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 :
ا
 عامةأحكام أول

 تمهيدأ. 

  
ً
 إلىتهدف هذه املبادئ إلى مساعدة املؤسسات املالية على تعزيز األطر العامة للحوكمة واإلدارة الفاعلة، إضافة

 مساعدة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في اإلشراف على أنشطة هذه املؤسسات.

  بهدف ؛ املؤسسةمتطلبات التعيين في املناصب القيادية في املؤسسات املالية الخاضعة إلشراف أصدرت املؤسسة

شاغلي املناصب وضع الحد األدنى من معايير املالءمة التي يتوجب على املؤسسات املالية اتباعها لتقييم مدى مالءمة 

عد هذه املبادئ و أو غير املباشرة بالحوكمة،  كما أصدرت عدد من القواعد واللوائح ذات العالقة املباشرة ،القيادية
ُ
ت

بسجالت كافية إلثبات التزامها ؤسسة املالية تحتفظ امل أنيجب و ملا صدر أو سيصدر من تعليمات ذات عالقة. كملة ُم 

 املبادئ والتعليمات األخرى ذات العالقة.بهذه 

 ألخرى، وذلك عائد عن العمل في القطاعات ا على أعضاء مجلس اإلدارة اإلدراك أن العمل في القطاع املالي يختلف

 :لألسباب اآلتية

  .أ
ُ
 و ، األخرى  ي أعلى من القطاعاتعد املخاطر في القطاع املالت

ً
 عند املستثمرين أكثر تعقيدا

ً
وفي  ،وأصعب فهما

 بعض األحيان عند أعضاء مجلس اإلدارة.

املالية  ةجم التزامات املؤسسقد يؤدي حعمالءها، و  تجاهمختلفة التزامات  املالية املؤسساتتتحمل  .ب

 واملخاطر التي تواجهها عند اقترانها بأنظمة ضعيفة للرقابة الداخلية إلى أزمات مالية.

  أصبحت حوكمة الشركات من القضايا الضرورية في عالم األعمال، ويحقق توافر مبادئ جيدة للحوكمة العديد من

 الفوائد من أهمها:

 واملساعدة في صنع القرار.تطوير الكفاءة التشغيلية  .أ

 جذب االستثمارات الخارجية. .ب

 تحسين التقييم االئتماني وخفض كلفة رأس املال. .ج

 بناء أو استعادة الثقة بين أصحاب املصلحة الرئيسين. .د

 تعزيز العالقة مع املستفيدين. .ه

 زيادة استقرار األسواق املالية واإلسهام في التوظيف والنمو االقتصادي. .و

  عنى حـوكمة
ُ
من ِقبل مجلس اإلدارة واإلدارة الـتنفيذية، وشؤون الشركة  الشركات بأسلوب إدارة األعمال التـجاريةت

 وال سيما بالـنـسبـة لآلتي:

 وضع األهداف.  .أ

 إدارة األعمال. .ب

 حماية أصحاب املصالح .ج

 .لحةبة تجاه املساهمين وأصحاب املصااللتزام باملسئولية الواج .د

 الية مع األنظمة واللوائح.عدم تعارض أنشطة املؤسسات امل .ه
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ُ
 عن تعزيـز ثقة املستثمـرين. وتنطوي ت

ً
 في تحسين الكفاءة االقتصادية والنـمو، فضال

ً
 رئيسا

ً
ـعد حوكمة الشركات عنصرا

على مجموعة من العـالقات بـين إدارة الشركة ومـجلس إدارتها وبين مساهميها وأصـحاب املصالح اآلخرين. كما أنها 

اإلدارة  تعين علىالعام الـذي يتم من خالله تحـديد األهداف واإلشراف على تحـقيقها ومراجـعة األداء.  ويتوضـح اإلطار 

اعدهم علـى تحقيق أهـداف مجمـوعة حوافز مناسبة ألعضاء مجالس اإلدارات واملدراء التنفيذيين تستوفير السـليمة 

افر نظام فعـال للحوكمة في رفـع معدالت الثـقة وتعزيز عمل . ويساهم تو امساهمـيه مصـلحتها ومصالحو املالية  ةاملؤسس

 السوق بكل كفاءة.

 عدد من الهيئات واملنظمات املختصة تعليمات إرشادية  ؛ حيث اصدرتاكتسبت مبادئ حوكمة الشركات أهمية دولية

، ومن أهـم هـذه الهـيـئـات: 
ً
 ملبادئ الحوكمة متـعارف عليها دوليا

 (.BCBSاملصرفية )لجنة بازل للرقابة  .أ

 (.OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) .ب

 (.IFSBمجلس الخدمات املالية اإلسالمية ) .ج

 (.WBالبنك الدولي ) .د

 .(IAIS)الهيئة الدولية ملشرفي التأمين  .ه

 (.CPMIلجنة املدفوعات والبنية التحتية للسوق املالية ) .و
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 ب. التعريفات

 منها، مالم يقتِض السياق خالف  -أينما وردت في هذه املبادئ-يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 
ا
املعاني املبنية أمام كال

 ذلك:

 مؤسسة النقد العربي السعودي.املؤسسة: 

وشركات التمويل وشركات املدفوعات وشركات  ف وشركات التأمين وإعادة التأمينالبنوك واملصار املؤسسة املالية: 

 العاملة في اململكة التي تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي.ومؤسسات الصرافة 

 مجلس إدارة املؤسسة املالية.املجلس: 

 عضو مجل عضو تنفيذي:
ً
 اليومية. إلدارة التنفيذية للمؤسسة املالية ويشارك في األعمال في اس اإلدارة الذي يكون متفرغا

 إلدارة املؤسسة املالية وال يشارك في األعمال اليومية.عضو غير تنفيذي: 
ً
 عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا

في مركزه وقراراته،  ومستقلال تنطبق عليه عوارض االستقاللية، الذي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  عضو مستقل:

 على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد، بما يُ 
ً
عين مجلس اإلدارة على اتخاذ ويكون قادرا

 هم في تحقيق مصالح املؤسسة املالية.االقرارات السليمة التي تس

املنوط بهم إدارة أعمال املؤسسة املالية اليومية، واقتراح  األشخاصاإلدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين )اإلدارة العليا(: 

 القرارات االستراتيجية وتنفيذها كالرئيس التنفيذي ونوابه ومديري اإلدارات الرئيسية أو من ينوب عنهم. 

 األقارب أو صلة القرابة: 

  والجدات، واألجداد، باء، واألمهاتاآل.  

 ماألوالد، وأوالده. 

  األشقاء، أو ألب، أو ألم.اإلخوة واألخوات 

 .األزواج والزوجات 

 :  1األطراف ذوي العالقة

 كبار املساهمين في املؤسسة املالية. .أ

 أعضاء مجلس إدارة املؤسسة املالية أو إحدى شركاته التابعة وأقاربهم. .ب

 كبار التنفيذيين في املؤسسة املالية أو إحدى شركاته التابعة وأقاربهم. .ج

 كبار التنفيذيين لدى كبار املساهمين في املؤسسة املالية.أعضاء مجلس اإلدارة و  .د

 لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم.-من غير الشركات –املنشآت اململوكة  .ه

 الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شركاء فيها. .و

مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم في مجلس إدارتها أو من كبار  الشركات التي يكون أي من أعضاء .ز

 التنفيذيين فيها.

                                                                    

 ذا عالقة كل من األشخاص املشار إليهم في 1
ً
 ( من املادة السادسة والخمسون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.1الفقرة ) بالنسبة لشركات التمويل، يعد طرفا
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 أو أكثر. %5شركات املساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم ما نسبته  .ح

أو أقاربهم مصالح مالية فيها، أو تكون ضامنه  الشركات التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين .ط

 لهم، أو لديهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصح أو التوجيه. 

 .اأو أعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذيه ؤسسة املاليةأي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات امل .ي

 الشركات التابعة للمؤسسة املالية. .ك

 ين.املراجعين الخارجي .ل

كل من له مصلحة في املؤسسة املالية مثل املساهمين واملوظفين واملستثمرين، والدائنين، والعمالء، أصحاب املصالح: 

 ، واملستفيدين من التغطية التأمينية.واملتعاقدين، واملوردين، واملشرفين

 املالية أو حقوق التصويت فيها.: كل من يملك ما نسبته خمسة باملائة أو أكثر من أسهم املؤسسة كبار املساهمين

من أسهما  أو أكثر  : أي جهة اعتبارية تملك املؤسسة املالية فيها أو تسيطر على ما نسبته خمسون باملائةالشركات التابعة

 أو حقوق التصويت فيها، بما في ذلك الشركات ذات األغراض الخاصة. 

 أو أكثر من إجمالي إيرادات املؤسسة املالية. ئةواحد باملاالعمليات التي تشكل نسبة  العملية الجوهرية:

أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم التي  التصويت التراكمي:

 يملكها، بحيث يحق له التصويت بها ملرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من املرشحين دون تكرار لهذه األصوات.

 

 التطبيق نطاق. ج

 :
ً
  ،املؤسسةاملؤسسات املالية الخاضعة إلشراف  كافةتسري هذه املبادئ على أوال

ُ
 :عد استرشاديه ملا يليوت

 ،شركات التمويل االستهالكي املصغر التي يرخص لها وفق قواعد تنظيم شركات التمويل االستهالكي املصغر .1

، التي يرخص لها وفق قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر املحدثة وشركات التمويل متناهي الصغر 

واملنشآت املساندة لنشاط التمويل التي يرخص لها وفق قواعد الترخيص للنشاطات املساندة لنشاط التمويل، 

 لنظام اإليجار التمويلي، وشركات تسجيل عقود 
ً
كام التي ُينص باستثناء األحاإليجار التمويلي التي يرخص لها وفقا

 .ذات العالقة على أنها إلزاميةوالتعليمات عليها في األنظمة 

  رخص لها وفق القواعد التنظيمية ملقدمي خدمات املدفوعات.فوعات التي يشركات املد .2

 قواعد املنظمة ملزاولة أعمال الصرافةالرخص لها وفق لتي ياشركات ومؤسسات الصرافة  .3
ُ
عد األحكام الواردة ، وت

 امللحق )أ( من هذه املبادئ إلزامية.ضمن 

 :
ً
 يحق للمؤسسة في أي وقت إلزام أي من شركات املهن الحرة، أو املؤسسات املالية ثانيا

ُ
 رِخ التي قد ت

ً
ص لها مستقبال

 شادي.إلزامي أو استر بشكل سواء كان ذلك تطبيق بعض أو جميع متطلبات هذه املبادئ 
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 ثا
ا
 املبادئ الرئيسية للحوكمة: نيا

 ملبدأ األول: مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارةا

ليتمكن املساهمون واملستثمرون من الحكم على كفاءتهم  ؛على املجلس اإلفصاح عن السير الذاتية لجميع أعضاءه .1

 ،اإلفصاح عن اآللية املتبعة لإلشراف على نزاهة وأداء األعضاء إضافة إلىوقدرتهم على القيام بمهامهم على نحو فعال، 

 سبق إدانته بحكم قضائي أو جريمة مخلة بالشرف واألمانة.قد ومراعاة عدم ترشيح أي عضو 

أن يكون أعضاء املجلس مؤهلين للقيام باألعمال املوكلة إليهم، وأن يكون لديهم فهم واضح للدور املطلوب منهم  جبي .2

  ،ولديهم القدرة على ممارسة الحكم السليم بموضوعية في جميع شؤون املؤسسة املالية
 
. سمون بالسمعة الحسنةويت

وإدارية مختلفة وخبرات مالية وصفات شخصية مالئمة وال وعلى األعضاء مجتمعين أن يملكوا مهارات مهنية وعملية 

سيما األمانة وااللتزام، والتمتع بقدر عال من الكفاءة واملسؤولية، ولديهم املقدرة على اإلشراف واملتابعة وتوجيه شؤون 

 املؤسسة املالية لتحقيق أهدافها االستراتيجية.

