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 سيبست الذبكميت المؤسسيت دليل  - لالفصل االو

 مقجمة
  ت والحكؼ الخشضج في الذخكا اإلدارةواحجًة مؽ أىؼ وأبخز متظمبات  الحاكسضة السؤسدضةتعتبخ

يا تعتبخ إحجػ آلضات عسمضات االصالح اإلدارؼ أن . كساوالسؤسدات في مختمف دوؿ العالؼ
فراح والسخاقبة والسداءلة وتحجيج والسالي وتعديد مبادغ العجالة والذفافضة والؾضؾح واإل

السدؤولضات والعالقات بضؽ كافة األطخاؼ بؾضؾح ال لبذ وال غسؾض فضو بسا يكفل تؾفضخ البضئة 
 .لمذخكة اإلستخاتضجضة األىجاؼو التشغضسضة السشاسبة لتحقضق الخؤية 

 لخقابضة الفاعمة تكفُل معايضخ الحاكسضة السؤسدضة بشاء األسذ الالزمة لإلدارة الدمضسة والبضئة ا
)السداىسؾف وأصحاب الحقؾؽ األخخػ(  السعشضة بالذخكةوالسحافغة عمى مرالح كافة األطخاؼ 

 .داء الذخكةأعيا وغضخىؼ وتعديد ثقة الجسيؾر بم مرالح العسالءفزال عؽ 
 ستخاتضجضة لمتظؾيخ إيا تؾفخ قؾاعج أن وعمضو فإف أىسضة الحاكسضة السؤسدضة في الذخكة تشظمق مؽ

داء السؤسدي الستسضد السدتقبمي بيجؼ دعؼ وتعديد الققة في الذخكة كؾعاء استقسارؼ ألمؾاؿ واأل
السداىسضؽ مؽ جية وتسكضشيا مؽ السداىسة بكفاءة ونجاح في تظؾيخ سؾؽ االعساؿ الحؼ يعتبخ 

 .بجوره ركشًا أساسضًا مؽ أركاف التشسضة االقترادية واالجتساعضة مؽ جية ثانضة
 كسضة السؤسدضة الجضجة والستسضدة ىي التي تؾفخ لسجمذ اإلدارة واإلدارة التشفضحية ولسا كانت الحا

 وتزسؽ اإلستخاتضجضة لمذخكة األدوات والؾسائل الدمضسة والسشاسبة لمؾصؾؿ إلى تحقضق األىجاؼ 
  األردنيء ذلػ واستجابة لستظمبات البشػ السخكدؼ ؾ ئة ضبط وعسل رقابضة فاعمة وعمى ضجاد بضيا

االردف شخكة مداىسة  -خجمات البظاقات  االئتسانضةشخكة  إدارة ف الذخكات  قخر مجمذوقانؾ 
تبشي واعتساد دلضل سضاسة لمحاكسضة السؤسدضة بسا يتؾافق مع أفزل ( CSC-Jordan) خاصة

وتعمضسات الحاكسضة السؤسدضة  (OECD) السعايضخ ومبادغ مشغسة التعاوف االقترادؼ والتشسضة
نغاـ الجفع حكاـ أل( الرادرة استشادًا 10/2018رقؼ ) لألمؾاؿ تحؾيل االلكتخونيات الجفع واللذخك

والتعمضسات  ردنيألمؽ البشػ السخكدؼ ا 2017ة ( لدش111رقؼ) لألمؾاؿ والتحؾيل االلكتخوني
 لدشة 22وقانؾف الذخكات التجارية رقؼ  2016/ 63السعجلة لمحاكسضة السؤسدضة لمبشؾؾ رقؼ 
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عؽ دائخة مخاقبة  ةؾاعج حؾكسة الذخكات ) السداىسة الخاصة( الرادر وق ووتعجيالت 2006
 .الذخكات

 تعخيفات :والً أ
  تؾجو وتجار بو الذخكة والحؼ ييجؼ الى تحجيج ىي الشغاـ الحؼ مؽ خاللو  :السؤسديةالحاكسية

السؤسدضة لمذخكة وتحقضقيا وادارة عسمضات الذخكة بذكل آمؽ وحساية مرالح العسالء  األىجاؼ
االلتداـ بالسدؤولضة الؾاجبة تجاه السداىسضؽ واصحاب السرالح اآلخخيؽ والتداـ الذخكة و 

 .الجاخمضةنغسة الذخكة أخيعات الشافحة السفعؾؿ وسضاسات و بالتذ
 :السحجودةالسداىسة الخاصة  / االردف -خجمات بظاقات االئتسافشخكة  الذركة (CSC-

Jordan) 
 :الذخكة إدارة مجمذ السجمس. 
 الذخكة وادارتيا التشفضحية العمضا إدارة تؾفخ متظمبات معضشة في رئضذ وأعزاء مجمذ :مةالسالء. 
 :الذخكة. إدارة رئضذ مجمذ رئيس السجمس 
  السجمذ أعزاء عزؾ مؽ أؼ السجمس:عزو. 
 :تأثضخات تحج مؽ قجرتو عمى  ألؼخزع ي الالحؼ  اإلدارةعزؾ مجمذ  عزو السجمس السدتقل

 أو السجمذ أعزاء ؼ مؽأب أو تخبظو بالذخكة ة لرالح الذخكة والاتخاذه لقخارات مؾضؾعض
بسجقق حدابات الذخكة  أو تابعة أو ؼ شخكة حمضفةأب أو التشفضحية العمضا فضيا اإلدارةمؾعفي 
استغاللو لسشربو  أو عالقة قخابة قج تؤدؼ الى التأثضخ عمى قخارتو أو مرمحة مادية أؼ الخارجي

ذخكة غضخ تمػ الستعمقة بسمكضتو ومكاسب شخرضة عمى حداب الفي الذخكة لتحقضق مشافع 
 .سيؼ في الذخكةأل
 :العسل الضؾمي في الذخكة إدارة دارة الحؼ يذارؾ بسقابل فيذ اإلعزؾ مجم عزو تشفيذي. 
 :الحؼ ال يكؾف متفخغًا إلدارة الذخكة، أو ال يتقاضى  دارةعزؾ مجمذ اإل عزو غير تشفيذي

 مشيا. راتبًا شيخيًا أو سشؾياً 
  تذسل مجيخ عاـ الذخكة ونؾاب السجيخ العاـ ومداعجؼ السجيخ العاـ  دارة التشفيذية العميا:ال

ومجيخ  إدارة السخاطخ مجيخو متقاؿ اإلمخاقبة وحجة  ومجيخخ السالي ومجيخ التجقضق الجاخمي والسجي
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سجمذ ب أو العاـ مؾعف لو سمظة تشفضحية مؾازية ويختبط مباشخة بالسجيخ ألؼضافة العسمضات باإل
  .عشو ةبالمجاف السشبقق أو اإلدارة

 أو العسالء أو السؾعفضؽ أو ذؼ مرمحة في الذخكة مقل السداىسضؽ أؼ صحاب السرالح:أ 
 .الجيات الخقابضة السعشضة أو السؾرديؽ

 :عزؾ  أو ىي الحالة التي تتأثخ فضيا استقاللضة ومؾضؾعضة قخار مؾعف تزارب السرالح
أو  معشؾية مختبظة بذخرو أو ؤوف متعمقة بالعسل بسرمحة شخرضة ماديةفي ش إدارة مجمذ

نتضجة معخفتو  أو عشجما يتأثخ قخاره باعتبارات شخرضة غضخ ميشضة أو طخاؼ ذات العالقة بياباأل
 .بسعمؾمات داخمضة غضخ معمشة

 : خمؽ رأسساؿ الذخكة  بذكل مباش أكقخ أو %5الذخص الحؼ يسمػ ندبصة  السداهم الرئيدي 
 .غضخ مباشخ أو
 :حكاـ قانؾف أتعجيل يظخأ عمضو بسا يتفق و  أؼ أو جدء مشو أؼ أو ساسي لمذخكةالشغاـ األ الشعام

 .الذخكات

 اليجؼ مؽ دلضل الحاكسضة السؤسدضةثانضًا: 
ذظة الذخكة وتؾضضح آلضات االتراؿ بضؽ الجوائخ أن ييجؼ دلضل الحاكسضة السؤسدضة الى دعؼ الققة في

ويختكد الجلضل  ،السسارسات الجولضة في ىحا السجاؿـ مع أفزل ءالذخكة وبسا يتال إدارة مذواالنذظة ومج
 :والقؾاعج االرشادية التالضةعمى السبادغ 

 :ومؾعفي  العسالء والسؾرديؽ ،)السداىسضؽفي معاممة كافة الجيات ذات العالقة مقل  العدالة
 .(الذخكة والدمظات الخقابضة

 : دائيا السالي بذكل يسكؽ كافة الجيات أاالفراح عؽ وضع الذخكة و  افضة فيالذف الذفافية
 .ضاع الذخكة وأدائيا الساليأو  السعشضة وذات العالقة وذوؼ السرالح مؽ تقضضؼ

 :والجيات  العمضا التشفضحية اإلدارةوكل مؽ  اإلدارةالسدائمة في العالقات بضؽ مجمذ  السدائمة
 .بالذخكةاالخخػ ذات العالقة 

 تحجيج السدؤولضات والفرل الؾاضح في السدؤولضات وتفؾيض الرالحضات ة:السدؤولي. 
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 :عجاد إلمؽ حضث ا مؽ خالؿ تؾفضخ نغاـ ضبط ورقابة داخمي فعاؿ لتحقضق أىجاؼ الذخكة الرقابة
دارة السخاطخ التي قج إحساية مؾجؾدات الذخكة ومؾاردىا و واالمتقاؿ لمقؾانضؽ و  الكافي لمتقاريخ

 .تتعخض ليا الذخكة

  السدؤولضات: ثالقاً 
 مدؤولية مجمس الدارة

 التشفضحية  اإلدارةالتشفضحية والظمب مؽ  اإلدارةالسؤسدضة السقجـ مؽ  اعتساد دلضل سضاسة الحاكسضة
تغضضخات تظخأ عمى  أؼ في حاؿ حجوث اإلدارةوؿ وفق تؾجضيات مجمذ أ بأوال بتحجيث الجلضل

 .استسخارية العسل بيا وفق احتضاجات الذخكة نغسة ذات العالقة وبسا يزسؽألوا التذخيعات
  اإلشخاؼتتؾلى التؾجضو و  واإلمتقاؿ تدسى لجشة الحاكسضة السؤسدضة اإلدارةتذكضل لجشة مؽ مجمذ 

  .تظبضقوعجاد الجلضل وتحجيقو ومخاقبة إ عمى 

 التشفيذية الدارةمدؤولية 

 شة الحاكسضة السؤسدضةلج / رةاإلداالحاكسضة وفق تؾجضيات مجمذ عجاد دلضل سضاسة إ ل عمى العس 
مخ لحلػ في ضؾء كمسا لـد األ بذكل دورؼ وتحجيقو تومؽ السجمذ ومخاجعواعتساده  واإلمتقاؿ

   .دارةاإل تؾجضيات مجمذ
  السؤسدضة عمى كافة دوائخ ومؾعفي الذخكةتعسضؼ دلضل سضاسة الحاكسضة.  

 مدؤولية وحدة مراقبة االمتثال

 وجسضع مؾعفي الذخكة بتظبضق  ومخاكد ووحجات العسل ئخالجواـ كافة ػ التداالعسل عمى مخاقبة مج
والتؾصضة  اإلدارةمجمذ  كمسا لـد االمخ في ضؾء تؾجضيات في تحجيقو السداىسة، و جلضلال اىح

 .مؽ قبل الجيات ذات العالقة باعتساده

 نظاؽ التظبضق: رابعاً  
 وجسضع  العمضا التشفضحية اإلدارةو  عشو ةوالمجاف السشبقق اإلدارةى مجمذ يظبق ىحا الجلضل عم

 .السؾعفضؽ وذوؼ السرالح
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 مخاقبة الجلضل: خامداُ 
 تاحة ويسشع مشعا باتا ا عمى الجلضل الؾحجة السحافغةعفي االمتقاؿ ومؾ  مخاقبة وحجة يتؾلى مجيخ

يربح السخالفضؽ ليحه الدضاسة خارج الذخكة بذكل غضخ مرخح بو و  كضاناتىحا الجلضل ألفخاد و 
لكتخونضة ليحا إندخة  وسضتؼ تؾفضخ ،يبي بسؾجب التعيج السؾقع مؽ قبل السؾعفجخاء تأدعخضة إل

( الخاصة بإدارة الجاخمضة)اإلنتخانتلكتخونضة تشذخ عمى صفحة الذبكة اإل PDF مدتشجالجلضل في 
  .لذخكةا
  ة في لكتخونضة بشفذ الظخيقة السؾضححاالت االستخجاـ الدضئ لمشدخة اإلكسا سضتؼ التعامل مع

 .الدابق

 مخاجعة الجلضل: ساً دسا 
  يجب مخاجعة الجلضل بانتغاـ لمتأكج مؽ مجػ تحجيقو باستسخار ،ةوثضقة متججديعج الجلضل بسقابة. 
 إعتساد  مؽ مجػ تؾثضق وترخيح/ التأكج مخاجعة الجلضل في إجخاءات يتسقل اليجؼ مؽ صضاغة

  .قبل تشفضحىا إضافات بالجلضل عمى نحؾ مشاسبأية  أو كافة التعجيالت
 تعجيل يتظمب إضافتو أؼ يخحب بالسدتخجمضؽ لتقجيؼ مذؾراتيؼ بذأف. 
 الخاصة بسخاجعة الجلضل اإلجخاءات: 

o وفي الجلضل مؽ وحجة مخاقبة االمتقاؿ جخاء مخاجعة ليحا إيتؼ تؾجضو الظمبات الخاصة ب
ؾجضو مقل مخاجعات ليحا الجلضل، يشبغي ت أؼ مؾعف مؽ السؾعفضؽ لتقجيؼ أؼ حالة رغبة

 .مؽ خالؿ مجيخ الجائخة السعشضةإلى مجيخ وحجة مخاقبة اإلمتقاؿ ىحه الظمبات 
o خفعيا الى لجشة ل االمتقاؿ تسيضجامخاقبة سقتخحة مؽ قبل وحجة يتؼ مخاجعة التعجيالت ال

 .الذخكة بغخض االعتساد إدارة عؽ مجمذالسشبققة  واإلمتقاؿ كسضة السؤسدضةالحا

 حاكسضة السؤسدضةااللتداـ بال: سابعاً 
ظبضقات الدمضسة الحاكسضة السؤسدضة بيجؼ تخسضخ وتعديد نغاـ محكؼ لمسسارسات والت تمتـد الذخكة بجلضل

 :ضسؽ السختكدات التالضةالذخكة  إدارة في

وتتألف مؽ  واإلمتقاؿ السؤسدضةتدسى لجشة الحاكسضة  اإلدارةجمذ تذكضل لجشة مشبققة عؽ م -1
 .ؽضعزاء غضخ التشفضحيرئضذ السجمذ واثشضؽ مؽ األ
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ورفع تؾصضة المجشة  واإلمتقاؿ ةضوعخضو لجراستو مؽ قبل لجشة الحاكسضة السؤسدعجاد ىحا الجلضل إ  -2
  .اإلدارةمؽ قبل مجمذ  االعتسادى

 .نذخ ندخة محجثة مؽ الجلضل عمى مؾقعيا االلكتخوني -3
 .يخ الدشؾؼ لمذخكةلمتقخ  ذلػ التداميا بيحا الجلضل ويتؼ تزسضؽاالفراح بذكل سشؾؼ عؽ مجػ  -4
تؾقعات التي مخاجعة ىحا الجلضل وكمسا دعت الحاجة ومؽ وقت آلخخ لتمبي احتضاجات الذخكة وال -5

 .الخارجضة السحضظةقج تظخأ عمى البضئة 
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                 اإلدارةمجلس  الثبني:الفصل 

