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 الفصل األول 

 التعريفات

ة أمام كل منها، ما لم يقتِض يناملعاني املب - املتطلباتأينما وردت في هذه  -يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية  .1

 السياق خالف ذلك:

 التعريف املصطلح

 .مؤسسة النقد العربي السعودي املؤسسة

القيادية في املؤسسات املالية الخاضعة إلشراف مؤسسة متطلبات التعيين في املناصب  املتطلبات

 م( .2019 اإلصدار الثانيالنقد العربي السعودي )

بما في ذلك البنوك واملصارف، وفروع  املؤسسة الخاضعة إلشراف ورقابةالجهات  املالية ةاملؤسس

الحرة ، وشركات إعادة التأمين، وشركات املهن شركات التأمينالبنوك األجنبية، و 

، وشركات إعادة التمويل، شركات التمويلاملرخصة، وشركات التأمين األجنبية، و 

، وشركات ومؤسسات الصرافة، شركات املعلومات االئتمانيةوشركات تسجيل العقود، و 

 املالية العاملة في اململكة . والتقنيات وشركات املدفوعات

هي الوظائف واملهام واملسئوليات املنوط بشاغليها وضع واقتراح وتنفيذ القرارات  املناصب القيادية

االستراتيجية وإدارة عمليات املؤسسة املالية اليومية، وتشمل مجلس اإلدارة واإلدارة 

 من هذه املتطلبات. (7رقم ) املادةالعليا للمؤسسات املالية حسب الوظائف املحددة في 

 

 الثاني الفصل

 عامةأحكام 

 التطبيق: ونطاق املتطلباتأهداف  .2

 :إلى اآلتي املتطلبات .  تهدف2-1

التي يتوجب على املؤسسات املالية الحصول على عدم ممانعة املؤسسة الكتابية  تحديد املناصب القيادية .أ

املالية اتباعها شغلها أو القيام بها، ووضع الحد األدنى من معايير املالءمة التي يتوجب على املؤسسات لاملسبقة 

 لتقييم مدى مالءمة شاغلي هذه املناصب.

وضع الحد األدنى من معايير املالءمة واإلجراءات التي يتوجب على املؤسسات املالية اتباعها لتقييم مدى مالءمة  .ب

 شغلها.عدم ممانعة املؤسسة الكتابية لشاغلي املناصب التي ال تتطلب الحصول على 

2-2 . 
 
 خالل بأي أنظمة أو تعليمات أخرى ذات عالقة.املالية، دون اإل على املؤسسات طبق املتطلبات ت

 

 أولوية التعيين أو التكليف: .3

 تعيين أو تكليف إلى الحاجة حال في املالية املؤسسة وعلى للسعوديين، القيادية شغل املناصب في األولوية تكون 

 مع املنصب، لشغل املؤهل السعودي توافر  عدم قيادي؛ إيضاح املبررات، وإثبات منصب في سعودي غير مرشح 
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الكتابية  املؤسسة ممانعة عدم على الحصول  طلب وضع خطة معتمدة إلحالل شخص سعودي مؤهل ضمن

املؤسسة املالية من تدريب وتأهيل ملوظفيها  تقوم بهااالجراءات والبرامج والدورات التي تتضمن  املسبقة

 .واملدة الالزمة لذلك املنصب،السعوديين املرشحين لشغل هذا 

 

 السعوديين فقط: على وما في حكمها اآلتيةاملناصب  التكليف فيأو  يقتصر التعيين .4

 .مدير املوارد البشرية .أ

 األمن السيبراني. /أمن املعلومات مدير  .ب

 .املعلومات ةمدير تقني .ج

 .مدير االلتزام .د

 .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مدير  .ه

 .الجرائم املالية مكافحة مدير  .و

 االحتيال.مدير مكافحة  .ز

 .مدير القانونية .ح

 .أمين سر مجلس اإلدارة/ مدير الحوكمة .ط

)إدارة  املؤسسة من خاللمن قرارات ترد  العمالء علومات أو تنفيذ ما يصدر ضدمر يتوفب املعنيةمدير اإلدارة  .ي

 التنفيذ املالي(.

 مدير العناية بالعمالء في شركات التأمين. .ك

 مطالبات املركبات في شركات التأمين.مدير  .ل

 مدير مبيعات األفراد في شركات التأمين. .م

 

 : الوظيفيوالتعاقب  اإلحالل .5

 آلتي:حسب ا اإلدارة مجلس من معتمدة سياسة وضع املالية املؤسسة على  .5-1

تحديد مناصب اإلدارة العليا في املؤسسة املالية التي يشغلها موظفين غير سعوديين،  يتمالوظيفي،  إلحاللا .أ

 ومن ثم القيام بتأهيل موظفين سعوديين لشغلها من خالل التدريب والتطوير خالل فترة زمنية محددة.

