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 نبذة عن الدليل –الفصل األول 

 تعريف حوكمة الشركات 0.0

حوكمة الشركات هي مجموعة من المسؤوليات والممارسات والسياسات التي يمارسها مجلس اإلدارة واإلدارة العليا لتقديم 

والبنك العربي الوطني للتأمين توجه استراتيجي ووضع أهداف كل من شركة متاليف وشركة المجموعة األمريكية الدولية 

التعاوني )ويشار إليها هنا فيما بعد باسم "الشركة"( وضمان وسائل الحصول على مثل هذه األهداف وإنشاء ألية لمراقبة 

أداء اإلدارة والتأكيد على إدارة المخاطر بالشكل المالئم. ويجدر بالذكر أن إطار العمل واإلجراءات والسياسات المساندة 

 .تي توفر ضماناً شامالً على استخدا  موارد الشركة بمسؤوليةهي ال

األنظمة  إلى جانب وضع،  أهدافها واستراتيجياتهاومراقبة  مديري الشركة اإلشراف على مسؤولية حوكمة الشركاتتحدد 

والموظفين والماودين  اإلدارة العلياو مجلس اإلدارةو مثل المساهمين، أصحاب المصلحة مصالح جميع لحماية والعمليات

 .يتصف باالستقاللية والترابط وااللتاا  والفعالية مجلس إدارة مع الحوكمة الفعالة تبدأ. ووالمجتمع والموردين

شركة بشفافية هذه ، تؤمن الفي هذا الدليلالمبينة الحوكمة و إطار شركة فيال تبنتها  وقيم الحوكمة التي ضوء مبادئ في

شركة في  حوكمة الشركات عملية في مشاركتهمتعايا و حقوقهم من أجل صونجميع أصحاب المصلحة القيم وأهميتها ل

 .متاليف وشركة المجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 

 الغرض من الدليل  0.6

مة الشركات التي ستلتا  الشركة بها. يفَصل دليل حوكمة الشركات )ويشار إليه هنا فيما بعد باسم "الدليل"( معايير حوك

حيث ياود هذا الدليل مجلس اإلدارة للشركة أساساً لوضع معايير وسياسات للسلوك المهني والمحافظة عليهم ومراقبتهم. 

ويشكل الدليل جوهر سياسات الشركة بعد موافقة مجلس إدارة الشركة.  وبسبب التطبيق الناجح لممارسات حوكمة الشركة 

ة على نهج يتخطى االلتاا  البسيط للمتطلبات القانونية، يوفر هذا الدليل إطار عمل للحصول على ممارسات تتميا المعتمد

   .بسالمة األعمال والمساءلة والمسؤولية

 :يهدف هذا الدليل إلى تسليط الضوء على المشاكل المرتبطة في عملية حوكمة الشركات. تحديداً، إن الغرض من الدليل هو

  تلخيص مبادئ وقيم وممارسات حوكمة الشركة؛ 

  إنشاء هيكل وعملية رسمية لحوكمة الشركة؛ 

  لغرض ضمان االستقرار توظيف الهيكل والعملية اللتان تم إنشاؤهما لمراقبة شؤون الشركة وتوجيهها وإدارتها

 المالي وتعايا قيم المساهمين؛

  واللجان لمراقبة مها  الشركة وفقا لهذا الدليل؛ وتسليط الضوء على أدوار ومسؤوليات اإلدارة العليا 

  توفير اإلرشاد حيثما تواجدت السياسات واإلجراءات التفصيلية المرتبطة بحوكمة الشركات إلى جانب مساعدة

 الشركة في تعريف المدراء الجدد. 

 صالحية الدخول والتوزيع 0.1

 .الوثيقة وأمين المجلس هو الوصي على هذا الدليليعد مجلس اإلدارة المالك النهائي لهذه 

 تعديالت على الدليل 0.1

بيئات  تغيير ومع األخذ بعين االعتبار. حسبما يراه ضرورياإجراء تعديالت و سنويا هذا الدليل بمراجعة مجلس اإلدارة يقو 

للشركة، األجل  والطويلة القصيرةاألهداف حوكمة الشركات و في عمليات التطوراتواستمرار  العملظروف و التشغيل

التعديالت  إلدراج( كل عا  مرة واحدةكحد أدنى بشكل دوري ) حوكمة الشركات دليل مراجعةعلى مجلس اإلدارة  يجب

 .مناسبة المجلس التي يراهاالتحديثات الضرورية و

 

للموافقة عليها على أن تشمل  اإلدارةأمين مجلس  كتابةً إلى تحديثات الدليل أو جميع تعديالت وباإلضافة إلى ذلك،  تُقَد 

 .شركةمجلس اإلدارة في ال خطياً من قبلتصدر و، تاريخ المراجعة
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 قراءة الدليل 0.4

يغطي الدليل مجموعة واسعة من مشاكل الحوكمة المهمة. حيث يشير جدول المحتويات إلى توجيهات واضحة لمواضيع 

إللكترونية لتحديد الكلمات أو العبارات الرئيسية. ومع ذلك، يجب محددة، ويمكن أيضا استخدا  وظيفة البحث في النسخة ا

 .على  أعضاء مجلس اإلدارة، والمديرين التنفيذيين والموظفين قراءة هذا الدليل في مجمله والرجوع إليه بشكل دوري

 تطغى اللوائح المحلية على دليل حوكمة الشركات في حال كان هناك تعارض بينهما.
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 موميةميثاق الجمعية الع –الثاني الفصل 

 تعريف الجمعية العمومية للمساهمين والغرض منها 6.0

إن الجمعية العمومية للمساهمين هي أعلى هيئة في الشركة، وتعتبر الجمعية العمومية للمساهمين حدثاً خاصاً للمساهمين، 

على القرارات الُمقترحة، بغض النظر عن إذ تتيح لهم فرصة المشاركة بشكل مباشر في صنع القرار من خالل التصويت 

ع كافة المساهمين  عدد األسهم التي يمتلكونها في الشركة. وتدرك الشركة مدى أهمية الجمعية العمومية للمساهمين وتُشجِّ

 .على ممارسة حقوقهم ممارسة كاملة في اجتماعات جمعيتهم العمومية من خالل ممارسة حقوقهم في التصويت

، ويسمى هذا االجتماع  خالل ما ال يقل عن ستة أشهر بعد انتهاء العا  المالي للشركةتعقد الجمعية العمومية اجتماعاً سنوياً 

"االجتماع العادي" للجمعية العمومية. ويتيح االجتماع العادي ألعضاء مجلس اإلدارة فرصة أداء مهامهم فيما يتعلق 

ها على مستوى الجمعية العمومية بموجب القانون أو النظا  األساسي للشركة، أو طرح بالمسائل التي يجب اتخاذ قرار بشأن

 .مسائل أما  الجمعية العمومية لتتخذ قرارها بشأن هذه المسائل

تسعى الشركة وبشكل مستمر، من خالل عمليات وأنشطة ومبادرات، للحفاظ على أعلى مستوى من السلوك األخالقي 

 .لنااهة والمسؤوليةوالشفافية والمساءلة وا

وسيقو  مجلس اإلدارة، وفقا لتقديراته، بإصدار قائمة حوكمة الشركات بشكل دوري. حيث سيعكس ذلك التاامه ألصحاب 

المصلحة والمساهمين باستمرارية مراجعة وتحديث إطار الحوكمة. وينبغي أن تتضمن قائمة حوكمة الشركات أيضا 

والممارسات والقيم الرئيسية لحوكمة الشركات باإلضافة إلى لمحة عامة عن كل اإلشارة إلى أي تغييرات في المبادئ 

 .عنصر من عناصر إطار حوكمة الشركات

 األحكام العامة للجمعية العمومية للمساهمين 6.6

يحق للمساهمين الحصول على كافة الحقوق المتعلقة بأسهمهم، وتحديداً الحق في الحصول على حصة من األرباح القابلة 

وزيع، والحق في الحصول على حصة من أصول الشركة عند التصفية، وحق حضور اجتماعات الجمعية العمومية للت

ف فيما يتعلق باألسهم، والحق في اإلشراف  والمشاركة في المداوالت والتصويت على القرارات ذات الصلة، وحق التصرُّ

اء المجلس، وحق االستفسار والحصول على المعلومات على أنشطة مجلس اإلدارة وتقديم مطالبات بالمسؤولية ضدَّ أعض

على الشركة اتخاذ  .دون المساس بمصالح الشركة وعلى نحو ال يتعارض مع قانون سوق المال والالئحة التنفيذية

 اإلجراءات المتوفرة لتشجيع أقلية المساهمية والمساهمين غير المؤسسين على تنفيذ أدوارهم كمساهمي الشركة.

كة في نظامها األساسي ونظامها الداخلي بتحديد اإلجراءات والتدابير  االحتياطية  الضرورية لممارسة تقو  الشر

 .المساهمين لكافة حقوقهم المشروعة

 صالحيات الجمعية العمومية 6.1

 :يجب أن يكون للجمعية العمومية الصالحيات اآلتية ،باإلضافة إلى غيرها

 المطروحة؛القيمة اإلسمية لألسهم  زيادة رأس المال المدفوع من خالل زيادة 

 زيادة رأس المال المدفوع من خالل إصدار أسهم عادية ومفضلة إضافية من خالل اكتتاب مفتوح؛ 

 تخفيض رأس المال المدفوع من خالل تخفيض القيمة االسمية لألسهم الُمصدَّرة؛ 

 لغاء إصدار األسهم الُمشتراة أو تخفيض رأس المال المدفوع من خالل تخفيض عدد األسهم المصدرة من خالل إ

 الُمستردَّة؛

 ؛تقسيم األسهم وتوحيدها 

 انتخاب أعضاء المجلس وعالِهم؛ 
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  وعالهم؛ لجنة المراجعةالتصديق على انتخاب أعضاء 

 تحديد عدد أعضاء المجلس؛ 

 الموافقة على مكافآت أعضاء المجلس وأية تعديالت تطرأ على أساسها؛ 

   إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين أعضاء لجنة المراجعة وتحديد مدة واليتهم واإلجراءات التي يجب اتباعها من قبل

 اللجنة، بناًء على توصية من مجلس اإلدارة؛

 تفويض سلطة أعضاء مجلس اإلدارة إلى مدير ليس عضواً في المجلس؛ 

 نوية، بما في ذلك المياانية العمومية وبيانات األرباح والخسائر الموافقة على التقارير السنوية والقوائم المالية الس

وبيان التدفقات النقدية، وإيضاحات حول القوائم المالية، فضالً عن توزيع األرباح والخسائر على أساس نتائج 

 السنة المالية؛

 اإلعالن عن أرباح األسهم  ودفعها على أساس نتائج السنة المالية؛ 

  هداف؛األ الوصول الىسلفاً على توزيعات األرباح المرحلية للسنة الُمقبلة استناداً الموافقة المحددة 

 انتخاب المدققين الخارجيين والموافقة على أتعابهم؛ 

 الموافقة على اإلجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات الجمعية العمومية؛ 

 الموافقة على تسديد البنود االستثنائية أو غير العادية؛ 

 لى المعامالت غير العادية التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة في الحاالت التي ال يوافق فيها المجلس الموافقة ع

 باإلجماع على المعاملة المعنية وينقل صالحية الموافقة عليها إلى الجمعية العمومية؛

 عليها القانون أو  طلب إجراء تفتيش استثنائي على األنشطة المالية واالقتصادية للشركة أو أي قضية أخرى ينص

 يحددها النظا  األساسي؛

  الموافقة على أية تغييرات على النظا  األساسي للشركة؛ 

  الموافقة على المعامالت مع األطراف ذات العالقة؛ 

 تمديد فترة والية الشركة؛ 

 جاء كبير من أي أوكل واندماج  فترة واليتها.انتهاء  قبل تصفيتها أو حلِّها  إنهاء األعمال التجارية للشركة أو 

هاأو توحيدها أو  للشركة الممتلكات أو األصول أو المشاريع سياق العمل  في غير التصرف فيها أو أو، ضمِّ

 ؛المعتاد

 ض الجمعية العمومية حق مجلس اإلدارة في اتخاذ قرارات بشأن جميع المسائل المرتبطة بالشركة؛ و  تفوِّ

 القانوني وتصويت المساهمين المشاركين في الجمعية العمومية كما  يتم إقرار هذه الصالحيات من خالل النصاب

 هو محدد في النظا  األساسي والنظا  الداخلي للشركة.
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 حقوق الجمعية العمومية 6.1

  يتم عقد كافة اجتماعات الجمعية العمومية غير االجتماعات العادية باعتبارها اجتماعات استثنائية للجمعية

 العمومية؛

  الجمعية العمومية بناًء على طلب يرسله مجلس اإلدارة بناًء على طلب يرسله المدققون أو عدد من تجتمع

 على األقل من رأس مال األسهم العادية؛ ٪5المساهمين يمثِّلون ما نسبته 

 ل. يعتبر التصويت حقاً أساسياً من حقوق المساهمين والتي ال يجوز أن يُحر  منها أي مساهم بأي حال من األحوا

ويجب أن تتجنَّب الشركة القيا  بأي عمل قد يعيق استخدا  حق التصويت، ويجب أن يُمنح المساهمون كافة 

 المساعدات الُممِكنة التي قد تُسهِّل ممارستهم لهذا الحق؛

  ال في اجتماعات الجمعية العمومية، كما يجب إبالغهم يجب منح المساهمين فرصة للمشاركة والتصويت بشكل فعَّ

 القواعد التي تُنظِّم االجتماعات وإجراءات التصويت؛عن 

  على  أيا  11يتم تحديد تاريخ ومكان وجدول أعمال الجمعية العمومية ويُعلن عنها من خالل تقديم إشعار قبل

األقل من تاريخ االجتماع، ويتم نشر دعوة لالجتماع في الموقع اإللكتروني للبورصة "تداول" وموقع الشركة 

من الُصحف التي يتم توزيعها بشكل كبير جداً في المملكة العربية السعودية. صحيفة واحدة ي وفي اإللكترون

 ويجب أن يتم استخدا  وسائل تقنية عالية حديثة في التواصل مع المساهمين؛

 ين يجب أن يتم إعداد ترتيبات لتيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في الجمعية العمومية، بما في ذلك، من ب

 جملة أمور،  تحديد المكان والوقت المناسبين؛

  يجب على مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية أن يأخذ في االعتبار المسائل التي يطلب

من أسهم  ٪5المساهمون االشتمال عليها في جدول األعمال هذا. ويحقُّ للمساهمين الذين يملكون نسبة ال تقلُّ عن 

  افة موضوع واحد أو أكثر إلى جدول األعمال عند إعداده؛الشركة إض

  يحق للمساهمين مناقشة المسائل المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وطرح أسئلة ذات صلة على أعضاء

مجلس اإلدارة والمدقق الخارجي. وباإلضافة لذلك، يجب على مجلس اإلدارة أو المدقق الخارجي اإلجابة على 

 لمطروحة من قبل المساهمين بطريقة ال تُخّل بمصلحة الشركة؛األسئلة ا

  يجب أن تكون المسائل المعروضة على الجمعية العمومية مصحوبة بمعلومات كافية تُمكِّن المساهمين من اتخاذ

 .القرارات

 ئة سوق يجب تمكين المساهمين من االطالع على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية، وتلتا  الشركة بتاويد هي

 أيا  من تاريخ عقد أي من هذه االجتماعات؛ 11المال بنسخة من تلك المحاضر خالل 

  يمتلك المساهمون الحق في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من خالل التصويت التراُكمي )لكلِّ مساهم الحق في

لصالح ُمرّشح واحد أو  التصويت بما يعادل عدد األسهم التي يملكها، وله الحق في استخدا  كافة هذه األسهم

 توزيعها على من يختار من مرشحين، دون وجود أي تكرار لهذه األصوات(؛

  يحق للمساهمين ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة واالستفسار عن مؤهالتهم ومهاراتهم وقدراتهم الالزمة

عضاء مجلس اإلدارة وكبار ألداء وظائفهم. كما يحق للمساهمين مناقشة المكافآت والحوافا التي يتلقاها أ
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المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين، ويحق لهم كذلك إيصال استفساراتهم حول أي ممارسات غير مهنية إلى المجلس 

 والحصول على ردود فعل/تعليقات مناسبة؛

 تعيين أي مساهم آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة وغير موظف في الشركة لحضور ، خطياً، يحق للمساهمين

 تماع الجمعية العمومية نيابة عنها؛ واج

  العموميةنتائج الجمعية فوراً بالتداول يجب إبالغ. 

 .يسمح للمساهمين قبل ما ال يقل عن أسبوعين من اإلعالن إرسال مقترحات تعيينهم لعضويات مجلس اإلدارة 

 أنواع اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين 6.4

العمومية: وهو اجتماع المساهمين الذي يتم عقده بشكل سنوي، ويُطلق عليه اسم االجتماع العادي أو السنوي للجمعية 

االجتماع "العادي" للجمعية العمومية أو االجتماع "السنوي" للجمعية العمومية. ويقو  المساهمون في هذا االجتماع 

ار هذه القوائم المالية وتوزيعات باستعراض التقرير السنوي للمجلس ومناقشة القوائم المالية السنوية. وعندما يتم إقر

األرباح، إن تم اإلعالن عن أية أرباح لألسهم، فقد تختار الجمعية العمومية عال أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان 

ر الجمعية العمومية إذا لا  األمر، ما إذا كان يج ب المنبثقة عن المجلس والمدققين الخارجيين. وباإلضافة إلى ذلك، فقد تُقرِّ

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة ومدققين خارجيين أو إعادة تعيينهم. ويمكن كذلك إدراج نقاط أخرى في جدول األعمال 

 .لمناقشتها أو الموافقة عليها

االجتماع غير العادي  للجمعية العمومية: يجب أن تتم الدعوة إلى انعقاد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية من قبل 

د المجلس أن يطلب من مساهمي الشركة الموافقة على القرارات التي ال تحتمل التأخير حتى قدو  موعد المجلس عندما يو

اجتماع  الجمعية العمومية العادي أو السنوي للمساهمين، أو عندما يتوجب على الشركة أن تطلب من مساهميها الموافقة 

 .على القرارات المتعلقة بتعديالت على النظا  األساسي للشركة

 يجب أن يكون رئيس الجمعية العمومية هو رئيس مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه )نائب رئيس مجلس اإلدارة(.

 سياسة أرباح األسهم 6.2

يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة بشأن أرباح األسهم بطريقة تُحقِّق مصالح المساهمين ومصالح الشركة، كما 

 .الل انعقاد الجمعية العمومية، على أن تتم اإلشارة إليها في تقرير مجلس اإلدارةيجب إبالغ المساهمين بتلك السياسة خ

يجب على الجمعية العمومية أن تُقرَّ أرباح األسهم وتاريخ توزيعها. ويجب أن تُوزع هذه األرباح، سواء كانت أرباح نقدية 

ت المحفوظة لدى مركا إيداع األوراق المالية أ  أسهم مجانية للمساهمين، بوصفها حق لهم، ممن ترد أسماؤهم في السجال

 .كما تظهر في نهاية جلسة التداول وفي اليو  الذي تنعقد فيه الجمعية العمومية

 تناقض 6.7

 في حال كان هناك تناقض أو عد  توافق بين هذا الميثاق والقوانين واللوائح المطبقة، تطغى القوانين واللوائح المطبقة.
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 الهيكل التنظيمي لمجلس اإلدارة –لفصل الثالث ا

 الهيكل التنظيمي لمجلس اإلدارة في الشركة 1.0

 .يعكس إطار الحوكمة الموضح في هذا الدليل الهيكل التنظيمي الحالي والمعتمد
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 ميثاق مجلس اإلدارة –الفصل الرابع 

 والصالحيةالغرض  1.0

 مع بما يتفقالطويل القصير و الشركة على المدى لتعايا نجاح المسؤولية الرئيسية إدارة الشركة يقع على عاتق مجلس

وأصحاب المصلحة حملة الوثائق( والحكومة والسلطات التنظيمية والموظفين ) والمشاركين مساهمينال تجاه المجلس مسؤولية

 .اآلخرين

 بما في ذلك والمسؤوليات المها  منتشمل مجموعة واسعة االئتمانية. و دورها هو كهيئة حوكمة متكاملة ويعمل المجلس

 وغيرها. الشركات وقيم وأخالق اإلجراءات الرقابية الداخليةو تطبيق الرقابة اإلدارية وإدارة المخاطر و التخطيط االستراتيجي

عمليات ال اإلدارة التي تتولى مسؤولية واإلشراف على أعمال الشركة سير اإلشراف على مسؤولية المجلس ويقع على عاتق 

العضو /  الرئيس التنفيذيعن طريق المجلس، األعمال التجارية، يجب على  سير خالل عملية اإلشراف على. للشركة اليومية

 للشركة. معايير السلوك أن يحدد، المنتدب

 أحكام عامة 3.5.5

الصادرة يجب وضع ميثاق مجلس إدارة الشركة وفقاً للتشريعات المرعية في المملكة العربية السعودية واللوائح واإلرشادات 

  .عن الجهات التنظيمية

 :يجب أن ينظم هذا الميثاق ما يلي

 صالحيات المجلس؛ 

 حقوق وواجبات ومسؤوليات المجلس وأعضاءه )المدراء(؛ 

 تشكيل المجلس؛ 

 مدة عضوية أعضاء المجلس؛ 

 إجراءات انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بما يتضمن ترشيحهم؛ 

  التنظيمية األخرى للشركة؛إجراءات عمل المجلس وعالقته مع الهيئات 

 هيكل المجلس بما يتضمن اللجان المنبثقة عنه؛ 

 مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة؛ 

 المكافآت؛ و 

 إجراءات عال أعضاء مجلس اإلدارة قبل انتهاء مدة عضويتهم. 

