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Saudi Arabian Monetary Agency

مؤسسة النقد العربي السعودي

Requirements for Appointments to Senior
Positions in Financial Institutions Supervised
by the Saudi Arabian Monetary Agency
(SAMA)

متطمبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية

Introduction

تمهيد

These Requirements are issued by SAMA in
exercise of the powers vested upon it under its
Charter promulgated by the Royal Decree (23)
on 23/5/1377H, the Banking Control Law
promulgated by the Royal Decree (M/5) on
22/2/1386H, the Law on Supervision of
Cooperative Insurance Companies promulgated
by the Royal Decree (M/32) on 2/6/1424H, and
the Law on Supervision of Finance Companies
promulgated by the Royal Decree (M/51) on
13/8/1433H.

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعكدم ىذه المتطمبات بمكجب

الخاضعة إلشراف مؤسسة النقد العربي السعودي

الصالحيات المسندة إلييا بمكجب نظاميا الصادر بالمرسكـ
 كنظاـ مراقبة،ىػ1377/5/23 ) كتاريخ23( الممكي الكريـ رقـ

) كتاريخ5/البنكؾ الصادر بالمرسكـ الممكي الكريـ رقـ (ـ
 كنظاـ مراقبة شركات التأميف التعاكني الصادر،ىػ1386/2/22
،ىػ1424/6/2 ) كتاريخ32/بالمرسكـ الممكي الكريـ رقـ (ـ

كنظاـ مراقبة شركات التمكيؿ الصادر بالمرسكـ الممكي الكريـ
.ق1433/8/13 ) كتاريخ51/رقـ (ـ

These Requirements have been issued in both  كعند،صدرت ىذه المتطمبات بالمغتيف العربية كاإلنجميزية
Arabic and English. In the event of discrepancy
.اختالؼ النص بينيما فيعتمد النص بالمغة العربية
in the interpretation of the two texts, the Arabic
text shall prevail.
الباب األول

Part One
Definitions

تعريفات

1. The following terms and phrases, where  يقصد باأللفاظ كالعبارات اآلتية أينما كردت في ىذه.1
ُ
used in These Requirements, shall have the
corresponding meanings, unless the context المتطمبات المعاني المبينة أماـ كؿ منيا ما لـ يقتض
requires otherwise:
:السياؽ خالؼ ذلؾ
SAMA: the
Agency.

Saudi Arabian

. مؤسسة النقد العربي السعكدم:المؤسسة

Monetary

Requirements:
Requirements
for  متطمبات التعييف في المناصب القيادية في:المتطمبات
Appointments to Senior Positions in
Financial Institutions Supervised by the المؤسسات المالية الخاضعة إلشراؼ مؤسسة النقد العربي
Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA).
.السعكدم
Financial Institution(s): entities that are  الجيات المرخصة مف المؤسسة:المؤسسات المالية
licensed and supervised by SAMA,
including banks operating in the Kingdom,  بما في ذلؾ البنكؾ العاممة في،كالخاضعة إلشرافيا
finance companies, insurance and/or أك إعادة/ كشركات التأميف ك، كشركات التمكيؿ،المممكة
reinsurance companies, insurance-related
2

 كمزاكلي، كشركات الميف الحرة المتعمقة بالتأميف،التأميف

service providers, and money exchangers.

.أعماؿ الصرافة
Applicable Laws, Regulations, and  األنظمة كالمكائح:األنظمة والموائح والتعميمات ذات العالقة
Instructions: the laws, regulations, rules,
and instructions to which the Financial ،كالقكاعد كالتعميمات التي تخضع ليا المؤسسة المالية
Institution is subject, including without
: كتشمؿ دكف حصر اآلتي،بحسب الحاؿ
limitation the following:


“Banking Control Law, and related  إذا، نظاـ مراقبة البنكؾ كالقكاعد كالتعميمات ذات العالقة
rules and instructions,” if the Financial
.كانت المؤسسة المالية بنكان أك فرعان لبنؾ أجنبي
Institution is a bank or a branch of a
foreign bank.



