
 

 

 / منشورات20/0202النمرة: ب س م / و ت أ/                                                        0202/يناير/20التاريخ: 

افق:   هـ0440/جمادي األولي/20المو
 

 التمويل األصغر العاملة بالبالدمعنّون لكآفة مؤسسات/ شركات 

 (3/0202منشور رقم )

 منشور الحوكمة بمؤسسات/شركات التمويل األصغر في السودان

سياسة التطوير المستمر التي ينتهجها بنك السودان المركزي تجاه القطاع المالي  في إطار

و ألداء هذه  ،بصورة عامة و مؤسسات/بنوك/ و شركات التمويل األصغر بصفة خاصة

تكون هذه المؤسسات قبلة للمستثمريين و الجهات  لة التمويل األصغر و حتىالمؤسسات لرسا

المانحة و إلضفاء المزيد من الشفافية و اإلفصاح علي أداء هذه المؤسسات، يصدر بنك 

السودان المركزي هذا المنشور المعنون لكافة مؤسسات /شركات التمويل االصغر و يهدف الي 

 . رتها على جذب العمالء والمستثمرينوزيادة كفاءتها، وتحسين قدمساعدتها في تحقيق رسالتها 

نظام للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسس ي، وهو يحدد تعّرف الحوكمة علي أنها 

يوضح القواعد واإلجراءات الالزمة  وة فئات المعنيالوليات والحقوق والعالقات مع جميع ئالمس

لة ءوالشفافية والمسا وهو نظام يدعم العدالة. بالعمللصنع القرارات الرشيدة المتعلقة 

 -:تحقيق اآلتي ية، وتهدف إلىقالمؤسسية ويعزز الثقة والمصدا

توظيفها في املجاالت  ستغالل الموارد العامة وإ دارة العمليات وإالية وكفاءة تحسين فعّ  .1

 .ستراتيجيةهداف األ بما يؤدي الى تحقيق األ  التي تحقق العائد على املجتمع و

تخاذ القرارات وتقييم إ العاملين والمتعاملين في رسم السياسات وبناء ثقافة مشاركة  .2

 .االلتزام بالقوانين الخدمات، و العمليات و
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 .هدافقيق األ الشعور بالمسؤولية نحو تح بناء ثقافة تنمية الوالء المؤسس ي و .3

ية وسرعة مناسبة بما يضمن حتياجات المتعاملين بجودة عالإ ستجابة لمتطلبات واإل  .4

 الرضا.  تحقيق

 .النتائج نجاز وسس لتحديد مسؤولية اإل أيجاد إ تحقيق ثقافة المساءلة والشفافية و .5

 .ممارساته وجميع أشكاله مكافحة الفساد ب محاربة و .6

تحديد  نظمة واأل  جراءات ولى توثيق اإل إتؤدي  تعليمات تضمن و يجاد نظام وإ .7

 .جية عمل واضحةالحقوق والصالحيات والعالقات في إطار منه المسؤوليات و

 .مثل للموارد المتاحةستخدام األ اإل  .8

تشمل العناصر المناط بها تفعيل الحكومة والضبط المؤسس ي لمؤسسات/بنوك/ وشركات 

 اآلتي:  األصغر العاملة بالبالد التمويل

 .الجمعية العمومية 

 .مجلس اإلدارة 

 .لجان مجلس اإلدارة 

 .بيئة الحوكمة والرقابة الداخلية 

  واإلفصاح.الشفافية 

 .حوكمة تقنية المعلومات 

افرها في كل منها. الستة وفيما يلي تفصيل لهذة العناصر   والمطلوبات الواجب تو

 
ا
  :الجمعية العمومية: أول

و بهذه الصفة وهم  حملة االسهم يعتبر المساهمون شركاء أصيلون في مؤسسات و شركات التمويل األصغر 

يتم إنتخاب أعضاء ممثلين منهم بمجلس اإلدارة. و يتمتع المساهمون بحق التصويت في األمور اإلستراتيجية 
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التي تهم مؤسسة التمويل األصغر علي الرغم من ذلك ليس للمساهمين سلطات مباشرة في إدارة المؤسسة 

 .نتخب منهمالم حيث يقوم المساهمون بتفويض هذه السلطات ملجلس اإلدارة

و يشكل المساهمون الجمعية العمومية لمؤسسة التمويل األصغر و هي تعتبر أعلي جهة يتم فيها تمثيل 

عية تنقسم الجمية العمومية للشركة/المؤسسة و جتماعات الجمعم إيتنظاهم واجباتها  وجميع المساهمين 

 :العمومية من حيث إنعقادها إلى

 التأسيسية: العمومية الجمعيةأ/ 

 واحدة فقط عند تأسيس الشركة وتضم المساهمين ةع الجمعية العمومية التأسيسية مر جتماإينعقد 

 : ةتياآلألمور اتخاذ القرارات بشأن إتختص هذه الجمعية بالنظر في  ، والمؤسسين فقط

 .فراج عن رأس المالن ومنح التوقيع لبعض المؤسسين لل إبراء ذمة وكيل المؤسسي .1

 .المؤسسينإخالء طرف وكيل  .2

 .تحميل نفقات التأسيس بالميزانية تحت بند المصروفات .3

 . تعيين أول مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه .4

 ول .إختيار مجلس اإلدارة األ  .5

 عادية:العمومية الة جمعيالب/ 

 بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة فيقل في العام مرة على األتنعقد الجمعية العمومية العادية للمساهمين 

)بحد حوال لألنعقاد بحسب األ و في قرار دعوتها أ مؤسسةالموعد المنصوص عليه في النظام األساس ي لل

مالم  /الشركةمؤسسةفي المكان الذي يوجد فيه المركز الرئيس ي لل و (اقص ي نهاية النصف االول من العام

تخاذ القرارات إوتختص هذه الجمعية بالنظر في  . نعقاد الجمعيةخر إلآساس ي على مكان ينص النظام األ 

 :تيةاآلاالمور  االتي تهم المؤسسة و من اهمهبشأن االمور 

 . ، بعد استيفاء الضوابط عزلهم أو اإلدارة مجلس أعضاء إنتخاب .1

 .اإلدارة مجلس أعمال مراقبة .2

 . المراجع الخارجي للمؤسسة تقرير في النظر .3

 . والخسائر األرباح حساب و الميزانية على المصادقة .4

 . المؤسسة نشاط بخصوص اإلدارة مجلس تقرير على المصادقة .5
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 .بعد استيفاء الضوابط األرباح توزيع على الموافقة .6

 . اإلدارة مجلس أعضاء بدالت و مكافأة تحديد .7

 .فق الضوابطو  او تفويض مجلس االدارة الختياره  الجديد المراجع الخارجي تعيين .8

 العمومية. الجمعية على عرضه المساهمين أو املختصة اإلدارية الجهة أو اإلدارة مجلس يرى  ما كل .9

 إجراءات إنعقاد الجمعية العمومية العادية:

 علىيحدد مجلس اإلدارة  .1
ً
 :تاريخ و مكان اإلجتماع بناءا

I. .قرار من مجلس اإلدارة 

II.  ثلثي األعضاء المساهمين علي األقلعريضة مكتوبة و موقعة من. 

III.  الخارجيالمراجع 

من يترأس رئيس مجلس اإلدارة إجتماع الجمعية العمومية و في حالة غيابه يمكن أن ينوب عنه   .2

 يفوضه من اعضاء املجلس ..