  يجب أن يتصرف المجلس بما يتوافق مع أحكا  القانون وميثاق المجلس ووثائق الشركة الداخلية األخرى.
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 أهداف المجلس 3.5.9

يعمل المجلس بصفته ممثالً للشركة ويجب أن يتمتع بالسلطة القانونية ويلتا  بإدارة شؤون وأعمال الشركة. يتمثل الهدف 

األساسي للمجلس في تحقيق المصلحة الفضلى للشركة ويتولى أيضاً مسؤولية ضمان التوفيق بين توقعات المساهمين وخطط 

 .الشركة وأداء اإلدارة

ال يعفي  العضو المنتدب/للرئيس التنفيذيمن الجدير بالمالحظة أن تفويض مجلس اإلدارة المسؤولية إلى لجنة معينة أو 

   .من مسؤوليتهم  تجاه أعمالهم أو قراراتهم العضو المنتدب/الرئيس التنفيذيالمجلس بالكامل أو 

 هيكل مجلس اإلدارة واالنتخابات والشروط 1.6

 حجم مجلس اإلدارة 3.9.5

 .( عضو مجلس إدارة11أن يكون في مجلس الشركة أحد عشر ) يجب

 مدة العضوية 3.9.9

تُعيِن الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة لمدة كما هي محددة في النظا  األساسي للشركة، بشرط أن ال تتجاوز هذه المدة 

ضاء مجلس اإلدارة. وقد تعترض ثالث سنوات. ما لم ينص خالفاً ذلك في النظا  األساسي للشركة، يجوز إعادة تعيين أع

 .مؤسسة النقد العربي السعودي على تعيين أي من أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين المعينين للشركة

يوقع عضو المجلس المستقيل على القوائم المالية للسنة المنتهية للتو. وهذا يتوافق مع مسؤولياتهم القانونية بوصفهم الهيئة 

  .ؤولة عن فترة القوائم المالية التي تمت إدارتها تحت إشرافهماإلدارية المس

إذا لم تُعقد الجمعية العامة خالل الفترة الامنية المحددة في الميثاق، تتوقف صالحيات المجلس باستثناء صالحيات تحضير 

 .الجمعية العامة والدعوة لها وعقدها

 تشكيل مجلس اإلدارة 3.9.3

للمسؤولية والمساءلة على جميع مستويات شركة التأمين و اإللتاا  بها. ويجب أن يكون هناك يجب تحديد خطوطاً واضحة 

فصالً تاماً بين المسؤوليات على مستوى اإلدارة العليا للشركة. يجب أن تحصل الشركة على عد  ممانعة من مؤسسة النقد 

يجب أن يكون غالبية أعضاء مجلس اإلدارة أعضاًء العربي السعودي قبل تعيين أعضاء مجس اإلدارة وأعضاء لجان المجلس. 

 .غير تنفيذيين. يجب أن ال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن عضوين اثنين، أو ثلث األعضاء أيهما أكبر

يجب أن يختار المجلس عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ليكون رئيس المجلس وأن يختاروا عضو غير تنفيذي ليكون نائب 

س )بعد الحصول على عد  ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي(. ال يجوز أن يمارس الرئيس ونائب الرئيس أي من الرئي

 .(، ويجب أن يكون هناك فصل بين المسؤوليات وتوزيع لهاالعضو المنتدبمسؤوليات الرئيس التنفيذي )

(. 5.6.5جلس اإلدارة )يرجى الرجوع إلى الجاء يجب أن تعتمد الشركة إجراءات وتعليمات خاصة لترشيح واختيار أعضاء م

يجب أن ال يتجاوز عدد األعضاء التنفيذين في المجلس عضوين اثنين ويجب أن يكون عضوين اثنين على األقل مستقلين. 

هناك أي  يجب أن يحدد مجلس اإلدارة فيما إذا عضو مجلس اإلدارة مستقالً وتقييم قدرته على تقدير األمور وتحديد فيما إذا كان

 .عالقات أو ظروف قد تؤثر أو يبدو أنها قد تؤثر على استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة
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 مؤهالت مجلس اإلدارة 3.9.3

يجب أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة مؤهلين ألداء المها  الموكلة إليهم. ويجب أن يتمتعوا بالفهم الكاف للدور المطلوب منهم 

أمور الشركة بشكل صحيح ومحايد. ويجب أن يتمتعوا جمعياً بمهارات مهنية وعملية وأن يكونوا قادرين على تقدير كافة 

 وإدارية وخبرة مالية وسمعة طيبة وكفاءة ونااهة وقدرة على اإلشراف ومتابعة وتوجيه الشركة لتحقيق أهدافها االستراتيجية.

ن بالثقة ويتمتعون بالخبرة في الشؤون المالية يجب أن يكون رئيس الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء الرئيسيين جديري

 والتأمين ليتمكنوا من االطالع بواجباتهم بأفضل طريقة ممكنة.

يجب أن يكشف المجلس عن السيرة الذاتية لكافة أعضاء مجلس اإلدارة كي يتمكن المساهمون والمستثمرون من تقدير كفاءتهم 

ن يفصح المجلس عن اآللية المستخدمة لإلشراف على نااهة وأداء األعضاء وقدرتهم على أداء مهامهم بشكل فعال. كما يجب أ

تعتمد كفاء مجلس اإلدارة على خبرة واجتهاد أعضاء مجلس اإلدارة  واالنتباه لعد  ترشيح أن عضو أدين أو حكم بحكم قضائي.

وقدرتهم على تقدير األمور بشكٍل شامل والمشاركة بشكل فعال في مناقشات المجلس. ويجب أن يكونوا على علم بالمسائل التي 

 تطرأ قبل اتخاذ القرار بشأنها. 

فة والخبرة والمهارة، باإلضافة إلى الرغبة المستمرة للتعلم يجب أن يتمتع عضو مجلس اإلدارة بمستويات عالية من المعر

 والتطور. ويجب أن تتضمن مؤهالت األعضاء الخصائص التالية:

 :يجب أن يتمتع عضو مجلس اإلدارة بشخصية قيادية جذابة والقدرة على تفويض الصالحيات وتحفيا  القيادة

 .الفعالة وااللتاا  بالقيم واألخالقيات المهنيةالكادر وتشجيعهم على تطبيق أفضل الممارسات باإلدارة 

 :قدرة العضو على أن يكون حيادياً وموضوعياً في اتخاذ القرار دون أي تأثير ناتج من اإلدارة أو  االستقاللية

 .الهيئات الخارجية األخرى

 :الً عن الخبرة ينعكس ذلك في مستوى التعليم والتدريب والمهارات والرغبة في مواصلة التعلم، فض الكفاءة

 .المتنوعة في مجاالت مختلفة، مثل والمؤسسات المالية واالقتصاد اإلداري والمحاسبة

 :القدرة على تقديم التوجيه االستراتيجي والتخطيط طويل األمد والرؤية المستقبلية الواضحة التوجيه. 

 انب النسب المستخدمة لقياس األداءالمعرفة المالية: القدرة على قراءة وفهم القوائم والتقارير المالية إلى ج. 

 :يجب أن يكون العضو بصحة جيدة وأن يكون قادراُ على تنفيذ واجباته العمر. 

يُعد التاا  أعضاء مجلس اإلدارة بمبادئ الصدق والنااهة والوالء واالهتما  بمصالح الشركة من أهم المتطلبات لتحقيق مبادئ 

 :الحوكمة الصحيحة وال سيما ما يلي

 :يجب أن تتسم عالقة األعضاء مع الشركة بالنااهة المهنية ويجب أن يفصح العضو كأي مسؤول  النااهة

 .بالمعلومات ذات الصلة قبل تنفيذ أي معاملة أو عقد مع الشركة أو فروعها

 :يجب أن يتفادى أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي للشركة أي معامالت تتضمن تعارض المصالح  الوالء

 .ويجب أن يتأكدوا من أن المعاملة أو المعامالت تتسم بالنااهة وتنفذ دون أي تحيا مقارنة بالمعامالت المشابهة

 :تضمين تنفيذ كافة الواجبات والمسؤوليات المحددة في عقد تأسيس الشركة وتلك المحددة من قبل الهيئات  العناية

ومات المتوفرة للتأكد من اتخاذ كافة القرارات لصالح التنظيمية واإلشرافية والسعي للحصول على كافة المعل

 :شركة التأمين. وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يتعهد العضو القيا  بما يلي

 العمل بنااهة تامة لصالح الشركة ومودعيها ومساهميها؛ 

 طرح أسئلة ذات عالقة ومناقشة الهيئة التنفيذية للشركة؛ 



 

 941 من 96 الصفحة         شركة المجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني   - متاليف | دليل الحوكمة
 

 

  والرئيسية في جدول عمل مجلس اإلدارة؛ضمان تضمين المواضيع الهامة 

 ضمان التاا  الشركة بتطبيق اللوائح والتعليمات ذات الصلة؛ 

 حضور االجتماعات بشكل منتظم وعد  التغيب دون عذر صحيح؛ 

 ضمان تاويد اإلدارة العليا بمعلومات شاملة للمجلس عند الطلب؛ و 

 ممارسة الرقابة واالشراف المستمرين على إدارة الشركة. 

 :يجب على األعضاء القيا  بما يلي لتحقيق الوالء المنشود

   ممارسة دوره بصدق ونااهة وتقديم مصلحة الشركة على مصلحته الخاصة. وتفادي تعارض المصالح وعد

 .استغالل منصبه لتحقيق أهداف شخصية

 قرارات قد تؤثر  إبالغ مجلس اإلدارة )دون تأخير( بأي تعارض محتمل في المصالح وعد  التصويت على أي

 .على مصالح الشركة ومودعوها ومساهميها

 الحفاظ على سرية المعلومات وعد  كشفها ألي أطراف أخرى، وتفادي استخدامها لتحقيق مكاسب شخصية. 

 عد  استغالل أصول الشركة لتحقيق مكاسب شخصية. 

 الترشيح 3.9.3

العليا دون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي في يجب أن ال ترشح اللجنة عضواً لمجلس إدارتها أو منصب في اإلدارة 

 :الحاالت التالية

 شخص تولى منصباً مشابها في شركة تمت تصفيتها. 

 شخص تم فصله من منصب مشابه في شركة أخرى. 

 يجب أن يقد  عرض الترشيح بشكل خطي ويجب أن يتضمن ما يلي:

  ميالده؛االسم األخير واألول والثاني لكل مرشح مقترح وتاريخ 

 اسم الهيئة التي تم ترشيح المرشح لها )مجلس اإلدارة(؛ 

 أسماء المساهمين الذين أرسلوا عرضهم؛ 

 عدد وأنواع وفئات األسهم التي يحتفظ بها المساهمون المرسلون؛ 

 الذي تم  التعليم الذي تم تلقيه بما في ذلك التعليم المهني المستمر )اسم المؤسسة التعليمية وتاريخ االكمال والمؤهل

  الحصول عليه(؛

  الخبرة المهنية بما في ذلك المناصب التي تم شغرها في السنوات العشر الماضية والمناصب اإلدارية التي تم

 شغرها من قبل المرشح في المجالس التنظيمية للكيانات القانونية األخرى للسنوات الخمس الماضية؛

 رشح أو التي له مصالح بها، بما في ذلك عدد األسهم أو الوحدات التي قائمة بالكيانات القانونية التي شارك بها الم

 تم االحتفاظ بها في رأس المال المدفوع للكيان القانوني؛

 األشخاص الذين ينتسب معهم المرشح وأساس هذا االنتساب؛ 

 ح مع الشركة؛عالقة المرشح مع األشخاص المنتسبين واألطراف النظيرة الرئيسية للشركة وبيان بانتساب المرش 

 بيان بأي ادانات مدنية أو جنائية سابقة وفقدان لألهلية اإلدارية؛ و 
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  الحاليين أو المقترحين والموظفين الحاليين للشركة والشركات  اإلدارةتفاصيل االنتساب مع أعضاء مجلس

  .التابعة واألطراف ذات العالقة

  الوكيل بالتوقيع على العقد فيجب ارفاق الوكالة. يجب على مجلس يجب توقيع العرض من قبل المساهم أو وكيله. وفي حال قيا

اإلدارة مراجعة العروض المقدمة وتحديد فيما إذا سيتم إدراج المرشحون في قائمة المرشحين لالنتخاب لمجلس اإلدارة. يجب 

شحين بمجرد تطبيقه بعد أن يرسل قرار مجلس الشركة بشأن قبول أو رفض مرشح في قائمة المرشحين إلى المساهمين المر

اتخاذ القرار ذو العالقة. وفي حال الرفض، يجب تقديم شرح كامل بسبب الرفض. يجب تضمين المرشحين في قائمة 

 :المرشحين إال في الحاالت التالية

 عد  مراعاة المساهمين للجدول الامني المحدد؛ 

 ع مالكوها حق التصويت؛ وعد  امتالك المساهمين للعدد المطلوب من أسهم الشركة التي يتمت 

 عد  استيفاء العرض للمتطلبات. 

يجب أن يملك المرشح لمجلس اإلدارة الحق في االنسحاب قبل تضمينه في قائمة المرشحين. ال يكون الشخص االعتباري الذي 

مجلس إدارة يحق له بموجب النظا  األساسي للشركة تعيين ممثلين في مجلس اإلدارة مخوالً بالتصويت لترشيح أعضاء 

 .آخرين

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 3.9.3

على مجلس اإلدارة اقتراح حامة تعويضات أعضاء  .يحدد النظا  األساسي للشركة طريقة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة بناء على توصيات لجنة التعيين والتعويض وبما يتفق مع القوانين واللوائح واألنظمة المعمول بها والشروط التي 

لمكتوبة نصت عليها الجمعية العامة للمساهمين بموجب موافقتها على ذلك. على الشركة أن تضمن أن جميع التفاصيل ا

 للتعويضات والبدالت المقترحة يمكن الوصول إليها من قبل المساهمين قبل الجمعية العمومية التي سيتم طرح التصويت عليها.

ال يجوز ألعضاء اإلدارة العليا )باستثناء مدراء المبيعات( استال  أي عموالت أو عائدات من األنشطة المتعلقة بالمبيعات. 

يجوز أن تستند أي مكونات أخرى من تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا )باستثناء مدراء باإلضافة إلى ذلك، ال 

 المبيعات( على قيمة األقساط.

 والتعليم المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة التعريف 3.9.3

ويجب أن يراجع مجلس ككل وألعضاء مجلس اإلدارة بشكل فردي. لل يتولى المجلس القيا  بتقييم منتظم وعلى أساس سنوي

المجلس بشكل دوري فعالية إجراءاته الرقابية وإجراءات العمل، وتحديد نقاط الضعف وإجراء أية تغييرات ضرورية كلما 

على أعضاء مجلس اإلدارة بذل كافة الجهود لإللما  بالتطورات والمستجدات النظامية والتدريبات  .دعت الحاجة إلى ذلك

ضرورية، في المناطق والمواضيع المتعلقة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر حوكمة  المرحلية الجارية، التي تكون

 الشركات وإدارة المخاطر والمالية والسيولة والتأمين والضبط الداخلي واالمتثال بالقوانين وأي مواضيع أخرى هامة. 

شركة والخطط االستراتيجية وأفضل الممارسات يجب تاويد األعضاء بالبرامج التعريفية والمعلومات الشاملة عن مها  ال

يجب على كل عضو استال   .المهنية. وباإلضافة إلى ذلك، يجب تحديد األهداف االستراتيجية التي تسعى الشركة لتحقيقها

ة خطاب تعيين يوضح أدواره )أدوارها( ومسئولياته )مسئولياتها( ومعلومات شاملة حول أعمال الشركة وخططها االستراتيجي

 والقوانين واللوائح المطبقة.
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 االنتخاب 3.9.5

تُعين الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة للمدة المحددة في النظا  األساسي للشركة بشرط أن ال تتجاوز تلك المدة ثالث 

رة من سنوات. يُمكن إعادة تعيين األعضاء على أن ال يتعارض مع النظا  األساسي للشركة. يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدا

قبل الجمعية العامة من خالل التصويت التراكمي الذي يمنح لكل مساهم حقوق تصويت مساوية لعدد األسهم التي يملكها. يملك 

المساهم الحق في استخدا  حقوق التصويت جميعها لمرشح واحد أو تقسيمهم بين مرشحيه المختارين دون أي تكرار لهذه 

رشح للجمعية العمومية للتصويت عدد المقاعد المتوفرة إلعطاء الجمعية العمومية فرصة المعدد اليجب أال يتجاوز  .األصوات

االختيار من بين عدة مرشحين. يمكن لمجلس اإلدارة أن يطلب خدمات طرف مستقل متخصص لتحديد المرشحين اإلضافيين 

 لعضوية مجلس اإلدارة إذا لم يكن عدد المرشحين كافياً.

تكون مدة عضوية  .ذين حصلوا على أكبر عدد من األصوات على أنهم منتخبون من قبل المجلسيتم اعتبار المرشحين ال

المجلس ثالث سنوات. يجب عد  انتخاب رئيس المجلس ألكثر من فترتين متتاليتين. ويمكن إعادة انتخاب الرئيس لمدة ثالثة في 

جلس المرشح حديثاً مسؤوليات الحوكمة من األول من يتولى الم .حال مرور سنتين بحد أدنى منذ آخر عضوية له كرئيس لجنة

يناير للعا  التالي لمدة ثالث سنوات وذلك رهناً بانتخابهم في االجتماع االعتيادي للجمعية العامة الذي سيعقد في الربع الثاني 

تم المصادقة على أنشطة من تلك السنة. يعفى المجلس المستقيل في االجتماع االعتيادي للجمعية العمومية من مسؤولياته وت

 .الحوكمة المنفذة والقرارات المتخذة من قبل المجلس الجديد في االجتماع االعتيادي للجمعية العامة

 :يجب تاويد المساهمين بمعلومات حول ما يلي فيما يتعلق بانتخابات المجلس

 المساهم/مجموعة المساهمين الذين اقترحوا المرشح؛ 

  العلمية له؛عمر المرشح والخلفية 

 الخبرة المهنية، بما في ذلك المناصب التي توالها خالل السنوات الخمس الماضية؛ 

 المنصب الذي يشغله اعتبارا من وقت الترشيح؛ 

 طبيعة عالقة المرشح مع الشركة؛ 

 ؛العضوية في مجالس اإلدارة للمرشح وغيرها من المناصب التي يشغلها المرشح في الكيانات القانونية األخرى 

 الترشيحات للمجلس أو لمناصب في الهيئات التنظيمية أو الكيانات القانونية األخرى؛ 

 عالقات المرشح مع الشركات التابعة للشركة؛ 

 عالقات المرشح مع المقاولين الرئيسيين للشركة؛ 

 وضع المرشح والظروف األخرى التي قد تؤثر على قدرته على أداء مهامه كعضو مجلس إدارة؛ و 

 رشح توفير المعلومات المطلوبة من قبل الشركةرفض الم. 

يجوز أن تُقيل الجمعية العامة المجلس قبل انتهاء مدة عضويته. وفي حال إقالة المجلس قبل انتهاء مدة عضويته، يتولى أعضاء 

حالة استقالة أي من مجلس اإلدارة المنتخبون حديثًا العضوية لغاية انتخاب مجلس إدارة جديد في الجمعية العامة المقبلة. في 

أعضاء مجلس اإلدارة، يبقى ذلك العضو مسؤوالً بموجب القوانين المرعية في المملكة العربية السعودية. ويجب أن يبلغ عضو 

يوماً على األقل كتابياً. في حال استقال أحد أعضاء المجلس خالل العا ، فستتم  01مجلس اإلدارة عن نيته باالستقالة قبل 

تناسبي للفترة التي شغل فيها منصب عضو مجلس كما سيتم تعويض العضو الجديد عن فترة عضويته على  مكافئته بشكل

 .أساس تناسبي
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ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون عضواً في أي لجنة محلية للتأمين و/أو إعادة التأمين أو أي لجان 

 قيادي في هذه الشركات. أخرى أو منصب 

يكون عضو مجلس الشركة عضوا في مجلس إدارة أو موظف في شركة منافسة أو أي شركة ذات طبيعة عمل  ال يمكن أن

مشتركة. وال يمكن ألي عضو في المجلس أن يكون عضوا في أكثر من خمسة مجالس إدارة للشركات العامة المدرجة بحسب 

 .التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

 ات مجلس اإلدارةعمليات واجتماع 1.1

يخصص أعضاء المجلس وقتاً كافياً ألداء مسؤولياتهم، بما في ذلك التحضير الجتماعات المجلس واللجان الدائمة والمخصصة 

 .كما يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم لحضور هذه االجتماعات

المجلس بناًء على توجيهات رئيس مجلس اإلدارة أو  سكرتير يمكن الدعوة الجتماع المجلس من قبل رئيس مجلس اإلدارة و

للشركة أو من قبل  العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذيأو  لجنة المراجعةنائب رئيس مجلس اإلدارة عند غياب الرئيس أو رئيس 

 .( أعضاء من المجلس6) اثنينأي 
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 دورية االجتماعات والنصاب القانوني 3.3.5

لمناقشة ودراسة استراتيجيات الشركة بشرط أن ال يقل عدد االجتماعات عن أربعة اجتماعات يجب أن يجتمع أعضاء المجلس 

في السنة، عدا عن اجتماع الجمعية العامة السنوي. يجب أن يجتمع المجلس في األماكن واألوقات التي تحدد من قبل عضو 

 .مجلس اإلدارة

جتماعات مغلقة بدون حضور اإلدارة التنفيذية مرة واحدة على يجب على األعضاء غير التنفيذيين في مجلس اإلدارة عقد ا

 األقل 

 سنوياً. يمكن دعوة طاقم الوظائف اإلدارية لحضور هذه االجتماعات فور طلب األعضاء غير التنفيذين الذين يعقدون االجتماع.