 إلى مشاركتهم بفعالية في مناقشات تعتمد فعالية املجلس على خبرة األعضاء وقدرتهم عل .3
ً
ى الحكم بمنظور شامل، إضافة

 .املجلس واإلملام باملواضيع املطروحة قبل اتخاذ قرار بشأنها

أن يتمتع أعضاء املجلس بمستوى عاٍل من املعرفة والخبرة واملهارة، إضافة إلى الرغبة املستمرة في التعلم  جبي .4

 الصفات اآلتية:أن تتضمن مؤهالت العضو  علىوالتطور، 

 :بما يؤدي إلى ديه القدرة على تفويض الصالحيات وأن يكون ل ،أن يتمتع العضو بمهارات قيادية القيادة

 تحفيز األداء لتطبيق أفضل املمارسات في مجال اإلدارة الفاعلة والتمسك بالقيم واألخالق املهنية.

 :ف الستقاللية 
ً
 وموضوعيا

ً
 التنفيذية ي اتخاذ القرار دون أي تأثير من اإلدارةقدرة العضو على أن يكون محايدا

 أو من جهات أخرى خارجية.

 :هارات والرغبة في مواصلة التعلممستوى التعليم والتدريب وامليعكسها  الكفاءة. 

 :القدرة على التوجيه االستراتيجي والتخطيط بعيد املدى والرؤية املستقبلية الواضحة. التوجيه 

 :درة على قراءة البيانات والتقارير املالية وفهمها، وكذلك النسب املستخدمة لقياس األداء.الق املعرفة املالية 

 :يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته. أال  اللياقة الصحية 

 :متطلبات مبادئ الحوكمة السليمة من أهم اآلتية صفاتباليعد التزام أعضاء املجلس  .5

 :صح لها عن أي معلومات فوأن يُ أن تكون عالقة العضو باملؤسسة املالية عالقة مهنية صادقة،  الصدق

 .ةالتابع اذات عالقة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع املؤسسة املالية أو مع إحدى شركاته

 :يات( عادلة والتأكد من أن العملية أو )العمل ،في املصالح عارضتجنب العمليات التي قد يظهر فيها ت الولء

 للوالء املنشود على العضو مراعاة اآلتي: وتم تنفيذها دون تفضيل.
ً
 وتحقيقا

 ممارسة دورة بأمانة ونزاهة وتفضيل مصلحة املؤسسة املالية على مصالحه الشخصية. .أ
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 املصالح وعدم استغالل املنصب لتحقيق مصالح شخصية.عارض تجنب ت .ب

ــــويت على أي قرار  رضعاإبالغ املجلس )دون تأخير( عن أي عملية ت .ج ــ ــ ـــــالح وعدم التصــ ــ محتمل في املصـــ

 قد يؤثر على مصالح املؤسسة املالية وأصحاب املصلحة.

الحفاظ على ســـرية املعلومات وعدم إفشـــارها لطرف آخر، إضـــافة إلى تجنب االســـتفادة منها لتحقيق  .د

 مكاسب شخصية.

 لتحقيق مكاسب شخصية. املالية عدم استغالل موجودات املؤسسة .ه

 :واألخرى املحددة من  ،تأدية الواجبات واملسؤوليات املحددة في النظام األساس ي للمؤسسة املالية الهتمام

الجهات اإلشرافية والرقابية، والسعي إلى الحصول على كافة املعلومات املتوافرة للتأكد من أن جميع القرارات 

 عل
ً
 العضو القيام باآلتي:لك، على ى ذاملتخذة في صالح املؤسسة املالية. عالوة

 العمل بكل أمانة ملصلحة املؤسسة املالية وأصحاب املصلحة. .أ

 طرح األسئلة ذات العالقة ومناقشة املدراء التنفيذيين باملؤسسة املالية. .ب

 التأكد من إدراج املواضيع املهمة والرئيسية في جدول أعمال املجلس. .ج

 دعي ذلك.حضور االجتماعات بانتظام وعدم التغيب دون عذر يست .د

 معلومات شاملة للمجلس في حال طلبها. التنفيذيالتأكد من تقديم عضو  .ه

 اإلشراف والرقابة على إدارة املؤسسة املالية. .و
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 مجلس اإلدارةوشؤون بدأ الثاني: التعيين امل

.خمسة وال يزيد على أال يقل عن ، أعضاء املجلسللمؤسسة املالية عدد  حدد النظام األساسيُ  .1
ً
 2عن أحد عشر عضوا

محددة وواضحة لترشيح واختيار أعضاء املجلس مع مراعاة التنوع  وتعليمات اعتماد إجراءات على املؤسسة املالية .2

أثنين، وأال يقل عدد األعضاء املستقلين  عن في الخبرات وتركيبة املجلس، على أال يتجاوز عدد األعضاء التنفيذيين

 ، أيهما أكثر.لسثلث أعضاء املجعضوين أو عن عن 

التأكد من تناسب عدد أعضاء املجلس مع ، والذي عليه 3على األعضاء اختيار رئيس غير تنفيذي لرئاسة املجلس .3

 عدالة تمثيل األعضاء املستقلين وغير املستقلين. ، و نشاطهاطبيعة حجم املؤسسة املالية و 

 للرئيس، على األعضاء ا .4
ً
 من مهام أال يم علىختيار عضو غير تنفيذي نائبا

ً
اإلدارة ارس الرئيس أو نائب الرئيس أيا

 لها ،)املدير العام(التنفيذية 
ً
 .وأن يكون هناك فصل للمسؤوليات وتوزيعا

م شخصيته وقدرته في الحكم على األمور وتحديد أي عالقة أو ظروف على املجلس أن يحدد استقاللية العضو ويقي ِ  .5

 على عدم ممانع جبوي ،استقالليتهي إلى التأثير على قد تؤد
ً
قبل ترشيح أي عضو من  ة املؤسسةالحصول كتابيا

كما يجب إشعار . أو أعضاء اللجان املنبثقة من املجلس ين أي من شاغلي املناصب القياديةأعضاء املجلس أو تعي

 عند قبول استقالة/ أو ترك العمل/ أو إنهاء خدمات/انتهاء عضوية أي عضو من أعضاء امل
ً
أو  ،جلساملؤسسة كتابيا

أيام  )خمسة(ألي سبب كان خالل  انتفت استقاللية أي عضو  أو في حال ،أي موظف من شاغلي املناصب القيادية

 .عمل

 اآلتية: حوالال تتحقق االستقاللية في عضو مجلس اإلدارة في األ  .6

  .أ
ً
  .ا نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم املؤسسة املالية أو من مجموعتهامأن يكون مالكا

 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة باملائة أو أكثر من أسهم املؤسسة املالية أو  .ب
ً
أن يكون ممثال

 .من مجموعتها

 .أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء املجلس في املؤسسة املالية أو من مجموعتها .ج

 .أو من مجموعتها أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في املؤسسة املالية .د

 أن يكون عضو مجلس إدارة أحد الشركات التابعة للمؤسسة املالية املرشح لعضوية مجلس إدارتها.  .ه

 خالل العاميين املاضيين لدى امل .و
ً
من أو أي طرف متعامل معها أو املالية  ؤسسةأن يعمل أو كان يعمل موظفا

 لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف مجموعتها
ً
، كمراجعي الحسابات وكبار املوردين، أو أن يكون مالكا

 خالل العاميين املاضيين. 

 أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب املؤسسة املالية.  .ز

                                                                    
 ألفضل املمارسات املتبعة.باستثناء البنوك واملصارف في 2

ً
 وفقا

ً
 جب أال يقل عن تسعة وال يزيد عن أحد عشر عضوا

 بالنسبة للبنوك واملصارف. 3
ً
 على أن يكون مستقال
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)مئتا أو أي من لجانه تزيد عن أن يتقاض ى مبالغ مالية من املؤسسة املالية عالوة عن مكافأة عضوية املجلس  .ح

لس من مكافئات العام السابق التي حصل عليها مقابل عضوية املج خمسين باملائةأو عن ألف( لاير سعودي، 

 4.أو أي من اللجان أيهما أقل

 ؤسسة املالية، أو أن يتجر في أحد الفروع النشاط الذي تزاوله.أن يشترك في عمل من شأنه منافسة امل .ط

 أن يكون قد أمض ى ما يزيد عن )تسع( سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة املؤسسة املالية. .ي

 5.ولى تزيد عن )مليون( لاير سعوديأن يكون لديه عالقة ائتمانية باسمه أو باسم أحد أقاربه من الدرجة األ  .ك

يكون لديه التزام مالي تجاه املؤسسة املالية أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا بشكل يمكن أن  .ل

 6أن يؤثر على قدرته على الحكم واتخاذ القرارات باستقاللية تامة.

