة له من البن ، وأي عمليات أخرى تمت بين البن  والعضو أو األطرا  ذوي العالقة به.

والوظائف التد يشغلها  عن  ل عضو من أعضاء الهيئة من حيث مؤهالته وخبراته وتاريخ تعيينهمعلومات  .و

 خارج البن 
ً
 .حاليا

 املخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التد طرأت عليها. عن دائرة إدارةمعلومات  .ز

 جلس ولجانه والهيئة وعدد مرات حضور  ل عضو لي هذه االجتماعات.املعدد مرات اجتماع  . 

 أسماء  ل من أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية العليا والهيئة املستقيلين خالل العام. .ط

 عن سياسة منح املكافآت لد .ي
ً
ى البن ، مع اإلفصا  عن جميع أشكال مكافآت أعضاء املجلس  ل عحى ملخصا

حده، وعن أتعاب أعضاء الهيئة  ل عحى حده، واملكافآت بجميع أشكالها التد منحت لإلدارة التنفيذية العليا 

 وذل  عن السنة املنصرمة.  حده، ل عحى 

 Ultimate)البن ، مع تحديد املستفيد النهائي   %( أو أكثر من رأسمال 1أسماء املساهمين الذين يملكون  سبة ) .ك

Beneficial Owners)  
ً
لهذه املساهمات أو أي جزء منها، وتوضيح إن  ان أي من هذه املساهمات مرهونة  ليا

 .
ً
 أو جزئيا

 عمله خالل من منافع أي وكذل  أعضاء الهيئة بأن العضو لم يحصل عحى املجلس من جميع أعضاءإقرارات  .ل

  عينية، وسواء  انت أم مادية املنافع تل   انت سواءً  عنها، يفص  لمو  لي البن 
ً
أو ألي من ذوي  له شخصيا

 .العالقة به، وذل  عن السنة املنصرمة

إفصاحات تتيح ألصحاب حسابات  السنوي،عحى املجلس والهيئة التأكد من تضمين تقرير مجلس االدارة  .م

 طالع عحى نتائج العمليات والوضع املالي والشرعي للبن .االستثمار املشترك الحاليين أو املحتملين اال 
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 تقييم األداء وتحديد املكافآت  .ي

 -وعحى أن يتضمن هذا النظام كحد أد ى ما يحي: أعضائه،وأعمال  املجلس استحداث نظاٍم لتقييم أعمال .1

 مكن قياسه.وضع أهدا  محددة وتحديد دور املجلس لي تحقيق هذه األهدا  بشكل ي   -أ

واستخدامها  االستراتيجية،( التد يمكن استخالصها من الخطط واألهدا  KPIsتحديد مؤشرات أداء رئيسة )  -ب

 لقياس أداء املجلس.

 واملساهمين ودورية هذا التواصل. املجلسالتواصل ما بين  -ج

 مع اإلدارة التنفيذية العليا. املجلسدورية اجتماعات  -د

مقارنة أدائه بأداء األعضاء اآلخرين، ويجب الحصول عحى التغذية جلس، وكذل  املدور العضو لي اجتماعات  -ه

 الراجعة من العضو املعند وذل   هد  تحسين عملية التقييم.

2.  
َ
 تقييم أداء الهيئة ك

 
 وفق نظام تقييم م  ك

ً
بل لجنة الترشيح واملكافآت بما لي ذل  وضع مؤشرات عد من ق  ل وأعضائها سنويا

وذل  من خالل دور العضو لي اجتماعات الهيئة  ،معايير تقييم أداء الهيئة وأعضائهااألداء الرئيسة، وبحيث تتضمن 

وكذل  مقارنة أدائه بأداء األعضاء اآلخرين للهيئة، ويجب الحصول عحى التغذية الراجعة من العضو املعند وذل   هد  

ها وواجباتها ومدى فعالية نظام الضوابط ملهام الهيئة مدى إنجاز كما يجب أن يشمل نظام التقييم  ،تحسين عملية التقييم

 البن  املركزي بنتيجة هذا التقييم. وإعالموالرقابة الشرعية لي البن ، 

،املدير العام الرئيس التنفيذي /تقييم أداء  .3
ً
عد من قبل لجنة الترشيح واملكافآت بما لي ذل  وضع وفق نظام تقييم م   سنويا

املدير العام  ل من األداء املالي واإلداري الرئيس التنفيذي /عايير تقييم أداء وبحيث تتضمن م الرئيسة،مؤشرات األداء 

للبن ، والتزامه بتطبيق الضوابط الشرعية املعتمدة لي البن ، ومدى إنجازه لخطط واستراتيجيات البن  متوسطة وطويلة 

 البن  املركزي بنتيجة هذا التقييم. وإعالماألجل، 

 عحى أن يشمل هذا النظام عحى اآلتي كحد أد ى: البن ، موظفياعتماد نظام لقياس أداء  .4

 ترجيحي اعطى وزن  أن ي   -أ
ً
 مناسب ا

ً
لقياس أداء االلتزام بإطار عمل إدارة املخاطر وتطبيق الضوابط الداخلية  ا

 واملتطلبات التنظيمية.

بعين االعتبار عناصر أن ال يكون إجمالي الدخل أو الربح العنصر الوحيد لقياس األداء، ولكن يجب أن تؤخذ  -ب

 
 
  األداءخرى لقياس أ

ً
مثل املخاطر املرتبطة بالعمليات األساسية ورضا العميل وغيرها حيثما  ان ذل  قابال

 للتطبيق.

 عدم استغالل النفوذ وتعارض املصال . -ج

  املكافآتتحديد  .ك

 عحى نظام التقييم الذي وذل   الهيئة،العضاء املجلس وتحديد اتعاب أعضاء  املكافآتلتحديد  إجراءاتوضع  .1
ً
اعتمادا

 لسياسة منح  املجلس،أقره 
ً
 من قبله. واملكافآت واملعتمدةاملالية التد تم وضعها من قبل لجنة الرشيح  املكافآتوفقا

 العناصر التالية كحد أد ى: املالية املكافآت منح يجب أن يتوفر لي سياسة .2

عدة .أ الالزمة واستقطا هم وتحفيزهم واالرتقاء  والخبرات واملهارات الكفاءات ذوي  عحى للمحافظة أن تكون م 

  بأدائهم.

صممة تكون  أن .ب  . البن  وسمعة مالءة عحى يؤثر  بشكل استخدامها عدم لضمان م 

 .وتوقيتها واألربا  السيولة ووضع املخاطر  باالعتبار  أن تأخذ .ج

 عحى أدائه ليبل  الحالية، السنة أداء عحىفقط  أةكافامل منح عنصر  يستند ال  أن .د
ً
 املتوسط املدى أن يستند أيضا

 سنوات.( 5-3) والطويل

 .واستراتيجيته وقيمه البن  أن تعبر عن أهدا  .ه

حدد شكل املكافآت كأن تكون عحى شكل .و
 
األسهم أو أي مزايا  خيارات و عالوات أ و أبدالت أو  رواتبأو أتعاب  ت

 أخرى.
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 عحى التأجيل وفترة نسبةهذه ال تحديد يتم بحيث ،املكافآت من معقولة  سبة دفع تأجيل أن تتضمن إمكانية .ز

 .نشاطاتال ومخاطر  العمل طبيعة أساس

 االمتثال، مراقبة الداخحي،التدقيق  خاطر،املالدوائر الرقابية )إدارة  ملوظفيال يتم منح مكافآت مالية  أن . 

 عحى نتائج أعمال الدوائر التد يراقبونها. 
ً
 وغيرها( اعتمادا

 املجلسأعضاء واجبات  (6

 :بما يحي كحد أد ىعحى  ل عضو من أعضاء املجلس االضطالع 

ومواكبة التطورات التد تحصل  للبن ،اإلملام بالتشريعات واملبادئ املتعلقة بالعمل املصرلي اإلسالمي والبيئة التشغيلية  .أ

وكذل  املستجدات الخارجية التد لها عالقة بأعماله بما لي ذل  متطلبات التعيين لي وظائف اإلدارة التنفيذية العليا  فيه،

 لي البن .

 فيها حضور اجتماعات املجلس .ب
ً
  واللجان التد هو عضوا

ً
 شخصيا

ً
واجتماعات لجانه حسب املقتضهى واجتماعات ، حضورا

 .الهيئة العامة

 املعلومات السرية الخاصة بالبن  أو استخدامها ملصلحته الخاصة أو ملصلحة غيره.عدم اإلفصا  عن  .ج

وعدم أخذ فر  العمل  فيها،تغليب مصلحة البن  لي  ل املعامالت التد تتم مع أي شركة أخرى له مصلحة شخصية  .د

تفصيحي عن أي تعارض  للمجلس بشكل املصال  واإلفصا التجاري الخاصة بالبن  ملصلحته الخاصة، وأن يتجنب تعارض 

مع االلتزام بعدم الحضور أو املشاركة بالقرار املتخذ باالجتماع الذي يتم فيه تداول مثل هذا  وجوده،لي املصال  لي حال 

 دَون هذا اإلفصا  لي محضر اجتماع املجلس. املوضوع، وأن ي  

 تخصيص الوقت الكالي لالضطالع بمهامه كعضو مجلس إدارة. .ه

 املجلسرئيس  واجبات (7

 يضطلع رئيس املجلس بحد أد ى باألمور التالية:

 الحر  عحى إقامة عالقة بناءة بين املجلس واإلدارة التنفيذية العليا للبن . .أ

 الحر  عحى إقامة عالقة بناءة بين املجلس والهيئة وبين الهيئة واإلدارة التنفيذية العليا للبن .  .ب

تد يتم بحثها بشكل عام وتل  التد يوجد حولها تباين لي وجهات النظر بين التشجيع عحى النقد البّناء حول القضايا ال .ج

 األعضاء، ويشجع عحى النقاشات والتصويت عحى تل  القضايا.

التأكد من استالم جميع أعضاء املجلس ملحاضر االجتماعات السابقة وتوقيعها، واستالمهم جدول أعمال أي اجتماع قبل  .د

 االجتماع،املواضيع التد سيتم مناقشتها لي  حول جميعتضمن الجدول معلومات مكتوبة ا عقاده بمدة  افية، عحى أن ي

 ويكون التسليم بواسطة أمين سر املجلس.

 التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل املجلس. .ه

 ستفيض.مناقشة القضايا اإلستراتيجية والهامة لي اجتماعات املجلس بشكل م   .و

عند انتخابه بنصو  القوانين ذات العالقة بعمل البنوك وتعليمات البن  املركزي تزويد  ل عضو من أعضاء املجلس  .ز

ومهام وواجبات  وواجباته،ذات العالقة بعمل املجلس بما فيها هذه التعليمات، وبكتيب يوض  حقوق العضو ومسؤولياته 

 أمين سر املجلس.

 طلب. اٍ  عن أعمال البن  عند التعيين أو عند ال صتزويد  ل عضو بملخ . 