لنصاب بأنفسهم أو ينوب عنهم يجب أن يتكون النصاب لمجلس اإلدارة من ثمانية أعضاء مجلس إدارة على األقل يحضرون ا

 .وكيلهم

 االخطار باجتماعات مجلس اإلدارة 3.3.9

( أيا  عمل على األقل 11المجلس لجميع األعضاء قبل عشرة ) سكرتيريجب تعميم اإلخطار باجتماع مجلس اإلدارة من قبل 

من اجتماع المجلس. ويجب أن يرفق إخطار االجتماع بجدول العمل التفصيلي الجتماع مجلس اإلدارة مع كافة  المعلومات 

مع دليل على  المجلس بسجل بجميع إخطارات/مراسالت المجلس المرسلة سكرتيرالتي تتم مناقشتها أدناه. ويجب أن يحتفظ 

 .االشعارات/المراسالت المستلمة

 رفع المعلومات إلى مجلس اإلدارة 3.3.3

 يجب أن تتضمن المعلومات المطلوب رفعها إلى مجلس اإلدارة على ما يلي على سبيل المثال ال الحصر:

 محاضر االجتماع األخير لمجلس اإلدارة؛ 

 حالة اإلجراء/الخطوات المتخذة للتعامل مع قرارات المجلس؛ 

  واللجان األخرى المنبثقة عن المجلس؛ لجنة المراجعةمحاضر اجتماعات 

  العضو /الرئيس التنفيذيمؤشرات األداء الرئيسية المالية وغير المالية للشركة، كما يحددها المجلس ويعدها

 ؛المنتدب

 المعلومات المتعلقة بالتوظيف واالستقالة وإنهاء الخدمات ومكافآت الموظفين الرئيسين؛ 

 خطارات الهامة المتعلقة بالعقوبات والغرامات بما يتضمن أسبابها؛اإل 

 جميع أمور إدارة المخاطر الهامة بما في ذلك الشؤون المالية والتشغيلية وااللتاا ؛ 

 أي انتهاك خطير لمسؤوليات الشركة المالية تجاه األطراف الخارجية أو عد  القدرة على استرداد استحقاقاتها؛ 

  الجوهرية المتعلقة باإلجراءات القضائية النهائية أو قضايا المحاكم المتعلقة بأنشطة أعمال الشركة؛ واألمور 

 جدول يضم عينات من األنشطة المختلفة للمجلس )يتم تقديمها أدناه( مع خطط العمل للمسائل المحددة. 

ت الضرورية في الوقت المناسب. ويجب على يجب أن يضمن رئيس المجلس تاويد كافة أعضاء مجلس اإلدارة بكافة المعلوما

المجلس توثيق اجتماعاته وإعداد سجالت للمداوالت والتصويت وترتيب االحتفاظ بهذه السجالت في فصول لتسهيل الرجوع 

 .إليها

مجلس اإلدارة مسؤولياته بحسب توجيهات رئيس اللجنة. وتتضمن مسؤولياته ضمان توفر الوسائل  سكرتيريجب أن ينفذ 
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مناسبة للتواصل لتبادل وتسجيل المعلومات بين المجلس ولجانه وبين أعضاء اإلدارة التنفيذية واألعضاء غير التنفيذيين ال

باإلضافة إلى حفظ محاضر اجتماعات المجلس. وتعد المحاضر سجالُ رسمياً دائماً للعمل والقرارات المتخذة من المجلس 

قة وتعكس بدقة جميع البنود والمواضيع التي تمت مناقشتها خالل اجتماعات ولجانه الفرعية. يجب أن تكون المحاضر دقي

 .مجلس اإلدارة، ويجب أن تسجل كافة القرارات المتخذة واألمور التي تمت مناقشتها في االجتماعات

 لتصويتيجب أن توثق محاضر االجتماعات أي تصويت ينفذ خالل االجتماعات، بما في ذلك االعتراضات أو االمتناع عن ا

. كما يجب إرفاق أي وثائق خالل االجتماعات والرجوع إليها. ويجب إعداد بيان شامل يتضمن )مع توضيح األسباب فقط(

أسماء األعضاء الحاضرين والغائبين، وقائمة من اللجان الموافق عليها وأي حالة امتناع عن التصويت )إن وجدت( من قبل أي 

اجتماعات مجلس اإلدارة وتوقيعها من قبل الرئيس واألعضاء الحاضرة وسكرتير يجب تسجيل محاضر  .عضو وأسباب ذلك

 مجلس اإلدارة وإبرا  سجل رسمي موقع من قبل رئيس مجلس اإلدارة والسكرتير.

 

 المشاركة 3.3.3

المجلس  سكرتيريترأس االجتماعات رئيس المجلس في حال حضوره أو نائب رئيس المجلس في حال غيابه. يجب أن يحتفظ 

بمحاضر جميع االجتماعات التي سيوافق عليها رئيس مجلس اإلدارة )أو نائبه في حال غيابه(. وقد يختار مجلس اإلدارة دعوة 

 أعضاء من فريق اإلدارة العليا لتقديم تقارير تشغيلية حول اإلدارات المختلفة بحسب ما هو مطلوب.

 جدول أعمال االجتماعات 3.3.3

دد لتقديمه إلى المجلس، يقو  الرئيس بالتشاور مع األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة والرئيس عند إعداد جدول أعمال مح

التنفيذي. ويرسل جدول األعمال والوثائق األخرى لألعضاء قبل وقت كاف من االجتماع بحيث يتمكنوا من دراسة هذه األمور 

جدول األعمال، وفي حال قيا  أي من أعضاء المجلس  وتحضير أنفسهم لالجتماع. ويقو  المجلس عند عقده بالموافقة على

  .باالعتراض على جدول األعمال هذا، فيجب أن يتم إدخال تفاصيل هذا االعتراض في محضر االجتماع

عندما يتم تعميم جدول االجتماع على كافة أعضاء المجلس، يملك األعضاء الحق بإضافة بنود على جدول األعمال بشرط أن 

المجلس  سكرتيرالمجلس قبل ستة أيا  عمل على األقل من اجتماع المجلس، وسيفحص  سكرتيرضافات إلى ترسل هذه اإل

( أيا  من اجتماع المجلس. 5تعليقات كافة األعضاء ويرسل جدول أعمال مراجع ألعضاء المجلس قبل ما ال يايد عن خمسة )

رفع أي من أعضاء المجلس اعتراضات على جدول يوافق المجلس عند انعقاد االجتماع على جدول األعمال وفي حال 

 .األعمال هذا، فيجب تضمين تفاصيل هذا االعتراض في محاضر االجتماعات

 مهام أعضاء مجلس اإلدارة 3.3.3

 يجب على أعضاء مجلس اإلدارة بما فيهم الرئيس القيا  بما يلي خالل ممارسة حقوقهم وأداء واجباتهم:

 وأصحاب هم وأن يراعو فيها حسن النية وتحقيق المصالح الفضلى للشركة أن يكونوا عقالنيين في جميع قرارات

نة لجميع المعلومات المتوفرة واتخاذ القرارات المصلحة  ومساهميها في آٍن واحد. وهذا يعني الدراسة المتمعِّ

 .المدروسة والمتوازنة التي يمكن توقعها من المدير الجيد في حاالت مماثلة

  اجتماعات وعمل المجلس واللجان التي تم انتخابهم لها؛المشاركة الفعالة في 

  طلب توضيحات وطرح أسئلة حول القضايا غير الواضحة أو غير المفهومة أو التي تتطلب المايد من التوضيح

 بحسب رأيهم؛
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 إخطار المجلس مقدماً بعد  قدرتهم على حضور اجتماعات المجلس مع ذكر أسباب هذا التغيب؛ 

  مجلس اإلدارة في قروض تمتد ألكثر من ثالث سنوات ويجب أن ال يبيع أو يرهن عقارات ال يجوز أن يدخل

الشركة أو يسقط ديون الشركة ما لم يفوض بذلك في النظا  األساسي للشركة، وفي حال لم يتضمن النظا  

جمعية األساسي للشركة أحكاماً بهذا الشأن، فيجب على المجلس عد  التصرف دون الحصول على موافقة ال

 العامة، ما لم تندرج هذه التصرفات ضمن نطاق أعمال الشركة االعتيادية؛

 التصرف وفقاً لقواعد ولوائح تعارض المصالح المبينة أدناه: 

   تشكل األنشطة المراد تنفيذها من خالل العطاءات العامة استثناًء عندما يكون عضو مجلس اإلدارة مقد

اإلدارة  أن يخطر مجلس اإلدارة بأي مصالح شخصية له في العطاء األفضل. ويجب على عضو مجلس 

األعمال والعقود المنفذة لحساب الشركة. كما يجب تضمين هذه اإلشعارات في محضر االجتماع. وال يحق 

لعضو المجلس الذي له مصالح، التصويت على قرارات سيتم اعتمادها في هذا الشأن في الجمعية العامة أو 

على رئيس مجلس اإلدارة إخطار الجمعية العامة عند انعقادها بأي أنشطة أو عقود  مجلس اإلدارة. ويجب

يكون لعضو مجلس اإلدارة مصالح شخصية بها، ويجب أن يرفق بهذا اإلشعار تقريراً خاصاً ُمعّد من قبل 

 مدقق الشركة؛

  التداول في أي يجب أن ال يشارك عضو مجلس اإلدارة في أي نشاط يحتمل أن ينافس أنشطة الشركة أو

نوع من األنشطة التي تنفذ من قبل الشركة دون الحصول على تفويض مسبق من قبل الجمعية العامة يجدد 

 بشكل سنوي؛

  عد  قبول أي هدايا أو خدمات أو منافع من أفراد أو كيانات قانونية تعتبر أو قد تعتبر تصرفاً يؤثر على

اإلدارة بصفته الرسمية، باستثناء الهدايا الرماية التي القرارات أو التصرفات التي ينفذها عضو مجلس 

تعبر عن حسن النية وفقاً للمعايير المقبولة عموماً من التهذيب أو تبادل الهدايا التذكارية خالل المناسبات 

 الرسمية والتي تخضع دائماً إلى سياسة الشركة المعتمدة في هذا األمر؛

  وغيرها من المعلومات السرية التي يطلع عليها خالل تنفيذ مهامه عد  كشف المعلومات السرية والداخلية

بصفته عضو مجلس إدارة، لألشخاص الذين ال يملكون صالحيات االطالع على هذه المعلومات أو 

استخدامها لمصالحهم الشخصية أو مصلحة األطراف الخارجية خالل مدة العضوية ولمدة ثالث سنوات 

ع نموذج سنوي للحفاظ على المعلومات السرية من قبل جميع أعضاء مجلس بعد تركهم للشركة. يجب توقي

 اإلدارة وكافة أعضاء لجان المجلس؛

  التصرف وفقاً للقواعد واالجراءات المحددة في سياسات الشركة لضمان حماية وأمن المعلومات السرية

 المتعلقة بالشركة؛ و

 يا  بأي تصرفات تؤدي إلى وقف استقالليتهم. وفي يجب أن يمتنع أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن الق

حال أصبح أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين غير مستقلين نتيجة لتغيير الظروف، فعليهم إبالغ مجلس 

 .( أيا  عمل11اإلدارة بذلك خطياً خالل عشرة )

 ة أو خارجها. ال على أعضاء مجلس اإلدارة تنفيذ التااماتهم بدون أي تأثير خارجي سواء من داخل الشرك

يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن يؤثروا مصالحهم الشخصية أو مصالح األطراف التي يمثلونها على 

 مصالح الشركة أو مساهميها أو أصحاب المصلحة األخرون أو تتعارض معها.

  أو ال يجوز للشركة إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة

األطراف المتعلقة بها قبل دفع قيمة القسط المستحق. إذا قد  أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو لجنة 

المراجعة طلب لدفع المبالغ المذكورة في أي وثيقة صادره له أو لها من قبل الشركة، يجب معاملة هذه 

ناء أو تفضيل. يجب إبالغ الدعوى بما يتفق مع اإلجراءات والقوانين التي نصت عليها الشركة بدون استث

 مسئول المطابقة بأي دفعات واجبة الدفع إلى أي عضو.

 مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة 1.1

يتولى مجلس إدارة الشركة كافة الصالحيات الضرورية إلدارة الشركة وذلك دون االخالل بصالحيات الجمعية العامة. 
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ولضمان التطور الفعال للتخطيط االستراتيجي لدى الشركة والمراجعة المنتظمة لألداء المالي والتشغيلي للشركة، يقو  المجلس 

 العضو المنتدب/  الرئيس التنفيذيبتفويض بعض صالحياتها  إلى واحد أو أكثر من أعضاء المجلس أو اللجنة التنفيذية أو 

 :ة التاليةللشركة، فيما عدا المسائل المحدد

 

 .يسأل مجلس اإلدارة عن أعمال لجنة المراجعة بما يتفق مع اللوائح والتعليمات التي تعمل الشركة بموجبها 

 .يسأل مجلس اإلدارة عن التأكد من كفاءة وفعالية الضوابط والتقارير المالية وحماية أصول الشركة 

 المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية وقسم إدارة  على مجلس اإلدارة أن يقد  جميع ما يلا  لتسهيل أعمال لجنة

 المطابقة.

  على مجلس اإلدارة متابعة أعمال لجنة المراجعة والتأكد من مطابقتها لاللتاامات والمسئوليات المنوطة بها

لجنة  ومناقشة القضايا المتعلقة بما في ذلك التقارير التي أعدتها لجنة المراجعة. على مجلس اإلدارة التأكد من أن

 المراجعة تتابع التطورات المحلية والدولية والمعايير المحاسبية.

  على مجلس اإلدارة التأكد من أن لجنة المراجعة تمارس دورها اإلشراف والرقابي وال تمارس الوظائف التنفيذية

 أو القرارات اإلدارية.

  رئيس لجنة المراجعة وأعضاءها على مجلس اإلدارة، بعد الحصول على تصريح خطي مسبق من سما، أن يعين

لمدة ثالثة سنوات. يجوز لمجلس اإلدارة تجديد مدة لجنة المراجعة أو أعضاءها لمدة ثالثة أعوا  أخرى لمرة 

واحدة فقط. يجوز لمجلس اإلدارة تعيين أعضاء جدد للجنة المراجعة وذلك في حالة اختيار مجلس إدارة جديد بعد 

من سما. يجوز لمجلس اإلدارة، بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من  الحصول على موافقة خطية مسبقة

سما، أن تفصل أعضاء لجنة المراجعة إذا تبين أنها )أنه( ال ينطبق عليه شروط المنصب أو انتهك األحكا  

خرى أو أحكا  قانون الرقابة على شركات التأمين والئحتها التنفيذية أو أي لوائح أ والشروط المنصوص عليها

مطبقة. على مجلس اإلدارة التأكد من أن أعضاء لجنة المراجعة مؤهلين لتنفيذ التااماتهم وواجباتهم. يجب أن 

يكون هناك ما ال يقل عن عضوين في لجنة المراجعة بما في ذلك الرئيس لديهم الخبرة المالية واإلدارية 

قة خطية مسبقة من سما، أن يعين أحد أعضاء والمحاسبية الكبيرة. على مجلس اإلدارة، بعد الحصول على مواف

لجنة المراجعة ليرأس اللجنة. يحق لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة الحصول على تعويض عن كل اجتماع 

يحضره. تحدد قيمة هذا التعويض وفق السياسة التي وافق عليها مجلس اإلدارة ويجب أن يكون مسئوالً بالمقارنة 

 ة.مع تعويضات مجلس اإلدار

  عليها؛اعتماد خطة عمل للشركة أو تعديل يطرأ 

  رفع توصية الى الجمعية العامة العتماد قرار الموافقة على المياانية العمومية للشركة وقائمة الربح والخسارة

 وتقرير أعضاء مجلس اإلدارة وتقرير المدققين؛

  األسهم؛رفع توصية الى الجمعية العامة العتماد قرار الموافقة على توزيع 

 الموافقة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة؛ 

 الموافقة أو الغاء األمور التالية:  

 ؛العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي 
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  تأمين الحياة؛ -الرئيس التنفيذينائب 

  التأمين العا ؛ -الرئيس التنفيذينائب 

 المدير المالي؛ 

  وفقاً لإلرشادات التي وضعتها لجنة  العضو المنتدب/ يذيالرئيس التنفالتعويض المدفوعة إلى تحديد قيمة

 المكافآت والترشيحات؛

 :يسأل مجلس اإلدارة عن التأكد من أن جميع مستويات التعويضات والهيكل داخل الشركة 

 عادل (أ

 يتفق مع أغراض الشركة (ب

قصيرة األجل وتطابق سياسة يشجع على السلوك المهذب وال يحفا على اتخاذ عمليات عالية الخطورة لتحقيق أرباح  (ت

 إدارة مخاطر الشركة التي وافق عليها مجلس اإلدارة.

 ال تتسبب في تعارض المصالح التي قد تؤثر بشكل سلبي على أداء الشركة. (ث

 تحقق أهداف المساهمين وأصحاب المصلحة طويلة األجل. (ج

 معنية؛الموافقة على جميع المواثيق وأية تعديالت تطرأ عليها من قبل اللجان ال 

  الموافقة على السياسات واإلجراءات األساسية ومراجعتها وتحديثها باستمرار وتفويض صالحية الموافقة على

 سياسات الشركة واإلجراءات الداخلية إلى اإلدارة العليا بالشركة.

 الموافقة على أية مديونية لألموال المقترضة  الغير معتمدة كجاء من خطة العمل المطبقة؛ 

  لاير سعودي أو ما يعادل بأي عملة أخرى في   61،111،111من الذمم المدينة التي تتجاوز قيمة  شطب أي

 عها لكل سنة مالية، وبالقدر الغير معتمد  كجاء من خطة األعمال المطبقة؛مجمو

  منح أي عقود،  ألية إجراءات شراء أو أية التاامات )سواًء مع أطراف خارجية أو أطراف ذات صلة(، تنطوي

لاير سعودي أو ما يعادلها بأي عملة أخرى، إما بشكل فردي أو في سلسلة  61،111،111على مبالغ تايد عن 

 من المعامالت ذات الصلة في كل السنة المالية، والتي هي غير معتمدة  كجاء من خطة األعمال المطبقة؛

  لاير سعودي أو ما  61،111،111الموافقة على النفقات المقترحة )سواء رسملتها أو صرفها( التي تايد عن

يعادلها بأي عملة أخرى غير محددة في خطة األعمال المعتمدة، وذلك إما بشكل فردي أو في سلسلة من 

 المعامالت ذات الصلة في السنة المالية التي ترتبط بخطة األعمال؛

 يتعلق بالشركة  وتتجاوز  البدء في أي نااع أو السعي وراءه  أو تسويته  أو التنازل أو التصرف في أي نااع

لاير سعودي أو ما يعادلها بأي عملة أخرى، إما بشكل فردي أو في سلسلة من المنازعات  61،111،111قيمته 

 ذات الصلة في كل سنة مالية؛

  أو أكثر؛ و 6101110111الموافقة على أي قرار مادي لتطبيق مبلغ مالي قيمته 

 ات فيما يتعلق بأي من اتفاقية المساهمين الموقعة من قبل المساهمين أي تعديل أو تمديد، أو غيرها من اإلجراء

المؤسسين للشركة، واتفاقية التوزيع المامع توقيعها مع وكالة البنك العربي الوطني / البنك العربي الوطني 
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قيعها  مع واتفاقيات العالمات التجارية الموقعة مع المساهمين المؤسسين واتفاقات الخدمات التقنية المامع تو

 )شركة التأمين على الحياة األمريكية والمجموعة األمريكية الدولية )وثائق معامالت

 :التنفيذيةلجنة يحدد مجلس اإلدارة الصالحيات التي سيتم تفويضها إلى ال

 ؛مراجعة خطة العمل السنوية وموازنات الشركة قبل تقديمها إلى مجلس اإلدارة للموافقة 

 والتشغيلي للشركة؛ مراقبة األداء المالي 

  الموافقة على أي عقد أو التاا  أو نفقات )سواًء  كانت نفقات مرسملة أو تم صرفها( أو سلسلة من العقود

 لاير سعودي أو أقل؛ 6101110111والنفقات ذات الصلة بقيمة 

   ي، عدا عن لاير سعود 61،111،111الموافقة على أي عقد جديد مع الطرف المعني  لقيمة أقل من أو تساوي

وثائق المعامالت  وأي عقود أخرى ينظر لها على أنها وثائق معامالت، بما في ذلك عقود التأمين و إعادة 

التأمين. ورغم ما سبق، تمتلك  الجنة التنفيذية الحق في الموافقة على عقود إعادة التأمين المتعلقة بالشركة 

 للحصول على موافقة من السلطة الحكومية ذات الصلة؛

  لاير سعودي 601110111الموافقة على أي تعديل على وثائق المعامالت والتي تتضمن مبلغ يتجاوز. 

  الموافقة على جميع السياسات ذات العالقة بالحوكمة واالستثمار والسياسات التنظيمية للشركة باستثناء تلك

انب الحصول على موافقة مخصصة السياسات المرتبطة بإصدار منتجات التأمين والتوقيع عليها وإدارتها إلى ج

 على أي استثناء أساسي للسياسات )بشرط وجود مبرر مالئم لمنح مثل هذا االستثناء(؛

  /  للتأمين على الحياة ونائب  الرئيس التنفيذيونائب   العضو المنتدبالموافقة على الهيكل التنظيمي للمدير العا

 شرة؛للتأمين العا  وتقاريرهم المبا الرئيس التنفيذي

  ( الذي تتجاوز مكافأته العضو المنتدب/  الرئيس التنفيذيالموافقة على حامة المكافآت ألي موظف )بخالف

 دوالر أمريكي ، و 651،111.11السنوية قيمة  

  لاير سعودي أو أقل 61،111،111الموافقة على أي قرار أساسي لتطبيق مبلغ مالي بقيمة 

 العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي يمتلك، اللجنة التنفيذية أو المجلس أوجمعية العامة خصيصا لل محفوظةال المسائل عدا عن

، دون العضو المنتدب/ رئيس التنفيذيويمتلك ال. والشركات التابعة لها فروعهابجميع صالحيات تنظيم وإدارة الشركة يوميا 

 القرار اتخاذ إجراءاتذلك حسب و، المجلس منمخولة وال الصالحيات التالية، السالفة الذكر السلطات قيود على

 اإلدارة وترفع .سارية حتى يصدر قرار آخر من المجلس بتغييرها أو الغائها مدة التفويضتكون والمنصوص عليها 

 :المفوضة للصالحيات ممارساتها عن دورية التنفيذية تقارير

 ؛أن يكون المدير التنفيذي الرئيسي للشركة 

  االستراتيجية للشركة.تنفيذ الخطط 

 .إدارة األنشطة اليومية للشركة 

 .وضع اإلجراءات لتحديد وقياس وتخفيف ومراقبة المخاطر 

 .وضع السياسات و اإلجراءات والضوابط للتأكد من كفاءة وفعالية نظا  الضبط الداخلي 

 .مسك السجالت والدفاتر المحاسبية 

  المجلس.تنفيذ متابعة مجلس اإلدارة والتقرير إلى 
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 .التأكد من أن جميع المتطلبات النظامية واإلشرافية تفي بأعلى المعايير 

  على اإلدارة العليا بالشركة تقديم جميع ما يلا  لتسهيل أعمال لجنة المراجعة والمراجعة الداخلية وقسم إدارة

 المطابقة.

