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الفصل األول
تعريفات وأحكام عامة
 .1التعريفات:
يقتض السياق خالف ذلك:
ُيقصد باملصطلحات اآلتية -أينما وردت في هذه املبادئ -املعاني املبينة أمام كل منها ،ما لم
ِ
التعريف
املصطلح
البنك املركزي
البنك املركزي السعودي.
الجهة الخاضعة لرقابة وإشراف البنك املركزي باستثناء شركات التأمين وإعادة التأمين.
املؤسسة املالية
مجلس إدارة املؤسسة املالية.
املجلس
اإلدارة التنفيذية (اإلدارة العليا) األشخاص املنوط بهم إدارة أعمال املؤسسة املالية اليومية ،واقتراح القرارات
اإلستراتيجية وتنفيذها.
عضو املجلس أو أي من لجانه.
العضو
العضو املتفرغ لإلدارة التنفيذية للمؤسسة املالية ،ويشارك في أعمالها اليومية.
العضو التنفيذي
العضو غير املتفرغ لإلدارة التنفيذية للمؤسسة املالية ،وال يشارك في أعمالها اليومية.
العضو غير التنفيذي
العضو الذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته ،وال تنطبق عليه -على سبيل
العضو املستقل
املثال ال الحصر -أي من عوارض االستقاللية اآلتية:
ً
أ .أن يكون مالكا ما نسبته خمسة في املئة أو أكثر من أسهم املؤسسة املالية أو
أسهم شركة أخرى من مجموعتها ،أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
ً
ب .أن يكون ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية يمتلك ما نسبته خمسة في املئة أو
أكثر من أسهم املؤسسة املالية أو أسهم شركة أخرى من مجموعتها.
ج .أن يكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء املجلس أو من كبار التنفيذيين في
املؤسسة املالية أو في شركة أخرى من مجموعتها.
د .أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة املؤسسة املالية املرشح
لعضوية مجلس إدارتها.
ً
ه .أن يعمل أو كان يعمل موظفا خالل العامين املاضيين لدى املؤسسة املالية أو أي
طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها ،كمراجعي الحسابات وكبار
ً
املوردين ،أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل
العامين املاضيين.
و .أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب
املؤسسة املالية.
ً
ز .أن يتقاض ى مبالغ مالية من املؤسسة املالية ،عالوة على مكافأة عضوية مجلس
اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن مئتي ألف ريال أو عن خمسين في املئة من
مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي
من لجانه؛ أيهما أقل.
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األقارب
كباراملساهمين
األطراف ذوو العالقة

ح .أن يشترك في عمل من شأنه منافسة املؤسسة املالية في نشاطها الرئيس ،أو أن
يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله املؤسسة املالية.
ط .أن يكون قد أمض ى ما يزيد عن تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية
مجلس إدارة املؤسسة املالية.
ي .أن تكون لديه عالقة ائتمانية باسمه أو باسم أحد أقاربه مع املؤسسة املالية تزيد
عن (مليون) ريال سعودي.
اآلباء واألمهات ،األجداد والجدات ،األوالد وأوالدهم ،األزواج والزوجات.
كل من يملك ما نسبته خمسة في املئة أو أكثر من أسهم املؤسسة املالية أو حقوق
التصويت فيها.
أ .كبار املساهمين في املؤسسة املالية.
ب .أعضاء مجلس املؤسسة املالية أو أي من شركاتها التابعة لها وأقاربهم.
ج .كبار التنفيذيين في املؤسسة املالية أو أي من شركاتها التابعة لها وأقاربهم.
د .أعضاء مجلس وكبار التنفيذيين لدى كبار املساهمين في املؤسسة املالية.
ه .املنشآت -من غير الشركات -اململوكة لعضو املجلس أو أحد كبار التنفيذيين أو
أقاربهم.

أصحاب املصالح

و .الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم
شركاء فيها.
ً
ز .الشركات التي يكون أي من أعضاء املجلس أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم عضوا
في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها.
ح .شركات املساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين
أو أقاربهم ما نسبته خمسة في املئة أو أكثر ،مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من
هذا التعريف.
ط .الشركات القابضة أو التابعة للمؤسسة املالية.
كل من له مصلحة مع املؤسسة املالية ،ومن ذلك :املساهمين ،واملستثمرين ،والعمالء،
واملوردين.

غ
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 .2أحكام عامة:
أ .تهدف هذه املبادئ إلى وض ــع الحد األدنا من املتطلبات التي من ش ــأ ها تعزيز اإلدارة الفاعلة في املؤسـ ـس ــات املالية ،وتوجيه
مواردها املالية وغير املالية إلى تحقيق أهدافها اإلستراتيجية ،واملحافظة على استقرارها وحقوق أصحاب املصالح.
ً
ب .يتطلب نظام الحوكمة الفعال اس ـ ــتقاللية وفص ـ ــال ملنص ـ ــب رئيس مجلس اإلدارة عن منص ـ ــب الرئيس التنفيذي ،ويقتض ـ ـ ي
ً
ذلك توافر هياكل تنظيمية وإدارية جيدة ووض ــوحا في الص ــالحيات واملس ــؤوليات بين األطراف الرئيس ــة في املؤسـ ـس ــة املالية
ً
من أعض ـ ـ ـ ـ ــاء مجلس إدارة وتنفيــذيين ،إض ـ ـ ـ ـ ــافــة إلى وض ـ ـ ـ ــع إطــار عــام للرقــابــة من خالل إدارة للم ــاطر وإدارة للمراجعــة
الداخلية ،وإدارة لاللتزام ،وأنظمة رقابة داخلية ومراجع خارجي.
ج .ال ت ل هذه املبادئ باملتطلبات املفروضة على املؤسسات املالية بموجب األنظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذات الصلة.
ُ
د .أصدر البنك املركزي تعليمات عدة تتصل بالحوكمة ،ويجب أن تقرأ هذه املبادئ بجانبها –حسب األحوال ،-ومنها ما يأتي:
 مبادئ السلوك وأخالقيات العمل في املؤسسات املالية.
 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.
 تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل.
د .تحظا حوكمة الشـ ــركات باهتمام دولي؛ حيث أصـ ــدرت عدد من الهيئات واملنظمات الدولية تعليمات إرشـ ــادية للحوكمة،
ومن هـذه الهـيـئـات واملنظمات ما يأتي:
 لجنة بازل للرقابة املصرفية (.)BCBS
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (.)OECD
 مجلس الخدمات املالية اإلسالمية (.)IFSB
 البنك الدولي (.)WB
 لجنة املدفوعات والبنية التحتية للسوق املالية (.)CPMI
 .3نطاق التطبيق:
ً
أ .تسري هذه املبادئ إلزاما على البنوك واملصارف املحلية ،وشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري.
ً
ب .مع مراعاة ما نصت عليه األنظمة واللوائح ذات الصلة على إلزاميته ،تسري هذه املبادئ استرشادا على شركات املعلومات
االئتمانية ،وشــركات املدفوعات والتقنيات املالية ،وشــركات ومؤسـســات الصـرافة ،1وشــركات التمويل االســتهالكي املصـ ر
أو متناهي الص ـ ـ ر ،والشـ ــركات املس ـ ــاندة لنش ـ ــاط التمويل ،وشـ ــركات تسـ ــجيل عقود اإليجار التمويلي ،وش ـ ــركات التمويل
ً
الجماعي بالدين .وللبنك املركزي -في أي وقت -تطبيق كل أو بعض أحكام هذه املبادئ إلزاما.