وخاصة ما يتعلق باملتطلبات  املجلس،التداول مع أي عضوٍ جديد بمساعدة املستشار القانو ي للبن  حول مهام ومسؤوليات  .ط

القانونية والتنظيمية لتوضيح املهام والصالحيات واألمور األخرى الخاصة بالعضوية ومنها فترة العضوية، ومواعيد 

 فآت، وإمكانية الحصول عحى املشورة الفنية املتخصصة املستقلة عند الضرورة. االجتماعات، ومهام اللجان، وقيمة املكا

 عحى مالءمة أي من أعضائه .ي
ً
مكن أن تؤثر سلبا  .أو أعضاء الهيئة إعالم البن  املركزي عن أي معلومات جوهرية ي 
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تلبية احتياجات أعضاء املجلس فيما يتعلق بتطوير خبراتهم وتعلمهم املستمر، وأن يتيح للعضو الجديد حضور برنامج  .ك

 املواضيع وكحد أد ى البرنامج هذا يحتوي عحى أن  يراعي الخلفية املصرفية للعضو، بحيث ،(Orientation Program)توجيه 

 :التالية

 .املنهد السلوك وميثاق قواعد املؤسسية، للبن ، والحاكمية التنظيمية البنية .1

  .وسياساته املعتمدة االستراتيجية وخطة البن  املؤسسية األهدا  .2

 .للبن  املالية األوضاع .3

   .املخاطر لديه إدارة هيكل مخاطر البن  وإطار .4

 الضوابط الشرعية. .5

  لمسؤولية واملساءلةلحدود  (8

حمل املجلس مسؤولية سالمة جميع عمليات البن  بما فيها أوضاعه املالية ومسؤولية تنفيذ متطلبات البن  املركزي، تَ ي .أ

ومراعاة أصحاب املصال ، وأن البن  يدار ضمن إطار  بعمله،وكذل  متطلبات الجهات الرقابية والتنظيمية األخرى املتعلقة 

الرقابة الفعالة متوفرة باستمرار عحى أ شطة البن  بما لي ذل  أ شطة البن  وأن  للبن ،التشريعات والسياسات الداخلية 

 املسندة لجهات خارجية.

 اعتماد حدود واضحة للمسؤولية واملساءلة وااللتزام واإللزام  ها لي جميع املستويات اإلدارية لي البن . .ب

عحى أن يشمل عحى األقل املستويات الرقابية  والسلطة،تأكد من أن الهيكل التنظيمد يعكس بوضو  خطوط املسؤولية ال .ج

 التالية:

 مجلس اإلدارة. .1

 هيئة الرقابة الشرعية. .2

والرقابة الداخلية انها االمتثال والتدقيق الداخحي والتدقيق الشرعي الداخحي  مراقبةإلدارة املخاطر و منفصلة إدارات  .3

 
ً
 تنفيذية يومية. ال تمارس أعماال

 (.Middle Officeوحدات/موظفين غير مشاركين لي العمليات اليومية أل شطة البن  )مثل موظفي مراجعة االئتمان و  .4

وأنها تساهم لي تطبيق  للبن ،التأكد من أن اإلدارة التنفيذية العليا تقوم بمسؤولياتها املتعلقة بإدارة العمليات اليومية  .د

للموظفين، وأنها تنشهئ بنية إدارية فعالة من شأنها تعزيز املساءلة، وأنها الحاكمية املؤسسية فيه، وأنها تفوض الصالحيات 

تنفذ املهام لي املجاالت واأل شطة املختلفة لألعمال بشكل يتفق مع السياسات واإلجراءات التد اعتمدها املجلس والقرارات 

 ى الصادرة عن الهيئة.والفتاو 

 اعتماد ضوابط رقابية وشرعية مناسبة تمكنه من مساءلة اإلدارة التنفيذية العليا. .ه

وتسهيل قيامهم باملهام  املجلس،وأمين سر  العليا ألعضاء املجلس ولجانه االتصال املباشر مع اإلدارة التنفيذية إتاحة املجال .و

مع  املجلس،وذل  بالتنسيق مع رئيس  خارجية،لزوم وعحى نفقة البن  بمصادر بما لي ذل  االستعانة عند ال إليهم،املو لة 

إال من خالل املداوالت التد تتم  العليا، التأكيد عحى عدم قيام أي من أعضاء املجلس بالتأثير عحى قرارات اإلدارة التنفيذية

 لي اجتماعات املجلس أو اللجان املنبثقة عنه.

 املجلساللجان املنبثقة عن  (9

 جلس و هد  زيادة فعاليته اللجان الدائمة التالية:امليشكل  .1

 لجنة الحاكمية املؤسسية. -أ

 لجنة التدقيق. -ب

 لجنة الترشيح واملكافآت. -ج

 لجنة إدارة املخاطر. -د

 لجنة التسهيالت االئتمانية. -ه
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 لجنة املسؤولية االجتماعية. -و

 لجنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات. -ز

 لجنة االمتثال. - 

كما يحدد املجلس لهذه اللجان أهدافها ويفوضها بالصالحيات  الوقت،بمهام محددة وملدة محددة من  تقوم هذه اللجان .2

 ذل .وفق ميثاق يوض  

َنص  التزاماتها،جلس إجراءات عمل خطية تنظم عملها وتحدد املتضع اللجان بموافقة  .3  لي ميثاق عحى عحى أن ي 
ً
ذل  كتابيا

(Charter). 

 ويتم اإلفصا  عن أسماء األعضاء لي هذه اللجان وملخص للمجلستقدم اللجان تقاريرها وتوصياتها  .4
ً
عن مهامها ومسؤولياتها  ا

 ضمن تقرير مجلس االدارة السنوي للبن .

 ه.يعتمد املجلس مبدأ الشفافية عند تعيين أعضاء لجان .5

 ة لذل .تجتمع اللجان حسب ما ورد لي نظام تشكيلها أو  لما دعت الحاج .6

جلس وقد تضم لي عضويتها أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا للبن  إذا لم يتعارض ذل  مع املتتألف اللجان من أعضاء  .7

 ن ال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة، وتؤخذ قراراتها وتوصياتها باألغلبية املطلقة.أو  النافذة،التشريعات 

 ألكثر من لجنة من  .8
ً
 ،واملكافآتالترشيح  التدقيق، ،)الحاكمية املؤسسية لجانيحظر عحى أي عضو لي املجلس أن يكون رئيسا

 كما يحظر عليه أن يكون رئيسا ً ألكثر من لجنتين لي  افة اللجان املنبثقة عن املجلس. (املخاطروإدارة 

 -التالية: اللجان بالصالحيات  تتمتع .9

الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه املعلومات بشكل  امل  العليا معلومات من اإلدارة التنفيذيةطلب أي  -أ

 ودقيق.

 طلب املشورة القانونية أو املالية أو اإلدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي. -ب

 

 لجنة الحاكمية املؤسسية  .أ

ستقلين وعحى أن تضم بحيث يكون غالبية أعضاء اللجنة من األعضاء امل عحى األقل من ثالثة أعضاء اللجنةتتشكل  (1

ومراقبة  إعداد وتحديث دليل الحاكمية املؤسسية واإلشرا  عحىوتتولى هذه اللجنة التوجيه  رئيس املجلس

 .تطبيقه

 للتأكد من التزام البن  بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. الهيئةالتنسيق مع  (2

 

 لجنة التدقيق .ب

 املستقلينمن األعضاء  رئيس اللجنةفيهم  غالبية أعضاء اللجنة بما تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء عحى أن يكون  (1

 وأن ال يكون رئيس اللجنة هو رئيس املجلس أو رئيس ألي لجنة أخرى منبثقة عن املجلس.

يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة حاصلين عحى مؤهالت علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة لي مجاالت  (2

 اإلسالمية،وك اإلسالمية أو أي من التخصصات أو املجاالت املشا هة ذات العالقة بأعمال البناملحاسبة أو املالية 

لبرامج تدريبية لي مجال معايير  إخضاعهمل عحى العم اإلسالمية،ولي حال عدم وجود خبرة مناسبة بأعمال البنوك 

املحاسبة والتدقيق والضوابط واملعايير الشرعية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

  .اإلسالميةواملعايير الصادرة عن مجلس الخدمات املالية  اإلسالمية

 عالقة،تقوم اللجنة بممارسة املهام واملسؤوليات املو لة إليها بموجب قانون البنوك وأي تشريعات أخرى ذات  (3

 : مراجعة األمور التاليةويتضمن ذل  

 نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخحي والخارجي للبن . .أ
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 القضايا املحاسبية ذات األثر الجوهري عحى البيانات املالية للبن . .ب

 ظمة الضبط والرقابة الداخلية لي البن . أن .ج

وأي شروط تتعلق بالتعاقد معه،  وأتعابه،تقديم التوصيات للمجلس بخصو  تعيين املدقق الخارجي وإنهاء عمله  (4

 آخذة باالعتبار أي أعمال أخرى  لف  ها خارج نطاق التدقيق. استقالليته،باإلضافة إلى تقييم 

معلومات من اإلدارة التنفيذية، ولها الحق لي استدعاء أي إداري لحضور أي صالحية اللجنة لي الحصول عحى أي  (5

 عحى ذل  لي ميثاقها.
ً
 من اجتماعاتها عحى أن يكون منصوصا

مرة واحدة عحى األقل لي السنة  االمتثال مراقبةمدير دائرة و  ومدير التدقيق الداخحياالجتماع مع املدقق الخارجي  (6

 .رة التنفيذية العليابدون حضور أي من أعضاء اإلدا

7)  
ً
 .التحقق من استقاللية املدقق الخارجي سنويا

 وإطالع املجلس عحى هذه التعامالت. ومراقبتها،مراجعة جميع تعامالت ذوي العالقة  (8

مراجعة ومراقبة اإلجراءات التد تمكن املوظف من اإلبالغ بشكل سري عن أي خطأ لي التقارير املالية أو أي مخالفات  (9

شرعية أو أمور أخرى، وتضمن اللجنة وجود الترتيبات الالزمة للتحقيق املستقل والتأكد من متابعة نتائج التحقيق 

 ومعالجتها بموضوعية. 

ارجي عحى مراجعة مدى التزام البن  بالضوابط الشرعية وضمن الشروط املنصو  التأكد من قدرة املدقق الخ (10

 عليها لي رسالة االرتباط املوقعة معه والتأكد من قيامه بذل .

 :التحقق من األمور التاليةلجنة التدقيق عحى  (11

 وتدريبهم. توفر املوارد الكافية والعدد الكالي من الكوادر البشرية املؤهلة إلدارة التدقيق الداخحي .أ

 تدوير موظفي التدقيق الداخلــي عحى تدقيق أ شطة البن   ل ثالث سنوات كحٍد أعحى. .ب

 عدم تكليف موظفي التدقيق الداخحي بأي مهام تنفيذية. .ج

 (.Outsourced Activitiesإخضاع جميع أ شطة البن  للتدقيق بما فيها املسندة لجهات خارجية ) .د

 الشرعي الداخحي السنوي املقدم من الهيئة.مراجعة تقرير دائرة التدقيق  .ه

 التدقيق الداخحي وتحديد مكافآتهم. دائرة تقييم أداء مدير وموظفي (12

 -يحي: وتقديم التوصيات بشأنها مع التركيز عحى ما  املجلس، دراسة التقارير الدورية قبل عرضها عحى (13

 أي تغيير لي السياسات املحاسبية املتبعة. .أ

 الحسابات جراء عمليات التدقيق أو نتيجة ملقترحات مدقق الحسابات الخارجي.أي تغيير يطرأ عحى  .ب

دراسة خطة عمل مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من أن البن  يوفر للمدقق التسهيالت الضرورية  .ج

 للقيام بعمله.