“Law on Supervision of Cooperative ، كالئحتو التنفيذية، نظاـ مراقبة شركات التأميف التعاكني
Insurance Companies, its Implementing
Regulations, other related regulations,  إذا كانت،كالمكائح كالقكاعد كالتعميمات ذات العالقة
rules, and instructions,” if the Financial أك إعادة تأميف أك شركة/المؤسسة المالية شركة تأميف ك
Institution is an insurance and/or
.مف شركات الميف الحرة المتعمقة بالتأميف
reinsurance company or an insurancerelated service provider.



“Law on Supervision of Finance  كالقكاعد، كالئحتو التنفيذية، نظاـ مراقبة شركات التمكيؿ
Companies,
its
Implementing
Regulations, and other related rules and  إذا كانت المؤسسة المالية،كالتعميمات ذات العالقة
instructions,” if the Financial Institution
.شركة تمكيؿ
is a finance company.



“Rules Governing of Money Exchange  كالقكاعد، القكاعد المنظمة لمزاكلة أعماؿ الصرافة
Activities, and other related rules and
instructions,” if the Financial Institution  إذا كانت المؤسسة المالية،كالتعميمات ذات العالقة
is a money exchanger.
.صرافان

Board Member: a member of the Board of ، عضك مجمس إدارة المؤسسة المالية:عضو مجمس اإلدارة
the Financial Institution, whether elected or
nominated, including the chairman of the  كيشمؿ ذلؾ رئيس مجمس،سكاء كاف منتخبان أك مرشحان
Board and members of Board committees.
. كأعضاء المجاف المنبثقة مف مجمس اإلدارة،اإلدارة
 العضك المنتدب كالرئيس التنفيذم كالمدير:اإلدارة العميا

Senior Management: the Managing
Director, Chief Executive Officer, General
Manager, their deputies, Chief Financial
Officer, Managers of key departments,
officers of risk management, internal audit,
and compliance functions, and similar
positions in the Financial Institution, in
addition to incumbents of any other
positions determined by SAMA.

، كمديرك اإلدارات الرئيسة، كالمدير المالي،العاـ كنكابيـ

كالمسئكلكف عف كظائؼ إدارة المخاطر كالمراجعة الداخمية
 كشاغمي أم، كمف في حكميـ،كااللتزاـ في المؤسسة المالية

.مناصب أخرل تحددىا المؤسسة

3

Senior Positions: members of the Board  تشمؿ عضكية مجمس اإلدارة كاإلدارة:المناصب القيادية
and Senior Management.
.العميا

الباب الثاني
أحكام عامة

Part Two
General Provisions

2. These Requirements aim to set out the  تيدؼ ىذه المتطمبات إلى كضع الحد األدنى لمتطمبات.2
minimum requirements for assessing the
fitness and propriety of incumbents of, and تقييـ مالءمة شاغمي المناصب القيادية في المؤسسات
candidates for, Senior Positions in  كمتطمبات الحصكؿ عمى عدـ،المالية كالمرشحيف لشغميا
Financial Institutions, and obtaining
.ممانعة المؤسسة الكتابية عمى التعييف في تمؾ المناصب
SAMA’s
written
non-objection
on
appointments to such Positions.
 تطبؽ ىذه المتطمبات عمى جميع المؤسسات المالية كفؽ.3

3. These Requirements shall be applicable to
all Financial Institutions as defined in
paragraph (1) above. These Requirements
shall also be applicable to Board members,
general managers, and senior management
personnel of the Financial Institution’s
subsidiaries, its overseas branches, and its
representative offices.

 كما تطبؽ ىذه.) أعاله1( التعريؼ الكارد في الفقرة

المتطمبات عمى أعضاء مجمس اإلدارة كمدراء العمكـ
 كفركعيا،ككبار مسئكلي الشركات التابعة لممؤسسة المالية

.الخارجية كمكاتبيا التمثيمية

4. These Requirements shall be applicable to  تطبؽ ىذه المتطمبات عمى مديرم ككبار مكظفي فركع.4
managers and senior staff of branches of
.البنكؾ األجنبية العاممة في المممكة
foreign banks operating in the Kingdom.