ً
1شركات ومؤسسات الصرافة :تسري عليها األحكام الواردة في امللحق إلزاما.
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الفصل الثاني
املبادئ الرئيسة للحوكمة
املبدأ األول :مؤهالت أعضاء املجلس
ينبغي أن يكون األعضاء مؤهلين للقيام باألعمال املوكلة إليهم ،ولديهم فهم واضح للدور املطلوب منهم ،والقدرة على ات اذ القرار بحياد
وموضوعية دون أي تأثير خارجي من داخل املؤسسة املالية أو خارجها ،كما يجب بشكل خاص اآلتي:
 .4أن تكون الس ـ ـ ــير الذاتية لألعض ـ ـ ــاء متاحة للعموم؛ حتى يتمكن أص ـ ـ ــحاب املصـ ـ ـ ـالح من قياس مدى كفاءتهم وقدرتهم على القيام
بمهامهم على نحو فعال.
 .5أن يكون العض ــو من ذوي الكفاءة املهنية تتوافر فيه املهارات والخبرات العملية واإلدارية املختلفة ،وص ــفات ش ــخص ــية مالئمة ال
سيما األمانة والنزاهة ،باإلضافة إلى اآلتي:
أ .القيادة :التمتع بمهارات قيادية تمكنه من تفويض الصالحيات مما يحفز من األداء ،وتطبيق أفضل املمارسات في اإلدارة
الفاعلة ،وبث القيم واألخالق املهنية.
ب .الكفاءة :يعكسها مستوى التعليم والخبرة واملهارات والرغبة في مواصلة التعلم.
ج .التوجيه :التمتع بقدرات فنية وإدارية ،وسرعة في ات اذ القرارات ،واستيعاب املتطلبات الفنية املتعلقة بسير العمل،
والقدرة على التوجيه اإلستراتيجي ،والت طيط بعيد املدى ،والرؤية املستقبلية الواضحة.
د .املعرفة املالية :التمتع بمهارات قراءة وفهم البيانات والتقارير املالية والنسب املست دمة لقياس األداء.
ه .اللياقة الصحية :أال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.
 .6أن يتحلى العضو بالصفات اآلتية:
أ .الصدق :أن تكون عالقته مع املؤسسة املالية عالقة مهنية صادقةُ ،يفصح لها عن أي معلومات ذات صلة قبل تنفيذ أي
صفقة أو عقد مع املؤسسة املالية أو إحدى شركاتها التابعة.
ب .الوالء :تجنب التعامالت التي تنطوي على تعارض في املصـ ــالح ،والتأكد من عدالة التعامالت ،وأ ها تتم لصـ ــالح املؤس ـ ـسـ ــة
املالية وأصحاب املصالح.
ج .العناية واالهتمام :أداء واجباته ومسؤولياته بفاعلية ،والحرص على استيفاء كافة املعلومات التي من شأ ها التأكد من أن
القرارات املت ذة في صالح املؤسسة املالية ،وفي سبيل ذلك يقع على عاتقه اآلتي:
 حض ــور اجتماعات املجلس بانتظام ،وعدم الت يب عنها دون عذر يس ــتدعي ذلك ،والتحض ــير لها واملش ــاركة فيها
بفعالية ،بما في ذلك طرح األسئلة ذات الصلة ومناقشة املديرين التنفيذيين.
 ات اذ القرارات ً
بناء على معلومات كاملة وبحس ــن نية ،وال ُيعفا العض ــو من املس ــؤولية إذا امتنع عن التص ــويت
دون إيضاح رأيه في القرار محل التصويت.
 تنمية معارفه في أنشطة املؤسسة املالية واملجاالت األخرى ذات الصلة.
 التأكد من إدراج املواضيع املهمة والرئيسة في جدول أعمال املجلس.
 تقديم العضو التنفيذي معلومات شاملة للمجلس عند طلبها.

6

املبدأ الثاني :التشكيل والتعيين وشؤون املجلس
ُ .7يحدد النظام األساس للمؤسسة املالية عدد أعضاء املجلس بما يتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها ،مع مراعاة اآلتي:
ً
عضوا2.
أ .أال يقل عدد األعضاء عن خمسة ،وال يزيد عن أحد عشر
ب .أال يقل عدد األعضاء املستقلين عن عضوين ،أو عن ثلث أعضاء املجلس ،أيهما أكثر.
ج .أال يتجاوز عدد األعضاء التنفيذيين إثنين.
 .8تنت ب الجمعية العامة أعض ـ ــاء املجلس للمدة املنص ـ ــوص عليها في النظام األس ـ ــاس للمؤس ـ ـس ـ ــة املالية؛ ش ـ ــريطة أال تتجاوز ثالث
سنوات ،ويجوز إعادة انت ابهم ما لم ينص النظام األساس للمؤسسة املالية على خالف ذلك.
 .9يجب أن تكون إجراءات ترشــيح واختيار أعضــاء املجلس محددة وواضــحة ،وأن ُيراعى في ذلك تنوع الخبرات واملؤهالت والصــفات
املشار إليها في املبدأ األول من هذه املبادئ.
ً
 .10على األعضـ ـ ـ ــاء اختيار عض ـ ـ ــو غير تنفيذي لرئاس ـ ـ ــة املجلس 3وآخر نائبا له ،مع مراعاة عدم ممارسـ ـ ـ ــة الرئيس ونائبه أيا من مهام
اإلدارة التنفيذية.
 .11على املجلس إجراء تقييم سنوي لقياس مدى استقاللية العضو املستقل ،والتأكد من عدم وجود أي عالقات أو ظروف تؤثر أو
قد تؤثر على استقالليته ،كما على العضو إبالغ املجلس عند تحقق أي من عوارض االستقاللية.
 .12يجب الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي الكتابية قبل ترشيح أي عضو من أعضاء املجلس واللجان املنبثقة عنه ،أو تعيين
ً
ً
أي من شاغلي املناصب القيادية ،وفقا لتعليمات البنك املركزي ذات الصلة ،كما يجب إشعار البنك املركزي كتابيا عند قبول
استقالة/ترك العمل/إ هاء خدمات أي موظف من شاغلي املناصب القيادية ،أو انتهاء عضوية أي عضو من أعضاء املجلس
واللجان املنبثقة عنه ،أو انتفاء استقاللية العضو املستقل ،وذلك خالل خمسة أيام عمل.
 .13ال يجوز أن يش ل عضو املجلس عضوية مجلس إدارة مؤسسة مالية مماثلة تعمل داخل اململكة.
 .14ال يجوز أن يش ل العضو عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد ،وفي حال وجود
ُ
تعارض في املصالح تطبق على العضو سياسة تعارض املصالح.
ُ .15يفضل أال تتجاوز خدمة العضو أكثر من اثنتي عشرة سنة متواصلة ،أو متفرقة.
 .16على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية املجلس أن ُيفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض في املصالح:
أ .وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب املؤسسة املالية التي يرغب في الترشيح ملجلس
إدارتها.
ب .اشتراكه في عمل من شأنه منافسة املؤسسة املالية أو منافستها في أحد فروع النشاط التي تزاوله.
ً
 .17يجب على كل عضو إبالغ املجلس فورا عن أي مصلحة له -مباشرة أو غير مباشرة -في األعمال والعقود التي تتم لحساب املؤسسة
املالية ،وااللتزام في عدم املشاركة في التصويت على القرار املت ذ في هذا الخصوص.