وال  الداخحي، اعتماد خطة التدقيق الداخحي وتقييم إجراءات التدقيق الداخحي واالطالع عحى تقارير التدقيق .د

 الداخحي. لتدقيقتظهر نتيجة لعمل ا مالحظاتسيما تل  املتعلقة بأي 

  .التدقيق الداخحي وعملفيما يتعلق باألمور املرتبطة بإجراءات  للمجلسالتوصية  .ه

التأكد من عدم وجود أي تعارض لي املصال  قد ينجم عن قيام البن  بعقد الصفقات أو إبرام العقود أو  .و

 املشروعات مع األطرا  ذوي العالقة.الدخول لي 

 مراجعة تعامالت األطرا  ذوي العالقة مع البن  قبل إبرامها. .ز

 .جلساملأي أمور أخرى يقررها  . 

للبن  فيما يتعلق بالرقابة  العليا التنفيذية إن مسؤولية لجنة التدقيق ال تغند عن مسؤوليات املجلس أو اإلدارة (14

 عحى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لديه.

 خرى مع أعمال هذه اللجنة.أال يجوز دمج اعمال أي لجنة  (15
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 لجنة الترشيح واملكافآت .ج

يكون غالبية أعضاء اللجنة بمن فيهم رئيس اللجنة من األعضاء  بحيثعحى األقل من ثالثة أعضاء  اللجنةتتشكل  (1

 .املستقلين

 :اللجنة املهام التاليةتتولى  (2

قدرات ومؤهالت األشخا   باالعتبار مع األخذ  ،تحديد األشخا  املؤهلين لالنضمام إلى عضوية املجلس .أ

املرشحين، كما يؤخذ بعين االعتبار لي حالة إعادة ترشيح العضو عدد مرات حضوره وفاعلية مشاركته لي 

 .اجتماعات املجلس

 للشروط التد يجب توافرها لي أعضاء الهيئة  الهيئة،إلى عضوية تحديد األشخا  املؤهلين لالنضمام   .ب
ً
وفقا

 )مالءمة عضو الهيئة(.

بحيث تشمل الشروط  سنوي،تحديد فيما إذا  ان العضو يحقق صفة العضو املستقل ومراجعة ذل  بشكل   .ج

 التالية كحد أد ى:

 لي املجلس خالل السنوات الثالث السابقة من تاريخ  قد  ان أن ال يكون  .1
ً
 تنفيذيا

ً
انتخابه عضوا

 لي املجلس.
ً
 عضوا

 لي البن  أو لي أي من الشر ات التابعة له خالل السنوات الثالث  أن ال  .2
ً
يكون قد عمل موظفا

 لي املجلسالسابقة 
ً
 .من تاريخ انتخابه عضوا

أن ال تربطه بأي من أعضاء املجلس اآلخرين أو بأي عضو من أعضاء مجالس إدارات الشر ات   .3

 لة قرابة حتى الدرجة الثانية. التابعة للبن  أو بأحد املساهمين الرئيسيين لي البن  ص

أن ال تربطه بأي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا لي البن  أو بأي من أعضاء اإلدارة التنفيذية  .4

 العليا لي الشر ات التابعة للبن  صلة قرابة حتى الدرجة الثانية. 

 لدى املدقق الخارجي للبن  خالل السنوات الثال  .5
ً
 أو موظفا

ً
ث السابقة لتاريخ أن ال يكون شريكا

 لي 
ً
وأن ال تربطه بالشري  املسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة من  املجلس،انتخابه عضوا

 الدرجة األولى.

شكل  .6
 
 ملساهم رئييهد لي البن ، أو ت

ً
 ملساهم رئييهد أو حليفا

ً
 أو ممثال

ً
 رئيسيا

ً
أن ال يكون مساهما

 لي إحدى مساهمته مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئييهد
ً
 رئيسيا

ً
، أو مساهما

 لي املجموعة املالكة للبن .  للبن ،الشر ات التابعة 
ً
 رئيسيا

ً
 أو مساهما

أن ال يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البن  أو إحدى شر اته التابعة أو عضو هيئة مديرين  .7

 فيها ألكثر من ثما ي سنوات متصلة.

 هو أو أي شركة هو عضو لي .8
ً
 فيها  أن ال يكون حاصال

ً
 رئيسيا

ً
 لها أو مساهما

ً
مجلس إدارتها أو مالكا

 5عحى ائتمان من البن  تزيد  سبته عحى )
ً
%( من رأسمال البن  املكتتب به، وأن ال يكون ضامنا

 الئتمان من البن  تزيد قيمته عحى ذات النسبة.

 الخبرات املالية أو املصرفية العالية.أو  أن يكون من ذوي املؤهالت .9

 م إلى اإلدارة التنفيذية العليا.األشخا  املؤهلين لالنضماترش   .د

وخاصة إدارة  املصرفية،التأكد من حضور أعضاء املجلس وأعضاء الهيئة ورشات عمل أو ندوات لي املواضيع  .ه

  املخاطر والحاكمية املؤسسية وآخر تطورات العمل املصرلي اإلسالمي.

س التنفيذي /املدير ــوالهيئة والرئيــ املجلس ولجانه وأعضاء املجلسس محددة ومعتمدة لي تقييم أداء ــإتباع أس .و

،العام، بحيث يكون معيار تقييم األداء 
ً
تقييم أعمال املجلس ولجانه  إعالم البن  املركزي بنتيجةو  موضوعيا

  وأعضائه
ً
 .سنويا
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وأعضاء الهيئة عند توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض املواضيع الهامة عن البن  ألعضاء املجلس  .ز

 الطلب، والتأكد من اطالعهم املستمر حول أحدث املواضيع ذات العالقة بالعمل املصرلي اإلسالمي.

لكل من أعضاء املجلس والهيئة واإلدارة التنفيذية العليا وسائر موظفين التأكد من وجود سياسة منح مكافآت  . 

 افية الستقطاب أشخا  مؤهلين للعمل يث تكون وتطبيق هذه السياسة بح دورية،بصورة  البن  ومراجعتها

، كما توصهد لي البن  واالحتفاظ  هم، وبشكل يتماشهى مع الرواتب املمنوحة من قبل البنوك املماثلة لي السوق 

اللجنة بتحديد رواتب الرئيس التنفيذي /املدير العام وباقي اإلدارة التنفيذية العليا ومكافآتهم وامتيازاتهم 

 األخرى.

د منهجية واضحة للتحقق من تخصيص عضو املجلس الوقت الكالي لالضطالع بمهامه كعضو مجلس إيجا .ط

.... إدارة ومنها )عحى سبيل املثال( مدى تعدد ارتباط العضو بعضويات مجالس إدارة أخرى/ هيئات/ منتديات 

 .خإل
 

 لجنة إدارة املخاطر .د

، ويجوز أن يشارك تشكل هذه اللجنة من ثالثة أعضاء عحى األقل من املجلس  (1
ً
 مستقال

ً
عحى أن يكون من بينهم عضوا

  .لي عضويتها أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا

 تتولى اللجنة املهام التالية: (2

 مراجعة إطار إدارة املخاطر لي البن . .أ

 إدارة املخاطر لدى البن  قبل اعتمادها من املجلس. استراتيجيةمراجعة  .ب

 عحى إدارة املخاطر بالبن ، ورفع تقارير دورية عنها إلى املجلس.مواكبة التطورات التد تؤثر  .ج

 التد املقبولة ومســــــــــــتوى املخاطر البن  يأخذها التد الفعلية املخاطر بين التحقق من عدم وجود فجوة .د

 .وافق عليها املجلس

 ها تهيئة الظرو  املناســــــــــــبة التد تضــــــــــــمن التعر  عحى املخاطر ذات األثر الجوهري، وأي أ شــــــــــــطة يقوم  .ه

ورفع تقارير بذل  إلى املجلس ومتابعة  املقبولة،البن  يمكن أن تعرضه ملخاطر أكبر من مستوى املخاطر 

 معالجتها.

مراجعة وتقييم ســياســات واســتراتيجيات إدارة املخاطر لدى البن  قبل اعتمادها من املجلس، وال ســيما  .و

 -يحي: ما 

  سبة السيولة لي البن . .1

 االستثمار والتمويل. .2

 مخاطر االئتمان. .3

 االحتياطيات.و  املخصصات أوضاع .4

 مدى كفاية تغطية بوالص التأمين للمخاطر. .5

 كفاية رأس املال التنظيمد للبن . .6

 التشغيل.مخاطر  .7

 مخاطر السوق. .8

 مخاطر معدل العائد. .9

 مراجعة وتقييم أساليب ومنهجيات قياس املخاطر املستخدمة لي البن . .10

البلد، العملة، واآلجال، الطر  املقابل، األداة، حدود التعرض للمخاطر عحى مستوى  .11

 السوق والقطاع.

 املنتجات والخدمات الجديدة قبل إطالقها. .12
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 جلس.املاملخاطر وعملية تطويرها قبل عرضها عحى  إدارة مراجعة هيكل دائرة .13
 

 لجنة التسهيالت االئتمانية .ه

التد تتجاوز صالحية أعحى لجنة تسهيالت لي االدارة تنظر اللجنة لي التسهيالت املصرفية املباشرة وغير املباشرة  (1

 التنفيذية.

 لي لجنة  أعضاء،تتشكل اللجنة عحى األقل من خمسة  (2
ً
 وأن ال يكون عضوا

ً
ويجوز أن يكون أحد أعضائها مستقال

 ويمكن أن يشارك أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا لي اجتماعاتها لعرض توصياتهم. التدقيق،

القانو ي الجتماعات اللجنة بحضور أربعة أعضاء عحى األقل وتتخذ قراراتها بأغلبية عدد أعضائها يكون النصاب  (3

 بغض النظر عن عدد الحاضرين منهم.

،يقوم أعضاء اللجنة بحضور اجتماعاتها والتصويت عحى قراراتها  (4
ً
ولي حال تعذر الحضور الشخصهد فيمكن  شخصيا

أو الهاتف وله الحق لي التصويت والتوقيع عحى محضر االجتماع عحى أن  للعضو إبداء وجهة نظره من خالل الفيديو 

 يتم توثيق ذل  حسب األصول.

 ،لي تعديل شروط أو هيكلة التسهيالت للجنة اإلدارة التنفيذية اللجنةتفويض بعض أو جميع صالحيات للمجلس  (5

 عحى ما تم  اتخاذه من قرارات ضمن هذه الصالحيات. اللجنةاطالع  وعحى أن يتم

 تتولى اللجنة املهام التالية: (6

 اتخاذ القرار املناسب بخصو  التسهيالت التد تم  التوصية عليها من قبل لجنة االدارة التنفيذية.  .أ

ســـــــهيالت واملتعلقة بمنح أو تعديل أو تجديد أو هيكلة التممارســـــــة الصـــــــالحيات املمنوحة لها من املجلس  .ب

 االئتمانية.