 تذكضل السجمذأواًل: 
كة بزخورة التشؾع في الخبخة العسمضة والسيشضة والسيارات فضسا يتعمق بتذكضمة السجمذ فقج اىتست الذخ 

  ة.الذخك إدارة عزاء مجمذلستخررة ألا

 لمذخكة والحكاـ الشغاـ االساسي وفقًا أل أعزاء مكؾف مؽ سبعة إدارة الذخكة مجمذ إدارة يتؾلى -1
جمذ مؽ قبل الس أعزاء تخابنإ السجمذ مداىسضؽ في الذخكة ويتؼ أعزاء يكؾف  أف يذتخط

. الشغاـ األساسي لمذخكة يوفق اإلجخاءات السشرؾص عمضيا ف ربع سشؾاتأليضئة العامة لفتخة ا
 عمى، لتقضضؼ عمى أساس معايضخ مؾضؾعضةاالنتخاب بعج مخاجعة رسسضة لألداء وا اإلدارةوقج تتؼ 

شخاؼ عمى شؤوف الذخكة فة والخبخة والسيارات الالزمة لإلعزاء بالسعخ األ ؤالءيتستع ى أف
يتؾفخ لجػ عزؾ واحج عمى االقل السيارة والسعخفة السشاسبة لفيؼ بضئة  أف ابعتيا وعمىومت

 .تكشؾلؾجضا السعمؾمات واالتراالت
 .لمخئضذ اً رئضدًا ونائب ئوأعزا مؽ بضؽ اإلدارةيشتخب مجمذ  -2
 العمضا. التشفضحية اإلدارة أعزاء يكؾف رئضذ السجمذ مؽ غضخ أف يذتخط -3
 .باء رئضذ السجمذ حتى الجرجة القانضة مشرب مجيخ عاـ الذخكةقخ أحج أأف يذغل  ال يجؾز -4
 أعزاء غمبضةأ ف يكؾف أالسجمذ و  أعزاء السجمذ السدتقمضؽ عؽ ثمث أعزاء ال يقل عجدأ يجب -5

السدتقل يتؾفخ في العزؾ  أف ويجب التشفضحية العمضا اإلدارة أعزاء السجمذ اآلخخيؽ مؽ غضخ
 :الذخوط السحجدة التالضة

 عزؾًا تشفضحيًا في السجمذ خالؿ الدشؾات القالث الدابقة النتخابوشغل ج أال يكؾف ق. 
 الحمضفة ليا خالؿ  أو مؽ الذخكات التابعة أؼ في أو ال يكؾف قج عسل مؾعفًا في الذخكةأ

 .نتخابوالسالضتضؽ الدابقتضؽ ال خالؿ الدشتضؽ أو فتخة تؾلضو السشرب
 باستقشاء ما يتقاضاه لقاء عزؾيتو في مبمغ مالي  أو راتب أؼ ال يتقاضى مؽ الذخكةأ

 .السجمذ
 التشفضحية العمضا في الذخكة اإلدارة أو مؾعفي خخيؽالسجمذ اآل أعزاء ال تخبظو بأؼ مؽأ 

وكانت ، صمة قخابة حتى الجرجة القانضة شخكة حمضفة أو تابعة بعالقة زوجضة أوأؼ  أو
  .الدابقتضؽ السالضتضؽة قائسة خالؿ الدشتضؽ العالق ىحه
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 غضخ مباشخة بضؽ عزؾ  أو مشفعة تجارية مباشخة أو عالقة استذارية أؼ ال يكؾف لوأ
                        أومكافأة  أؼ قبل العزؾ السدتقل إذا أو تابعة أو شخكة حمضفة أؼ أو السجمذ والذخكة

التعؾيض عؽ  أو تابعة غضخ السكافأة أو شخكة حمضفة أؼ أو تعؾيض مؽ الذخكة
خالؿ الدشتضؽ السالضتضؽ  أو تي يقجميا في السجمذ لمدشة السالضة الحالضةالخجمات ال

  .الدابقتضؽ
 كاف أحج  أو التابعة أو شخكاتيا الحمضفة أو سيؼ الذخكةأمؽ  أكقخ أو %5ستمػ يال أ

ندبتو  أقخباء عزؾ السجمذ حتى الجرجة القانضة مؽ مداىسي الذخكة الحيؽ يستمكؾف ما
 .التابعة أو شخكاتيا الحمضفة أو خكةمؽ اسيؼ الذ أكقخ أو 5%

 أومعو  كؾف قج كاف شخيكاً يأال لجػ السجقق الخارجي لمذخكة و  مؾعفاً  أو ال يكؾف شخيكاً أ 
ال تخبظو أتخابو عزؾًا في السجمذ و نإ خالؿ الدشتضؽ الدابقتضؽ لتاريخلجيو مؾعفًا 

صمة قق الخارجي السشتجب لمتجقضق مؽ شخكة السجبالذخيػ السدؤوؿ عؽ عسمضة التجقضق 
 .ولىقخابة مؽ الجرجة األ

 ةاب عزؾ السجمذ السدتقل ألكقخ مؽ ثالث فتخات متتالضتخنإ ال يتؼأ. 
 سضظخة عمى الذخكة السدتقل ال يكؾف لعزؾ السجمذأ. 
 الخبخات السالضة والسرخفضة أو أف يكؾف مؽ ذوؼ السؤىالت.  

  جتساعات السجمذثانضًا: إ
ربع مخات أقل عمى األو داء ميامو ومدؤولضاتو اعاتو بذكل دورؼ ألالذخكة اجتس إدارة يعقج مجمذ -1

 السسمكة. اجتساعاتو خارج يعقج  أف ويجؾز ،سشؾياً 
حكاـ عقج أمع يتعارض  انتخابو وبسا يتالءـ والسبؾع مؽ ادارة في مؾعج أقراه إلعمى مجمذ ا  -2

  -األساسي العسل عمى ما يمي: تأسضذ الذخكة ونغاميا 
  ًفي أؼ  وعادة انتخاب الخئضذ ونائبإ ويجؾز لمسجمذ  لمخئضذ، لمسجمذ ونائباً  انتخاب رئضدا

 وقت وفق مقتزضات مرمحة الذخكة.
   في  ياتعجيمالذخكة وشخوط تؾاقضعيؼ، ولو صالحضة السفؾضضؽ بالتؾقضع عؽ تحجيج أسساء

 وقت.أؼ 
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   (11) ةوتحجيج ميامو وصالحضاتو كسا ىؾ محجد بالفقخ  اإلدارةلسجمذ  أمضؽ سختعضضؽ 
 أدناه ولو تعجيل ذلػ في أؼ وقت.

عشر  أربعة عساؿ قبلمخفقًا بو ججوؿ األ اإلدارةمجمذ  يؾجو رئضذ السجمذ الجعؾة الى اجتساع -3

 ً ضا تقجيؼ معمؾمات العمدارة التشفضحية وعمى اإل، المجلس ٌعمده اجتماع أي تارٌخ من األلل على ٌوما
 .االجتساع أعساؿ عزاء السجمذ حؾؿ بشؾد ججوؿألكافضة ودقضقة 

 أو يكؾف الخئضذ أف عمى أعزاء ربعةأ اإلدارة بحزؾرجتساع مجمذ ال يكؾف الشراب القانؾني -4
 .عزاء الحزؾرائبو مؽ بضؽ األن

ؾ ، ويكؾف لكل عزشخرضًا ويقؾـ بو العزؾ نفدو اإلدارةيكؾف الترؾيت عمى قخارات مجمذ  -5
 اإلدارةؾات يكؾف لخئضذ مجمذ ص، وفي حاؿ تداوؼ األبسا فضيؼ رئضذ السجمذ صؾت واحج

 .صؾتًا مخجحاً 
 خظضاً  القخار كاف إذا اجتساع دوف  اتخاذه يجؾز اإلدارة مجمذ اجتساع اتخاذه يتظمب قخار أؼ -6

 .االجتساع محزخ مع الخظي القخار حفع يتؼ أف عمى السجمذ أعزاء جسضع قبل مؽ ومؾقعاً 
، وفي حاؿ تعحر الحزؾر عمى أعزاء السجمذ حزؾر اجتساعات السجمذ حزؾرًا شخرضاً  -7

 وسائل مؽ أؼ أو الياتفالذخري فضسكؽ لعزؾ السجمذ إبجاء وجية نغخه مؽ خالؿ الفضجيؾ أو 
 في السذاركضؽ األعزاء جسضع يتسكؽ أف شخيظة بعج مؾافقة رئضذ السجمذ األخخػ  االتراؿ

عمى ودوف أف يكؾف لو الحق في الترؾيت أو التؾقضع  البعض، بعزيؼ سساع االجتساعات
 .محزخ االجتساع

 ىحا انعقاد وقت ويتؼ أؼ في اإلدارة مجمذ اجتساعات النعقاد الجعؾة اإلدارة مجمذ لخئضذ يجؾز -8
 جتساعباال لألعزاء خظي إشعار ويجب تؾجضوالجعؾة،  في السحجد والؾقت السكاف في االجتساع

 طخيق عؽ الجعؾة اؿبإرس ماإ شخرضاً  األعزاء تبمضغ ويتؼ ،يؾماعذخ  أربعة عؽ يقل ال ما قبل
 تبمضغ أؼ استالـ ويعتبخ أو عؽ طخيق البخيج اإللكتخونيالفاكذ  طخيق عؽ أو السدتعجل البخيج

 تؼ إذا التالي الضؾـ وفي لو العزؾ استالـ عشج السدتعجل البخيج طخيق عؽ شخرضاً  إرسالو تؼ
 في التبمضغ تدمضؼل حاجة ىشالػ ذولضأو البخيج اإللكتخوني الفاكذ  طخيق عؽ التبمضغ إرساؿ

 سؾاء خظضة بسحكخة التبمضغ استالـ في حقو عؽ يتشازؿ أو االجتساع يحزخ عزؾ ألؼ االجتساع
 االجتساع. عقج بعج أو قبل
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غضخ  أو قخار فضو مرمحة شخرضة مباشخة أؼ الترؾيت عمى اإلدارةيجؾز لعزؾ مجمذ  ال -9
 .ؾنيو يجؾز احتداب حزؾره لغايات الشراب القانأن الإ لو مباشخة

تحفغات  أؼ عمى الذخكة تجويؽ محاضخ اجتساعات السجمذ ولجانو برؾره دقضقة وكاممة وتجويؽ -10
 .مشاسبعزؾ وأف تحتفع الذخكة بجسضع ىحه السحاضخ بذكل  أؼ اثضخت مؽ قبل

 :كسا يميلسجمذ اأمضؽ سخ تكؾف مياـ  -11
رؤساء و ذ وذلػ بالتشدضق مع رئضذ السجمذ تحجيج مؾاعضج اجتساعات السجم - أ

 .عشو ةجاف السشبققالم
رئضذ  أو اجتساعات السجمذ بتؾجضو مؽ رئضذ السجمذ أعساؿ عجاد ججوؿإ   - ب

 .المجشة السعشضة
جسضع اجتساعات السجمذ وتجويؽ كافة السجاوالت واالقتخاحات  حزؾر  - ت

 .واالعتخاضات والتحفغات وكضفضة الترؾيت عمى مذخوعات قخارات السجمذ
 .محاضخ االجتساعات والقخارات السجمذ عمى أعزاء مؽ تؾقضع التأكج  - ث
تبمضغ قخارات وتؾصضات السجمذ/ المجشة الى الجيات السعشضة ومتابعة تشفضح   - ج

مؾاضضع تؼ ارجاء طخحيا في  أؼ القخارات الستخحة مؽ السجمذ ومتابعة بحث
 .اجتساع سابق

خدائؽ خاصة تتؾفخ  أو في قاصات ع سجالت ووثائق اجتساعات السجمذحف  - ح
 .مؽ والحسايةفضيا وسائل اال

ىا عؽ مذاريع القخارات السشؾؼ اصجار  أف مؽ لمتأكج الالزمة اإلجخاءاتاتخاذ   - خ
الحؾكسة السؤسدضة خ والدضاسات الجاخمضة ومعايض نغسةألالسجمذ تتؾافق مع ا

 .الخرؾصنغسة والقؾانضؽ ذات العالقة وتقجيؼ السذؾرة لمسجمذ بيحا ألة اوكاف
مع لجاف  عادية( والتعاوف الوغضخ  )العادية التحزضخ الجتساعات اليضئة العامة - د

عجاد الجعؾات والتأكج مؽ ارساليا لمسداىسضؽ والجيات ذات العالقة إ و  السجمذ
 .ومتابعة تشفضح قخارات اليضئة العامة نغسة ذات العالقةألب القؾانضؽ واحد

 ولجانومتابعة كافة الشفقات والسراريف التي ليا عالقة باجتساعات السجمذ  - ذ
 .تآتعاب والسكافاألعمى صخؼ  خاؼاإلشو 
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السجمذ والمجاف  أعزاء والسدتشجات الخاصة بعزؾية االحتفاظ بالدجالت - ر
 .عزاءألة اؼ تعجيالت تظخأ عمى عزؾيأققة عشو وتبمضغ الجيات الخسسضة بالسشب

قخارات السالءمة التي يتؼ تؾقضعيا مؽ قبل إب األردني لبشػ السخكدؼ تدويج ا - ز
 .السجمذ

 اإلدارةلضة مجمذ مدؤو ثالقَا: 
  عؽ كل مخالفة  مدؤولؾف تجاه الذخكة والسداىسضؽ فضيا والغضخ اإلدارةعزاء مجمذ أ رئضذ و

 أؼ نغسة السعسؾؿ بيا ولشغاـ الذخكة االساسي وعؽجسضعيؼ لمقؾانضؽ واأل أو مشيؼ أؼ ارتكبيا
دوف السالحقة  دارةاإلتحؾؿ مؾافقة اليضئة العامة عمى ابخاء ذمة مجمذ  وال، الذخكة إدارة خظأ في

 .عزاء السجمذأ القانؾنضة لخئضذ و 
   الذخكة إدارة مجمذ أعزاء مؽ أكقخ أو ما شخرضة تتختب عمى عزؾأعاله إتكؾف السدؤولضة 

مذتخكة بضؽ رئضذ واعزاء السجمذ ويكؾنؾف جسضعيؼ في ىحه الحالة مدؤولضؽ بالتزامؽ  أو
تذسل ىحه  ال أف ، عمىالخظأ أو فةوالتكافل عؽ التعؾيض عؽ الزخر الحؼ نتج عؽ السخال

ثبت اعتخاضو خظضًا في محزخ االجتساع عمى القخار الحؼ تزسؽ أعزؾ  أؼالسدؤولضة 
الخظأ وفي جسضع االحؾاؿ ال تدسع الجعؾػ بيحه السدؤولضة بعج مخور خسذ سشؾات  أو السخالفة

ة والحدابات الختامضة عمى تاريخ اجتساع اليضئة العامة الحؼ صادقت فضو عمى السضدانضة الدشؾي
 .السخالفة أو لمذخكة التي جخػ فضيا الخظأ

 مياـ وصالحضات السجمذرابعَا: 
عمى تشفضحىا ويتستع السجمذ  اإلشخاؼالذخكة مدؤوؿ عؽ وضع الدضاسات العامة لمذخكة و  إدارة مجمذ

الذخكة  بأعساؿ مضيا في التذخيعات ذات العالقةفي سبضل ذلػ بالسياـ والرالحضات السشرؾص ع
 :يمي وتتزسؽ ىحة الرالحضات والسياـ ما

تتؼ مخاجعة  أف الالزمة لتشفضحىا وتقضضسيا عمى اإلجخاءاتستخاتضجضة لمذخكة و إلا األىجاؼتحجيج  -1
  .اقتزى االمخ ذلػ إذا خالؿ الدشة أو وتقضضؼ مجػ االلتداـ بيا سشؾياً  األىجاؼتمػ 