 يكون النصاب قانوني .3
ً
 ساس ي علي غير ذلك.بية العادية ما لم ينص النظام األ باالغل ا

جتماع موعد االنعقاد يرفع اإل ف ساعة من جتماع خالل نصنعقاد اإل إكتمال النصاب إلفي حالة عدم  .4

 .ي عدد من الحضور ، ويعتبر قانوني بأسبوعينإجتماع آخر بعد إو يعقد 

 .قل من موعد الجمعية العموميةاأل على طار البنك المركزي قبل اسبوعينخإالبد من  .5

   تقديم دعوة للبنك المركزي للحضور كمراقب. .6

 عادية:ال غير العمومية الجمعيةج/ 

عادية بالنظر والبت في الجوانب األساسية والهامة والتي ال يعود أمر البت الغير ختص الجمعية العمومية ت

و ال يجوز لها النظر في اي بند لم يدرج في جدول اعمالها و عليها التقيد  فيها إلى الجمعية العمومية العادية

  .التام بالبنود المدرجة في جدول االعمال 

 الجوانب التالية: ةمع مراعااالساس ي  لمؤسسةتعديل نظام االعمومية غير العادية و يمكن للجمعية 

 الغرض تغيير يجوز  و ال األصلي المؤسسة غرض من قريبة أو مرتبطة أو مكملة اغراض إضافة .1

 الجهات الرقابية و اإلشرافية. عليها توافق ألسباب إال األصلي

 . تقصيره أو المؤسسة أمد إطالة .2
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 .المؤسسة تصفية .3

 .إجباريا مؤسسةال حل عليها يترتب التي الخسارة نسبة تغيير .4

  وذلك مؤسسةال إدماج .5
ً
 . لها ساس ياأل  النظام حكامأ كانت أيا

 .مؤسسةلل  القانوني الشكل تغيير .6

 .او تخفيضه بعد استيفاء الضوابط  به المرخص المال رأس زيادة .7

 . األسهم بأنواع المتعلقة القيود وأ المميزات وأ الحقوق  تعديل .8

 نصف من اكثر الواحده المالية السنة فيها خسائر  بلغت إذا ستمرارهاإ وأ الشركة تصفية في النظر .9

 . المصدر المال رأس

 . مؤسسةلل االساس ي النظام مواد تعديل .11

 إجراءات إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية:

 .يصدر من مجلس اإلدارة بموجب قرار .1

 أو باليكون النصاب  .2
ً
 تفويض.القانوني من المساهمين الحاضرين شخصيا

شريطة  من األصوات.  يكون ألي سهم قائم صوت واحد و يتم إتخاذ قرارات الجمعية بأغلبية مطلقة .3

 اال تتجاوز نسبة التملك النسبة املحددة في الضوابط .

جتماع نعقاد يرفع اإل كتمال النصاب النعقاد اإلجتماع خالل نصف ساعة من موعد اإلإعدم  في حال .4

 بأيكون قانونيو  ،و يعقد اجتماع آخر بعد اسبوعين
ً
  .ي عدد من الحضور ا

معية إنعقاد الجسبوعين علي االقل من موعد إجتماع قبل من دعوة البنك المركزي لحضور اإل  البد .5

 العمومية .

 
ا
 :مجلس اإلدارة: ثانيا

التنفيذي تقع في صلب عملية الحوكمة فتأثيرها كبير على دارة والمدير إن ديناميكية العالقة ما بين مجلس اإل 

الية المؤسسة، ويجب أن تستند على الفهم الواضح والتام للدور الذي يقوم به كل من األطراف المعنية في فعّ 

المؤسسة فكل فرد منهم يقّدم مهارات فريدة  في عملية المشاركة في تطوير المؤسسة، غير أنه ينظر إليها من 

 .مختلفمنظار 

  :أ/ قواعد عامة
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تقع بشكل رئيس ي على أعضاء مجلس اإلدارة كل  مؤسسة/شركة التمويل األصغرإن مسؤولية إدارة  .1

 و مؤسسةال بعمليات المتعلقة كافةالمسؤوليات املجلس يتحمل عليهم متضامنين. حيث و هعلى حد

وفق  متطلباتجميع ال تلبية من التأكد و)في حالة المؤسسات التي تقبل الودائع(  الماليةا سالمته

 الضوابط. 

 يجب أال يتدخل املجلس في العمل اليومي التنفيذي للمدير العام. .2

 .إدارة المؤسسة ال يعفيه من مسؤوليةالي لجنة من لجانه إن تفويض مجلس اإلدارة لمهامه  .3

  املجلس بقىي .4
ً
  يفوض نأ يمكن التي و ومهامه مسؤولياته لكافة متحمال

ً
 أواملجلس  لجان من أحدا

 ستخدامإ حسن مراقبة إلى دائم بشكل التنفيذية بالقيام بأحد هذه المهام أو أكثر، ويسعى اإلدارة

 .األداء ومراقبة التفويض

 لديهم تكون  أن و املجلس بوظائف القيام في الةفعّ  بصورة المساهمة اإلدارة مجلس أعضاء على .5

 .للمجلس خاصة خبرات تقديم على القدرة

معنوية عن أي عميل أو دارة من أية ناحية مالية أو اإل ألعضاء مجلس  / إنحيازتفضيل ال يوجد أي .6

 .لمؤسسةموظف با

 مهام املجلس:ب/ 

 داري.إعتماد الهيكل التنظيمي و اإل وضع و  .1

خطة إستراتيجية تقوم بإرشاد عملية صنع القرارات وإدارة أداء المؤسسة. تقوم الخطة، بشكل وضع  .2

ع الأساس ي، بتحديد 
ّ
مع وجود خطط و فترة االستراتيجية مؤسسة تحقيقها خالل األهداف التي تتوق

ن من تحقيقها، وكيف سيكون وضع المؤسسة  موازنات سنوية باهداف مرحلية توضح كيف 
ّ
ستتمك

 على مدى نجاحها في تحقيق تلك األهداف
ً
 .في نهاية الفترة االستراتيجية، وذلك إعتمادا

 .المالئمة غير أو القانونية غير األعمال منالمؤسسة  حماية .3

الموازنة السنوية و وضع لوائح ستراتيايجات العمل و اجازة خلطط العمل و إالقيام بوضع  .4

 .سياسات و ضوابط تسيير االعمالو 

  المصادقة علي اإلستراتيجيات و السياسات العامة للمؤسسة. .5
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 إختيار المدير العام وفق الضوابط. .6

 الداخلي وفق الضوابط.تعيين المراجع  .7

 تكوين املجلس:ج/ 

 أعلى. كحد عضو 11 و أدنى كحد أعضاء 5 من الحال بحسب األمناء مجلس أو دارةاإل  مجلس يتكون  .1

  المرشح يكون  أال يجب أمناء مجلس /إدارة مجلس عضو لمنصب للتأهل .2
ً
  موظفا

ً
  أو حاليا

ً
 فى مديرا

 أو البنوك تكون  التي الحاالت بإستثناء ،أو أحد مالك المؤسسة أخرى  مالية مؤسسة أو بنك

 األصغر. التمويل لمؤسسة المتعهدة هي األخرى  المالية المؤسسات

 األصغر التمويل بمؤسسة أمناء مجلس /إدارة مجلس عضو منصب يشغل أن شخص ألي يجوز  ال .3

 المسبقة.المركزي  البنك بموافقة إال

 على الحصول  بعد إال مؤسسة من أكثـر فى أمناء مجلس /إدارة مجلس عضو منصب شغل ال يجوز  .4

 .المركزي  البنك من المسبقة الموافقة

 الخبرة ذوي  األشخاص من اإلدارة مجلس أعضاء مناصب يشغلون  الذين األشخاص يكون  أنالبد  .5

علي االقل ، علي أن يكون ثلث األعضاء  الجيدة والسمعة واألمانةالمناسبة مع مجال عمل المؤسسة 

 المستقلين وفق الشروط اإلضافية المذكورة أدناه.من الخبراء 

  اإلدارة مجلس نتخابإيجب  .6
ً
و  والقوانين للتشريعاتو  شركةللنظام األساس ي للمؤسسة/ال وفقا

و  املجلس لعضوية مرشح كل عن والبد من تعبئة استمارات الكفاءة و النزاهة  ،اللوائح السارية 

و توفير معلومات االقل  بشهر علىتقديمها للبنك المركزي قبل فتح باب الترشيح في االجتماع العام 

 من األفضل/ تعيين نتخابإ في لجمعية العمومية ا مهمة لتسهيل نتخاباإل  عندوافية عن المرشح 