 املوافقة عليها من قبلها. تترفع إلى املجلس بشكل دوري تفاصيل التسهيالت التد تم .ج
 

 واالستدامة لجنة املسؤولية االجتماعية .و

ويرأسها أحد أعضاء املجلس  العام،وعضوية الرئيس التنفيذي/ املدير جلس املتتشكل اللجنة من أربعة أعضاء من  (1

 للرئيس. املستقلين،
ً
 وتنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا

 تتولى اللجنة املهام التالية: (2

بالتنســـــــيق مع لجنة املســـــــؤولية االجتماعية  االجتماعية،اإلشـــــــرا  عحى تنفيذ برنامج البن  للمســـــــؤولية  .أ

 .التابعة لإلدارة التنفيذية

 .لإلدارة التنفيذية تقديم التوجيه والدعم املناسب للجنة املسؤولية االجتماعَية التابعة .ب

 لي قطاع العمل املصرلي اإلسالمي .ج
ً
 رائدا

ً
 .ضمان أن يكون برنامج البن  للمسؤولية االجتماعيــــة برنامجا

لتحقيق األهدا   ممارسة جميع الصالحيات الالزمة فيما يتعلق ببرنامج البن  للمسؤولية االجتماعية ، .د

 .املوضوعة واالستمرار لي التوافق مع فلسفة تشكيل اللجنة

الع عحى التقدم املنجز لي برنامج البن  للمسؤولية االجتماعية .ه   .االط 

 اتخاذ الخطوات الالزمة التد من شأنها تسهيل عمل اللجنة. .و

 ل سنوي.لمجلس باعتماد تقرير املسؤولية االجتماعية الخا  بالبن  بشكلالتوصية  .ز
 

 املعلومات تكنولوجيا حاكميةلجنة  .ز

، وتتشـــكل هذه اللجنة من ثالثة أعضـــاء عحى ء املجلسكنولوجيا املعلومات من بين أعضـــاتشـــكيل لجنة حاكمية ت (1

 .األقل

 تتولى املهام التالية كحد أد ى:  (2

اعتمــاد األهــدا  االســـــــــــــتراتيجيــة لتكنولوجيــا املعلومــات والهيــا ــل التنظيميــة املنــاســـــــــــــبــة بمــا لي ذلــ  اللجــان  .أ

التوجيهيـــة عحى مســـــــــــــتوى اإلدارة التنفيـــذيـــة العليـــا وعحى وجـــه الخصـــــــــــــو  )اللجنـــة التوجيهيـــة لتكنولوجيــــا 
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ل قيمة مضــــــــــــافة من املعلومات( وبما يضــــــــــــمن تحقيق وتلبية األهدا  االســــــــــــتراتيجية للبن  وتحقيق أفضــــــــــــ

مشـــــــــاريع واســـــــــتثمارات موارد تكنولوجيا املعلومات، واســـــــــتخدام األدوات واملعايير الالزمة ملراقبة والتأكد من 

 IT Balancedمــــدى تحقق ذلــــ ، مثــــل اســـــــــــــتخــــدام نظــــام بطــــاقــــات األداء املتوازن لتكنولوجيــــا املعلومــــات )

Scorecards( واحتســــــــــــــــاب معـــدل العـــائـــد عحى االســـــــــــــتثمـــار )ROI( )Return On Investment وقيـــاس أثر ، )

 املساهمة لي زيادة الكفاءة املالية والتشغيلية.

اعتماد اإلطار العام إلدارة وضــــــبط ومراقبة موارد ومشــــــاريع تكنولوجيا املعلومات يحا ي أفضــــــل املمارســــــات  .ب

 COBIT( )Control Objectives for Informationالــدوليــة املقبولــة  هــذا الخصـــــــــــــو  وعحى وجــه التحــديــد )

and related Technology  يتوافق ويلبد تحقيق أهدا  ومتطلبات التعليمات من خالل تحقيق األهدا ،)

ويغطي  لها،املؤســـــــــســـــــــية بشـــــــــكل مســـــــــتدام، وتحقيق مصـــــــــفوفة أهدا  املعلومات والتكنولوجيا املصـــــــــاحبة 

لي دليل حاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصـــــــــــــاحبة  الواردةو عمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات 

 . له

املعلومات والتكنولوجيا املصـــــــــاحبة لها واعتبار معطياتها  املؤســـــــــســـــــــية، وأهدا اعتماد مصـــــــــفوفة األهدا   .ج

 أد ى، وتوصيف األهدا  الفرعية الالزمة لتحقيقها.
ً
 حدا

الرئيســـــــــــــية لحاكمية تكنولوجيا املعلومات ( تجاه العمليات RACI Chartاعتماد مصـــــــــــــفوفة للمســـــــــــــؤوليات ) .د

والعمليات الفرعية املنبثقة عنها من حيث: الجهة أو الجهات أو الشـــــخص أو األطرا  املســـــؤولة بشـــــكل أولي 

(Responsible( وتل  املســــــؤولة بشــــــكل نهائي ،)Accountable( وتل  املســــــتشــــــارة ،)Consulted وتل  التد ،)

لي دليـــل حـــاكميـــة وإدارة املعلومـــات والتكنولوجيـــا  ةة العمليـــات املـــذ ور ( تجـــاه  ـــافـــInformed) اطالعهـــايتم 

 .(  هذا الخصو COBIT 5 Enabling Processesمسترشدين بمعيار )املصاحبة له 

التأكد من وجود إطار عام إلدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات يتوافق ويتكامل مع اإلطار العام الكحي إلدارة  .ه

  .يث يأخذ بعين االعتبار ويلبد  افة عمليات حاكمية تكنولوجيا املعلوماتاملخاطر لي البن  وبح

 اعتماد موازنة موارد ومشاريع تكنولوجيا املعلومات بما يتوافق واألهدا  االستراتيجية للبن . .و

العـــام واالطالع عحى ســـــــــــــير عمليـــات وموارد ومشـــــــــــــــاريع تكنولوجيـــا املعلومـــات للتـــأكـــد من كفـــايتهـــا  اإلشـــــــــــــرا  .ز

 ومساهمتها الفاعلة لي تحقيق متطلبات وأعمال البن .

 .االنحرافاتعحى تقارير التدقيق لتكنولوجيا املعلومات واتخاذ ما يلزم من إجراءات ملعالجة  االطالع . 

 .انحرافاتالتوصية للمجلس باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح أية  .ط

 االمتثاللجنة  .ح

 تشكيل لجنة االمتثال من ثالثة أعضاء عحى األقل غالبيتهم من األعضاء املستقلين

 واملسؤوليات التالية:اللجنة املهام  ىتتول 

 مع أحدثالســـــــــــياســـــــــــات  توافق هذهمدى من  دوري للتأكدمراقبة االمتثال بشـــــــــــكل  م ســـــــــــياســـــــــــاتيوتقيمراجعة  (1

  االدارة.اعتمادها من مجلس  األد ى قبلملصرفنا بالحد  والتعليمات والتوصيات امللزمةالقوانين 

 مدى كفايةمجموعة ســــــــــــياســــــــــــات مراقبة االمتثال بمصــــــــــــرفنا، من خالل مراجعة  عحى تحقيق أهدا االشــــــــــــرا   (2

  االدارة.راقبة االمتثال املعتمدة من مجلس املطبقة لي مصرفنا لتطبيق سياسات م وفعالية االجراءات

 ومســــــــاعدة مجلس بمصــــــــرفنا، وتمويل االرهاب وغســــــــل االموالاالمتثال  وتقييم مخاطر عدماالشــــــــرا  عحى ادارة  (3

غســــــــــــل األموال وتمويل اإلرهاب التد االمتثال و  مخاطر عدمتقييم وتحديد وادارة و فهم  واالدارة العليا عحىاالدارة 

   يواجهها مصرفنا.

عن  الدولي الصــادرةالحظر التزام مصــرفنا لي تطبيق قرارات ولوائح العقوبات االقتصــادية و االشــرا  والتأكد من  (4

االخرى املعتمدة لي ســـــــــــــياســـــــــــــة العقوبات االقتصـــــــــــــادية والتجارية لدى قوائم الجهات االمم املتحدة و /او  قوائم

 مصرفنا. 
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الســـنة، تمويل االرهاب بمصـــرفنا مرة واحدة عحى األقل لي عدم االمتثال وغســـل االموال و  مراجعة وتقييم مخاطر  (5

أي قصـــــــــــــور يتم اكتشـــــــــــــافه فيها وصـــــــــــــياغة  املخاطر وتتبعلي ادارة   تل   إدارة مصـــــــــــــرفنامدى فعالية  للتأكد من

 الالزمة ملجلس االدارة.  رفع التوصياتاالقتراحات املناسبة إلجراء التعديالت من خالل 

التأكد من اإلرهاب و لي مجال مكافحة غســـــــــــــل األموال وتمويل    موظفي مصـــــــــــــرفنا م برامج تدريبيوتقيمراجعة  (6

  وتمويل االرهاب.االموال  ومخاطر غسلاتجاهات مؤشرات االشتباه  مدى تناسبها مع تطورات

 وحســـــــــــــابات العمالء ذوي مراقبة االمتثال الدورية حول العمليات املشـــــــــــــبوهة/غير اعتيادية  وتقيم تقارير مراجعة  (7

  املرتفعة.املخاطر 

تعليمــــات الو االمتثــــال للقوانين  مصـــــــــــــرفنــــا ليمراقبــــة االمتثــــال الــــدوريــــة حول مــــدى التزام  وتقيم تقــــارير مراجعــــة  (8

  العالقة.عن الجهات الرقابية ذات  الصادرة

تأثير ها عحى خدمات ومنتجات أخرى  وتقييم مدىاملتخذة ملعالجتها  العمالء واإلجراءاتمناقشـــــــــــة تقرير شـــــــــــكاوى  (9

 لم ترد شكاوى بخصوصها وأي تأثير محتمل لتل  الشكاوى عحى سمعة مصرفنا. 

 إليهممن القيام باملهام املو لة لها لتمكينها الالزمة  وتوفير الصـــــــــالحياتضـــــــــمان اســـــــــتقاللية دائرة مراقبة االمتثال  (10

 عليها التعليمات ذات العالقة.   كما نصت

 التوصيات الالزمة ملجلس االدارة.رفع  (11
 

 
ا
 اإلدارة التنفيذية العليا :سادسا

 التنفيذي /املدير العام الرئيس دور  (1

 إلى ما هو وارد لي التشريعات  
ً
  يحي:بما  القيام /املدير العام عحى الرئيس التنفيذيإضافة

 تطوير التوجه االستراتيجي للبن . .أ

 تنفيذ استراتيجيات وسياسات البن . .ب

  .جلساملتنفيذ قرارات  .ج

 تنفيذ القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئة وااللتزام  ها. .د

 توفير اإلرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة األجل. .ه

 توصيل رؤية ورسالة واستراتيجية البن  إلى املوظفين. .و

 إعالم املجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البن . .ز

 للبن .إدارة العمليات اليومية  . 
 

 مهام اإلدارة التنفيذية العليا (2

 :التاليةاإلدارة التنفيذية العليا بالحد األد ى باملهام تضطلع 

  .جلساملإعداد االستراتيجيات والسياسات وتطويرها والعمل عحى تطبيقها بعد اعتمادها من  .أ

تواجه البن  وتطبيق  إعداد وتطوير إجراءات العمل بشكل يضمن تحديد وقياس وضبط ومراقبة املخاطر التد .ب

 تل  اإلجراءات.

 .باعتمادها إلى لجنة التدقيق ملناقشتها والتوصية إلى املجلسإعداد البيانات املالية والحسابات الختامية وتقديمها  .ج

 بعد اعتماده من  .د
ً
  .جلساملإعداد هيكل تنظيمد والتأكد من االلتزام به فعليا

 لرفع تقارير دورية لجلس و املإعداد موازنة سنوية واعتمادها من  .ه
 
بين االنحرا  لي األداء الفعحي عن مجلس ت

 املخطط.