ثم القيام  ومناملالية، يتم تحديد املناصب الرئيسية املؤثرة على سير واستقرار املؤسسة  الوظيفي، لتعاقبا .ب

ن 
ّ
بتأهيل موظفين سعوديين من خالل التدريب والتطوير لشغل هذه املناصب فور شغورها، بما يمك

 املؤسسة املالية من االستمرارية في أداء أعمالها.

 اآلتي: -أدنى كحد-( من هذه املادة 1املشار إليها في الفقرة ) السياسةأن تتضمن  يجب  .5-2

 دارة العليا الواردة في املالحق املرافقةاإل  وظائف أن تشمل كحد أدنى تحديد هذه املناصب على .أ

(6،5،4،3،2،1.) 

وظفيها السعوديين متدريب وتأهيل لالتي ستنفذها املؤسسة املالية  التدريبية املتخصصة البرامج والدورات .ب

 املناصب، مع ضمان استمراريتها. هذه املرشحين لشغل

 .هايتضمن اإلجراءات املساعدة على تنفيذلهذه السياسة على أن وضع إطار تنظيمي  .ت
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بشكل تدريجي من خالل  املناصبالسعودية املؤهلة لشغل هذه توفير الكفاءات  أن تضمن هذه السياسة  .5-3

 .االستفادة من أبرز املمارسات والبرامج في هذا املجال

 بتنفيذ االلتزام متابعةاملدير العام  /العضو املنتدب/التنفيذيالرئيس و  املالية املؤسسة إدارة مجلس على. 5-4

 .املادة هذه في إليها املشار  السياسة

 

 :الشهادات من التحقق   .6

 عليها وينبغي ،لها ملرشحينشاغلي املناصب القيادية وال واملهنية العلمية الشهادات من التحقق املالية املؤسسة على

 اآلتي: تباعا

الشهادات األكاديمية الصادرة من خارج اململكة عن طريق مصادقة الشهادة من الجهة التحقق من توثيق  .أ

املصدرة لها )املؤسسة التعليمية( بالختم الرسمي، ومن ثم مصادقتها من قبل جهة حكومية، كوزارة الخارجية 

لحقية الثقافية بسفارة للشهادة، أو مصادقتها من امل ن حاملها من مواطني البلد املانحأو وزارة التعليم إذا كا

 للشهادة. ملها من غير مواطني البلد املانححامل الشهادة إذا كان حا

   .ب
ً
التحقق من توثيق الشهادات املهنية عبر املوقع اإللكتروني للجهات املصدرة للشهادات املهنية إذا كان متاحا

 .أو أي طريقة موثوقة أخرى  أو من خالل التواصل املباشر مع الجهات املصدرة عبر البريد اإللكتروني

كاديمية من مصداقية الوثائق والشهادات األالتحقق عن طريق الجهات الوسيطة التي تقوم بعمليات التحقق  .ج

أو املهنية املصدرة من قبل مختلف املؤسسات التعليمية واملجتمعات املهنية للتأكد من صحة وصالحية 

 الوثائق.

 

 

 الثالث الفصل

 التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة املؤسسة الكتابية املسبقةاملناصب القيادية 

أعضاء مجالس اإلدارة،  ترشيحعلى على املؤسسات املالية الحصول على عدم ممانعة املؤسسة الكتابية املسبقة  .7

في  الواردةاإلدارة العليا  ناصبمأو مسئوليات  بمهامأي شخص للقيام  أو تمديد تكليف تعيين أو تكليف وعلى

 وفق اآلتي: مالية مؤسسة بكل الخاصة امللحقات

املسبقة في البنوك العاملة  القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة املؤسسة الكتابية املناصب (:1امللحق )

 في اململكة.

املسبقة في شركات  القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة املؤسسة الكتابية املناصب (:2امللحق )

 املعلومات االئتمانية العاملة في اململكة.

في شركات التأمين و/أو  املناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة املؤسسة الكتابية (:3امللحق )

ة إعادة التأمين وشركات املهن الحرة املتعلقة بالتأمين العاملة في اململكة العربية السعودية. )وللمؤسس

إلزام شركات املهن الحرة املتعلقة بالتأمين بالحصول على عدم ممانعة املؤسسة الكتابية لبعض أو 

 جميع مناصب اإلدارة العليا املحددة لشركات التأمين و/أو شركات إعادة التأمين(.