عد  من قبيل املصلحة النافية الستقاللية عضو  .7
ُ
 العامة التي يجب لها الحصول على ترخيص من الجمعية املجلسال ت

الشخصية إذا تمت هذه األعمال والعقود بنفس  هلتلبية احتياجات املجلساألعمال والعقود التي تتم مع عضو  العادية

لم تَر  األوضاع والشروط التي تتبعها املؤسسة املالية مع عموم املتعاقدين واملتعاملين وكانت ضمن النشاط املعتاد، ما

 7.كخالف ذل واملكافآت لجنة الترشيحات

 في مجلس .8
ً
للعضو أن يشغل وتعمل داخل اململكة، ويحق مماثلة مؤسسة مالية  إدارة ُيحظر أن يكون العضو عضوا

وفي حال وجود تعارض شركات أخرى وبحد أقص ى خمس شركات مدرجة أو غير مدرجة.  عضوية مجالس إدارات

 .للمصالح تطبق على العضو سياسة تعارض املصالح

 أي عضو مجلس أو موظف صدر حكم بإشهار إفالسه أو حكم  .9
ً
 .واألمانة في جريمة مخلة بالشرفعليه يعد مستقيال

ــــنوات (ثالث)تكون فترة عضــــــــــــوية املجلس  .10 ــ ــ ــ ـــــاء املجلس .ســ ــ ــ ــ ـــيح ، م رئيس املجلسهفي ابم، ويحق لجميع أعضـ ــ ــ ــ ــ إعادة ترشـ

 تعيينهم. التي تلي العادية سنوات عن طريق الجمعية العامة (ثالث)أنفسهم كل 

 سنة متواصلة. (اثني عشر)خدمة أي عضو في املجلس أو اللجان املنبثقة منه أكثر من ُيفضل أال تتجاوز  .11

في فصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية املجلس أن يُ  .12

 املصالح:

ؤسسة املالية التي يرغب في والعقود التي تتم لحساب املوجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال  .أ

 ح ملجلس إدارتها.رشيالت

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

ها ومنتجاتها تقديم برامج تعريفية لألعضاء ومعلومات شاملة عن رسالة املؤسسة املالية واستراتيجيتها وأنشطت جبي .13

وأفضل املمارسات املهنية، إضافة إلى تحديد األهداف االستراتيجية التي تسعى املؤسسة املالية إلى تحقيقها. وعلى 

املؤسسة املالية تزويد أعضاء املجلس )التنفيذيين وغير التنفيذيين( بمذكرة توضح الدور املطلوب منهم ومسؤولياتهم 

                                                                    
 .شركة التأميناملبالغ املتعلقة بعقود التأمين بالنسبة ألعضاء مجلس إدارة  تستثنى من ذلك 4
 فقرة خاصة للبنوك واملصارف. 5
 فقرة خاصة للشركات العاملة في التأمين. 6
 تستثنى شركات التمويل من أحكام هذه الفقرة. 7
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توافر آلية لدى املؤسسة املالية ملتابعة مستجدات األنظمة  تعينالطرفين. وي كام التعاقدية بينوالشروط واألح

 على حدهاملالية والتعليمات اإلشرافية والرقابية وإيضاح تأثيرها املتوقع على املؤسسة 
ً
 .وعلى املجلس واألعضاء كال

عليه تقديم بيان مكتوب إلى رئيس ، وكانت لديه ملحوظات على أداء املؤسسة املالية، فأحد أعضاء املجلسإذا استقال  .14

 .املجلس، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء املجلس وتزويد املؤسسة بنسخٍة منه

على املجلس بصفة دورية تقييم أداء أعضاء املجلس مجتمعين، وتقييم أداء كل عضو على حدة، ويساهم تكليف جهة  .15

وعلى املجلس مراجعة فعالية ضوابطه املتبعة وإجراءات  خارجية لتقييم أداء املجلس وأعضائه في موضوعية التقييم،

 عمله وتحديد نقاط الضعف وعمل التغييرات املطلوبة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

  (أربعة)عن  ما ال يقلعلى أعضاء املجلس عقد  .16
ً
كل )ثالثة( أشهر؛ ملناقشة ودراسة  مرة واحدة، اجتماعات سنويا

سواء كان بالحضور الشخص ي أو  اجتماعات املجلس حضور بغي على األعضاء استراتيجيات املؤسسة املالية، وين

. وفي حال عدم مشاركة العضو في )ثالثة( اجتماعات في السنة دون عذر يستدعي ذلك، يجوز استخدام وسائل التقنية

أن يعقد أعضاء املجلس غير التنفيذيين اجتماعات مغلقة يجب و إنهاء عضويته.  -بناًء على توصية املجلس-للجمعية العامة 

 .مرة في السنة على األقل املجلس التنفيذييندون حضور أعضاء 

ِ يجب أن  .17
 
أي عملية تصويت تمت خالل االجتماع، بما في ذلك املعارضة أو االمتناع عن  محضر اجتماع املجلس قيوث

وأن ُيعد بيان يشتمل على  ،تم الرجوع إليها خالل االجتماعاتات اإلشارة وإرفاق أي وثائق أو مستند يتمالتصويت، و 

لتصويت )إن وجد( ألي عضو أسماء األعضاء الحاضرين وغير الحاضرين وقائمة باللجان املعتمدة وأي امتناع عن ا

 ، وأسبابه

بداية كل عام، وضع جدول زمني محدد لتلقي التقارير من اللجان املعنية ومن مراقبي الحسابات الداخليين  على املجلس .18

والخارجيين وأن يتأكد من أن آلية جمع التقارير وإعدادها وتقديمها سليمة ومتفقة مع السياسة الداخلية املعتمدة، 

 .ي أوقاتها املحددةبما في ذلك إعداد املعلومات املهمة وعرضها على املجلس ف

 للسر من بين أعضائه أو من غيرهم .19
ً
متطلبات التعيين في املناصب القيادية في املؤسسات  مع مراعاة ،ُيعين املجلس أمينا

، شريطة املجلسسر  نيد الشروط الواجب توافرها في أمي، ويقوم مجلس اإلدارة بتحداملؤسسةاملالية الخاضعة إلشراف 

 على 
ً
تكون لديه خبرة عملية وأن  ادلهاشهادة جامعية في القانون أو املالية أو املحاسبة أو اإلدارة أو ما يعأن يكون حاصال

 ذات صلة ال تقل عن ثالث سنوات، أو أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات.

يجوز عزله إال بقرار من املجلس ما  وال ، اته بناًء على توجيه رئيس املجلسمسؤولياته واختصاص املجلسؤدي أمين سر ي .20

 في هذا الشأن، وتشمل مسؤولياته واختصاصاته على اآلتي:
ً
 لم يتضمن النظام األساس ي للمؤسسة املالية أحكاما

توثيق اجتماعات املجلس وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان مكان االجتماع  .أ

وتوثيق قرارات املجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه، 

وتوقيع املحاضر من جميع األعضاء  -إن وجدت–وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها 

 الحاضرين.

رفع إلى املجلس والتقارير التي يعدها املجلس. .ب
ُ
 حفظ التقارير التي ت
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مال املجلس وأوراق العمل والوثائق واملعلومات املتعلقة به، وأي وثائق أو تزويد أعضاء املجلس بجدول أع .ج

بمدة ال  ذات عالقة باملوضوعات املشمولة في جدول االجتماع املجلسمعلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء 

 .تقل عن )عشرة( أيام عمل

 التحقق من تقيد أعضاء املجلس باإلجراءات التي أقرها املجلس. .د

 ضاء املجلس بمواعيد اجتماعات املجلس قبل التاريخ املحدد بمدة كافية.تبليغ أع .ه

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

التحقق من حصول أعضاء املجلس بشكل كامل وسريع على نسخة محاضر اجتماعات املجلس واملعلومات  .ز

 لية.والوثائق املتعلقة باملؤسسة املا

 التنسيق بين أعضاء املجلس. .ح

 تنظيم سجل إفصاحات أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية. .ط

 تقديم العون واملشورة إلى أعضاء املجلس. .ي
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 املبدأ الثالث: مسؤوليات مجلس اإلدارة

 عن نجاحفع   مجلسينبغي أن يكون لكل مؤسسة مالية  .1
ً
تحقيق األهداف  ، ويتمثل دور املجلس فيهاال، مسؤوال

إيجاد تعليمات شاملة للحوكمة، و تقييم وإدارة املخاطر، للألنظمة الرقابية  االستراتيجية، والتأكد من وجود إطار عام

 .املالية للقيم واملبادئ املهنية واملوافقة واإلشراف على تطبيق املؤسسة

الستراتيجية، واإلشراف على على األهداف ا اإلشراف على عمل املؤسسة املالية، بما في ذلك املوافقة املجلسعلى  .2

 إلى اإلشراف على اإلدارة التنفيذيةتنفيذ
ً
 .ها، إضافة

الفصل  جبحدود واضحة للمسؤولية واملساءلة وااللتزام بها في جميع مستويات املؤسسة املالية، وياملجلس ضع يَ  .3

 .التام للمسؤوليات على مستوى اإلدارة التنفيذية

لس القيام باملهام واملسؤوليات املوكلة إليهم من خالل توافر سياسات وإجراءات مناسبة على أعضاء املجيجب  .4

 لإلشراف والرقابة على أداء املؤسسة املالية.

 أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض اختصاصاته، له و  ،تقع على عاتق املجلس املسؤولية عن أعماله .5
ً
أن يفوض لجانا

 .س إصدار تفويض عام أو غير محدد املدةوفي جميع األحوال ال يجوز للمجل

تقع املسؤولية النهائية على املجلس في إدارة شؤون املؤسسة املالية، بما في ذلك املوافقة على أهداف املؤسسة املالية  .6

ومتابعة تنفيذ تعليمات الحوكمة، ونشر  ،املوافقة على استراتيجية املخاطراالستراتيجية واإلشراف على تنفيذها، و 

 .، وكذلك اإلشراف على اإلدارة التنفيذية ومتابعة إدارهااملالية القيم املهنية داخل املؤسسة

نظام لتقييم أداء موظفيها بجميع مستوياتهم بشكل موضوعي ومنهجي. وعلى وجه  على املجلس الـتأكد أن لدى املؤسسة املالية .7

 على املدى الطويل وال يقتصر على أداء سنة واحدة فقط. تنفيذيةنى تقييم أداء اإلدارة الالتحديد، يجب أن ُيب

على املجلس التأكد من سالمة املؤسسة املالية ومالئتها املالية، واملحافظة على عالقات فعالة مع السلطات االشرافية  .8

املؤسسة املالية، كما يجب عليهم معرفة  والرقابية، وعلى أعضاء املجلس دراسة وفهم األنظمة ذات العالقة بعمل

متطلبات التعيين في املناصب القيادية في املؤسسات املالية الخاضعة إلشراف املؤسسة، إضافة إلى األنظمة 

 .والتعليمات الصادرة عن املؤسسة أو أي جهة تنظيمية أخرى ذات عالقة

واإلدارة التنفيذية بما  املجلستوزيع املهام بين يجب أن يحدد الهيكل التنظيمي للمؤسسة املالية االختصاصات و  .9

 ِ
حقق التوازن في الصالحيات ن كفاءة اتخاذ قرارات املؤسسة املالية، ويُ يتفق مع أفضل ممارسات الحوكمة، ويحس 

 :املجلس اآلتيوالسلطات بينهما، ولتحقيق ذلك يتعين على 

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

 واملسؤوليات املوكلة إلى املستويات التنظيمية املختلفة.