 لمذخكةكج مؽ سالمة االوضاع السالضة أوالت، ادائيا لتشفضحية العمضا ومتابعةا اإلدارةعمى  اإلشخاؼ -2
 .الذخكة شخاؼ والخقابة عمى أداءت عسل مشاسبة لإلاجخاءإسضاسات و  واعتساد
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   رئضدضة أداء عؽ طخيق وضع مؤشخاتالعمضاالتشفضحية  اإلدارة أداء اعتساد سضاسة لسخاقبة ومخاجعة -3
.(K.P.I’s)    

بسا  العمضا التشفضحية اإلدارةة التقجيخية الدشؾية السقجمة مؽ العسل الدشؾية والسؾازن اعتساد خظة -4
 .يتعمق بتشفضح تمػ الخظط

ؾ السدؤوؿ عؽ عمى ذلػ ى وبشاءً  صحاب السرالحالسالضة الشيائضة السفرح عشيا أل اعتساد القؾائؼ -5
 عؽعجاد التقخيخ الدشؾؼ إ وكحلػ  ،لى جشب مع تقخيخ السجقق الخارجيإ مخاجعتيا واقخارىا جشبا  

 .الى اليضئة العامة ازاتيا ومذاريعيا وتقجيسيا جسضعاً الذخكة وانج أعساؿ
كج مؽ قضاـ السجقق الجاخمي أضة لمذخكة ومخاجعتيا سشؾيًا والتغسة الزبط والخقابة الجاخمأن اعتساد -6

 .نغسة مخة واحجة سشؾياً ه األوالسجقق الخارجي بسخاجعة ىضكل ىح
بة تشفضحىا بحضث تتزسؽ مدتؾػ السخاطخ السقبؾلة وضساف السخاطخ ومخاق إلدارة اعتساد سضاسة -7

ف يكؾف السجمذ ممسًا ببضئة العسل التذغضمضة لمذخكة أو  ،عجـ تعخيض الذخكة لسخاطخ مختفعة
الذخكة  أعساؿ مخاطخ يتالءـ مع حجؼ إدارة وجؾد نغاـ مع ضسافوالسخاطخ السختبظة بيا 

لدضاسة د آلضة فعالة لزساف التقضضؼ السشتغؼ جو عسمضات الذخكة وايجاأو  وطبضعة نذاطيا يغظي
 .السخاطخ إدارة

نغسة والتعمضسات الجاخمضة األو  الدضاسات لمذخكة والسؾافقة عمضو واقخاراعتساد اليضكل التشغضسي  -8
 والسالضة عمى اإلدارية حقضق الخقابةلتحجيج مياـ الجياز التشفضحؼ لمذخكة وصالحضاتو بسا يكفل ت

 .الذخكة أعساؿ
التشفضحية  اإلدارةعزاء أ يخ العاـ ومداعجؼ السجيخ العاـ و عاـ الذخكة ونؾاب السج مجيخ تعضضؽ -9

التشفضحية  اإلدارةوالفشضة الالزمة في اشخاص  اإلدارية مؽ تؾافخ الكفاءة والخبخة التأكج العمضا مع
ػ تظبضقيؼ ومج ،ياميؼ وصالحضتيؼ ومخاجعة ادائيؼوتحجيج م لضيؼ،إكمة العمضا لمقضاـ بالسياـ السؾ 

 .السؾضؾعة اإلجخاءاتلمدضاسات والخظط و 
عؽ  السشبققة التخشضحات والسكافآتلجشة  أو اإلدارةحالؿ الؾعضفي بحضث يقؾـ مجمذ التخظضط لال -10

عزاء أ يخ العاـ و يتستع بيا السج أف السجمذ بتحجيج وتحجيث وبرؾرة دورية الذخوط التي يشبغي
في الحاالت الظارئة والشاتجة عؽ شغؾر  استسخارية العسلجل كفاء مؽ ااألالعمضا التشفضحية  اإلدارة



 

 15 صفحة السؤسدية الحاكسية دليل سياسة 
 

، وبحضث تزسؽ السؤىالت التشفضحية العمضا اإلدارة أعزاء مؽ أؼ أو مخكد السجيخ العاـ
 والستظمبات الؾاجب تؾفخىا لذاغمي ىحه الؾعائف

شفضحية الت اإلدارةالى  أو الى لجاف مشبققة عشوؽ صالحضاتو يفؾض بعزًا م أف اإلدارةلسجمذ  -11
 أف وشفافة مؽ الحاكسضة لجػ الذخكة، عمساً عالضة وفعالة وشاممة  العمضا، لزساف تؾفخ معايضخ

تفؾيض السجمذ لبعض صالحضاتو الى المجاف السشبققة عشو ال يعفي السجمذ مؽ تحسل 
 .االمؾر الستعمقة بالذخكة السباشخة لجسضعالسدؤولضة 

بأعزاء  الخاصةت والسكافآ التعؾيضب مقجار التشدضب لميضئة العامة بإعتساد أسذ إحتدا -12
 .السجمذ بشاًء عمى تؾصضة لجشة التخشضحات والسكافآت

باإلدارة التشفضحية العمضا مؽ رواتب  ةالخاص السكافآتو  احتداب مقجار التعؾيض اسذاعتساد   -13
 قفات وبسا يحقعمى تؾصضة لجشة التخشضحات والسكآ بشاء مؽ السداياوعالوات ومكافآت وغضخىا 

 .وغاياتيا ويتفق مع أحكاـ التذخيعات ذات العالقة مرمحة الذخكة واىجافيا
 أعزاء عزؾ مؽ أؼ الالزمة لمتأكج مؽ عجـ تحقضق اإلجخاءاتخالقضة و وضع مشغؾمة القضؼ األ -14

 .مشفعة ذاتضة عمى حداب مرالح الذخكة ألؼالتشفضحية العمضا  اإلدارة أو السجمذ
الذخكة  بأعساؿ حكاـ التذخيعات ذات العالقةأقضج الذخكة بالكفضمة لزساف ت اإلجخاءاتوضع  -15

 .ونذاطاتيا
فراح عؽ السعمؾمات الستعمقة بسخكد الذخكة السالي وتدويج الجيات الالزمة لإل اإلجخاءاتاتخاذ  -16

 .السعشضة بتمػ السعمؾمات وفي الؾقت السشاسب
 .لـد االمخ إذا الذخكة عساؿبأ شخافضة ذات العالقةبالجيات التشغضسضة والخقابضة واإلاالتراؿ  -17
اقتزى االمخ ذلػ عمى استذارات  إذا مشفخديؽ أو السجمذ مجتسعضؽ أعزاء تحجيج آلضة حرؾؿ -18

 .تكؾف عمى نفقة الذخكة أف دائيؼ لؾاجباتيؼ وعمىأؽ خارج الذخكة لغايات تعديد فشضة م
 أعزاء مؽ أؼ ءمةة معمؾمات جؾىخية تؤثخ سمبًا عمى مالأي عؽ األردنياعالـ البشػ السخكدؼ  -19

 .التشفضحية العمضا اإلدارة أعزاء أو السجمذ
الذخكة وتخرضص  إدارة حؿ العشاية السيشضة الالزمة فيبالتأكج مؽ أف عزؾ مجمذ اإلدارة  -20

 .ىجافيا وغاياتياأ وشفافضة بسا يحقق مرمحة الذخكة و الؾقت الالـز لمقضاـ بعسمو بكل نداىة 
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ولى التالضة ألربعة األشيخ األقل خالؿ األقاد مخة واحجة عمى ادعؾة لميضئة العامة العادية لالنع -21
ؼ مؾاضضع لشياية الدشة السالضة لمذخكة لسشاقذة التقخيخ الدشؾؼ والحدابات الختامضة واقخارىا وأ

  .السفعؾؿساسي والقؾانضؽ ذات العالقة الشافحة ألحكاـ نغاـ الذخكة األ وفقاً عالقة أخخػ ذات 
تذخيعات اخخػ ذات العالقة  أؼ مبادغ الحاكسضة السؤسدضة والؾاردة فيوضع خظة عسل لتظبضق  -22

 .ومخاجعتيا وتقضضؼ مجػ تظبضقيا بذكل سشؾؼ 
يحجد السجمذ مدؤولضات ىحه المجاف وآلضة  أف تذكضل المجاف الالزمة لتشفضح مياـ السجمذ عمى -23

 .عسل كل مشيا
 في وذلػ خجماتو إنياء أو لمذخكة عاـال السجيخ تعضضؽ بذأف يتخح قخار بأؼ اعالـ مخاقب الذخكات -24

 الدؾؽ  إعالـ فضتؼ السالي، الدؾؽ  في مجرجة الذخكة أسيؼ اتخاذ مقل ىحا القخار وإذا كانت حاؿ
 خجماتو. إنياء أو لمذخكة العاـ السجيخ تعضضؽ بذأف يتخح قخار بأؼ

 الحجود في ةالذخك إدارة في الكاممة الرالحضات العاـ مجيخىا أو الذخكة إدارة يكؾف لسجمذ -25
 رئضذ ويسارسيا بيا يقؾـ التي والترخفات األعساؿ وتعتبخ الشغاـ األساسي ليا، في السبضشة

 بحدؽ الذخكة مع يتعامل الحؼ الغضخ مؾاجية في ليا ممدمة الذخكة باسؼ العاـ السجيخ أو السجمذ
 .نضة

ارة التشفضحية العمضا وباقي لخئضذ وأعزاء مجمذ اإلدارة واإلد والدفخ االنتقاؿ اعتساد الئحة لبجالت -26
 ت.مى تؾصضة لجشة التخشضحات والسكافآمؾعفي الذخكة بشاء ع

 دور رئضذ السجمذخامدًا: 
 ويسارس الجيات جسضع وأماـ الغضخ لجػ ويسقميا لمذخكة رئضداً  اإلدارة مجمذ رئضذ يعتبخ -1

 واألنغسة هبسقتزا الرادرة واألنغسة الذخكات قانؾف  أحكاـ بسؾجب لو السخؾلة الرالحضات
 الذخكة. ألعساؿ السشغسة األخخػ 

والعسل عمى خمق وتخسضخ ثقافة تذجع عمى الشقج البشاء حؾؿ القزايا  تخأس اجتساعات السجمذ -2
التي يؾجج عمضيا تبايؽ في وجيات الشغخ والعسل عمى زيادة الؾعي فضسا يخص الشقاشات 

 .والترؾيت عمى السؾاضضع السظخوحة عمى السجمذ
السجمذ  أعزاء لمذخكة وبضؽ العمضا التشفضحية اإلدارةو  اإلدارةقة بضؽ مجمذ ؾطضج العالالعسل عمى ت -3

 .ضؽيضؽ وغضخ التشفضحيالتشفضح
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 .مؽ الحاكسضة السؤسدضة لمذخكة ةالتأكج مؽ وجؾد تؾفخ معايضخ عالض -4
 .، وتقجيؼ الجعؼ السدتسخ لوؿ الجائؼ مع السجيخ العاـ لمذخكةاالترا -5
 .السجمذ والى السداىسضؽ في الؾقت السشاسب أعزاء الى ةمات الكافضالتأكج مؽ وصؾؿ السعمؾ  -6

       السجمذ أعزاء مالءمةسادسًا: 
  الحج االدنى  سذعزائو تتزسؽ ىحه األأ فعالة لزساف مالءمة  أسذاعتساد  اإلدارةعمى مجمذ

مؽ كل وعمى  ،تؾفخىا في العزؾ السخشح والسعضؽمؽ السعايضخ والستظمبات والذخوط الؾاجب 
ليحه الغاية  األردنيالبشػ السخكدؼ شغل عزؾية السجمذ تؾقضع اإلقخار وفق الشسؾذج السعتسج مؽ 

  مخفقًا بو الدضخة الحاتضة لمعزؾ. األردني البشػ السخكدؼ  إلى وندخة مشلجػ الذخكة وتخسل ويحفع 
 الخبخات داىة والكفاءة و كبخ قجر مؽ السرجاقضة والشأدارة بمجمذ اإل أعزاء يتستع أف يجب

قت لعسل مؽ ذلػ ومؽ تكخيذ الؾ  التأكج والقجرة عمى االلتداـ ويقع عمى عاتق السجمذالالزمة 
 :عزؾية السجمذ الذخوط التالضة أو تتؾافخ فضسؽ يذغل رئاسة أف ويجب ،الذخكة
o  عاماُ اف ال يقل عسخه عؽ خسدة وعذخيؽ. 
o  السالضة أو في االقتراد دنى سؾاءأعمى الجرجة الجامعضة االولى كحج اف يكؾف حاصاًل 

 فإ ة تخررات اخخػ أي أو تكشؾلؾجضا السعمؾمات أو االعساؿ إدارة أو السحاسبة أو
 .الذخكة بأعساؿ اقتخنت بخبخة ليا عالقة

o اف يكؾف حدؽ الدسعة والدضخة والدمؾؾ 
o عساؿ مشافدة أل أو شخكة اخخػ ذات غايات مساثمة أؼ في إدارة ال يكؾف عزؾ مجمذأ

ذظة أن مؽ أؼ بجوف أجخ وتسارسأو  لحداب الغضخ بأجخ أو لحدابو الذخكة سؾاء
مؾعفًا فضيا  أو مجيخًا عامًا ليا أو غسة الجفع االلكتخونيأن وتذغضل إدارة أوالجفع خجمات 

 .حمضفة لتمػ الذخكة أو لؼ تكؽ الذخكة تابعة ما
o مجقق فشي وتقشي لمذخكةأو  مجقق حدابات أو مدتذاراً  أو ال يكؾف محامضاً أ. 
o أو عسل أؼ يتؾلى أف أعزائو مؽ عزؾ ألؼ أو الذخكة إدارة مجمذ لخئضذ يجؾز ال 

قانؾف الذخكات أو الشغاـ  عمضو نص ما باستقشاء أجخ أو بجؿ مقابل الذخكة في وعضفة
 مجمذ عمضيا ويؾافق الذخكة عسل طبضعة تفتزضيا التي الحاالت في األساسي لمذخكة أو

 أعزائو. بأغمبضة اإلدارة
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 اإلدارةالمجاف السشبققة عؽ مجمذ َا: سابع
  دوره  أداء ُيذكل مؽ بضؽ أعزائو لجانًا دائسة بيجؼ مداعجتو في أف اإلدارةعمى مجمذ

الستبعة لجيو حدب الحاجة وطبضعة  اكسضة السؤسدضةالح إجخاءات ي في الذخكة وتعديداإلشخاف
  .األردني امخ البشػ السخكدؼ أو  تقتزضو ما أو عسل الذخكة

 ي لكل لجشة تتزسؽ يتؼ وضع مضقاؽ خظ أف يجب اكسضة السؤسدضةالحؼ تعديد ثقافة وبيج
عسل المجشة وبذكل خاص أىجاؼ المجشة ومياميا ومدؤولضاتيا التفرضمضة  ضؾابط واجخاءات
ىا )مدتقمضؽ، غضخ السدتقمضؽ( وتحجيج عجد أعزائيا وعجد اجتساعاتيا أعزاء وكضفضة تكؾيشيا مؽ

يتابع  أف ات السسشؾحة ليا وكضفضة رقابة السجمذ عمى عسميا وعمى السجمذومجة عسميا والرالحض
عسل ىحه المجاف وأف يقؾـ في اجتساعاتو الجورية باالطالع عمى محاضخ اجتساعاتيا ومشاقذتيا 

 :يمي واعتسادىا بذكل رسسي ومؽ ىحه المجاف ما
 لجشة التجقضق -1
 السخاطخ إدارة لجشة -2
 والسكافآت اتلجشة التخشضح -3
 واإلمتقاؿ الحاكسضة السؤسدضة لجشة -4

 يا وتؾصضاتيا بعج كل أعسال تقـؾ كل لجشة بتقجيؼ تقخيخ الى السجمذ فضسا يتعمق بانذظتيا ونتائج
 .اجتساع