ي شركات املسبقة ف القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة املؤسسة الكتابية املناصب (:4امللحق )

 العاملة في اململكة. ، وشركات إعادة التمويل، وشركات تسجيل العقودالتمويل
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املسبقة في مراكز الصرافة  القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة املؤسسة الكتابية املناصب(: 5امللحق )

 العاملة في اململكة.

املسبقة في شركات  القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة املؤسسة الكتابية املناصب(: 6امللحق )

 .املالية العاملة في اململكة اتاملدفوعات والتقني

أو طة بتلك املناصب أو بدء ممارسة أدوارهم و لمناصب القيادية املسئوليات املنتولي األشخاص املرشحين ل يحظر  .8

 على ذلك. املسبقةعدم ممانعة املؤسسة الكتابية  علىالحصول إال بعد اإلعالن عن ذلك 

للقيام بمهام  شخصقبل تكليف أي  املسبقةعلى املؤسسة املالية الحصول على عدم ممانعة املؤسسة الكتابية   .9

 العليا على  اإلدارةأي منصب في 
ّ

قابلة للتمديد بموافقة املؤسسة لفترة واحدة  ستة أشهر  مدة التكليفتتجاوز  أال

 الفعلي املنصبوال يتطلب الحصول على عدم ممانعة املؤسسة الكتابية على التكليف ما لم يتجاوز شغور  فقط،

 .عمل يوم( 20) مدة

ألعضاء  ترشيحالاملؤسسة الكتابية املسبقة على  على املؤسسة املالية تقديم طلبات الحصول على عدم ممانعة .10

 بها جميع املستندات مناصب اإلدارة العليافي  أو تمديد التكليف التعيين أو التكليفاإلدارة، وعلى مجالس 
ً
، مرافقا

موعد انعقاد  عمل من( يوم 30بمدة ال تقل عن ) املتطلبات وذلكاملطلوبة وفق ما ورد في امللحق )ب( من هذه 

نتخب خاللها عضو مجلس اإلدارة، أو  املوعد املقترح  ( يوم عمل من20بمدة ال تقل عن ) الجمعية العامة التي سي 

 العليا، بحسب األحوال.لتولي املرشح ملنصب في اإلدارة 

 أو التكليفبالغ املرشحين أن التعيين إعلى املؤسسة املالية عند تقديمها أي عروض عمل لشغل املناصب القيادية   .11

 في تلك املناصب يتطلب الحصول على عدم ممانعة املؤسسة الكتابية املسبقة.

استيفاء جميع  بهدف التأكد منترشح للمناصب القيادية ة ومعايير وإجراءات للاعتماد سياس املاليةعلى املؤسسة  .12

املعايير هم تلك ئاملؤسسة املالية واستمرار استيفاة املرشحين ملعايير املالءمة الواردة في هذه املتطلبات وفي سياس

 ذات والتعليمات والسياسات واللوائح ألنظمةا يراعى في ذلك أحكام على أنلهذه املناصب،  شغلهم فترة طيلة

 :اآلتي كحد أدنى تتضمن وأن الصلة،

 الحد األدنى من معايير املالءمة على النحو الوارد في هذه املتطلبات. .أ

 إجراءات تقييم املالءمة. .ب

 معايير املالءمة. من ألي ّ يادية عند فقد أحد شاغلي املناصب القاتخاذها  الواجباإلجراءات  .ج

 متطلبات مراجعة وتحديث السياسة من وقت آلخر، وحسب الحاجة. .د

 

 الفصل الرابع

 فصاحواإل معايير املالءمة 

 القيادية لمناصبلمسئولية التأكد من مالءمة األشخاص املرشحين  قع على عاتق مجلس إدارة املؤسسة املاليةي .13

 .وإجراءات املؤسسة املالية في هذا الشأن ةبما يتوافق مع املتطلبات وسياس

على املؤسسات املالية اتباع معايير وإجراءات واضحة ودقيقة لتقييم مالءمة شاغلي املناصب القيادية واملرشحين  .14

 وأن تغطي معايير املالءمة بحد أدنى اآلتي:والتحقق منها،  لها

أن يكون لدى الشخص صفات األمانة والنزاهة والسمعة الحسنة  والعدالة: األمانة والنزاهة والسمعة الحسنة .أ