ً
 2البنوك واملصارف :يجب أال يقل عن تسعة ،وال يزيد عن أحد عشر عضوا ،وذلك وفق أفضل املمارسات املتبعة.
ً
 3البنوك واملصارفُ :يفضل أن يكون مستقال ،وذلك وفق أفضل املمارسات املتبعة.
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 .18يجب على كل عضو الحفاظ على سرية معلومات املؤسسة املالية ،وعدم إفشاء أي معلومات وقف عليها عن طريق عضويته في
املجلس إلى ال ير ،أو إلى أي من مساهمي املؤسسة املالية ما لم يكن ذلك أثناء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة.
 .19يجب أن ُيقدم لكل عض ــو برنامي تعريفي يوضـ ـح رس ــالة املؤسـ ـس ــة املالية وأهدافها اإلس ــتراتيجية وأنش ــطتها ،كما يجب تزويد كل
توضح ما ينطوي على عضويته من مهام ومسؤوليات.
عضو بمذكرة ِ
 .20على األعضـ ــاء القيام باملهام واملسـ ــؤوليات املوكلة إليهم من خالل إجراءات واضـ ــحة ومناسـ ــبة ،وعلى املجلس مراجعة فعالية هذه
اإلجراءات بشكل مستمر ،وتحديد نقاط الضعف وعمل الت ييرات الالزمة عند الحاجة.

 .21على األعضــاء اإلملام باألنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصــلة بأعمال املؤس ـســة املالية ،والحرص على متابعة ما ُيســتجد في هذا
الشأن.
 .22على املجلس عقد ما ال يقل عن أربعة اجتماعات في السـ ـ ـ ــنة بعدد اجتماع واحد كل ثالثة أش ـ ـ ـ ــهر؛ ملمارس ـ ـ ـ ــة مهامه ومس ـ ـ ـ ــؤولياته
بفعالية ،باإلضافة إلى عقدها عند الحاجةُ ،ويفضل أن يعقد أعضاء املجلس غير التنفيذيين واملستقلون اجتماعات م لقة دون
حضور أعضاء املجلس التنفيذيين بما ال يقل عن اجتماع واحد في السنة.
ً
 .23ال يكون اجتماع املجلس ص ـ ــحيحا إال بحض ـ ــور نص ـ ــف عدد أعض ـ ــائه ،مع مراعاة أال يقل عدد الحاضـ ــرين عن ثالثة ،ما لم ينص
النظام األس ـ ــاس للمؤس ـ ـس ـ ــة املالية على عدد أكبر ،وتت ذ جميع القرارات ً
بناء على تص ـ ــويت األعض ـ ــاء وبمبدأ األغلبية ،وفي حال
تعادل األصوات ُيرجح الجانب الذي صوت معه رئيس املجلس.
 .24على أعضـ ــاء املجلس حضـ ــور اجتماعات املجلس بانتظام -ويجوز أن يكون ذلك باسـ ــت دام وسـ ــائل التقنية ،-وعدم الت يب عنها
ً
إال بعذر مشروع ُي طر به رئيس املجلس مسبقا ،وفي حال عدم مشاركة العضو في ثالثة اجتماعات في السنة دون عذر يستدعي
ً ً
ً
ذلك؛ يتم إحالل عضوا آخرا بديال عنه.
 .25على املجلس إعداد محاضر الجتماعاته تتضمن مكان االجتماع وتاري ه ووقت بدايته وانتهائه ،وأسماء الحاضرين وغير الحاضرين
ً
ً
ً
ً
واملدعوين من خارج املجلس سواء أكان املدعو طرفا خارجيا كاملراجع الخارجي أم طرفا داخليا كاملدير املالي ،وبيان ما دار من
ُ
ُ
نقاشات ومداوالت ،والتحفظات التي أبديت –إن وجدت -مع توضيح األسباب ،ويجب أن توقع املحاضر من جميع الحاضرين،
ُ
ُ
وتوثق مع القرارات ونتائي التصويت ،وتحفظ في سجل خاص ومنظم.
 .26على املجلس بداية كل عام ،وضع جدول زمني محدد لتلقي التقارير من اللجان ومن مراقبي الحسابات الداخليين والخارجيين،
وأن يتأكد من أن آلية إعداد التقارير وجمعها وتقديمها سليمة ومتفقة مع السياسة الداخلية املعتمدة ،بما في ذلك عرضها على
املجلس في أوقاتها املحددة.
ً
 .27على املجلس تعيين أمين سر من أعضائه أو من غيرهمُ ،ويحدد املجلس الشروط الواجب توافرها فيه ،بما في ذلك أن يكون حاصال
على شهادة جامعية في القانون أو املالية أو املحاسبة أو اإلدارة -أو ما يعادلها -مع خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن ثالث سنوات.
وفي حال عدم توفر شهادة جامعية في هذه الت صصات ،يجب أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات.
 .28يؤدي أمين سر املجلس مسؤولياته واختصاصاته ً
بناء على توجيه رئيس املجلس ،وال يجوز عزله إال بقرار من املجلس ،وتشمل
مسؤولياته واختصاصاته بوجه الخصوص ما يأتي:
أ .إعداد محاضر الجتماعات املجلس تتضمن مكان االجتماع وتاري ه ووقت بدايته وانتهائه ،وأسماء الحاضرين وغير
ً
ً
ً
ً
الحاضرين واملدعوين من خارج املجلس سواء أكان املدعو طرفا خارجيا كاملراجع الخارجي أم طرفا داخليا كاملدير املالي،
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ُ
ُ
وبيان ما دار من نقاشات ومداوالت ،والتحفظات التي أبديت –إن وجدت -مع توضيح األسباب ،ويجب أن توقع املحاضر
ُ
ُ
من جميع الحاضرين ،وتوثق مع القرارات ونتائي التصويت ،وتحفظ في سجل خاص ومنظم.
ُ
ب .حفظ التقارير التي ترفع إلى املجلس والتقارير التي يعدها املجلس.
ج .تبليغ أعضاء املجلس بمواعيد اجتماعات املجلس قبل التاريخ املحدد بمدة كافية.
د .تزويــد أعض ـ ـ ـ ـ ــاء املجلس بجــدول أعمــال املجلس وأوراق العمــل والوثــائق واملعلومــات املتعلقــة بــه ،وأي وثــائق أو معلومــات
إضافية يطلبها أي من أعضاء املجلس ذات عالقة باملوضوعات املشمولة في جدول االجتماع.
ه .التحقق من تقيد أعضاء املجلس باإلجراءات التي أقرها املجلس.
و .عرض مسودات املحاضر على أعضاء املجلس؛ إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.
ز .التحقق من حصــول أعضــاء املجلس بشــكل كامل وســريع على نســخة من محاضــر اجتماعات املجلس واملعلومات والوثائق
املتعلقة باملؤسسة املالية.
ح .تنظيم سجل إفصاح أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية.
ط .متابعة توصيات املجلس وفق آلية ُيقرها املجلس.
 .29إذا استقال عضو املجلس ولديه ملحوظات على أداء املؤسسة املالية فعليه تقديم بيان مكتوب إلى رئيس املجلس ،ويجب أن
ُيعرض البيان على بقية أعضاء املجلس ،مع تزويد البنك املركزي بنسخة منه.