 تنفيذ جميع قرارات المجلس؛ 

 ها الم   جلس؛تنفيذ جميع قرارات اللجنة التي يقرِّ

 ضمان التاا  جميع الموظفين لسياسات الشركة؛ 

  تنفيذ حقوق وصالحيات وماايا الشركة وإنجاز جميع التاامات الشركة واتخاذ جميع القرارات المطلوبة من

 الشركة؛

 إعداد خطط عمل سنوية وتنفيذها بعد مراجعة اللجنة التنفيذية وموافقة المجلس؛  

  للمجلس؛إعداد موازنات سنوية وتقارير  

  ،تصميم وتطبيق هيكل اإلدارة والهيكل التنظيمي للشركة وطرح أية تعديالت تطرأ على المجلس واللجنة التنفيذية

 حسب االقتضاء؛

 تهيئة جو عمل مناسب وأماكن عمل أمنة وبيئة عمل صحية؛  

 طويرها وضبطها تحديد قواعد وأنظمة لجميع الموظفين في الشركة وتعيينها وإدارتها واإلشراف عليها وت

ورفضها وصياغتها باإلضافة إلى تحديد تعويضات وماايا أخرى )بما في ذلك الرواتب والعالوات والبدالت 

( العضو المنتدب/  الرئيس التنفيذيوالمعاشات واللجان والمكافآت األخرى( لجميع العاملين في الشركة )بخالف 

 وإدارة كافة مسائل الموظفين األخرى للشركة؛

 وتطوير العمل؛ تنمية 

 حماية سمعة الشركة وسالمة الوضع المالي؛ 

  مراقبة أداء أعمال الشركة بالرجوع إلى األرباح التشغيلية و اإليرادات التشغيلية وعوائد حقوق المساهمين

وهوامش المصاريف و القيمة المتضمنة  والحصة السوقية وغيرها من األهداف والمعالم المحددة في خطة 

 خاذ خطوات لتحسين هذا األداء، عند االقتضاء ؛األعمال وات

 اإلشراف على إعداد وانهاء التقارير المالية السنوية لتقديمها الى المجلس؛ 

   تمثيل الشركة أما  جميع الجهات الحكومية ذات الصلة وغيرهم من األشخاص، في السياق العادي إلدارة

 العمليات اليومية في الشركة؛

 االتفاقيات نيابة عن الشركة وتوقيعا وتنفيذها، بما في ذلك وثائق المعامالت؛تنفيذ جميع الوثائق و 

 استخدا  الختم الرسمي للشركة وضمان حفظه في مكان أمن؛ 

  الرئيس إعداد حسابات البنك، وإيداع األموال في البنوك وتفويض السحوبات بناًء على توقيع  أشخاص يحددها

 ؛العضو المنتدب/  التنفيذي

 قرير إلى المجلس بخصوص عمليات الشركة والنتائج؛تقديم ت 

 تحديد وتنفيذ السياسات المتعلقة بتطوير دعم التوزيع للشركة و طرق التوزيع؛ 
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  القرارات المتعلقة ببيع  منتجات التأمين تحديد وتنفيذ السياسات المتعلقة  بتطوير منتجات التأمين ، بما في ذلك

الخدمات المقدمة للعمالء، يخضع ذلك الى منح اللجنة التنفيذية إشعار لمدة وتصميم المنتج والتسعير وشروط 

 شهر واحد على األقل  قبل إطالق أي منتجات تأمينية جديدة ؛

 تصميم عمليات األعمال الرئيسية للشركة وتنفيذها؛ 

 إعداد سياسات االكتتاب واالكتوارية وإعادة التأمين للشركة وتنفيذها؛  

   عن االكتتاب وخدمة العمالء  وإدارة المطالبات وإدارة االستثمار والموارد البشرية واألمور أن يكون مسؤوال

القانونية  والعالقات مع السلطات الحكومية ذات الصلة والتسويق والمبيعات واألخالقيات وااللتاا  والتمويل 

 مذكورة سابقا؛والمحاسبة واإلدارة وغيرها من المها  للشركة أو يشرف على جميع المها  ال

   أن يكون مسؤوال عن نظم تكنولوجيا المعلومات ، بما في ذلك اختيار وتنفيذ شراء وتطوير أجهاة الحاسوب

 والبرمجيات وغيرها من األصول أو اإلشراف عليها؛

  البت في إنشاء الفروع الفرعية و مكاتب التمثيل التابعة للشركة ؛ 

  رميمها وإدارتها وفقا للقيود المقررة في هذا الجاء؛استئجار المباني والمرافق المكتبية وت 

  وفقا للقيود المقررة في هذا الجاء، يجب إبرا  وثيقة تأمين لصالح الشركة واالحتفاظ بها مقابل أي خسارة أو

، وتحديد أنواع و القيمة العضو المنتدب/  الرئيس التنفيذيضرر ناتج عن الحرائق وأية مخاطر أخرى يحددها 

 طيها التأمين؛التي يغ

  البدء في أي نااع أو السعي وراءه  أو تسويته  أو التنازل أو التصرف في أي نااع يتعلق بالشركة  وتتجاوز

لاير سعودي أو ما يعادلها بأي عملة أخرى، إما بشكل فردي أو في سلسلة من المنازعات  601110111قيمته 

 ذات الصلة في كل سنة مالية؛

  المقترحة وإبرا  العقود وإجراء أي التاامات واتخاذ أية إجراءات للشراء ، في كل حالة ،  الموافقة على النفقات

على النحو المحدد في خطة األعمال المعتمدة والمطبقة ولكن شرط أن ال يتجاوز أي مبلغ ذو عالقة بما سبق 

من سلسلة من لاير سعودي أو ما يعادلها في أي عملة أخرى، إما بشكل فردي أو ض 6،111،111ذكره 

المعامالت ذات الصلة في كل سنة مالية )خالفاً عن المبالغ المرتبطة بمصاريف التأمين ( دون الحصول على 

لاير سعودي   6101110111المجلس ، في حال تجاوز هذا المبلغ  (II) اللجنة التنفيذية أو  (i) موافقة مسبقة من

 الصلة في أي سنة مالية؛بشكل فردي أو ضمن  سلسلة من المعامالت ذات 

  أن يكون  مسؤوال عن التواصل الجيد بين الشركة و موظفي اإلدارة العليا والموظفين و الموزعين والوكالء و

 السماسرة؛

 تحديد نفقات معقولة ودفع جميع المبالغ المستحقة للشركة، وفقاً للقيود المقررة في هذا الجاء؛ 

  خطة األعمال المعتمدة والمطبقة، التي ال تعد  جاءاً من خطة األعمال شطب أي من الذمم المدينة المحددة في

لاير سعودي أو أقل  أو ما يعادلها أو أي عملة أخرى في مجموعها لكل  6،111،111المطبقة، وتساوي قيمتها 

 سنة مالية؛

 لسياسات واإلجراءات؛ضمان امتثال الشركة مع جميع القوانين المعمول بها و المعايير األخالقية و التشغيلية وا  
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   لقسم التأمين على الحياة فيما يتعلق بأعمال التأمين على   الرئيس التنفيذيتفويض الصالحية المناسبة  لنائب

 الحياة؛

  لقسم التأمين العا  فيما يتعلق بأعمال التأمين العا  ، و  الرئيس التنفيذيتفويض الصالحية المناسبة لنائب 

 لاير سعودي 6،111،111األطراف المعنية بقيمة أقل من  الموافقة على العقود مع. 

من وقت آلخر عن طريق إصدار قرار من  العضو المنتدب/  الرئيس التنفيذييجوز للمجلس منح صالحيات إضافية إلى 

 وأي موظف آخر للشركة حول أي جانب من جوانب العضو المنتدب/  الرئيس التنفيذيالمجلس. وإذا كان هناك خالف بين 

نهائيا )طالما أنها ال تتعارض مع  العضو المنتدب/  الرئيس التنفيذياألعمال أو الشؤون المتعلقة بأقسامها، يصبح قرار 

لقسم  الرئيس التنفيذيونائب  العضو المنتدب/  الرئيس التنفيذيقرارات المجلس (؛ ذلك شريطة أن يتم رفع أي خالف بين 

لقسم التأمين العا  إلى المجلس . ولكن يجب على مجلس إدارة الشركة تحمل جميع  لتنفيذيالرئيس االتأمين على الحياة أو نائب 

وتقع المسؤولية النهائية إلدارة الشركة على  الصالحيات الالزمة إلدارة الشركة، مع عد  اإلخالل باختصاصات الجمعية العامة

الحياته لطرف خارجي. ويجب أن يتفادى مجلس اإلدارة عاتق مجلس اإلدارة حتى وإن قا  بتشكيل لجان أو أوكل بعضاً من ص

 . إصدار وكالة عامة أو غير محددة إال إذا كان ذلك ضروريا ووفقا للظروف المعطاة

يجب أن ينص النظا  األساسي للشركة على مسؤوليات مجلس اإلدارة بشكل واضح. يجب أن يكون لكل شركة مجلس إدارة 

. ويتمثل دور المجلس في تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وضمان وجود إطار عا  فعال يتولى مسؤولية نجاح الشركة

لألنظمة اإلشرافية التي يمكن من خاللها تقييم وإدارة المخاطر. كما يجب أن يطور قواعد قوية للحوكمة ويوافق ويشرف على 

على مجلس اإلدارة تحقيق أعلى معايير  اعد السلوك.تطبيق الشركة للقيم والمبادئ المهنية بما في ذلك تطبيق أحكا  مدونة قو

 الجودة من حوكمة الشركات والتأكد من مطابقتها للقوانين واألحكا  المعمول بها واللوائح المطبقة في جميع األوقات.

القرارات على يجب أن ينفذ مجلس اإلدارة مهامه بطريقة تتسم بالمسؤولية وحسن النية والعناية الواجبة. ويجب أن تستند 

يمثل أحد أعضاء مجلس اإلدارة جميع المساهمين، ويتعهد  معلومات كافية تقدمها اإلدارة التنفيذية أو أي مصدر موثوق آخر.

 بتنفيذ كل ما يحقق المصالح العامة للشركة ال للمجموعة التي يمثلها أو التي صوت لصالح تعينها لمجلس اإلدارة.

دورية لمجلس اإلدارة حول ممارسة الصالحيات المفوضة. يجب أن يضمن مجلس اإلدارة تحديد ترسل اإلدارة العليا تقارير 

اإلجراءات الطالع أعضاء مجلس اإلدارة الجدد على أعمال الشركة والجوانب المالية والقانونية على وجه التحديد، باإلضافة 

كافية حول الشركة لجميع أعضاء مجلس اإلدارة  إلى تدريبهم عند الضرورة. يجب أن يضمن مجلس اإلدارة توفر معلومات

 بشكل عا  ولألعضاء غير التنفيذيين بشكل خاص وذلك لتمكينهم من تنفيذ واجباتهم ومسؤولياتهم بطريقة فعالة.

ال يجوز أن يدخل مجلس اإلدارة في قروض تمتد ألكثر من ثالث سنوات ويجب أن ال يبيع أو يرهن عقارات الشركة أو يسقط 

الشركة ما لم يفوض بذلك في النظا  األساسي للشركة، في حال لم يتضمن النظا  األساسي للشركة أحكاماً بهذا الشأن، ديون 

فيجب على المجلس عد  التصرف دون الحصول على موافقة الجمعية العامة، ما لم تندرج هذه التصرفات ضمن نطاق أعمال 

النقد العربي السعودي بأي غرامات مفروضة من قبل كيان آخر غيرها خالل يجب أن يبلغ المجلس مؤسسة  الشركة االعتيادية.

  ثالثة أيا  من تاريخ الغرامة.

تتألف اإلدارة العليا من مجموعة رئيسية من األفراد المسؤولين عن اإلشراف على اإلدارة اليومية للشركة ويجب أن يتحملوا 

اد بالخبرة الضرورية والكفاءة والنااهة إلدارة العمل تحت إشراف المسؤولية بهذا الصدد. ويجب أن يتمتع هؤالء األفر

على مجلس اإلدارة تأسيس  المجلس. ويجب أن يُعد المجلس اإلجراءات الرقابية المناسبة والقابلة للتطبيق على هؤالء األفراد.

مجلس اإلدارة وضع ومراقبة نظا  ووضع نظا  الضبط الداخلي لشركة ومراقبته باستمرار والتأكد من كفايته وفعاليته. على 

 إدارة المخاطر التي يتم بموجبه تقييم وإدارة المخاطر بشكل مستمر عن طريق األنشطة وتقارير لجنة إدارة المخاطر.

 

يجب أن يضمن المجلس استقاللية المدققين الداخليين والخارجيين وااللتاا  بمتطلبات االفصاح واالستقاللية فيما يتعلق 



 

 941 من 21 الصفحة         شركة المجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني   - متاليف | دليل الحوكمة
 

 

 والمعلومات النهائية ويجب أن يضمنوا أن يتم االفصاح في الوقت المناسب دون تأخير. بالتقارير

تقع مسؤولية حوكمة تكنولوجيا المعلومات على عاتق مجلس اإلدارة واإلدارة العليا. ومن الجدير بالذكر هنا أن حاالت االحتيال 

كنولوجيا المعلومات وحماية بيانات العميل والطرق المناسبة والتالعب ترتبط عادةَ باإلهمال في أداء إدارة المخاطر وحماية ت

يجب أن يتوفر لدى المجلس سياسة رسمية ومكتوبة بشأن تعارض المصالح. ويجب أن يضمن المجلس  لمكافحة االحتيال. 

ت يجب أن يضع المجلس سياسة لتنظيم وتحديد معامال وجود وتطبيق سياسات تحديد التعارض المحتمل في المصالح.

يجب أن يضمن مجلس اإلدارة  األطراف ذات العالقة لتحديد ورصد وتعداد المعامالت الموافق عليها وغير الموافق عليها.

 تنفيذ معامالت األطراف ذات العالقة "بشكل نايه ودون أي محاباة" واإلفصاح عنها بشكل سريع ومالئم.

 جية ما يلي:يجب أن تتضمن صالحيات المجلس في مجال الحوكمة االستراتي

  توجيه واعداد ورصد استراتيجية الشركة وأوليات العمل بما في ذلك الخطط المالية وخطط األعمال السنوية

 واألهداف التشغيلية والموازنة التشغيلية ومؤشرات األداء للشركة بموجب توصيات اللجنة التنفيذية؛

  واتخاذ اإلجراءات المناسبة على النحو المبرر وتاويد  العضو المنتدب/الرئيس التنفيذيتعيين وتقييم وإدارة أداء

 مخطط وظيفي فعال؛

 تأسيس الفروع والمكاتب التمثيلية وتصفيتها، )والموافقة على سياسات وإجراءات الفروع والمكاتب التمثيلية(؛ 

 و االستيالء؛ ومراجعة العروض لمبادرات تطوير األعمال الرئيسية والموافقة عليها بما في ذلك عمليات الدمج أ 

  ضمان اعتماد الشركة للمياان الصحيح بين الربحية قصيرة اآلجل واالستدامة طويلة اآلجل وإيجاد قيمة

 للمساهمين وحملة السندات

 المالية بإعداد التقارير الصلة ذات األنظمة ذلك في بما والمحاسبية، المالية األنظمة سالمة من التأكد 

 عن التصور العا  تحديد خالل من وذلك المخاطر، إلدارة مناسبة ةرقابي أنظمة تطبيق من التأكد 

 بشفافية. وطرحها الشركة تواجه قد التي المخاطر

 

 يجب أن تتضمن صالحية المجلس في مجال إعداد وعقد االجتماع االعتيادي للجمعية العامة ما يلي:

 تحديد شكل االجتماع االعتيادي للجمعية العامة؛ 

 وقت بدء االجتماع االعتيادي للجمعية العامة، بداية ونهاية تسجيل المساهمين والعنوان  تحديد تاريخ ومكان

 البريدي الذي يتم ارسال أوراق االقتراع إليه؛

 تحديد تاريخ االعداد إلدراج األشخاص المخولين للمشاركة في االجتماع االعتيادي للجمعية العامة؛ 

 ادي للجمعية العامة؛الموافقة على جدول أعمال االجتماع االعتي 

 تحديد إجراءات إخطار المساهمين حول االجتماع االعتيادي للجمعية العامة؛ 

  تحديد قائمة المعلومات )المواد( الواجب توفرها للمساهمين خالل اإلعداد لالجتماع االعتيادي للجمعية العامة

 وإجراءات منح صالحيات الوصول إلى مثل هذه المعلومات؛

 كل ونص بطاقات االقتراع؛الموافقة على ش 

  مراجعة مقترحات المساهمين لجدول أعمال الجمعية العامة وأي قائمة محتملة للمرشحين للمناصب المنتخبة

 ضمن جدول األعمال ؛
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 ضمان احتواء جدول األعمال  على كافة البنود التي تعتبر هامة ويجب إبرازها للجمعية العامة؛ 

 ن النتخاب مجلس اإلدارة ولجنة العد في حال عد  وجود أو عد  كفاية عدد تضمين المرشحين في قائمة المرشحي

 المرشحين المقترحين من قبل المساهمين؛

  5الدعوة لالجتماع االعتيادي للجمعية العامة بطلب من المدققين الخارجيين والمساهمين الذين يملكون نسبة% 

 على األقل من األسهم التي تملك حق التصويت؛

 قترحات لدى الدعوة لالجتماع غير االعتيادي للجمعية العامة واتخاذ القرارات حول الدعوة أو رفض مراجعة الم

 الدعوة لمثل هذه االجتماعات خالل خمسة أيا  عمل بعد استال  الطلب؛

  إخطار األطراف ذات العالقة بقرار الدعوة لالجتماع غير االعتيادي للجمعية العامة أو أسباب رفض مثل هذا

   ب بفترة ما ال يايد عن ثالث أيا  من اتخاذ القرار؛الطل

  ًالدعوة لالجتماع غير االعتيادي للجمعية العامة في حال طلب أي من أعضاء مجلس اإلدارة أن يصبح مستقال

 وفي حال أصبح عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نتيجة لذلك أقل من العدد المنصوص عليه في الميثاق؛

 صالحيات وصول إلى المعلومات الواجب توفرها لالجتماع االعتيادي أو غير االعتيادي  منح المساهمين

 .للجمعية العامة المنعقد في موقع مجموعات المساهمين األكبر

 ةعرض المسائل التالية لدراستها في االجتماع االعتيادي للجمعية العامة )استناداً إلى توصيات مجلس اإلدار( 

  وشكل إعادة الهيكلة والمسائل األخرى المتعلقة بإعادة هيكلة الشركة؛إعادة هيكلة الشركة 

 تصفية الشركة وتعيين لجنة التصفية والموافقة على الوثائق ذات الصلة؛ 

 التوصية بمبلغ أرباح األسهم الذي سيتم توزيعه على المساهمين وإجراءات توزيعه؛ 

 الموافقة على التقرير السنوي؛ 

 شركة؛زيادة رأس المال في ال 

 تقسيم ودمج األسهم؛ 

  الموافقة على معامالت األطراف ذات العالقة في الحاالت التي ال يوافق فيها مجلس اإلدارة على مثل هذه

المعامالت نظراً إلى أن جميع األعضاء هم أطراف ذات عالقة و/أو أعضاء مجلس إدارة غير مستقلين 

ة غير المنتفعين عن نصاب اجتماع مجلس اإلدارة وفي الحاالت التي يقل بها عدد أعضاء مجلس اإلدار

 على النحو المحدد في الميثاق؛

 إعادة شراء أسهم الشركة نفسها؛ 

 الموافقة على ميثاق المجلس والجمعية العامة؛ و 

 مكافآت أتعاب المدققين الخارجيين. 

 إصدار موافقة مبدئية على التقرير السنوي للشركة؛ و 

 اإلدارة حول أولويات عمل صياغة التقرير السنوي لمجلس  

 يجب أن تتضمن صالحيات المجلس في مجال األوراق المالية واألصول ما يلي: 

  الموافقة على التقارير حول نتائج إعادة شراء األسهم من قبل الشركة لخفض رأس المال المدفوع من خالل

 إلغاء إصدار مثل هذه األسهم؛

 لقابلة للتحويل؛اتخاذ القرارات بشأن إصدار السندات غير ا 

 اتخاذ القرارات بشأن شراء السندات الصادرة من قبل الشركة في الحاالت المحددة في الميثاق؛ 
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 تحديد القيمة النقدية لألصول وسعر اإلصدار وسعر استرداد )استهالك( األوراق المالية؛ 

  حول تقييم هذه األصول تاويد المساهمين بقائمة األصول التي سيتم استخدامها كدفعات لألسهم والتقرير

في حال تضمن جدول عمل اجتماع الجمعية العامة االعتيادي على بند حول وضع أسهم إضافية يتم دفعها 

 بشكل عيني؛ و

 تقديم التوصيات ألعضاء مجلس اإلدارة حول مبلغ وإجراءات دفع أرباح األسهم؛ 

 التواصل مع اإلدارة والمستشارين المستقلين 1.4

 .مجلس اإلدارة بإمكانيات تواصل كاملة ومفتوحة مع جميع أعضاء اإلدارةيجب أن يتمتع أعضاء 

في حال احتاج مجلس اإلدارة أو أي من لجانه الحصول على نصيحة أو استشارة من مستشارين داخليين أو خارجيين لتنفيذ 

وريين. ويجب أن تتحمل مهامه وواجباته ومسؤولياته بشكل صحيح بحسب رأي المجلس فيجب عليه تعيين المستشارين الضر

الشركة المصاريف الناتجة عن ذلك.   يجب أن يتبع مجلس اإلدارة ممارسات األعمال السليمة عند تعيين مستشارين خارجيين 

 بما يتضمن الحصول على عروض سعر للعمل وطرح العطاءات، إلخ على النحو المطلوب.