 والعدالة
 
 إليه اعتباره. دّ دين بأي جريمة مخلة بالشرف واألمانة مالم يكن قد ر  ، وأال يكون قد أ
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لقدرات الالزمة أن يكون لدى الشخص املؤهل العلمي املناسب أو الخبرة الكافية واملهارات وا القدرة والكفاءة:  .ب

 ط به بشكل فعال والفهم الالزم للمتطلبات الفنية لألعمال واملخاطر واإلجراءات اإلداريةو الدور املنألداء 

 .واستيفاء أي متطلبات قد تحددها املؤسسة

يكون لدى الشخص القدرة والتجارب السابقة في إدارة التزاماته وشؤونه املالية بحصافة  أن املالية: الكفاءة .ج

 محدودية إمكانيات الشخص املالية. ال يعني ، على أن ذلكوبشكل مناسب

طة باملنصب القيادي املقترح و زمة ألداء املهام والواجبات املنأن يتمتع الشخص باالستقاللية الال  االستقاللية: .د

وأال يكون لديه مصالح أو التزامات وظيفية أو أي ظروف أخرى قد تؤدي إلى تعارض في املصالح أو تؤثر بأي 

 .هطة باملنصب املقترح باستقالليو اجبات املنرته على أداء الو شكل كان على قد

قبل طلب عدم ممانعة املؤسسة  سواءً  -أن تكون إجراءات تقييم املالءمة التي تقوم بها املؤسسة املالية  يجب .15

وعلى  ،باملعلومات ذات العالقةباملستندات و موثقة ومدعومة  - أو تلك التي تتم بصفة مستمرةاملسبقة الكتابية 

املؤسسة املالية التحقق من صحة ودقة املعلومات املقدمة من املرشحين للمناصب القيادية من مصادر مستقلة 

 
ً
 وخارجيا

ً
على سرية املعلومات التي تحصل عليها املؤسسة املالية ونتائج عمليات  وأن يتم الحفاظ، وموثوقة داخليا

 .ة املرشح إذا كانت ضرورية لالطالع على املعلوماتوالحصول على موافق تقييم املالءمة التي تقوم بها

على املؤسسة املالية شرح نموذج املالءمة للمرشحين والتحقق من اكتماله وصحة ما ورد فيه، وعليها اإلفصاح  .16

 عن أي معلومات تتبين لها وتكون ذات عالقة بمالءمة املرشح وأي تغيرات يكون من شأنها التأثير 
ً
للمؤسسة كتابيا

صحة وسالمة ودقة واكتمال اإلجابات املقدمة في نموذج املالءمة، ولو كان ذلك بعد الحصول على عدم على 

( أيام عمل من تاريخ الحصول على تلك املعلومات أو من حدوث 5ممانعة املؤسسة، وذلك خالل مدة ال تزيد عن )

 التغّير.

مؤسسة بشكل كامل وصريح عن جميع املعلومات على املؤسسة املالية واملرشحين للمناصب القيادية اإلفصاح لل .17

 ذات العالقة بمتطلبات املالءمة، وينبغي أن تشمل املعلومات املقدمة للمؤسسة بحد أدنى اآلتي: 

 جميع املعلومات املطلوبة في نموذج املالءمة واملستندات املرافقة. .أ

 أو التعيين أو التكليفي شأن عدم املمانعة على الترشيح أي معلومات جوهرية قد تؤثر على قرار املؤسسة ف  .ب

 .التكليفأو تمديد 

 أو املرشح. ذات عالقة تتضح للمؤسسة املالية أي معلومات أخرى   .ج

أو  نأو التعيي للمؤسسة طلب أي معلومات أو وثائق تراها ضرورية لدراسة طلب عدم املمانعة على الترشيح .18

وطلب مقابلة املرشح لشغل املنصب، وعلى املؤسسة املالية تزويد املؤسسة بأي  أو تمديد التكليف التكليف

( أيام عمل من تاريخ طلبها، 10بحد أقص ى )أو معلومات أو مستندات تطلبها خالل املدة التي تحددها املؤسسة 

 املحددة.باملطلوب خالل الفترة  هاملؤسسة املالية في حال عدم تزويدغالق طلب اإوللمؤسسة الحق في 

عن صحة وسالمة ودقة واكتمال كافة املعلومات التي تراها مناسبة بكافة الطرق والوسائل للمؤسسة التحري  .19

، واتخاذ ما تراه املرشحينواملستندات املقدمة لها من املؤسسة املالية، والتحقق من مدى مالءمة األشخاص 

 حيال عدم املمانعة على الطلبات املقدمة لها أو 
ً
رفضها دون أي مسئولية على املؤسسة، وعلى املؤسسة مناسبا