 . املجلس في  عضاءاأل 

 .قابلة للتجديد عوام أاملجلس ثالثة  يجب اال تتجاوز دورة  .7

عضاء أل اآلتية ل االضافية  ح لعضوية املجلس  بجانب الشروطللترش العامةالبد من توفر الشروط  .8

 -:المستقلين

I.  سهم في المؤسسة/الشركة .أعدم تملك 

II.  سنوات  .5خبرة مناسبة في القطاع ال تقل عن 

III. للشركة/المؤسسة . ستشارية إ ال تربطه عالقة عمل باي جهة تقدم خدمات 
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 املجلس:إستقاللية د/ 

الدرجة  حتىصلة قرابة  /الشركةيجب أن ال يكون ألي عضو من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة .1

 ./الشركةمن موظفي المؤسسةألي  الثانية 

 عملية في الموضوعية ضمان بهدف التنفيذيين، غير األعضاء من املجلس أعضاء يكون  أن يجب .2

 القرارات تخاذإ عملية بين ينشأ أن يمكن الذي المصالح تعارض من التخفيف و القرار، تخاذإ

 كافية رقابة و عمل نظم وجود ضمان كذلك و اليومية، التشغيلية اإلدارة عملية و اإلستراتيجية

 .مؤسسةال مصالح لحماية

 التربط أن وعلى ،المدير العام منصب و نائبه( أو/)و املجلس رئيس منصب من كل بين الفصل يجب .3

 املجلس رئيس يكون  أن يشترط ،كماثانيةال الدرجة حتى قرابة أيمدير العام وال نائبه( أو/)و الرئيس

، و غير مرتبط بالمؤسسة بأعمال تنفيذية، إستشارية، أو أي املجلس في التنفيذيين غير األعضاء من

 خدمات أخري.

 .عن أي تضارب للمصالح إن وجد اإلفصاح .4

 دور رئيس املجلس:هـ/ 

 اآلتية:يضطلع رئيس املجلس باألدوار 

 .بالمؤسسة التنفيذية واإلدارة املجلس من كل بين بناءة عالقة إقامة .1

 حولها يوجد التي القضايا حول  البناء النقد على تشجع املجلس جتماعاتإ خالل من ثقافة خلق .2

 .القضايا تلك حول  اإلجماع توفير و النقاشات على تشجع كما األعضاء، بين النظر وجهات في تباين

 .المناسب الوقت في و والمساهمين املجلس أعضاء من كل إلى الكافية المعلومات وصول  من التأكد .3

 .من خالل التقارير الخاصة بذلك مؤسسةال لدى السليمة الحوكمة معايير توفر من التأكد .4

 التأكد من جود تقييم لالداء للمجلس و اللجان و غيره . .5

 تنظيم أعمال املجلس:و/ 

 عدد قل و كلما دعت الحاجة، و اليقلعلى األثالثة أشهر جتماع للمجلس مرة كل إيتم عقد  .1

 .السنة في جتماعاتإ 4 عن اإلدارة ملجلس الدورية جتماعاتاإل 

 تدخل أو المشاركة وتجنب املجلس جتماعاتإ في المعروضة المواضيع شمولية ضمان بهدف .2

 كتابي توضيحال يتم أن يجب ،للشركة/المؤسسة اليومية العمليات بإدارة املجلس
ً
 دائم، وبشكل ا

التنفيذية  اإلدارة تقوم كما موافقته، وتتطلب املجلس صالحيات ضمن تدخل التي العمليات جميع

 أولويات املجلس رئيس يحدد حيث اجتماع كل أعمال جدول  على هامة تراها التي المواضيع باقتراح

 .المواضيع هذه طرح
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 معزز  املجلس أعمال بجدول  املجلس أعضاء تزويد يتم .3
ً
 كافية مدة قبل الالزمة والمعلومات بالوثائق ا

 .المناسبة القرارات واتخاذ المطروحة المواضيع دراسة من لتمكينهم املجلس اجتماعات من

يجب أن تكون مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة محددة و واضحة وبما يتماش ى والتشريعات ذات  .4

 حقوق  يوضح/مستند  بكتاب انتخابه عند املجلس أعضاء من عضو كل تزويد والبد من العالقة 

 .وواجباته ومسؤولياته العضو

  داخل التطوراتيجب علي كافة االعضاء االطالع الدائم علي  .5
ً
  المؤسسة و القطاع ككل محليا

ً
 و عالميا

. 

 التعيين عندعمال األ  عن مناسب بملخص األعضاء تزويدللمؤسسة  ةدارة التنفيذيعلي اإل يجب  .6

 .الطلب وعند العضوية فترة وخالل

 مع املجلس أعضاء اتصال ويتم التنفيذية، اإلدارة مع المباشر االتصال ولجانه املجلس ألعضاء يتاح .7

 قتضتا ما إذا للجانه أو للمجلس ويكون  .رئيسه املجلس و/أو لجان طريق عن التنفيذية اإلدارة

 أكمل على إليهم الموكلة بالمهام القيام في لمساعدتهم خارجية بخبرات االستعانة صالحية الحاجة

 .وجه

 املجلس )مقرر  سكرتير  على املجلس ان يقوم بتعيين وتثبيت وتحديد مهام .8
ً
 ومستوى  يتماش ى بما (ا

 . املجلس قبل من تنحيته أو بتعيينه يتعلق قرار أي تخاذإ يتم كما بها، سيكلف التي ولياتئالمس

 قتراحاتإ و املجلس نقاشات كافة وتدوين جتماعاتاإل  محاضر وتوثيق بإعداد املجلس سكرتير  يقوم .9

 .القرارات تلك تنفيذ عن المسؤولة الجهة و المتخذة وتصويتهم والقرارات األعضاء

 تبادل من والتأكد ،إقرارهاتي تم ال للجراءات املجلس أعضاء إتباع من بالتأكد سكرتير املجلس يقوم .11

 تبليغ إلى باإلضافة أخرى، جهة وأية التنفيذية واإلدارة لجانه و املجلس أعضاء بين المعلومات

 .كافية زمنية مدة قبل املجلس جتماعاتإ مواعيد

 وامتناع املجلس، أمام المعروضة األمور  في المصالح في محتمل تعارض أي عن اإلفصاح يجب .11

 التصويت عن واالمتناع الخاصة، المناقشات في االشتراك عن المتعارضة المصالح ذوي  األعضاء

 .الجلسة محضر في إثباته يجب أمر وهو

 علي السرية و مستندات املجلس  وفق ةيجب علي سكرتير املجلس املحافظ .12
ً
لما تنص عليه الضوابط  ا

. 

 -: الحاالت اآلتيةهلية في عضوية املجلس في أعضاء املجلس األ يفقد  .13

I.  . الوفاة 

II.  العمومية .و الجمعية أصدور قرار بالعزل من البنك المركزي 

III.  إسهمه أبيع 
ً
 جهة مساهمة.ل ن كان مرشحا
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IV.  ي سبب .أداء المهام أل العجز عن 

V.  جتماعات متتالية .إالتغيب دون عذر لثالثة 

 أنشطة املجلس: ز/ 

 مؤسسات التمويل األصغر الممارسات اآلتية:بنوك و تتضمن أنشطة مجلس اإلدارة ب

العام للمؤسسة بحيث يتمتع بالكفاءة و النزاهة و يقوم املجلس بتعيين المدير التعيين و اإلحالل:  .1

 بتعيين نائب المدير العام و
ً
مدراء اإلدارات بالمؤسسة، و يتم تعيين المدير  الخبرة كما يقوم أيضا

 علي نتائج معاينة وفق الشروط و الضوابط
ً
و بعد موافقة البنك  العام للمؤسسة و نائبه بناءا

 .المركزي 

 عل .2
ً
ن المراجع الداخلي من ذوي الكفاءة و الخبرة يي توصية من لجنة المراجعة بتعييقوم املجلس بناءا

موافقة الجهات تفويض الجمعية العمومية له و و كذلك إختيار المراجع الخارجي للمؤسسة بعد 

 الرقابية عليه.