املبدأ الثالث :مسؤولي ــات املجلــس
ٌ
مجلس فعال يتمثل دوره في توجيه أعمال املؤسسة املالية إلى ما من شأنه صون مصالحها وتنمية
يجب أن يكون لدى املؤسسة املالية
ً
ً
قيمتها ،وتقع على عاتقه املسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجانا أو جهات أو أفرادا في ممارسة بعض اختصاصاته ،وفي جميع األحوال
ال يجوز للمجلس إصدار تفويض عام أو غير محدد املدة ،ويجب عليه اآلتي:
 .30تشكيل اإلدارة التنفيذية وتنظيم كيفية عملها ،والرقابة واإلشراف عليها ،والتحقق من أدائها للمهام املوكلة إليها.
 .31وضع الخطط والسياسات واإلستراتيجيات واألهداف الرئيسة للمؤسسة املالية واإلشراف على تنفيذها ،ومراجعتها بشكل دوري.
 .32التأكد من سالمة املؤسسة املالية ومالءتها املالية ،واملحافظة على عالقات فاعلة مع الجهات الرقابية.
 .33وضع حدود واضحة للمسؤولية واملساءلة ،وااللتزام بها على جميع مستويات املؤسسة املالية ،ويجب الفصل التام للمسؤوليات
على مستوى اإلدارة التنفيذية.
 .34يجب أن ُيحدد الهيكل التنظيمي للمؤسسة املالية االختصاصات وتوزيع املهام بين املجلس واإلدارة التنفيذية بما يتفق مع أفضل
ُ
حسن من كفاءة ات اذ القراراتُ ،ويحقق التوازن في الصالحيات والسلطات ،وفي سبيل تحقيق ذلك يتعين
ممارسات الحوكمة ،وي ِ
على املجلس اآلتي:
أ .اعتماد السياسات الداخلية املتعلقة بعمل املؤسسة املالية وتطويرها ،بما في ذلك تحديد املهام واالختصاصات
واملسؤوليات املوكلة إلى املستويات التنظيمية املختلفة.
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ً
ُ
ب .اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية تحدد الصالحيات املفوضة إلى اإلدارة التنفيذية ،على أن تتضمن إيضاحا لكل صالحية
وطريقة التنفيذ ومدة التفويض ،وله أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارستها للصالحيات
املفوضة.
البت فيها.
ج .تحديد املوضوعات التي يحتفظ بصالحية ِ
 .35التأكد من كفاية املوارد البشرية واملالية لتحقيق أهداف املؤسسة املالية وخططها الرئيسة وتنفيذ التزاماتها.
 .36التأكد من وجود وتطوير وحدات فعالة لاللتزام واملراجعة الداخلية وإدارة املخاطر ،والتأكد من استقاللية تلك اإلدارات عن
إدارات األعمال ،وتوافر السلطات واملوارد املناسبة ،وتدريب العاملين بها وتنمية قدراتهم في املجال.
 .37وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة املخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة املؤسسة املالية ،واإلشراف على تنفيذها
ً
ومراجعتها سنويا ،مع مراعاة ربط مستوى املخاطر التي ترغب املؤسسة املالية في تحملها في فترة زمنية محددة بإستراتيجية
املؤسسة املالية وخطة رأس املال.
 .38الـتأكد من وجود نظام فعال لتقييم أداء موظفي املؤسسة املالية بجميع مستوياتهم بشكل موضوعي ومنهجي ،وعلى وجه التحديد،
يجب أن ُيبنى تقييم أداء اإلدارة التنفيذية على املدى الطويل ،وال يقتصر على أداء سنة واحدة فقط.
ً
 .39اختيار كبار التنفيذيين ،والتأكد من وجود سياسة مناسبة إلحالل بديل مؤهال للعمل ويملك املهارات املطلوبة.
ً
ُ
 .40إحاطة البنك املركزي كتابيا عن أي جزاءات تفرض من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية قد تؤثر في سير عمل املؤسسة
املالية ،وذلك خالل فترة عشرة أيام عمل من تاريخ إيقاع الجزاء.
 .41التأكد من استقالل املراجع الداخلي والخارجي ،ومن دقة وسالمة املعلومات والبيانات الواجب اإلفصاح عنها بما يتفق مع
متطلبات اإلفصاح والشفافية.
 .42اإلملام باملخاطر األساسية التي يمكن أن تؤثر في املؤسسة املالية والشركات التابعة لها ،وممارسة دور رقابي مناسب على تلك
الشركات ،مع مراعاة االستقاللية القانونية ومتطلبات الحوكمة على تلك الشركات.
 .43وضع سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض املصالح الواقعة أو املحتمل وقوعها ،التي يمكن أن تؤثر في أداء األعضاء
أو اإلدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في املؤسسة املالية عند تعاملهم معها أو مع أصحاب املصالح اآلخرين ،على أن تتضمن
بحد أدنا ما يلي:
أ .التأكيد على أعضاء املجلس وكبار التنفيذيين وغيرهم من العاملين في املؤسسة املالية؛ على ضرورة تجنب الحاالت التي
ً
قد تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح املؤسسة املالية ،والتعامل معها وفقا ألحكام األنظمة واللوائح ذات الصلة.
ب .أمثلة توضيحية لحاالت تعارض املصالح تتناسب مع طبيعة نشاط املؤسسة املالية.
ج .إجراءات واضحة لإلفصاح عن تعارض املصالح في األعمال التي قد تنشأ عنها تعارض في املصالح ،والحصول على الترخيص
أو املوافقة الالزمة.
د .االلتزام باإلفصاح الدائم عن الحاالت التي قد تؤدي إلى تعارض في املصالح أو عند وقوع هذا التعارض.
ه .االلتزام باالمتناع عن التصويت أو املشاركة في ات اذ القرار عند وجود تعارض في املصالح.
ُ
و .إجراءات واضحة عند تعامل املؤسسة املالية مع طرف ذي عالقة ،والتي يجب أن تتم على أسس تجارية فقط ،على أن
ً
تشمل اإلفصاح للجمهور والبنك املركزي دون تأخير عن هذا التعامل إذا كان مساويا أو يزيد عن ( )%1من إجمالي إيرادات
املؤسسة املالية وفق آخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
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 .44ال ُيعفا املجلس من املسؤولية ،وتظل مسؤوليته قائمة في حال إسناد عمليات املؤسسة املالية إلى طرف آخر ،وعليه إدراك
املخاطر املترتبة على عملية اإلسناد إلى طرف آخر ،والتأكد من خضوع عمليات اإلسناد إلى تعليمات البنك املركزي ذات الصلة.
ً
 .45تقييم اآلتي سنويا:
أ .أداء العضو ،ويساهم تكليف جهة خارجية للتقييم في موضوعيته.
ب .فاعلية ضوابط وإجراءات عمل املجلس وهيكله وتكوينه ،مع تحديد نقاط الضعف وعمل الت ييرات املطلوبة عند
الحاجة.
ج .فاعلية سياسات وإجراءات الحوكمة واملمارسات املتبعة ،وتحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى أي تحسينات أو ت ييرات،
ويجب أن يست دم نتائي هذه التقييمات كجزء من جهود التحسين املستمرة التي يقوم بها ،وإن تطلب األمر مشاركة
النتائي مع البنك املركزي.
 .46مع مراعاة تعليمات البنك املركزي ذات الصلة ،التأكد من وجود السياسات واإلجراءات اآلتية وفعاليتها ،ومنها على سبيل املثال:
أ .سياسات وإجراءات لحوكمة تقنية املعلومات واألمن السيبراني.
ُ
ب .سياسة تحدد السلوك املنهي وأخالقيات العمل الواجب اتباعها في املؤسسة املالية.
ُ
ج .سياسة تحدد آلية اإلبالغ عن املخالفات في املؤسسة املالية وحماية مقدمي البالغات.
د .سياسات وإجراءات لتسوية الشكاوى واالعتراضات التي قد تنشأ بين املؤسسة املالية وأصحاب املصالح.
ه .سياسات وإجراءات للحفاظ على سرية املعلومات.
 .47اعتماد سياسة املكافآت للعاملين في املؤسسة املالية ،والتي تتضمن بحد أدنا أنواع املكافآت مثل (املكافآت الثابتة أو املرتبطة
ُ
باألداء أو تلك التي تمنح على شكل أسهم).
 .48التحقق من دقة وسالمة القوائم املالية السنوية والربعية واعتمادها قبل نشرها.
 .49تكوين عدد مناسب من اللجان -وفق أحكام املبدأ الخامس من هذه املبادئ -واعتماد لوائح عملها ،عدا لجنتي الترشيحات
