
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  في املؤسسات املالية املبادئ الرئيسة للحوكمة
 الخاضعة لرقابة وإشراف البنك املركزي السعودي

 

 (م2021يونيو/ه1442 ذو القعدة  – لثالث)اإلصدار ا

 

 ملحوظة مهمة:

 على تعليماتمن  صدر عن البنك املركزي يبشأن ما التحديثات والتعديالت  ملواكبة
ً
سخ، يؤكد البنك املركزي على ضرورة االعتماد دوما

ُ
املنشورة في موقعه  الن

 .www.sama.gov.saاإللكتروني: 

  

http://www.sama.gov.sa/
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 الفصل األول 

 عامةحكام أو  تعريفات
 

 

 التعريفات: .1

  املعاني املبي   -أينما وردت في هذه املبادئ-اآلتية  صطلحاتاملقصد بيُ 
 لم يقتِض السياق خالف ذلك: منها، ما نة أمام كل 

 التعريف املصطلح

 البنك املركزي السعودي. البنك املركزي 

 التأمين وإعادة التأمين.باستثناء شركات البنك املركزي  لرقابة وإشرافالخاضعة الجهة  املؤسسة املالية

 مجلس إدارة املؤسسة املالية. املجلس

األشخاص املنوط بهم إدارة أعمال املؤسسة املالية اليومية، واقتراح القرارات  (اإلدارة العليااإلدارة التنفيذية )

 ستراتيجية وتنفيذها.اإل 

 عضو املجلس أو أي من لجانه. العضو

 ويشارك في أعمالها اليومية. ،مؤسسة املاليةللاملتفرغ لإلدارة التنفيذية  العضو تنفيذيال عضو ال

 وال يشارك في أعمالها اليومية. ،مؤسسة املاليةللغير املتفرغ لإلدارة التنفيذية  العضو تنفيذيال  غير  عضو ال

على سبيل -عليه ته، وال تنطبق االذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقرار  العضو ستقلامل عضو ال

 أي من عوارض االستقاللية اآلتية: -ال الحصر الاملث

 ما نسبته خمسة في املئة أو أكثر من أسهم املؤسسة املالية أو  .أ
ً
أن يكون مالكا

 أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة. ،أسهم شركة أخرى من مجموعتها

 لشخص ذي صفة اعتبارية يمتلك ما نسبته خ .ب
ً
مسة في املئة أو أن يكون ممثال

 م شركة أخرى من مجموعتها.هسأمن أسهم املؤسسة املالية أو أكثر 

في  أو من كبار التنفيذيين املجلسأن يكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء  .ج

 املؤسسة املالية أو في شركة أخرى من مجموعتها. 

شح أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة املؤسسة املالية املر  .د

 لعضوية مجلس إدارتها. 

 خالل العامين املاضيين لدى املؤسسة املالية أو أي  .ه
ً
أن يعمل أو كان يعمل موظفا

من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار  شركة أخرى  طرف متعامل معها أو

 لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل 
ً
املوردين، أو أن يكون مالكا

 العامين املاضيين.

له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب  أن يكون  .و

 املؤسسة املالية.

  ،أن يتقاض ى مبالغ مالية من املؤسسة املالية .ز
ً
على مكافأة عضوية مجلس  عالوة

اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن مئتي ألف ريال أو عن خمسين في املئة من 

عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي مكافآته في العام السابق التي تحصل 

  أيهما أقل. ؛من لجانه
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أو أن  في نشاطها الرئيس، املاليةأن يشترك في عمل من شأنه منافسة املؤسسة  .ح

 يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله املؤسسة املالية.

أن يكون قد أمض ى ما يزيد عن تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية  .ط

 املؤسسة املالية. مجلس إدارة 

تزيد مع املؤسسة املالية  كون لديه عالقة ائتمانية باسمه أو باسم أحد أقاربهتأن  .ي

 .سعوديعن )مليون( ريال 

 األزواج والزوجات.، ماألوالد وأوالدهوالجدات،  األمهات، األجدادو  باءاآل  األقارب

من أسهم املؤسسة املالية أو حقوق كل من يملك ما نسبته خمسة في املئة أو أكثر  كبار املساهمين

 التصويت فيها.

 ار املساهمين في املؤسسة املالية.كب .أ العالقة األطراف ذوو 

 وأقاربهم.لها أعضاء مجلس املؤسسة املالية أو أي من شركاتها التابعة  .ب

 وأقاربهم.لها التنفيذيين في املؤسسة املالية أو أي من شركاتها التابعة كبار  .ج

 وكبار التنفيذيين لدى كبار املساهمين في املؤسسة املالية.مجلس أعضاء  .د

أحد كبار التنفيذيين أو  أو املجلسلعضو اململوكة  -الشركات غير من-املنشآت  .ه

 .أقاربهم

لتنفيذيين أو أقاربهم أو كبار ا مجلس اإلدارةالشركات التي يكون أي من أعضاء  .و

 .شركاء فيها

  أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم املجلسالشركات التي يكون أي من أعضاء  .ز
ً
 عضوا

 .رتها أو من كبار التنفيذيين فيهافي مجلس إدا

شركات املساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين  .ح

رد في الفقرة )د( من ، مع مراعاة ما و أو أكثرخمسة في املئة أو أقاربهم ما نسبته 

 هذا التعريف.

 التابعة للمؤسسة املالية. القابضة أو اتالشرك  .ط

العمالء، و ، نياملستثمر و ، نياملساهمومن ذلك:  ،كل من له مصلحة مع املؤسسة املالية أصحاب املصالح

 .نياملوردو 
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 :أحكام عامة .2

توجيه و ، في املؤســـــســـــات املاليةتعزيز اإلدارة الفاعلة التي من شـــــأ ها إلى وضـــــع الحد األدنا من املتطلبات املبادئ  هذه تهدف .أ

 .الححقوق أصحاب املصو واملحافظة على استقرارها  ،ستراتيجيةأهدافها اإل تحقيق إلى  ها املالية وغير املاليةموارد

 ملنصــــــب رئيس مجلس اإلدارة عن منصــــــب الرئيس التنفيذي، ويقتضــــــ ي  .ب
ً
ال اســــــتقاللية وفصــــــال يتطلب نظام الحوكمة الفع 

 في الصـــــالحيات واملســـــؤوليات بين األطراف الرئيســـــة في املؤســـــســـــة املالية ذلك توافر هياكل 
ً
تنظيمية وإدارية جيدة ووضـــــوحا

 إلى وضــــــــــــــع إطـــار عـــام للرقـــابـــة من خالل إدارة للم ـــاطر وإدارة للمراجعـــة 
ً
من أعضــــــــــــــــاء مجلس إدارة وتنفيـــذيين، إضــــــــــــــــافـــة

  .يمراجع خارجو وأنظمة رقابة داخلية  ،الداخلية، وإدارة لاللتزام

 ال ت ل هذه املبادئ باملتطلبات املفروضة على املؤسسات املالية بموجب األنظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذات الصلة. .ج

 يجب أن تتصل بالحوكمة، و أصدر البنك املركزي تعليمات عدة  .د
ُ
 ما يأتي: ومنها، -حسب األحوال– بجانبهاقرأ هذه املبادئ ت

  املؤسسات املالية.مبادئ السلوك وأخالقيات العمل في 

 .مبادئ االلتزام للبنوك واملصارف التجارية العاملة في اململكة العربية السعودية 

 .متطلبات التعيين في املناصب القيادية في املؤسسات املالية الخاضعة إلشراف البنك املركزي السعودي 

 .إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك املحلية العاملة في اململكة 

 ليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل.تع 

ـــــركات  تحظا حوكمة .د للحوكمة، تعليمات إرشــــــادية  الدولية عدد من الهيئات واملنظمات ت؛ حيث أصــــــدر باهتمام  دولي  الشـ

 : أتيواملنظمات ما ي من هـذه الهـيـئـاتو 

 ( لجنة بازل للرقابة املصرفيةBCBS.) 