  .جلساملمناسبة وتطبيقها بعد اعتمادها من وشرعية ضبط ورقابة داخلية أنظمة وضع سياسات  .و

 للصالحيات املخولة. هامتنفيذ امل .ز
ً
 وفقا
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لجنة التدقيق ورفع تقرير سنوي عحى األقل إلى  والشرعية، تحقيق فعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية . 

 العتمادها.جلس ملناقشتها والتوصية إلى امل

 تقديم معلومات وافية ودقيقة ألعضاء املجلس قبل اجتماع املجلس بوقت  ا . .ط

 جلس  هذا الخصو .املوضع اإلجراءات الكفيلة بتنظيم كفاية رأس املال ورفع تقارير دورية إلى  .ي

  والداخلية،تزويد الجهات الرقابية الخارجية  .ك
 
حدد باملعلومات والكشو  املطلوبة الالزمة لقيامها ولي الوقت امل

 بمهامها بالشكل األمثل.

بما يفيد مسؤولية اإلدارة التنفيذية عن توفير أنظمة ضبط ورقابة داخلية لضمان  جلس السنوي املتقرير تضمين  .ل

 جودة وشفافية املعلومات والبيانات املالية املنشودة.

جلس وتعميمه عحى املالخا  بالبن  واعتماده من  قواعد السلوك املنهد ميثاق إعدادتجنب تعارض املصال  و  .م

 املستويات اإلدارية لي البن .

 املهارات والسلوك املنهد للعاملين لي البن  لتتوافق مع أحدث التطورات والتقنيات. تنمية .ن

 .للبنوك اإلسالميةاملتطلبات املنصو  عليها بتعليمات الحاكمية املؤسسية بتزويد البن  املركزي  .س
 

 مالءمة أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا (3

 الالزمة،جب أن يتمتع أعضاء االدارة التنفيذية العليا بأكبر قدر من املصداقية والنزاهة والكفاءة والخبرات ي .أ

 وكما يحي: البن ،والقدرة عحى االلتزام وتكريس الوقت الكا  لعمل 

 أن يتمتع الرئيس التنفيذي/ املدير العام بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة املصرفية. .1

 لي مجلس إدارة أي بن  آخر داخل  أن ال يكون  .2
ً
 ما لم يكن البن  اآلخر  اململكة،عضوا

ً
 .للبن  تابعا

 إلدارة أعمال  .3
ً
 لبن . اأن يكون متفرغا

 عحى الدرجة الجامعية األولى كحد أد ى لي االقتصــاد أو املالية أو املحاســبة أو إدارة األعمال  .4
ً
أن يكون حاصــال

 لها عالقة بعمل البن .أو أي من التخصصات املشا هة التد 

أن يكون لديه خبرة لي مجال أعمال البنوك أو أعمال ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات باستثناء منصب  .5

، املدير العام، الذي يجب أن ال تقل خبرته لي مجال أعمال البنوك عن عشـــــــــــــر ســـــــــــــنواتالرئيس التنفيذي /

بنوك اإلسالمية، وبخال  ذل  إخضاع عضو يجب أن يكون من ضمن الخبرة سنتين عحى األقل لي مجال الو 

معايير املحاسبة والتدقيق لبرنامج تأهيحي شامل لي مجال البنوك اإلسالمية، و االدارة التنفيذية العليا للبن  

واملعايير  اإلســـالميةوالضـــوابط واملعايير الشـــرعية الصـــادرة عن هيئة املحاســـبة واملراجعة للمؤســـســـات املالية 

 .اإلسالميةلخدمات املالية الصادرة عن مجلس ا
 

 
ا
 هيئة الرقابة الشرعية  :سابعا

 تعيين الهيئة (1

عين الهيئة العامة .أ
 
جلس وبتنسيب من لجنة الترشيح واملكافآت ملدة أربع املأعضاء الهيئة بناًء عحى توصية  ت

عين  أشخا ،عن ثالثة  ء الهيئةال يقل عدد أعضاوعحى أن  للتجديد،سنوات قابلة 
 
  اللجنةوت

ً
من أحد لها رئيسا

 أعضائها.

 يتم توقيع رسالة ارتباط بين البن  والهيئة يتم فيها تحديد نطاق عمل الهيئة وواجباتها وأتعا ها. .ب
 

 مالءمة عضو الهيئة (2

 يجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية الهيئة الشروط التالية:  .أ
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 عحى االجتهاد والتخريج الفقهد أو االســــــــــــتنباط أن يكون ذا َم  .1
ً
 من فهم كالم املجتهدين قادرا

ً
لكة فقهية متمكنا

وأن يعر  أعرا   وأعرافهم،لي القضــــــــايا املســــــــتجدة، وأن يتصــــــــف بالفطنة واليقظة والعلم بأحوال الناس 

 .البلد وعاداته ليعر  قصد املستفتد

 عحى األقل عحى درجة البكالور  .2
ً
لي مجال الفقه اإلسالمي وأصوله أو يوس لي العلوم الشرعية أن يكون حاصال

 االقتصاد اإلسالمي أو التمويل اإلسالمي.

و/أو خبرة لي مجال التدريس  الشرعية،سنوات لي إصدار الفتاوى واألحكام  ثالثأن يتمتع بخبرة ال تقل عن  .3

 أو البحث العلمد ال تقل عن أربع سنوات بعد التخرج.

 الهيئةاستقاللية عضو  (3

 يشترط توفر املتطلبات التالية كحد أد ى لضمان استقاللية عضو الهيئة:

 عحى أي تمويل  .أ
ً
أو أي من الشر ات  البن ،أو ألي من أفراد عائلته حتى الدرجة الثانية من  له،أن ال يكون حاصال

 التابعة للبن .

 أن ال يكون قد عمل موظف .ب
ً
 لي البن  أو لي أي من الشر ات التابعة له خالل السنوات الثالث السابقة. ا

 لي هيئة رقابة شرعية لدى أي بن  إسالمي آخر  .ج
ً
 وأن ال يكون عضو  اململكة،لي  مرخص أن ال يكون عضوا

ً
لي  ا

عدم تضارب مع مراعاة  اململكة،هيئات رقابة شرعية ألكثر من أربع مؤسسات مالية ال تقبل الودائع عاملة لي 

 املصال .

  .د
ً
 لشركة يتعامل معها  البن ،لي مجلس إدارة  أن ال يكون عضوا

ً
باستثناء التعامالت التد تنشأ  البن ،أو مالكا

وعحى أن تحكمها ذات الشروط التد تخضع  لعمالئه،بسبب الخدمات و/أو األعمال املعتادة التد يقدمها البن  

 ودون أي شروط تفضيلية. ،لها التعامالت املماثلة مع أي طر  آخر

البن  قرابة حتى الدرجة  العليا ليعضو من االدارة التنفيذية أو بأي  املجلس،أن ال تربطه بأي من أعضاء  .ه

الثانية، وأن ال يتقاضهى من البن  أي راتب أو مبلغ مالي أو مكافآت أو مزايا أو هدايا باستثناء ما يتقاضاه لقاء 

 اه مقابل أي أعمال إضافية يكلف  ها وال تؤثر عحى استقالليته.ما يتقاضأو  الهيئة،عضويته لي 

 ملساهم رئييهد لي  .و
ً
 أو ممثال

ً
 لي احدى الشر ات التابعة  البن ،أن ال يكون مساهما

ً
  للبن ،أو مساهما

ً
 أو مساهما

  لي املجموعة املالكة للبن .

 اجتماعات الهيئة (4

وعحى  البن ، للقيام باملراجعات الدورية ومتابعة االلتزام الشرعي لعمليات دوري،يجب أن تجتمع الهيئة بشكل  .أ

جلس ولجنة التدقيق واملدقق املأن ال تقل اجتماعاتها عن ستة اجتماعات لي السنة، كما يجب أن تجتمع مع 

  الخارجي عحى األقل مرتين لي السنة ) ل ستة أشهر( ملناقشة املسائل ذات االهتمام املشترك.

مكن عقد اجتماعات للهيئة بناًء عحى طلب  .ب أو الرئيس  املجلس،من  أو قرار  أعضائها،طلب اثنين من  أو  رئيسها،ي 

 التنفيذي /املدير العام.

  االجتماعاتعحى أعضاء الهيئة حضور  .ج
ً
،حضورا

ً
ولي حال تعذر الحضور الشخصهد فيمكن لعضو الهيئة  شخصيا

 والتوقيع عحىله الحق لي التصويت و لهاتف بعد موافقة رئيس الهيئة، إبداء وجهة نظره من خالل الفيديو أو ا

 ويفقد العضو هذا الحق لي أي من الحاالت التالية: االجتماع،محضر 

 تغيب العضو عن الحضور الشخصهد دون عذر مقبول.  إذا .1

 من اجتماعات الهيئة. (%50)للعضو تقل عن  صهد انت  سبة الحضور الشخ إذا .2

 بحضور عضوين عحى  .د
ً
 ان عدد أعضائها ثالثة أشخا  وبحضور أغلبية  إذا األقل،يكون اجتماع الهيئة قانونيا

 وتتخذ قراراتها لي أي حال باإلجماع أو بأغلبية عدد أعضائها.  أشخا ،زاد عددهم عحى ثالثة  إذاأعضائها 
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وتدوين أي تحفظات أثيرت من  و املة،تدوين محاضر اجتماعات الهيئة بصورة دقيقة ب يقوم أمين سر الهيئة .ه

 وأن يحتفظ البن  بجميع هذه املحاضر بشكل مناسب. عضو،قبل أي 

 مهام ومسؤوليات الهيئة (5

 الهيئة باملهام واملسؤوليات التالية: تضطلع

 إعداد دليل إجراءات يشمل نظام عمل الهيئة، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، وتنظيم عالقتها مع املجلس واإلدارة .أ

 العليا التنفيذية
 
لي  اومنهاجيتهواملجلس واملساهمين،  التنفيذية العليا رفع إلى اإلدارة، وآلية إعداد تقاريرها التد ت

 الرقابة الشرعية، وآلية عقد اجتماعاتها.

( 28)من قانون البنوك رقم أ( /53آخذة باالعتبار أحكام املادة ) اململكة،لي  والتشريعية مراعاة البيئة الشرعية .ب

 وتعديالته لي اململكة. 2000 ةلسن

 مدونة قواعد السلوك املعمول فيها بالبن  عحى أعضاء الهيئة. االلتزام بتطبيق .ج

 -يحي: يجب أن يسعى عضو الهيئة لتحقيق ما  .د

 املحافظة عحى العدل واإلنصا  بين أصحاب املصال . .1

 التصر  بطريقة تسمح له بالحفاظ عحى أمانته ونزاهته. .2

 الجوانب الفنية لاللتزام الشرعي. إلى إضافةالجوانب القانونية والتشريعية  القرار،اتخاذ  عند لي االعتبار  األخذ .3

 تقدير اختال  اآلراء بين مختلف املذاهب الفقهية وتباينات الخبرة بين زمالئه لي الهيئة. .4

 تتولى الهيئة أعمال الفتوى والرقابة الشرعية وعحى النحو التالي: .ه

ومتابعة ومراجعة  اإلسالمية،عمال البن  وأ شطته من حيث توافقها وعدم مخالفتها ألحكام الشريعة مراقبة أ .1

 العمليات للتحقق من خلوها من أي محظورات شرعية.