 االفصاح والشفافية 1.2

السياسات واإلجراءات المكتوبة للشركة المتعلقة باإلجراءات الرقابية لإلفصاح وفقا  يتولى المجلس مسؤولية الموافقة على

لمتطلبات التنظيمية للهيئة سوق المال/مؤسسة النقد العربي السعودي. يجب أن يضمن مجلس اإلدارة الشفافية واالفصاح الكامل 

أكد من أن التقارير السنوية )باإلضافة إلى ما هو في كافة معامالت الشركة مع أعضاء المجلس واإلدارة العليا. يجب الت

 :منصوص عليه في قواعد اإلدراج مثل القوائم المالية للشركة( تتضمن المعلومات التالية كجاء من متطلبات هيئة سوق المال

 اسماء أعضاء مجلس إدارته مع تفاصيل حول العضوية في مجالس اإلدارة األخرى التي هم أعضاء فيها؛ 

 كافة اللجان الفرعية للمجلس مع تفاصيل عن رئيسها وأعضائها وواجباتها ومسؤولياتها وتفاصيل حول العدد قائمة ب

 الكلي لعدد اجتماعات كل لجنة؛

 تشكيل مجلس اإلدارة مع تصنيف أعضائه إلى أعضاء مجلس تنفيذيين وغير تنفيذيين ومستقلين؛ 

 تفاصيل التعويضات والمكافآت المدفوعة لكل ممن يلي: 

 رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

 رئيس التنفيذي أعلى خمسة أعضاء تنفيذيين تلقوا أعلى تعويضات ومكافآت من الشركة. يجب تضمين ال

 .والمدير المالي إذا لم يكونوا ضمن أعلى خمسة أعضاء تنفيذيين

 ية أو تنظيمية أو أي عقوبات أو غرامات أو قيود وقائية مفروضة على الشركة من قبل الهيئة أو أي جهة اشراف

 قضائية؛

 نتائج التدقيق السنوي لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة؛ و 

  ( إلى جانب األحكا  التي لم يتم تنفيذها 9األحكا  المطبقة من لوائح الشفافية واالفصاح لهيئة سوق المال )المادة

 ومبررات عد  تطبيقها

 االبالغ والسرية 1.7

 :تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة يحتوي على المعلومات التالية يجب أن يقد  مجلس اإلدارة

 أنشطة الشركة؛ 

 المركا المالي للشركة؛ 
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 البيانات المتعلقة باألرباح والخسائر الناجمة لتلك الفترة؛ 

 الحالة االقتصادية للشركة؛ 

 أداء الشركة مقارنة بموازنتها السنوية؛ 

  لموظفي الشركة؛بيان يتعلق بالمكافآت والتعويضات 

 بيان يتعلق بتعويضات المدراء؛ و 

 اقتراحات حول توزيع أرباح الشركة. 

يجب أن يحافظ أعضاء مجلس اإلدارة على سرية المعلومات المعهود بها إليهم. كما عليهم الحفاظ على سرية معلومات الشركة 

عندما يكون االفصاح عنها مصرحاً به أو واجباً التي يتم اطالعهم عليها من أي مصدر كان بوصفهم أعضاء مجلس إدارة إال 

 .من الناحية القانونية

يحظر على أي عضو مجلس إدارة استخدا  المعلومات السرية لمصالحه الشخصية أو لمصلحة أفراد أو هيئات داخل أو خارج 

أعضاء مجلس اإلدارة على الشركة. يجب أن يولي أعضاء مجلس اإلدارة أهمية كبرى لسرية المعلومات. يجب أن يحافظ 

التاامهم بالسرية في كافة األوقات عند عملهم في مجالس إدارة شركات أخرى وعند تنفيذهم لمعامالت سرية. يجب أن يوقع 

تعتبر كافة مداوالت المجلس وسجالت  .كافة أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة على نموذج تعهد بالسرية في هذ الشأن

يجب  .لمعلومات التي تم الحصول عليها من قبل عضو مجلس إدارة غير متوفرة للعامة و بشكل عا  سريةالشركة والمواد وا

أن يحافظ أعضاء المجلس على سرية هذه المداوالت وعليهم حماية هذه السجالت والمعلومات من الوصول الغير الصحيح 

 .اليها

 تضارب المصالح 1.8

دارة له مصالح )سواء مباشرة أو غير مباشرة( في أعمال وعقود الشركة ال يجوز التجديد ألي عضو من أعضاء مجلس اإل

دون إذن مسبق من الجمعية العامة في كل عا . تعتبر األنشطة التي تنفذ من خالل العطاءات العامة التي يكون فيها عضو 

شخصية له في األعمال  مجلس مقد  العطاء األفضل استثناًء مما سبق. يجب أن يخطر العضو مجلس اإلدارة بأي مصالح

والعقود التي يتم اتمامها لحساب الشركة. كما يجب تضمين هذا اإلخطار في محضر االجتماع. ال يحق لعضو المجلس الذي 

يُعد أحد األطراف ذات العالقة التصويت على القرار الذي سيتخذ في هذا الصدد ال في الجمعية العامة وال في مجلس اإلدارة. 

س اإلدارة بإخطار الجمعية العامة عند انعقادها باألنشطة والعقود التي قد يكون لعضو المجلس مصلحة ويقو  رئيس مجل

ويجب ارفاق تقرير خاص بهذا اإلخطار من قبل بما في ذلك خط العمل وحجم الخسائر المتعلقة، إن وجدت، شخصية فيها، 

 .لقائمة عدم تضارب المصالحالذي يحوي على عينة  الملحق دمدقق الشركة. يرجى الرجوع إلى 

ال يجوز أن يشارك عضو مجلس اإلدارة دون تفويض مسبق يجدد بشكل سنوي من الجمعية العامة في أي أنشطة يرجح أن 

 .تنافس أنشطة الشركة أو التداول في أي أنشطة تنفذ من قبل الشركة

س إداراتها أو تكون كفيالً ألي قرض يدخل به عضو ال يجوز أن تمنح الشركة قرضاً نقدياً أياً كان نوعه ألي من أعضاء مجل

 .المجلس مع أطراف خارجية

بمجرد انتخاب العضو في مجلس اإلدارة فإنه ال يستطيع التوظف أو العمل كمستشار أو أن يصبح عضو مجلس إدارة في أي 

أيا  عمل ويجب على  5ل شركة منافسة، وفي حال وقوع حالة كهذه، يجب أن يخطر عضو مجلس اإلدارة رئيس المجلس خال

 .المجلس مراجعة استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة للشركة
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 يجب على أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا الذين لهم مصلحة في ماودي خدمات التأمين )مثل العمالء والوكالء وخالفه(:

 ي أقرب فرصة ممكنة. اإلفصاح لمجلس اإلدارة عن اهتمامهم بالتأمين المتعلق بالشركة خطياً ف (أ

 عد  تشجيع أو طلب تعامالت مع الشركة التي تمتلك فيها أسهم. (ب

على الشركة إخطار الجمعية العمومية، عند انعقادها، بجميع الشركات التي لديها تأمين والتي يوجد ألي عضو من أعضاء 

لخاص المعد من قبل مراجع الحسابات الخارجي مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا مصلحها فيه وإرفاق هذا اإلخطار بالتقرير ا

 للشركة.

 

 التواصل مع اإلدارة التنفيذية 1.1

تتضمن حوكمة الشركات مجموعة من العالقات بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها والمساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين. 

ويتم تحقيق العدالة من خالل حماية حقوق  تم وضع حوكمة الشركات من أجل ضمان العدالة والمساءلة والشفافية والمسؤولية.

المساهمين. في حين تتحقق المساءلة من خالل الحد من تكاليف الوكالة والتوفيق بين مصالح اإلدارة ومصالح المساهمين. 

ة بين وتحقق الشفافية من خالل اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بأداء الشركات بشكل دقيق وشامل من أجل استعادة وبناء الثق

المستثمرين. وأخيراً، تتحقق مسؤولية الشركات عن طريق التأكد من التاا  الشركة بالقواعد واللوائح من أجل جميع األطراف 

 .المعنية. ويحتاج المجلس إلى التواصل بنشاط مع اإلدارة التنفيذية بشكل مستمر من أجل تنفيذ مسؤوليات الحوكمة

قناة التواصل الرئيسية مع مجلس اإلدارة بدعم من فريق اإلدارة العليا إن وجدت. ويجب  العضو المنتدب/الرئيس التنفيذييعد 

واإلدارة العليا.  العضو المنتدب/الرئيس التنفيذيأن ينفذ المجلس مسؤولياته اإلشرافية من خالل رصد أداء الشركة عن طريق 

شركة فيما يتعلق بأي مسألة تندرج ضمن مراجعتهم. ومع ذلك يجوز للمجلس وفقاً لتقديره االتصال بأي عضو من إدارة ال

وعلى الرغم من ذلك، فال يجوز للمجلس اتخاذ أي إجراءات إدارية مباشرة في أي مسألة، وعليه بدالً من ذلك تقديم كل هذه 

 .وفريق اإلدارة العليا العضو المنتدب/الرئيس التنفيذيالتوجيهات من خالل 

قويمه السنوي تقديم عروض واجتماعات منتظمة لكافة الموظفين من اإلدارة العليا يجب أن يضمن المجلس أيضاً في ت

واإلدارات المختلفة مثل االكتتاب والمطالبات والشؤون المالية وااللتاا  والمراجعة الداخلية  والموارد البشرية حول التوجيه 

الرئيس أو قد يعفى  العضو المنتدب/ذيالرئيس التنفياالستراتيجي إلداراتهم. يمكن إجراء هذه العروض بحضور 

 .من هذه العروض من أجل الحفاظ على قناة اتصال مفتوحة بين اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة  العضو المنتدب/التنفيذي

 رئيس مجلس اإلدارة 1.01

أو  منتدبالعضو اليجب أن ال يرتبط منصب رئيس المجلس بأي منصب تنفيذي آخر في الشركة، مثل المدير التنفيذي أو 

. يجب انتخاب رئيس مجلس اإلدارة )ويشار إليه هنا فيما يلي باسم "الرئيس"( من بين أعضاء مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي

 .بغالبية أصوات جميع أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين

 مسئولياته أو مسئولياتها.يفوض مجلس اإلدارة الرئيس في تنظيم أنشطته ومنحه أو منحها الصالحيات الالزمة لتنفيذ 

يملك مجلس اإلدارة الحق في فصل أو إعادة انتخاب رئيسه في أي وقت بغالبية أصوات كافة أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين. 

 .يتم انتخاب رئيس المجلس لمدة ثالث سنوات ويفضل أن يكون عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي



 

 941 من 34 الصفحة         شركة المجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني   - متاليف | دليل الحوكمة
 

 

 :دارة ما يلي على سبيل المثال ال الحصرتتضمن مها  ومسؤوليات رئيس مجلس اإل

  ،تنظيم أعمال المجلس وضمان توفر الظروف المالئمة لتبادل اآلراء بحرية من قبل جميع أعضاء مجلس اإلدارة

 ومناقشة بنود جدول األعمال بانفتاح؛

  تنفيذ وأعضاء بالتشاور مع الرئيس الإعداد جدول زمني محدد والدعوة الجتماعات المجلس وإعداد جدول أعمال

وترؤس االجتماعات، فضال عن ضمان التعامل مع كافة أصوات الغائبين في أي مجلس اإلدارة اآلخرون 

 .تصويت ألعضاء مجلس اإلدارة وفقا ألحكا  الميثاق

 تنظيم محضر اجتماع ]ونصوص[ والتوقيع على المحاضر؛ 

  في ذلك المواد المساندة الكافية والمناقشة ضمان كفاءة عملية صنع القرار في كافة بنود جدول األعمال، بما

 والتصويت السليم؛

  يجب على رئيس مجلس اإلدارة أن يتأكد من تنفيذ المجلس أنشطته والتااماته بدون التدخل في أنشطة الشركة

 التشغيلية. 

 جلس؛ضمان الكفاءة وأداء األعمال في الوقت المناسب ومناقشة جميع القضايا الرئيسية التي يثيرها الم 

  ،تاويد كافة أعضاء مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لالجتماعات في الوقت المناسب 

  مساعدة المجلس في إنشاء لجان المجلس وقيادة المناقشات المتعلقة بترشيح أعضاء مجلس اإلدارة لهذه اللجان

 وتنسيق العالقات بين اللجان والمسؤولين والمدراء التنفيذيين للشركة؛

  بالمشاركة الفعالة من المدراء غير التنفيذيين على وجه الخصوص وتعايا العالقات البناءة بين أعضاء السماح

 .مجلس اإلدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين

 تمثيل الشركة أما  السلطات القضائية وتنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس؛ 

  قبل كل اجتماع سنوي للجمعية العمومية؛مساعدة مجلس اإلدارة في مراجعة تشكيل المجلس واللجان  

  مساعدة المجلس في المراجعة السنوية لنطاق وواجبات ومسؤوليات لجان المجلس وأية وثائق ملحقة بها، فضال

 عن إنشاء أو حل اللجان وإجراء تغييرات في تشكيلها، بما في ذلك رؤسائها؛

 دارة ورؤساء اللجان والمجلس ككل واللجان؛مساعدة المجلس في التقييم السنوي ألداء أعضاء مجلس اإل 

  وكبار   العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذيالبقاء على اتصال مستمر مع المجالس األخرى ومسؤولي الشركة، وهم

 المسؤولين التنفيذيين األخرين؛

 إبالغ اإلدارة العليا بمخاوف المجلس والمساهمين واألطراف المعنية األخرى؛ 

  المجلس في وضع التدابير التي تستوعب تعليقات المساهمين وتحافظ عليها؛تيسير جهود 

  استال  مقترحات المساهمين المكتوبة بشأن الدعوة الجتماع سنوي للجمعية العمومية وترشيح المرشحين لمجالس

 الشركة اإلدارية؛

 ي تدعو الجتماع المساهمين ترؤس االجتماع السنوي للجمعية العمومية إال عندما يملك األشخاص والهيئات الت

 الحق في تعيين رئيس مجلس اإلدارة بموجب القانون؛

  إعداد تقارير حول أنشطة المجلس في تلك السنة ليتم تضمينها في التقرير السنوي للشركة، بما في ذلك تحديث

 قائمة أنشطة المجلس؛
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 اتخاذ اإلجراءات المناسبة لضمان كفاءة االتصاالت مع المساهمين، و 

 م جهود مجلس اإلدارة في تحقيق أعلى معايير من حوكمة الشركة والتأكد من مطابقتها للقوانين واألحكا  دع

 المطبقة في جميع األوقات.

يؤسس الرئيس مجلس إدارة فعال بمساعدة لجنة الترشيحات والمكافآت ويضع خطة التعاقب الوظيفي لتعيينات أعضاء مجلس 

من تمتع أعضاء المجلس بالمعرفة المتعلقة بقطاع التكافل إلى جانب الخبرة المالية  اإلدارة. يجب على الرئيس التأكد

والمحاسبية. إذا كانت الشركة تسعى للعمل في األسواق العالمية في المستقبل، فيجب تعيين أعضاء مجلس يتمتعون بخبرة 

ات على الدوا  وأن يضمن تنفيذ المجلس يجب على الرئيس أن يعاز أعلى معايير حوكمة الشرك تتعلق بالمسائل الدولية.

العضو /الرئيس التنفيذيلواجباته بما يتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة. كما يجب على الرئيس إقامة عالقة وثيقة مع 

ارة آخر أداء وبناء الثقة فيما بينهما وأن يكون على استعداد لتقديم الدعم والمشورة للمدير العا . يتولى عضو مجلس إد المنتدب

 .مها  الرئيس في حال غيابه بقرار من المجلس يتخذ بأغلبية أصوات أعضاء مجلس اإلدارة المشاركين في االجتماع

 العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي 1.00

الرئيسية في تنفيذ االستراتيجية التي وضعها المجلس ويكون مسؤوالً بشكل   العضو المنتدب/الرئيس التنفيذيتتمثل مسؤولية 

مباشر أما  المجلس عن أدائه وتحقيق األهداف العامة والفرعية المتعلقة باألرباح السنوية والمبيعات والحصة السوقية. ويكون 

بقاء المجلس على إطالع كاف بأداء الشركة صلة الوصل األساسية بين إدارة الشركة ومجلس اإلدارة ويتحمل مسؤولية ضمان 

هو المسؤول عن  العضو المنتدبوبالتحديات طويلة األجل وقصيرة األجل ومتوسطة األجل التي تواجهها الشركة. ويكون 

قيادة فريق تنفيذي فعال من أجل زيادة قيمة حقوق المساهمين على المدى الطويل من خالل المساهمة في وضع استراتيجيات 

 .مالئمة وضمان التنفيذ الفعال لتلك االستراتيجيات عمل

 :كما يلي  العضو المنتدبيكون التسلسل الوظيفي للمدير العا / 

  بشكل مباشر للمجلس ويتبع في اجتماعات المجلس إلى رئيس مجلس اإلدارة؛ الرئيس التنفيذييتبع 

  أيضاً الحفاظ على اتصال وثيق مع الرئيس ويبقيه على اطالع بالشؤون  الرئيس التنفيذييجب أن يضمن

 االستراتيجية لتمكينه من أداء مسؤولياته نحو الشركة؛ و

  كعضو مجلس إدارة، فإنه يوكل بمسؤوليات إضافية ترتبط بهذا المنصب،  الرئيس التنفيذيفي حال تم تعيين

 .يبقى كما هو دون تغيير الرئيس التنفيذيولكن التسلسل الوظيفي في منصب 

 انهاء الخدمة 1.06

يحدد النظا  األساسي للشركة طريقة إنهاء العضوية في  يحدد النظا  األساسي للشركة طريقة إنهاء العضوية في مجلس اإلدارة.

 . تنتهي عضوية مجلس اإلدارة في الحاالت التالية:مجلس اإلدارة

 انتهاء فترة تعيينه. (أ

 استقالته. (ب

 وفاته (ت

معاقاً جسدياً أو عقلياً بأي شكل من األشكال التي قد تؤثر بشكل كبير على قدرته )قدرتها( على تنفيذ أدواره إذا أصبح  (ث

 )أدوارها(.

 إذا أصبح معسراً أو مفلساً أو دخل مرحلة تصفية مع دائنيه أو زيادة ديونه. (ج

 ملكة العربية السعودية أو أي قوانين أخرى. إذا اتهم بأي جريمة متعلقة باألمانة أو انتهاك القوانين المعمول بها في الم (ح
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إذا لم يتمكن من تنفيذ التاامات أعضاء مجلس اإلدارة بطريقة تضر مصالح الشركة )وفي هذه الحالة، يجب الموافقة على إنهاء  (خ

 العضو في الجمعية العمومية(.

 معقول. (  اجتماعات متتالية منعقدة خالل عا  واحد بدون سبب0إذا لم يتمكن من حضور ) (د

 إذا لم يتمكن من االستمرار في تنفيذ أدواره بموجب القوانين المعمول بها واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية. (ذ

 

 

ويجوز للجمعية العامة إنهاء خدمات جميع أو أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في جميع األوقات على الرغم من أن  

 .النظا  األساسي ينص على خالف ذلك

 عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من طرق إنهاء الخدمات، فإن الشركة تلتا  على الفور بإخطار الهيئة

ء. إذا أصبح منصب عضو مجلس اإلدارة فارغاً، يجوز لمجلس اإلدارة، بعد الحصول على والسوق وتحديد أسباب هذا اإلنها

موافقة خطية مسبقة من سما، تعيين عضو جديد مؤقتاً في الوظيفة الشاغرة لباقي امدة بشرط أن يقد  هذا التعيين للموافقة في 

 الجمعية العمومية التالية.

 رتير مجلس اإلدارة:سك4.13 

  .على مجلس اإلدارة أن يعين سكرتيراً له طوال مدته لترتيب أنشطة المجلس وتقديم الدعم والمساندة ألعضاء مجلس اإلدارة

 يمكن أن يكون السكرتير عضواً في مجلس اإلدارة أو موظف في الشركة.

 ال الشركة وأنشطتها وامتالك مهارات تواصل قوية يجب أن يمتلك سكرتير مجلس اإلدارة الخبرة والمعرفة الكافية عن أعم

 وعلى دراية تامة بكافة اللوائح والقوانين واألنظمة المطبقة وأفضل الممارسات في حوكمة الشركات.

  على سكرتير مجلس اإلدارة تنفيذ التااماته/التااماتها التي يطلبها منه رئيس مجلس اإلدارة. تشتمل المسئوليات على سبيل

 الحصر ما يلي: تحضير اجتماعات مجلس اإلدارة والتأكد من توافر وسائل االتصاالت المناسبة لتبادل وتسجيل المثال ال

المحاضر المعلومات بين المجلس وأعضاء اإلدارة العليا واألعضاء غير التنفيذيين باإلضافة إلى إعداد محاضر االجتماعات. 

تي توصل إليها مجلس اإلدارة واللجان الفرعية. يجب أن يكون المحضر عبارة عن سجل رسمي دائم بالقرارات واألعمال ال

دقيق ويعكس جميع البنود والمواضيع التي نوقشت أثناء اجتماع مجلس اإلدارة وجميع القرارات المتخذة وأية أمور أخرى تم 

 مناقشتها في االجتماع.

  بما في ذلك االعتراض أو االمتناع عن التسجيل. أي يجب أن يشتمل محضر مجلس اإلدارة على التصويت أثناء االجتماعات

مستندات مشار إليها أثناء االجتماعات يجب أن ت رفق ويشار إليها في هذا المحضر. يجب إعداد بيان شامل يحتوي على 

 أسماء الحاضرين والغائبين وكذا أي امتناع )إن حدث ذلك( من أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة.