 ( منظمة التعاون االقتصادي والتنميةOECD.) 

 ( مجلس الخدمات املالية اإلسالميةIFSB.) 

 ( البنك الدوليWB.) 

 ( لجنة املدفوعات والبنية التحتية للسوق املاليةCPMI.) 

 نطاق التطبيق: .3

 على  .أ
ً
 شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري.البنوك واملصارف املحلية، و تسري هذه املبادئ إلزاما

 على  .ب
ً
ت عليه األنظمة واللوائح ذات الصلة على إلزاميته، تسري هذه املبادئ استرشادا املعلومات شركات مع مراعاة ما نص 

شــركات التمويل االســتهالكي املصــ ر ، و 1شــركات ومؤســســات الصــرافةدفوعات والتقنيات املالية، و شــركات املاالئتمانية، و 

ـــ أو  ــ ـــــركاتر، و متناهي الصــ ـــــر  الشــ ــــاط التمويل، وشــ ـــــاندة لنشـــ ـــجيل عقود اإليجار التمويلياملســ ــ ـــــركات التمويل كات تســ ، وشــ

.هذه املبادئ  أحكامتطبيق كل أو بعض  -في أي وقت-بنك املركزي الجماعي بالدين. ولل
ً
 إلزاما
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 الفصل الثاني

 ة للحوكمةرئيساملبادئ ال
 

 

 

 مؤهالت أعضاء املجلس املبدأ األول:

 بحياد  أن يكون األعضاء مؤهلين للقيام باألعمال املوكلة إليهم، ولديهم فهم واضح للدور املطلوب منهم، والقدرة على ات اذ القرار ينبغي 

 كما يجب بشكل  خاص اآلتي: دون أي تأثير خارجي من داخل املؤسسة املالية أو خارجها، وموضوعية

ـــــاءأن تكون الســـــــــــير الذاتية  .4 ــ ــ ن أصـــــــــــحاب املصـــــــــــ لألعضــ
 
قياس مدى كفاءتهم وقدرتهم على القيام من الح متاحة للعموم؛ حتى يتمك

ال.  بمهامهم على نحو  فع 

ال مالئمة وصــــفات شــــخصــــية  ،املهارات والخبرات العملية واإلدارية املختلفة هنية تتوافر فيهاملة ءكفاال من ذوي  العضــــوأن يكون  .5

 :آلتيا سيما األمانة والنزاهة، باإلضافة إلى

تطبيق أفضل املمارسات في اإلدارة و  ،األداءمن ز حفمما يتفويض الصالحيات التمتع بمهارات قيادية تمكنه من  القيادة: .أ

  ،الفاعلة
 
 القيم واألخالق املهنية. وبث

  والخبرةتعليم المستوى يعكسها  الكفاءة: .ب
 
 م.واملهارات والرغبة في مواصلة التعل

 ،واستيعاب املتطلبات الفنية املتعلقة بسير العمل ،اتات اذ القرار  في وسرعة، وإداريةبقدرات فنية التمتع  التوجيه: .ج

 والرؤية املستقبلية الواضحة. ،والت طيط بعيد املدى ،ستراتيجيالتوجيه اإل والقدرة على 

 األداء.والنسب املست دمة لقياس البيانات والتقارير املالية وفهم قراءة  اتالتمتع بمهار  املعرفة املالية: .د

  اللياقة الصحية: .ه
 

  يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.أال

ى  .6
 
 بالصفات اآلتية:  العضوأن يتحل

ةصح لها عن أي معلومات ذات ُيف، عالقة مهنية صادقة عالقته مع املؤسسة املاليةأن تكون  الصدق: .أ
 
قبل تنفيذ أي  صل

 صفقة أو عقد مع املؤسسة املالية أو إحدى شركاتها التابعة.

ــــســــــة  ،عدالة التعامالتتجنب التعامالت التي تنطوي على تعارض في املصــــــالح، والتأكد من الوالء:  .ب ـــــالح املؤســ وأ ها تتم لصـ

 .صالحاملالية وأصحاب امل

 أنمن التي من شأ ها التأكد كافة املعلومات  استيفاء حرص علىالو ، واجباته ومسؤولياته بفاعلية أداء االهتمام:العناية و  .ج

 :يقع على عاتقه اآلتيذلك ، وفي سبيل املت ذة في صالح املؤسسة املالية القرارات

  والتحضــــير لها واملشــــاركة فيها  ،وعدم الت يب عنها دون عذر  يســــتدعي ذلك ،بانتظاماجتماعات املجلس حضــــور

ة  .التنفيذييناملديرين طرح األسئلة ذات الصلة ومناقشة بما في ذلك  ،بفعالي 

  ،ة  التصـــــويت عن إذا امتنعاملســـــؤولية وال ُيعفا العضـــــو من ات اذ القرارات بناًء على معلومات كاملة وبحســـــن ني 

 لتصويت.القرار محل  ا رأيه فيدون إيضاح 

 .تنمية معارفه في أنشطة املؤسسة املالية واملجاالت األخرى ذات الصلة 

 .التأكد من إدراج املواضيع املهمة والرئيسة في جدول أعمال املجلس 

  طلبها. عندمعلومات شاملة للمجلس  التنفيذيعضو التقديم 
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 التشكيل والتعيين وشؤون املجلس املبدأ الثاني:

 مراعاة اآلتي:، مع حدد النظام األساس للمؤسسة املالية عدد أعضاء املجلس بما يتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالهايُ  .7

  .أ
 

  ،خمسة دد األعضاء عن يقل عأال
ً
 2.وال يزيد عن أحد عشر عضوا

 يقل عدد األعضاء املسأ .ب
 

 أيهما أكثر. ،ثلث أعضاء املجلس عنأو  ،عن عضوين تقلينال

  .ج
 

 .إثنين يتجاوز عدد األعضاء التنفيذيين أال

ــــوص عليها في  .8 ــ ـــــاء املجلس للمدة املنصــ ــــاس للمالنظام تنت ب الجمعية العامة أعضـــ ــ ـــــة املاليةاألســ ــــســـ ــ   ؛ؤســ
 

 تتجاوز ثالث شــــــــريطة أال

 على خالف ذلك. ؤسسة املاليةالنظام األساس للملم ينص  ويجوز إعادة انت ابهم ما سنوات،

في ذلك تنوع الخبرات واملؤهالت والصـــفات ُيراعى وأن  محددة وواضـــحة، رشـــيح واختيار أعضـــاء املجلسإجراءات تكون تيجب أن  .9

 املبدأ األول من هذه املبادئ.املشار إليها في 

ـــــاء  .10 ــ ــ ـــة املجلس اختيارعلى األعضـــ ــ ــ ــ ــــو غير تنفيذي لرئاســـ ــ ــ ــ  نائبوآخر  3عضــ
ً
من مهام  انائبه أي  مع مراعاة عدم ممارســــــــــــة الرئيس و  ،له ا

 اإلدارة التنفيذية.

ر أو والتأكد من عدم وجود أي عالقات أو ظروف تؤث ،جراء تقييم سنوي لقياس مدى استقاللية العضو املستقلإ على املجلس .11

 بالغ املجلس عند تحقق أي من عوارض االستقاللية.إاستقالليته، كما على العضو على تؤثر  قد

أو تعيين  ،واللجان املنبثقة عنه قبل ترشيح أي عضو من أعضاء املجلس الكتابية البنك املركزي على عدم ممانعة  يجب الحصول  .12

 لتعليمات البنك املركزي ذات الص  ، أي من شاغلي املناصب القيادية
ً
 البنك املركزي كما يجب إشعار  لة،وفقا

ً
عند قبول  كتابيا

 ء عضوية أي عضو من أعضاء املجلسانتهاأي موظف من شاغلي املناصب القيادية، أو  إ هاء خدماتاستقالة/ترك العمل/

 خالل خمسة أيام عمل. العضو املستقل، وذلكاستقاللية  انتفاءأو  واللجان املنبثقة عنه،

 داخل اململكة.تعمل  مؤسسة مالية مماثلةعضوية مجلس إدارة عضو املجلس ش ل ي ال يجوز أن .13

حال وجود  وفيواحد، آن   السوق في شركات مساهمة مدرجة في أكثر من خمسإدارة عضوية مجلس  العضوال يجوز أن يش ل   .14

طبق على العضو سياسة تعارض املصالح.
ُ
 تعارض في املصالح ت

15.  
 