إبداء الرأي واعتماد جميع العقود واملعامالت واالتفاقيات واملنتجات والخدمات وسياسات االستثمار والسياسة  .2

بما فيها توزيع األربا  وتحميل  حسابات االستثمار املشتركالتد تنظم العالقة ما بين املساهمين وأصحاب 

 .الدخل غير املطابق للشريعة التصر  ليية وآل حسابات االستثمار املشتركالخسائر، وتجنيب اإليرادات عحى 

 ألوامر البن  املركزي الصادرة لهذه الغاية. .3
ً
 النظر لي أي أمور تكلف  ها وفقا

 .حسابات االستثمار املشتركاملوافقة عحى تحميل أي خسائر تنتج عن عمليات البن  فيما يخص أصحاب  .4

 :بما يحيالهيئة تقوم وبحيث مبادئ الشريعة اإلسالمية تكوين وإبداء الرأي بمدى التزام البن  بأحكام و  .5

 التدقيق. ورفعه إلى لجنةالداخحي السنوي  الشرعي التدقيق دائرة مراجعة واعتماد تقرير  .أ

حول االلتزام الشـــــــــرعي بحيث يتضـــــــــمن مدى فعالية الضـــــــــوابط  ســـــــــنوي  /تقرير نصـــــــــف ســـــــــنوي إصـــــــــدار  .ب

ذات األثر  والرقابة الداخلية والشـــــــــــــرعيةالضـــــــــــــبط الشـــــــــــــرعية الداخلية وأي مواطن ضـــــــــــــعف لي أنظمة 

للهيئة  تقرير مجلس االدارة الســنوي وعحى أن يتم رفع التقرير النصــف ســنوي ملجلس اإلدارة و  الجوهري،

 العامة للمساهمين و سخة من  ل منهما للبن  املركزي.

 .اإلسالميةالشريعة ومبادئ أحكام  اإلرشادات للتأكد من موافقتها معمراجعة السياسات و  .6

 تقديم املشورة لألطرا  التد تقدم خدمات للبن  مثل املدققين والقانونيين واملستشارين. .7

 الداخلية لي البن . الشرعية التأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة .8

وذلــ  من خالل مراجعــة تقــارير إدارة التــدقيق  الــداخحي،التــأكــد من كفــايــة وفعــاليــة إدارة التــدقيق الشـــــــــــــرعي  .9

 عي الداخحي ورد اإلدارة عليها وتقديم التوجيهات إلدارة التدقيق الشرعي الداخحي.الشر 

التنســـــــــــيق مع لجنة الحاكمية املؤســـــــــــســـــــــــية ولجنة التدقيق للتأكد من التزام البن  بأحكام ومبادئ الشـــــــــــريعة  .10

 اإلسالمية. 
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بما فيها تقارير اإلســـــــــالمية  مبادئ الشـــــــــريعةالتقارير التد تتضـــــــــمن مراجعة االلتزام بأحكام و  جميعاالطالع عحى  .11

 عليها.  التنفيذية العليا البن  املركزي واملدقق الخارجي وردود اإلدارة

حضــــــــــــور اجتماعات الهيئة العامة للمســــــــــــاهمين وقراءة تقرير هيئة الرقابة الشــــــــــــرعية من قبل رئيســــــــــــها أو من  .12

 يفوضه من أعضاء الهيئة.

والنظام األســـــــاتـــــــهد والتأكد من ا ســـــــجامهما مع أحكام ومبادئ الشـــــــريعة  البن ،إبداء الرأي لي عقد تأســـــــيس  .13

 اإلسالمية.

 الشرعي مدير دائرة التدقيق عحى أن يكون  الداخحي، الشرعي تعيين/تنحية مدير التدقيقبمجلس لالتنسيب ل .و

 لهيئة.االداخحي أمين سر 

يحق للهيئة الحصول عحى أي معلومة والوصول من دون قيود إلى جميع أ شطة البن  واالتصال بأي موظف  .ز

الصالحيات التد تمكنها من أداء املهام املو لة إليها وعحى النحو املطلوب، بما لي  جميعداخل البن ، كما تعطى 

 ذل  استدعاء أي موظف لي البن .

حية االستعانة بمصادر خارجية وعحى نفقة البن  ملساعدتها لي القيام باملهام للهيئة إذا ما اقتضت الحاجة، صال  . 

 املو لة إليها عحى أكمل وجه.

 الطالع الجمهور عليها. وعحى موقع البن  اإللكترو ي البن ،داخل  التأكد من  شر فتاوى الهيئة .ط

 الشرعي الداخحي وتحديد مكافآتهم.تقييم أداء مدير وموظفي التدقيق لمع لجنة الترشيح واملكافآت  التنسيق .ي

 عحى الهيئة التحقق من مراجعة املدقق الخارجي لكفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية الشرعية لي البن  .ك

 . وبالتنسيق مع لجنة التدقيق

 اعتماد سياسة وإجراءات ملعالجة تعارض املصال . و  تجنب تضارب املصال  عحى الهيئة .ل

 ن دائرة التدقيق الشرعي الداخحي لي البن  قادرة عحى القيام باملهام اآلتية كحد أد ى:عحى الهيئة التأكد من أ .م

 لدى البن . الشرعي الداخحيفحص وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة  .1

 متابعة التزام البن  بالنواحي الشرعية والفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة. .2

 أن تعتمد من قبل الهيئة، وااللتزام بتنفيذ بنودها.وضع خطة التدقيق الشرعي السنوية عحى  .3

4.  
َ
رر إعدامها واملمولة من حســابات االســتثمار املشــترك للتحقق من عدم وجود قَ فحص الذمم والتمويالت التد ت

 تعدي أو تقصير من قبل البن .

 حصر املكاسب املخالفة للشريعة ومتابعة التصر   ها وفق قرارات الهيئة. .5

بالســـــياســـــة التد تنظم العالقة بين املســـــاهمين وأصـــــحاب حســـــابات  العليا اإلدارة التنفيذية التحقق من تقيد  .6

 االستثمار املشترك، وعحى وجه الخصو  أسس توزيع األربا .

 تنظيم أعمال الهيئة (6

 يتولى أمين سر الهيئة املهام التالية:  

 جميع يشمل بحيث محاضر اجتماعات الهيئة بصورة دقيقة و املة وتدوين الهيئة،حضور جميع اجتماعات  .أ

واالحتفاظ  الهيئة،املداوالت واالقتراحات واالعتراضات والتحفظات وكيفية التصويت عحى مشروعات قرارات 

 بسجالت ووثائق ومحاضر اجتماعات الهيئة لي مكان مناسب. 

 اجتماع الهيئة بوقت  ا .تقديم معلومات وافية ودقيقة ألعضاء الهيئة قبل  .ب

 وذل  بالتنسيق مع رئيس الهيئة وتبليغها لألعضاء. الهيئة،تحديد مواعيد اجتماعات  .ج

 لعرضها عحى  جميعالتحضير الجتماعات الهيئة واستالم االستفسارات الشرعية من  .د
ً
الوحدات التنظيمية تمهيدا

 الهيئة. 

 ت والقرارات.التأكد من توقيع أعضاء الهيئة عحى محاضر االجتماعا .ه
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 مراقبة ودائرة الشرعي الداخحيالتدقيق  دائرةوتزويد  الهيئة،متابعة تنفيذ الفتاوى والقرارات املتخذة من  .و

 ماع سابق. ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها لي اجت  ها،االمتثال لإلحاطة والعمل 

 حفظ سجالت ووثائق اجتماعات الهيئة.  .ز

 .االجتماعتدوين اسم العضو املتغيب عن االجتماع مع بيان إذا  ان بعذر أم ال ويذكر ذل  لي محضر  . 

 تزويد البن  املركزي بإقرارات املالءمة التد يتم توقيعها من قبل أعضاء الهيئة.  .ط
 

 
ا
 : بيئة الضبط والرقابة الداخلية والشرعية ثامنا

 أنظمة الضبط والرقابة الداخلية (1

مراجعة هيكل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية مرة واحدة عحى األقل عحى  ٍل من املدقق الداخحي والخارجي  .أ

.
ً
 سنويا

 حول مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة  تقرير مجلس االدارة السنوي يقوم املجلس بتضمين  .ب
ً
للبن  تقريرا

 -يحي: وبحيث يتضمن التقرير ما  املالي،الداخلية عحى اإلبالغ 

عن وضـــع أنظمة ضـــبط ورقابة داخلية عحى اإلبالغ املالي لي  العليا فقرة توضـــ  مســـؤولية اإلدارة التنفيذية .1

 البن  واملحافظة عحى تل  األنظمة.

باســـــــــــــتخدامه لتقييم فعالية أنظمة الضـــــــــــــبط  العليا فقرة حول إطار العمل الذي قامت اإلدارة التنفيذية .2

 والرقابة الداخلية.

لفعالية أنظمة الضـــــــــــــبط والرقابة الداخلية، وكما هو بتاريخ البيانات املالية  العليا التنفيذيةتقييم اإلدارة  .3

 للبن . تقرير مجلس االدارة السنوي التد يتضمنها 

 اإلفصا  عن أي مواطن ضعف لي أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ذات قيمة جوهرية. .4

يتم وضع إجراءات تمكن املوظفين من اإلبالغ بشكل سري لي حينه عن وجود مخاو  بخصو  احتمالية حدوث  .ج

وبشكل يسمح بأن يتم التحقيق باستقاللية لي هذه املخاو  ومتابعتها، ويتم مراقبة تنفيذ هذه  مخالفات،

 اإلجراءات من قبل لجنة التدقيق.

  .ن أن عمليات ذوي العالقة قد تمت وفق السياسة واإلجراءات املعتمدةعحى الدوائر الرقابية لي البن  التأكد م .د

 دائرة التدقيق الداخلـي  (2

 -التالية: دائرة التدقيق الداخحي باملهام واملسؤوليات تضطلع 

التأكد من كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وأنظمة إدارة املخاطر ومدى فعاليتها وإحاطة لجنة التدقيق  .أ

 بذل .

جلس عحى القيام بمسؤولياته عحى الوجه األكمل من خالل تزويده بالتحليالت وعمليات التقييم املمساعدة  .ب

 بمراجعتها. الداخحي والتوصيات بشأن األ شطة التد تقوم دائرة التدقيق

 جلس.املالتأكد من تنفيذ تعليمات الهيئات الرقابية وقرارات  .ج

 جلس.املتدقيق الداخحي ضمن ميثاق التدقيق الداخحي املعتمد من توثيق مهام وصالحيات ومسؤوليات إدارة ال .د

وإعداد التقارير حول  التابعة،مراجعة عمل الوحدات التنظيمية لي دوائر اإلدارة العامة والفروع والشر ات  .ه

الفات، املالحظات التد تم اكتشافها واإلجراءات املعنية باتخاذ اإلجراءات الالزمة ملعالجة تل  املالحظات واملخ

عّد التقارير دون أي تدخل خارجي ويحق لدائرة التدقيق الداخحي مناقشة تقاريرها مع الدوائر والفروع 
 
وت

 والشر ات التابعة التد يتم تدقيقها.