 سساء ألجاف السجمذ ويتؼ االفراح عؽ  أعزاء يعتسج مبجأ الذفافضة عشج تعضضؽ أف يجب
جتساعاتيا التي عقجتيا خالؿ د اوانذظتيا وعج ي ىحه المجاف وممخص عؽ مدؤولضتياعزاء فاأل

 .ضسؽ التقخيخ الدشؾؼ لمذخكة ةالدش
 لجشة التجقضق أعساؿ لجشة أخخػ مشبققة عؽ السجمذ مع أؼ أعساؿ ال يجؾز دمج. 
 التدقيقلجشة  -1

إثشاف مشيؼ مؽ األعزاء السدتقمضؽ تذكل لجشة تجقضق مؽ رئضذ وعزؾيؽ عمى االقل  - أ
 أعزاء تخابيؼ مؽ بضؽنإ السالضة ويتؼ أو اسبةالسح أو حجىسا خبخة في مجاؿ التجقضقأل

  .مؽ المجاف السذكمة مؽ السجمذ أؼ أو التشفضحية العمضا اإلدارة أعزاء السجمذ غضخ
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عيا ويكؾف اجتسا كمسا دعت الحاجة أو قلألشيخ عمى اأتجتسع المجشة مخة كل ثالثة   - ب
غمبضة عجد أب أو جساعقل وتتخح قخاراتيا وتؾصضاتيا باإلعزؾيؽ عمى األ قانؾنضًا بحزؾر

 .اعزائيا
 أف عمى بأعساليا مؽ القضاـ لتسكضشيا واضحتحجد مياـ وصالحضات لجشة التجقضق بذكل   - ت

 :يمي ما أدنيتتزسؽ بحج 
سمظة االتراؿ السباشخ مع السجقق الخارجي، واالجتساع معو بجوف حزؾر    -1

 جاؿ عمى:اإلدارة مخة عمى األقل سشؾيا وتذسل مدؤولضة المجشة في ىحا الس
التؾصضة إلى مجمذ اإلدارة بخرؾص تعضضؽ وعدؿ السجقق الخارجي  . أ

 وتحجيج تعؾيزاتو وتقضضؼ أدائو.
 تقضضؼ مؾضؾعضة واستقاللضة السجقق الخارجي.  . ب
 مخاجعة خظاب تعضضؽ السجقق الخارجي وقبؾلو. . ت
إقخار إمكانضة تقجيؼ السجقق الخارجي لخجمات أخخػ غضخ التجقضق  . ث

 تأثضخ ذلػ عمى الخأؼ السدتقل لمسجقق الخارجي.الجورؼ، وضساف عجـ 
متابعة نتائج تقاريخ التجقضق الخارجي والتأكج مؽ أنو قج تؼ اتخاذ  . ج

 اإلجخاءات الالزمة بذأنيا. 
تقضضؼ مجػ فعالضة وكفاية نغؼ الزبط والخقابة الجاخمضة، وتذتسل مدؤولضة المجشة  -2

   عمى:في ىحا السجاؿ 
التجقضق الجاخمي بالذخكة والتأكج مؽ االلتداـ تقضضؼ فعالضة وكفاية وعضفة  . أ

 بالتعمضسات الشافحة الرادرة عؽ الجيات ذات العالقة.
 تقضضؼ فعالضة وكفاية نظاؽ خظة عسل وبخامج التجقضق الجاخمي. . ب
متابعة نتائج تقاريخ التجقضق الجاخمي والتأكج مؽ أنو قج تؼ اتخاذ  . ت

 اإلجخاءات الالزمة بذأنيا.
 جيخ التجقضق الجاخمي ونقمو وعدلو وتقضضؼ أدائو.التؾصضة بتعضضؽ م . ث
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االطالع عمى تقاريخ وحجة مخاقبة االمتقاؿ والتأكج مؽ مجػ التداـ وتؾافق  . ج
مخاكد العسل بالذخكة وأعساليا مع التذخيعات والقؾانضؽ الشافحة والتؾصضة 

 بذأنيا. 
 أكقخ دالسجققضؽ الخارجضضؽ في حاؿ وجؾ  أعساؿ التحقق مؽ وجؾد التشدضق بضؽ  -3

 .مؽ مجقق
 اإلجخاءاتومتابعة  األردنيلؾاردة مؽ البشػ السخكدؼ السالحغات ا خاجعةم  -4

 .الستخحة بذأنيا
السحاسبضة والسالضة والخقابضة وسالمتيا ومجػ التقضج  اإلجخاءاتمؽ دقة  التأكج  -5

 .بيا
قق الجاخمي قبل عخضيا عمى التحقق مؽ مخاجعة البضانات السالضة مؽ قبل السج  -6

والتحقق برفة خاصة مؽ االلتداـ بستظمبات البشػ السخكدؼ شة والسجمذ مجال
قبل عخضيا عمى مجمذ  الجوريةالسالضة  البضانات وقضاميا بسخاجعة األردني
لسجمذ اإلدارة ومتابعة القزايا السحاسبضة ذات األثخ  ذأنيابالتؾصضة و  اإلدارة،

ة وشفافضة التقاريخ الجؾىخؼ عمى البضانات السالضة، وذلػ بيجؼ ضساف عجال
 السالضة.

 أعساؿ مؽ تقضج الذخكة بالقؾانضؽ والتعمضسات والقخارات التي تخزع ليا التأكج  -7
 .الذخكة وانذظتيا

المتقاؿ في الذخكة حدب مقتزى الحاؿ مخة مخاقبة امدؤوؿ االجتساع مع   -8
 .التشفضحية العمضا اإلدارةواحجة عمى االقل سشؾيًا ودوف وجؾد مسقمضؽ عؽ 

عف في الذخكة مؽ االبالغ جخاءات التي تسكؽ السؾ إلع ومخاقبة ومخاجعة اوض  -9
سؽ ف تزأو  ،خخػ أمؾر أة أي أو خظأ في التقاريخ السالضة أؼ ؼ عؽبذكل سخ 

كج مؽ متابعة نتائج التحقضق أالالزمة لمتحقضق السدتقل والت المجشة وجؾد التختضبات
 .ومعالجتيا بسؾضؾعضة

لحرؾؿ عمى أؼ معمؾمات في سبضل مسارسة يكؾف لمجشة التجقضق سمظة ا  -10
عسميا، ولمجشة أيزا دعؾة أؼ مؽ األشخاص ذوؼ الخبخة أو االختراص 
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لحزؾر اجتساعاتيا لالستئشاس بخأيو، ودعؾة أؼ عزؾ مؽ أعزاء مجمذ 
اإلدارة أو اإلدارة التشفضحية العمضا لحزؾر اجتساعاتيا، كسا يسكؽ لمجشة دعؾة 

 اخمي.مدؤوؿ التجقضق الذخعي الج
 .عخض محاضخ اجتساعاتيا والتقاريخ التي تعجىا عمى السجمذ -11
 .أؼ مياـ أخخػ يكمفيا بيا السجمذ -12

لجشة التجقضق  أعزاء الذخكة االفراح في التقخيخ الدشؾؼ عؽ اسساء إدارة عمى مجمذ  - ث
 .ونذاطاتيا وعجد اجتساعاتيا خالؿ الدشة

وحزؾر مجيخىا  ئخ الخقابضةدائخة مؽ الجوا أؼ االجتساع يتعمق بعسل حاؿ كاففي   - ج
التؾصضات فال يجؾز لسجيخ الجائخة ذات العالقة الترؾيت عمى القخارات و  ،المجشةالجتساع 

مغادرة مب مؽ مجيخ الجائخة ذات العالقة ولخئضذ المجشة الظالستعمقة بتمػ الجائخة 
 .االجتساع

 مذ اإلدارة بيا.تقؾـ المجشة بسخاجعة العسمضات مع األطخاؼ ذوؼ العالقة وإحاطة مج  - ح
 .المجشة أعزاء يتؼ اختضاره مؽ قبل أف يتؼ تعضضؽ أمضؽ سخ المجشة وعمى  - خ
التشفضحية لمذخكة فضسا  اإلدارة أو أف مدؤولضة لجشة التجقضق ال تغشي عؽ مدؤولضة السجمذ - د

 .غسة الزبط والخقابة الجاخمضةأن يتعمق بالخقابة عمى كفاية
 والمتثال لجشة الحاكسية السؤسدية -2

بسا فضيؼ رئضذ المجشة  عمى االقل أعزاء ثالثةمؽ  واإلمتقاؿ السؤسدضةلحاكسضة اذكل لجشة ت
، السدتقمضؽ اإلدارةمجمذ  أعزاء المجشة عمى االقل مؽ أعزاء عزؾ واحج مؽ بحضث يكؾف 

 .عجاد دلضل الحاكسضة السؤسدضة وتحجيقو ومخاقبة تظبضقوإ عمى  اإلشخاؼوتتؾلى المجشة التؾجضو و 

 أو كمسا دعت الحاجة. في الدشة بشاء عمى دعؾة مؽ رئضدياإجتساعضؽ مجشة تعقج ال 
 وتتؾلى المجشة السياـ الخئضدضة التالضة: 

السعتسجة  اإلجخاءاتوالدضاسات و في الذخكة  اكسضة السؤسدضةوضع إطار عاـ ألسذ الح - أ
  .لمسؾافقة اإلدارةلحلػ بحضث يتؼ رفعيا لسجمذ 
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واقتخاح تعجيميا في حاؿ استجعى االمخ مخة واحجة سشؾيا  تاإلجخاءامخاجعة ىحه الدضاسات و  - ب
ىحا الجلضل وجسضع  أحكاـ متؾافقة مع اإلجخاءاتتكؾف ىحه الدضاسات و  أف عمى األقل ويجب

بيحا  األردنيالتعجيالت والتذخيعات الخقابضة االخخػ الرادرة عؽ البشػ السخكدؼ 
 .الخرؾص

 ىحهتعجيالت عمى ة أي لجػ الذخكة واقتخاحمخاجعة ومتابعة سضاسة واجخاءات االفراح  - ت
 .الدضاسة

ومجػ  السؤسدضة ةضكسامذخكة ومجػ تؾافقو مع معايضخ الحمخاجعة اليضكل التشغضسي ل - ث
 دائخة ،التجقضق الجاخمي دائخةاالمتقاؿ، مخاقبة استقاللضة الؾعائف الخقابضة في الذخكة )وحجة 

 .ؾصالخربيحا ة تعجيالت أي السخاطخ( واقتخاحإدارة 
 اإلدارةعجاد مضقاؽ االخالقضات والسعايضخ االخالقضة التي تحكؼ عسل مجمذ إ السداىسة في  - ج

تقؾـ المجشة بسخاجعة ىحه  أف وجسضع السؾعفضؽ في الذخكة عمى التشفضحية العمضا اإلدارةو 
 .لـد االمخ إذا السعايضخ سشؾيَا عمى االقل واقتخاح تعجيميا

والشغخ في  اإلدارةية المجاف السشبققة عؽ مجمذ عجاد التؾصضات الالزمة بذأف عزؾ إ  - ح
 .امكانضة تجاوؿ عزؾيتيا

 اإلدارةعؽ مجمذ  ةبعسل كل لجشة مؽ المجاف السشبقق مخاجعة المؾائح التشغضسضة الخاصة - خ
الستبعة في الذخكة  السؤسدضة ةضكسايا تخاعي سضاسات واجخاءات الحأن مؽكج ألتاو 

 .بيحا الخرؾصاألردني ؼ والتعمضسات الرادرة عؽ البشػ السخكد 
 وقؾاعج والتعمضسات واألنغسة القؾانضؽ لجسضع الجاخمضة وسضاساتيا الذخكة امتقاؿ مؽ التأكج - د

كسا  والجولضة، السحمضة الخقابضة الجيات عؽ الرادرة والسسارسات الدمضسة والسعايضخ الدمؾؾ
 العقؾبات يًا لسخاطختفاد الذخكة في اإلمتقاؿ مجػ حؾؿ اإلدارة مجمذ ىا إلىخ تقاري وتخفع

 الذخكة ليا تتعخض قج التي الدسعة مخاطخ أو السادية الخدائخ أو الخقابضة أو القانؾنضة
 .جخاء ذلػ

التؾصضة لسجمذ اإلدارة باعتساد سضاسات اإلمتقاؿ، ومكافحة غدل األمؾاؿ وتسؾيل  - ذ
 العسالء.  شكاوػ اإلرىاب، ومعالجة 

 .عزاء المجشةأ اختضاره مؽ قبل جشة وعمى أف يتؼ يتؼ تعضضؽ أمضؽ سخ الم - ر
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 السجمذ.عخض محاضخ اجتساعاتيا والتقاريخ التي تعجىا عمى  - ز
 .أؼ مياـ أخخػ يكمفيا بيا السجمذ - س
الحاكسضة عزاء لجشة أ سساء أعمى مجمذ ادارة الذخكة االفراح في التقخيخ الدشؾؼ عؽ   - ش

 .وعجد اجتساعاتيا خالؿ الدشة ونذاطاتيا واإلمتقاؿ السؤسدضة
  السخاطر إدارة لجشة -3

يكؾف  أف قل مؽ السجمذ بسا فضيؼ رئضذ المجشة وعمىعمى األ أعزاء تذكل ىحه المجشة مؽ ثالثة
ية العمضا وتتؾلى التشفضح اإلدارةمؽ  أعزاء يذارؾ في عزؾيتيا أف مؽ بضشيؼ عزؾًا مدتقاُل ويجؾز

 :أبخزىا المجشة مياـ مؽ

خاطخ لجػ الذخكة قبل اعتسادىا مؽ مجمذ الس إدارة ستخاتضجضات وىضكلإمخاجعة سضاسات و  - أ
 التي قج تعتخض الذخكة والغخوؼ السحضظة ومدتؾػ السخاطخ يتالءـ بسا وتعجيميا اإلدارة

 بيا.
التحقق مؽ عجـ وجؾد تفاوت بضؽ السخاطخ الفعمضة التي تأخحىا الذخكة ومدتؾػ السخاطخ  - ب

 .مجمذ اإلدارة السقبؾلة التي وافق عمضيا
ذظة أن شاسبة التي تزسؽ التعخؼ عمى السخاطخ ذات األثخ الجؾىخؼ وأؼتيضئة الغخوؼ الس - ت

ورفع تقاريخ كبخ مؽ مدتؾػ السخاطخ السقبؾلة أتعخضيا لسخاطخ  أف الذخكة يسكؽتقؾـ بيا 
 .اإلدارةبحلػ الى مجمذ 

 .لـد االمخ إذا السخاطخ وتعجيميا إدارة السخاجعة الدشؾية لسدؤولضات ومياـ مجيخ - ث
السخاطخ في الذخكة عشج  إدارة حاللضة الالزمة لتأمضؽ استسخارية وعضفة مجيخوضع الخظة اال - ج

ومخاجعة مجػ  ةمؤقت أو طارغ قج يدتجعي غضاب السجيخ الحالي برؾرة دائسة أؼ حجوث
 .فعالضة ىحه الخظة

السخاطخ داخل  إدارة مؾاكبة التظؾرات الدخيعة والستالحقة والستدايجة التي قج تظخأ عمى - ح
 .ع تقاريخ دورية الى السجمذ حؾؿ تمػ التظؾراتالذخكة ورف
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بو التاكج مؽ قضاـ اإلدارة السالضة لمذخكة مؽ إعادة احتداب راس الساؿ الؾاجب االحتفاظ  - خ
س الساؿ لذخكات خجمات الجفع والتحؾيل السخاطخ وفق تعمضسات متظمبات رأ لسؾاجية

 .االلكتخوني لالمؾاؿ الرادرة عؽ البشػ السخكدؼ األردني
 .عزاء المجشةأ تؼ تعضضؽ أمضؽ سخ المجشة وعمى أف يتؼ اختضاره مؽ قبل ي  - د
 السجمذ.عخض محاضخ اجتساعاتيا والتقاريخ التي تعجىا عمى  - ذ
 .أؼ مياـ أخخػ يكمفيا بيا السجمذ - ر
إدارة لجشة عزاء أ سساء أعمى مجمذ ادارة الذخكة االفراح في التقخيخ الدشؾؼ عؽ  - ز