 سنة متواصلة، أو متفرقة. ةي عشر تأكثر من اثن العضوخدمة  تتجاوز ُيفضل أال

 على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية املجلس أن ُيفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض في املصالح: .16

مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب املؤسسة املالية التي يرغب في الترشيح ملجلس وجود مصلحة  .أ

 إدارتها.

 في عمل من شأنه منافسة املؤسسة املالية أو منافستها في أحد فروع النشاط التي تزاوله. هاشتراك .ب

 عن أي مصلحة له يجب على كل عضو  .17
ً
في األعمال والعقود التي تتم لحساب املؤسسة  -غير مباشرة مباشرة أو-إبالغ املجلس فورا

 .عدم املشاركة في التصويت على القرار املت ذ في هذا الخصوصااللتزام في املالية، و 

                                                                                       

 
  :البنوك واملصارف 2

 
، وذلك وفق أفضل املمارسات املتبعة. ،يقل عن تسعة يجب أال

ً
 وال يزيد عن أحد عشر عضوا

 أن يكون مستق ُيفضلالبنوك واملصارف:  3
ً
 أفضل املمارسات املتبعة.وفق ، وذلك ال
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على سرية معلومات املؤسسة املالية، وعدم إفشاء أي معلومات وقف عليها عن طريق عضويته في  يجب على كل عضو الحفاظ .18

 املجلس إلى ال ير، أو إلى أي من مساهمي املؤسسة املالية ما لم يكن ذلك أثناء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة.

ح رســـــالة املؤســـــســـــة املالية و  .19 م لكل عضـــــو برنامي تعريفي يوضـــــ  ســـــتراتيجية وأنشـــــطتها، كما يجب تزويد كل أهدافها اإل يجب أن ُيقد 

ح ما ينطوي على عضويته من مهام عضو بمذكرة ِ
 ومسؤوليات. توض 

هذه  فعاليةمراجعة على املجلس واضـــــحة ومناســـــبة، و  القيام باملهام واملســـــؤوليات املوكلة إليهم من خالل إجراءات األعضـــــاءعلى  .20

 .الحاجة الزمة عندالضعف وعمل الت ييرات اليد نقاط وتحد ،بشكل  مستمراإلجراءات 

، والحرص على متابعة ما ُيســـتجد في هذا املؤســـســـة املالية أعمالبصـــلة ذات ال لوائح والتعليماتاألنظمة والب اإلملام األعضـــاءعلى  .21

 الشأن.

ـــــنة تاجتماعا ةعلى املجلس عقد ما ال يقل عن أربع .22 ــ ــ ــ بعدد اجتماع واحد كل ثالثة أشـــــــــــــهر؛ ملمارســـــــــــــة مهامه ومســـــــــــــؤولياته  في الســ

اجتماعات م لقة دون ن و واملستقلأن يعقد أعضاء املجلس غير التنفيذيين  ، وُيفضلعند الحاجةبفعالية، باإلضافة إلى عقدها 

 ة.في السن ما ال يقل عن اجتماع واحدبحضور أعضاء املجلس التنفيذيين 

 إال بحضـــــــور نصـــــــف عدد أعضـــــــائهال يكون اجتماع  .23
ً
  ،املجلس صـــــــحيحا

 
ـــــرين عن ثالثة، مامع مراعاة أال لم ينص   يقل عدد الحاضــ

ــــاس للم ــ ـــــة املالية النظام األسـ ــــســ ــ مبدأ األغلبية، وفي حال بوتت ذ جميع القرارات بناًء على تصـــــــويت األعضـــــــاء و على عدد أكبر، ؤسـ

ح تعادل األصوات يُ   جلس.امل رئيسمعه صوت جانب الذي الرج 

ــــائل التقنيويجوز أن يكون ذلك - بانتظام حضــــــور اجتماعات املجلسأعضــــــاء املجلس لى ع .24 وعدم الت يب عنها  ،-ةباســــــت دام وســ

 ،
ً
في السنة دون عذر يستدعي  تاجتماعا ةثالثوفي حال عدم مشاركة العضو في إال بعذر مشروع ُي طر به رئيس املجلس مسبقا

 عنه.  ؛كذل
ً
 بديال

ً
 آخرا

ً
 يتم إحالل عضوا

أسماء الحاضرين وغير الحاضرين و  تتضمن مكان االجتماع وتاري ه ووقت بدايته وانتهائه، جتماعاتهإعداد محاضر ال على املجلس  .25

 كاملدير املالي واملدعوين من خارج املجلس
ً
 داخليا

ً
 كاملراجع الخارجي أم طرفا

ً
 خارجيا

ً
ما دار من بيان و ، سواء أكان املدعو طرفا

 نقاشات ومداوالت، 
ُ
 يجب أن مع توضيح األسباب، و  -إن وجدت– يتبدوالتحفظات التي أ

ُ
، املحاضر من جميع الحاضرين عوقت

ق مع
 
وث

ُ
حفظونتائي التصويت، و  القرارات وت

ُ
 .في سجل خاص ومنظم ت

 ،مراقبي الحسابات الداخليين والخارجيينعلى املجلس بداية كل عام، وضع جدول زمني محدد لتلقي التقارير من اللجان ومن  .26

وتقديمها سليمة ومتفقة مع السياسة الداخلية املعتمدة، بما في ذلك عرضها على  هاجمعإعداد التقارير و وأن يتأكد من أن آلية 

 .املجلس في أوقاتها املحددة

  سر من أعضائه أو من غيرهم، وُيحدد املجلس الشروط الواجبعلى املجلس تعيين أمين  .27
ً
توافرها فيه، بما في ذلك أن يكون حاصال

مع خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن ثالث سنوات.  -أو ما يعادلها -على شهادة جامعية في القانون أو املالية أو املحاسبة أو اإلدارة

فر شهادة جامعية في هذه الت صصات، يجب أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن   .خمس سنواتوفي حال عدم تو 

وتشمل ، وال يجوز عزله إال بقرار من املجلس ،يؤدي أمين سر املجلس مسؤولياته واختصاصاته بناًء على توجيه رئيس املجلس .28

 ما يأتي:مسؤولياته واختصاصاته بوجه الخصوص 

الحاضرين وغير أسماء و  تتضمن مكان االجتماع وتاري ه ووقت بدايته وانتهائه، جتماعات املجلسإعداد محاضر ال  .أ

 كاملدير املالي
ً
 داخليا

ً
 كاملراجع الخارجي أم طرفا

ً
 خارجيا

ً
، الحاضرين واملدعوين من خارج املجلس سواء أكان املدعو طرفا
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 ما دار من نقاشات ومداوالت، بيان و 
ُ
 يجب أن مع توضيح األسباب، و  -إن وجدت– يتبدوالتحفظات التي أ

ُ
املحاضر  عوقت

و من جميع الحاضرين
ُ
ق مع، وت

 
حفظونتائي التصويت، و  القرارات ث

ُ
 .في سجل خاص ومنظم ت

رفع إلى املجلس والتقارير التي يعدها املجلس. .ب
ُ
 حفظ التقارير التي ت

 تبليغ أعضاء املجلس بمواعيد اجتماعات املجلس قبل التاريخ املحدد بمدة كافية. .ج

واملعلومــات املتعلقــة بــه، وأي وثــائق أو معلومــات تزويــد أعضــــــــــــــــاء املجلس بجــدول أعمــال املجلس وأوراق العمــل والوثــائق  .د

 .إضافية يطلبها أي من أعضاء املجلس ذات عالقة باملوضوعات املشمولة في جدول االجتماع

 د أعضاء املجلس باإلجراءات التي أقرها املجلس.التحقق من تقي   .ه

 .عرض مسودات املحاضر على أعضاء املجلس؛ إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها .و

محاضــر اجتماعات املجلس واملعلومات والوثائق  من التحقق من حصــول أعضــاء املجلس بشــكل كامل وســريع على نســخة .ز

 املتعلقة باملؤسسة املالية.

 أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية. إفصاحتنظيم سجل  .ح

ها املجلس.متابعة توصيات املجلس وفق آلية  .ط  ُيقر 

أن ويجب ، فعليه تقديم بيان مكتوب إلى رئيس املجلس ملحوظات على أداء املؤسسة املاليةلديه و عضو املجلس إذا استقال  .29

 .منه البنك املركزي بنسخة   مع تزويد ،أعضاء املجلس بقية البيان على ُيعرض

 

 

 مسؤوليـــات املجلــس لثالث:ااملبدأ 

ل دوره في توجيه 
 
ال يتمث  تنميةصون مصالحها و إلى ما من شأنه  أعمال املؤسسة املاليةيجب أن يكون لدى املؤسسة املالية مجلٌس فع 

 أو جهات أو أفرادقيمتها، وتقع على عاتقه املسؤولية عن أعمالها وإن فو  
ً
 ض لجانا

ً
وفي جميع األحوال  في ممارسة بعض اختصاصاته، ا

 يجب عليه اآلتي:، وال يجوز للمجلس إصدار تفويض عام أو غير محدد املدة

 والتحقق من أدائها للمهام املوكلة إليها. ،والرقابة واإلشراف عليهاوتنظيم كيفية عملها، ة التنفيذية تشكيل اإلدار  .30

 ستراتيجيات واألهداف الرئيسة للمؤسسة املالية واإلشراف على تنفيذها، ومراجعتها بشكل دوري.وضع الخطط والسياسات واإل  .31

 املالية، واملحافظة على عالقات فاعلة مع الجهات الرقابية.ومالءتها التأكد من سالمة املؤسسة املالية  .32

وااللتزام بها على جميع مستويات املؤسسة املالية، ويجب الفصل التام للمسؤوليات  ،وضع حدود واضحة للمسؤولية واملساءلة .33

 على مستوى اإلدارة التنفيذية.

بما يتفق مع أفضل  زيع املهام بين املجلس واإلدارة التنفيذيةحدد الهيكل التنظيمي للمؤسسة املالية االختصاصات وتو يُ يجب أن  .34

ن ممارسات الحوكمة، ويُ  ِ
ن ذلك يتعي   في سبيل تحقيق، وق التوازن في الصالحيات والسلطاتقرارات، وُيحقالكفاءة ات اذ من حس 

 على املجلس اآلتي:

بما في ذلك تحديد املهام واالختصاصات اعتماد السياسات الداخلية املتعلقة بعمل املؤسسة املالية وتطويرها،  .أ

 واملسؤوليات املوكلة إلى املستويات التنظيمية املختلفة.
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  وتفصيلية اعتماد سياسة مكتوبة .ب
ُ
 لكل صالحية  ،ضة إلى اإلدارة التنفيذيةحدد الصالحيات املفو  ت

ً
على أن تتضمن إيضاحا

يذية رفع تقارير دورية بشأن ممارستها للصالحيات أن يطلب من اإلدارة التنفه ولوطريقة التنفيذ ومدة التفويض، 

 املفوضة.

ِ فيهاالتي ي   تحديد املوضوعات .ج
 .حتفظ بصالحية البت 

 .هاوتنفيذ التزامات أهداف املؤسسة املالية وخططها الرئيسةكفاية املوارد البشرية واملالية لتحقيق  التأكد من .35

تلك اإلدارات عن  من استقاللية التأكدخاطر، و ة املإدار و راجعة الداخلية ملالتزام و لالوتطوير وحدات فعالة التأكد من وجود  .36

 .وتدريب العاملين بها وتنمية قدراتهم في املجال ،واملوارد املناسبةات السلطوتوافر إدارات األعمال، 

تنفيذها  شراف علىواإل  ،املؤسسة املاليةنشطة أوحجم سياسات شاملة إلدارة املخاطر بما يتناسب مع طبيعة استراتيجية و وضع  .37

 ومراجعتها 
ً
 ستراتيجيةإتحملها في فترة زمنية محددة بفي ربط مستوى املخاطر التي ترغب املؤسسة املالية مع مراعاة  ،سنويا

  .املؤسسة املالية وخطة رأس املال

ال نظام وجودمن الـتأكد  .38 وعلى وجه التحديد،  ،ومنهجي بجميع مستوياتهم بشكل موضوعياملؤسسة املالية  لتقييم أداء موظفي فع 

 .وال يقتصر على أداء سنة واحدة فقط ،يجب أن ُيبنى تقييم أداء اإلدارة التنفيذية على املدى الطويل

 للعمل ويملك املهارات املطلوبةمناسبة إل سياسة  من وجودوالتأكد ، كبار التنفيذيين اختيار .39
ً
 .حالل بديل مؤهال

  البنك املركزي إحاطة  .40
ً
فرض من جزاءات أيعن كتابيا

ُ
سير عمل املؤسسة  فيقد تؤثر  أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية ت

 .أيام عمل من تاريخ إيقاع الجزاء خالل فترة عشرة وذلك ،املالية

من دقة وسالمة املعلومات والبيانات الواجب اإلفصاح عنها بما يتفق مع ملراجع الداخلي والخارجي، و ا التأكد من استقالل .41

 .اإلفصاح والشفافيةمتطلبات 

تلك وممارسة دور رقابي مناسب على  ،لها الشركات التابعةو املؤسسة املالية  فياإلملام باملخاطر األساسية التي يمكن أن تؤثر  .42

 تلك الشركات. االستقاللية القانونية ومتطلبات الحوكمة على  مراعاةالشركات، مع 

في أداء األعضاء  التي يمكن أن تؤثر ،سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض املصالح الواقعة أو املحتمل وقوعها وضع .43

أن تتضمن على  أو اإلدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في املؤسسة املالية عند تعاملهم معها أو مع أصحاب املصالح اآلخرين،

 بحد  أدنا ما يلي:

ت التي ضرورة تجنب الحاال على  ؛التأكيد على أعضاء املجلس وكبار التنفيذيين وغيرهم من العاملين في املؤسسة املالية .أ

 ألحكام األنظمة واللوائح ذات ال ،قد تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح املؤسسة املالية
ً
 .صلةوالتعامل معها وفقا

 أمثلة توضيحية لحاالت تعارض املصالح تتناسب مع طبيعة نشاط املؤسسة املالية.  .ب

تعارض في املصالح، والحصول على الترخيص  تعارض املصالح في األعمال التي قد تنشأ عنهالإلفصاح عن  إجراءات واضحة .ج

 و املوافقة الالزمة.أ

 االلتزام باإلفصاح الدائم عن الحاالت التي قد تؤدي إلى تعارض في املصالح أو عند وقوع هذا التعارض. .د

 االلتزام باالمتناع عن التصويت أو املشاركة في ات اذ القرار عند وجود تعارض في املصالح. .ه

سس عالقة، والتي يجب  طرف ذيإجراءات واضحة عند تعامل املؤسسة املالية مع  .و
ُ
، على أن تجارية فقطأن تتم على أ

 أو يزيد عدون تأخير  والبنك املركزي للجمهور اإلفصاح تشمل 
ً
من إجمالي إيرادات  (%1ن )عن هذا التعامل إذا كان مساويا

 راجعة.املؤسسة املالية وفق آخر قوائم مالية سنوية م
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إدراك  طرف آخر، وعليهإلى وتظل مسؤوليته قائمة في حال إسناد عمليات املؤسسة املالية  ،املجلس من املسؤولية اُيعفال  .44

 .طرف آخر، والتأكد من خضوع عمليات اإلسناد إلى تعليمات البنك املركزي ذات الصلةإلى اطر املترتبة على عملية اإلسناد املخ

  تقييم اآلتي .45
ً
 :سنويا

 عيته.و موضتقييم في ليساهم تكليف جهة خارجية لو ، عضوال داءأ .أ

عند تحديد نقاط الضعف وعمل الت ييرات املطلوبة مع ، وهيكله وتكوينه املجلس وإجراءات عمل طفاعلية ضواب  .ب

 الحاجة.