التنفيذ  ةوجدول وطريق ،اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية تحدد الصالحيات املفوضة إلى اإلدارة التنفيذية .ب

بشأن ممارستها للصالحيات ومدة التفويض. وللمجلس أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية 

 املفوضة.

 تحديد املوضوعات التي يحتفظ املجلس بصالحية البت فيها. .ج
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تنفيذ التزامات املؤسسة  على املجلس ضمان كفاية املوارد البشرية واملالية لتحقيق األهداف االستراتيجية وضمان .10

إضافة إلى مسؤوليتهم عن حماية أصحاب  والتأكد من التزام املوظفين بالسياسات واإلجراءات املعتمدة،، املالية

 .املصالح

والتأكد أن املؤسسة املالية لديها ، ي املراكز الرئيسية )عند الحاجة(على املجلس اختيار وتغيير املوظفين التنفيذيين ف .11

 للعمل ويملك املهارات املطلوبةمناسبة إلحالل سياسة 
ً
 .بديل يكون مؤهال

تباع اإلدارة التنفيذية سياسات تمنع أو إوالتأكد من  ،ملنهي داخل املؤسسة املاليةالسلوك ا قواعدعلى املجلس تعزيز  .12

 .تحد من أي نشاط أو عالقة قد تؤثر على تطبيق مبادئ الحوكمة

أو تنظيمية أو قضائية  ةعلى املجلس إحاطة املؤسسة بأي جزاءات مفروضة على املؤسسة املالية من أي جهة إشرافي .13

 .أيام عمل من تاريخ فرض الجزاء (خمسة)خالل فترة 

على املجلس اعتماد السياسة العامة للمخاطر والتأكد من تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي، وربط مستوى املخاطر  .14

وخطة رأس املالية ستراتيجية العامة لعمل املؤسسة تحملها في فترة زمنية محددة باال بالتي ترغب املؤسسة املالية 

 ، يعمخاطرللكون لدى املؤسسة املالية إدارة ي أن جبوي .املال
ً
تمد املجلس إجراءات عملها، على أن يرأسها مديرا

 عن إدار كما ينبغي ، يتم منحه السلطات املناسبةو ، رمخاطلل
ً
وفي حال تم االستغناء أو  .األعمال اتأن يكون مستقال

 على م
ً
 بذلكاستقالة مدير املخاطر ألي سبب كان، فال بد من الحصول أوال

ً
  .وافقة املجلس، وإشعار املؤسسة كتابيا

منحهم السلطة، واالستقاللية،  جبإدارة املراجعة الداخلية، وي إدارة لاللتزام إضافة إلى تكوين املؤسسة املالية على .15

 واملوارد املناسبة، وأن يكون لديهم القدرة للتواصل مع املجلس. 

الداخلي واملراجع الخارجي، والتأكد من االلتزام بمتطلبات اإلفصاح على املجلس التأكد من استقاللية املراجع  .16

 .والشفافية بشأن التقارير واملعلومات املالية والكشف عنها دون تأخير

على املجلس اإلملام باملخاطر األساسية التي يمكن أن تؤثر على املجموعة جميعها وعلى الشركات التابعة، وعلى املجلس  .17

ناسب على هذه الشركات، مع أهمية األخذ في االعتبار االستقاللية القانونية ومتطلبات مهام رقابي م ممارسة دور 

 .على مجلس إدارة الشركة التابعة ملشرفةالحوكمة التي يمكن تطبيقها من الجهة ا

ة مناسبة ى مستوى املجموعة، وأن تتوافر آليعلالهياكل املالية وغير املالية  على أعضاء املجلس فهم وتوجيه تعيني .18

                                                                                                                                                                                             للحصول على املعلومات املحدثة بشأن هيكلة املجموعة.

على املجلس متابعة تطبيق السياسات لتحديد حاالت تعارض املصالح املحتملة، وفي الحاالت التي ال يمكن تفادي  .19

واألنظمة  املصالح، يجب الحصول على عدم ممانعة املؤسسة وأن تتم إدارتها بما ال يتعارض مع نظام الشركاتتعارض 

 األخرى ذات العالقة.

ي األنظمة والتعليمات ذات العالقة، يضع املجلس سياسة مكتوبة وواضحة نص خاص ف ما ورد بشأنهمع مراعاة  .20

 في حاالت تعارض املصالح الواقعة واملحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر 
ً
للتعامل مع األطراف ذوي العالقة، خصوصا

 عن تحديد إجراءات تط املجلسفي التعامل واتخاذ القرارات في املؤسسة املالية، ويكون 
ً
بيقها على أن تكون مسؤوال

ملزمة لكافة أعضاء املجلس، واإلدارة التنفيذية وغيرهم من العاملين في املؤسسة املالية، وأي أصحاب مصالح آخرين، 

 كما يجب أن تتضمن على األقل ما يلي:

 أمثلة على حاالت يمكن أن ينشأ عنها تعارض في املصالح. .أ
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مع أصحاب مصلحة قد تؤدي إلى تعارض املصالح باستثناء آلية واضحة للموافقة على أي تعامالت أو تعاقد  .ب

منح ألعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية كجزء من عقد العمل.
ُ
 أي مزايا مالية ت

في  املجلسآلية واضحة لإلفصاح عن أي حاالت يمكن أن تؤدي لتعارض املصالح، وتوضيح مسؤولية أعضاء  .ج

ي يمكن أن ينشأ عنها تعارض في املصالح أو اإلخالل بموضوعية العضو االمتناع عن التصويت في الحاالت الت

  عن القيام بمهامه.

 أن تتم ألغراض تجارية فقط. جبمع األطراف ذوي العالقة والتي ي إجراءات للتعامالت .د

 إجراءات التعامل عند عدم االلتزام بالسياسة. .ه

 التأكيد على تجنب أي أنشطة تؤدي إلى تعارض املصالح. .و

  .عمل (يومي)اإلفصاح عن هذه التعامالت بشكل فوري وسليم للمؤسسة خالل  .ز

مصالح  تعارض املصالح وأي تعارضب، فيما يتعلق اإلفصاح للمؤسسةو  إلفصاح العلنياعلى املجلس تحديد إجراءات  .21

التي لم تتم  محتمل. كما يجب أن تتضمن منهجية املؤسسة املالية في اإلفصاح وإدارة تعارض املصالح في الحاالت

كن مي .ملالية في حال التخلف عن اإلفصاحتغطيتها في سياسات املؤسسة املالية واإلجراءات التي تتخذها املؤسسة ا

قد يؤدي تدفق املعلومات حيث سة املالية تابعة ملجموعة عامة، املصالح في حال كون املؤس عارضأن تنشأ عمليات ت

املصالح )مثل: تبادل معلومات سرية بين  عارضالشركات األخرى التابعة إلى تأو بين املؤسسة املالية والشركة األم 

 الكيانات املختلفة للمجموعة(.

واإلدارة التنفيذية من املسؤولية وتظل  املجلسفي حال إسناد عمليات املؤسسة املالية لطرف آخر فإن ذلك ال يعفي  .22

يؤدي إسناد بعض وظائف عمليات املراجعة الداخلية وإدارة مسؤوليتهم قائمة، وال يمكن تفويضها ملقدم الخدمة، وال 

من اإلشراف واملتابعة  املجلسااللتزام وإدارة املخاطر واإلدارات األخرى إلى الشركة األم )املجموعة( إلى إعفاء مسؤولية 

ات اإلسناد إلى واملسؤولية، وعليه إدراك املخاطر املترتبة على عملية اإلسناد لطرف آخر، والتأكد من خضوع عملي

 ذات العالقة.تعليمات املؤسسة 

23. :
ً
 على املجلس دوريا

 على األقل( مع األخذ باالعتبار أدائه في املجلس. املجلستقييم كل عضو من أعضاء  .أ
ً
  )سنويا

 ه وتكوينه.وإجراءات عمله وحجم املجلس وهيكلمراجعة فاعلية ضوابطه املتبعة  .ب

 املطلوبة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.تحديد نقاط الضعف وعمل التغييرات  .ج

مراجعة مدى فعالية إجراءات وممارسات الحوكمة املتبعة، وتحديد إذا كان هناك حاجة ألي تحسينات أو  .د

تغييرات. ويجب عليه أن يستخدم نتائج هذه التقييمات كجزء من جهود التحسين املستمرة التي يقوم بها، 

 ة.املؤسساألمر مشاركة النتائج مع وإذا تطلب 

على املجلس وضع السياسات واإلجراءات الكافية واملالئمة لإلشراف والرقابة على أداء املؤسسة املالية، والتأكد من  .24

 :املوظفين بها، على أن تشمل اآلتيالتزام 

 سياسات وإجراءات تمنع أو تحد من أي نشاط أو عالقة قد تؤثر على تطبيق مبادئ الحوكمة: .أ
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ياسات وإجراءات داخلية تمنع أو تحد من أي نشاط أو عمل قد يعيق ويؤثر على تطبيق على املجلس أن يضع س

 على تطبيق 
ً
مبادئ الحوكمة، كما يجب على املجلس إحاطة املؤسسة بأي عمل أو نشاط أو عالقة قد تؤثر سلبا

 هذه املبادئ.

 سياسة السلوك املنهي وأخالقيات العمل: .ب

النضباط الوظيفي والنزاهة والشفافية واملوضوعية والكفاءة والوالء في على املجلس أن يضع سياسة تعزز من ا

 سلوك موظفي املؤسسة املالية وفق تعليمات املؤسسة الصادرة في هذا الشأن. 

 سياسات وإجراءات لتسوية الشكاوى واالعتراضات التي قد تنشأ بين املؤسسة املالية وأصحاب املصالح: .ج

السياسات واإلجراءات الداخلية الكافية لتسوية أي شكاوى أو اعتراضات بين على املجلس التأكد من وجود 

املؤسسة املالية وأصحاب املصالح، والتأكد من متابعة اإلدارة التنفيذية في املؤسسة املالية لهذه الشكاوى 

 واالعتراضات والسعي لتسويتها بما يحقق العدالة لكافة األطراف.