واملكافآت واملراجعة اللتين ت تص الجمعية العامة باعتمادهما ،على أن تتضمن تلك اللوائح تحديد مهام كل لجنة ومدة ونطاق
عملها والصالحيات املمنوحة لها واملسؤوليات امللقاة على عاتقها وآلية رقابة املجلس عليها ،كما على املجلس التأكد بشكل مستمر
من أن أعضاء اللجان يقومون بالعمل الجاد عند أداء عملهم.
 .50اإلفصاح في تقرير املجلس السنوي عن اللجان املنبثقة عنه ونطاق عملها ،باإلضافة إلى أسماء أعضائها .وعلى رئيس املجلس تزويد
البنك املركزي بقائمة هذه اللجان ومهامها وإجراءات عملها وأسماء أعضائها.
 .51دون اإلخالل باختصاصات مجلس اإلدارة ،يتولى رئيس املجلس املهام اآلتية:
أ .قيادة املجلس واإلشراف على فعالية سير عمله وأداء اختصاصاته بفعالية.
ب .ضمان حصول جميع أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت املناسب على املعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة.
ج .تمثيل املؤسسة املالية أمام ال ير وفق ما نصت عليه األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة ،وما نص عليه نظام
املؤسسة املالية األساس.
د .تشجيع املشاركة الفعالة بين املجلس واإلدارة التنفيذية.
ه .اإلشراف على إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة ،مع األخذ بعين االعتبار أي نقطة يطرحها أحد أعضاء املجلس
أو مراجع الحسابات ،والتشاور مع أعضاء املجلس عند إعداد جدول أعمال املجلس.
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 .52التأكد من تبني املؤسسة املالية برامي للمسؤولية االجتماعية -بما يتفق مع سياسة املسؤولية االجتماعية املعتمدة من الجمعية
العامة -وأن أهداف هذه البرامي ُّ
تصب نحو دعم املشاريع االجتماعية املختلفة ،والعمل على زيادة الوعي املالي ،وتلبية االحتياجات
االئتمانية لالقتصاد املحلي من خالل منح القروض والتسهيالت لألعمال املنتجة ،واالبتكار في املنتجات التي تشجع التنمية
االقتصادية دون إضرار بمالءة املؤسسة املالية وأصحاب املصالح.
 .53التأكد من أن خدمات املؤسسة املالية تلبي احتياجات ومتطلبات املجتمع بتكاليف عادلة ،وأن املؤسسة املالية تبادر بتقديم
تسهيالت لدعم وتشجيع املشاريع الص يرة واملتوسطة.
املبدأ الرابع :مسؤوليــات اإلدارة التنفيذية
ُ
ُ
تتابع وتدير اإلدارة التنفيذية العمل اليومي للمؤسسة املالية ،وتتأكد من أن األنشطة متوافقة مع إستراتيجية العمل ومستوى املخاطر
والسياسات املعتمدة من املجلس ،ويقع على عاتقها اآلتي:
 .54تنفيذ الخطط والسياسات واإلستراتيجيات ،واألهداف الرئيسة للمؤسسة املالية املعتمدة من املجلس.
 .55اقتراح الهيكل الرأسمالي األمثل للمؤسسة املالية وإستراتيجياتها وأهدافها املالية.
 .56اقتراح إستراتيجية شاملة للمؤسسة املالية ،وخطط العمل الرئيسة واملرحلية ،وسياسات وآليات االستثمار ،والتمويل ،وإدارة
املخاطر ،وخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها.
ُّ
 .57اقتراح النفقات الرأسمالية الرئيسة للمؤسسة املالية ،وتملك األصول والتصرف فيها.
 .58اقتراح الهياكل التنظيمية ،والوظيفية للمؤسسة املالية بما يوضح دور وسلطة ومسؤولية م تلف املناصب داخل اإلدارة
التنفيذية بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي ،ورفعها إلى املجلس للنظر في اعتمادها.
 .59اقتراح سياسة السلوك املنهي وأخالقيات العمل في املؤسسة املالية ،ورفعها إلى املجلس للنظر في اعتمادها.
ُ
 .60اقتراح سياسة املكافآت التي تمنح للعاملين املتضمنة بحد أدنا أنواع املكافآت كاملكافآت الثابتة أو املرتبطة باألداء أو تلك التي
ُ
تمنح على شكل أسهم ،ورفعها إلى املجلس للنظر في اعتمادها.
 .61تطبيق األنظمة املالية واملحاسبية بشكل سليم ،بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية.
 .62تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقيادة وإدارة املخاطر من خالل وضع تصور عام عن املخاطر التي قد تواجه املؤسسة املالية ،وإنشاء
بيئة ملمة بثقافة الحد من املخاطر على مستوى املؤسسة املالية ،وطرحها بشفافية مع املجلس وغيرهم من أصحاب املصالح.
 .63إدارة موارد املؤسسة املالية في ضوء خططها وأهدافها اإلستراتيجية املعتمدة من املجلس.
 .64تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر بما في ذلك تنفيذ سياسة تعارض املصالح ،والتحقق من فعالية تلك النظم وكفاءتها،
والحرص على االلتزام بمستوى املخاطر املعتمد من املجلس.
 .65رفع تقرير سنوي إلى املجلس حول نظام الرقابة الداخلية وتطبيقه؛ ل ُيتاح له فرصة مراجعة النظام والتأكد من فاعليته.
 .66إبقاء املجلس على اطالع دائم وبشكل كاف باألمور الجوهرية ،وتزويده باملعلومات التي قد يحتاج إليها؛ لالضطالع بمسؤولياته
واإلشراف على اإلدارة التنفيذية وتقييم جودتها.
 .67فهم وتوجيه الهياكل املالية وغير املالية على مستوى املجموعة ،وأن تتوافر آلية مناسبة للحصول على املعلومات املحدثة بشأن
هيكلة املجموعة.
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 .68وضع اإلجراءات املالئمة للتواصل الدوري مع كبار عمالء املؤسسة املالية بهدف تقييم م اطرهم ،ومن األهمية أن تأخذ في
ُ ُ
االعتبار أطر الحوكمة املتبعة لدى العمالء قبل الدخول معهم في عالقات ائتمان ونحوها.
املبدأ الخامس :اللجـان املنبثقة عن املجلس
ً
يدعم تشكيل اللجان في املجلس ضمان فاعلية ات اذ القرار لتحقيق أهداف املؤسسة املالية وفقا ألفضل املمارسات واملعايير الفنية
الت صصية ،ومساعدة املجلس في تأدية مهامه ومسئولياته ،واملساهمة في فعالية األداء ومراجعة ومراقبة أعمال املؤسسة املالية
بصفة منتظمة ،ويمكن تعيين أعضاء اللجان من داخل املجلس أو خارجه ،وال ُيعفي االستعانة بهذه اللجان املجلس من مسئولياته،
ومراعاة اآلتي في شأنها:
ً
ُ .69يفضل أال يكون العضو عضوا في أكثر من لجنتين.
 .70على العضو حضور اجتماعات اللجنة بانتظام –ويجوز أن يكون ذلك باست دام وسائل التقنية ،-ويلزم حضور نصف األعضاء
ً
صحيحا ،وتت ذ جميع القرارات ً
بناء على تصويت األعضاء ومبدأ األغلبية ،وفي حال تعادل األصوات ُيرجح
لكي يكون االجتماع
الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنةُ ،ويسجل رأي الطرف اآلخر في محضر االجتماع ،مع التأكيد على أن التصويت بالوكالة غير
مسموح.
 .71على العضو العمل بحسن نية ،مع بذل العناية واالهتمام الالزمين بما يعود بالفائدة على أصحاب املصالح ،باإلضافة إلى أداء
ً
واجباته بعيدا عن أي تأثير خارجي سواء من داخل املؤسسة املالية أو من خارجها ،كما يجب عليه عدم تقديم مصالحه الشخصية
أو مصالح من يمثلهم على مصالح املؤسسة املالية واملساهمين وغيرهم من أصحاب املصالح.
 .72يجب أن يكون لكل لجنة أمين سر من أعضائها أو من خارجهمُ ،ويفضل أال يتولى األمين أمانة سر لجنة أخرى ،كما يجب أن
ُ
تتوافر فيه املؤهالت واملهارات والقدرات الالزمة التي تمكنه من أداء املهام اآلتية -كحد أدنا:-
أ .توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها ،مع مراعاة عرض املس َّودات على أعضائها؛ إلبداء املرئيات قبل التوقيع عليها.
ب .إعداد تقارير اللجنة ،والرفع بها إلى املجلس وحفظها.
ج .تبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد االجتماعات قبل التاريخ املحدد بمدة كافية.