 ،أو ت ييرات أي تحسيناتإلى إذا كان هناك حاجة ما وتحديد  ،تبعةمارسات املالحوكمة واملإجراءات سياسات و اعلية ف  .ج

تطلب األمر مشاركة ن أن يست دم نتائي هذه التقييمات كجزء من جهود التحسين املستمرة التي يقوم بها، وإويجب 

 البنك املركزي.النتائي مع 

ة،  .46
 
  املثال:، ومنها على سبيل تهاوفعالياآلتية  واإلجراءات السياساتالتأكد من وجود مع مراعاة تعليمات البنك املركزي ذات الصل

 تقنية املعلومات واألمن السيبراني. مةكحو ل ات وإجراءاتسياس .أ

ح ةسياس .ب
ُ
 في املؤسسة املالية. الواجب اتباعها سلوك املنهي وأخالقيات العملدد الت

حدد آلية سياسة  .ج
ُ
 .وحماية مقدمي البالغات اإلبالغ عن املخالفات في املؤسسة املاليةت

 الح.لتسوية الشكاوى واالعتراضات التي قد تنشأ بين املؤسسة املالية وأصحاب املص ات وإجراءاتسياس .د

 املعلومات.سرية  على ات وإجراءات للحفاظسياس .ه

املكافآت الثابتة أو املرتبطة مثل )نواع املكافآت أبحد أدنا  تتضمنوالتي  ،سياسة املكافآت للعاملين في املؤسسة املاليةاعتماد  .47

منح على شكل أسهم التيباألداء أو تلك 
ُ
 (.ت

 من دقة وسالمة القوائم املالية السنوية والربعية واعتمادها قبل نشرها. التحقق .48

عدا لجنتي الترشيحات واعتماد لوائح عملها،  -املبدأ الخامس من هذه املبادئ أحكاموفق -تكوين عدد مناسب من اللجان  .49

 ال واملكافآت واملراجعة
 
ومدة ونطاق  اللوائح تحديد مهام كل لجنة تلك، على أن تتضمن امت تص الجمعية العامة باعتماده نتيل

، كما على املجلس التأكد بشكل  مستمر عملها والصالحيات املمنوحة لها واملسؤوليات امللقاة على عاتقها وآلية رقابة املجلس عليها

 .عملهم أن أعضاء اللجان يقومون بالعمل الجاد عند أداء من

تزويد وعلى رئيس املجلس  ئها.أسماء أعضا إلى باإلضافة ،عملها ونطاق املنبثقة عنهاللجان عن  السنوي  تقرير املجلساإلفصاح في  .50

 وإجراءات عملها وأسماء أعضائها. اللجان ومهامها هذه بقائمةالبنك املركزي 

 املهام اآلتية:دون اإلخالل باختصاصات مجلس اإلدارة، يتولى رئيس املجلس  .51

 وأداء اختصاصاته بفعالية. قيادة املجلس واإلشراف على فعالية سير عمله .أ

 ضمان حصول جميع أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت املناسب على املعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة. .ب

لصلة، وما نص  عليه نظام ما نصت عليه األنظمة واللوائح والتعليمات ذات ا قتمثيل املؤسسة املالية أمام ال ير وف .ج

 املؤسسة املالية األساس. 

 واإلدارة التنفيذية. املجلستشجيع املشاركة الفعالة بين  .د

 املجلسأعضاء  أحدنقطة يطرحها  أياالعتبار عين مع األخذ ب ،اإلشراف على إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة .ه

 مراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء املجلس عند إعداد جدول أعمال املجلس. أو
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بما يتفق مع سياسة املسؤولية االجتماعية املعتمدة من الجمعية -برامي للمسؤولية االجتماعية  من تبني املؤسسة املاليةالتأكد  .52

تلبية االحتياجات و ، املالي والعمل على زيادة الوعي ،املختلفةدعم املشاريع االجتماعية وأن أهداف هذه البرامي تصبُّ نحو  -العامة

التي تشجع التنمية  البتكار في املنتجاتوا، االئتمانية لالقتصاد املحلي من خالل منح القروض والتسهيالت لألعمال املنتجة

 االقتصادية دون إضرار بمالءة املؤسسة املالية وأصحاب املصالح.

ادر بتقديم أن املؤسسة املالية تباملؤسسة املالية تلبي احتياجات ومتطلبات املجتمع بتكاليف عادلة، و التأكد من أن خدمات  .53

 .تسهيالت لدعم وتشجيع املشاريع الص يرة واملتوسطة

 

ابع:  مسؤوليــات اإلدارة التنفيذية املبدأ الر

دير اإلدارة التنفيذية 
ُ
تابع وت

ُ
ستراتيجية العمل ومستوى املخاطر إمع متوافقة  األنشطةمن أن  تتأكدو  العمل اليومي للمؤسسة املالية،ت

 ويقع على عاتقها اآلتي:، والسياسات املعتمدة من املجلس

 املعتمدة من املجلس.مؤسسة املالية واألهداف الرئيسة لل ،ستراتيجياتتنفيذ الخطط والسياسات واإل  .54

 .ستراتيجياتها وأهدافها املاليةإاقتراح الهيكل الرأسمالي األمثل للمؤسسة املالية و  .55

وسياسات وآليات االستثمار، والتمويل، وإدارة  ،وخطط العمل الرئيسة واملرحلية ،ستراتيجية شاملة للمؤسسة املاليةإاقتراح  .56

 املخاطر، وخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها.

  ،اقتراح النفقات الرأسمالية الرئيسة للمؤسسة املالية .57
ُّ
 ك األصول والتصرف فيها.وتمل

دور وسلطة ومسؤولية م تلف املناصب داخل اإلدارة  بما يوضحوالوظيفية للمؤسسة املالية  ،اقتراح الهياكل التنظيمية .58

 دها.للنظر في اعتما املجلسورفعها إلى ، التنفيذية بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي

 ورفعها إلى املجلس للنظر في اعتمادها. ،خالقيات العمل في املؤسسة املاليةأاقتراح سياسة السلوك املنهي و  .59

منح للعاملين املتضمنة بحد أدنا أنواع املكافآت كاملكافآت الثابتة أو املرتبطة باألداء أو تلك التي  .60
ُ
اقتراح سياسة املكافآت التي ت

منح على شكل أسهم، ورفعها إلى املجلس للنظر في اعتمادها.
ُ
 ت

 تطبيق األنظمة املالية واملحاسبية بشكل سليم، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية. .61

وإنشاء  ،ة رقابية مناسبة لقيادة وإدارة املخاطر من خالل وضع تصور عام عن املخاطر التي قد تواجه املؤسسة املاليةتطبيق أنظم .62

 وغيرهم من أصحاب املصالح. املجلسبيئة ملمة بثقافة الحد من املخاطر على مستوى املؤسسة املالية، وطرحها بشفافية مع 

 ستراتيجية املعتمدة من املجلس.إدارة موارد املؤسسة املالية في ضوء خططها وأهدافها اإل  .63

، وكفاءتهاوالتحقق من فعالية تلك النظم  ة تعارض املصالح،الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر بما في ذلك تنفيذ سياستنفيذ نظم  .64

 والحرص على االلتزام بمستوى املخاطر املعتمد من املجلس.

 فرصة مراجعة النظام والتأكد من فاعليته. هتاح ليُ ل ؛نظام الرقابة الداخلية وتطبيقهحول رفع تقرير سنوي إلى املجلس  .65

يحتاج إليها؛ لالضطالع بمسؤولياته قد باملعلومات التي  هتزويدو  باألمور الجوهرية، بقاء املجلس على اطالع دائم وبشكل  كاف  إ .66

 واإلشراف على اإلدارة التنفيذية وتقييم جودتها.