للتأكد من أن املعلومات الرئيسة حول األمور املالية واإلدارية تتوفر فيها  البن ،مراجعة عمليات اإلبالغ املالي لي  .و

 االعتمادية والتوقيت املناسب.الدقة و 
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 التأكد من االمتثال لسياسات البن  الداخلية واملعايير واإلجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العالقة. .ز

التأكد من تطبيق تعليمات ولوائح البن  وأنظمته الداخلية واقترا  تطوير أوجه الضعف لي النظم املالية  . 

 واإلدارية والفنية.

 حسابات الشر ات التابعة للبن .مراجعة  .ط

سندها إليها لجنة التدقيق. .ي
 
 أي أعمال واختصاصات أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة ت

 الداخلـي الشرعي دائرة التدقيق  (3

 -التالية: دائرة التدقيق الشرعي الداخحي باملهام واملسؤوليات  تضطلع

 الشريعة اإلسالمية.التأكد من أن أعمال البن  تنسجم مع أحكام ومبادئ  .أ

 هيئة بشأن االلتزام بالجوانب الشرعية للمعامالت.الالتأكد من تنفيذ قرارات وتوصيات  .ب

الداخحي  الشرعي التدقيق الشرعي الداخحي ضمن ميثاق التدقيق دائرة توثيق مهام وصالحيات ومسؤوليات إدارة .ج

 .جلساملاملعتمد من 

 بأي أعمال تنفيذية.عدم تكليف موظفي التدقيق الشرعي الداخحي  .د

وإعداد التقارير حول  التابعة،والشر ات  مراجعة عمل الوحدات التنظيمية لي دوائر اإلدارة العامة والفروع .ه

املالحظات الشرعية التد تم اكتشافها واإلجراءات املعنية باتخاذ اإلجراءات الالزمة ملعالجة تل  املالحظات 

عّد التقارير دون أي تد
 
خل خارجي ويحق لدائرة التدقيق الشرعي الداخحي مناقشة تقاريرها مع واملخالفات، وت

 التد يتم تدقيقها. والشر ات التابعة الدوائر والفروع

 لشر ات التابعة للبن .لي ا القضايا الشرعيةمراجعة  .و

سندها إليها  .ز
 
 .هيئةالأي أعمال واختصاصات أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة ت

 

 التدقيق الخارجي  (4

 بأحكام قانون البنوك وأي أحكام وردت لي أي تشريعات أخرى ذات  
ً
  ن البن  يلتزم بما يحي:إف عالقة،التزاما

األمور التد تقع عحى عاتقه  جميعتوقيع اتفاقية مع املدقق الخارجي لتدقيق أعمال البن  بحيث تشمل قيامه ب .أ

  -يحي: قيام املدقق الخارجي بما  االتفاقيةن واملنسجمة مع متطلبات معايير التدقيق الدولية، عحى أن تتضم

مواطن الضعف لي أنظمة املحاسبة والرقابة الداخلية  جميعبتقرير مفصل يتضمن  لجنة التدقيقتزويد  .1

  التدقيق،عليها خالل عملية  طلعوأي أمور أخرى ذات أثر سلبد ي
ً
عحى أن تقوم اللجنة بإحاطة املجلس علما

 بذل .

 وسالمة البيانات املقدمة له خالل عملية التدقيق.التحقق من صحة  .2

ن من أجلها. .3 ّي 
 تزويد البن  املركزي بنسخ من التقارير التد يقدمها للبن  لي إطار مهمة التدقيق الذي ع 

 -الخارجي: التحقق من توفر الشروط التالية لي مدقق الحسابات  .ب

 عحى إجازة مزاولة املهنة سارية املفعول. .1
ً
 أن يكون حاصال

 لي جمعية املحاسبين القانونيين األردنيين. .2
ً
 أن يكون عضوا

أن يكون قد مارس املهنة بشكل متفرغ ملدة ثالث سنوات متتالية عحى األقل بعد حصوله عحى إجازة مزاولة  .3

 مهنة تدقيق الحسابات.

 أن يشاركه أو يعمل لي مكتبه مدقق واحد أو أكثر ممن تتوفر فيهم الشروط السابقة. .4

 -يحي: اتخاذ اإلجراءات املناسبة للتأكد مما  .ج

 لي  .1
ً
 أو عضوا

ً
 أو مساهما

ً
 ألي عضو  املجلس،أن ال يكون مدقق الحسابات الخارجي مؤسسا

ً
أو أن يكون شريكا

 لديه.
ً
 من أعضاء املجلس أو موظفا
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بموافقة لجنة أن ال يقوم بأي أعمال إضافية أخرى لصال  البن  كتقديم االستشارات اإلدارية والفنية إال  .2

 التدقيق.

  هذا العمل. العليا جلس أو اإلدارة التنفيذيةاملقيام املدقق بعمله بحياد وعدم تدخل  .3

 بعد مرور سنتين عحى األقل من تركه  .د
ّ
ال يجوز تعيين أي من موظفي مكتب مدقق الحسابات الخارجي لي البن  إال

 العمل لدى املكتب.

،مرة واحدة عحى األقل  العليا التدقيق بدون حضور اإلدارة التنفيذيةيجتمع املدقق الخارجي مع لجنة  .ه
ً
 سنويا

 مرتين لي السنة.ومع الهيئة 
 

  دائرة إدارة املخاطر  (5

 أهدا  دائرة إدارة املخاطر: .أ

 االمتثالعدم و  االئتمانو التشغيل و  مخاطر السوق التد يمكن أن يتعرض لها البن  مثل  إدارة املخاطر املختلفة

عحى معدالت ربحية أعحى بمستوى مخاطر وذل   هد  الحصول  العائد،معدل و السيولة و  األجنبية العمالتو 

 وذل  ملختلف األ شطة.مقبول 

 ما يحي: كحد أد ى دائرة إدارة املخاطر  مهام .ب

 التزام دوائر البن  التنفيذية باملستويات املحددة للمخاطر املقبولة. مراقبة .1

 ( لي البن  قبل اعتماده من املجلس. Risk Management Frameworkمراجعة إطار إدارة املخاطر ) .2

 أنواع املخاطر. جميعتنفيذ إستراتيجية إدارة املخاطر باإلضافة إلى تطوير سياسات وإجراءات عمل إلدارة  .3

 تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط  ل نوع من أنواع املخاطر. .4

رة املخاطر و سخة لإلدارة التنفيذية العليا تتضمن معلومات عن من خالل لجنة إدارفع تقارير للمجلس  .5

 Riskأ شطة البن  باملقارنة مع وثيقة املخاطر املقبولة ) لجميع( الفعلية Risk Profileمنظومة املخاطر )

Appetite.ومتابعة معالجة االنحرافات السلبية ،) 

 اإلدارية املستخدمة. التحقق من تكامل آليات قياس املخاطر مع أنظمة املعلومات .6

 أنواع املخاطر التد يواجهها البن . جميعدراسة وتحليل  .7

تقديم التوصيات للجنة إدارة املخاطر عن تعرضات البن  للمخاطر، وتسجيل حاالت االستثناءات من سياسة  .8

 إدارة املخاطر.

 توفير املعلومات الالزمة حول مخاطر البن ، الستخدامها ألغراض اإلفصا . .9

وتقييم املخاطر املتعلقة باأل شطة واملنتجات والخدمات الجديدة قبل إطـالقها وكذل  األمر بالنسبة تحليل  .10

 لأل شطة واملنتجات والخدمات القائمة.

التوصية للجنة إدارة املخاطر بسقو  املخاطر، واملوافقات، ورفع التقارير، وتسجيل حاالت االستثناءات عن  .11

 سياسة إدارة املخاطر إن وجدت.
 

  االمتثال مراقبةدائرة  (6

 :االمتثال مراقبة دائرةأهدا   .أ

التأكد من امتثال البن  وسياساته الداخلية لجميع القوانين واألنظمة والتعليمات واألوامر وقواعد السلوك  .1

الصادرة عن الجهات الرقابية املحلية والدولية التد تحدد وتقيم وتقدم واملعايير واملمارسات املصرفية السليمة 

 للتأكد من للمجلس هاعوالتوصية برف ملناقشتها،لجنة إدارة املخاطر  النص  واإلرشاد وتراقب وترفع التقارير إلى

 مدى االمتثال لي البن .
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االمتثال لي العقوبات القانونية أو الرقابية أو الخسائر املادية أو مخاطر السمعة التد قد عدم تتمثل مخاطر  .2

االمتثال للقوانين واألنظمة والتعليمات واألوامر وقواعد السلوك واملعايير يتعرض لها البن  جراء عدم 

 واملمارسات املصرفية السليمة.

 -أد ى: االمتثال ما يحي كحد  مراقبة دائرةمهام  .ب

 االمتثال التد يواجهها البن . عدم وموظفي البن  لي إدارة مخاطر  العليا مساعدة اإلدارة التنفيذية .1

 حول القوانين واألنظمة واملعايير املطبقة وأي تعديالت تطرأ عليها.العليا تقديم النص  لإلدارة التنفيذية  .2

ملراقبة  وإعداد إرشادات مكتوبة  هذا الخصو  قبل وضع دليل االمتثال،تثقيف املوظفين حول مواضيع  .3

ي، ودليل إرشادات املمارسات المتثال يتناسب مع حجم وطبيعة وتعقيد عمليات البن  وتنظيمه الداخحا

 العملية وميثاق السلوك املنهد.

وأي إرشادات وأدلة ذات  النافذة،إعداد منهجية فعالة لضمان امتثال البن  بجميع القوانين والتشريعات  .4

 عالقة.

 جلس.املاالمتثال والتأكد من تطبيقها لي البن ، وذل  بعد اعتمادها من قبل  مراقبة إعداد وتطوير سياسة .5

إرسال  سخة عنها إلى الرئيس التنفيذي /املدير مع  ملناقشتها ورفعها إلى املجلساالمتثال لجنة رفع تقاريرها إلى  .6

 العام.
 

 
ا
 العالقة مع املساهمين :تاسعا

ومن  تمييز،مع مراعاة التشريعات النافذة، يقوم البن  باإلجراءات املناسبة لضمان حصول املساهمين عحى حقوقهم دون 

 أهمها ما يحي:

اتخاذ جميع الخطوات القانونية لتشجيع املساهمين بما فيهم صغارهم عحى حضور االجتماع العادي وغير العادي للهيئة  (1

  العامة، للمناقشة والتصويت، إما
 
راعى التصويت عحى حده عحى  ل قضية ت  .ثار خالل االجتماعبشكل شخصهد أو بالو الة، وي 

ودعوة املدققين الخارجيين لحضور االجتماع  هد  اإلجابة عن أي  العامة،االجتماع السنوي للهيئة  أعضاء املجلسحضور  (2

طر  حول التدقيق وتقرير املدقق.
 
 أسئلة قد ت

واإلجابة عن أي استفسارات  الهيئةتقرير هيئة لحضور االجتماع السنوي للهيئة العامة لقراءة الدعوة رئيس أو أحد أعضاء  (3

 
 
 األمور الشرعية. طر  حول قد ت

إعداد محضر للهيئة العامة الطالع املساهمين حول املالحظات التد تمت خالله والنتائج التد تم التوصل إليها، بما لي ذل   (4

 عليها. العليا نتائج التصويت واألسئلة التد قام املساهمين بطرحها وردود اإلدارة التنفيذية
 

 
ا
 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املشترك :عاشرا

، سواًء  انت هذه الحسابات لالستثمار املطلق حسابات االستثمار املشتركيعمل البن  عحى املحافظة عحى حقوق أصحاب  (1

 أم لالستثمار املقيد.