Part Three
Requirements for Obtaining SAMA’s Nonobjection on Appointments to Senior
Positions

الباب الثالث
متطلبات الحصول على عدم ممانعة المؤسسة على التعيين في

5. Priority for appointment to Senior Positions
should be given to Saudi nationals. In cases
where non-Saudi national is being
appointed to a Senior Position, the Financial
Institution should demonstrate nonavailability of qualified Saudis for the
Position and provide timeframe for
appointing a qualified Saudi national to that
Position within the written non-objection
request submitted to SAMA.

 تككف األكلكية في التعييف في المناصب القيادية.5

المناصب القيادية

 كعمى المؤسسة المالية في حاؿ الحاجة إلى.لمسعكدييف
تعييف غير سعكدم في منصب قيادم إثبات عدـ تكافر
 مع تحديد المدة الالزمة،السعكدم المؤىؿ لشغؿ المنصب

إلحالؿ شخص سعكدم مؤىؿ في ذلؾ المنصب ضمف
.طمب الحصكؿ عمى عدـ ممانعة المؤسسة الكتابية

4

6. Financial Institutions shall ensure that all  عمى المؤسسات المالية التأكد مف مالءمة األشخاص.6
appointments to Senior Positions within the
Financial Institution are made only after المرشحيف لممناصب القيادية بما يتكافؽ مع ىذه المتطمبات
assessing the fitness and propriety of the كالحصكؿ عمى عدـ ممانعة المؤسسة الكتابية قبؿ تعييف
candidate for the Senior Position in
.أم شخص في أحد المناصب القيادية
accordance with these Requirements and
obtaining SAMA’s written non-objection.
7. Financial Institution shall submit requests
for obtaining SAMA’s written nonobjection along with all the required
documents listed in paragraph (20) of these
Requirements, at least )30(days prior to the
date of the General Assembly during which
the election of Board Member(s) will take
place or the proposed start date for
candidates for positions in Senior
Management.

 عمى المؤسسة المالية تقديـ طمبات الحصكؿ عمى عدـ.7

8. After Board members are selected, the
Board shall nominate a non-executive
Board member as chairman and another
non-executive Board member as vice
chairman, and the Financial Institution shall
obtain SAMA’s prior written non-objection
on those appointments. The Financial
Institution shall also obtain SAMA’s prior
written non-objection on the appointments
of chairmen of Board committees.

 عمى المجمس اختيار، بعػػد انتخاب أعضاء مجمػس اإلدارة.8

ممانعة المؤسسة الكتابية عمى التعييف في المناصب

القيادية مرفقاُ بيا جميع المستندات المطمكبة كفؽ ما كرد
) مف ىذه المتطمبات قبؿ مكعد انعقاد22( في الفقرة
الجمعية العامة التي سينتخب خالليا عضك مجمس اإلدارة
أك المكعد المقترح لتكلي المرشح لمنصب في اإلدارة العميا
.) يكمان32( بمدة ال تقؿ عف
عضك غير تنفيذم لرئاسة المجمس كاختيار عضك غير

تنفيذم نائبان لمرئيس كعمى المؤسسة المالية الحصكؿ عمى
 كعمى.عدـ ممانعة المؤسسة الكتابية المسبقة عمى ذلؾ

المؤسسة المالية كذلؾ الحصكؿ عمى عدـ ممانعة المؤسسة
الكتابية المسبقة عمى الترشيح لرئاسة المجاف المنبثقة مف
.مجمس اإلدارة

9. Candidates for Senior Positions shall not  ال يجكز تكلي األشخاص المرشحيف لممناصب القيادية.9
assume the charge of their respective roles
until receipt of a written non-objection from المسئكليات المناطة بتمؾ المناصب أك بدء ممارسة
SAMA.
.أدكارىـ إال بعد استالـ عدـ ممانعة المؤسسة الكتابية
10. While making any job offers for  عمى المؤسسة المالية عند تقديميا طمبات لمتعييف في.12
appointments to positions in Senior
Management, the Financial Institution must مناصب اإلدارة العميا النص صراحة في تمؾ الطمبات
clearly state in its offer that such عمى أف التعييف في تمؾ المناصب يتطمب الحصكؿ عمى
appointments are subject to SAMA’s non.عدـ ممانعة المؤسسة
objection.
 عمى المؤسسة المالية الحصكؿ عمى عدـ ممانعة المؤسسة.11