 يو . يجب تحديد الشخص أو الجهة المسئولة  15الجتماعات على األطراف المعنية خالل مدة ال تتجاوز يجب توزيع محاضر ا

عن تطبيق هذه القرارات. يجب على مجلس اإلدارة، في بداية كل عا ، أن يحدد الجدول الامني الستال  التقارير من اللجان 

تأكد من تطبيق آلية جمع وإعداد وتقديم التقارير والبيانات بما يتفق المعنية ولجان المراجعة الداخلية والخارجية ويجب عليه ال

 مع سياسة المراجعة الداخلية. كما يجب عليه أن يضمن إعداد المعلومات الهامة وتقديمها إلى مجلس اإلدارة بشكل دوري.

 .يختص مجلس اإلدارة بتعويض السكرتير الذي يقو  بتنفيذ هذا الدور 
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 مواثيق لجان مجلس اإلدارة –الفصل الخامس 

 لجنة المراجعةميثاق  4.0

 لجنة المراجعةتشكيل  5.1.1

عضوين مستقلين عن المساهمين األولى من  لجنة المراجعة( أعضاء؛ حيث تتألف 0) ثالثةمن  لجنة المراجعةتتشكل 

باإلضافة إلى عضو آخر مستقل في مجلس اإلدارة. ال يجوز أن  ويتمتع بالخبرة المالية وخبرة في التدقيقالتأسيسيين والشركة 

 يكون هذا العضو من الموظفين أو العمالء أو الوكالء أو االستشاريين أو المستشارين. 

ال تشتمل لجنة المراجعة على أعضاء من مجلس اإلدارة أو تنفيذيين أو موظفين أو استشاريين أو ممثلي أي من األطراف الذين 

 لدى الشركة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:يعملون 

 غالبية المساهمين والمؤسسين. (أ

 مراجعي الحسابات الخارجيين. (ب

 الموردين. (ت

 عمالء الشركة. (ث

الممثل القانوني الذي تربطه عالقة من الدرجة األولى بأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو األعضاء التنفيذيين أو لديه عالقة  (ج

 أو عمل معها. مالية

 أدوار تعيين أعضاء لجنة المراجعة واإلجراءات التي يجب على الشركة اتباعها.  4.0.6

  يجب أن تمتلك أعضاء لجنة المراجعة المؤهالت األكاديمية والخبرات المهنية في مجال المراجعة و إدارة المخاطر بما في ذلك

قراءة التقارير المالية وفهم األدوار واللوائح المتعلقة التي تصدرها  الخبرة الالزمة واإللما  بالمعايير المحاسبية والقدرة على

الجهات المختصة. يجب على مجلس اإلدارة أن يضمن أن يكون جميع أعضاء مجلس اإلدارة مؤهلين بالشكل الكافي لتنفيذ 

ئيس اللجنة، لديهم الخبرة أدوارهم ومسئولياتهم. يجب أن يكون ما ال عن عضوين من أعضاء لجنة المراجعة، بما في ذلك ر

 ال يجوز أن يكون رئيس اللجنة من بين أعضاء مجلس اإلدارة.الكافية في المحاسبة واإلدارة المالية. 

 

 يجب أن يكون مستقال عن اإلدارة التنفيذية وكبار المساهمين. ويمكن تحقيق ذلك من خالل تنفيذ  ما يلي:   

 ؛المراجعةلجنة عد  تعيين رئيس المجلس بمنصب رئيس ل 

  يجب أن ال يكون رئيس اللجنة مرتبطاً بعالقة مع أي من أعضاء المجلس أو له أي عالقات مالية أو تجارية مع

 أعضاء المجلس؛ و

  يجب أن ال تكون لرئيس اللجنة أي عالقة مع أعضاء المجلس التنفيذيين أو المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين في

 .يتهالشركة مما قد يؤثر على استقالل

  لمدة ثالث سنوات بعد الحصول على عد  ممانعة  مؤسسة النقد  لجنة المراجعةيُعيّن مجلس اإلدارة أعضاء

على مجلس اإلدارة، بعد الحصول  .رئيسا للجنة لجنة المراجعةالعربي السعودي  كتابةً، كما يُعيّن أحد أعضاء 

 ة كرئيس للجنة.على موافقة مسبقة من سما، أن يعين أحد أعضاء لجنة المراجع

  يحق لمجلس اإلدارة تجديد مدة والية لجنة معينة أو أحد أعضائها لمدة ثالث سنوات أخرى ولمرة واحدة بعد

 .الحصول على عد  ممانعة  مؤسسة النقد العربي السعودي  كتابةً 

 عد الحصول يجوز لمجلس اإلدارة تعيين أعضاء جدد في لجنة المراجعة في حالة ا ختيار مجلس إدارة جديد ب

 على موافقة مؤسسة النقد العربي الخطية.
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  يحق لمؤسسة النقد العربي سحب موافقتها على أي عضو )أعضاء( من لجنة المراجعة في حالة انتهاكهم هذه

األحكا  والفقرات أو لوائح قانون اإلشراف على شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية وكافة اللوائح األخرى 

 يمات المتعلقة واتخاذ ما يلا  تجاه الشركة واألشخاص المعنية.أو التعل

  يجوز لمجلس اإلدارة، بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي الخطية، فصل أي عضو من أعضاء

مجلس اإلدارة إذا لم يستوفي شروط العضوية أو انتهك األحكا  والشروط المنصوص عليها في هذه اللوائح أو 

اللوائح األخرى أو التعليمات  لوائح قانون اإلشراف على شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية وكافة

 األخرى. 

 يجب أن ال يكون أعضاء اللجنة من المدراء التنفيذيين في الشركة أو موظفيها أو مستشاريها. 

  على  .من تاريخ استقالتهشهر طلب االستقالة لمجلس اإلدارة قبل وذلك بموجب تقديم يحق لعضو اللجنة االستقالة

خطياً باستقالة عضو لجنة المراجعة وأسباب االستقالة وتقديم نسخة من طلب  الشركة إخطار مؤسسة النقد العربي

 االستقالة خالل خمسة أيا  عمل من تاريخ االستقالة. 

 يُعد العضو مستقيالً إذا تخلَّف دون ُعذر يقبله مجلس اإلدارة عن حضور أكثر من ثالث اجتماعات متتالية للجنة. 

  مجلس اإلدارة وبعد الحصول على  يجب علىأثناء مدة العضوية،  لمراجعةلجنة اإذا كان هناك مقعد شاغر في

خالل فترة شهر من شغر الوظيفة. على العضو عضو آخر أن يعين عد  ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي 

 .مدة عضوية العضو الذي قبلهالجديد إكمال 

  في أي شركة أخرى تعمل في قطاع   اجعةلجنة المريجب أن ال يكون عضو اللجنة عضواً في مجلس إدارة أو

ساً في أي شركة مشابهة  .التأمين وال يجوز أن يكون ُمؤسِّ

 .ال يجوز لعضو لجنة المراجعة أن يكون عضواً في لجان مراجعة أكثر من أربع شركات عامة في نفس الوقت 

  يجب أن ال يكون رئيس أحد األعضاء التنفيذيين في مجلس اإلدارة و لجنة المراجعةيجب أن ال يكون عضو

 .لجنة المراجعةالمجلس عضواً أو رئيسا ل

  على معرفة باألمور المالية والمحاسبية والتقارير المالية وتدقيق ومراجعة  لجنة المراجعةيجب أن يكون عضو

 .شركات التأمين وعليه أن يطلع على األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة

  لها ليتولى أعمالها اإلدارية وإعداد محاضر اجتماعاتها والتأكد من توقيع األعضاء  راسكرتي لجنة المراجعةتُعين

يجب على سكرتير لجنة المراجعة  .على هذه المحاضر وجدولة مواعيد اجتماعات اللجنة بالتنسيق مع رئيسها

 توثيق واالحتفاظ بمحضر االجتماعات في سجل خاص. 

  حضور كل اجتماع من اجتماعاتها، وتحدد قيمة ذلك المبلغ بقرار يُصدره يستحق كل عضو في اللجنة مبلغاً لقاء

 بالقيمة المعقولة مقارنة بتعويضات المدراء األخرون.   مجلس اإلدارة

 ال يحق ألعضاء اللجنة أن يكون لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل أو عقد للشركة. 

 مل قد يُشكِّل منافسة للشركة وال يجوز لهم ممارسة األنشطة التي ال يجوز ألعضاء اللجنة المشاركة في أي ع

تااولها الشركة. وللشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها العضو المعني لحسابه الخاص 

 .جاءاً من أعمال الشركة
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 نة حتى بعد انتهاء فترة للجالمواضيع المتعلقة بأنشطة ا يجب على جميع أعضاء اللجنة المحافظة على سرية

 .عضويته/عضويتها

  يجوز للجنة المراجعة تعيين نائب رئيس مجلس المراجعة ليكون عضواً مستقالً بموجب توصية من رئيس مجلس

 اإلدارة. 

  وثائق تأمين ألي من أعضاء لجنة المراجعة أو األعضاء المتعلقين بها قبل صدار أو تجديد أي إال يجوز للشركة

لغ المستحق بالكامل. إذا قد  أي من أعضاء لجنة المراجعة طلباً بدفع أي مبالغ منصوص عليها في وثيقة دفع المب

التأمين صادرة له )لها( من الشركة بدون استثناء أو تفضيل. يجب إخطار مسئول المطابقة بأي مبالغ واجبة الدفع 

 إلى العضو.

 ماتهم، تقديم مصلحة الشركة عن أي اعتبارات أخرى قد تؤثر ينبغي على أعضاء مجلس اإلدارة، أثناء تنفيذ التاا

 على عملهم أو قراراتهم.

 

 مدة التعيين: 4.0.1

أعوا   0( ثالثة سنوات قابلة للتجديد لمدة 0يجب تعيين رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من قبل المجلس لمدة )

 إضافية.

 

 االجتماعات  5.1.5

عقد اجتماعات أخرى استجابةً ألي من  -إذا لا  األمر  -األقل ويحق لها( مرات في السنة على 2يجب أن تجتمع اللجنة ستة )

 :الحاالت التالية على سبيل المثال ال الحصر

 طلب من رئيس مجلس اإلدارة (أ

في حالة طلب المدقق  الخارجي أو المدقق  الداخلي أو مسؤول االلتاا  أو الخبير االكتواري اجتماع اللجنة لسبب  (ب

 .يستلا  ذلك

 :اجتماعات حول قضايا أخرى مثل (ت

  القضايا المالية والتدقيق (ث

  قضايا االلتاا  (ج

 تعارض المصالح (ح

 قواعد السلوك المهني واألخالقي (خ

تتخذ جميع القرارات الهامة على أساس تصويت األغلبية. وفي حال تساوي األصوات يكون للرئيس الصوت المرجح، ويجب 

 .ع. وال يسمح بالتصويت على قرارات اللجنة بالوكالةتدوين رأي الطرف اآلخر في محضر االجتما

يجوز دعوة أي من األعضاء أو الموظفين لحضور اجتماعات اللجنة لمناقشة القضايا الطارئة معهم. وهذا يشمل المدير 

مم محاضر ( والمدققين  الداخليين والخارجيين. وستعالعضو المنتدب/الرئيس التنفيذيالتنفيذي للشركة )المدير التنفيذي، 

 .على جميع أعضاء المجلس الذين لديهم الحق في طلب توضيح أية قضايا من اللجنة لجنة المراجعةمداوالت 



 

 941 من 41 الصفحة         شركة المجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني   - متاليف | دليل الحوكمة
 

 

أو أي شخص آخر يحضر اجتماعات اللجنة التأكد من عد  السماح بالكشف غير  لجنة المراجعةيجب أن يتأكد أعضاء 

المصرح به ألية وثائق سرية أو معلومات يتم الحصول عليها، )بما في ذلك مضامين المداوالت( فيما يتعلق بالشركة سواء عن 

 .قصد أو عن غير قصد

اللجنة. ما لم يتفق على خالف ذلك، يجب إرسال إخطار بكل جلسة يؤكد  سكرتيرمن قبل  لجنة المراجعةتتم الدعوة الجتماعات 

الموقع والوقت والتاريخ وجدول أعمال المواضيع التي ستتم مناقشتها إلى كل عضو أو أي شخص آخر يجب حضوره في 

إرساله قبل ما ال يقل عن  باستثناء ما يلا  للقوائم المالية حيث يجب ( أيا  عمل من تاريخ االجتماع5موعد ال يتجاوز خمسة )

يومين من االجتماع بناء على إصدار مسودة القوائم المالية من قبل مراجعي الحسابات الخارجيين. يجب أال يقل نصاب انعقاد 

 لو بالمكالمة المرئية. يمكن الحصوالمجلس عن عضوين. يمكن انعقاد مجلس اإلدارة بالحضور الشخصي أو عبر الهاتف أ

على القوائم المالية للشركة عن طريق التعميم. يجب على رئيس المجلس التوقيع على محضر االجتماع بعد تعميم على الموافقة 

 . أيا  من تاريخ االجتماع التالي 7المحاضر من قبل السكرتير على جميع األعضاء للمراجعة والموافقة عليها خالل 

 

مراجعة من وقت آلخر ويجب عليه إدراج أي التاامات منوطة يجب على المجلس أن يحدد نطاق سلطات وإجراءات لجنة ال

في مسألة  لجنة المراجعةبموجب القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية . ويعد أي قرار تتخذه بلجنة المراجعة 

 :الصالحيات التالية لجنة المراجعةليست ضمن واليتها  الٍغ وباطل وليس له أي تأثير . وتتولى 

 

 اإلشراف على إدارات المراجعة الداخلية  واالمتثال في الشركة لضمان فعاليتها في تنفيذ المها  الموكلة إليها من المجلس؛ 

  رفع توصية إلى المجلس لتعيين المدققين وفصلهم و مكافأتهم. و إيالء االعتبار الواجب الستقاللهم بناًء على أي توصيات من هذا

 القبيل؛

 ة المدققين و الموافقة على أي نشاط خارج نطاق المراجعة الموكلة إليهم أثناء أداء واجباتهم؛اإلشراف على أنشط 

 مراجعة إجراءات المراجعة الداخلية ة لشركة وتطويرها جنبا إلى جنب مع المدققين وإبداء أي مالحظات في هذا الشأن؛ 

 لمراجعة و توصياتها فيما يتعلق به؛مراجعة إجراء المراجعة الداخلية  وإعداد تقرير مكتوب بشأن هذه ا 

 وتقديم  متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالمالحظات الواردة فيها المطابقة و مراجعة تقارير المراجعة الداخلية و

 ؛التوصيات المتعلقة إلى مجلس اإلدارة

  أن اتخاذ اإلجراءات المناسبة نتيجة لذلك ؛ حول  القوائم المالية والتأكد منالمراجعين المستقلين مراجعة تعليقات 

  قبل عرضها على المجلس وإبداء الرأي وتقديم توصيات فيما يتعلق بذلك ، الربع ستوية القوائم المالية المرحلية ووتدقيق مراجعة

 و

 مراجعة السياسات المحاسبية للشركة وتقديم توصيات إلى المجلس في هذا الشأن. 

 

المراجعة:مسئوليات لجنة  5.1.5  

المعمول بها في يشتمل نطاق صالحية وإجراءات لجنة المراجعة على أي التاامات موكلة إلى لجنة المراجعة بموجب القوانين 

 بالصالحيات التالية:المراجعة المملكة العربية السعودية . تتمتع لجنة 

 

  فعاليتها في تنفيذ المها  الموكلة إليها من المجلس؛اإلشراف على إدارات المراجعة الداخلية  واالمتثال في الشركة لضمان 
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  رفع توصية إلى المجلس لتعيين المدققين وفصلهم و مكافأتهم. و إيالء االعتبار الواجب الستقاللهم بناًء على أي توصيات من

 هذا القبيل؛

 هم أثناء أداء واجباتهم؛اإلشراف على أنشطة المدققين و الموافقة على أي نشاط خارج نطاق المراجعة الموكلة إلي 

 مراجعة إجراءات المراجعة الداخلية ة لشركة وتطويرها جنبا إلى جنب مع المدققين وإبداء أي مالحظات في هذا الشأن؛ 

 مراجعة إجراء المراجعة الداخلية  وإعداد تقرير مكتوب بشأن هذه المراجعة و توصياتها فيما يتعلق به؛ 

 وتقديم  متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالمالحظات الواردة فيها المطابقة و ة ومراجعة تقارير المراجعة الداخلي

 ؛التوصيات المتعلقة إلى مجلس اإلدارة

  حول  القوائم المالية والتأكد من أن اتخاذ اإلجراءات المناسبة نتيجة لذلك ؛المراجعين المستقلين مراجعة تعليقات 

  قبل عرضها على المجلس وإبداء الرأي وتقديم توصيات فيما يتعلق بذلك الربع ستوية المالية المرحلية والقوائم وتدقيق مراجعة

 ، و

 مراجعة السياسات المحاسبية للشركة وتقديم توصيات إلى المجلس في هذا الشأن. 

 .مراجعة تقييم مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين إلجراءات الضبط الداخلية 

  المستمر على اإلشراف على المخاطر والتقييم والمراجعة المستمرة ألهم المخاطر التي تواجه الشركة بما في ذلك التركيا

المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية واإلرشادات والسياسات التي نفذتها اإلدارة لحوكمة عملية تحديد وتقييم والتعامل 

 ومراجعة هذه المخاطر باستمرار.

 متعلقة لموظفيها لايادة االهتما  والثقة حول األفعال الخاطئة في التقارير بالغ عن المخالفات واإلجراءات السة اإلمراجعة سيا

 المالية أو األمور األخرى.

  .مراجعة معامالت الغير والتأكد من تسجيل هذه المعامالت وعد  اإلفصاح عنها 

 اجعة الداخلية أو مراجع داخلي ورئيس للمطابقة بعد الحصول على تقديم توصيات لمجلس اإلدارة لتعيين مدير إلدارة المر

 موافقة خطية مسبقة من مؤسسة النقد العربي.

  التأكد من استقاللية إدارة المراجعة الداخلية ة أو المراجع الداخلي في أداء مهامهم والتحقق من عد  وجود أي قيد على أعمالهم

 أو وجود ما قد يؤثر سلبا على أعمالهم.

 ،مراجعة تقارير الخبير االكتواري وتقديم التوصيات ذات الصلة إلى المجلس 

  التأكد من امتثال الشركة لمقترحات وتوصيات الخبير اإلكتواري التي قد تلا  أو تكون ضرورية أو ينص عليها في لوائح

 وتعليمات مؤسسة النقد السعودي العربي.

 والداخليين وإدارة المطابقة. مدققين الخارجيين تقييم مستوى كفاءة وأهلية وموضوعية أعمال ال 

 .متابعة الدعاوى القضائية الهامة المرفوعة من أو ضد الشركة ورفع تقارير دورية بشأنها إلى المجلس 

 .مراجعة ومراقبة فعالية إجراءات المراجعة الداخلية للشركة 

  .تقييم و الموافقة على خطط المراجعة الداخلية السنوية وقسم المطابقة 

 .مراجعة ومراقبة مدى استجابة اإلدارة لنتائج وتوصيات المدقق الداخلي ومسئول المطابقة 

 ضمان استقاللية المدققين الخارجيين عن الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشركة؛ 

 سنوية للشركة والتقارير الربع سنوية ومقارنتها بالمياانيات األخرى.مراجعة المياانية ال 

 .مراجعة توقيعات وتنبؤات التدفقات النقدية للشركة 

  توصية اللجنة بالموافقة على تعيين أو تجديد تعيين مراجع الحسابات الخارجي. قد يشتمل ذلك على ضمان حصول مراجعي

 كافية في تدقيق حسابات شركات التأمين.الحسابات الخارجيين المعينين الخبرة ال
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 .تعيين أو فصل رئيس قسم المطابقة بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من مؤسسة النقد السعودي العربي 

 .مناقشة القوائم المالية السنوية والمرحلية مع مراجع حسابات خارجي واإلدارة العليا للشركة قبل إصدارها 

 لحسابات الداخليين والخارجيين.مراجعة خطة تدقيق مراجعي ا 

 .مراجعة وموافقة ومراقبة وتطبيق خطة المطابقة 

  .التنسيق بين مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين 

 .مراجعة تقارير مراجعي الحسابات الخارجيين و التوصية بها إلى مجلس اإلدارة 

 متعلقة وضبط المؤسسات فيما يتعلق بأي انتهاكات أو مراجعة تعليقات مؤسسة النقد السعودي العربي والجهات األخرى ال

 إجراءات تصحيحية مطلوبة ورفع توصيات إلى اللجنة.

  متابعة التقارير الصادرة من مؤسسة النقد السعودي العربي والجهات األخرى المتعلقة وضبط المؤسسات ورفع توصيات إلى

 اللجنة.

  األخرى الخاصة بمراجع الحسابات الداخلي في إدارة المطابقة بما يتفق مع تحديد الراتب الشهري والايادات والتعويضات

 سياسة الشركة الداخلية التي وافق عليها مجلس اإلدارة.

  التأكد من أن الشركة لديها سياسة عامة لآلداب متفق عليها من قبل مجلس اإلدارة لضمان تنفيذ أنشطة الشركة بطريقة عادلة

 ومهنية.

  الهامة المرفوعة من أو ضد الشركة ورفع تقارير مرحلية إلى مجلس اإلدارة.متابعة القضايا 

 .التأكد من االستخدا  األمثل لضوابط تكنولوجيا المعلومات التي تلا  الستخراج معلومات وبيانات صحيحة وموثوقة 

 ئيسية للجنة ومطابقتها للنطاق إعداد تقرير سنوي حول رأي اللجنة بخصوص كفاية النظا  الداخلي لضبط الشركة واألنشطة الر

 ال عمل. يجب قراءة هذا التقرير أثناء الجمعية العمومية العادية.

 

 القضايا الرئيسية بين لجنة المراجعة والمراجعين المستقلين:

 تشتمل هذه القضايا على ما يلي على األقل:

 التعديالت الرئيسية المنفذة من قبل الشركة على سياساتها المحاسبية. .أ

 الخالفات الرئيسية مع اإلدارة بشأن أي قضية تتعلق بحماية األصول. .ب

االنتهاكات للقوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية واالشرافية أو عد  االلتاا  بسياسات  .ت

 وإجراءات الشركة.