  السخاطخ
 .تيا خالؿ الدشةونذاطاتيا وعجد اجتساعا - س

  لجشة الترشيحات والسكافآت -4
 ف يذارؾ في أويجؾز  قل بسؽ فضيؼ رئضذ المجشةعمى األ أعزاء تذكل ىحه المجشة مؽ ثالثة

 العمضا.التشفضحية  اإلدارةعزاء مؽ أ عزؾيتيا 
  كمسا دعت الحاجة  أو ادعؾة مؽ رئضديقل بشاء عمى عمى األ اً شؾيواحجًا س اجتساعاً تعقج المجشة

 .ػلحل
 تتؾلى المجشو السياـ الخئضدضة التالضة:  

 عزؾية السجمذ مع األخح بعضؽ االعتبار الىتدسضة االشخاص السؤىمضؽ لالنزساـ  -1
عادة تخشضح إ كسا يؤخح بعضؽ االعتبار في حالة ، قجرات ومؤىالت االشخاص السخشحضؽ

 .في اجتساعات السجمذ وزؾ عجة مخات حزؾر وفاعمضة مذاركتالع
مدتقل حدب تعمضسات البشػ  غضخ أو كاف مدتقالً  إذا بتحجيج صفة العزؾ تقؾـ المجشة -2

 .ؼ األردنيالسخكد 
في العمضا  التشفضحية اإلدارةمؽ يذغمؾف وعائف  أداء تزع المجشة السعايضخ االساسضة لتقضضؼ -3

 .(ؽضومداعجؼ السجيخ العاـ والسجراء الخئضدضالسجيخ العاـ، نؾاب الذخكة )
التشفضحية  اإلدارةاالشخاص السؤىمضؽ لالنزساـ الى  اإلدارة تخشح المجشة الى مجمذ -4

 .العمضا
 .قالة مجيخ عاـ الذخكةإ أو تقجيؼ التؾصضات الالزمة فضسا يخص تعضضؽ -5
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التخظضط لإلحالؿ الؾعضفي بحضث تقؾـ المجشة بتحجيج وتحجيث وبرؾرة دورية الذخوط  -6
التشفضحية العمضا األكفاء مؽ أجل التي يشبغي أف يتستع بيا السجيخ العاـ وأعزاء اإلدارة 

إستسخارية العسل في الحاالت الظارئة والشاتجة عؽ شغؾر مخكد السجيخ العاـ أو أؼ مؽ 
أعزاء اإلدارة التشفضحية العمضا، وبحضث تزسؽ السؤىالت والستظمبات الؾاجب تؾفخىا لذاغمي 

 .ىحه الؾعائف
بحضث يكؾف معضار تقضضؼ االداء تسجة وفق أسذ محجدة ومع اإلدارة مجمذ أداءُتقضؼ المجشة  -7

  .مؾضؾعضاً ذ
مؽ وجؾد سضاسة مشح مكافآت لسؾعفي الذخكة ومخاجعتيا  التأكج يجب عمى المجشة -8

افضة الستقظاب تكؾف الخواتب / السكافآت ك أف وتزسؽ رؾرة دورية وتظبضق ىحه الدضاسةب
 .شخاص مؤىمضؽ لمعسلأ
ومكافآتيؼ التشفضحية العمضا  اإلدارةاقي تؾصي المجشة بتحجيج رواتب السجيخ العاـ وب -9

 .االخخػ  وامتضازاتيؼ
 اإلدارةوضع سضاسات وخظط طؾارغ تخاجع بذكل سشؾؼ لتأمضؽ استسخارية وعائف  -10

تغضخ قج يظخأ عمى شاغمي ىحه الؾعائف  أؼ التشفضحية في الذخكة لمتعامل بذكل طبضعي مع
 .عسمضاتيايا وتشفضح أعسال وسضخالذخكة  أداء دوف التأثضخ عمى

السجمذ مقابل عزؾيتيؼ في  أعزاء وضع نغاـ لمسكافآت والسدايا التي يتحرل عمضيا -11
كافة السبالغ كسا تزع الزؾابط والسعايضخ السشغسة ل ،في المجاف السشبققة عشو أو السجمذ

طار مياميؼ في عزؾية إالسجمذ مقابل خجمات واتعاب خارج عزاء التي تجفع أل
 .غضخ ذلػو تذارات السجمذ مقل تقجيؼ االس

تتساشى مع مبادغ  أف والسكافآت يخاعى في الدضاسات التي تزعيا لجشة التخشضحات -12
 .ومسارسات الحاكسضة السؤسدضة الدمضسة

 .عزاء المجشةأ جشة وعمى أف يتؼ اختضاره مؽ قبل يتؼ تعضضؽ أمضؽ سخ الم -13
 السجمذ.عخض محاضخ اجتساعاتيا والتقاريخ التي تعجىا عمى  -14
 .خػ يكمفيا بيا السجمذأؼ مياـ أخ -15
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عزاء لجشة أ سساء أة االفراح في التقخيخ الدشؾؼ عؽ عمى مجمذ ادارة الذخك  -16
 .ونذاطاتيا وعجد اجتساعاتيا خالؿ الدشة التخشضحات والسكافآت

  



 

 27 صفحة السؤسدية الحاكسية دليل سياسة 
 

 التنفيذيت العليب اإلدارة - الفصل الثبلث

 مياـ وواجبات السجيخ العاـأواًل: 
 ويسارس الجيات جسضع وأماـ الغضخ لجػ ويسقميا ا لمذخكةالسجيخ العاـ رئضدًا تشفضحي يعتبخ 

 واألنغسة بسقتزاه الرادرة واألنغسة الذخكات قانؾف  أحكاـ بسؾجب لو السخؾلة الرالحضات
 الذخكة بسا فضيا قخارات مجمذ الدارة. ألعساؿ السشغسة األخخػ 

  السالضة واالدارية الفشضة والخبخة والكفاءة  ةؽ مجيخ عاـ لمذخكة يتستع بالشداىبتعضض اإلدارةيقؾـ مجمذ
بشدخة عؽ اإلقخار السؾقع مشو مخفقا بدضختو الحاتضة حدب الشسؾذج  األردني وتدويج البشػ السخكدؼ 

  ليحه الغاية. األردني السعتسج مؽ البشػ السخكدؼ 
  ي:يم ويمتـد السجيخ العاـ بسا  

 أىجاؼ الذخكةخكة بسا يتساشى مع التشفضحؼ لمذ الذخكة وتقجيؼ التؾجضيات لمجياز أعساؿ دارةإ -1
 بأعساؿ حكاـ التذخيعات ذات العالقةأو  اإلدارةدضاسات السقخة مؽ مجمذ ستخاتضجضة والإلا

 .الذخكة وانذظتيا
الستخحة  اإلجخاءاتعساليا و أ ضاع الذخكة السالضة و أو  دويج السجمذ بتقاريخ دورية دقضقة عؽت -2

اخمضة وذلػ لتسكضؽ السجمذ مؽ مخاجعة السخاطخ ونغاـ الزبط والخقابة الج إدارة في
 .عؽ ادائيا العمضا التشفضحية اإلدارةلة ءوالخظط والدضاسات السؾضؾعة ومدا األىجاؼ

 السجمذ بأؼ معمؾمات ووثائق الزمة الجتساعات السجمذ وقبل وقت مشاسب أعزاء تدويج -3
 سدضة.حدبسا ىؾ مشرؾص عمضو في الشغاـ األساسي لمذخكة وفي دلضل الحاكسضة السؤ 

 .الذخكة بأعساؿ ة مقتخحات يخاىا ضخورية تتعمقأي تقجيؼ التؾصضات بخرؾص -4
حكاـ التذخيعات وفقًا أل ةؼ معمؾمات وبضانات ووثائق مظمؾبأب األردني تدويج البشػ السخكدؼ  -5

 .الذخكة وانذظتيا بأعساؿ ذات العالقة
 .خمضةالجاوارساء ضؾابط الخقابة  ـ بتدضضخ االعساؿ الضؾمضة لمذخكةالقضا -6
 .اإلدارةالذخكة لسجمذ  أداء تقجيؼ تقضضؼ عؽ -7
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 العمضا اإلدارة التشفضحيةمياـ وواجبات ثانضًا: 
  اإلدارةمدؤولضاتيا وصالحضاتيا وفق القخارات الرادرة عؽ مجمذ  العمضا التشفضحية اإلدارةتسارس 

فً كل منصب وظٌفً من الوظائف الواردة  تؼ فضيا تحجيج مدؤولضات وصالحضاتوالحؼ ي

 العمضا. التشفضحية اإلدارةتعرٌف 
  عزاء السجمذ التجخل في أليحق  اإلدارة والمدؤولة أماـ مجمذ  العمضا التشفضحية اإلدارةتكؾف

 .عساؿ الضؾمضة التشفضحية لمذخكةاأل
  عؽ كافة الرفقات  اإلدارةاالفراح التاـ والتفرضمي لسجمذ  العمضا التشفضحية اإلدارةيتعضؽ عمى

مؽ اقاربيؼ مرالح شخرضة قج تتعارض مع  ألؼ أو تجارية التي يكؾف ليؼ بيا دور و/السالضة وال
  .مرمحة الذخكة برفة عامة

  بالسياـ والؾاجبات التالضة العمضا التشفضحية اإلدارةتقـؾ: 
ستخاتضجضات والدضاسات وتظؾيخىا والعسل عمى تظبضقيا بعج اعتسادىا مؽ مجمذ إلإعجاد ا -1

 .اإلدارة
بذكل يزسؽ تحجيج  في كافة مخاكد عسل الذخكةالعسل  إجخاءات خ دلضلإعجاد وتظؾي -2

 .اإلجخاءاتوقضاس وضبط ومخاقبة السخاطخ التي تؾاجو الذخكة وتظبضق تمػ 
حدبسا ىؾ  إعجاد البضانات السالضة والحدابات الختامضة وتقجيسيا لسجمذ اإلدارة العتسادىا -3

 وارد في ىحا الجلضل.
بعج اعتساده مؽ  مؽ االلتداـ بو فعمضاً  لمذخكة والتأكجالتشغضسي  و/او تظؾيخ اليضكل إعجاد -4

 .مجمذ اإلدارة
إعجاد السؾازنة التقجيخية الدشؾية واعتسادىا مؽ مجمذ اإلدارة ورفع تقاريخ إدارية دورية  -5

 .وأسباب ومبخرات ذلػ لسجمذ اإلدارة تبضؽ االنحخاؼ في األداء الفعمي عؽ السخظط
 .داخمضة مشاسبة وتظبضقيا بعج اعتسادىا مؽ مجمذ اإلدارة وضع سضاسات ضبط ورقابة -6
غسة الزبط والخقابة الجاخمضة ورفع تقخيخ سشؾؼ عمى األقل إلى مجمذ أن تحقضق فعالضة -7

 .األنغسة ىحه اإلدارة حؾؿ تظبضق وفعالضة
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تدويج الجيات الخقابضة الخارجضة والجاخمضة مقل الدمظات الخقابضة والتجقضق الجاخمي  -8
جي وأؼ جيات أخخػ ذات عالقة وفي الؾقت السحجد بالسعمؾمات والكذؾفات والخار 

 .السظمؾبة الالزمة لقضاميا بسياميا بالذكل األمقل
 .عجاد التقخيخ الدشؾؼ لمذخكةإ  -9

ستخاتضجضة إالسيشضة لمعاممضؽ في الذخكة وفق تأىضل وتشسضة السعارؼ والقجرات الؾعضفضة و  -10
 .تجريب وتأىضل وخظط تجريبضة مفرمة

وتعسضسو  اإلدارةالذخكة واعتساده مؽ مجمذ صضاغة مضقاؽ أخالقضات العسل الخاص ب -11
 .في الذخكة اإلدارية عمى السدتؾيات

 

   التشفضحية العمضا اإلدارة أعزاء مالءمةثالقَا: 
 التشفضحية العمضا لمذخكة الذخوط التالضة اإلدارة أعزاء يتؾافخ فضسؽ يعضؽ مؽ أف يجب: 

 .ة والدضخة والدمؾؾاف يكؾف حدؽ الدسع -1
 أو السالضة أو سؾاء في االقتراد أدنيعمى الجرجة الجامعضة االولى كحج  اف يكؾف حاصالً  -2

اقتخنت بخبخة  أف ة تخررات اخخػ أي أو تكشؾلؾجضا السعمؾمات أو االعساؿ إدارة أو السحاسبة
ذخكة ال تقل و يكؾف لجيو خبخات عسمضة في احجػ مجاالت عسل الأ ،الذخكة بأعساؿ ليا عالقة

 ا.وتكؾف الذخكة بحاجة الضي سشؾات 10عؽ 
 .الذخكة طضمة مجة عسمو فضيا إلدارة أعساؿ اف يكؾف متفخغاً  -3
 أو شخكة أخخػ تسارس خجمات مذابية أؼ مؾعف في أو إدارة في مجمذال يكؾف عزؾًا أ -4

  .غسة الجفع االلكتخونيأن وتذغضل إدارة أو مشافدة لخجمات الجفع
 .لمذخكة قانؾنضاً مدتذارًا  أو اُ ال يكؾف محامضأ -5
 .مجقق فشي وتقشي لمذخكة أو ال يكؾف مجقق حداباتأ -6

 تحرل مؽ السخشح عمى سضختو  أف التشفضحية العمضا اإلدارةعزؾ في  أؼ عمى الذخكة قبل تعضضؽ
 الحاتضو مخفقًا بيا الؾثائق والذيادات العمسضة وشيادات الخبخة وشيادات حدؽ الدضخة والدمؾؾ وغضخىا

والظمب مؽ كل مشيؼ تؾقضع اإلقخار عمى الشسؾذج السعتسج مؽ البشػ  مؽ الؾثائق السعدزة الالزمة
 عؽ ىحا اإلقخار السؾقع مؽ كل مشيؼ مخفقا بدضختو الحاتضة.بشدخة  هوتدويج األردني السخكدؼ 
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 زاء عأ و  اإلدارةالستعمقة بأعزاء مجمذ  بالسعمؾماتاألردني  ج البشػ السخكدؼ عمى الذخكة تدوي
ليحه الغاية بذكل سشؾؼ واؼ تعجيل  األردنيالتشفضحية وفق الشسؾذج السعتسج مؽ البشػ السخكدؼ  اإلدارة
 .عمضيا
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 هيئت الزقببت الشزعيت  - الفصل الزابع

 خاصة ىضئة لمخقابة الذخعضةبشاء عمى تؾصضة مؽ مجمذ اإلدارة العامة لمذخكة  اليضئةضؽ تع 
مؽ ثالثة  مكؾنة ية مشتجات إسالمضة أخخػ أو أ سالمضة الجوارةبسشتج البظاقات االئتسانضة اإل

لجييؼ كفاءة  وفقو السعامالت ومسؽ مؽ العمساء السخترضؽ في الذخيعة اإلسالمضة أشخاص
  .ةرأييا ممدمًا لمذخك لرضخفة اإلسالمضة ويكؾف اجضجة بالشغؼ االقترادية والسالضة و ومعخفة 

 قابمة لمتججيج لجورات أخخػ. سشؾات ة أربعتكؾف مجة دورة ىضئة الخقابة الذخعض 
 بشاًء عمى  أو كمسا دعت الحاجة لحلػ بجعؾة مؽ رئضديا بة الذخعضة اجتساعاتياتعقج ىضئة الخقا

عزائيا ويكؾف اجتساعيا قانؾنضًا بحزؾر أ اثشضؽ مؽ  عمى طمببشاًء  أو تؾصضة مؽ السجيخ العاـ
 .بأغمبضة عجد أعزائيا أو باإلجساع وتؤخح قخاراتيا عزؾيؽ عمى األقل