11. The Financial Institution is required to
obtain SAMA’s written non-objection prior
to reassigning responsibilities of a Senior
Position to any of its employees for a period
exceeding (30) days, provided that the
period of such reassignment does not

الكتابية كفؽ ىذه المتطمبات قبؿ تكميؼ أم مف مكظفييا

) يكمان شريطة32( لمقياـ بمياـ منصب قيادم لمدة تتجاكز
عدـ تجاكز مدة التكميؼ ستة أشير تككف قابمة لمتمديد
5

.بمكافقة المؤسسة لفترة كاحدة فقط

exceed (6) months, which can be renewed
for another period after SAMA’s approval.

 بعد الحصكؿ عمى عدـ ممانعة المؤسسة الكتابية عمى.12

12. After receiving SAMA’s written nonobjection on the appointment to Senior
Position, the Financial Institution shall
periodically, and at least annually, assess
the fitness and propriety of its Board
Members and members of Senior
Management on an on-going basis. In the
event of such assessments leading to any
adverse information or findings that may
materially compromise the fitness and
propriety of any of its Board Members or
members of Senior Management, the
Financial Institution shall immediately
report such information and findings to
SAMA.

 عمى المؤسسة المالية إجراء،التعييف في المنصب القيادم
تقييـ لمالءمة أعضاء مجمس اإلدارة كاإلدارة العميا بصفة

 كعمى المؤسسة المالية. كبحد أدنى مرة سنكيان،دكرية
إبالغ المؤسسة فك انر بأم معمكمات أك مالحظات تتبيف
خالؿ عممية تقييـ المالءمة كتككف ذات تأثير جكىرم

.عمى مالءمة أم مف أعضاء مجمس اإلدارة كاإلدارة العميا

13. Financial Institutions are required to notify  عمى المؤسسات المالية إشعار المؤسسة كتابيان بالتعييف في.13
SAMA in writing of appointments to Senior
Positions within (5) business days from the ) أياـ عمؿ5( المناصب القيادية خالؿ مدة ال تزيد عف
date of appointment..
مف تاريخ تكلي الشخص لممياـ كالمسئكليات المناطة
.بالمنصب

14. Financial Institutions are required to notify
SAMA in writing of the accepted
resignations from Senior Positions or
ceasing to continue working on the Senior
Positions within (5) business days from the
date on which the person leaves the Senior
Position The Financial Institution shall also
notify SAMA in writing of the termination
of the services of any incumbent of Senior
Position for whatever reason, within (5)
business days from the date of that
termination.

 عمى المؤسسات المالية إشعار المؤسسة كتابي نا عند قبكؿ.14

15. The Board of Directors of the Financial
Institution and its Nomination and
Compensation Committee –if any- shall be
responsible for ensuring the fitness and
propriety for candidates for Board
membership and positions in Senior
Management in accordance with these
Requirements
and
the
Financial
Institution’s own policies and procedures,

 تقع عمى عاتؽ مجمس إدارة المؤسسة المالية كلجنة.15

استقالة أم مف شاغمي المناصب القيادية أك تركو العمؿ
) أياـ عمؿ مف5( في ذلؾ المنصب ألم سبب كاف خالؿ

 ككذلؾ إشعار المؤسسة كتابيان في حاؿ،تاريخ ترؾ العمؿ

إنياء خدمة أم مف شاغمي المناصب القيادية ألم سبب

) أياـ عمؿ مف5(  كذلؾ خالؿ مدة ال تزيد عف،كاف
.تاريخ قرار إنياء خدمة المكظؼ

الترشيح كالمكافآت المنبثقة مف مجمس اإلدارة – إف كجدت

 مسئكلية التأكد مف مالءمة األشخاص المرشحيفلعضكية المجمس كاإلدارة العميا بما يتكافؽ مع ىذه