جموعة، وأن تتوافر آلية مناسبة للحصول على املعلومات املحدثة بشأن فهم وتوجيه الهياكل املالية وغير املالية على مستوى امل .67

 هيكلة املجموعة.
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أن تأخذ في ومن األهمية  ،وضع اإلجراءات املالئمة للتواصل الدوري مع كبار عمالء املؤسسة املالية بهدف تقييم م اطرهم .68

  االعتبار
ُ
 أ

ُ
 ونحوها. قات ائتمانقبل الدخول معهم في عال العمالءر الحوكمة املتبعة لدى ط

 

 ان املنبثقة عن املجلساللجـ املبدأ الخامس:

 ألفضل املمارسات واملعايير الفنية ل ضمان فاعلية ات اذ القرارتشكيل اللجان في املجلس  دعمي
ً
تحقيق أهداف املؤسسة املالية وفقا

ال املؤسسة املالية األداء ومراجعة ومراقبة أعمفعالية ، واملساهمة في ملجلس في تأدية مهامه ومسئولياتهالت صصية، ومساعدة ا

، ويمكن تعيين أعضاء اللجان من داخل املجلس أو خارجه، وال ُيعفي االستعانة بهذه اللجان املجلس من مسئولياته، بصفة منتظمة

 ومراعاة اآلتي في شأنها:

 يُ  .69
 

  العضويكون  فضل أال
ً
 .تينفي أكثر من لجنعضوا

 نصف األعضاءويلزم حضور  ،-باست دام وسائل التقنيةذلك  ويجوز أن يكون – اللجنة بانتظامجتماعات احضور على العضو  .70

، وتت ذ جميع القرارات 
ً
ح مبدأ األغلبية، وفي حال تعادل األصوات يُ بناًء على تصويت األعضاء و لكي يكون االجتماع صحيحا رج 

ن التصويت بالوكالة غير محضر االجتماع، مع التأكيد على أسجل رأي الطرف اآلخر في ويُ ، اللجنة رئيسمعه صوت جانب الذي ال

 .مسموح

أداء ، باإلضافة إلى الحما يعود بالفائدة على أصحاب املصب بذل العناية واالهتمام الالزمينمع  ،نية بحسن على العضو العمل .71

 عن أي تأثير خارجي سواء من داخل املؤسسة املالية أو من خارجها، ك واجباته
ً
يجب عليه عدم تقديم مصالحه الشخصية ما بعيدا

 .الحساهمين وغيرهم من أصحاب املصة واملاليعلى مصالح املؤسسة امل همأو مصالح من يمثل

يجب أن يتولى األمين أمانة سر لجنة  أخرى، كما  الأ وُيفضللجنة أمين سر من أعضائها أو من خارجهم،  أن يكون لكليجب  .72

نه من أداء املهام اآلتية 
 
مك

ُ
 :-كحد أدنا-تتوافر فيه املؤهالت واملهارات والقدرات الالزمة التي ت

دات على أعضائها؛ إلبداء املرئيات قبل التوقيع عليها. .أ وَّ  توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها، مع مراعاة عرض املس 

 س وحفظها.إعداد تقارير اللجنة، والرفع بها إلى املجل .ب

 قبل التاريخ املحدد بمدة كافية. االجتماعاتبمواعيد لجنة تبليغ أعضاء ال .ج

73.   
ُ
ينبغي د طبيعة العمليات وحجم املؤسسة املالية، إضافة إلى الخبرة النسبية ومؤهالت أعضاء املجلس، عدد اللجان التي حدت

 لمجلس تشكيلها، ويجب أن يكون من هذه اللجان، اللجان اآلتية:ل

 اللجنة التنفيذية: 

  .الرئيس التنفيذي يرأسهاأن  جوز يال و  من ثالثة أعضاء على األقل وال تزيد عن خمسة،تتألف اللجنة  .74

75.  
 

 أو من تراه اللجنة وفق احتياجها؛ اجتماعات في السنة، ويجوز دعوة مدير املخاطرة قل اجتماعات اللجنة عن ستت يجب أال

 قراراتها.حق التصويت على  منحهلحضور اجتماعات اللجنة دون 

دراجها إ، ويحدد بعد التشاور مع رئيس املجلس البنود التي ينبغي مهمةي قضية حول أعلى رئيس اللجنة تقديم تقرير للمجلس  .76

 إلى أي مواضيع ال تكون من اختصاصات اللجان األخرى.ضمن 
ً
 جدول أعمال املجلس، إضافة

 عن متابعة تنفيذهاُيحدد املجلس صالحيات ومسؤوليات اللجنة،  .77
ً
 .ويكون مسؤوال
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 جنة املراجعةل: 

  غير التنفيذيين،، جميعهم من األعضاء وال تزيد عن خمسةعلى األقل من ثالثة أعضاء  اللجنة تألفت .78
ً
ويكون من بينهم عضوا

 مستقل على األقل
ً
يكون األعضاء من خارج املجلس أكثر من األعضاء من داخل املجلس، كما ، ويرأسها عضو مستقل، 4واحدا

 رئيس املجلس. وال يجوز أن يرأسها

79.  
ُ
  .العادية بقرار من الجمعية العامة اللجنةشكل ت

 . كحد أقص ى لفترتين إضافيتينملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد  هاوأعضاء اللجنة ن رئيسعي  يُ  .80

وإجراءات  هاضوابط ومسؤوليات عملالئحة عمل اللجنة على أن تشمل  املجلس، من توصيةعلى  ناءً ب امةالجمعية الععتمد ت .81

 .تهمآتعيين أعضائها ومدة عضويتهم ومكاف

أن يكون لدى أعضاء اللجنة مؤهالت علمية وخبرات مهنية في مراجعة الحسابات وإدارة املخاطر، بما في ذلك معرفة املعايير  جبي .82

والقدرة على قراءة التقارير املالية، وفهم األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات  ،ومعايير املراجعة املحاسبية

 .صلةال

 التي ملهام ت اللجنة على حجم املؤسسة املالية ونطاق ايعتمد عدد اجتماعا .83
ُ
 كلف بهات

 
 السنة،في اجتماعات  ة تقل عن أربع، على أال

دعوة أي موظف الجتماعات اللجنة ومناقشته في املواضيع  جوز ي، و عند الحاجةها إضافة إلى أي اجتماعات أخرى تعقُد 

لجنة على الع محاضر اجتماعات الحسابات الداخليين والخارجيين، وتوزَّ  ومراجعي املطروحة، بما في ذلك دعوة الرئيس التنفيذي

 إيضاح أي مواضيع من اللجنة. طلب الذين يحق لهم املجلسجميع أعضاء 

أنظمة رقابة توافر حقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية لها و املؤسسة املالية، والتت تص اللجنة بمراقبة أعمال  .84

 :ما يلي ها، وتشمل مهامداخلية فيها

 التقارير املالية: .أ

 ؛وإبداء الرأي والتوصية في شأ ها ،دراسة القوائم املالية الربعية والسنوية للمؤسسة املالية قبل عرضها على املجلس -

 لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

والقوائم املالية للمؤسسة املالية عادلة فيما إذا كان تقرير املجلس  –بناًء على طلب املجلس  –إبداء الرأي الفني  -

وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز املالي للمؤسسة املالية وأدائها  ،ومتوازنة ومفهومة

 ستراتيجيتها.إونموذج عملها و 

ة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية.  -  دراسة أي مسائل مهم 

 مراجع الحسابات للمؤسسة املالية. أو مسائل يثيرها املدير املالي يالبحث بدقة في أ -

 التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية. -

 وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأ ها. ،دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في املؤسسة املالية -

 املراجعة الداخلية: .ب

 .سة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في املؤسسة املاليةدرا -

 .دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها -

                                                                                       

 
او باسم أحد اقاربه، أو بأي صفة مع البنك أو أعضاء مجلس البنوك واملصارف: يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين، وأال يكون ألي منهم عالقة ائتمانية مع البنك باسمه  4

 إدارته أو موظفيها التنفيذيين.
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للتحقق من توافر  ؛املاليةالرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في املؤسسة  -

  .املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها

 ، مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي واقتراح مكافآته ا هاء خدمات/بتعيين لمجلسالتوصية ل -

وتقديم  ،وآلية رفع التقارير ومدى االلتزام بها ،تقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية -

 التوصيات لتحسينها.
 