ُ
 .73تحدد طبيعة العمليات وحجم املؤسسة املالية ،إضافة إلى الخبرة النسبية ومؤهالت أعضاء املجلس ،عدد اللجان التي ينبغي
للمجلس تشكيلها ،ويجب أن يكون من هذه اللجان ،اللجان اآلتية:
 اللجنة التنفيذية:
 .74تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل وال تزيد عن خمسة ،وال يجوز أن يرأسها الرئيس التنفيذي.
 .75يجب أال تقل اجتماعات اللجنة عن ستة اجتماعات في السنة ،ويجوز دعوة مدير املخاطر أو من تراه اللجنة وفق احتياجها؛
لحضور اجتماعات اللجنة دون منحه حق التصويت على قراراتها.
 .76على رئيس اللجنة تقديم تقرير للمجلس حول أي قضية مهمة ،ويحدد بعد التشاور مع رئيس املجلس البنود التي ينبغي إدراجها
ً
ضمن جدول أعمال املجلس ،إضافة إلى أي مواضيع ال تكون من اختصاصات اللجان األخرى.
ً
ُ .77يحدد املجلس صالحيات ومسؤوليات اللجنة ،ويكون مسؤوال عن متابعة تنفيذها.
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 لجنة املراجعة:
ً
 .78تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل وال تزيد عن خمسة ،جميعهم من األعضاء غير التنفيذيين ،ويكون من بينهم عضوا
ً
واحدا مستقل على األقل ،4ويرأسها عضو مستقل ،كما يكون األعضاء من خارج املجلس أكثر من األعضاء من داخل املجلس،
وال يجوز أن يرأسها رئيس املجلس.
ُ
 .79تشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية.
ُ .80يعين رئيس اللجنة وأعضاءها ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لفترتين إضافيتين كحد أقص ى.
 .81تعتمد الجمعية العامة ب ً
ناء على توصية من املجلس ،الئحة عمل اللجنة على أن تشمل ضوابط ومسؤوليات عملها وإجراءات
تعيين أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم.
 .82يجب أن يكون لدى أعضاء اللجنة مؤهالت علمية وخبرات مهنية في مراجعة الحسابات وإدارة املخاطر ،بما في ذلك معرفة املعايير
املحاسبية ومعايير املراجعة ،والقدرة على قراءة التقارير املالية ،وفهم األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات
الصلة.
ُ
 .83يعتمد عدد اجتماعات اللجنة على حجم املؤسسة املالية ونطاق املهام التي تكلف بها ،على أال تقل عن أربعة اجتماعات في السنة،
ُ
إضافة إلى أي اجتماعات أخرى
تعقدها عند الحاجة ،ويجوز دعوة أي موظف الجتماعات اللجنة ومناقشته في املواضيع
َّ
املطروحة ،بما في ذلك دعوة الرئيس التنفيذي ومراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين ،وتوزع محاضر اجتماعات اللجنة على
جميع أعضاء املجلس الذين يحق لهم طلب إيضاح أي مواضيع من اللجنة.
 .84ت تص اللجنة بمراقبة أعمال املؤسسة املالية ،والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية لها وتوافر أنظمة رقابة
داخلية فيها ،وتشمل مهامها ما يلي:
أ .التقاريراملالية:
 دراسة القوائم املالية الربعية والسنوية للمؤسسة املالية قبل عرضها على املجلس ،وإبداء الرأي والتوصية في شأ ها؛لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
 إبداء الرأي الفني – ًبناء على طلب املجلس – فيما إذا كان تقرير املجلس والقوائم املالية للمؤسسة املالية عادلة
ومتوازنة ومفهومة ،وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز املالي للمؤسسة املالية وأدائها
ونموذج عملها وإستراتيجيتها.
 دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها املدير املالي أو مراجع الحسابات للمؤسسة املالية. التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية. دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في املؤسسة املالية ،وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأ ها.ب .املراجعة الداخلية:
-