المتطمبات كسياسات كاجراءات المؤسسة المالية في ىذا
: بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر اآلتي،الشأف
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including, without limitation, the following:
أ) اعتماد سياسة ترشيح كانتخاب أعضاء مجمس

a) Approving a policy for the nomination
and election of Members of the Board
of Directors and to lay down a process
for obtaining SAMA’s written nonobjection before their appointment.
b) Approving a policy to ensure that all
persons appointed to positions in Senior
Management are fit and proper. Such
policy should include but not be limited
to the following:


اإلدارة ككضع إجراءات الحصكؿ عمى عدـ ممانعة
.المؤسسة الكتابية قبؿ تعيينيـ
األشخاص

مالءمة

لضماف

سياسة

ب) اعتماد

 عمى أف،المرشحيف لشغؿ مناصب اإلدارة العميا
تتضمف ىذه السياسة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

:اآلتي

The minimum fit and proper criteria
as
set
out
under
these
Requirements;
Procedures for conducting fit and
proper assessments;
Factors considered in assessing
whether a person is fit and proper
for a specific position;
Actions to be taken if a person no
longer meets the fit and proper
criteria for a specific position; and

 الحد األدنى مف معايير المالءمة عمى النحك

Requirements for reviewing and
updating the policy from time to
time, and as needed.
c) Requiring the Financial Institution’s
management to institute adequate
systems and procedures to ensure that
all the Board or members of Senior
Management meet the fit and proper
criteria
prescribed
under
these
Requirements and the Financial
Institution’s
own
policies
and
procedures on an on-going basis.
16. All assessments conducted by the Financial
Institution, both prior to seeking SAMA’s
written non-objection as well as subsequent
on-going assessments, shall be supported by
relevant
information
and
properly
documented. Wherever permitted by law,
the Financial Institution should verify the
information provided by its Board Members
or members of Senior Management from
independent sources. Financial Institutions

 متطمبات مراجعة كتحديث السياسة مف كقت





.الكارد في ىذه المتطمبات
. إجراءات تقييـ المالءمة
 العكامؿ الخاصة بتقييـ المالءمة لمنصب
.محدد
 اإلجراءات التي ينبغي اتخاذىا عندما يتبيف
أف الشخص لـ يعد مستكفي نا لمعايير المالءمة

.لشغؿ منصب محدد



. كحسب الحاجة،آلخر
ج) تكجيو إدارة المؤسسة المالية بكضع إجراءات
كأنظمة كافية لمتأكد مف استيفاء جميع أعضاء
مجمس اإلدارة كاإلدارة العميا لمعايير المالءمة

الكاردة في ىذه المتطمبات كتمؾ الكاردة في

سياسات كاجراءات المؤسسة المالية كاستمرار
.استيفاءىـ تمؾ المعايير

 ينبغي أف تككف إجراءات تقييـ المالءمة التي تقكـ بيا.16
 سكاء قبؿ طمب عدـ ممانعة المؤسسة،المؤسسة المالية

 مكثقة كمدعكمة،الكتابية أك تمؾ التي تتـ بصفة مستمرة

 كعمى المؤسسة المالية التحقؽ.بالمعمكمات ذات العالقة
مف صحة كدقة المعمكمات المقدمة مف أعضاء مجمس

اإلدارة كاإلدارة العميا مف مصادر مستقمة متى ما سمحت
 مع ضركرة المحافظة عمى سرية،ليا األنظمة المرعية
7

shall also ensure the confidentiality of المعمكمات التي تحصؿ عمييا المؤسسة المالية كنتائج
information collected and assessments made
.عمميات تقييـ المالءمة التي تقكـ بيا
by them.
الباب الرابع