 مراجع الحسابات: .ج

بعد التحقق من وذلك التوصية للمجلس بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم،  -

 استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

 بعينمراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ  يةالتحقق من استقالل -

 االعتبار القواعد واملعايير ذات الصلة.

 فنية أو إدارية ت رج  -
ً
مراجعة خطة مراجع الحسابات للمؤسسة املالية وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماال

 حيال ذلك.عن نطاق أعمال املراجعة، وإبداء مرئياتها 

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات املؤسسة املالية. -

 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتِ ذ بشأ ها. -
 

 ضمان االلتزام: .د

 والتحقق من ات اذ املؤسسة املالية اإلجراءات الالزمة بشأ ها. ،مراجعة نتائي تقارير الجهات الرقابية -

 بداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين ات اذها.إالرفع إلى املجلس باملسائل التي ترى ضرورة ات اذ إجراء بشأ ها، و  -

، وات اذ اإلجراءات الالزمة صلةالتحقق من التزام املؤسسة املالية باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات ال -

 املالية. لتحسين مستوى االلتزام النظامي في املؤسسة

  واملكافآتلجنة الترشيحات: 

 ، ويرأسها عضوعلى األقل ينمستقل ينعضو  بينهميكون من و ، على األقل وال تزيد عن خمسة تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء .85

 املجلس.رئيس ال يجوز أن يرأسها و مستقل، 

على أن تشمل ضوابط وإجراءات عملها، ومهامها،  عمل اللجنة الئحة ،املجلسمن توصية على  ناءً بامة الجمعية الععتمد ت .86

 .تهمآومدة عضويتهم ومكاف ،إجراءات تعيين أعضائهاو 

عنى  .87
ُ
إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء ، و بحث واقتراح مرشحين الختيارهم أعضاء للمجلس واإلدارة التنفيذيةالب اللجنةت

 الصلة.  تفق تعليمات البنك املركزي ذاو ذلك و  ،املجلس واللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية

88.  
 

وترشيح أعضاء جدد، ومناقشة  وتقييمهم األعضاءيتم خاللها دراسة أداء  السنة تقل اجتماعات اللجنة عن اجتماعين في يجب أال

 .سياسة املكافآت والحوافز

 تشمل مهام اللجنة اآلتي: .89

 التأكد من التزام اإلدارة التنفيذية بها.و  ،التعاقب الوظيفيو  التنسيق مع إدارة املوارد البشرية لتطوير سياسة اإلحالل .أ

بهدف التعرف على املهارات اإلضافية املطلوبة لتفعيل دور املجلس  ؛مؤهالت ومهارات أعضاء املجلس ضمنتسجل يوضع  .ب

 وقيامه بمهامه ومسؤولياته.
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الرقابية، ومرتبط بتحقيق مصالح املساهمين،  التأكد من أن حجم املكافآت يتفق مع األعراف السائدة املحلية واألنظمة .ج

 وال يشجع ستراتيجية طويلة املدى. و وتحقيق أهداف املؤسسة املالية اإل 
ً
على من أن نظام الحوافز يتم مراجعته دوريا

 مع سياسة م اطر املؤسسة املالية إلى جانب اتفاقهالية لتحقيق أرباح قصيرة املدى، املشاركة في عمليات ذات م اطر ع

 املجلس.املعتمدة من 
 

 5لجنة املخاطر: 

رأسها ي نأ ال يجوز و ثالثة أعضاء غير تنفيذيين،  من ثالثة أعضاء على األقل وال تزيد عن خمسة، ويكون من بينهماللجنة تتألف  .90

 .الرئيس التنفيذي

 .، ويكون من بينهم ذو خبرة في املخاطر السيبرانية والتقنيةمن املعرفة بإدارة املخاطرم ئمال شترط أن يتوافر في أعضائها مستوى يُ   .91

رفع مرئياتها حيال تقارير إدارة املخاطر إلى  والتي عليهاجنة املخاطر من خالل ل في املؤسسة املالية باملجلس املخاطرمدير يرتبط  .92

 املجلس.

 املخاطر لحضور االجتماعات دون أن تكون له مديرويمكن دعوة ، السنةفي  تاجتماعا ةأربعقل عن ال ي ن تعقد اللجنة مايجب أ .93

 عضوية بها.

 :اآلتي اللجنةمهام  تشمل  .94

 بعين  ،ستراتيجية وسياسات شاملة إلدارة املخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة املؤسسة املاليةإوضع  .أ
ً
وأخذا

وتحديثها بناًء على املت يرات الداخلية والخارجية ، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها االعتبار املخاطر السيبرانية والتقنية

 للمؤسسة املالية.

والتحقق من عدم تجاوز املؤسسة  ،تحديد مستوى مقبول للم اطر التي قد تتعرض لها املؤسسة املالية والحفاظ عليه .ب

 املالية له.

ر التي تهدد استمراراها خالل التحقق من جدوى استمرار املؤسسة املالية ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد املخاط .ج

 القادمة.
ً
 االثني عشر شهرا

وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة املخاطر التي قد  ،اإلشراف على نظام إدارة املخاطر باملؤسسة املالية .د

 وذلك لتحديد أوجه القصور بها. ؛تتعرض لها املؤسسة املالية

تحمل املخاطر وتعرضها لها بشكل دوري من خالل إجراء اختبارات التحمل على  إعادة تقييم قدرة املؤسسة املالية على .ه

 سبيل املثال.

 إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للم اطر والخطوات املقترحة إلدارة هذه املخاطر ورفعها إلى املجلس. .و

 املخاطر.مدير وحدة أو إدارة  ا هاء خدمات/بتعيين لمجلسالتوصية ل .ز

 للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر.تقديم التوصيات  .ح

 ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر. .ط

 مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر ووضع توصيات في شأنه قبل اعتماده من قبل املجلس. .ي

 إدارات األعمال.  التحقق من استقالل موظفي إدارة املخاطر عن .ك

                                                                                       

 
سمى اللجنة :التمويل شركات 5

ُ
 خاطر واالئتمان".امل إدارة بـ "لجنة ت
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وظفي إدارة املخاطر للم اطر املحيطة باملؤسسة املالية، والعمل على زيادة الوعي بثقافة التحقق من استيعاب م .ل

 .املخاطر

 مراجعة ما تثيره لجنة املراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة م اطر املؤسسة املالية. .م

 

 حقوق املساهميـن املبدأ السادس:

تحمي حقوق املساهمين وتسهل ممارسة حقوقهم، لدى املؤسسة املالية الحوكمة املتبعة  سياساتالتأكد من أن  املجلسعلى  .95

وتساهم في توفير قنوات اتصال فعالة ووسائل متنوعة للتواصل مع جميع مساهمي املؤسسة املالية، والتأكد من معاملتهم بالعدل 

العامة وتقديم املقترحات املتعلقة بأداء بما في ذلك مساهمو األقلية، وكذلك حثهم باستمرار على املشاركة في اجتماعات الجمعية 

 ا.املؤسسة املالية وتطوير عملياته

ممارسة املساهمين حقوقهم وحصولهم على املعلومات املناسبة دون  تضمن إجراءات محددةلدى املؤسسة املالية أن يكون  جبي .96

والتصويت على قراراتها  ،واالشتراك في مداوالتها ،تأخير، وتشمل هذه الحقوق: الحصول على األرباح، وحضور جمعيات املساهمين

 .صلةوسائل التقنية، وفق ما تحدده األنظمة والتعليمات ذات الباست دام بالحضور الشخص ي أو 

 بنسخة من محاضر اجتماعات الجمعية العامة خالل فترة ال تزيد عن خمسة عشر البنك املركزي على املؤسسة املالية تزويد  .97

 من تاريخ 
ً
 انعقادها.يوما

 :ما يأتيتشمل حقوق املساهمين الرئيسة  .98

التي تمكن املساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه بصفة دورية  صلةالحصول على جميع املعلومات ذات ال .أ

 ، بما ال يضر بمصالح املؤسسة املالية. ودون تأخير

في االعتبار املواضيع التي يرغب املساهمون  بعيناملشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة، على أن يؤخذ  .ب

 طرحها في مثل هذه االجتماعات.