يصادق املجلس و بشكل دوري علي األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة و التخطيط اإلستراتيجي:  .3

السياسات الموجهة للمؤسسة لتحقيق رسالتها و الرقابة علي أداء اإلدارة التنفيذية، كما يقوم 

 .املجلس بالمصادقة علي أنظمة الرقابة الداخلية

 و اإلجراءات و السياسات والخطط المؤسسة باإلستراتيجيات تقيد مدى من بالتأكد املجلس يقوم  .4

 بمراجعة التنفيذية اإلدارة قيام من و التأكد واللوائح، القوانين بموجب المطلوبة أو المعتمدة

 وفق األداء إنجازات
ً
 التأكد إلى باإلضافة الالزمة، التصويبية جراءاتلل  هاإتخاذ و من العمل لخطط ا

 .سليم بشكل إدارتها تمت قد المؤسسة مخاطر جميع أن من

 لجان ذلك في )بما اإلداري  التسلسل يبين الذي وللمؤسسة  التنظيمي الهيكل عتماديقوم املجلس بإ .5

 :يلي ما املجلس على يجب هذااملجال التنفيذية( وفي واإلدارة املجلس

I. تحديد من ذلك يتبع وما وتطويرها، بالعمل  المتعلقة الداخلية واألنظمة اللوائح عتمادإ 

 المستويات بين التبعيات و العالقات و المسؤوليات و والواجبات واالختصاصات للمهام

 .املختلفة التنظيمية

II. كل يكون  أن ويجب التنفيذية باإلدارة المنوطة األعمال وتنفيذ تفويض سياسة على التصديق 

 المدة وفي موضوعه في محدًدا لغيرهم( أو أعضائه ألحد )سواء اإلدارة مجلس من يصدر تفويض

 .لسريانه الزمنية
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III.  نحو التطلع سياسة ترسيخ وا أعماله ممارسة في عالية بنزاهة تمتعلمؤسسة تا أن من التأكد 

 السياسات هذه و تعميم  العمل أخالقيات ميثاق وقبول الهدايا  سياسات و اعتمادالعليا  المثل

 .عليها موافقتهم على والحصول  املجلس أعضاء ون موظفيال كافة على السلوك المنهي  وميثاق

IV. وفق ما ورد في ثالثا  – عنه منبثقة لجان بتشكيل يقوم أن فعاليته، زيادة وبهدف املجلس، على

 – (Charter) –هيكل  ويوضح ومسؤولياتها وصالحياتها اللجنة مدة يوضح حاجةال حسبادناه و 

 تقارير برفع اللجان هذه تقوم وبحيث عليها، اإلدارة مجلس رقابة آلية  ميثاق وفق  مؤسسةال

 .املجلس لجان أعضاء تعيين عند الشفافية مبدأ ويراعى املجلس ككل، إلى دورية

V. أو  هياكل يستخدم أو الشفافية تعيق بيئة في عمليات أو أنشطة مارست مؤسسةال تكان حال في

  يضع وأن مؤسسةلل التشغيلية البنية يتفهم أن اإلدارة مجلس على يجب ذلك، تعيق بنى
ً
 حدودا

عليه  يجب كما األدوات هذه ستخدامإل  أو المناطق هذه في بها المسموح العمليات لحجم مالئمة

لهذا  المرافقة املخاطر أنواع كافة إدارة و لتحديد سياسات تضع التنفيذية اإلدارة أن من التأكد

 .الرقابية والسلطة للمدققين عنه واإلفصاح األنشطة، أو األدوات من النوع

VI. خطار البنك المركزي إعباء المدير العام البد من عند تكليف نائب المدير العام بأ. 

VII.  ي شخص خالف نائب  المدير العام بمهام المدير العام لمدة تزيد عن ستة أتكليف  ال يجوز

 . شهر اال بموافقة البنك المركزي أ

 التقييم اآلتية: يقوم املجلس بصورة دورية بعملياتالتقييم الذاتي و تقييم األداء:  .6

I. للمجلس التابعة اللجان أداء تقييم، و العام المدير  أداء تقييم، ككل املجلس أداء تقييم. 

II. تقرير  مؤسسةلل السنوي  التقرير تضمين 
ً
 الداخليةوالرقابة  الضبط أنظمة كفاية مدى حول  ا

 المالية. التقارير إعداد بآلية المتعلقة

III. الداخليالمراجع  و التنفيذية اإلدارة إليه ترفعها التي الدورية، التقارير على وبناء املجلس يقوم 

 تحديد و اإدارته حسن و اأعماله تقييم و مؤسسةال أداء مراجعةب الخارجي،المراجع  و

 إصدار و عليها املحاسبة و عنها المسؤولين وتحديد أسبابها وتحليل والتجاوزات نحرافاتاإل 

 .تكرارها تفادي و لمعالجتها الالزمة التعليمات

IV. ةو الموازنة  السنوي ةوالسنوي الفصلية المالية البيانات عتمادإ . 

V. املخاطر ومنظومة املخاطر قياس عن معلومات طلب (Risk Profile) بهدف ،مؤسسةال في 

 منتظم بشكل و مؤسسةال في والكمية( )النوعية املخاطر إحصائيات و بيانات ومناقشة تحليل

 .للمجلس جتماعإ كل في
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VI.  و تطويرها العمل علي تحديثها و و  ،لتزام للمؤسسةاإل سياسةدارة اعتماد علي مجلس اإل 

من القيام  مع تمكين الجهات المسؤولة عن مراقبة اإللتزام في المؤسسة. تطبيقها من التأكد

  بمهامها.

VII. تعزيز وسبل التحسينات و التطورات حول  التنفيذية اإلدارة توصيات و تقارير دراسة 

 .األخرى  املجاالت أو اإلفصاح مجال في مؤسسةال ممارسات

 
ا
 :اإلدارةلجان مجلس : ثالثا

 أحكام عامة:أ/ 

 بالمهام للقيام محددة لمدة بالصالحيات وتفويضها عنه منبثقة لجان بتشكيل اإلدارة مجلس يقوم .1

 .اإلدارة مجلس إلى دورية تقارير ورفع إليها الموكلة

 من اإلدارة مجلس يعفي ال وذلك اإلدارة، مجلس أمام أعمالها عن المسؤولية اللجان تتحمل .2

 .اللجان هذه أعمال عن مسؤوليته

  اإلدارة مجلس يشكل .3
ً
دني كحد أ تكوين هذه اللجان  يشمل ن أعلي لحاجة العمل  لجان مناسبة وفقا

المراجعة  ولجنة( يمكن دمجها في لجنة الحوكمة)ت الترشيحات و المكافآ و لجنة الحوكمة لجنة ،

 مهيمكن دمج)و  املخاطر إدارة ولجنة
ً
 .(ا معا

تلك اللجان واملحددين بتشكيل   مقررياللجان من قبل  جتماعاتإ محاضر وتصنيف تدوين يتم .4

 .اللجان الواردة في هذا الدليل

طلب المشورة مؤسسة، و طلب أي معلومات من اإلدارة التنفيذية للصالحيات تتمتع اللجان ب .5

في  طلب حضور أي موظف، القانونية و/أو المالية و /أو اإلدارية و/أو الفنية من أي مستشار خارجي

 للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسةال

 لجنة المراجعة: ب/ 

 و نطاق و ،الداخلية  الرقابة و الضبط نظم و المالية التقارير مراجعةأهداف اللجنة:  .1

 ذات املحاسبية القضايا مراجعة و ، ةالخارجي و ةالداخليالمراجعة  كفاية مدى و نتائج

 .المالية البيانات على الجوهري  األثر

  تشكيل اللجنة و دورية إجتماعاتها: .2
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I. ثالثة عن األعضاء عدد يقل أال على تنفيذيين، غير أعضاء منالمراجعة  لجنة تتكون  أن جبي 

 .أعضاء

II. . يعمل مدير المراجعة كمقرر للجنة 

III.  المستقلين األعضاء من اللجنة أعضاء غالبية يكون. 

IV.  المستقلين األعضاء من اللجنة رئيس يكون. 

V. اللجنة تحوي  أن يجب  
ً
 في العملية الخبرة أو/و العلمية المؤهالت ذوي  من األقل على عضوا

 مجلس موافقة بعد خارجية بخبرات باالستعانة الحق وللجنة والمالية، املحاسبية املجاالت