 بالغ املرشح بذلك.إاملالية 

 من املناصب القيادية شاغل أي ّ  أو تمديد تكليف املمانعة الصادرة عنها على تعيين أو تكليفللمؤسسة إلغاء عدم  .20

، إذا رأت عدم تعاونه معها أو التقصير أو اإلهمال في أداء املطلوب منه، أو إذا تبين وجود أي لدى املؤسسة املالية
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محاولة إلخفاء أي معلومات أو تقديم معلومات مضللة أو خاطئة أو محاولة مخالفة هذه املتطلبات أو أي تعليمات 

النظامية تجاه املؤسسة املالية  أخرى صادرة من املؤسسة أو التحايل عليها، وذلك دون إخالل باإلجراءات

 .والشخص املعني

. وعلى  .21
ً
على املؤسسة املالية إجراء تقييم ملالءمة شاغلي املناصب القيادية بصفة دورية، وبحد أدنى مرة سنويا

 بأي معلومات أو مالحظات تتبين خالل عملية تقييم املالءمة وتكون ذات 
ً
املؤسسة املالية إبالغ املؤسسة فورا

 وهري على أهليتهم ومالءمتهم.تأثير ج

22.  
ً
عند مباشرة شاغلي املناصب  "(ج")حسب العناوين الواردة في امللحق على املؤسسة املالية إشعار املؤسسة كتابيا

وعند قبول االستقالة أو ترك العمل أو إنهاء الخدمة ألي سبب  ،طة باملنصبو لقيادية للمهام واملسؤوليات املنا

 .من تاريخه( أيام عمل 5خالل )كان 

تتضمن بيانات ( وديسمبر ،يونيوشهر  نهاية) نصف سنوية على املؤسسة املالية تزويد املؤسسة بتقارير دورية .23

 ما ورد في امللحق )أ( من هذه املتطلبات.  حسبمنها  الشاغرةاملناصب القيادية، واملناصب  شاغلي

 

 الخامس الفصل

 املؤسسة املناصب التي ال تتطلب الحصول على عدم ممانعة

ومعايير وإجراءات واضحة ودقيقة للتأكد من مالءمة مرشحي وشاغلي املناصب  وضع سياسة املؤسسة املالية على .24

املؤسسة، واستمرار مالءمتهم، على أن تغطي كحد أدنى األحكام الواردة ال تتطلب الحصول على عدم ممانعة  التي

 في هذه املتطلبات.

التي ال  لمناصبلمسئولية التأكد من مالءمة األشخاص املرشحين  املؤسسة املاليةقع على عاتق مجلس إدارة ي  .25

املناصب القيادية في الشركات التابعة للمؤسسة املالية، أو  شاغليبما في ذلك  -سسة تتطلب عدم ممانعة املؤ 

 الشأن.ملالية في هذا بما يتوافق مع هذه املتطلبات وسياسات وإجراءات املؤسسة اوذلك   -فروعها خارج اململكة 

دعم جميع عمليات التقييم التي أجرتها املؤسسة املالية للمرشحين باملعلومات يجب .26
 
ذات الصلة  والبيانات أن ت

 .بشكل صحيح يتم توثيقهاوأن 

واإلجراءات التي قامت بها املؤسسة املالية لترشيح أو تعيين أو تكليف للمؤسسة االطالع والحصول على البيانات  .27

 شاغلي املناصب التي ال تتطلب الحصول على عدم ممانعة املؤسسة.

 

 الفصل السادس

 السريان

تحل هذه املتطلبات محل متطلبات التعيين في املناصب القيادية في املؤسسات املالية الخاضعة إلشراف مؤسسة  .28

بلغة بموجب التعميم رقم  د العربي السعوديالنق
 
 ه.25/9/1434وتاريخ  341000115396امل

 من تاريخ .29
ً
 .هيعمل بهذه املتطلبات اعتبارا
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 (1ملحق )

 املسبقة  املناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة املؤسسة الكتابية

 العاملة في اململكةفي البنوك 

 :مجلس االدارة 

 (.جلس ونائبهاملعضو مجلس اإلدارة )بما في ذلك رئيس  .1

 .مجلس اإلدارة رؤساء وأعضاء اللجان املنبثقة من .2

 اإلدارة العليا: 