وتوجيه االستفسارات إلى أعضاء املجلس واملحاسب  ،جدول أعمال الجمعية العامة ضمنمناقشة املوضوعات املدرجة  .ج

 القانوني، والحصول على إفادة بشأ ها.

 اباختيار أعضاء املجلس  .د
 
 .ميأسلوب التصويت التراكباع ت

 واحد وعشرين يوموجدول أعمالها قبل اجتماعها ب مكان وتاريخ انعقاد الجمعية العامة حول تزويد املساهمين بمعلومات  جبي .99
ً
  .ا

واالستفسار عن مؤهالتهم وخبراتهم وقدرتهم على أداء عملهم، ومناقشة حجم  املجلسللمساهمين حق ترشيح وانت اب أعضاء  .100

وكبار التنفيذيين، إضافة إلى حقهم في تقديم أي استفسار إلى املجلس  املجلساملكافآت والحوافز املالية التي يتقاضاها أعضاء 

 .بشأن أي ممارسات غير مهنية والحصول على إفادة بشأ ها

 

 فصاح والشفــافيةاإل  املبدأ السابع:

مع صلة، التعليمات ذات الو اللوائح األنظمة و  سياسات مكتوبة لإلفصاح بما يتفق مع متطلبات اإلفصاح الواردة في املجلسيضع  .101

 مراعاة ما يلي: 

من االطالع على املعلومات املالية وغير املالية الح صحاب املصأأن تتضمن تلك السياسات أساليب إفصاح مالئمة تمكن  .أ

بما في ذلك توجهات املؤسسة املالية املستقبلية وخططها االستراتيجية، وكذلك  ااملتعلقة باملؤسسة املالية وأدائه
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 التصنيفات االئتمانية املمنوحة لها من وكاالت التصنيف الدولية.

 .أن يكون اإلفصاح بشكل واضح وصحيح وغير مضلل، وفي الوقت املناسب وعلى نحو منتظم ودقيق .ب

اللوائح األنظمة و  سياسات اإلفصاح بشكل دوري، والتحقق من توافقها مع أفضل املمارسات، ومع أحكام مراجعة .ج

  .صلةالتعليمات ذات الو 

 اآلتي: -بحد أدنا–تقريًرا سنوًيا يعكس فيه عمليات السنة املالية املنتهية، على أن يتضمن  املجلسد ع ِ يُ  .102

 .وخبراتهم والسابقة ومؤهالتهم الحالية ووظائفهم التنفيذية، واإلدارة اللجان، وأعضاء ،املجلس أعضاء أسماء .أ

 في املؤسسة املالية إدارة مجلس عضو يكون  التي خارجها أو اململكة داخل الشركات أسماء .ب
ً
 الحالية إدارتها مجالس عضوا

 .مديريها من أو والسابقة

 .مستقل عضو تنفيذي، عضو غيرتنفيذي،  عضو: اآلتي النحو على أعضائه وتصنيف املجلس كوينت .ج

 حع موضالتي ُعقدت خالل السنة املالية األخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتما املجلسعدد اجتماعات  .د

 فيه أسماء الحاضرين.

أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية،  البنك املركزي على املؤسسة املالية من  ةمفروض اتأي عقوبة أو جزاء .ه

 ع بيان أسباب املخالفة والجهة املوقعة لها.م

 . تفاصيل املساهمات االجتماعية للمؤسسة املالية .و

 بيان .ز
ً
 الحاضرين لهذه الجمعيات. املجلسوأسماء أعضاء  ،بتواريخ الجمعيات العامة املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة ا

املؤسسة املالية فيها ونشاطها الرئيس، والدولة املحل اسم كل شركة تابعة أو من مجموعتها ورأس مالها ونسبة ملكية  .ح

 الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

 فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء  .ط
ً
أو املجلس معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون املؤسسة املالية طرفا

أسماء املعنيين باألعمال أو العقود، وطبيعة هذه لإلدارة التنفيذية فيه أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، حيث تشمل 

فعلى املؤسسة املالية تقديم  ؛األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبل ها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل

 إقرار بذلك.

قوا أعلى وخمسة من كبار التنفيذيي واللجان املنبثقة عنهاملجلس عضاء اإلفصاح عن املكافآت املمنوحة أل  .ي
 
ن ممن تل

 مكافآت، على أن يكون من بينهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي.

 نتائي املراجعة السنوية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في املؤسسة املالية، ومدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بها. .ك
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 امللحق

 ضوابط حوكمة قطاع الصرافة

 

 

ــــع وتطوير الئحة داخلية للحوكمة واعتمادها من قبل املالك أو  .1 ــ ــ ــ ـــــرافة وضــ ــ ــ ــ ـــــب األحوال-املجلسيجب على مراكز الصـ ــ ــ ــ ، -حسـ

وتزويد  ،، والتأكد من التزام املوظفين بهااملركزوضـــــع الســـــياســـــات واإلجراءات الكافية واملالئمة لإلشـــــراف والرقابة على أداء و 

 وذلك خالل ) البنك املركزي 
ً
( يوم عمل من تاريخ 21بنســخة منها بعد اعتمادها أو عند إجراء أي تعديالت قد تتم عليها الحقا

 اعتماد الالئحة أو تعديلها، ويجب أن تتضمن تلك الالئحة الضوابط اآلتية كحد أدنا:

 اإلدارات والوظائف ومهام ومسؤوليات كل منها. .أ
ً
 وصف الهيكل التنظيمي متضمنا

 .تطبيق مبادئ الحوكمة فيوإجراءات تمنع أو تحد من أي نشاط أو عالقة قد تؤثر  سياسات .ب

 لتعليمات  .ج
ً
 بها.لبنك املركزي في هذا الشأن، وتزويد ا البنك املركزي سياسة لإلبالغ عن املخالفات وفقا

 ضوابط االستقاللية وفصل املهام. .د

 .لةءواملساحدود املسؤولية  .ه

 تتعلق بمنع حالة تعارض  .و
ً
 املصالح املتوقعة أو الفعلية، وآلية التعامل معها عند حدوثها.نصوصا

 وصف .ز
ً
 لوظيفة االلتزام. ا

 وصف .ح
ً
 لوظيفة الرقابة الداخلية. ا

 أحكام النزاهة والشفافية. .ط

 .صلةااللتزام باألنظمة واللوائح والتعليمات ذات ال .ي

 وسائل الحفاظ على سرية املعلومات. .ك

 ت.أحكام عدالة التعامال  .ل

 أصول مركز الصرافة.ضوابط حماية  .م

 تتعلق بالتزام مراكز الصرافة بمبادئ املنافسة الشريفة، ومنع االحتكار. .ن
ً
 أحكاما

 تتعلق باالمتثال لسياسات السلوك املنهي .س
ً
 الخاصة باملركز. وأخالقيات العمل أحكاما

 تابعة حركة العملة واملخزونوم ،لة والتعرضميجب على مركز الصرافة مراقبة املخاطر املتعلقة بنشاط املركز كم اطر الع .2

 على أن يتم اعتماد تلك التقارير من قبل املالك أو مجلس اإلدارة. ؛وإعداد تقارير بذلك

أو تنظيمية أو  ةإشرافيمن أي جهة  الصرافة مركزبأي جزاءات مفروضة على البنك املركزي إحاطة  املجلس أو املالكعلى  .3

ء.أيام عمل من تاريخ فرض الجزا قضائية خالل فترة خمسة



 

 

 