 .ذلك على اإلدارة

VI. قوم وت ،وعند الحاجة السنة في األقل على أشهر( ثالثة كل اجتماعات )مرة أربع اللجنة تعقد

 .بصورة منتظمة  حاضرامل نيدو اللجنة بت

 :اللجنة ومهام صالحياتج/ 

 دعوة أيضا وللجنة عملها، ممارسة سبيل في معلومات أي على الحصول  سلطةالمراجعة  للجنة يكون  .1

 عضو أي ودعوة برأيه، لالستئناس االجتماعات لحضور  االختصاص أو الخبرة ذوي  األشخاص من أي

 .اجتماعاتها لحضور  التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعضاء من

 اإلدارة، ملجلس بشأنها والتوصية اإلدارة، مجلس على عرضها قبل الدورية المالية البيانات مراجعة .2

 عدالة ضمان بهدف وذلك المالية، البيانات على الجوهري  األثر ذات املحاسبية القضايا ومتابعة

 .المالية التقارير وشفافية

 أمورأخرى، بين من اللجنة، مسؤولية وتشتمل الداخلية، والرقابة الضبط نظم وكفاية فعالية تقييم  .3

 :على

I. النافذة بالتعليمات االلتزام من والتأكدة الداخليالمراجعة  وظيفة وكفاية فعالية تقييم 

 .العالقة ذات الجهات عن الصادرة

II. ةالداخليالمراجعة  وبرامج نطاق وكفاية فعالية تقييم. 

III. بشأنها الالزمة اإلجراءات اتخاذ تم قد أنه من والتأكدة الداخليالمراجعة  تقارير نتائج مراجعة. 

IV. الداخليالمراجع  من المقترحةالمراجعة  خطط وإقرار مراجعة. 

V. أدائه وتقييم تعويضاتهاقتراح و  وعزله ونقلهة الداخليالمراجعة  مدير بتعيين التوصية. 
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VI.  الها مع معأدارات بالبنك و مدى التزام و توافق اإل مراجعة تقارير إدارة االلتزام حول

 التشريعات و القوانين النافذة و التوصية بشأنها.

VII.  اي مهام اخري ذات صلة بعمل اللجنة يتم تكليفها بها 

 مرة اإلدارة حضور  بدون  معه جتماعواإل  الخارجي،المراجع  مع المباشر االتصال سلطة للجنة يكون  .4

  األقل على
ً
 :على أخرى، أمور  بين من املجال، هذا في اللجنة مسؤولية وتشمل ،سنويا

I. تعويضاته وتحديد الخارجيالمراجع  وعزل ترشيح  بخصوص اإلدارة مجلس إلى التوصية 

 .أدائه وتقييم

II. الخارجيالمراجع  واستقاللية موضوعية تقييم. 

III. وقبوله التعيين خطاب مراجعة. 

IV. عدم وضمان ،ةالدوريالمراجعة  غير أخرى  لخدمات الخارجيالمراجع  تقديم إمكانية إقرار 

 .الخارجيللمراجع  المستقل الرأي على ذلك تأثير

V. اتخاذ تم قد أنه من والتأكد الرقابية السلطات وتقارير الخارجيالمراجع  تقارير نتائج مراجعة 

 .بشأنها الالزمة اإلجراءات

 أو األنظمة التي سياساتلاب التقيد ومدى واألنظمة بالقوانين االلتزام مدى بمراجعة اللجنة تقوم .5

 .تحكم العمل

 مع األقل على ومرتين العام خالل األقل على مرة الخارجيالمراجع  مع دورية جتماعاتإ اللجنة تعقد .6

 تقتض ي حين اللجنة مع جتماعاإل  طلب والخارجي الداخلي مراجع لل يحق كما الداخلي،المراجع 

 .ذلك العمل ضرورة

 و المكآفات:لجنة الترشيحات هـ/ 

 أهداف اللجنة:  .0

 وكذلك ،و نائبه  والمدير العام اإلدارة مجلس أعضاء ستبدالإ و تجديد و تعيين شفافية وضمان مراقبة

 إلى باإلضافة مستقل، بشكل اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كل فعالية و ككل اإلدارة مجلس فعالية تقييم

ة التنفيذياإلدارة  وتعويضات ومكافآت رواتب سياسات شفافية ضمان كذلك و .ةالتنفيذياإلدارة  أداء تقييم

 . /الشركة مؤسسةال و رسالة أهداف مع السياسات هذه نسجامإ وضمان

 :جتماعاتهاإ ودورية اللجنة تشكيل .0
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I. عن األعضاء عدد يقل ال أن على تنفيذيين، غير أعضاء من الترشيحات لجنة تكون  أن يجب 

 .ثالثة

II.  المستقلين األعضاء من اللجنة أعضاء غالبية تكون. 

III.  المستقلين األعضاء من اللجنة رئيس يكون. 

IV. المتعلقة والقرارات المناقشات في اللجنة عضو اليشارك أن يجب المصالح، تعارض لتجنب 

 .به

V. جتماعاتاإل  هذه محاضر تدون  و ،عند الحاجة و السنة في األقل علىجتماعين  إ اللجنة تعقد 

 .أصولي بشكل

 :اللجنة ومهام صالحياتو/ 

 اإلدارة مجلس لعضوية المطلوبة والمهارات والمؤهالت للخبرات )الحداألدنى( وشروط معايير وضع .1

 ألعمال العضو من تخصيصه الالزم الوقت تحديد ذلك في بما ،و نائبه  المدير العام منصب ولشغل

 .الموضوعة والشروط المعايير على اإلدارة مجلس ويصادق املجلس،

المدير  منصب ولشغل املجلس ولجان اإلدارة مجلس لعضوية – الترشيح وإعادة بالترشيح التوصية .2

 آخذ النافذة، والقرارات القوانين مراعاة مع العام،
ً
 ونوعية الحضور  مرات عدد االعتبار بعين ة

 .ومسؤولياتهم لواجباتهم وتأديتهم املجلس جتماعاتإ في األعضاء مشاركة وفعالية

 من والتأكد المستقلين واألعضاء التنفيذيين غير واألعضاء التنفيذيين لألعضاء تعريف وضع .3

 من والتأكد ،لمنشور ا هذا في الموضوعة المعايير مع يتوافق بما المستقلين األعضاء ستقالليةإ

 .العمليات  وتعقيد لعمل ا حجم مع املجلس تشكيلة تناسب

 ككل اإلدارة مجلس فعالية لتقييم (Key Performance Indicators (KPIs)) موضوعية معايير تبني .4

 ويؤخذ ،ةالتنفيذياإلدارة  أداء وتقييم لجانه من لجنة وكل املجلس أعضاء من عضو كل ومساهمة

 كما المشابهة األخرى  المؤسسات أداء التنفيذية واإلدارة ككل املجلس أداء تقييم عند عتبارباإل 

 .التقييم معايير على اإلدارة مجلس ويصادق الرقابية، بالمتطلبات لتزاماإل مدى يراعى

 تصمم برامج خالل من المستمر، والتأهيل التدريب على اإلدارة مجلس أعضاء حصول  من التأكد .5

 توفير اللجنة وتتولى ،القروض متناهية الصغر صناعة في الحديثة التطورات لمواكبة الغرض، لهذا

 .الطلب عند اإلدارة مجلس ألعضاء مؤسسةال في الهامة القضايا بعض حول  معلومات

 .اإلحالل خطة و أدائهم وتقييمة التنفيذياإلدارة  تعيين ومعايير شروط وضع .6

 فاعليته عدم ثبت إذاة تنفيذيفي اإلدارة ال مدير أي )عزل( تعيين بإلغاء اإلدارة ملجلس التوصية .7

 .ومسؤولياته واجباته أداء في وتقصيره



 

15 | P a g e  

 

 اإللتزام لضمان والمدير العام اإلدارة مجلس لعضوية المطلوبة للشروط السنوية المراجعة إجراء .8