 ومن في حكمهم:أاألشخاص اآلتي بيانهم         

 )ونائبه(.املدير العام  /العضو املنتدب/الرئيس التنفيذي .1

 املالية. مدير  .2

 .املخاطر مدير  .3

 الداخلية.املراجعة  مدير  .4

 .االلتزام مدير  .5

 اإلرهاب.مكافحة غسل األموال وتمويل  مدير  .6

 .الجرائم املالية مكافحة مدير  .7

 .االحتيالمدير مكافحة   .8

 االئتمان. مدير  .9

 مدير العمليات. .10

 القانونية. مدير  .11

 أمين سر مجلس اإلدارة./دير الحوكمةم .12

 املعلومات/ مدير األمن السيبراني.أمن  مدير  .13

 املعلومات.تقنية  مدير  .14

 .مدير الخزينة .15

 مدير املوارد البشرية. .16

 مدير مصرفية األفراد. .17

 مدير مصرفية الشركات. .18

 (SAIBORسعر اإلقراض ما بين البنوك )أو املسؤول األول عن تحديد  صول والخصوم بالخزينةاأل  مدير  .19

 للبنوك املحلية.

 ملؤسسةضد العمالء من قرارات ترد من خالل ا ر املعلومات أو تنفيذ ما يصدر يتوفب املعنيةمدير اإلدارة  .20

 )إدارة التنفيذ املالي(.

 غير سعودي.يشغله و  العاماملدير /العضو املنتدب/يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذيتنفيذي منصب أي  .21
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 (2ملحق )

 املسبقة ممانعة املؤسسة الكتابيةاملناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم 

 في شركات املعلومات االئتمانية العاملة في اململكة 

 

 :مجلس االدارة 

 (.جلس ونائبهاملعضو مجلس اإلدارة )بما في ذلك رئيس  .1

 .مجلس اإلدارة رؤساء وأعضاء اللجان املنبثقة من .2

 اإلدارة العليا: 

 ومن في حكمهم:أاألشخاص اآلتي بيانهم          

 )ونائبه(.املدير العام /العضو املنتدب/الرئيس التنفيذي .1

 مدير تقنية املعلومات. .2

 املعلومات/ مدير األمن السيبراني.أمن  مدير  .3

 مدير العمليات.  .4

 مدير املراجعة الداخلية. .5

 مدير القانونية. .6

 أمين سر مجلس اإلدارة./دير الحوكمةم .7

 مدير االلتزام. .8

 مدير املخاطر.  .9
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 (3ملحق )

 :
ً
 املسبقة املناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة املؤسسة الكتابيةأوال

 أو إعادة التأمين/التأمين وفي شركات 

 :مجلس االدارة 

    .جلس ونائبه(املعضو مجلس اإلدارة )بما في ذلك رئيس  .1

 .مجلس اإلدارة رؤساء وأعضاء اللجان املنبثقة من .2

 املجلس. سكرتير اللجان املنبثقة عن .3

 اإلدارة العليا: 

 ومن في حكمهم:أاألشخاص اآلتي بيانهم 

 املالية. مدير   .2                    )ونائبه(.املدير العام /العضو املنتدب/الرئيس التنفيذي .1

 .املخاطر مدير  .4 .مدير العمليات .3

 .الداخليةاملراجعة  مدير  .6 .مدير اإلستثمار .5

 اإلرهاب.األموال وتمويل  مكافحة غسل مدير  .8 .االلتزام مدير  .7

 .الجرائم املالية مكافحة مدير  .9

 .املعلوماتتقنية  مدير  .11

 االحتيال.                             مدير مكافحة  .10

 املعلومات/ مدير األمن السيبراني.أمن  مدير  .12

 .القانونية مدير  .14 الحوكمة/أمين سر مجلس اإلدارة. مدير  .13

 االكتوارية.مدير  .16 الخبير اإلكتوراي املعين. .15

 .مدراء الفروع اإلقليمية .18 .البشريةاملوارد  مدير  .17

 مدير العناية بالعمالء. .20 .مدير املطالبات .19

 ق.                                                                                                    التسوي مدير  .22 مدير إعادة التأمين. .21

 مدير االكتتاب.   .24 .مدير املبيعات .23

 أي منصب يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/العضو املنتدب/املدير العام. .25

 

 :
ً
 املسبقة املناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة املؤسسة الكتابيةثانيا

 ت املهن الحرة املتعلقة بالتأمينفي شركا
 

 ومن في حكمهم:أاألشخاص اآلتي بيانهم 

 الرئيس التنفيذي/ املدير العام )ونائبه(.. 2                املديرين )بما في ذلك رئيس املجلس ونائبه(.عضو مجلس  .1

.  املسؤولون عن الوظائف 4                                                                                 مدير إعادة التأمين. .3

 االكتوارية .