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في املؤسسة املالية.

-

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

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

الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في املؤسسة املالية؛ للتحقق من توافر
املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها .

-

التوصية للمجلس بتعيين/ا هاء خدمات مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي واقتراح مكافآته،
تقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية ،وآلية رفع التقارير ومدى االلتزام بها ،وتقديم
التوصيات لتحسينها.

ج .مراجع الحسابات:
 التوصية للمجلس بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم ،وذلك بعد التحقق مناستقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
 التحقق من استقاللية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ،ومدى فعالية أعمال املراجعة ،مع األخذ بعيناالعتبار القواعد واملعايير ذات الصلة.
ً
 مراجعة خطة مراجع الحسابات للمؤسسة املالية وأعماله ،والتحقق من عدم تقديمه أعماال فنية أو إدارية ت رجعن نطاق أعمال املراجعة ،وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات املؤسسة املالية. دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما ات ِ ذ بشأ ها.د.
-

ضمان االلتزام:
مراجعة نتائي تقارير الجهات الرقابية ،والتحقق من ات اذ املؤسسة املالية اإلجراءات الالزمة بشأ ها.
الرفع إلى املجلس باملسائل التي ترى ضرورة ات اذ إجراء بشأ ها ،وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين ات اذها.
التحقق من التزام املؤسسة املالية باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة ،وات اذ اإلجراءات الالزمة
لتحسين مستوى االلتزام النظامي في املؤسسة املالية.

 لجنة الترشيحات واملكافآت:
 .85تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل وال تزيد عن خمسة ،ويكون من بينهم عضوين مستقلين على األقل ،ويرأسها عضو
مستقل ،وال يجوز أن يرأسها رئيس املجلس.
 .86تعتمد الجمعية العامة ب ً
ناء على توصية من املجلس ،الئحة عمل اللجنة على أن تشمل ضوابط وإجراءات عملها ،ومهامها،
وإجراءات تعيين أعضائها ،ومدة عضويتهم ومكافآتهم.
ُ
 .87تعنى اللجنة بالبحث واقتراح مرشحين الختيارهم أعضاء للمجلس واإلدارة التنفيذية ،وإعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء
املجلس واللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية ،وذلك وفق تعليمات البنك املركزي ذات الصلة.
 .88يجب أال تقل اجتماعات اللجنة عن اجتماعين في السنة يتم خاللها دراسة أداء األعضاء وتقييمهم وترشيح أعضاء جدد ،ومناقشة
سياسة املكافآت والحوافز.
 .89تشمل مهام اللجنة اآلتي:
أ .التنسيق مع إدارة املوارد البشرية لتطوير سياسة اإلحالل والتعاقب الوظيفي ،والتأكد من التزام اإلدارة التنفيذية بها.
ب .وضع سجل يتضمن مؤهالت ومهارات أعضاء املجلس؛ بهدف التعرف على املهارات اإلضافية املطلوبة لتفعيل دور املجلس
وقيامه بمهامه ومسؤولياته.
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ج .التأكد من أن حجم املكافآت يتفق مع األعراف السائدة املحلية واألنظمة الرقابية ،ومرتبط بتحقيق مصالح املساهمين،
ً
وتحقيق أهداف املؤسسة املالية اإلستراتيجية طويلة املدى .ومن أن نظام الحوافز يتم مراجعته دوريا وال يشجع على
املشاركة في عمليات ذات م اطر عالية لتحقيق أرباح قصيرة املدى ،إلى جانب اتفاقه مع سياسة م اطر املؤسسة املالية
املعتمدة من املجلس.
 لجنة املخاطر:5
 .90تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل وال تزيد عن خمسة ،ويكون من بينهم ثالثة أعضاء غير تنفيذيين ،وال يجوز أن يرأسها
الرئيس التنفيذي.
ُ .91يشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من املعرفة بإدارة املخاطر ،ويكون من بينهم ذو خبرة في املخاطر السيبرانية والتقنية.
 .92يرتبط مدير املخاطر في املؤسسة املالية باملجلس من خالل لجنة املخاطر والتي عليها رفع مرئياتها حيال تقارير إدارة املخاطر إلى
املجلس.
 .93يجب أن تعقد اللجنة ما ال يقل عن أربعة اجتماعات في السنة ،ويمكن دعوة مدير املخاطر لحضور االجتماعات دون أن تكون له
عضوية بها.
 .94تشمل مهام اللجنة اآلتي:

ً
أ .وضع إستراتيجية وسياسات شاملة إلدارة املخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة املؤسسة املالية ،وأخذا بعين
االعتبار املخاطر السيبرانية والتقنية ،والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها ً
بناء على املت يرات الداخلية والخارجية

للمؤسسة املالية.
ب .تحديد مستوى مقبول للم اطر التي قد تتعرض لها املؤسسة املالية والحفاظ عليه ،والتحقق من عدم تجاوز املؤسسة
املالية له.
ج .التحقق من جدوى استمرار املؤسسة املالية ومواصلة نشاطها بنجاح ،مع تحديد املخاطر التي تهدد استمراراها خالل
ً
االثني عشر شهرا القادمة.
د .اإلشراف على نظام إدارة املخاطر باملؤسسة املالية ،وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة املخاطر التي قد
تتعرض لها املؤسسة املالية؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
ه .إعادة تقييم قدرة املؤسسة املالية على تحمل املخاطر وتعرضها لها بشكل دوري من خالل إجراء اختبارات التحمل على
سبيل املثال.
و .إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للم اطر والخطوات املقترحة إلدارة هذه املخاطر ورفعها إلى املجلس.
ز .التوصية للمجلس بتعيين/ا هاء خدمات مدير وحدة أو إدارة املخاطر.
ح .تقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر.
ط .ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر.
ي .مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر ووضع توصيات في شأنه قبل اعتماده من قبل املجلس.
ك .التحقق من استقالل موظفي إدارة املخاطر عن إدارات األعمال.
ُ
 5شركات التمويل :تسمى اللجنة بـ "لجنة إدارة املخاطر واالئتمان".