 ر وإدارتها:سياسات وإجراءات عامة للمخاط .د

على املجلس التأكد من وجود سياسات وإجراءات عامة للمخاطر والتأكد من تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي، 

 مع منح إدارة املخاطر الصالحيات واملوارد الكافية التي تساعدهم في أداء عملهم بشكل مستمر.

 سياسات وإجراءات لحوكمة تقنية املعلومات:هـ.    

كد من وجود سياسات وإجراءات لحوكمة تقنية املعلومات وتقع مسؤولية حوكمة تقنية على املجلس التأ

املعلومات على عاتق مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، ومن املناسب اإلشارة إلى أن حاالت االحتيال والتالعب 

ومالءمة أساليب مكافحة ترتبط عادة بقصور في أداء إدارة املخاطر وتقنية املعلومات وحماية بيانات العمالء 

 االحتيال. 

 عمالء:السرية معلومات  للمحافظة على سياسات وإجراءات .ز

على املجلس وضع سياسات وإجراءات توضح أهمية سرية معلومات العمالء وآلية التعامل معها واإلفصاح عنها، 

 على أن تتضمن عقوبات رادعة في حق مخالفيها.

 :داخل املؤسسة املالية سياسة لإلبالغ عن املخالفات .ذ

تعليمات املؤسسة في هذا الشأن، وتزويد  اسة لإلبالغ عن املخالفات وفقعلى املجلس التأكد من وجود سي

املؤسسة بها. وعليه أن يشرف ويوافق على كيفية التحقيق في القضايا التي تم اإلبالغ عنها ومعالجتها من قبل هيئة 

 ارة التنفيذية و/أو املجلس نفسه.داخلية أو خارجية مستقلة و/أو اإلد

املتضمنة بحد أدنى  املالية املكافآت للعاملين في املؤسسة سةالتنفيذية سياعلى اقتراح اإلدارة  يعتمد املجلس بناءً  .25

منح على شكل أسهم.
ُ
 أنواع املكافآت كاملكافآت الثابتة أو املرتبطة باألداء أو تلك التي ت

 املالية السنوية والربعية واعتمادها قبل نشرها. القوائم وسالمةدقة  على املجلس التحقق من .26
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، وأن يكون لدى كل باستثناء لجنة الترشيحات واملكافآت إقرار قواعد عمل اللجان املنبثقة عنه جميعها املجلسعلى  .27

لجنة من هذه اللجان إجراءات عامة تحدد مهام اللجنة ومدة ونطاق عملها والصالحيات املمنوحة لها واملسؤوليات 

اإلفصاح في التقرير السنوي للمؤسسة املالية عن اللجان التي  ويجبامللقاة على عاتقها وآلية رقابة املجلس عليها. 

وعلى رئيس قها إضافة إلى أسماء أعضاء كل لجنة، بمن في ذلك األعضاء املستقلون. كونها املجلس وآلية عملها ونطا

 املجلس تزويد املؤسسة بقائمة تشمل جميع اللجان التابعة لعمل املجلس، ومهامها، وإجراءات عملها وأسماء أعضارها.

 عن اإلشراف على تطبيق تعليمات الحوكمة وعلى عمل اللجان امل املجلسيكون  .28
ً
نبثقة عنه، وعليه التأكد من مسؤوال

 ؤسسة املاليةتحدد الئحة الحوكمة الخاصة باملوأن ، مل الجاد عند أداء عملهم املطلوبأن أعضاء اللجان يقومون بالع

 تنفيذية.دور ومسئوليات وهيكل وتبعية أعضاء اإلدارة ال

عليها الجمعية العامة العادية، ومن أهداف برامج تتناول املسؤولية االجتماعية توافق  تلتزم املؤسسة املالية بإعداد .29

هذه البرامج: دعم املشاريع االجتماعية املختلفة والعمل على زيادة الوعي، إضافة إلى تلبية االحتياجات االئتمانية 

ي والتأمينية لالقتصاد املحلي من خالل منح القروض والتسهيالت لألعمال املنتجة واالبتكار في املنتجات التأمينية الت

 تشجع التنمية االقتصادية دون إضرار بمالءة املؤسسة املالية وأصحاب املصالح.

قدم املؤسسة املالية  .30
ُ
بادر الخدمات التي تلبي احتياجات ومتطلبات املجتمع بتكاليف عادلة، و ت

ُ
بتقديم تسهيالت  ت

ريب املواطنين ورفع مستوى لدعم وتشجيع املشاريع الصغيرة واملتوسطة، والسيما املشاريع التي تهتم بتوظيف وتد

 مهارتهم، إضافة إلى إتباع سياسات اجتماعية مناسبة في مجال حماية البيئة والصحة والتعليم.
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 املبدأ الرابع: مسؤوليات اإلدارة التنفيذية

تتألف اإلدارة التنفيذية من مجموعة رئيسة من األفراد مسؤوليتهم اإلشراف على متابعة وإدارة العمل اليومي  .1

 .العمل تحت إشراف املجلسأن يكون لديهم الخبرة املطلوبة والكفاءة والنزاهة إلنجاز  يتعينو  ،املاليةللمؤسسة 

 ؤسسة.يجب أن يتم اختيار وتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وفق متطلبات التعيين باملناصب القيادية الصادرة عن امل .2

لتدريب منتظم للحفاظ على كفاءاتهم وتعزيزها ومواكبة التطورات املتعلقة  اإلدارة التنفيذية عضاءأ يجب أن يخضع .3

 بمجاالت مسؤوليتهم.

على اإلدارة التنفيذية في املؤسسة املالية بتوجيه وإشراف من املجلس التأكد من أن أنشطة املؤسسة املالية تتوافق  .4

ل ومستوى املخاطر والسياسات املعتمدة من املجلس، إضافة إلى التأكد من وضع اإلجراءات مع استراتيجية العم

املالئمة للتواصل الدوري مع كبار عمالء املؤسسة املالية بهدف تقييم مخاطرهم. ومن األهمية األخذ في االعتبار أطر 

 قبل الدخول معهم في عالقات ائتمانية. العمالءالحوكمة املتبعة لدى 

، يجب على اإلدارة التنفيذية تنفيذ الخطط والسياسات ومع مراعاة األنظمة ذات العالقة ،املجلستحت إشراف ورقابة  .5

 اآلتي:واالستراتيجيات واألهداف الرئيسية للمؤسسة املالية بما يحقق أغراضها. وفي سبيل تحقيق ذلك 

 .املجلستنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للمؤسسة املالية املعتمدة من  .أ

اقتراح استراتيجية شاملة للمؤسسة املالية وخطط العمل الرئيسية واملرحلية وسياسات وآليات االستثمار،  .ب

 والتمويل، وإدارة املخاطر، وخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها.

 وأهدافها املالية. االرأسمالي األمثل للمؤسسة املالية واستراتيجياته اقتراح الهيكل .ج

ك األصول والتصرف فيها. .د
ُ
 اقتراح النفقات الرأسمالية الرئيسية للمؤسسة املالية وتمل

 للنظر في اعتمادها. املجلساقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للمؤسسة املالية ورفعها إلى  .ه

التي تمنح للعاملين املتضمنة بحد أدنى أنواع املكافآت كاملكافآت الثابتة أو املرتبطة اقتراح سياسة املكافآت  .و

 
ُ
 منح على شكل أسهم.باألداء أو تلك التي ت

 تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها وتشمل اآلتي: .ز

 .تنفيذ سياسة تعارض املصالح 

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

  تطبيق 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 

 وغيرهم من أصحاب املصالح. املجلسبشفافية مع 

تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد املؤسسة املالية باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات  .4

 الجوهرية ألصحاب املصالح.
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االستراتيجية، وعرض إعداد التقارير الدورية املالية وغير املالية بشأن أداء املؤسسة املالية في ضوء خططها وأهدافها  .5

 .املجلسهذه التقارير على 

 املجلس.ستراتيجية املعتمدة من قبل إدارة موارد املؤسسة املالية وأعمالها اليومية بشكل يتفق مع خططها وأهدافها اال  .6

 واملشاركة الفاعلة في تطبيقها. املجلس.اقتراح سياسة للسلوك املنهي وأخالقيات العمل واعتمادها من قبل  .7

تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفايتها، والحرص على االلتزام بمستوى  .8

 املجلس.املخاطر املعتمد من قبل 

 اقتراح السياسات الداخلية املتعلقة بعمل املؤسسة املالية وتطويرها. .9

ناصب داخل اإلدارة التنفيذية بما في ذلك منصب اقتراح هيكل تنظيمي يوضح دور وسلطة ومسؤولية مختلف امل .10

 .الرئيس التنفيذي

 للهيكل التنظيمي املعتمد؛ لتعزيز املسائلة والوضوح  .11
ً
اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال وطريقة تنفيذها وفقا

 والشفافية.

 املالية.تنظيم اإلجراءات واتخاذ القرارات بكل وضوح وشفافية لتعزيز اإلدارة الفاعلة للمؤسسة  .12

يجب على اإلدارة التنفيذية تزويد املجلس باملعلومات التي يحتاج إليها؛ لالضطالع بمسؤولياته واإلشراف على اإلدارة  .13

 التنفيذية وتقييم جودتها.