  اليضئة ىي السرجر الخئضدي لمفتؾػ الذخعضة في الذخكة واإلفتاء في كل ما تعخضو عمضيا تكؾف
عمى  أوالخاصة بسشتج البظاقات االئتسانضة اإلسالمضة الجوارة ومدتججاتو اإلدارة مؽ قزايا العسل 

 البظاقات. بسؾضؾع ىحهمالحغات تتعمق باألداء التشفضحؼ لذخعضة التعامل  ؼأ

 مياـ وواجبات ىضئة الخقابة الذخعضة
مشتج عمى  وتعمضسات اليضئة السقخرة الذخعضة بالزؾابط والسعايضخ التأكج مؽ التداـ الذخكة  -1

 البظاقات االئتسانضة اإلسالمضة الجوارة.
ارة إلصجار البظاقات االئتسانضة اإلسالمضة الجو السمفات والعسمضات السشفحة  عضشة مؽ االطالع عمى -2

 مؽ انيا مشفحة وفق تعمضساتيا وقخاراتيا في ىحا السجاؿ. جوالتأك
والتي لؼ عمضيا مؽ السجيخ العاـ الذخكة والسحالة  أعزاء دراسة ما يدتجج مؽ مؾضؾعات تتعمق -3

  .يدبق صجور فتاوػ بذأنيا لبضاف حكسيا الذخعي قبل قضاـ الذخكة بتشفضحىا
بسشتج البظاقات  العسل ذات العالقةسات ونغؼ وآلضات وسضا العقؾد واالتفاقضات رمخاجعة وإقخا -4

 لتعمضسات اليضئة.لمتقبت مؽ عجـ مخالفتيا االئتسانضة اإلسالمضة الجوارة 
الستؾافقة مع  مذخكة في األمؾر والسدائل الذخعضة الخاصة بالخجمات والسشتجاتلتقجيؼ السذؾرة  -5

 كسشتجات ججيجة. والتي تشؾؼ الذخكة إدخاليا ضسؽ خجماتيا الذخيعة أحكاـ
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بسجػ  الجورية التي يتؼ رفعيا مؽ خالؿ السجقق الذخعي لمجشة التجقضق والستعمقة دراسة التقاريخ -6
االنحخافات والتجاوزات وتحمضل  بتعمضسات اليضئة الذخعضة وقخاراتيا وتحجيجالذخكة التداـ العاممضؽ ب

 .ا وتفادؼ تكخارىاأسبابيا والسدؤولضؽ عشيا وإصجار التعمضسات الالزمة لسعالجتي
حؾؿ القزايا التي يخغبؾف االستفدار عشيا مذخكة العمضا ل التشفضحية اإلدارة الخد عمى استفدارات -7

 .الذخعضةمؽ الشاحضة 
الذخكة والتي تتزسؽ استفدارات السداىسضؽ والستعاممضؽ مع  إدارة الخد عمى الكتب السحؾلة مؽ -8

 .الذخعضةر عشيا مؽ الشاحضة الذخكة حؾؿ القزايا التي يخغبؾف في االستفدا
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             نظبم الضبظ والزقببت الذاخلي وادارة المخبطز - الفصل الخبمس

 أعساؿ يتالءـ مع اإلدارةمجمذ  هغاـ ضبط ورقابة داخمي مؾثق يعتسجعمى الذخكة وضع ن -1
تكفل  ة معمؾماتنغسأف يكؾف مجعسًا بأو ، طيا ومع التذخيعات ذات العالقةالذخكة وطبضعة نذا

تتؼ مخاجعة ىحا الشغاـ بذكل دورؼ مؽ قبل السجقق الجاخمي  أف وعمى، تجقضق السعمؾمات
التذخيعات ذات العالقة ولتقضضؼ مجػ فاعمضتو وكفايتو  أحكاـ دجامو معنا والخارجي لمتأكج مؽ

 :يمي وبحضث يزسؽ قضاـ الذخكة بسا
o سجالت صحضحة لمعسمضات واالمؾر السالضة ػمد. 
o  استعساؿ غضخ مذخوع أؼ الذخكة ضجحساية اصؾؿ. 
o إدارة جخاءات تذغضمضة وادارية داخمضة تتدؼ بالفعالضة والكفاءة لزسافتشفضح الذخكة إل 

 .التذخيعات ذات العالقة أحكاـ سمضسة ومتؾافقة مع
عاله الحج االدنى مسا أ ( 1يتزسؽ نغاـ الزبط والخقابة الجاخمضة السذار الضو في البشج ) أف يجب -2

 :يمي
o  التشفضحية العمضا حدب اليضكل التشغضسي وبسا يتالءـ مع  اإلدارةفخ بضئة رقابضة لجػ تؾ

يبضؽ بذكل واضح خظؾط االتراؿ والسدؤولضات ولكل  أف طبضعة عسل الذخكة عمى
 .وحجة ادارية

o ودلضل عسل واجخاءات مفرمة  ةالسظمؾب سدسضات الؾعائفوجؾد وصف وعضفي مفرل ل
 .مفةالذخكة السخت أعساؿ لتشفضح

o  بط الخقابضة والفرل بضؽ السدؤولضات والتأكج مؽ الفرل بضؽ الجيات السدؤولة اتؾفخ الزؾ
 .السخاطخ والسخاقبضؽ عمى تمػ السخاطخ إدارة عؽ

o غسة السعمؾمات أن ستخاتضجضاتإة مؽ السجمذ تكفل تشفضح ومخاجعة معتسج إجخاءات تؾفخ
وفي الؾقت السشاسب بسا  بذكل يزسؽ وصؾؿ السعمؾمات لستخحؼ القخار بذكل فعاؿ

 .الظارئةفضيا خظة لمتعامل مع الحاالت 
o الذخكة التي يتؼ تشفضحىا مؽ قبل جيات خارج الذخكة  أعساؿ سذ رقابة واضحة لجسضعأ

 .تشفضحىا يتؼ وفقًا لزؾابط الخقابة الجاخمضة التي تعتسجىا الذخكة أف لمتحقق مؽ
o متقاؿاالمخاقبة السخاطخ والتجقضق و  استقاللضة دوائخ. 
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غسة أن الدشؾؼ تقخيخًا حؾؿ مجػ كفاية الذخكة بالتأكج مؽ تزسضؽ التقخيخ إدارة يقؾـ مجمذ -3
 :التقخيخ ما يمي ىحا يتزسؽ وبحضثالزبط 
o  غسة الزبط والخقابة الجاخمضةأن التشفضحية لفعالضة اإلدارةتقضضؼ. 
o تقخيخ السجقق الخارجي. 
o غسة الزبط أن استخجامو لتقضضؼ فعالضةالتشفضحية ب اإلدارةطار العسل الحؼ قامت بو إ

 والخقابة الجاخمضة
ىؾ السدؤوؿ أماـ السداىسضؽ عؽ فعالضة بضئة الخقابة الجاخمضة لمذخكة ويتمقى تقاريخ  اإلدارةمجمذ  -4

 .دورية متعمقة بسجػ فعالضة نغاـ الزبط والخقابة الجاخمي مؽ خالؿ لجشة التجقضق
عجـ فعالضة نغاـ الزبط والخقابة الجاخمي  أو قرؾر فؾرًا عؽ وجؾد اإلدارةيجب اخظار مجمذ  -5

 .السشاسبة لحساية الذخكة اإلجخاءاتوعمى السجمذ اتخاذ 

  التجقضق الجاخميأواًل: 
 مدؤوؿ عؽ التجقضق عمى فعالضة وكفاية نغاـ الزبط والخقابة الجاخمي  في الذخكة السجقق الجاخمي

 :سا يميممؽ  التأكج طبضعة نذاطيا بسا في ذلػالذخكة و  أعساؿ وعمى عسمضات الذخكة وفقًا لحجؼ
 .العسالياحكاـ التذخيعات الشاعسة ف الذخكة تعسل وفقًا ألأ -1
لمذخكة  اإلستخاتضجضة األىجاؼيا بذكل سمضؼ ومشدجؼ مع أعسال ف الذخكة تسارسأ -2

 .والدضاسات السقخرة مؽ السجمذ
ات السحجدة مؽ قبل ف كافة العسمضات في الذخكة تتؼ وفقًا لمسدؤولضات والرالحضأ -3

 .السجمذ
 .وسمضسةمحاسبضة ورقابضة دقضقة  إجخاءات ف الذخكة تظبقأ -4
 .ف استخجاـ مؾجؾدات الذخكة ومستمكاتيا يتؼ بذكل صحضح ومشاسب وحدب االصؾؿأ -5
ف سجالت الذخكة وممفاتيا كاممة وشاممة ودقضقة وتحتؾؼ عمى كافة السعمؾمات الالزمة أ -6

 .لمذخكة
لجاخمي مظبقة عمى الخجمات السقجمة مؽ الجيات الخارجضة وبشفذ ف معايضخ التجقضق اأ -7

 .الظخيقة السظبقة عمى العسمضات الجاخمضة االخخػ في الذخكة
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نيا أجيج وتقضضؼ وادارة مخاطخ العسل و الذخكة قادرة باستسخار عمى تح إدارة فأالتأكج مؽ  -8
متظمبات راس الساؿ  وفق تعمضسات السخاطختحتفع بقاعجة رأسسالضة كافضة لسؾاجية ىحه 

لذخكات خجمات الجفع والتحؾيل االلكتخوني لالمؾاؿ الرادرة عؽ البشػ السخكدؼ 
 األردني.

التشفضحية العمضا تدتجضب لقخار السجمذ الستعمق بتؾصضات لجشة التجقضق  اإلدارةف أ -9
 .السدتشجة الى تقاريخ السجقق الجاخمي

السعشضضؽ  الذخكة ومتابعةخظخ ييجد  أو عجد أو عالـ السجمذ بذكل فؾرؼ بأؼ خملإ    -10
 .جخاءات الترحضحضة الالزمةفي الذخكة لمقضاـ باإل

حؾؿ مجػ كفاية  مؽ خالؿ لجشة التجقضق اإلدارةتقجيؼ تقاريخ برؾرة مشتغسة الى مجمذ  -11
 .وفعالضة نغاـ الزبط والخقابة الجاخمي

 عؽ ميسة السجقق الخارجي  مدتقمة / السجقق الجاخمي تكؾف ميسة وحجة التجقضق الجاخمي أف يجب
 .وغضخىا مؽ الؾحجات التشغضسضة في الذخكة

 ذخكة ال أعساؿ تذكل وحجة تجقضق داخمي وذلػ وفقًا لحجؼ أو تعضؽ مجققًا داخمضاً  أف عمى الذخكة
   لجشة التجقضقعمى  وحدب مقتزى الحاؿ وفي جسضع االحؾاؿ ،وطبضعة نذاطيا ودرجة تعقضجه

تؾصضات بالشدبة  تقتخح أف لسجقق الجاخمي وعمى وجو الخرؾصتقـؾ بستابعة فعالضة ا أف
 .مجيخ التجقضق الجاخميالتعضضؽ واقالة  اإلدارةوالتعضضؽ و لالختضار 

  يحرل السجقق الجاخمي عمى صالحضات واسعة في العسل بحضث يسكؽ لو مخاجعة كافة  أف يجب
جالت الذخكة والتؾاصل مع واالطالع بحخية عمى س ةالسدائل في الذخكة واداء ميامو بفعالض

تعارض محتسل في  أؼ واالبالغ عؽؼ مدؤولضة تشفضحية داخل الذخكة أكمف بي الالسؾعفضؽ واف 
 .السرالح الى لجشة التجقضق

 :مهام وواجبات السدقق الداخمي

تجخل خارجي ويحق لو مشاقذة التقاريخ مع الجوائخ التي تؼ  أؼ تقجيؼ تقاريخ بشتائج التجقضق دوف  -1
 :يمي ما أدنييتزسؽ ىحا التقخيخ بحج  أف ضق عمضيا عمىالتجق
 .جازىانا نظاؽ التجقضق واجخاءات التجقضق ووقت - أ
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السالحغات السكتذفة اثشاء عسمضة التجقضق وردود مخاكد العسل عضيا وتقضضؼ السجقق ليحه  - ب
 الخدود.

 .مجػ االلتداـ بالتذخيعات الشافحةالؾضع السالي لمذخكة وجؾدة السؾجؾدات و  - ت
 .وججت فإاالنتياكات السادية  أو اط الزعفنق - ث
 .لـد االمخ إذا الترحضحضة الؾاجب اتخاذىا اإلجخاءات - ج

تتزسؽ الخظة نظاؽ التجقضق  أف تقجيؼ خظة عسل سشؾية مدتقبمضة قبل نياية الدشة الدابقة عمى -2
سادىا مؽ ف يتؼ اعتعمى أ نجازىاوالؾقت الالـز إل والسخاكد السذسؾلة بالتجقضقواجخاءات التجقضق 

 .لجشة التجقضق
االحتفاظ بتقخيخ نتائج عسمضة التجقضق الجاخمي والسدتشجات والؾثائق الستعمقة بو لسجة ال تقل عؽ  -3

 .خسذ سشؾات مؽ تاريخ اجخاء التجقضق
  بإنجازاتو خالؿ العاـ. الى لجشة التجقضق تقجيؼ تقخيخ سشؾؼ  -4
 :يمي ويذتخط بالسجقق الجاخمي ما -5

بحضث يخفع تقاريخه وتؾصضاتو مباشخة الى لجشة التجقضق  ،رة تامةيكؾف مدتقاًل برؾ  أف  - أ
 .   مسجيخ العاـ لمذخكةللتعديد االستقاللضة كسا يتبع اداريًا  اإلدارةالسشبققة عؽ مجمذ 

 .يحافع عمى سخية العسل والؾثائق السؾجؾدة لجيو أف  - ب
 .و بسيشضة وحدؽ نضة وكفاءةأعسال يسارس أف  - ت
 .ة والكفاءة والخبخة السشاسبةتتؾفخ لجيو السعخف أف  - ث
 .يمتـد بالسسارسات والسعايضخ الجولضة الخاصة بسيشة التجقضق الجاخمي أف  - ج
يدود مجيخ عاـ الذخكة بشدخة مؽ تقخيخه الجورؼ حتى يتؼ السعالجة لألخظاء   - ح

والسالحغات أوال بأوؿ واشعار المجشة باإلجخاءات التي اتخحىا السجيخ العاـ حضاؿ 
 ؾاردة في ىحه التقاريخ.السالحغات ال

 التجقضق الذخعيثانضًا: 
 الذخكة قج أدت مدؤولضاتيا تجاه  إدارة أف مؽ التأكج اليجؼ االساسي مؽ التجقضق الذخعي ىؾ

ات االئتسانضة اإلسالمضة الجوارة أو أية بسشتج البظاقتعمضسات ىضئة الخقابة الذخعضة الخاصة  تظبضق
 مشتجات إسالمضة أخخػ.
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 كسا يتبع اداريًا لسجيخ الفشضة لمجشة التجقضق السشبققة عؽ مجمذ اإلدارة لسجقق الذخعيكؾف تبعضة ات 
 ة.التجقضق الجاخمي والخقابة الذخعض دائخة

 الذخكة مؽ خالؿ القضاـ بالؾاجبات التالضة أعساؿ يسارس السجقق الذخعي التجقضق عمى: 
o أو أية  سانضة اإلسالمضة الجوارةبسشتج البظاقات االئت ذات العالقةجعة ألعساؿ الذخكة السخا

عسمضات اصجار  خ الجولضة السقخرة في شأف مخاجعةوفقًا لمسعايضمشتجات إسالمضة أخخػ 
 .ف وججت وحدب تعمضسات وقخارات اليضئة الذخعضةىحه البظاقات إ

o  الى ىضئة  وندخة لجشة التجقضقوتقجيسو الى و أعسال عجاد تقخيخ دورؼ ربع سشؾؼ عؽإ
 .ضةالخقابة الذخع

o الفتاوػ واالرشادات والتعمضسات الرادرة حكاـ ومبادغ فحص وتقضضؼ مجػ التداـ الذخكة بأ
أو أية  بخرؾص مشتج البظاقات االئتسانضة اإلسالمضة الجوارةعؽ ىضئة الخقابة الذخعضة 

 :مؽ خالؿ مشتجات إسالمضة أخخػ 
اإلسالمضة  بسشتج البظاقات االئتسانضة الذخكة الخاصة أعساؿ التحقق مؽ مظابقة -1

عؽ الرادرة  واالرشادات والتعمضسات لمفتاوػ  أو أية مشتجات إسالمضة أخخػ  الجوارة
 .ىضئة الخقابة الذخعضة

أو أية  الخاصة بالبظاقات االئتسانضة اإلسالمضة الجوارة جسضع العقؾد أف التأكج مؽ -2
ىضئة  التداـ عمضيا قج أقختيا أو التي يشذأ بيا حق لمذخكة مشتجات إسالمضة أخخػ 

 .الذخعضةالخقابة 
  التجقضق.لجشة مؽ  السعتسجاجخاءات التجقضق الذخعي  السجقق الذخعي ميامو وفق دلضليسارس 
 أمضؽ سخ ىضئة الخقابة الذخعضة في الذخكة ؿاسأعب القضاـ الذخعي السجقق يتؾلى. 
 غات أوال يدود مجيخ عاـ الذخكة بشدخة مؽ تقخيخه الجورؼ حتى يتؼ السعالجة لألخظاء والسالح

بأوؿ واشعار المجشة واليضئة باإلجخاءات التي اتخحىا السجيخ العاـ حضاؿ السالحغات الؾاردة في 
 ىحه التقاريخ.