  :التزام بما يحي ، تكون من خاللحسابات االستثمار املشتركوبشكل عام، فان املحافظة عحى حقوق أصحاب  (2

لي متابعة أداء استثماراتهم واملخاطر ذات العالقة، ووضع  حسابات االستثمار املشتركاإلقرار بحقوق أصحاب  .أ

 -حيث: الوسائل الكافية لضمان املحافظة عحى هذه الحقوق وممارستها، من 

عحى قدم املساواة مع املساهمين لي الحصول عحى املعلومات الالزمة  حسابات االستثمار املشتركوضع أصحاب  .1

 فيما يتعلق بحسابات استثماراتهم.

حسابات االستثمار عن سياسات البن  وممارساته فيما يتعلق ب حسابات االستثمار املشتركاإلفصا  ألصحاب  .2

 .املشترك

 لي إدارة البن  لتل   حسابات االستثمار املشتركإن حق أصحاب  .3
ً
لي متابعة أداء استثماراتهم ال يعتبر تدخال

 االستثمارات.



 
 

  

 
 

 

 

31 / 32 

أن يعطي أصحاب الحسابات معلومات  افية عن حقوقهم  حسابات االستثمار املشتركعحى البن  قبل فتح  .4

ساسية ، بما لي ذل  استثماراته األ ركحسابات االستثمار املشتالتعاقدية وعن املخاطر املتعلقة بمنتجات 

 واستراتيجيات توزيع موجوداته وطريقة حساب األربا /الخسائر عحى االستثمارات.

 عن الخسائر الناتجة عن التعدي أو التقصير لي تطبيق عقد االستثمار. .5
ً
 يكون البن  مسؤوال

 ملشتركحسابات االستثمار امع املخاطر والعوائد املتوقعة ألصحاب  تتالءماستثمار سليمة  استراتيجيةاعتماد  .ب

)آخذين لي الحسبان التمييز بين أصحاب حسابات االستثمار املقيدة واملطلقة(، باإلضافة إلى إعتماد الشفافية 

 لي دعم أي عوائد:

واملساهمين باستخدام احتياطي معدل  حسابات االستثمار املشتركيتم دعم العوائد )األربا  املوزعة( ألصحاب  .1

 األربا  الذي يقتطع من أربا  االستثمار قبل اقتطاع حصة البن  كمضارب.

 معدل األربا  ال يكون لتغطية خسارة حاصلة أو تحويل خسارة إلى ربح. احتياطي .2

 العقود املبرمة مع أصحاب الحسابات أو شروط فتح الحسابات املوقعة من قبلهم. .ج

 الشريعة اإلسالمية، ورأي هيئة الرقابة الشرعية للبن . ئومباد أحكام .د

 انون البنوك والتشريعات النافذة األخرى.ق .ه

 عقد التأسيس والنظام األساتهد للبن . .و

 معايير املحاسبة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية. .ز

 .وشرعية داخليةدليل الحاكمية املؤسسية وما ينطوي عليه من أنظمة ضبط ورقابة  . 

 أنظمة العمل التد يضعها البن . .ط

، تكون من خالل التزام البن  بما ورد لي املادة ةوبشكل خا ، فان املحافظة عحى حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلق (3

 :والتد تنص عحى ما يحي( من البند )السادس عشر( من النظام األساتهد للبن  3)

جلس بطريق اإلعالن للعموم النسبة العامة من األربا  التد تختص  ها مجموع األموال الداخلة لي امليقرر  .أ

شريطة أن ال يتأخر ذل  اإلعالن عن نهاية الشهر األول  املالية،االستثمار املشترك، وذل  لي بداية نفس السنة 

 من  ل عام.

الستثمار لي حسابات االستثمار املشترك لتغطية أي االحتفاظ بحساب لي صندوق ملواجهة مخاطر ابيلتزم البن   .ب

 خسائر تزيد عحى مجموع أربا  االستثمار خالل سنة معينة. ويتم تغذية هذا الصندوق كما يحي:

 % من صالي أربا  االستثمار املتحققة عحى مختلف العمليات الجارية خالل السنة.10باقتطاع ما ال يقل عن  .1

وبحيث يسري مفعول النسبة املعدلة بعد زيادتها  املركزي،البن   طلببزيادة النسبة املحددة أعاله بناًء عحى  .2

 لي السنة املالية الالحقة للسنة التد تقرر فيها هذا التعديل.

 أو أي مقدار آخر  البن ،مال يوقف االقتطاع عندما يصبح مقدار املبلغ املتجمع لي هذا الصندوق مثحي رأس  .3

 يحدده البن  املركزي.

 للمضارب، كما يكون له حق املشاركة لي أربا   .ج
ً
 النسبة املعلنة حصة

ً
 مشتر ا

ً
يستولي البن  بصفته مضاربا

 االستثمار املشترك بنسبة ما يدخل من موارده الخاصة أو من األموال التد هو مأذون لي استعمالها بالغنم والغرم.

 مشت .د
ً
 الخسائر الناتجة عن أي سبب موجب لتضمينه يتحمل البن  باعتباره مضاربا

ً
،ر ا

ً
بما لي ذل  حاالت  شرعا

أو املوظفين ، ويعتبر لي حكم  التنفيذية العليا اإلدارةجلس أو املالناشئة عن تصرفات أعضاء  لتقصير التعدي وا

 حاالت التالعب وإساءة األمانة والتواطؤ مع اآلخرين التعدي والتقصير 
ً
سأل عنه البن  أيضا وما إلى ذل   ،الذي ي 

 من صور الخروج عن حدود العمل األمين لي إدارة املضاربة املشتركة التد يقوم  ها البن .

ؤّيد لتحميل تقوم هيئة الرقابة الشرعية املعينة حسب أحكام القانون بالتحقق من وجود السند الفقهد امل .ه

 البن  أي خسارة واقعة لي نطاق عمليات االستثمار املشترك.
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 : أحكام عامة وانتقالية الحادي عشر 

عحى رئيس املجلس توجيه دعوة للبن  املركزي لحضور اجتماعات الهيئة العامة، وذل  قبل فترة  افية ليصار إلى تسمية من  (1

 يمثله.

بمحاضر اجتماعات الهيئة العامة وذل  خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام من تاريخ عحى رئيس املجلس تزويد البن  املركزي   (2

 مصادقة مراقب عام الشر ات أو من يمثله عحى محضر االجتماع.

 عحى األقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة عن رغبته بترشيح املدقق الخارجي  (3
ً
عحى البن  إعالم البن  املركزي قبل ثالثين يوما

 أو إعادة انتخابه من قبل الهيئة العامة.النتخابه 

 عحى األقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة عن رغبته بترشيح عضو الهيئة  إعالمعحى البن   (4
ً
البن  املركزي قبل ثالثين يوما

 النتخابه أو إعادة انتخابه من قبل الهيئة العامة.

%( أو أكثر من رأسمال 1قبل مساهمد البن  الذين يمتلكون )عحى البن  تزويد البن  املركزي بعدد األسهم املرهونة من  (5

 البن  والجهة املرتهن لها هذه األسهم.

عحى البن  تزويد البن  املركزي باملعلومات املتعلقة بأعضاء املجلس واللجان املنبثقة عنه وبأعضاء الهيئة وأعضاء إدارته  (6

عدة من البن  املرك
 
وكذل  عند  سنوي،بشكل نصف  (4/4، 4/3، 4/2، 4/1أرقام ) زي التنفيذية العليا وفق النماذج امل

 حدوث أي تعديل.

عحى البن  تزويد البن  املركزي باملعلومات املتعلقة بأعضاء مجالس اإلدارات أو هيئات املديرين واإلدارات التنفيذية العليا  (7

عدة من البن  املوفق النماذج  وخارجها،لشر اته التابعة داخل اململكة 
 
بشكل نصف سنوي  (5/3، 5/2، 5/1أرقام ) ركزي امل

 وكذل  عند حدوث أي تعديل.

سنوات من تاريخ ثالث خالل فترة أقصاها  الدليل اعحى املجلس توفيق أوضاع أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا الحاليين مع هذ (8

عدة من البن  املركزي.نفاذه، مع ضرورة الطلب منهم توقيع اإلقرارات 
 
 امل

 أعحى من  املركزي أنللبن   (9
ً
،املستقلين لي تشكيلة املجلس عندما يرى ذل   األعضاءيحدد عددا

ً
يعترض عحى  وأن ضروريا

وأن يعتبر أي عضو غير مستقل  املستقل،جلس إذا وجد أنه ال يحقق أي من شروط العضو املترشيح أي شخص لعضوية 

 ملعطيات معينة عحى الرغم 
ً
 .و املستقل عليهمن انطباق جميع شروط العضوفقا

للبن  املركزي استدعاء أي شخص مرش  لشغل منصب لي االدارة التنفيذية العليا لي البن  إلجراء مقابلة شخصية معه  (10

 املركزي لي الحاالت التد يراها ضرورية استدعاء أي عضو لي املجلس إلجراء مقابلة معه.كما للبن   التعيين،قبل 

 لتقييم حاكمية البن  وعحى نفقة البن .للبن  املركزي تعيين جهة خارجية  (11

للبن  املركزي لي أي وقت دعوة أعضاء الهيئة وأعضاء لجنة التدقيق أو مدير دائرة التدقيق الداخحي أو مدير دائرة التدقيق  (12

 لبحث أي أمور تتعلق بعملهم. البن ،االمتثال لي  مراقبة الشرعي الداخحي أو مدير دائرة

يحفظ لدى البن  و سخة منه إلى البن   بحيث باملالءمة،عضوية املجلس توقيع اإلقرار املتعلق  عحى  ل من يشغل رئاسة أو  (13

 به السيرة الذاتية للعضو. 
ً
 املركزي مرفقا

لكل من أعضاء املجلس والهيئة واإلدارة التنفيذية  مالية مكافآت منح سياسة وضع البن  لي واملكافآت الترشيح لجنة عحى (14

 عنها بنسخة املركزي  البن  وتزويد املجلس،قبل  من وأن يتم اعتمادها والشفافية، باملوضوعية تتصف موظفينالعليا وسائر 

 .اعتمادها تاريخ من عمل أيام سبعة أقصاها فترة خالل

وتزويد البن  املركزي بالسيرة  العليا،يجب الحصول عحى عدم مما عة البن  املركزي قبل تعيين أي عضو لي اإلدارة التنفيذية  (15

  ها الوثائق والشهادات العلمية وشهادات الخبرة وشهادات حسن السيرة والسلوك وغيرها من الوثائق املعززة 
ً
الذاتية مرفقا

رش  عحى اإلقرار الخا  بعضو اإلدارة التنفيذية العليا الالزمة،
 
 .باإلضافة إلى توقيع امل

 به السيرة الذاتية للعضو. يجب توقيع رئيس وأعضاء الهيئة (16
ً
 عحى اإلقرار املطلوب بتعليمات الحاكمية مرفقا

 .عن نصف عدد أعضاء الهيئةيزيد العدد أال  عند الحاجة لتعيين أعضاء لي الهيئة من املقيمين خارج اململكة فيشترط (17

  ملوظفي البن . ةاقترا  برامج التدريب الشرعي الالزمعحى الهيئة  (18