 أي تقصير في الهيكل العا  وأداء أنظمة الضبط الداخلية. .ث

 الجوهرية في القوائم المالية. األخطاء .ج

قرارات اإلدارة واألساس الذي يستند عليه مراجعي الحسابات المستقلين لتصحيح التقديرات المحاسبية الهامة مثل  .ح

 األحكا  الفنية واالحتياطات.

 المبادئ المحاسبية والمعايير وقرارات اإلفصاح المتعلقة بالمعامالت االستثنائية. .خ

 ية واألحكا  الموضوعة من قبل اللجنة اإلكتوارية.كفاية الفقرات الفن .د

 تقارير الخبراء االكتواريين حول القوائم المالية. .ذ

 أي قضايا رئيسية في التعامل مع اإلدارة قد تكون أثرت على أنشطة التدقيق. .ر

 اإلجراءات الرقابية الداخلية وتقييم أصول الشركة والمالءة المالية. .ز

 لى اللجنة وتندرج ضمن مسؤوليتها.أي قضايا أخرى تم تقديمها إ .س
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 أي تعديالت أدخلت على نطاق التدقيق وأسبابها. .ش

 مراجعة الخطابات المقدمة إلى اإلدارة والمعدة من قبل مراجعي الحسابات المستقلين وتعليقات إدارة الشركة عليها. .ص

 حقوق لجنة المراجعة:

إلدارة العليا للشركة وجميع موظفيها والتااماتهم يجوز للجنة المراجعة التواصل المباشر مع مجلس اإلدارة وا

والمستشارين القانونيين ومراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين في المقر الرئيسي للشركة و/أو فروعها 

واألطراف األخرى المتعلقة بالشركة. كما يجوز لها مراجعة السجالت الخاصة والسرية والوثائق الالزمة لتنفيذ 

ق للجنة المراجعة أيضاً طلب مساعدة أي استشاري خارجي للقيا  بمها  خاصة لمساعدته في تنفيذ أنشطتها. يح

 أعماله.

 اآللية التي من خاللها يستطيع مجلس اإلدارة مراقبة أنشطة اللجنة:

  المناسبة.يجب على اللجنة أن تقد  تقريرها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة التخاذ الخطوات الالزمة والقرارات 

  .على مجلس اإلدارة مراجعة محضر اجتماع لجنة المراجعة وتوصياتهم وقراراتهم 

 .ًسيقو  المجلس بتقييم أداء أعضاء لجنة المراجعة سنويا 

  على ممثل المجلس في لجنة المراجعة تحديث مجلس اإلدارة بكافة األنشطة وتحديثات لجنة المراجعة وسيمثل كنقطة

 ارة واللجنة.اتصال بين مجلس اإلد

 .يجب على األعضاء المستقلين في اللجنة الدخول إلى رئيس مجلس اإلدارة في جميع األوقات 

  على مجلس اإلدارة متابعة أعمال والتاامات مراجع الحسابات و التأكد من مطابقتها لاللتاامات المنوطة به ومناقشة

نة المراجعة. على مجلس اإلدارة التأكد من متابعة لجنة القضايا الهامة معه بما في ذلك التقارير المعدة من قبل لج

 المراجعة التطورات المحلية والدولية في المعايير المحاسبية.

  أعضاء لجنة المراجعة مسئولين أما  مؤسسة النقد السعودي العربي ومساهمي الشركة ومجلس اإلدارة عن تطبيق

عمل  الصادرة من لجنة المراجعة بموجب قرار مجلس قرارات وأحكا  مؤسسة النقد السعودي العربي وخطة ال

 اإلدارة.

 

    : ال يجوز تعديل هذا الدليل إال بموجب قرار يصدر من مجلس اإلدارة والموافقة عليه من الجمعية التعديالت 4.0.2

 العمومية بموجب توصية من مجلس اإلدارة.

لاير عن كل  111.111لاير سعودي وحتى  161.111: يستحق الرئيس المستقل الحصول على مبلغ التعويضات 5.17

 لاير سعودي عن كل اجتماع. 1511عضو مستقل. كما سيحصل أعضاء اللجنة على مبلغ 

 

 ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت 4.6

التشكيل والعضوية 5.6.1  

توصية من مجلس يجب أن يشكل مجلس اإلدارة لجنة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت". وتصدر الجمعية العامة بموجب 

 .اإلدارة قواعد تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة واليتهم واإلجراءات الواجب اتباعها من قبل هذه اللجنة

( أعضاء، يجب أن يكون اثنان منهم عضوين مستقلين. ال يجوز لرئيس مجلس 5تعيين وتعويض اللجنة تكون مكونة من )

 اإلدارة أن يرأس هذه اللجنة. 
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و  المجلس بتعيين ثالثة أعضاء على األقل للعمل في اللجنة، يكون اثنان منهم أعضاًء مستقلين. وال يجوز أن يكون مدير يق

تنفيذي في الشركة رئيساً لهذه اللجنة. يتم تعين أعضاء اللجنة أو عالهم و/أو استبدالهم بقرار من مجلس اإلدارة. يجوز ألي 

 .أن يخد  لطالما هو عضو في المجلس  عضو من لجنة الترشيحات والمكافآت

وحضورهم  شخصيا أو عن طريق الوكيل. ثالثة أعضاء إن النصاب القانوني للجنة الترشيحات والمكافآت يجب أن يتكون من 

 .حيث تضاف مسؤوليات ومها  أعضاء اللجنة الى المها  المقررة لعضو مجلس اإلدارة

 

االجتماعات 5.6.6 :  

الترشيحات والمكافآت مرتين على األقل في كل سنة مالية . وتعقد اللجنة اجتماعات إضافية بناًء على طلب خطي تجتمع لجنة 

( أيا  عمل  من اجتماعات لجنة الترشيحات 11من أي من أعضائها . يجب تقديم إشعار خطي مسبق ال يقل عن عشرة ) 

اع من أعضاء لجنة . يحق لكل عضو من أعضاء لجنة الترشيحات و والمكافآت لجميع أعضاء اللجنة ما لم يتم االتفاق باإلجم

المكافآت المشاركة في اجتماعات اللجنة عن طريق الهاتف أو مؤتمر الفيديو أو أي وسيلة مماثلة لالتصال السمعي أو السمعي 

اء اللجنة من سماع  على طلب من أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت حتي يتمكن أعض البصري تهيؤها الشركة ،  بناءً 

بعضهم البعض . تتطلب مثل هذه  المشاركة الحضور شخصيا إلى االجتماعات . إذا لم يتم توفير مثل هذه الوسائل من قبل 

في حالة حدوث حادث تقني والشركة، يتم عليه تأجيل االجتماع. تدعو  اللجنة فيما بعد إلى عقد  اجتماع جديد وفقا لهذا الميثاق. 

 ( دقيقة يتوقف االجتماع، إال إذا:01نقطاع في الهاتف أو الفيديو أثناء المؤتمر لمدة تايد عن  ثالثين ) يؤدي إلى ا

   عدد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  المتواجدون فعليا ) أو المشاركون  من خالل  الفيديو أو الهاتف( في االجتماع  يساوي

 على األقل النصاب المطلوب؛ و

 للجنة  الذين يحضرون االجتماع من خالل الفيديو أو الهاتف أو أي وسيلة صوتية أو سمعية بصرية مماثلة وكيال لهم يرسل أعضاء ا

( دقيقة من 01عن طريق رسالة الكترونية  ) أو فاكس(  بسبب عطل في النظا   ولكن إذا لم يصل الوكالء في غضون ثالثين ) 

ه  وال يتخذ  أي إجراء آخر وتنتهي االجتماع . يصبح  أي عمل يتم اتخاذه خالل فترة االنقطاع، يستمر االجتماع  ويمكن المضي في

 .االنقطاع و قبل رفع تعليق االجتماع الٍغ وباطل

تتبع لجنة  الترشيحات والمكافآت إلى مجلس إدارة الشركة وسيتم تقديم محاضر اجتماعات اللجنة إلى مجلس اإلدارة للعلم. 

 .تاويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الكافية للتأكد من اتخاذ قرارات مدروسةوستقو  اللجنة بضمان 

يجب أن يضمن أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت أو أي شخص آخر يحضر اجتماعات اللجنة عد  الكشف غير المصرح به 

بالشركة سواًء بقصد أو بغير  عن أية وثائق سرية أو معلومات تم الحصول عليها، )بما في ذلك محتويات المداوالت( المتعلقة

 قصد.

 المهام والمسؤوليات  5.6.0

يحدد المجلس نطاق السلطة وإجراءات عمل لجنة الترشيحات والمكافآت  من وقت آلخر و يجب أن يشمل ذلك المها  المسندة 

الترشيحات والمكافآت  في مسألة للجنة بموجب القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية . ويعد أي قرار تتخذه لجنة 

 ليست ضمن واليتها الٍغ وباطل وليس له أي تأثير. تتمتع لجنة الترشيحات والمكافآت بالصالحيات التالية:

  التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين أعضاء مراجعة مقترحات التعيين لعضوية مجلس اإلدارة وتوثيق أي نتائج ورفع

سياسات والمعايير المعتمدة، ويجب أن تضمن اللجنة عد  ترشيح أي شخص أدين مسبقاً بجريمة تمس وفقا للواللجان المجلس 

 .الشرف أو األمانة

  .إخطار مؤسسة النقد السعودي العربي عند رفض تعيين أعضاء مجلس اإلدارة مع تحديد سبب الرفض 
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  وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت واللجان المراجعة السنوية لمتطلبات المهارات المناسبة للعضوية في مجلس اإلدارة

 .واللجان المطلوبة بما في ذلك في الوقت الذي يكون فيه أعضاء مجلس اإلدارة متفرغين ألنشطة المجلس

  والتوصية بالتغييراتواللجان مراجعة هيكل مجلس اإلدارة.  

 والتوصية بالتصحيحات التي تتوافق مع مصلحة الشركةواللجان يد نقاط القوة والضعف في مجلس اإلدارة تحد. 

  التأكد من استقاللية األعضاء المستقلين وعد  وجود أي تعارض في المصالح بشكل سنوي في حال كان أحد أعضاء المجلس

 يعمل عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى

 ومكافاتهم والتقارير المباشر. يجب عند  الرئيس التنفيذيوواللجان ق بتعويضات أعضاء اللجنة وضع سياسات واضحة تتعل

 .وضع هذه السياسات اتباع معايير األداء

 .تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة على أساس دوري 

 .رفع توصيات إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتعيين وفصل أعضاء اإلدارة العليا 

 اءات تعاقب الرئيس التنفيذي وكبار األعضاء في اإلدارة العليا ومراقبة تطبيق خطط وعملية التعاقب.وضع سياسة وإجر 

 .اإلشراف على البرنامج التمهيدي والتدريبات المرحلية لمجلس اإلدارة 

 .رفع توصيات إلى مجلس اإلدارة حول قضايا متنوعة بخصوص التعيين والتعويضات 

 الي تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة بناء على توصيات لجنة التعيين والتعويضات بما يتفق مع على مجلس اإلدارة اقتراح إجم

القوانين واللوائح واألحكا  المعمول بها والشروط التي نصت عليها الجمعية العمومية بشرط موافقة الجمعية العمومية. على 

مقدمة إلى المساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية التي الشركة أن تضمن أن جميع تفاصيل التعويضات المقترحة والتعويضات 

 سيتم فيها طرح قرار التصويت على التعويضات.

 

تقو  اللجنة بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية لوضع سياسة التعاقب الوظيفي وضمان التاا  اإلدارة التنفيذية بهذه السياسة. 

ومهارات أعضاء مجلس اإلدارة لتحديد المهارات اإلضافية المطلوبة تضع اللجنة سجالً يتضمن معلومات حول مؤهالت 

لتفعيل أدوار المجلس إلجراء مهامهم ومسؤولياتهم. تضمن اللجنة أن مبلغ المكافآت يتفق مع الممارسات المحلية السائدة 

تراتيجية طويلة األجل. تضمن واألنظمة الرقابية، وارتباطه بتحقيق مصالح المودعين والمساهمين وتحقيق أهداف الشركة االس

اللجنة إجراء مراجعة دورية لنظا  الحوافا وعد  تسببه في المشاركة في معامالت عالية المخاطر لتحقيق أرباح قصيرة األجل 

 .وتوافقه مع سياسة المخاطر المتبعة في الشركة والتي وافق عليها مجلس اإلدارة

إدارة الشركة في التقرير السنوي وفقاً للتعليمات ذات العالقة الصادرة عن يجب الكشف عن آلية تحديد مكافآت أعضاء مجلس 

مؤسسة النقد العربي السعودي.   ويجب توضيح آلية مكافأة األعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين "مفصلة حسب البنود 

 ."لكية األسهماآلتية: الراتب األساسي والمكافأة والعالوات والمكافآت التشجيعية وخيارات م

  التوصية بتعيينات مجلس اإلدارة إلى مجلس اإلدارة واللجان بما يتفق مع السياسات والمعايير المتفق عليها. على اللجنة أن تتأكد

 من عد  تعيين أي شخص متهم في األمانة أو الشرف.

 لقدرات المطلوبة والمؤهالت الالزمة المراجعة السنوية لمتطلبات المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف ا

 لتلك العضوية بما في ذلك، من بين أشياء أخرى، الوقت الذي يأخذه  عضو مجلس اإلدارة في أنشطة المجلس.

 .مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واقتراح تغييرات عليه 

  مع مصالح الشركة.تحديد نقاط القوة والضعف في مجلس اإلدارة والتوصية بالعالجات التصحيحية التي تتفق 

  التأكد باستمرار من استقاللية األعضاء المستقلين وعد  تضارب مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وأال يكون عضواً في أي مجلس

 إدارة شركة أخرى.
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 تملك اللجنة الصالحية المفوضة من مجلس اإلدارة بإجراء اختبار تفصيلي ألمور معينة قد تتطلب موافقة المجلس مثل:

 قيمة المكافآت التي يجب أن تكون بمستوى يجتذب كبار المسؤولين التنفيذيين ويبقيهم في عملهم ممن تكون هناك حاجة  تحديد

 إليهم إلتما  عمل الشركة بنجاح؛

 عد  السماح ألي مسؤول تنفيذي رئيسي باتخاذ قرار بشأن مكافأته؛ 

   المتعلقة بتعارض المصالح والرواتب وسياسات المنافع والترويج مراجعة سياسة تنمية الموارد البشرية الحالية لتعايا األحكا

 وتوجيهات التقد  الوظيفي للموظفين والتاا  الموظفين المعنين؛

  تقديم المشورة إلى الرئيس والمدير التنفيذي للحصول على موافقتهم واقرارهم على المرشحين ذوي المهارات المناسبة للتعيين

 رة العليا/أعضاء مجلس اإلدارة؛في المناصب الرئيسية لإلدا

 ضمان توازن وتنوع تكوين اإلدارة العليا وتمتعها بالمهارات المطلوبة لتحقيق األهداف االستراتيجية؛ 

 تقييم أداء إدارة الشركة العليا/أعضاء مجلس اإلدارة واإلبالغ عنه بشكل سنوي؛ و 

  الحوكمةتقديم التوصيات بشأن التغييرات على سياسات وإجراءات. 

  يجب أن تضمن لجنة التعيين والتعويضات مرجعة التعويضات السنوية )الداخلية عن طريق وظائف المراجعة الداخلية أو

 الخارجية الموكلة إلى مؤسسة متخصصة( خارج اإلدارة التنفيذية.

الطلب المباشر من مستشارين يجب منح اللجنة إمكانية الوصول المباشر إلى اإلدارة العليا. ويملك رئيس اللجنة صالحية 

مستقلين مهنيين أو مستشارين آخرين على النحو الذي تطلبه اللجنة لتنفيذ مسؤولياتها. وإذا قامت اللجنة بتعيين مستشارين 

خبراء في المسائل المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا في الشركة، فيجب أن يقد  هؤالء 

لمشورة إلى اللجنة مباشرة دون الرجوع إلى اإلدارة. وإذا قامت اللجنة بالدخول في ترتيب أو أوكلت مستشارين المستشارين ا

 .بالمسائل المتعلقة بالمكافآت، فيجب اإلفصاح عن هذه الترتيبات في قسم الحوكمة في التقرير السنوي للمساهمين

 بالمكافآت: تتولى اللجنة مسؤولية مراجعة المسائل التالية المتعلقة

 إطار المكافآت والحوافا للمدير التنفيذي؛ 

 إطار المكافآت والحوافا لكافة الموظفين؛ و 

 مكافآت األعضاء غير التنفيذيين في الشركة.  

 :تتولى اللجنة مسؤولية مراجعة المسائل التالية المتعلقة بالترشيح

 عملية ترشيح واختيار األعضاء غير التنفيذيين؛ 

 وظيفي لألعضاء غير التنفيذيين؛خطط التعاقب ال 

 برامج الحوافا لألعضاء غير التنفيذيين؛ 

 تقييم متطلبات األعضاء غير التنفيذيين ووضع عملية تتسم بالشفافية لمراجعة استيفاء هذه المتطلبات؛ 

 وضع وتقييم الكفاءات الضرورية والمرغوبة للمجلس واللجان المنبثقة عنه؛ و 

 عد  التمييا في الشركةوضع ورصد االستراتيجيات ل.  

 ستقو  اللجنة بمراجعة األمور التالية وخالل القيا  بذلك ستدرس فيما إذا كان هناك أمور هامة يجب لفت انتباه المجلس لها:
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 برامج حوافا الموظفين؛ 

 اإلدارة العليا وخطط تعاقب الموظفين األساسية؛ 

 استراتيجيات التوظيف واالستبقاء وإنهاء الخدمات؛ 

 اتجاهات ومقاييس التوظيف؛ 

 االنجازات مقابل أهداف عد  التمييا في جميع مستويات السلطة؛  

 مسائل أخرى ذات العالقة تحدد من وقت آلخر، أو المسائل التي يطلبها مجلس اإلدارة. 

اآللية التي من خاللها يراقب مجلس اإلدارة أنشطة اللجنة: 5.6.5  

  المباشر وتوصياته إلى مجلس اإلدارة التخاذ اإلجراءات والخطوات على مجلس اإلدارة أن يقد  تقريرها

 والقرارات المناسبة.

 .سيقو  مجلس اإلدارة بمراجعة محضر اجتماع لجنة التعيين والتعويضات وتوصياتهم وقراراتهم 

 .ًسيقو  المجلس بتقييم أداء لجنة التعيين والتعويضات سنويا 

 ضات تحديث مجلس اإلدارة بكافة األنشطة وتحديثات اللجنة وعليه أن ينبغي على رئيس لجنة التعيين والتعوي

 يمثل كنقطة اتصال بين المجلس واللجنة.

 القرارات 4.6.4

 .يجب الحصول على تصويت إيجابي من جميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  العتماد قرارات اللجنة

 سجل المحضر 5.6.2

يجب أن تسجل جميع إجراءات لجنة الترشيحات والمكافآت وجميع القرارات التي اتخذتها الجنة باللغتين العربية واإلنجلياية 

 .اللجنة لهذا الغرض. يجب االحتفاظ بسجل المحضر في المكتب المسجل للشركة سكرتيرفي سجل المحضر الذي أنشأه 

 

 تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين فقط:  4.6.7

 لاير سعودي عن كل اجتماع. 1511يجب أن يحصل أعضاء اللجنة المستقلين على قيمة 

 

 التعديل 4.6.8

ال يجوز تعديل هذا الفصل إال في حال صدور قرار من المجلس يشترط أن تقو  الجمعية العامة بتعديل أي من القوانين المقررة 

 .وتحديد فترة واليتهم واإلجراء المتبع من اللجنة وذلك بناًء على توصية المجلس ة المراجعةلجنلتعيين أعضاء 

 

 ميثاق اللجنة التنفيذية 4.1

 العضوية 4.1.0

تتألف اللجنة التنفيذية عادةً من خمسة أعضاء من مجلس اإلدارة )أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين(. وقد يترأسها المدير 

(. يجب أن يبلِّغ رئيس اللجنة مجلس اإلدارة بأي قضايا رئيسية. ويجب أن يحدد بعد التشاور مع التنفيذيالرئيس التنفيذي )
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 .رئيس مجلس اإلدارة المواضيع التي يجب تضمينها في جدول أعمال المجلس

 االنتخاب والتشكيل والعزل  4.1.6

( أعضاء على األقل من أعضاء 0نة من ثالثة )يتم تعين أعضاء اللجنة واستبدالهم بحسب تقدير مجلس اإلدارة وتتألف اللج

 .مجلس إدارة الشركة. ويجب أن يكون رئيس اللجنة رئيس مجلس اإلدارة

( اجتماعاتها في السنة وذلك بموجب توصية من رئيس اللجنة 0/6يجب عال أعضاء اللجنة الذين يحضرون أقل من ثلثي )

 .التالي. وتكون مدة والية اللجنة متاامنة مع مدة والية المجلسورهناً بتصديق هذا القرار في اجتماع المجلس 

يجوز للمجلس عال أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية في أي وقت، وتعيين عضو جديد قبل انتهاء مدة والية اللجنة 

 .بموجب تصويت الغالبية بما يساوي ثالثة أرباع األعضاء

 االجتماعات 5.0.0

( مرات في السنة . وتتم الدعوة غلى االجتماع في أي وقت 2بحسب الحاجة وبحد أدنى ستة ) يجب أن تجتمع اللجنة التنفيذية

بحسب الحاجة.  يجب الدعوة إلى اجتماعات اللجنة التنفيذية من قبل رئيس اللجنة التنفيذية وبمبادرة منه، وكذلك بناًء على 

 .مبادرة من أعضاء اللجنة التنفيذية أو المجلس

 .أخر للجنة أو إلى أن يتم تعيينه سكرتيرللجنة ما لم يتم تعيين  سكرتيرركة بوصفه يعمل أمين سر الش

 يجب أن تكون االجتماعات الشكل الرئيسي الُمتبع لتنفيذ أعمال وأنشطة اللجنة. 