  السخاطخ إدارة ثالقًا:
 الذخكة  أعساؿ السخاطخ تتالءـ مع حجؼ إلدارة يتؾفخ لجػ الذخكة سضاسة مكتؾبة أف يجب

طخ بالدخعة السسكشة وقضاس تمػ السخاطخ وطبضعة نذاطيا بحضث تكؾف كفضمة بتحجيج السخا
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والتاكج مؽ انيا تحتفع بقاعجة راسسالضة كافضة  ،ومخاجعتياوتقضضسيا واالفراح عشيا واحتؾائيا 
لسؾاجية السخاطخ وفق تعمضسات متظمبات راس الساؿ لذخكات خجمات الجفع والتحؾيل االلكتخوني 

تتزسؽ ما  أف اف فعالضة ىحه الدضاسة يجبولزس لالمؾاؿ الرادرة عؽ البشػ السخكدؼ األردني،
 :يمي

 ؾاعأن جو عسمضات الذخكة ووضع مقايضذ وحجود واضحة لكل نؾع مؽأو  تغظضة كافة -1
جسضع السؾعفضؽ كل حدب  أف مؽ التأكج ويجب، السخاطخ واجخاءات التعامل معيا

 .مدتؾاه االدارؼ عمى اطالع ودراية بيا
 .ؾاعياأن بكافةلسخاطخ وحجود السخاطخ السقبؾلة ا إدارة مخاقبة التداـ الذخكة بدضاسة -2
 تزسؽ وصؾؿ السعمؾمات في الؾقت السشاسب لستخحؼ القخار عؽ إجخاءات اتباع الذخكة -3

 .تجاوزات ذات أثخ مادؼ والخظؾات الالزمة لسعالجة تمػ التجاوزات ومتابعة تشفضحىا أؼ
ستخاتضجضة الذخكة إ عمى ضؾءالسخاطخ وذلػ  إدارة سضاساتجخاءات و تقضضؼ مشتغؼ إل -4

 .وتظؾرات الدؾؽ 
 إدارة السخاطخ في الذخكة وذلػ مؽ خالؿ رفع تقاريخىا الى لجشة إدارة استقاللضة دائخة -5

ومشح الجائخة الرالحضات الالزمة لتسكضشيا مؽ الحرؾؿ عمى السعمؾمات مؽ  خالسخاط
ما بالشدبة أ ،مع المجاف االخخػ لمقضاـ بسيامياالذخكة االخخػ والتعاوف  مخاكد عسل

 لمذخكة. مسجيخ العاـلكؾف تف اإلدارية والتبعضة لمعسمضات الضؾمضة
 السخاطخ ورقابة جسضع السخاطخ الستختبة  إلدارة عمى الذخكة وضع التختضبات الجاخمضة الالزمة

 .عمى كافة عسمضات الذخكة
 أدنييمي كحج  السخاطخ في الذخكة ما إدارة تتزسؽ مياـ ومدؤولضات دائخة: 

 .اإلدارةالسخاطخ في الذخكة قبل اعتساده مؽ مجمذ  إدارة عسل إطارمخاجعة و  إعجاد -1
 السخاطخ باالضافة الى تظؾيخ سضاسات واجخاءات عسل إدارة ستخاتضجضةإعجاد وتشفضح إ  -2

 .ؾاع السخاطخأن كافة إلدارة
 .ؾاع السخاطخأن تظؾيخ مشيجضات لتحجيج وقضاس ومخاقبة وضبط كل نؾع مؽ -3
 .الذخكةؾاع السخاطخ التي تؾاجييا أن ةدراسة وتحمضل كاف -4



 

 39 صفحة السؤسدية الحاكسية دليل سياسة 
 

تتزسؽ  لمسجيخ العاـالسخاطخ وندخة  إدارة مؽ خالؿ لجشة اإلدارةرفع تقاريخ لسجمذ  -5
ذظة الذخكة بالسقارنة مع وثضقة السخاطخ أن معمؾمات عؽ مشغؾمة السخاطخ الفعمضة لكافة

  .السقبؾلة
والشذخ  غخاض االفراحأل ة حؾؿ مخاطخ الذخكة الستخجامياتؾفضخ السعمؾمات الالزم -6

السخاطخ وىضكميا  إدارة يتزسؽ التقخيخ الدشؾؼ لمذخكة معمؾمات عؽ دائخة أف ويجب
 .عسمياوطبضعة 

  مؾاؿاالمتقاؿ ومكافحة غدل األرابعًا: 
 -في ىحا السجاؿ ما يمي:  اإلدارةيتؾلى مجمذ  - أ

ضتيا المتقاؿ في الذخكة وأف يزسؽ استقالللسخاقبة اتذكضل وحجة مدتقمة  - 1
 .ومدؤولضاتياورفجىا بكؾادر كفؤة ومجربة واعتساد مياميا 

اعتساد سضاسة لزساف امتقاؿ الذخكة لجسضع التذخيعات ذات العالقة ومخاجعة  - 2
امتقاؿ الذخكة  والتأكج مؽ ة بذكل دورؼ والتحقق مؽ تظبضقياىحه الدضاس

لسعايضخ وسضاستيا الجاخمضة لجسضع القؾانضؽ والتعمضسات وقؾاعج الدمؾؾ وا
 والجولضو.والسسارسات السالضة الرادرة عؽ الجيات الخقابضة السحمضة 

اتخاذ التجابضخ الالزمة لتعديد قضؼ االستقامة والسسارسات السيشضة داخل الذخكة  - 3
بالذكل الحؼ يجعل االمتقاؿ بالقؾانضؽ واالنغسة والتعمضسات واالوامخ والسعايضخ 

 .ضقالسظبقة ىجفًا اساسضًا واجب التظب
تشفضحية يكؾف فضيا  بأعساؿ االمتقاؿوحجة مخاقبة عجـ تكمضف مؾعفي ضساف   - 4

مجاؿ لمتعارض بضؽ مدؤولضاتيؼ في مخاقبة االمتقاؿ وبضؽ أية مدؤولضات أو 
 .وعائف يكمفؾف بيا

االمتقاؿ الرالحضات الكافضة لمقضاـ بالتحقضقات الالزمة لسعخفة  مخاقبة مشح وحجة 5
 )التجقضقت وطمب مداعجة السخترضؽ في الذخكة اسباب حجوث أؼ مخالفا

 .القانؾنضة( مع ضساف االلتداـ بدخية السعمؾمات أو البضانات ،الجاخمي
 

  -تقؾـ وحجة مخاقبة االمتقاؿ بسا يمي:  - ب
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مؽ  الى مجمذ اإلدارةورفع التقاريخ الالزمة  قاؿ في الذخكةاالمت مجػمخاقبة  -1
جشة الحاكسضة السؤسدضة واإلمتقاؿ خالؿ لجشة التجقضق وتخسل ندخة إلطالع ل

 .وندخة الى مجيخ عاـ الذخكة
غدل االمؾاؿ وتسؾيل االرىاب  لالمتقاؿ ومكافحة سضاسة مكتؾبةعجاد إ   -2

مخة واحجة سشؾيًا كحج )بذكل دورؼ وتقضضؼ درجة فاعمضتيا وتظؾيخىا ومخاجعتيا 
 .(أدني

في الذخكة بحضث  تعسضؼ سضاسة مخاقبة االمتقاؿ عمى كافة الؾحجات التشغضسضة -3
نغسة ألذتبو بؾجؾد مخالفات لمقؾانضؽ واي أو يتعضؽ عمى كل مؾعف يكتذف

العسل  إجخاءات عجـ تؾافق أو والتعمضسات واالوامخ والسسارسات السالضة الدمضسة
 .االمتقاؿ مخاقبة وحجة ابالغ مجيخمعيا 

تعجيالت في القؾانضؽ  أؼ ؽ بخرؾصضوالسؾعفضؽ السعشض اإلدارةاخظار  -4
 األمخ ذلػ. عمضيا إف لـد التذخيعات وتجريبيؼو 

 السؤسدضة. متابعة ومخاقبة حدؽ تشفضح متظمبات دلضل الحاكسضة -5
 .العسل عمى تقجيؼ السذؾرة السظمؾبة لجوائخ الذخكة في مجاؿ االختراص -6
متابعة ومخاقبة تظبضق سضاسة مكافحة غدل االمؾاؿ وتسؾيل االرىاب واعخؼ  -7

اسساء ضسؽ قؾائؼ غدل  أية كج مؽ عجـ ورودواعسالو لمتأ (KYC) عسضمػ
االمؾاؿ وتسؾيل االرىاب والتؾاصل مع ضباط االمتقاؿ والتجريب والتؾعضة 

 .السدتسخة لمسؾعفضؽ الججد والقجامى
فضسا يتعمق بسكافحة غدل  األردنيالعسل كحمقة اتراؿ مع البشػ السخكدؼ  -8

 .االمؾاؿ وتسؾيل االرىاب
 .التعخؼ عمى العسالء نساذجالالزمة وترسضؼ  العسل بؾضع اجخاءات القضاـ -9

مخاقبة الحخكات والتحقضق في حاالت االشتباه ورفع التقاريخ الالزمة لمجيات ذات  -10
 .العالقة

جعتيا اومخ عجاد سضاسة لمتعامل مع العسالء ومعالجة شكاوييؼ وفض الشداعات إ  -11
لجشة التجقضق مع عؽ مجػ التقضج بيا الى  الالزمة ورفع التقاريخ الجوريةباستسخار 
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عؽ مجمذ  تضؽلسشبققاإرساؿ ندخة إلطالع لجشة الحاكسضة السؤسدضة واإلمتقاؿ 
 وندخة الطالع مجيخ عاـ الذخكة. اإلدارة

الؾاردة في تعمضسات مكافحة غدل األمؾاؿ وتسؾيل اإلرىاب كافة التختضبات والذخوط واألمؾر  تظبق - ج
فضسا لؼ يخد عمضو نص في  12/2018ؾاؿ رقؼ لذخكات خجمات الجفع والتحؾيل االلكتخوني لألم

 ىحا الجلضل.

                       التجقضق الخارجيخامدًا: 
  ومخاجعتيا وتقضضسيا  ،عجاد سضاسة لمتجقضق الخارجي واعتسادىا مؽ مجمذ ادارتياإ عمى الذخكة

ى ما دنأتتزسؽ ىحه الدضاسة كحج  أف بذكل دورؼ وتعجيميا كمسا اقتزت الحاجة لحلػ عمى
 :يمي

 .الخارجي معايضخ اختضار مكتب التجقضق -1
 .الخارجي آلضة تخشضح وتكمضف مكتب التجقضق -2
 الخارجي. آلضة تحجيج أتعاب مكتب التجقضق -3
 الخارجضضؽ. التغضضخ الجورؼ لسكتب التجقضق والسجقق -4
 الخارجضضؽ. متظمبات استقاللضة مكتب التجقضق والسجقق -5
 .يالخارج التقاريخ السختبظة بالتجقضق -6
 الخارجضضؽ. مياـ ومدؤولضات مكتب التجقضق والسجقق -7
 .الخارجضضؽ عالقة الذخكة بسكتب التجقضق والسجقق -8
 .خجمات التجقضق الفشي والتقشي -9

 الخارجي. الخجمات االضافضة خارج نظاؽ خجمات التجقضق -10
 الذخكة في تعاممو مع مكتب التجقضق الخارجي مرمحة الذخكة وميشضة  إدارة يخاعي مجمذ

ويحخص عمى الجوراف السشتغؼ وتجاربو مع السكاتب التي يتعامل  ،كاتب التي يتعامل معياالس
 :معيا ووفقًا لمسعظضات التالضة

مع  الذخكة وفقًا لسعايضخ التجقضق الجولضة أعساؿ تؾقضع اتفاقضة مع السجقق الخارجي لتجقضق -1
  تحجيج نظاؽ السيسة.
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اريخه ؽ تقع اإلدارة بشدخةلسشبققة عؽ مجمذ يقؾـ السجقق الخارجي بتدويج لجشة التجقضق ا -2
  السقجمة الدارة الذخكة.

التشفضحية مخة واحجة عمى  اإلدارةمع لجشة التجقضق دوف حزؾر الخارجي  السجققيجتسع   -3
ت بضؽ إدارة الذخكة والسجقق اثشاء التي نذأوذلػ لسشاقذة االمؾر العالقة  االقل سشؾياً 

قضق وتداعجىا في مسارسة اإلدارة او لجشة التجعسمو واية مدائل أخخػ تيؼ مجمذ 
 مياميا.

التحقق مؽ استقاللضة مكتب التجقضق  اإلدارةجمذ عمى لجشة التجقضق السشبققة عؽ م -4
عشج التعاقج ومخاقبة فاعمضة التجقضق الخارجي في كافة مخاحل ميسة  والسجقق الخارجي

تجقضق ونظاؽ التجقضق ومدتؾػ التجقضق وذلػ بتقضضؼ مجػ مالئسة وكفاية كل مؽ اسمؾب ال
االىسضة السادية والسخاطخ الجؾىخية لمشذاطات التي سضتؼ التخكضد عمضيا والتي ليا تأثضخ 

 .محتسل عمى نتائج الؾضع السالي لمذخكة
الخارجي  مسجقق الخارجي بضؽ مكاتب التجقضقعمى الذخكة ضساف تجويخ مشتغؼ ل -5

بيا بأؼ شكل مؽ االشكاؿ كل سبع سشؾات كحج السختبظة  أو الحمضفة أو وشخكاتيا التابعة
وعمى اف ال تتجاوز مجة عسل الذخيػ السدؤوؿ عؽ تجقضق الحدابات لجػ الذخكة  اعمى

 عؽ أربع سشؾات متتالضة.
تخاب السكتب القجيؼ مخة اخخػ قبل مخور سشتضؽ عمى االقل مؽ تاريخ نا إلدارةليحق  ال -6

 .ق السذتخكةتخاب لو بالذخكة بخالؼ ميسة التجقضنا آخخ
خالؿ  كتابضا باسؼ مكتب التجقضق الحؼ تؼ اعتساده وذلػ األردنياعالـ البشػ السخكدؼ  -7

 اسبؾع كحج أقرى مؽ تاريخ اعتساده مؽ قبل مجمذ اإلدارة.  
غسة الزبط أن السشاسبة لسعالجة نقاط الزعف في اإلجخاءاتاتخاذ  اإلدارةعمى مجمذ  -8

 .اعيخىا السجقق الخارجينقاط اخخػ  أؼ أو والخقابة الجاخمضة
خجمات اضافضة خارج نظاؽ خجمات التجقضق تتظمبيا  ألؼفي حاؿ حاجة الذخكة  -9

التجقضق  وبسؾافقة لجشةفعمى الذخكة  األردني بشاء عمى طمب البشػ السخكدؼ  أو عسمضاتيا
 أؼ أو تجقضق مالؼ يكؽ ذلػ مؤثخًا عمى استقاللضتو ومؾضؾعضتوالتكمف مكتب  أف السدبقة
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 جية استذارية متخررة لمقضاـ بتمػ الخجمات االضافضة أؼ أو تجقضق آخخ مكتب
 .بشدخة مؽ ىحه التقاريخاألردني البشػ السخكدؼ  وتدويج

 مؽ قجرة الجية الستعاقج معيا لتقجيؼ خجمات تجقضق ومخاجعة التأكج عمى لجشة التجقضق -10
تعج ىحه السيسة   عمؾمات و يضخ تجقضق تكشؾلؾجضا السالذخكة الفشضة والتقشضة وفق معا أعساؿ

مع  التعاوف  مشفرمة عؽ خجمات تجقضق الحدابات ويجؾز لسكتب التجقضق الفشي والتقشي
األردني وتدويج البشػ السخكدؼ  ىحا السجاؿ ة جية متخررة فيأي أو مكتب تجقضق آخخ

  .بشدخة مؽ ىحه التقاريخ
التجقضق الخارجي لذخكات تظبق كافة التختضبات والذخوط واألمؾر الؾاردة في تعمضسات  -11

فضسا لؼ يخد عمضو نص في ىحا  7/2018خجمات الجفع والتحؾيل االلكتخوني لألمؾاؿ رقؼ 
 الجلضل.