 .ضابط االتصالمسؤول االلتزام أو  .4

 مين ويشغله غير سعودي.أأي منصب في اإلدارة العليا املحددة لشركات التأمين وإعادة الت .5

 .غير سعودي دير العام ويشغلهاملبالرئيس التنفيذي/يرتبط مباشرة أي منصب  .6
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 (4ملحق )

 املسبقة املناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة املؤسسة الكتابية

 العاملة في اململكة ، وشركات إعادة التمويل، وشركات تسجيل العقود في شركات التمويل 
 

 :مجلس االدارة 

  .جلس ونائبه(املعضو مجلس اإلدارة )بما في ذلك رئيس  .1

 .مجلس اإلدارة رؤساء وأعضاء اللجان املنبثقة من .2

 عليااإلدارة ال: 

                                )ونائبه(.املدير العام /العضو املنتدب/الرئيس التنفيذي .1

 املدير املالي. .2

 مدير املخاطر. .3

 مسؤول االلتزام. .4

 مدير املراجعة الداخلية. .5

 مدير االئتمان. .6

 مدير العمليات. .7

 )في حال استقالله عن مدير االلتزام(. مدير مكافحة غسل األموال .8
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 (5ملحق )

 املسبقة ممانعة املؤسسة الكتابيةاملناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم 

 في مراكز الصرافة العاملة في اململكة  

 :مجلس االدارة 

  .جلس ونائبه(املعضو مجلس اإلدارة )بما في ذلك رئيس  .1

 .مجلس اإلدارة رؤساء وأعضاء اللجان املنبثقة من .2

 عليااإلدارة ال: 

 ومن في حكمهم:أاألشخاص اآلتي بيانهم 

 )ونائبه(.املدير العام /املنتدبالعضو /الرئيس التنفيذي .1

 .مدير الفرع .2

 املالية. مدير  .3

 .املخاطر مدير  .4

 الداخلية.املراجعة  مدير  .5

 .االلتزام مدير  .6

 اإلرهاب.مكافحة غسل األموال وتمويل  مدير  .7

 القانونية. مدير  .8

 أمين سر مجلس اإلدارة./مدير الحوكمة .9

 املعلومات/ مدير األمن السيبراني.أمن  مدير  .10

 املعلومات.تقنية  مدير  .11

 مدير العمليات. .12

 ويشغله غير سعودي. العاماملدير /العضو املنتدب/يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذيأي منصب تنفيذي  .13
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 (6ملحق )

 املسبقة  املناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة املؤسسة الكتابية

  اململكة.املالية العاملة في  اتشركات املدفوعات والتقنيفي 

 

 :مجلس االدارة 

 (.جلس ونائبهاملبما في ذلك رئيس )مجلس اإلدارة أعضاء  .1

 .مجلس اإلدارة رؤساء وأعضاء اللجان املنبثقة من .2
 

 عليااإلدارة ال: 

 ومن في حكمهم:أاألشخاص اآلتي بيانهم  

 )ونائبه(.املدير العام /العضو املنتدب/الرئيس التنفيذي .1

 املالية. مدير  .2

 .املخاطر مدير  .3

 الداخلية.املراجعة  مدير  .4

 .االلتزام مدير  .5

 اإلرهاب.مكافحة غسل األموال وتمويل  مدير  .6

 البشرية.املوارد  مدير  .7

 االئتمان. مدير  .8

 القانونية. مدير  .9

 دير الحوكمة /أمين سر مجلس اإلدارة.م .10

 املعلومات/ مدير األمن السيبراني.أمن  مدير  .11

 املعلومات.تقنية  مدير  .12

 .املدير العام/العضو املنتدب/مباشرة بالرئيس التنفيذييرتبط  تنفيذي أي منصب .13
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 امللحق )أ(

 لدورة الحالية والتي تنتهي في ......لاملؤسسة املالية( سم إأعضاء مجلس إدارة  )  بيانات

 الجنسية سماإل  م
رقم الهوية/ 

 اإلقامة

 صفة العضوية

 مستقل( -غير تنفيذي–)تنفيذي 

عدد 

 الدورات

عضوية 

 لجان
 تحويله رقم الهاتف البريد اإللكتروني

الهاتف 

 املحمول 
 مالحظات

1            

 

 لدورة الحالية والتي تنتهي في ......ل املالية(املؤسسة إسم ) لدى  .…أعضاء لجنة  بيانات