Part Four
Fit and Proper Criteria and Assessment
Process

معايير المالءمة واجراءات تقييمها

17. Financial Institutions shall follow well-  عمى المؤسسات المالية اتباع معايير كاجراءات كاضحة.17
defined criteria and procedures for
assessing the fitness and propriety of كدقيقة لتقييـ مالءمة شاغمي المناصب القيادية كالمرشحيف
incumbents of, and candidates for, Senior  كأف تغطي معايير المالءمة بحد أدنى الخصائص،ليا
Positions. Such a criteria shall at least cover
:اآلتية
the following qualities:
 أف يككف لدل:أ) األمانة والنزاهة والسمعة الحسنة

a) Honesty,
integrity
and
good
reputation: The person, in respect of
whom the assessment for fitness and
propriety is being made, must have
personal qualities such as honesty,
integrity, good reputation, and fairness.
b) Competence and capability: The
person, in respect of whom the
assessment for fitness and propriety is
being made, must have the necessary
education,
skills,
or
adequate
experience, to perform his role
effectively, as well as the ability to
understand the technical requirements
of the business, the inherent risks and
the management process.
c) Financial soundness: The person, in
respect of whom the assessment for
fitness and propriety is being made,
must have the ability and track record of
managing his debts or financial affairs
properly and prudently. The fact that a
person may be of limited financial
means does not in itself, affect the
person’s ability to satisfy these criteria.
d) Independence: The person, in respect of
whom the assessment for fitness and
propriety is being made, must have
necessary independence to perform the
responsibilities and duties of the
proposed Senior Position and he or she
shall not have business interests,
financial
interests,
employment

الشخص الخاضع لتقييـ المالءمة صفات األمانة

.كالنزاىة كالسمعة الحسنة كالعدالة
 أف يككف لدل الشخص الخاضع لتقييـ:ب) القدرة والكفاءة
المالءمة المؤىؿ العممي المناسب أك الخبرة الكافية
كالميارات كالقدرات الالزمة ألداء الدكر المناط بو
بشكؿ فعاؿ كالفيـ الالزـ لممتطمبات الفنية لألعماؿ
.كالمخاطر كاإلجراءات اإلدارية

 أف يككف لدل الشخص الخاضع لتقييـ:ج) المالءة المالية
المالءمة القدرة كالتجارب السابقة في إدارة التزاماتو

 كال تعني.كشؤكنو المالية بحصافة كبشكؿ مناسب
محدكدية إمكانيات الشخص المالية بحد ذاتيا عدـ قدرة

.الشخص عمى استيفاء معايير المالءة المالية

 أف يتمتع الشخص الخاضع لتقييـ:د) االستقاللية

المالءمة باالستقاللية الالزمة ألداء المياـ كالكاجبات

المناطة بالمنصب القيادم المقترح كأال يككف لديو
مصالح تجارية أك مالية أك التزامات كظيفية أك أم
ظركؼ أخرل قد تؤدم إلى تعارض في المصالح أك
8

obligations, or any other situations تؤثر بأم شكؿ كاف عمى قدرتو عمى أداء الكاجبات
which might give rise to conflict of
.المناطة بالمنصب المقترح باستقاللية
interest or which could in any way
impair the person’s independence and
ability to perform the duties of the
Proposed Position.
18. Criteria and procedures for assessing the  ينبغي أف تراعي المعايير كاإلجراءات التي تضعيا.18
fitness and propriety developed by the
Financial Institution shall take into account المؤسسة المالية متطمبات جميع األنظمة كالمكائح
requirements of all relevant laws,
.كالتعميمات ذات الصمة
regulations, and instructions.
 عمى المؤسسات المالية إثبات استيفاء جميع أعضاء.19

19. Financial Institutions shall be able to prove
that all their Board and Senior Management
members meet the fit and proper criteria
laid down under these Requirements. In
order to discharge this responsibility
effectively, the Financial Institution shall
put in place an elaborate assessment process
to ensure compliance
with these
Requirements. In this regard, the Financial
Institution shall ensure, inter alia, that it has
the following documents in place:

مجمس اإلدارة كاإلدارة العميا لدييا لمعايير المالءمة الكاردة

 كعمى المؤسسة المالية في سبيؿ.في ىذه المتطمبات
تحقيؽ ذلؾ كضع إجراءات تفصيمية لضماف االلتزاـ
، كفي ىذا الجانب.بجميع ما كرد في ىذه المتطمبات
ينبغي أف تتأكد المؤسسة المالية مف تكافر الكثائؽ اآلتية