 يجب على اإلدارة التنفيذية إبقاء املجلس على اطالع دائم وبشكل كاف باألمور الجوهرية. .14

إلى املجلس بشأن نطاق نظام الرقابة الداخلية وتطبيقه  ة املالية رفع تقرير سنوي ي املؤسسعلى اإلدارة التنفيذية ف .15

 تاح للمجلس فرصة مراجعة النظام والتأكد من فاعليته.حتى يُ 

فهم وتوجيه الهياكل املالية وغير املالية على مستوى املجموعة، وأن تتوافر آلية مناسبة للحصول  اإلدارة التنفيذيةعلى  .16

 ت املحدثة بشأن هيكلة املجموعة.على املعلوما
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 مجلس اإلدارةاملبدأ الخامس: اللجان املنبثقة عن 

ليتمكن من تأدية مهامه بشكل فعال والحصول على الرأي واملشورة  ؛تشكيل عدد مناسب من اللجان ى املجلسعل .1

املجلس،  النسبية ومؤهالت أعضاءد طبيعة العمليات وحجم املؤسسة املالية، إضافة إلى الخبرة حدتو . من املختصين

 ينبغي على املجلس تكوينها.عدد اللجان التي 

ي بعض زيادة فعالية املجلس من خالل التركيز على املهارات الخاصة لألعضاء ذوي الخبرة فتكوين اللجان إلى يهدف  .2

عارض كن أن يكون فيها تتعزيز إبداء رأي مستقل بشأن املسائل التي من املم ، وكذلكاألنشطة والعمليات املحددة

 املجلسللمصالح، واملساعدة في تقديم الرأي في مجاالت عدة، مثل مراجعة الحسابات وإدارة املخاطر وانتخاب أعضاء 

 املجلس من مسؤولياته. يعفوتعويضات ومكافآت التنفيذيين، مع التأكيد على االستعانة بهذه اللجان ال يُ 

، ويمكن تطبيق ذلك من خالل االستعانة بأعضاء لجان 8في أكثر من لجنة املجلسفضل عدم تكرار عضوية أعضاء يُ  .3

 من خارج املجلس، أو باألخذ بالحد األدنى لعدد األعضاء في كل لجنة )ثالثة أعضاء(.

على سبيل املثال: محاضر االجتماعات، ملخص ، ت مناسبة ملداوالتها وقراراتهاينبغي على اللجان االحتفاظ بسجال  .4

 .صيات والقرارات التي تم اتخاذهاضيع التي تمت مراجعتها، التو للموا

 ينبغي على أعضاء اللجان: .5

أن يكونوا على اطالع دائم بمجريات العمل وأن يعملوا بحسن نية وحرص مع بذل العناية املهنية الالزمة بما يعود  .أ

 بالفائدة على أصحاب املصالح.

 عن أي تأثير خارجي سو  .ب
ً
اء من داخل املؤسسة املالية أو من خارجها، كما يجب عليهم عدم أداء واجباتهم بعيدا

ة واملساهمين وغيرهم من أصحاب الييمثلون على مصالح املؤسسة امل تقديم مصالحهم الشخصية أو مصالح من

 املصالح.

وحجم ونوعية األصول  املؤسسة نشاطحسب  املجلسينبغي على اللجان املتخصصة املبينة أدناه،  باإلضافة إلى تكوين .6

، لجنة االئتمان ذلك:التي تملكها بحث وإنشاء لجان أخرى تابعة ملتابعة ومراقبة مختلف عمليات املؤسسة املالية ومن 

 لجنة املوارد البشرية.، لجنة الحوكمة

 اآلتي: املجلس تكوينهاعلى  جبن اللجان املتخصصة التي يم .7

 :اللجنة التنفيذية 

 من  .1
ً
أن يرأسها الرئيس التنفيذي في  جوز يال أعضاء )تنفيذيين وغير تنفيذيين( و  (خمسة)تتألف اللجنة التنفيذية عادة

 ؤسسة املالية.امل

 بقراٍر منه  املجلسحدد يُ  .2
ً
 عن متابعة تنفيذ الصالحيات ويحدد أيضا

ً
صالحيات ومسؤوليات اللجنة ويكون مسؤوال

 ها وشروطه واملواضيع التي ينبغي إشراك اللجنة فيها.اختصاصات هذه اللجنة وأحكام عمل

                                                                    
 املجلس في أكثر من لجنتين.باستثناء الشركات العاملة في التأمين، حيث يجب عدم تكرار عضوية أعضاء  8



21 

 

اجتماعات في السنة، مع اإلشارة إلى أنه يمكن دعوتها لالجتماع في أي وقت إذا  (ستة)يجب أال يقل اجتماعات اللجنة عن  .3

ى اقتضت الحاجة إلى ذلك، ويجوز دعوة مدير املخاطر لحضور اجتماعات اللجنة دون الحصول على حق التصويت عل

 القرارات.

على رئيس اللجنة تقديم تقرير للمجلس بشأن أي قضية هامة، ويحدد بعد التشاور مع رئيس املجلس البنود التي ينبغي  .4

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

 إن أهم مهام اللجنة التنفيذية اآلتي: .5

 املجلستطوير واقتراح الخطط االستراتيجية التي تعكس األهداف طويلة املدى وأولويات املجموعة لعرضها على  .أ

 التخاذ القرار الالزم.

 املجلستنفيذ االستراتيجيات والسياسات املعتمدة من قبل  .ب

 مراقبة النتائج املالية والتشغيلية ومقارنتها بالخطط املوضوعية واملوازنة التقديرية. .ج

 ذات كفاءة وفاعلية. تنفيذية التأكد من وجود إدارة .د

 ملا يحدده  .ه
ً
 .املجلسالرقابة على تنفيذ استراتيجيات وسياسات املجموعة وفقا

 

 :لجنة املراجعة 

1.  
ُ
، وهي مسؤولة عن ضمان االلتزام باألنظمة واإلشراف على املجلسعد لجنة املراجعة أحد أهم اللجان املنبثقة عن ت

 ودقة وعدالة البيانات املالية املعلنة. ،املالية، والتأكد من توافر نظام رقابيعمليات املؤسسة 

أن يكون  على ن األعضاء غير التنفيذيين.تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل وال تزيد عن خمسة، جميعهم م .2

من موظفي املؤسسة املالية أعضاء اللجنة من خارج املجلس أكثر من األعضاء من داخل املجلس، وأال يكون األعضاء 

أال يكون ألعضاء لجنة املراجعة أي عالقة مع املؤسسة املالية  جبي ككذلمستشاريها، أو من عمالرها أو وكالرها أو 

)بطاقات ائتمانية، ضمانات.. إلخ( باسمه أو باسم أحد أقاربه من الدرجة األولى تزيد عن مبلغ ثالث مئة ألف لاير وبأي 

 .9صفة مع املؤسسة املالية أو مجلس إدارتها أو موظفيها التنفيذيين

3.  
ُ
عين الرئيس وأعضاء اللجنة ملدة ، ويُ العادية وبقرار من الجمعية العامة املجلسوصية من بناًء على ت اللجنةشكل ت

 لفترة واحدة.سنوات قابلة للتجديد  (ثالث)

أن يكون لدى أعضاء اللجنة مؤهالت علمية وخبرات مهنية في مراجعة الحسابات وإدارة املخاطر، بما في ذلك  جبي .4

معرفة املعايير املحاسبية والقدرة على قراءة التقارير املالية، وفهم األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات 

 .ذات العالقة

ملراجعة: رصد واستعراض فعالية أنشطة املراجعة الداخلية، تنظيم التوصية تتضمن املسؤوليات الرئيسية للجنة ا .5

للمجلس بشأن التعيين وإعادة التعيين وتغيير املراجع الخارجي مع ضمان استقالليته، دراسة السياسات املحاسبية 

                                                                    
 ستحق بالكامل.يجب على شركة التأمين عدم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين ألي من أعضاء لجنة املراجعة أو األطراف ذوي العالقة بهم قبل دفع القسط امل 9
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جعة تعامالت األطراف ومراجعة خطة املحاسب القانوني بشأن القوائم املالية، حماية موجودات املؤسسة املالية، مرا

 .ذات العالقة وضمان تسجيلها واإلفصاح عنها بشكل سليم

املالية تعيين مسؤول التزام يرتبط مباشرة بلجنة املراجعة، وعلى لجنة املراجعة رفع مرئياتها حيال تقارير  ةعلى املؤسس .6

 املجلس.االلتزام إلى 

ها ووضع جدول أعمالها واملواضيع املطروحة عليها.  ويجب تحديد عمل اللجنة والتأكد من استقاللية عمل املجلسعلى  .7

 
ً
 مستقال

ً
  وأال يرأسها رئيس املجلس. أن يكون رئيس اللجنة عضوا

كلف بها اللجنة، على أال تقل عن يعتمد عدد اجتماعات اللجنة على حجم املؤسسة املالية ونطاق األنشطة التي ت   .8

 إضافة إلى أي اجتماعات أخرى تعقدها اللجنة متى ما دعت الحاجة. 10،( اجتماعات بالسنةأربع)

 الستمرار عضوية اللجنة الجتماعاتها ةعد حضور أعضاء اللجنيُ  .9
ً
سواء كان ذلك بالحضور الشخص ي او  ضروريا

، وتتخذ جميع  خمسين باملائةويلزم حضور  باستخدام وسائل التقنية،
ً
من األعضاء لكي يكون االجتماع صحيحا

القرارات املؤثرة بناًء على تصويت األعضاء واألخذ بمبدأ األغلبية، وفي حال تعادل األصوات يكون الصوت املرجح في 

لة سجل رأي الطرف اآلخر في محضر االجتماع، مع التأكيد على أن التصويت بالوكاهذه الحالة صوت رئيس اللجنة وي  

 غير مسموح به.

املنتدب  املجلسيمكن دعوة أي موظف الجتماعات اللجنة ومناقشتها في املواضيع املطروحة، بما في ذلك دعوة عضو  .10

)الرئيس التنفيذي، املدير العام( ومراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين، وتوزع محاضر اجتماعات لجنة املراجعة 

 لهم إيضاح أي مواضيع من اللجنة. الذين يحق املجلسعلى جميع أعضاء 

 :ما يلي هاؤسسة املالية، وتشمل مهامبأعمال الرقابة والتحقق من نزاهة عمليات امل اللجنةتختص  .11

 :التقارير املالية 

دراسة القوائم املالية الربعية والسنوية للمؤسسة املالية قبل عرضها على املجلس وإبداء الرأي والتوصية في شأنها  -

 تها وعدالتها وشفافيتها.لضمان نزاه

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

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

 استراتيجيتها.وأدارها ونموذج عملها و 

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

 البحث بدقة في أي مسائل يثيرها املدير املالي أو مسؤول االلتزام أو مراجع الحسابات للمؤسسة املالية. -

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

 

 :املراجعة الداخلية 

 دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في املؤسسة املالية وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها. -

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

                                                                    
 في السنة. باستثناء البنوك واملصارف والشركات العاملة في التأمين فينبغي أال تقل عن )ستة( اجتماعات  10
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 .للملحوظات الواردة فيهادراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية  -

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

 .أو املراجع الداخلي واقتراح مكافآتهبتعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية  لمجلسالتوصية ل -

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

 وتقديم التوصيات لتحسينها.

 

 :مراجع الحسابات 

بعد التحقق من استقاللهم  التوصية للمجلس بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدارهم، -

 ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ في االعتبار  -

 القواعد واملعايير ذات الصلة.