 السدتذار القانؾنيسادسًا: 
  مع مدتذار قانؾني مؤىل لتأدية كافة السياـ السشاطة بو وتتزسؽ ىحه  التعاقج اإلدارةعمى مجمذ

 :السياـ ما يمي
لجػ  ومتابعة قزايا الذخكة أعساؿ لحقؾقضة والقانؾنضة التي تتظمبياالقضاـ بالجراسات ا -1

 .السحاكؼ وجيات التشفضح السخترة
 دراسة القؾانضؽ واألنغسة الستعمقة بأنذظة الذخكة الرادرة عؽ الجيات الخسسضة ولفت -2

 .تباه السدؤولضؽ الضيا كمسا لـد االمخنا
الذخكة طخفا فضيا وتزسضؽ  تي تكؾف ات والتي يتؼ تشغضسيا والصضاغة العقؾد واالتفاق -3

كة واقداميا الذخ  تي تحفع حقؾؽ الذخكة وعمى اداراتالعقػؾد جسضع الذخوط القانؾنضة ال
تيا لمذخوط الفشضة السظمؾبة ومؾافق ةمتزسش ةالقانؾني بسحكخه تفرضمض كافة تدويج السدتذار

 ةوط في صضغؽ وضع ىحه الذخ عمضيا حدب االصؾؿ لكي يتسكؽ السدتذار القانؾني م
وذلػ قبل اعتسادىا مؽ قبل السجيخ العاـ مع مخاعاة الستظمبات والذخوط التي  ةقانؾنض

 .تتظمبيا
 .ابجاء الخأؼ في جسضع الخسائل الؾاردة الى الذخكة مؽ السحاكؼ والسحامضؽ -4
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الذخكة لمتأكػػج مؽ صحة البشؾد  فكاؾ السؾعفضؽ مؽ خجمةنا ابجاء الخأؼ في حػاالت -5
 .قؾؽ الذخكة والتداماتيا تجاىيؼالسجرجة مؽ ح

ا وغضخىؼ لجػ الذخكة الى عسالئي ى االنحارات العجلضة التي تؾجيياعجاد والتؾقضع عمإلا -6
 وصؾليا الى اصحابيا مؽ خالؿ الجيات السخترة ومتابعة كاتب العجؿ ومتابعة

 .يا لجػ الجيات السعشضة وصؾال بيا الى االغخاض الستؾخاة مشياإجخاءات
تؾصضة بكل ما ة قزضة مؽ قزايا الذخكة التي تحاؿ الضو والأي ذؾرة القانؾنضة فيابجاء الس -7

 .الذخكة ومرالحيا مؽ شأنو تأمضؽ حقؾؽ 
 ةحكاـ الرادرة فضيا ضسانا لدخعألامتابعو قزايا الذخكة مشح لحغة اقامتيا حتى تشفضح  -8

يا التي لؼ البت فضيا عمى نحؾ يحقق مرالح الذخكة وحقؾقيا ورفع تقخيخ شيخؼ بالقزا
 .ترل السحاكؼ واسباب عجـ وصؾليا

االستسخار بيا أماـ السحاكؼ والتي  أو حرخ ودراسة القزايا التي ال تدتحق السالحقة -9
تكؾف مقامو مؽ الذخكة ضج الغضخ اما )لزآلة قضستيا و/أو لعجـ وجؾد ضسانات يسكؽ 

 أو شا التؾصضة بإغالقياالتشفضحية العمضا متزس اإلدارةيا( ورفع تقخيخ بيا الى الحجد عمض
 .االستسخار بيا
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  تضبرة المصبلخ - الفصل السبدس

 في السرالح مع يحرل تزارب  أؼ التشفضحية العمضا مدؤولضة اإلدارةالسجمذ و  أعزاء يتحسل
 .مباشخغضخ  أو الذخكة بذكل مباشخ

  ل تعخيف اعتساد سضاسات واجخاءات لمتعامالت مع ذوؼ العالقة بحضث تذس اإلدارةعمى مجمذ
ىحه االطخاؼ آخحًا باالعتبار التذخيعات وشخوط التعامالت واجخاءات السؾافقة وآلضة مخاقبة ىحه 

 .اإلجخاءاتالتعامالت بحضث ال يدسح بتجاوز ىحه الدضاسات و 
 وفق الدضاسة التعامالت مع ذوؼ العالقة قج تست  أف مؽ التأكج عمى الجوائخ الخقابضة في الذخكة

ومخاقبتيا وعمى لجشة التجقضق القضاـ بسخاجعة جسضع تعامالت ذوؼ العالقة  ،سجةالسعت اإلجخاءاتو 
 .السجمذ عمى ىحه التعامالت واطالع

  تقاؿ السعمؾمات بضؽ مختمف الؾحجات التشغضسضة تسشع نا اعتساد ضؾابط لحخكة اإلدارةعمى مجمذ
 .االستغالؿ لمسشفعة الذخرضة

  سيشي وتعسضسيا عمى جسضع أخالقضات العسل لمدمؾؾ ال اعتساد سضاسات ومضقاؽ اإلدارةعمى مجمذ
 :يمي ما أدني، وبحضث تتزسؽ بحج السؾعفضؽ

 .الذخرضةمؽ السؾعفضؽ لسعمؾمات داخمضة في الذخكة لسرمحتيؼ  أؼ عجـ استغالؿ -1
 .العالقةقؾاعج واجخاءات التعامالت مع ذوؼ  -2
 .الحاالت التي قج تشذأ عشيا تعارض السرالح -3

 يا وتتجشب أعسال تتستع بشداىة عالضة في مسارسة العمضا التشفضحية اإلدارة أف مؽ جالتأك عمى السجمذ
 .تعارض السرالح

 غضخ مباشخة  أو السجمذ مرمحة شخرضة مباشخة أعزاء عزؾ مؽ أو اذا كاف لخئضذ السجمذ
يعمؽ ىحه السرمحة واف يشدحب مؽ  أف تعاقج تكؾف الذخكة طخفًا فضو فاف عمضو أو تعامل أؼ في
 .التعاقج واف ال يذتخؾ في الترؾيت حؾلو أو جتساع عشج بحث ىحا التعاملاال

 يعمؼ بو  تزارب في السرالح أؼ ؾءنذ أو يجب عمى مجيخ عاـ الذخكة اخظار السجمذ بؾجؾد
 .أو يظمع عمضو
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  االفصبح والشفبفيت - الفصل السببع

 اإلدارةمؽ قبل مجمذ  عسل خظضة وفقًا لدضاسة االفراح السعتسجة إجخاءات عمى الذخكة وضع 
 .تشغضؼ شؤوف االفراح ومتابعة تظبضقيا بيجؼ

 تؾفخ السعمؾمات التي يتؼ االفراح عشيا لمسداىسضؽ برؾرة دقضقة وواضحة وغضخ  أف عمى الذخكة
ة مسا يسكشيؼ مؽ مزممة وفي االوقات السحجدة وفقًا لستظمبات الجيات الخقابضة والتذخيعات الشافح

 :في ذلػ االفراحات الستعمقة بسا يميبسا اتخاذ قخاراتيؼ 
 .وججت فا العالقة ما بضؽ رئضذ السجمذ ومجيخ عاـ الذخكة -1
مع بضاف ، التشفضحية العمضا اإلدارةاليضكل التشغضسي لمذخكة بسا في ذلػ ىضكمضة السجمذ و  -2

 .مشيؼمؤىالت وخبخات كل 
السرجرة مؽ قبل مؽ االسيؼ التشفضحية العمضا  اإلدارةعزاء السجمذ و أ ممكضات رئضذ و  -3

 .ةة ليؼ خالؿ الدشة السشرخمالسسشؾح وممخرًا عؽ السكافآت الذخكة
% مؽ 5مؽ  أكقخ ىضكل السمكضة بحضث يتزسؽ االفراح عؽ السداىسضؽ الحيؽ يستمكؾف  -4

 .الذخكة أسيؼ
ممخرًا لسياـ ومدؤولضات لجاف السجمذ وأؼ صالحضات قاـ السجمذ بتفؾيزيا لتمػ  -5

 .المجاف
 .العمضاالتشفضحية  اإلدارةالسجمذ و  أعزاء في الذخكة لكل مؽ سضاسة السكافآت -6
 .التقاريخ الجورية والسعمؾمات الجؾىخية التي تتزسشيا تمػ التقاريخ -7
السالي لإلبالغ  عجاد بضاناتيا السالضة وفق السعايضخ الجولضةإ عمى الذخكة تشغضؼ حداباتيا و  -8

IFRS) ) معايضخ السحاسبة الجولضةو  (IAS) . 
 .العاـالتشفضحية العمضا السدتقضمضؽ خالؿ  اإلدارةالسجمذ و  أعزاء ل مؽسساء كأ -9

 .السخاطخ إدارة الذخكة وسضاسةالسخاطخ الخئضدضة في  -10
ة في دالؾار  في الذخكة وانيا ممتدمة بالسبادغ اإلفراح عؽ سضاسة الحاكسضة السؤسدضة -11

 السؤسدضة.دلضل الحاكسضة 
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ة االنتخنت وكافة الؾسائل التكشؾلؾجضة عمى الذخكة استخجاـ مؾقعيا عمى شبك يجب  -12
وتؾفضخ  االفراح والذفافضةاالمكاف لتعديد عسمضة  الرحف قجرالستؾفخة والشذخ في 

 .الؾقت السشاسب السعمؾمات في
ة معمؾمات جؾىخية أي التشفضحية العمضا بالحفاظ عمى سخية اإلدارةالسجمذ و  أعزاء يمتـد -13

غخض  ألؼاالفراح عؽ ىحه السعمؾمات يجؾز  يظمعؾف عمضيا بحكؼ وعائفيؼ وال
 .الؾعضفضةبخالؼ ادائيؼ لسياميؼ 

  



 

 48 صفحة السؤسدية الحاكسية دليل سياسة 
 

 دقوق اصذبة المصبلخ - الفصل الثبمن

 السرالح وذلػ مؽ الذخكة تؾفضخ آلضة محجدة لزساف التؾاصل مع اصحاب  إدارة عمى مجمذ
 :سا يميع خالؿ االفراح

  .اجتساعات اليضئة العامة -1
 .التقخيخ الدشؾؼ  -2
افة الى تقخيخ السجمذ حؾؿ تجاوؿ ضة تحتؾؼ عمى معمؾمات مالضة باإلؾيتقاريخ ربع سش -3

 .في حاؿ تجاوليا سيؼ الذخكةأ
 .السؾقع االلكتخوني لمذخكة -4

 مع السداىسضؽالعالقة أواًل: 
  لحقؾؽ  اً يتزسؽ تؾضضح االلكتخوني لمذخكةعمى السجمذ ضساف تخرضص جدء مؽ السؾقع

في اجتساعات اليضئة العامة وكحلػ نذخ  السداىسضؽ وتذجضعيؼ عمى الحزؾر والترؾيت
 .السدتشجات السعشضة باالجتساعات ومؽ ضسشيا الشص الكامل لمجعؾة ومحاضخ االجتساعات

  مبشضة عمى الذفافضة  جابضة مع السداىسضؽيإ يقـؾ بتظؾيخ عالقات أف اإلدارةعمى مجمذ
العسل ودرجة  مداعجتيؼ لفيؼ يؼ ىؾيكؾف اليجؼ مؽ التؾاصل مع أف ويجبوالسرجاقضة 

 .السخاطخ والؾضع السالي واالداء التذغضمي وتؾجيات الذخكة السدتقبمضة

  حساية حقؾؽ السداىسضؽثانضًا: 
 ممكضة األسيؼ السداىسضؽ االساسضة الستعمقة بتدجضل حقؾؽ  الذخكة مؽ حساية إدارة يتأكج مجمذ 

اح والحرؾؿ عمى معمؾمات والسذاركة في اجتساعات اليضئة العامة والسذاركة في االرب ونقميا
  .مشتغسة مؽ الذخكة

  تياء اجتساع اليضئة العامة وبحضث يذتسل عمى نا عجاد تقخيخ مفرل الطالع السداىسضؽ بعجإ يتؼ
السالحغات السختمفة واالسئمة التى طخحيا و مجخيات االجتساع والقخارات الستخحة مؽ اليضئة العامة 

 .لعمضا عمضيا والشتائج التي تؼ التؾصل الضياالتشفضحية ا اإلدارةالسداىسؾف واجابات 
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  االجتساع الدشؾؼ مع السداىسضؽثالقًا: 
 باف الجعؾة السؾجية لمسداىسضؽ لحزؾر االجتساع الدشؾؼ  اإلدارةمجمذ  أعزاء يتأكج أف يجب

 .قج تست حدب التذخيعات السعسؾؿ بيا
 العامة الدشؾؼ لسداىسي السجمذ ورؤساء المجاف اجتساع اليضئة  أعزاء يحزخ كافة أف يجب

 .الذخكة
  تقؾـ الذخكة باتخاذ خظؾات لتذجضع السداىسضؽ لمسذاركة في اجتساع اليضئة العامة الدشؾؼ

غضابضًا بالؾكالة عمى كل مؾضؾع مشفرل يتؼ طخحو في اجتساع  أو وكحلػ الترؾيت اما شخرضاً 
 .اليضئة العامة الدشؾؼ 

 ؽ بحزؾر االجتساع الدشؾؼ لميضئة العامة بيجؼ يقؾـ مسقمضؽ عؽ السجققضؽ الخارجضض أف يجب
الخد عمى االسئمة الستعمقة بالتجقضق و قخاءة تقخيخىؼ الدشؾؼ عؽ تجقضق بضانات الذخكة السالضة 

  .والتقخيخ الخاص بيؼ
  خالؿ االجتساع الدشؾؼ لميضئة العامة عمى حجا يقار مؾضؾعيخاعي الترؾيت عمى كل. 
 تخاب السجقق الخارجي خالؿ نا وكحلػ اإلدارةمجمذ  أعزاء تخابنا اإلدارة أو تخابنا يتؼ

 قانؾف الذخكات.حدب أحكاـ اجتساع اليضئة العامة الدشؾؼ وفقًا لمشغاـ االساسي لمذخكة و 