:بحد أدنى
أ) سياسة معتمدة مف مجمس اإلدارة لترشيح كانتخاب

a) A policy duly approved by the Board
of Directors for the nomination and
election of the Members of the Board
of Directors and a process for
obtaining SAMA’s written nonobjection before their appointment.
b) A policy duly approved by the Board
of Directors for the appointments to
positions in Senior Management and
obtaining SAMA’s written nonobjection before their appointment.
This can be either a separate policy or
part of the overall recruitment policy
of the Financial Institution.
c) Adequate internal control systems and
procedures to ensure that all the
Board or Senior Management
members meet the fit and proper
criteria prescribed under these
Requirements and the Financial
Institution’s own policies and
procedures on an on-going basis.

أعضاء مجمس اإلدارة كاجراءات لمحصكؿ عمى عدـ

.ممانعة المؤسسة الكتابية قبؿ تعيينيـ
ب) سياسة معتمدة مف مجمس اإلدارة لمتعييف في مناصب
اإلدارة العميا كالحصكؿ عمى عدـ ممانعة المؤسسة

 كيمكف أف تككف ىذه السياسة.الكتابية قبؿ تعيينيـ
.مستقمة أك جزءان مف سياسة التكظيؼ لممؤسسة المالية
ج) إجراءات كأنظمة رقابة داخمية كافية لمتأكد مف استيفاء
جميع أعضاء مجمس اإلدارة كاإلدارة العميا لمعايير
المالءمة الكاردة في ىذه المتطمبات كالكاردة في

سياسات كاجراءات المؤسسة المالية كاستمرار استيفاءىـ

.تمؾ المعايير
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20. While submitting a request for obtaining  عمى المؤسسة المالية تقديـ طمب الحصكؿ عمى عدـ.22
SAMA’s non-objection, the Financial
ممانعة المؤسسة عمى تكلي المنصب القيادم مرفقان بو
Institution shall enclose the following:
:اآلتي
a) Fit and Proper Form duly completed أ) نمكذج المالءمة بعد إكمالو كتكقيعو مف قبؿ المرشح
and signed by the candidate him- or
herself and attested by the Financial لممنصب القيادم كالمصادقة عميو مف قبؿ المؤسسة
Institution.
.المالية
b) All required documentation as
.ب) جميع المستندات المطمكبة في نمكذج المالءمة
indicated on the Fit and Proper Form.
c) Results of fit and proper assessment ج) نتائج تقييـ المالءمة الذم قامت بو المؤسسة المالية
conducted by the Financial Institution
.كالمستندات ذات العالقة بالتقييـ
along with related documentation.
21. SAMA might request any information or لممؤسسة طمب أم معمكمات أك كثائؽ تراىا ضركرية.21
documents it deems necessary for
evaluating requests for non-objection on لدراسة طمب عدـ الممانعة عمى التعييف في المناصب
appointment to Senior Positions, or request ،القيادية كطمب مقابمة المرشح لشغؿ المنصب القيادم
to interview the candidate. The Financial
كعمى المؤسسة المالية تزكيد المؤسسة بأم معمكمات أك
Institution shall be required to provide
SAMA with the required information and
.) أياـ عمؿ مف تاريخ طمبيا12( مستندات تطمبيا خالؿ
documents within (10) business days from
the date on which SAMA request such
information or documents.
الباب الخامس

Part Five
Disclosure and Background Checks
22. The Financial Institution, as well as
candidates for Senior Positions themselves,
will be primarily responsible for making
full and frank disclosure of all relevant
information to SAMA in regard to fit and
proper requirement. The disclosure of all
relevant information is essential to enable
SAMA to process the application in a
timely manner and take a fully informed
decision. The minimum information to be
disclosed shall include at least the
following:
a) All information required under the “Fit
and Proper Form.”
b) Any other material facts that may affect
SAMA’s
decision
regarding
the
appointment to the Senior Position.
c) Any other relevant information that may
come to the notice of the Financial