 .النافذة والتعليمات واألنظمة القوانين بأحكام

للدارة التنفيذية  أخرى  منافع وأي والرواتب والتعويضات للمكافآت واضحة سياسات وجود ضمان .9

 اللجنة، قبل من سنويا وتراجع اإلدارة مجلس قبل من عليها يصادق ومؤهالتهم خبراتهم مع تتناسب

 محفزة تكون  بحيث والرواتب والتعويضات المكافآت وضع عند توازن  هناك يكون  أن بد وال

 ضمن والمكافآت الرواتب هذه سلم يكون  أن ويجب فيها، مبالغ وغير مؤهلين أشخاص الستقطاب

 .مؤسسةال سياسة تحدده الذي النطاق

 و وعدالة وكفاية وجود من للتأكد العام خالل األقل على مرة البشرية الموارد مدير مع جتماعإل ا .11

 والتأهيل التدريب وسياسة والرواتب المكافآت منح وسياسة للعاملين والتقييم التعيين آلية وضوح

مؤسسة ال في للعمل مؤهلين أشخاص ستقطابإ و مؤسسةتطوير العاملين في ال يضمن بما المستمر

 .بهم حتفاظواإل 

 لجنة املخاطر:ز/ 

 أهداف اللجنة:  .0

 اإلدارة أداء ومراجعة املخاطر، لتحمل اقبوله مدى و مؤسسةال قدرة مع ينسجم بما املخاطر سياسة وضع

 .خاطرامل إدارة فيالتنفيذية 

 :جتماعاتهاإ ودورية اللجنة تشكيل .0

I.  عضو عن التنفيذيين األعضاء عدد يزيد ال أن على األقل، على أعضاء ثالثة من اللجنة تتكون 

 .واحد

II.  المستقلين األعضاء من اللجنة رئيس يكون. 

III. إلى تقاريرها ترفع و السنة في األقل أشهر(على ثالثة كل اجتماعات )مرة أربع اللجنة تعقد 

 .اإلدارة مجلس
IV.  يقوم مدير املخاطر بمهام مقررية اللجنة 

 :اللجنة ومهام صالحيات .3
 

I. مجلس قبل من عتمادهاإ قبل املخاطر إدارة وسياسات ستراتيجياتإ بمراجعة اللجنة تقوم 

 .السياسات و ستراتيجياتاإل  هذه تنفيذ من والتأكد  .اإلدارة

II. املخاطر إدارة موظفي ستقالليةإ املخاطر،وضمان إلدارة الكافية والنظم الموارد توافر ضمان 

 .للمخاطرمؤسسة ال تحمل عنها ينجم التي األنشطة عن
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III. مجلس قبل من عتمادهإ قبل بشأنه توصيات وضع و املخاطر إلدارة التنظيمي الهيكل مراجعة 

 .اإلدارة

IV. وأنشطة حجمها، ومؤسسة ال لها عرضتت التي املخاطر طبيعة حول  الدورية التقارير مراجعة 

 .املخاطر إدارة

V. تعرضت التي املخاطر بخصوص إحصائيات تقدم و اإلدارة مجلس إلى دورية تقارير اللجنة ترفع 

 .املخاطر إدارة على تطرأ التي والتطورات والتغيراتمؤسسة ال لها

VI. تطرأ التي االستثنائية والحاالت املخاطر سقوف حول  اإلدارة مجلس أمام الرأي وإبداء مراجعة 

 .عليها

VII. بالمعايير املخاطر إدارة التزام مدى مراقبة  
ً
 و محليا

ً
والخاصة بإدارة  المالية المعروفة عالميا

 المتعلقة و  و مجلس الخدمات المالية االسالمية بازل  لجنة قبل من الموضوعة املخاطر وتلك

 ..وغيرها التشغيلية واملخاطر السوق  ومخاطر االئتمان بمخاطر

VIII. مؤسسة لل القائم بالنشاط المرتبطة املخاطر إدارة ستراتيجياتإ و سياسات وتحديد رسم

  .جديد منتج أو نشاط أي إلى باإلضافة

IX. بتأمين الكفيلة اإلجراءات وضع و املخاطر أنواع لكافة األوليةحترازية اال  المؤشرات تقييم 

 .لها الالزمة التغطية

X. مؤسسةللالتنفيذية  اإلدارة مع بالتنسيق األزمات وإدارة طوارئ  خطط وضع على الموافقة.. 

XI. ووضع أنواعها بكافة املخاطر إلدارة الموضوعة واإلجراءات للسياسات الدوري التقييم 

  .الالزمة التحسينات

XII. إلىمؤسسة ال لها عرضتت التي املخاطر فئات إدارة بهدف وذلك التالية التقارير دراسة 

 :مقبولة مستويات

 التمويلية الحاجات. 

 السيولة حتياجاتإ تقديرات. 

     التمويل مصادر تقديرات. 

     الفجوة تحليل. 

 الطوارئ  خطة. 

 مؤسسةلل المالي المركز وأثرهاعلى األسعار تذبذب تحليل. 

 املخصصات حساب  و املحتملة بالخسائر التنبؤ. 

  لجنة الحوكمة:ح/ 
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 .الضرورة عند وتعديله تنفيذه ومراقبة الحوكمة ودليل إطار وضعأهداف اللجنة:  .0

 يقل ال أن على تنفيذيين، غير أعضاء من الحوكمة لجنة تتكون : جتماعاتهاإ ودورية اللجنة تشكيل .2

 .المستقلين الداخلية المراجعة لجنة أعضاء أحد اللجنة تضم أن ويشترط ثالثة، عن األعضاء عدد

 :اللجنة ومهام صالحيات .3

I. الضرورة عند وتحديثه ومراجعته الحوكمة دليل وتطبيق إعداد على اإلشراف. 

II. ينفي حالة عدم دمج اللجنت بالدليل لتزاماإل من للتأكدالمراجعة الداخلية  لجنة مع التنسيق. 

III. سنوي اإلدارة، مجلس تزويد 
ً
 التوصل تم التي النتائج على بناء التوصيات و بالتقارير األقل، على ا

 .اللجنة عمل خالل من إليها

IV. جتماعإ اللجنة تعقد 
ً
 .األقل على سنوي  نصف ا

 

 
ا
 :الرقابة الداخليةة الحوكمة و يئب: رابعا

 

ى فيها يراع وأن ،مؤسسةال وأقسام أنشطة جميع تغطي داخلي ضبط أنظمة مؤسسة كل لدى يكون  أن يجب

(  3، المزدوج الفحص( 2، المهام فصل( 1وهي   "Four Eyes Principle"يالداخل للضبط ةاألربع المبادئ

 .المزدوج التوقيع( 4، المزدوجة الرقابة

 ة الضبط و الرقابة الداخلية:توجيهات عامة بشأن بيئ

 الداخليالمراجع  قبل من مؤسسةال لدى المطبقة الداخلية والرقابة الضبط أنظمة مراجعة يتم .1

 .سنوًيا األقل على واحدة مرة الخارجيالمراجع و 

 محتملة مخالفات أي عن اإلبالغ من الديه العاملين تمكن التي المناسبة اإلجراءات توفيرااللتزام ب .2

 المناسبة التدابير تخاذإ و املخالفات هذه متابعة يمكن حتى المناسب الوقت وفي سرية بصورة

 .اإلجراءات هذه تنفيذ على باإلشرافالمراجعة  لجنة وتقوم بشأنها،

 المراجعة  لجنة تلعب .3
ً
  دورا

ً
 تعتبر و .مؤسسةال لدى الداخلية والرقابة الضبط أنظمة مراجعة في رئيسيا

 والتقارير األداءالمراجعة  لجنة تتابع كما ،مؤسسةال إدارة مسؤولية من األولى بالدرجة الرقابة

 . الخارجيالمراجع  عن الصادرة

و  التمويل األصغربنوك ومؤسسات  لدى الداخلي الضبط أنظمة بمتطلبات لتزاماإل مؤسسةال على .4

 التي تشمل ما يلي:

I. اإلدارة مجلس. 

II. التنفيذية اإلدارة. 

III. الفعال  الداخلي الضبط نظم. 
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IV. الرقابة نظام. 

V. التكنولوجي األمان. 

VI.  ةالداخليالمراجعة إدارة. 

 :اخلية بمؤسسات التمويل األصغر إلىألنظمة الحوكمة و الرقابة الد ئة المثلىيو يمكن تقسيم الب

 :ةالداخليالمراجعة أ/ 

 يمكن تعزيز وظيفة المراجعة الداخلية بمؤسسات التمويل األصغر من خالل:

 هذه وتوضيح وإيصالة الداخليالمراجعة  وظيفة ألهميةالتنفيذية  واإلدارة اإلدارة مجلس إدراك .1

 .مؤسسةال في العاملين لجميع األهمية

 تخاذإ وة الداخليالمراجعة  عمل نتائج من المناسب، التوقيت وفي المالئمة بالطريقة االستفادة، .2

  .اإلدارة قبل من بشأنها المناسبة التصحيحية اإلجراءات

 .وذلك بتبعيته المباشر ملجلس االدارة  الداخليالمراجع   وظيفة ستقالليةإ ضمان .3

 .بشأنها والتوصية الداخلي الضبط إجراءات فعالية تقييم في الداخليالمراجع  إشراك .4

 مؤسسات التمويل األصغر و التي تضم:  فية الداخليالمراجعة  بمتطلبات لتزاماإل .5

I. ةالداخليالمراجعة  وظيفة ومهمات وأهداف نطاق. 
II. ة.الداخليالمراجعة  إدارة  ستقالليةإ 

III. المتبع  مراجعةال نظام. 

IV. الداخليالمراجع  وتجرد نزاهة. 

V. المهنية الكفاءة. 

VI. المراجعة. مجال 

VII. ةالداخليالمراجعة  إجراءات. 

VIII. ة.الداخليالمراجعة  إدارة مدير مسؤوليات 

IX. ة.الداخليالمراجعة  لجنة 

X.  الداخلية للرقابة خارجية بمصادر ستعانةاإل. 

: المراجعة الخارجية:
ا
 ثانيا

 يمكن تعزيز وظيفة المراجع الخارجي من خالل:

I. المهنية واإلرشادات المعايير مع الخارجيالمراجع  عمل توافق ضمان. 

II. يفهم الخارجي راجعالم أن من التأكد  
ً
 المهنية العناية فيبذل مؤسسةال تجاه واجباته جيدا

 .الالزمة
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III. مؤسسةالمراجعة  عن ول ئالمس الرئيس ي لشريكه أو الخارجيللمراجع  الدوران المنتظم. 

 إدارة املخاطر: ب/ 

 التمويل األصغر علي مراجعة ما يلي:/شركة تحرص مؤسسة 

 وإدارةالتنفيذية  االدارة ومسؤولية جهة، من املخاطر إدارة ولجنة اإلدارة مجلس مسؤولية تحديد .1

 . إدارةاملخاطر في ثانية، جهة من املخاطر وإدارةالمراجعة الداخلية 

 والمعايير االئتمان مخاطر إلدارة مناسبة بيئة إقامة وهي االئتمان مخاطر إدارة معايير عتمادإ .2

التمويل  ومتابعة وقياس إلدارة مناسبة إجراءات على واملحافظة التسهيالت االئتمانية لمنح السليمة

 . خاطرامل على كافية رقابة وجودوضمان 

 تنفيذيةال دارةواإل  اإلدارة مجلس مسؤوليات وتحديد التشغيلية باملخاطر خاصة تعليمات عتمادإ .3

 من التخفيف و ومراقبة وتقييم تحديد على العمل وكذلك منها التشغيلية والتخفيف املخاطر تجاه

 حسب املخاطر تجميع وأ الذاتي التقييم مثل نظام معينة وإجراءات طرق  وفق التشغيلية املخاطر

 . العالمات بطاقات أو أنواعها

 . التشغيلية املخاطر قياس في مؤسسةال عتمدهات سوف التي القياس طريقة بتحديد البدء .4

 إلدارة هيكل وتطوير إنشاء على والتأكيد السيولة مخاطر بإدارة الخاصة التعليمات باعإت على العمل .5

 ووضع السوق  إلى اللجوء عملية وإدارة الصافية التمويل حتياجاتإ ومراقبة السيولة وقياس مخاطر

 .البديلة الخطط

املخاطر المعمول بها في مؤسسات  لتركزات بها المسموح القصوى  بالحدود الخاصة التعليمات عتمادإ .6

 .التمويل األصغر

 
ا
 :واإلفصاح الشفافية: خامسا

  والشفافية اإلفصاح يشكل
ً
و يكون   .السوق  نضباطإ بالتالي و الجيدة الحوكمة عناصر من أساسيا عنصرا

  يتم:و يجب أن االفصاح بشكل منتظم في األوقات املحددة و بدون أي تاخير 

أفضل الممارسات  تمليه ما ووفق النافذة، واألنظمة القوانين حسب اإلفصاح بعمليةم القيا .1

 العالمية في مجال اإلفصاح عن التقارير المالية.

 الدورية والتقارير السنوي  التقرير في تأخير، أي وبدون  املحددة األوقات في منتظم بشكل اإلفصاح، .2

 العربية )باللغتين المالئمة األخرى  الوسائل وفي/الشركة  مؤسسةلل االلكتروني الموقع على

 والمساهمين،و املجلس  مؤسسةال في التنفيذية اإلدارة بين الدورية االجتماعات عن نكليزية(واإل 
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 والموجهةاإلدارة التنفيذية  قبل من المقدمة الدورية والملخصات التصريحات إلى باإلضافة

 .وفقا للضوابط التي تنظمه  والصحفيين الماليين واملحللين للمساهمين

 والمدير العام املجلس عن المنبثقة اللجان وأعضاء اإلدارة مجلس وأعضاء رئيس من أي على يحظر .3

 أي عن اإلفصاح /الشركة المؤسسة في العاملين وكافة الخارجيينوالمراجعين  والمستشارين

او التصريح بما يتعارض مع  السوق  فيالتنافس ي  مؤسسةعمل ال على مؤثرة داخلية معلومات

 .متطلبات القوانين

 والتصريحات والدورية السنوية اتقاريره جميع يخص فيما ،/اشركة مؤسسةال على ينبغي .4

 .والمقارنة للفهم وقابلة وموضوعية دقيقة معلومات بتقديم لتزاماإل الدورية، والملخصات

 عن باإلفصاح تتعلق فقرة الدورية اوتقاريره /الشركة مؤسسةلل السنوي  التقرير يتضمن أن يجب .5

 نتائج إدراكللمساهمين  تتيح مالية وغير مالية معلومات تضم التي اإلدارة وتحليالت مالحظات

 الحالية واألحداث لالتجاهات املحتمل األثر ذلك في بما المالي، اوضعه و/الشركة  مؤسسةال عمليات

 معتمدة والتحليالت المالحظات تلك تكون  بأن مؤسسةال تعهد مع التأكد، عدم وحاالت والمتوقعة

 عن إفصاًحا تتضمن مستقبلية نظرة عن التحليالت هذه تعبر كما .للفهم وقابلة وعادلة وكاملة

 وقابلة مبررة الظروف هذه كانت حال في مؤسسةلل المالي الوضع على تؤثر أن الممكن من ظروف

 .للحدوث

 )إذا املختصة الجهات موافقة على الحصول  وبعد الجوهرية األحداث عن اإلفصاح املجلس على يجب .6

 اآلتية: محدداتلل وفقا وذلك ذلك( األمر تطلب

I. به المرتبطة والمعلومات للحدث شامل وصف. 

II. الحدث وقوع إلى أدت التي العوامل. 

III. له نتيجة مؤسسةال على تترتب قد التي لتزاماتواإل للحدث، المالي األثر. 

IV.  مؤسسةعن طريق رئيس مجلس اإلدارة و/أو المدير العام لليكون اإلفصاح  
ً
 حصريا

 .مر لضوابط التي تنظم هذا األ وفق ا

التمويل األصغر  مؤسساتبنوك و لتحقيق مستوي اإلفصاح و الشفافية يجب أن تتضمن تقارير و 