16

ل .التحقق من استيعاب موظفي إدارة املخاطر للم اطر املحيطة باملؤسسة املالية ،والعمل على زيادة الوعي بثقافة
املخاطر.
م .مراجعة ما تثيره لجنة املراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة م اطر املؤسسة املالية.
املبدأ السادس :حقوق املساهميـن
 .95على املجلس التأكد من أن سياسات الحوكمة املتبعة لدى املؤسسة املالية تحمي حقوق املساهمين وتسهل ممارسة حقوقهم،
وتساهم في توفير قنوات اتصال فعالة ووسائل متنوعة للتواصل مع جميع مساهمي املؤسسة املالية ،والتأكد من معاملتهم بالعدل
بما في ذلك مساهمو األقلية ،وكذلك حثهم باستمرار على املشاركة في اجتماعات الجمعية العامة وتقديم املقترحات املتعلقة بأداء
املؤسسة املالية وتطوير عملياتها.
 .96يجب أن يكون لدى املؤسسة املالية إجراءات محددة تضمن ممارسة املساهمين حقوقهم وحصولهم على املعلومات املناسبة دون
تأخير ،وتشمل هذه الحقوق :الحصول على األرباح ،وحضور جمعيات املساهمين ،واالشتراك في مداوالتها ،والتصويت على قراراتها
بالحضور الشخص ي أو باست دام وسائل التقنية ،وفق ما تحدده األنظمة والتعليمات ذات الصلة.
 .97على املؤسسة املالية تزويد البنك املركزي بنسخة من محاضر اجتماعات الجمعية العامة خالل فترة ال تزيد عن خمسة عشر
ً
يوما من تاريخ انعقادها.
 .98تشمل حقوق املساهمين الرئيسة ما يأتي:
أ .الحصول على جميع املعلومات ذات الصلة التي تمكن املساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه بصفة دورية
ودون تأخير ،بما ال يضر بمصالح املؤسسة املالية.
ب .املشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة ،على أن يؤخذ بعين االعتبار املواضيع التي يرغب املساهمون في
طرحها في مثل هذه االجتماعات.
ج .مناقشة املوضوعات املدرجة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة ،وتوجيه االستفسارات إلى أعضاء املجلس واملحاسب
القانوني ،والحصول على إفادة بشأ ها.
د .اختيار أعضاء املجلس باتباع أسلوب التصويت التراكمي.
ً
 .99يجب تزويد املساهمين بمعلومات حول مكان وتاريخ انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها قبل اجتماعها بواحد وعشرين يوما.
 .100للمساهمين حق ترشيح وانت اب أعضاء املجلس واالستفسار عن مؤهالتهم وخبراتهم وقدرتهم على أداء عملهم ،ومناقشة حجم
املكافآت والحوافز املالية التي يتقاضاها أعضاء املجلس وكبار التنفيذيين ،إضافة إلى حقهم في تقديم أي استفسار إلى املجلس
بشأن أي ممارسات غير مهنية والحصول على إفادة بشأ ها.
املبدأ السابع :اإلفصاح والشفــافية
 .101يضع املجلس سياسات مكتوبة لإلفصاح بما يتفق مع متطلبات اإلفصاح الواردة في األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة ،مع
مراعاة ما يلي:
أ .أن تتضمن تلك السياسات أساليب إفصاح مالئمة تمكن أصحاب املصالح من االطالع على املعلومات املالية وغير املالية
املتعلقة باملؤسسة املالية وأدائها بما في ذلك توجهات املؤسسة املالية املستقبلية وخططها االستراتيجية ،وكذلك
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.102

التصنيفات االئتمانية املمنوحة لها من وكاالت التصنيف الدولية.
ب .أن يكون اإلفصاح بشكل واضح وصحيح وغير مضلل ،وفي الوقت املناسب وعلى نحو منتظم ودقيق.
ج .مراجعة سياسات اإلفصاح بشكل دوري ،والتحقق من توافقها مع أفضل املمارسات ،ومع أحكام األنظمة واللوائح
والتعليمات ذات الصلة.
تقريرا ً
ُي ِعد املجلس ً
سنويا يعكس فيه عمليات السنة املالية املنتهية ،على أن يتضمن –بحد أدنا -اآلتي:
أ .أسماء أعضاء املجلس ،وأعضاء اللجان ،واإلدارة التنفيذية ،ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.
ً
ب .أسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة املؤسسة املالية عضوا في مجالس إدارتها الحالية
والسابقة أو من مديريها.
ج .تكوين املجلس وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي :عضو تنفيذي ،عضو غير تنفيذي ،عضو مستقل.
د .عدد اجتماعات املجلس التي ُعقدت خالل السنة املالية األخيرة ،وتواريخ انعقادها ،وسجل حضور كل اجتماع موضح
فيه أسماء الحاضرين.
ه .أي عقوبة أو جزاءات مفروضة على املؤسسة املالية من البنك املركزي أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية،
مع بيان أسباب املخالفة والجهة املوقعة لها.
و .تفاصيل املساهمات االجتماعية للمؤسسة املالية.
ً
ز .بيانا بتواريخ الجمعيات العامة املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة ،وأسماء أعضاء املجلس الحاضرين لهذه الجمعيات.
ح .اسم كل شركة تابعة أو من مجموعتها ورأس مالها ونسبة ملكية املؤسسة املالية فيها ونشاطها الرئيس ،والدولة املحل
الرئيس لعملياتها ،والدولة محل تأسيسها.
ً
ط .معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون املؤسسة املالية طرفا فيها ،أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء املجلس أو
لإلدارة التنفيذية فيه أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم ،حيث تشمل أسماء املعنيين باألعمال أو العقود ،وطبيعة هذه
األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبل ها ،وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل؛ فعلى املؤسسة املالية تقديم
إقرار بذلك.
ي .اإلفصاح عن املكافآت املمنوحة ألعضاء املجلس واللجان املنبثقة عنه وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى
مكافآت ،على أن يكون من بينهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي.
ك .نتائي املراجعة السنوية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في املؤسسة املالية ،ومدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بها.
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امللحق
ضوابط حوكمة قطاع الصرافة

 .1يجب على مراكز الصـ ـ ـ ـرافة وض ـ ـ ــع وتطوير الئحة داخلية للحوكمة واعتمادها من قبل املالك أو املجلس-حسـ ـ ـ ــب األحوال،-
ووض ــع الس ــياس ــات واإلجراءات الكافية واملالئمة لإلشـ ـراف والرقابة على أداء املركز ،والتأكد من التزام املوظفين بها ،وتزويد
ً
البنك املركزي بنســخة منها بعد اعتمادها أو عند إجراء أي تعديالت قد تتم عليها الحقا وذلك خالل ( )21يوم عمل من تاريخ
اعتماد الالئحة أو تعديلها ،ويجب أن تتضمن تلك الالئحة الضوابط اآلتية كحد أدنا:
ً
أ .وصف الهيكل التنظيمي متضمنا اإلدارات والوظائف ومهام ومسؤوليات كل منها.
ب .سياسات وإجراءات تمنع أو تحد من أي نشاط أو عالقة قد تؤثر في تطبيق مبادئ الحوكمة.
ً
ج .سياسة لإلبالغ عن املخالفات وفقا لتعليمات البنك املركزي في هذا الشأن ،وتزويد البنك املركزي بها.
د .ضوابط االستقاللية وفصل املهام.
ه .حدود املسؤولية واملساءلة.
ً
و .نصوصا تتعلق بمنع حالة تعارض املصالح املتوقعة أو الفعلية ،وآلية التعامل معها عند حدوثها.
ً
ز .وصفا لوظيفة االلتزام.
ً
ح .وصفا لوظيفة الرقابة الداخلية.
ط .أحكام النزاهة والشفافية.
ي .االلتزام باألنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
ك .وسائل الحفاظ على سرية املعلومات.
ل .أحكام عدالة التعامالت.
م .ضوابط حماية أصول مركز الصرافة.
ً
ن .أحكاما تتعلق بالتزام مراكز الصرافة بمبادئ املنافسة الشريفة ،ومنع االحتكار.
ً
س .أحكاما تتعلق باالمتثال لسياسات السلوك املنهي وأخالقيات العمل الخاصة باملركز.
 .2يجب على مركز الصرافة مراقبة املخاطر املتعلقة بنشاط املركز كم اطر العملة والتعرض ،ومتابعة حركة العملة واملخزون
وإعداد تقارير بذلك؛ على أن يتم اعتماد تلك التقارير من قبل املالك أو مجلس اإلدارة.
 .3على املالك أو املجلس إحاطة البنك املركزي بأي جزاءات مفروضة على مركز الصرافة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو
قضائية خالل فترة خمسة أيام عمل من تاريخ فرض الجزاء.
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