اإلفصاح والتحري عن صحة المعمومات
 تقع عمى عاتؽ المؤسسة المالية كالمرشحيف لممناصب.22
القيادية المسئكلية الرئيسية عف اإلفصاح لممؤسسة بشكؿ
كامؿ كصريح عف جميع المعمكمات ذات العالقة

 ينبغي أف يشمؿ اإلفصاح.بمتطمبات مالءمة األشخاص
لممؤسسة كامؿ المعمكمات ذات العالقة لتمكيف المؤسسة
مف معالجة الطمب الكارد ليا بالسرعة المطمكبة كاتخاذ
 ينبغي أف تشمؿ المعمكمات.القرار المناسب في شأنو
:المقدمة لممؤسسة بحد أدنى اآلتي

.أ) جميع المعمكمات المطمكبة في نمكذج المالءمة
ب) أم معمكمات جكىرية قد تؤثر عمى قرار المؤسسة في
.شأف التعييف في المنصب القيادم
ج) أم معمكمات أخرل ذات عالقة تتكشؼ لممؤسسة
12

.المالية

Institution.
23. SAMA may conduct background checks to
ensure the accuracy, correctness, precision,
and completeness of the information and
documentation provided by the Financial
Institution, and to ensure the fitness and
propriety of concerned persons, and to take
any actions it deems appropriate regarding
the non-objection on requests submitted to
it or the rejection thereof without any
responsibility on it.

 لممؤسسة التحرم بكافة الطرؽ كالكسائؿ عف صحة.23

24. The Financial Institution should note that
even after issuance of SAMA’s nonobjection,
if
SAMA
detects
any
concealment,
misrepresentation
or
misreporting of information and violation or
circumvention of these Requirements, it
may withdraw its non-objection and take
appropriate actions against the Financial
Institution as well as the person whose
fitness and propriety is concerned.

 عمى المؤسسات المالية مالحظة أف المؤسسة قد تمغي.24

25. The Financial Institution is required to
disclose to SAMA in writing any relevant
information that may come to the notice of
the Financial Institution regarding the
fitness and propriety of its Board Members,
and members of Senior Management, as
well as changes affecting the accuracy,
correctness, precision, or completeness of
the answers provided in the Fit and Proper
Form, even after the issuance of SAMA’s
non-objection, within a maximum period
of )3( business days from the day of
obtaining the information or the occurrence
of the change.

كسالمة كدقة كاكتماؿ كافة المعمكمات كالمستندات المقدمة
 كالتحقؽ مف مدل مالءمة،ليا مف المؤسسة المالية

 كاتخاذ ما تراه مناسبان حياؿ عدـ،األشخاص المعنييف

الممانعة عمى الطمبات المقدمة ليا أك رفضيا دكف أدنى

.مسئكلية عمييا

عدـ الممانعة عمى تعييف شخص في أحد المناصب

 إذا تبيف لممؤسسة كجكد أم محاكلة، بعد صدكرىا،القيادية

إلخفاء معمكمات أك تقديـ معمكمات مضممة أك خاطئة أك
 كاتخاذ،محاكلة مخالفة ىذه المتطمبات أك التحايؿ عمييا

اإلجراءات التي تراىا مالئمة في حؽ المؤسسة المالية
.كالشخص المعني
 عمى المؤسسة المالية اإلفصاح لممؤسسة كتابيان عف أم.25

معمكمات تتبيف ليا كتككف ذات عالقة بمالءمة أم مف

أعضاء مجمس إدارتيا أك أعضاء اإلدارة العميا فييا كأم
تغيرات يككف مف شأنيا التأثير عمى صحة كسالمة كدقة

 كلك كاف،كاكتماؿ اإلجابات المقدمة في نمكذج المالءمة
 كذلؾ،ذلؾ بعد الحصكؿ عمى عدـ ممانعة المؤسسة
) أياـ عمؿ مف تاريخ الحصكؿ3( خالؿ مدة ال تزيد عف

.التغير
ّ عمى تمؾ المعمكمات أك مف حدكث

الباب السادس

Part Six
Effectiveness

السريان
. تسرم ىذه المتطمبات مف تاريخ إصدارىا.26

26. These Requirements shall be effective from
the date of their issuance.
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