 الجنسية اإلسم م
رقم الهوية/ 

 اإلقامة

 صفة العضوية

 مستقل( -غير تنفيذي–)تنفيذي 

عدد 

 الدورات

تاريخ شغل 

 العضوية

البريد 

 اإللكتروني
 تحويله رقم الهاتف

الهاتف 

 املحمول 
 مالحظات

1            

 
 

 املالية(املؤسسة  اسم) لدى  العليااإلدارات  شاغلي بيانات

 الجنسية اإلسم م
الهوية/ رقم 

 اإلقامة

 الوظيفة
 تعيين/تكليف

مدة 

 التعيين/التكليف

تاريخ شغل 

 الوظيفة

تاريخ االنضمام  

 للمؤسسة املالية

البريد 

 اإللكتروني

رقم 

 الهاتف
 تحويلة

الهاتف 

 املحمول 
 مالحظات

 القطاع املسمى

1               
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 )ب(امللحق 

 للمناصب القيادية املسبقة املستندات الالزم تقديمها لطلب الحصول على عدم ممانعة املؤسسة الكتابية

للمناصب التي  ممانعة املؤسسة الكتابية املسبقةينبغي على املؤسسة املالية عند تقديم طلب الحصول على عدم      

 معها )ج(امللحق الطلب عبر اآللية الواردة في  تقديم ذلكتتطلب 
ً
 :املستندات اآلتية من هذه املتطلبات مرفقا

 مرفق املستندات م

 ال نعم

 بصيغة ) 1
ً
يتم توقيعه من  ( من خطاب املؤسسة املاليةPDFنسخة ممسوحة ضوئيا

 الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس اإلدارة.

  

 

2 

 بصيغة )
ً
مة بعد تعبئته واستيفاء كافة ء( من نموذج املالPDFنسخة ممسوحة ضوئيا

املتطلبات وتوقيعه من قبل الشخص املرشح للمنصب القيادي وتوقيع ومصادقة 

 الية عليه.املاملؤسسة 

  

   .(Word)مة بعد استيفائه بصيغة ءإلكترونية مطابقة من نموذج املالنسخة  3

واملستندات ذات العالقة الية املنسخة من نتائج تقييم املالءمة التي أجرته املؤسسة  4

 .بالتقييم

  

اللجان ذات العالقة في املؤسسة املالية لكل نسخة من نتائج تقييم املالءمة التي أجرته  5

 .مدير املراجعة الداخلية -املخاطر مدير  -االلتزام  مدير  يخص طلب ترشيح

  

   للمرشح . السيرة الذاتيةنسخه محدثه من  6

   .األكاديمية الرسمية التي تم التحقق منهانسخ من الشهادات  7

   .الوطنية للسعوديين والهوية السفر  جواز  من نسخة 8

   .مقيم لغير السعوديين وهوية السفر  جواز  من نسخة 9

   الهيكل التنظيمي للمؤسسة املالية واملنصب املرشح له. 10

   .الوصف الوظيفي للمنصب 11

   ( من هذه املتطلبات.3تتضمن ما ورد في املادة ) سعوديينللمرشحين الغير حالل اإل خطة  12

   .أخرى تراها املؤسسة ضرورية مستنداتأي  13
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 (جامللحق )

 جراءات طلبات الحصول على عدم ممانعة املؤسسة الكتابية على التعيين في املناصب القياديةإ

ترسل املؤسسات املالية طلبات الحصول على عدم ممانعة املؤسسة على الترشيح أو التعيين أو التكليف أو  .1

 تمديد التكليف في املناصب القيادية إلى العناوين اآلتية: 
 

 البريد االلكتروني القطاع م

 FPBANKING@SAMA.GOV.SA ارف وشركات املعلومات االئتمانيةالبنوك واملص أ

شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات املهن  ب

 الحرة املتعلقة بالتأمين

IC.Fit@SAMA.GOV.SA 

ويل العقاري شركات التمويل وشركات إعادة التم ج

 تسجيل العقودوشركات 

FPFINANCE@SAMA.GOV.SA 

 MoneyExchLic@SAMA.GOV.SA الصرافة  مراكز  د

 FPPayments@SAMA.GOV.SA املالية اتقنيشركات املدفوعات والت ه

 

 .والوثائق الواردة في امللحق )ب( يرفق مع طلب عدم املمانعة نسخ إلكترونية من املستندات .2
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 ةءمنموذج املال

Fit and Proper Form 
 م2019سبتمبر 

SEP 2019 
 

 

 :من الرابط أدناه املالءمةموذج ى نيمكن الحصول عل
sa/Insurance/Pages/Forms.aspx-http://www.sama.gov.sa/ar 
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