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

 عن نطاق أعمال املراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات املؤسسة املالية. -

 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها. -

 

 :ضمان اللتزام 

 تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ املؤسسة املالية اإلجراءات الالزمة بشأنها.مراجعة نتائج  -

مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها املؤسسة املالية مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم املرئيات حيال  -

 ذلك إلى املجلس.

 شأنها، وابداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.الرفع إلى املجلس باملسائل التي ترى ضرورة اتخاذ إجراء ب -

ة، واتخاذ اإلجراءات السياسات والتعليمات ذات العالقالتحقق من التزام املؤسسة املالية باألنظمة واللوائح و  -

 الالزمة لتحسين مستوى االلتزام النظامي في املؤسسة املالية.

 

  واملكافآت:لجنة الترشيحات 

1.  
ُ
الجمعية عتمد تو ، جلس واإلدارة التنفيذيةللمارهم أعضاء يواملكافآت بالبحث واقتراح مرشحين الخت اتشيحلجنة التر  عنىت

عيين أعضارها ومدة عضويتهم على اقتراح مجلس اإلدارة ضوابط ومسؤوليات عمل اللجنة وإجراءات ت بناءً  موميةالع

 عضاء املجلس واللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذيةملكافآت أتختص اللجنة بإعداد سياسة واضحة كما  .تهمآومكاف

  وفق تعليمات املؤسسة بهذا الشأن.
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يكون رئيس اللجنة و ، 11ن على األقليمستقل ينعضو  بينهمأعضاء كحد أدنى، على أن يكون من  (ثالثة)تتألف اللجنة من  .2

، وال يجوز أن يرأس اللجنة رئيس 
ً
 املجلس.مستقال

اللجنة عن اجتماعين في العام الواحد يتم خاللها دراسة أداء األعضاء وتقييمهم وترشيح أعضاء  يجب أال تقل اجتماعات .3

 جدد، ومناقشة سياسة املكافآت والحوافز.

 على اللجنة التنسيق مع إدارة املوارد البشرية لتطوير سياسة اإلحالل والتأكد من التزام اإلدارة التنفيذية بها. .4

على معلومات عن مؤهالت ومهارات أعضاء املجلس بهدف التعرف على املهارات اإلضافية  على اللجنة وضع سجل يحتوي  .5

 املطلوبة لتفعيل دور املجلس وقيامه بمهامه ومسؤولياته.

على اللجنة التأكد من أن حجم املكافآت يتفق مع األعراف السائدة املحلية واألنظمة الرقابية، ومرتبط بتحقيق مصالح  .6

  املساهمين، وتحقيق
ً
أهداف املؤسسة املالية االستراتيجية طويلة املدى. والتأكد من أن نظام الحوافز يتم مراجعته دوريا

وال يشجع املشاركة في عمليات ذات مخاطر عالية لتحقيق أرباح قصيرة املدى، ويتفق مع سياسة مخاطر املؤسسة املالية 

 املجلس.املعتمدة من 

تعليمات املؤسسة بهذا الشأن،  وفقاألعضاء سسة املالية عن آلية تحديد مكافآت اإلفصاح في التقرير السنوي للمؤ جب ي .7

مع إيضاح آلية تحديد مكافآت األعضاء التنفيذيين وكذلك مكافآت األعضاء غير التنفيذيين )مفصلة حسب كل بند مثل 

 مبلغ الراتب، املكافآت، العالوات، وخيارات تملك األسهم(.

 

 12لجنة املخاطر: 

شكل اللجنة بناًء على قرار من  .1
ُ
، معيهم من األعضاء غير التنفيذيينعين ثالثة أعضاء على األقل جعلى أن يُ  املجلس،ت

لحضور ويشترط أن يتوافر في أعضارها مستوى مالءم من املعرفة بإدارة املخاطر. ويمكن دعوة رئيس إدارة املخاطر 

 عضوية بها. االجتماعات دون أن تكون له

جنة املخاطر وعلى اللجنة رفع مرئياتها حيال تقارير إدارة املخاطر لء وظيفة إلدارة املخاطر ترتبط باملالية إنشا ةاملؤسسعلى  .2

 املجلس.إلى 

 اجتماعات في العام الواحد، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. (أربعة)يجب أال تقل اجتماعات اللجنة عن  .3

 إن أهم مهام لجنة املخاطر اآلتي: .4

راتيجية وسياسات شاملة إلدارة املخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة املؤسسة املالية، والتحقق وضع است .أ

 من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء على املتغيرات الداخلية والخارجية للمؤسسة املالية.

حقق من عدم تجاوز املؤسسة تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها املؤسسة املالية والحفاظ عليه والت .ب

 املالية له.

                                                                    
  وعضو مستقل بالنسبة لشركات التمويل. 11
 تسمى هذه اللجنة باللجنة إدارة املخاطر واالئتمان بالنسبة لشركات التمويل. 12
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التحقق من جدوى استمرار املؤسسة املالية ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد املخاطر التي تهدد استمراراها خالل  .ج

 القادمة.
ً
 االثني عشرة شهرا

ابعة املخاطر التي اإلشراف على نظام إدارة املخاطر باملؤسسة املالية وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومت .د

 قد تتعرض لها املؤسسة املالية وذلك لتحديد أوجه القصور بها.

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

 على سبيل املثال.

 ة هذه املخاطر ورفعها إلى املجلس.إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات املقترحة إلدار  .و

 تقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر. .ز

 ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر. .ح

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

 املخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض املؤسسة املالية للمخاطر. التحقق من استقالل موظفي إدارة .ي

على زيادة الوعي بثقافة  التحقق من استيعاب موظفي إدارة املخاطر للمخاطر املحيطة باملؤسسة املالية، والعمل .ك

 .املخاطر

 .مراجعة ما تثيره لجنة املراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة مخاطر املؤسسة املالية .ل

 

 13لجنة الستثمار: 

أعضاء وتضم اللجنة أعضاٍء مستقلين وتنفيذين وغير تنفيذين، ويجب أن  (ثالثة)تتكون لجنة االستثمار على األقل من  .1

يتمتع األعضاء بالخبرة الكافية ليتسنى لهم فهم مواضيع االستثمار ويجب أن يتمتع جميع األفراد املسؤولين عن أنشطة 

 .الخبرةاالستثمار ومتابعتها بمستويات كافية من املعرفة و 

 .العادية لتعليمات الصادرة عن الجمعية العامةوفق االلجنة  أعضاء تعيين يتم .2

3.  
ُ
حدد الئحة الحوكمة الخاصة بشركة التأمين دور ومسؤوليات لجنة االستثمار، ودون اإلخالل بأي متطلبات رقابية أو ت

 إشرافية أخرى.

 لجنة االستثمار على سبيل املثال ال الحصر: من مهام .4

 وتنفيذها بشكل سنوي. صياغة وإعداد سياسة االستثمار ومراجعة أدارها .أ

 مراجعة أداء كل فئة من األصول. .ب

 متابعة املخاطر العامة للسياسة االستثمارية. .ج

 .املجلس.رفع تقرير أداء املحفظة االستثمارية إلى  .د

                                                                    
 أحد اللجان املتخصصة التي يجب على مجلس إدارة شركة التأمين فقط تكوينها. 13
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التأكد من التزام كافة األنشطة املتعلقة باالستثمار بمتطلبات الئحة االستثمار الصادرة عن املؤسسة ومتطلبات  .ه

 لوائح األخرى ذات العالقة.األنظمة وال

 املجلس.ترفع لجنة االستثمار تقاريرها إلى  .5
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 : حقوق املساهمينادساملبدأ الس

التأكد من أن مبادئ الحوكمة املتبعة تحمي حقوق املساهمين وتسهل ممارسة حقوقهم، وتساهم في  املجلسعلى  .1

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

جتماعات الجمعية العامة العادية وتقديم بما في ذلك مساهمو األقلية، وكذلك حثهم باستمرار على املشاركة في ا

 .ااملقترحات املتعلقة بأداء املؤسسة املالية وتطوير عملياته

توافر آلية محددة لدى املؤسسة املالية تضمن ممارسة املساهمين حقوقهم وحصولهم على املعلومات املناسبة  جبي .2

ات املساهمين واالشتراك في مداوالتها دون تأخير، وتشمل هذه الحقوق: الحصول على األرباح، وحضور جمعي

وسائل التقنية، وفق ما تحدده األنظمة والتعليمات ذات باستخدام أو على قراراتها بالحضور الشخص ي  والتصويت

 العالقة.

خالل فترة ال تزيد عن العادية على املؤسسة املالية تزويد املؤسسة بنسخة من محاضر اجتماعات الجمعية العامة  .3

 من تاريخ انعقادها.)خمسة 
ً
 عشرة( يوما

 تشمل حقوق املساهمين الرئيسة اآلتي: .4

الحصول على جميع املعلومات ذات العالقة التي تمكن املساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه بصفة  .أ

 دورية ودون تأخير.

ملواضيع التي يرغب ، على أن يؤخذ في االعتبار االعادية املشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة .ب

 املساهمون طرحها في مثل هذه االجتماعات.

وتوجيه االستفسارات إلى أعضاء  العادية جدول أعمال الجمعية العامة ضمنمناقشة املوضوعات املدرجة  .ج

 املجلس واملحاسب القانوني، والحصول على إفادة بشأنها.

 .باع إما أسلوب التصويت التراكمياختيار أعضاء املجلس بإت .د

وجدول أعمالها قبل اجتماعها  العادية تزويد املساهمين بمعلومات عن مكان وتاريخ انعقاد الجمعية العامة تعيني .5

 أيام. ( بعشرة)

واالستفسار عن مؤهالتهم وخبراتهم وقدرتهم على أداء عملهم،  املجلسللمساهمين حق ترشيح وانتخاب أعضاء  .6

وكبار التنفيذيين، إضافة إلى حقهم في تقديم  املجلسيتقاضاها أعضاء  ومناقشة حجم املكافآت والحوافز املالية التي

 .مهنية والحصول على إفادة بشأنها أي استفسار إلى املجلس بشأن أي ممارسات غير 
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 : اإلفصاح والشفافيةسابعاملبدأ ال

 سياسات مكتوبة لإلفصاح وإجراءاته وأنظمته اإلشرافية بما يتفق مع متطلبات اإلفصاح الواردة في املجلسيضع  .1

 مع مراعاة ما يلي:  ،-حسب األحوال- بما في ذلك نظام السوق املالية األنظمة والتعليمات ذات العالقة

من االطالع على املعلومات  أن تتضمن تلك السياسات أساليب إفصاح مالئمة تمكن املساهمين وأصحاب املصالح .أ

املالية وغير املالية املتعلقة باملؤسسة املالية وأدائه وملكية األسهم والوقوف على وضع املؤسسة املالية بشكل 

 متكامل.