 المعلومات اآلتية:

 مقارنةمؤسسة ال أداء تقييمو  واألخالقيات العمل وسياسات ومواثيقمؤسسة ال أهداف .1

 المتعلقة واإلجراءات السياسات إلى خاص بشكل اإلشارة مع والسياسات، المواثيق بتلك
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 بتطبيقها،مؤسسة ال لتزامإ مدى عن عامة صورة إعطاء ومؤسسةال لدى بالحوكمة

 .حدوثه حال في لتزاماإل عدم أسباب وتبيان

 : مجلس اإلدارة .0

I.  حجم املجلس وأسماء األعضاء )وتحديد المستقلين منهم( ومؤهالتهم وخبراتهم ومعايير

ستقاللية والمصالح الجوهرية ألعضاء مجلس اإلدارة في معامالت أو مسائل تؤثر على اإل 

 وعضويةاللجان. مؤسسةال

II. واجبات ومسؤوليات مجلس اإلدارة. 

III.  جتماعات مجلس اإلدارةإدورية. 

IV.  اإلدارةجتماعات مجلس إعدد. 

V.  معلومات عن أعضاء مجلس اإلدارة متضمنة حصص كل منهم، باإلضافة إلى تاريخ تعيينهم

وعضويتهم في مجلس اإلدارة ولجان املجلس وفي مجالس إدارةأخرى )إن وجدت( ومشاركتهم في 

 .وظائف اإلدارة التنفيذية

VI.  خالل السنةاألعضاء المستقيلين. 

 :التنفيذية اإلدارة .3

I. والخبرات المؤهالت. 
II. والمسؤوليات الواجبات. 

III. التقارير رفع مستويات. 

IV.  فترة العمل 

 :اإلدارة مجلس عن المنبثقة اللجان .4

V. اللجنة تشكيل. 

VI. والمسؤوليات لواجباتا. 

VII. اللجنة اجتماعات عدد. 

VIII. . نتائج االعمال 

 .ككل /الشركة مؤسسةلل التنظيمي الهيكل .5

 المستفيدين والمالكين التصويت وحقوق  الرئيسين المساهمين ذلك في بما األساس ي الملكية هيكل .6

 .التنفيذية اإلدارة وظائف في مشاركتهم أو

 .الخارجياألتعاب التي حصل عليها المراجع و عضا ءاملجلس و أل للدارة التنفيذية  الممنوحةالمكافآت  .7
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 ال التي التعارض لحاالتمؤسسة ال إدارة وكيفية المصالح، بتعارض المتعلقةمؤسسةال سياسات .8

 .السياسات تلك مع تنسجم

 .مؤسسةال على وتأثيرها قتصاديةاإل التغيرات أهم عن ملخص .9

 والتقارير المالية القوائم .11

I. النافذة واألنظمة للقوانين وفقا المعدة المالية القوائم. 

II. المالية بالنواحي المتعلقة اإلفصاحات. 

III. الخارجيالمراجع  تقرير. 

 
ا
 :المعلومات قنيةحوكمة ت: سادسا

ستخدام الفّعال والمؤثر لتقنية المعلومات اإل العمليات التي تضمن “تعرف حوكمة تقنية المعلومات بأنها: 

 أن العمليات والمشروعات الخاصة بتقنية ”. إلتاحة الفرصة للمؤسسة لتحقيق أهدافها
ً
وهذا يعني أيضا

المعلومات يجب أن تتناسب مع إستراتيجية المؤسسة، وتحظى عملية تحقيق أهداف المؤسسة بأهمية 

ارات. باإلضافة إلى ذلك، فأن قيام التدقيق الداخلي بتوفير قصوى لدى اإلدارة التنفيذية ومجالس اإلد

التقارير المهنية والمستقلة ألداء تقنية المعلومات واملخاطر المقترنة بها )بما في ذلك حوكمة تقنية 

نها إحدى متطلبات إالمعلومات( هو ليس من متطلبات اإلدارة التنفيذية ومجالس اإلدارة فحسب، بل 

 .لداخليينجمعية المدققين ا

 و فيمايلي مبادىء و آليات حوكمة تقنية المعلومات التي ينبغي علي مؤسسات التمويل األصغر اإللتزام و هي:

 مباديء حوكمة تقنية المعلومات:أ/ 

إضافة قيمة: و تعني التركيز علي خلق قيمة لتفي بإحتياجات األطراف المتعاملة مع المؤسسة و  .1

 فسة املحتملة و الربح املحتمل.تتحق من خالل هدفين هما المنا

اإلنسجام اإلستراتيجي: و يعني أن يكون نظام المعلومات متسق و متناغم مع األهداف اإلستراتيجة  .2

 للمؤسسة من حيث الكفاءة و المالءمة.

ف بإستراتيجيات تقنية المعلومات و تحديد المؤشرات و المعدالت يقياس األداء: و تعني التعر  .3

.الخاص بالموارد المستثمرة تقنالمناسبة لقياس األداء الخاص بها، أي يجب قياس األداء 
ً
 يا

للستثمار و تقييمها و معرفة  إدارة الموارد: يتطلب من اإلدارة معرفة الموارد التكنولوجية الالزمة .4

 .المؤسسة و متطلبات الجهات األخرى  إمكانية وفائها بمتطلبات مدى
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إدارة الخطر: و تعني اإللمام بكآفة املخاطر التي تواجه المؤسسة المتعلقة بتطبيق تقنية المعلومات  .5

 و إدارتها للمخاطر.

 آليات حوكمة تقنية المعلومات:ب/ 

 تبني بخصوص العامة للسياسة بيان رإصدا ،التنفيذية  اإلدارة بمساعدة اإلدارة، مجلس على يجب .1

 وأسلوب الرئيسية المبادئ يحدد للمؤسسة، المعلومات تقنية بحوكمة العمل الخاصة أطر أحد

 :يلي بما العمل إطار يتسم أن الحوكمة، ويجب

I. ك و االستراتيجية المسؤولية مبادئ مراعاة
ّ
 املحددة البشري  والسلوك لتزام واال و األداء و التمل

 ISO/IEC 38500. معيار في

II. في المؤسسة العامة الحوكمة في المعلومات قنيةت حوكمة ودمج بكاملها المؤسسة تغطية 

 .الصلة ذات والعمليات الوظائف كل وتغطية

III. العالية األهداف ترجمة طريق عن عملية إستراتيجية إلى المؤسسة رسالة تحويل على القدرة 

 تلك بين والربط المعلومات بتقنية ترتبط ومحددة سهلة غايات إلى المستوى للمؤسسة

 .المادية واألنشطة الغايات والعمليات

 تقديم شرح) أمكن إن متخصصة وحدات بمساعدة المعلومات قنيةت وحدة و اإلدارة على يجب .2

 :يلي ما وتحديد تصاالتواإل المعلومات قنيةت حوكمة عمل إلطار تفصيلي

I. البرامج  في وخصوًصا تصاالت،واإل المعلومات لتقنية والمستقبلية اآلنية االستخدامات تقييم

 .المبتكرة االجتماعية

II. تكنولوجيا إستخدامات تحقيق لضمان وتنفيذها والسياسات الخطط إعداد توجيه 

 . المعلومات لألهداف

III. واألداء العامة لسياساتلتزام بااإل مراقبة  
ً
 .بالخطط مقارنة

IV. الخاصة المبادئ من وغيرها الذكر سالفة المبادئ تطبيق لتبني الداخلية واألنظمة القواعد 

 ..بالمؤسسة

V. كل في وتعميمه المعلومات تقنية حوكمة عمل إطار من التحقق اإلدارة مجلس على يجب 

 ./الشركة إدارات المؤسسة

 

 من تاريخهيسري ا
ً
 .لعمل بهذا المنشور بدءا
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 و الله الموفق،،،،،،،،،،

 

 

 المركزي  ع/بنك السودان

 
 

 نجاة حسن الشفيع                                             معتصم مهدي أحمد     

 وحدة التمويل األصغر