أن يكون اإلفصاح للمساهمين واملستثمرين من دون تمييز، وبشكل واضح وصحيح وغير مضلل، وفي الوقت  .ب

ق، وذلك لتمكين املساهمين وأصحاب املصالح من ممارسة حقوقهم على أكمل املناسب وعلى نحو منتظم ودقي

 وجه. 

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

  والتعليمات ذات العالقة.

 ى أن يتضمن على األقل اآلتي:تقريًرا سنوًيا يعكس فيه عمليات السنة املالية املنتهية، عل املجلسعد يُ   .2

 .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
ً
 إدارتها مجالس عضوا

 .مديريها من أو والسابقة الحالية

 تنفيذي، غير إدارة تنفيذي، عضو مجلس إدارة مجلس عضو :اآلتي النحو على أعضائه وتصنيف املجلس كوينت .ج

 .مستقل إدارة مجلس عضو

التي ُعقدت خالل السنة املالية األخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع  املجلسعدد اجتماعات  .د

 فيه أسماء الحاضرين.
ً
 موضحا

 بمقترحات املساهمين  –وبخاصة غير التنفيذيين  –إلحاطة أعضائه  املجلساإلجراءات التي اتخذها  .ه
ً
علما

 .وملحوظاتهم حيال املؤسسة املالية وأدائه

 عدد طلبات املؤسسة املالية لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها. .و

لجان ورؤسارها وأعضارها وعدد اجتماعاتها وتواريخ وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها، مع ذكر أسماء ال .ز

 انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع.

قييم في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالت املجلسالوسائل التي اعتمد عليها  .ح

 .-إن وجدت- وعالقتها باملؤسسة املالية

 للفقرة ملجلسااإلفصاح عن مكافآت أعضاء  .ط
ً
الترشيحات واملكافئات  من لجنة( 7رقم ) واإلدارة التنفيذية وفقا

 الواردة ضمن املبدأ الخامس من هذه املبادئ.

أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على املؤسسة املالية من املؤسسة أو من أي جهة  .ي

 باب املخالفة والجهة املوقعة لها.إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أس
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نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية باملؤسسة املالية، إضافة إلى رأي لجنة املراجعة في  .ك

 مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة املالية.

التي رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيين ، أو املجلستوصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات  .ل

مراجع حسابات املؤسسة املالية وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي، ومسوغات تلك 

 التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها.

 .-ن وجدتإ- ات االجتماعية للمؤسسة املاليةتفاصيل املساهم .م

الحاضرين  املجلسساهمين املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة وأسماء أعضاء بيان بتواريخ الجمعيات العامة للم .ن

 لهذه الجمعيات.

وصف لنشاط املؤسسة املالية وشركاته التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل  .س

 نشاط وتأثيره في حجم أعمال املؤسسة املالية وإسهامها في النتائج.

لخطط وقرارات املؤسسة املالية املهمة، بما في ذلك التغييرات الهيكلية للمؤسسة املالية، أو توسعة أعمالها، وصف  .ع

 .أو وقف عملياتها، والتوقعات املستقبلية ألعمال املؤسسة املالية

 .املعلومات املتعلقة بأي مخاطر تواجهها املؤسسة املالية وسياسة إدارة هذه املخاطر ومراقبتها .ف

صة ألصول املؤسسة املالية وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات املالية الخمس األخيرة أو منذ تأسيسها أيهما خال  .ص

 أقصر

 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات املؤسسة املالية وشركاتها التابعة  .ق

 .ها املؤسسة املاليةإيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنت .ر

 إيضاح ألي اختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة. .ش

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

 املحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

 ومتناهية الصغر وفًقا لتعليمات املؤسسة ذات العالقة.اإلفصاح عن بيانات املنشآت الصغيرة واملتوسطة  .ث

 .تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة .خ

 .وصف لسياسة املؤسسة املالية في توزيع أرباح األسهم .ذ

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة املؤسسة  .ض

 ار التنفيذيين وأقرباءهم( وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة.املالية وكب

واإلدارة التنفيذية وأقربارهم في  املجلسوصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء  .ظ

حة أو تلك الحقوق خالل أسهم أو أدوات دين املؤسسة املالية أو أي من شركاته التابعة وأي تغيير في تلك املصل

 السنة املالية األخيرة.

املعلومات املتعلقة بأي قروض على املؤسسة املالية سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك، وكشف  .غ

 لقروض خالل 
ً
باملديونية اإلجمالية للمؤسسة املالية والشركات التابعة له وأي مبالغ دفعتها املؤسسة املالية سدادا

ة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة املانحة لها ومدتها واملبلغ املتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على السن

 املؤسسة املالية، عليها تقديم إقرار بذلك.
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وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق  .أأ

ؤسسة املالية خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه املؤسسة املالية مشابهة أصدرتها أو منحتها امل

 مقابل ذلك.

وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات   حق  .بب

 اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرها أو منحتها املؤسسة املالية.

أو شراء أو إلغاء من جانب املؤسسة املالية ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق وصف ألي استرداد  .جج

املالية املتبقية، مع التمييز بين األوراق املالية املدرجة التي اشترتها املؤسسة املالية وتلك التي اشترتها شركاتها 

 التابعة.

 وصف ألي صفقة بين املؤسسة املالية وطرف ذي عالقة. .دد

 فيها، م .هه
ً
املجلس أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء علومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون املؤسسة املالية طرفا

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

ا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى وطبيعة هذه األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذ

 املؤسسة املالية تقديم إقرار بذلك.

 أو اإلدارة التنفيذية عن أي مكافآت. املجلسبيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء  .وو

 .بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي املؤسسة املالية عن أي حقوق في األرباح .زز

بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى  .حح

 ولم تسدد حتى نهاية الفترة املالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي املؤسسة املالية. .طط

 ا يلي:إقرارات بم .يي

عدت بالشكل الصحيح. -
ُ
 أن سجالت الحسابات أ

فذ بفاعلية. -
ُ
عد على أسس سليمة ون

ُ
 أن نظام الرقابة الداخلية أ

 .نشاطهاأنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة املؤسسة املالية على مواصلة  -

إذا كان تقرير أحد مراجعي الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم املالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير  .كك

 تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها. املجلس

بتغيير مراجع حسابات قبل انتهاء الفترة املعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على املجلس في حال توصية  .لل

 بيان أسباب التوصية بالتغيير.ذلك، مع 

يجب على املؤسسة املالية اإلفصاح عن النقاط الرئيسية املتعلقة بالتعرض للمخاطر واستراتيجيات إدارة املخاطر   .3

 دون انتهاك السرية الالزمة

 على املؤسسة املالية عدم اإلعالن عن أي أحداث متوقعة تتطلب الحصول عل موافقة مسبقة أو عدم ممانعةيجب  .4

 على تلك املوافقة أم عدم املمانعة، مع مراعاة األنظمة واللوائح ذات العالقة.
ً
 من املؤسسة قبل الحصول فعليا

واإلدارة العليا لشركات التأمين الذين لهم ملكية في أي من شركات املهن الحرة املتعلقة  املجلسيجب على أعضاء  .5

 :بالتأمين )مثل وسطاء ووكالء التأمين(
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 اإلفصاح كتا .أ
ً
 .عن ملكيتهم في شركة املهن الحرة في أقرب فرصة ممكنة للمجلسبة

 .االمتناع عن تشجيع التعامل مع شركة املهن الحرة التي لهم ملكية فيها .ب

 .االمتناع عن التصويت على أي من القرارات املتعلقة بالتعامل مع شركة املهن الحرة التي لهم ملكية فيها .ج

للجمعية العامة عند انعقادها عن التعامالت مع أي من شركات املهن الحرة  يجب على شركات التأمين اإلفصاح .6

أو اإلدارة العليا مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير  املجلساملتعلقة بالتأمين التي يكون ألي من أعضاء 

 خاص من مراقبي الحسابات.
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: املالحق
ا
 ثالثا

 ضوابط حوكمة قطاع الصرافة امللحق أ:

-حسب األحوال-املجلسيجب على مراكز الصرافة وضع وتطوير الئحة داخلية للحوكمة واعتمادها من قبل املالك أو  .1

 - ، والتأكد من التزام املوظفين بهااملركزوضـــع الســـياســـات واإلجراءات الكافية واملالئمة لإلشـــراف والرقابة على أداء و 

 وذلك خالل ) وتزويد املؤســــــــــــســــــــــــة بنســــــــــــخة
ً
( يوم 21منها بعد اعتمادها أو عند إجراء أي تعديالت قد تتم عليها الحقا

 عمل من تاريخ اعتماد الالئحة أو تعديلها، ويجب أن تتضمن تلك الالئحة الضوابط اآلتية كحد أدنى:

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

 .ءات تمنع أو تحد من أي نشاط أو عالقة قد تؤثر على تطبيق مبادئ الحوكمةسياسات وإجرا .ب

 لتعليمات املؤسسة في هذا الشأن، وتزويد املؤسسة بها. .ج
ً
 سياسة لإلبالغ عن املخالفات وفقا

 ضوابط االستقاللية وفصل املهام. .د

 حدود املسؤولية واملسائلة. .ه

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

 وصف لوظيفة االلتزام. .ز

 وصف لوظيفة الرقابة الداخلية. .ح

 أحكام النزاهة والشفافية. .ط

 االلتزام باألنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة. .ي

 وسائل الحفاظ على سرية املعلومات. .ك

 .أحكام عدالة التعامالت .ل

 ضوابط حماية أصول مركز الصرافة. .م

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

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

يجب على مراكز الصرافة وضع حدود واضحة للمسؤولية واملسائلة وااللتزام بها في جميع مستويات مركز الصرافة  .2

 نبغي الفصل التام للمسؤوليات على جميع مستويات الوظائف.وي

لة والتعرض ومتابعة حركة العملة ميجب على مركز الصرافة مراقبة املخاطر املتعلقة بنشاط املركز كمخاطر الع .3

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

من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو  الصرافة مركز إحاطة املؤسسة بأي جزاءات مفروضة على  املجلس أو  املالكعلى  .4

 أيام عمل من تاريخ فرض الجزاء. (خمسة)قضائية خالل فترة 
 