تم عقد يمكن إجراء االجتماعات كلما لا  األمر للقيا  بمها  وواجبات اللجنة بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. إذا كان سي

( أيا  عمل 5اجتماع لمجلس اإلدارة لمناقشة أمر يتعلق باللجنة التنفيذية، فيجب عندها عقد اجتماع اللجنة التنفيذية قبل خمسة )

 .على األقل من اجتماع مجلس اإلدارة، ما لم يقبل المجلس خالف ذلك

. وال يجوز أو بالهاتف كل مؤتمرات فيديويمكن عقد االجتماعات عند حضور األعضاء بشكل فعلي وكذلك يمكن عقده على ش

 .لالجتماع نيابة عنهمأعضاء سنوياً  0أكثر من ألعضاء اللجنة  توكيل 

أو  اللجنةثالثة من الخمس أعضاء في يعتبر النصاب القانوني قد اكتمل في أي اجتماع للجنة في حال حضور ما ال يقل عن 

تتخذ اللجنة قراراتها بتصويت أغلبية األعضاء المشاركين في فقط. إذا كانت اللجنة تتكون من ثالثة أعضاء  6حضور 

 .االجتماع. في حالة تعادل األصوات، يكون صوت رئيس اللجنة الصوت الُمرّجح

 .ال يجوز نقل صوت عضو لجنة تنفيذية إلى شخص آخر، بما في ذلك عضو آخر في اللجنة التنفيذية

ع أعضاء اللجنة بإشعار مسبق عن االجتماع وجدول أعماله، وضمان توافر جميع اللجنة مسؤوالً عن تاويد جمي سكرتيريكون 

أيا  عمل على األقل من هذا االجتماع. ويجب  5المعلومات الالزمة عن كل من المواضيع المدرجة على جدول األعمال قبل 

ة، على سبيل المثال عن طريق الهاتف أو تقديم هذا اإلشعار بأي شكل من األشكال المناسبة والمتفق عليها من قبل أعضاء اللجن

 .الفاكس أو البريد العادي أو البريد اإللكتروني

جدول أعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية، ويرسل اإلشعار والمواد ذات  الرئيس التنفيذييحدد رئيس اللجنة التنفيذية بالتشاور مع 

 .التنفيذية اقتراح مواضيع لجدول أعمال االجتماع العالقة ألعضائها ويترأس االجتماعات. ويحق ألعضاء اللجنة

يجب أن تدرج نتائج أعمال اللجنة في محضر مكتوب وموقع من قبل رئيس اللجنة. ومع ذلك سيتم تعميم مسودة المحاضر على 

جميع األعضاء الحاضرين من قبل سكرتير اللجنة، وتدرج في المحاضر النهائية قبل توقيع رئيس اللجنة على هذه المحاضر. 
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 :كما يجب أن تشتمل المحاضر على ما يلي وترفع المحاضر الموقعة إلى مجلس اإلدارة.

 مكان ووقت االجتماع؛ 

 أسماء األشخاص الحاضرين في االجتماع؛ 

 جدول أعمال االجتماع؛ 

 نتائج التصويت بشكل فردي؛ 

 القرارات المتخذة من قبل اللجنة التنفيذية؛ و 

 مبررات القرارات. 

وإرسال نسخ منه إلى المجلس والمدققين الخارجيين )إذا كان يقو  رئيس اللجنة التنفيذية بضمان إعداد محضر اجتماع، 

 ( أيا  عمل بعد اجتماع اللجنة التنفيذية.11مطلوباً( خالل عشرة )

 الصالحيات 5.0.5

يحدد مجلس اإلدارة نطق صالحية اللجنة التنفيذية من وقٍت ألخر. ويعد أي قرار صادر عن اللجنة التنفيذية وخارج واليتها 

  .ه أدنى تأثيرالٍغ وباطل وليس ل

 :تملك اللجنة التنفيذية كافة صالحيات التي يحددها المجلس للقيا  بالتالي 

  مراعاة أي توجيهات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ، لتولي جميع الصالحيات التي تقررها مؤسسة النقد العربي

 السعودي أو المجلس؛

 ة قبل عرضها على المجلس للموافقة عليها؛مراجعة خطة األعمال والموازنات السنوية للشرك 

 رصد األداء المالي و التشغيلي للشركة ؛ 

  إقرار أي عقد مفرد ، أو االلتاا  اإلنفاق )سواء رسملتها أو صرفها ( أو سلسلة من العقود ذات الصلة أو النفقات بقيمة

 لاير سعودي أو أقل؛ 61،111،111

  لاير سعودي وغيرها من وثائق المعاملة و أي  61،111،111لقيمة أقل أو تساوي الموافقة على عقد جديد مع طرف ذي عالقة

عقود أخرى تعد جاءا من وثائق المعاملة ، بما في ذلك عقود التأمين وإعادة التأمين. وبالرغم مما سبق، تمتلك اللجنة التنفيذية 

 وافقة السلطة الحكومية ذات الصلة؛الحق في الموافقة على عقود إعادة التأمين إلى جانب حصول الشركة على م

  لاير سعودي؛ 6،111،111إقرار أي تعديل على أي وثيقة معاملة تنطوي على مبلغ يايد عن 

  الموافقة على جميع السياسات المتعلقة بالحوكمة واالستثمار و السياسات التنظيمية للشركة، باستثناء تلك السياسات المتعلقة

اكتتابها و إدارتها باإلضافة إلى الموافقة المخصصة على أي استثناء جوهري للسياسات التي سبق بإصدار منتجات التأمين و 

 ذكرها )شريطة أن يكون هناك مبرر مناسب لمنح هذه االستثناءات ( ؛

  لقسم   فيذيالرئيس التنلقسم التأمين على الحياة و نائب  الرئيس التنفيذيالموافقة على الهيكل التنظيمي للمدير العا  ونائب

 التامين العا  وتقاريرهم المباشرة؛

  دوالر  6510111011( يايد أجره السنوي عن الرئيس التنفيذيالموافقة على حامة المكافأة المقدمة ألي موظف )بخالف

 أمريكي؛ و

  لاير سعودي أو أقل 61،111،111الموافقة على أي قرار جوهري أخر يحمل آثار مالية بقيمة 

فيذية التصرف بالنيابة عن مجلس اإلدارة بالحد الذي يسمح به القانون، في حال وجوب اتخاذ إجراء من قبل يحق للجنة التن
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المجلس وتعذر اكتمال النصاب القانوني للمجلس في الوقت المناسب سواًء بالحضور الشخصي أو االتصال هاتفيا. تملك اللجنة 

 .ب هذا الميثاق بالحد الذي يسمح به القانونالتنفيذية كافة صالحيات المجلس كما هو مسموح بموج

يحق للجنة التنفيذية اتخاذ القرارات بشأن القضايا التشغيلية األخرى، باستثناء القضايا التي تخضع بموجب القانون والميثاق 

 :تحديداً ضمن السلطة الحصرية لهيئات إدارية أخرى في الشركة. ولن تملك اللجنة التنفيذية صالحيات القيا  بما يلي 

 إعالن أرباح األسهم أو توزيعات األسهم؛ 

  إصدار االسهم أو التفويض أو الموافقة على إصدار أو بيع أو إبرا  عقود لبيع األسهم أو تحديد تصنيف األسهم والحقوق

حيح شروط المتصلة بها واألفضليات والقيود المفروضة على سلسلة أو فئة من األسهم، إال أن المجلس قد يوجه اللجنة لتص

محددة من حيث إصدار أسهم أو بيعها أو التعاقد لبيعها أو عدد األسهم التي ستخصص لموظفين معينين بموجب خطة 

 استحقاقات الموظف؛

 تقديم توصيات للمساهمين حول أي إجراء يتطلب موافقة المساهمين؛ 

 تعديل أو إلغاء الميثاق أو أنظمة الشركة الداخلية؛ 

  لالندماج أو تبادل األسهم التي ال تتطلب موافقة المساهمين؛الموافقة على خطة 

  تعديل أو تغيير أو إلغاء أو اتخاذ إجراءات تتعارض مع أي قرار أو إجراء من مجلس اإلدارة عندما يكون قرار أو إجراء

  المجلس ينص بموجب شروطه بعد  تعديله أو تغييره أو إلغائه من قبل إجراء اللجنة؛

 ات التي تقتضي مؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئة السوق المالية أو أي قانون أو الئحة أخرى متبعة في اتخاذ اإلجراء

 .المملكة العربية السعودية أو الميثاق أو األنظمة الداخلية اتخاذها من قبل مجلس اإلدارة وليس لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة

إجراء تتخذه اللجنة التنفيذية في أول اجتماع للمجلس يعقد بشكل منظم بعد اإلجراء يجب أن تبلغ اللجنة التنفيذية المجلس بأي 

 الذي تتخذه اللجنة التنفيذية.

 المسؤوليات 5.0.5

يجب أن يتصرف أعضاء اللجنة التنفيذية بحسن نية مع الحرص والعناية الواجبة وبما يحقق أفضل مصالح الشركة 

كل سنة يتم فيها اتخاذ إجراءات من جانب اللجنة التنفيذية مراجعة أدائها وتقديم ومساهميها. يجب على اللجنة التنفيذية في 

 .تقرير عن ذلك إلى المجلس

يلبي أعضاء اللجنة التنفيذية متطلبات االستقاللية على النحو المطلوب من جميع أعضاء المجلس، إلى الحد الذي يمكن التنبؤ به 

 :بما يلي

 لتشاور مع أعضاء اللجنة دورية وطول اجتماعات اللجنة بما يتفق مع متطلبات هذا الميثاق؛يحدد رئيس اللجنة التنفيذية با 

 يُعد رئيس اللجنة التنفيذية بالتشاور مع أعضاء اللجنة المختصة المناسبين جدول أعمال اللجنة، و 

 تم مناقشتها خالل العا  وتوزع الجدول تضع اللجنة التنفيذية في بداية هذا العا  الجدول الامني لمواضيع جدول األعمال التي سي

 .الامني على كافة األعضاء

 اآللية التي من خاللها يراقب مجلس اإلدارة أنشطة اللجنة: 5.0.2

على مجلس اإلدارة أن يقد  تقريرها المباشر وتوصياته إلى مجلس اإلدارة التخاذ اإلجراءات والخطوات والقرارات  5.5

 المناسبة.

 بمراجعة محضر اجتماع لجنة التعيين والتعويضات وتوصياتهم وقراراتهم.سيقو  مجلس اإلدارة  5.5
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 سيقو  المجلس بتقييم أداء لجنة التعيين والتعويضات سنوياً. 5.2

ينبغي على رئيس لجنة التعيين والتعويضات تحديث مجلس اإلدارة بكافة األنشطة وتحديثات اللجنة وعليه أن يمثل  5.7

 كنقطة اتصال بين المجلس واللجنة.

 

 ميثاق لجنة االتصال 4.1

  :( أعضاء وتشمل التالي7) تتشكل لجنة االتصال من سبعة

 ممثلين اثنين من البنك العربي الوطني؛ 

 ممثل واحد من الشركة األمريكية للتأمين على الحياة ؛ 

 ممثل واحد من شركة شارتيس ميمسا القابضة؛ و 

  :قسم  -الرئيس التنفيذيقسم التأمين على الحياة ونائب  -الرئيس التنفيذيونائب  الرئيس التنفيذيثالثة ممثلين من الشركة وهم

 .التأمين العا 

 العضوية 4.1.0

يجب أن يتمتع أعضاء لجنة االتصال بمنصب مدير تنفيذي على أن يتم تعيينهم وفقا لألقدمية والخبرة المناسبة للتوصل إلى 

 .اتفاق بشأن المسائل المخولة للجنة االتصال

 االستشاريةالقدرة  4.1.6

 .قراراتها ملامة، على أن ال تكون فقط بصفة استشارية جنة االتصالل تعمل

 المسؤوليات 4.1.4

يحدد مجلس اإلدارة نطاق صالحيات  لجنة االتصال من وقٍت آلخر. ولغرض تجنب الشك، يجب على المجلس عد  تعديل 

صادر عن لجنة االتصال حول مسألة ليست في نطاق صالحيات لجنة االتصال مثل جعل قراراتها ملامة. ويكون أي قرار 

حدود واليتها الٍغ وباطل وليس له أدنى تأثير. وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن تقو  لجنة االتصال بتنظيم جلسة لمناقشة أي أمور 

 .تتعلق بسير العمل السلس للشركة، بما في ذلك المسائل الناشئة عن اتفاقية التوزيع

 لجنة االتصال سكرتير 4.1.2

 لجنة االتصال.القرارات التي اتخذتها و وقائعال لتسجيل للجنة من بينهم سكرتيربتعيين  لجنة االتصال أعضاء  يقو

 االجتماعات 4.1.7

تعقد اجتماعات لجنة االتصال في المملكة العربية السعودية في الفترة التي تحددها لجنة االتصال، ما لم تقرر خالفاً لذلك. 

االتصال على عكس ذلك، أن يتم عقد اجتماع للجنة كل ثالثة أشهر على األقل. يُمنح جميع ويشترط، في حال اتفقت لجنة 

( أيا  لكل اجتماع ) أو اشعار لفترة أقل بخصوص أي اجتماع  يتفق 7أعضاء لجنة االتصال إشعاراً عن ما ال يقل عن سبعة ) 

ماع و طبيعة العمل الذي سيتم. لدى كل عضو من عليه جميع أعضاء لجنة االتصال ( ويحدد فيه تاريخ ومكان ووقت االجت

لجنة االتصال الحق في المشاركة في اجتماعات لجنة االتصال عن طريق مؤتمر هاتفي أو مؤتمر فيديو أو أي وسيلة مماثلة 

ل لالتصال السمعي أو السمعي البصري التي يجب على الشركة تأمينها، وذلك بناًء على طلب من أي عضو في لجنة االتصا

حتى يتمكن جميع األعضاء من سماع بعضهم البعض . ويجب أن يمثل العضو المشارك في مثل هذه االجتماعات شخصيا. إذا 

لم توفر الشركة مثل هذه الوسائل، يتم تأجيل االجتماع والدعوة لعقد اجتماع جديد وفقا لهذا الميثاق. أما في حال حدوث خلل 

( دقيقة أو ألي وسيلة مماثلة لالتصال، يتم 01مر الهاتفي أو الفيديو ألكثر من ثالثين ) تقني يؤدي إلى انقطاع في نظا  المؤت

 :تعليق االجتماع إال إذا
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عدد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  المتواجدون فعليا ) أو المشاركون  من خالل  الفيديو أو الهاتف( في  2

 االجتماع  يساوي  على األقل النصاب المطلوب؛ و

ل أعضاء اللجنة  الذين يحضرون االجتماع من خالل الفيديو أو الهاتف أو أي وسيلة صوتية أو سمعية يرس  7

بصرية مماثلة وكيال لهم عن طريق رسالة الكترونية  ) أو فاكس(  بسبب عطل في النظا   ولكن إذا لم يصل 

المضي فيه  وال يتخذ  أي إجراء  ( دقيقة من االنقطاع، يستمر االجتماع  ويمكن01الوكالء في غضون ثالثين ) 

 .آخر وتنتهي االجتماع . يصبح  أي عمل يتم اتخاذه خالل فترة االنقطاع و قبل رفع تعليق االجتماع الٍغ وباطل

يتم رفع التعليق والمضي في االجتماع في أي من  الحالتين، لكن، ال يجوز اتخاذ أي إجراءات أخرى وعليه   8

الشك ، فإن أي عمل يتم اتخاذه خالل فترة االنقطاع و قبل رفع التعليق يعتبر  ينتهي االجتماع. ولغرض تجنب

 .الٍغ وباطل

 النصاب القانوني 4.1.2

يجب أن يتكون النصاب للجنة االتصال من ممثل واحد من كل مساهم رئيسي يحضرون النصاب بأنفسهم أو ينوب عنهم 

   .وكيلهم

 القرارات 4.1.7

 جميع أعضاء لجنة االتصال العتماد قرارات اللجنة. يجب الحصول على تصويت إيجابي من

 سجل المحضر 4.1.8

في سجل  لجنة باللغتين العربية واإلنجليايةا القرارات التي اتخذتها وجميع االتصال إجراءات لجنة يجب أن تسجل جميع

 للشركة.المسجل  في المكتب االحتفاظ بسجل المحضر يجب. اللجنة لهذا الغرض سكرتيرالذي أنشأه  المحضر

 التعديل 4.1.1

 ال يجوز تعديل هذا الفصل إال في حال صدور قرار من المجلس.
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 ميثاق لجنة االستثمار 4.4

 الغرض 4.4.0

 تمثل أغراض لجنة االستثمار التالي:

  مساعدة المجلس على وضع سياسات واستراتيجيات االستثمار والموافقة واالشراف على العمليات االستثمارية ومتابعة أداء

 االستثمار للشركة مقابل االستراتيجيات والقوانين واللوائح المحددة؛

  صياغة سياسات االستثمار العامة للشركة وفقاً لموافقة المجلس ووضع ارشادات لتعايا تلك السياسات. متابعة لجنة االستثمار

 ور الوقت؛التاا  إدارة السندات التجارية بسياسات وارشادات االستثمار لتحقيق األهداف مع مر

 تولي مسؤولية مبادرات االستثمار ألصول الشركة إلى جانب أصول حملة الوثائق؛ 

 ضمان مالئمة سياسات إدارة االستثمار وأنظمة مراقبة المخاطر؛ 

  تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب حول االستثمار والتعرض للمخاطر وأن تكون هذه النظم قادرة على االستجابة حسب

 ة؛الحاج

  ضمان تمتع موظفي الشركة المسؤولين عن تنفيذ السياسة االستثمارية بالمؤهالت والقدرات التي تمكنهم من تنفيذ السياسة

 االستثمارية بنجاح؛

  ،يجب على الشركة التأكد من توافر إجراءات فعالة لتطبيق الرقابة على أنشطتها االستثمارية وأصولها ومتابعتها وإدارتها

 الئمة اإلجراءات لمسؤوليات الشركات ومنتجاتها وموقف الشركة من ناحية المالءة المالية ومخاطر الشركة.والتأكد من م

  يجب على الشركة أن تكون قادرة على تحديد المخاطر ومتابعتها وقياسها وإعداد التقارير بشأنها وتطبيق الرقابة عليها في إطار

 إدارة الشركة ألصولها ومطلوباتها.

 العضوية 4.4.6

يتمتعون إجماالً بالخبرة الكافية ليتسنى لهم مستقلين وغير مستقلين تُشكل اللجنة، بعد الحصول على موافقة مجلس اإلدارة، من 

فهم مواضيع سياسة االستثمار، ويجب على اللجنة أيضا التأكد من تمتع جميع األفراد المسؤولين عن أنشطة االستثمار 

 .من المعرفة والخبرة. ويجب أن يتمتع أحد األعضاء على األقل بخلفية قوية في مجال االستثمارومتابعتها بمستويات كافية 

( أعضاء على األقل ممن ال 0يُعييّن أعضاء لجنة االستثمار من قبل مجلس اإلدارة. ويجب أن تتألف لجنة االستثمار من ثالثة )

 .تربطهم أي عالقة تتعارض مع إصدار المجلس ألحكا  مستقلة

ويعين مجلس اإلدارة أيضا رئيساً للجنة. يجب أن ال يكون رئيس مجلس اإلدارة رئيس لجنة االستثمار أو أحد أعضائها. يجب 

 .أن تتوافق مدة والية اللجنة مع مدة والية المجلس

للجنة ثلثي يجوز للمجلس في أي وقت عال أي من أعضاء اللجنة أو إعادة ترشيح جميع أعضاء اللجنة. وإذا لم يحضر عضو ا

اجتماعاتها  فيجب أن يحيل رئيس اللجنة األمر إلى المجلس وينظر أعضاء المجلس في إلغاء عضوية عضو اللجنة المعني بما 

 يحقق مصلحة الشركة. ويجب تعيين عضو لجنة جديد حالما يتم تحديد المرشح المناسب.

 االجتماعات 4.4.1

به بأغلبية األصوات. ويجوز الدعوة لالجتماعات من قبل رئيس اللجنة أو أي يترأس اجتماعات اللجنة الرئيس الذي تم انتخا

 عضو من اللجنة أو بقرار من المجلس.
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لها أو إلى أن يتم تعينه. تكون االجتماعات هي  سكرتيراللجنة ما لم يتم تعيين  سكرتيرهو الرئيس المالي للشركة يكون 

 .األسلوب الرئيسي المتبع لتنفيذ أعمال وأنشطة اللجنة

( في السنة على 56) اثنان وأربعونتضع لجنة االستثمار جدول اجتماعات سنوي لالضطالع بمسؤولياتها ويجب أن تجتمع 

 .تثمار أو رئيسها مناسباً األقل، ويجوز عقد اجتماعات إضافية بحسب ما تراه لجنة االس

تقد  لجنة االستثمار تقاريرها إلى المجلس بشكل مباشر في كل اجتماع مقرر للمجلس ومراجعة أداء االستثمارات مقابل أهداف 

 .السياسة االستثمارية، بما في ذلك اإليرادات الفعلية مقابل األداء التقديري للشركة

جدول أعمال الجتماعات لجنة االستثمار. ويجب إرسال  جدول عمل مصحوب يتولى رئيس لجنة االستثمار مسؤولية وضع 

بالمواد المتعلقة بموضوع كل اجتماع إلى أعضاء لجنة االستثمار قبل كل اجتماع. يجب إعداد محاضر لجميع اجتماعات لجنة 

 .ريراً دورية إلى مجلس اإلدارةاالستثمار لتوثيق تنفيذ لجنة االستثمار لمسؤولياتها. ويجب أن تقد  لجنة االستثمار تقا

ا سواء شخصياً أو بالوكالة. يمكن عقد اجتماعات اللجنة جتماع للجنة إذا حضر ثلثي أعضائهيعتبر النصاب مكتمالً في أي ا

 شخصياً أو عبر الها تف أو المكالمة المرئية. االستثمارية 

يجب إصدار أي قرار أو مداوالت للجنة االستثمار بشكل  تتخذ اللجنة قراراتها بتصويت األغلبية المشاركين في االجتماع.

 .مكتوب، بما في ذلك اآلراء المعارضة إن وجدت. يكون لرئيس اللجنة صوت مرجح في حالة تعادل األصوات

يجب أن توثق نتائج عمل اللجنة في محاضر مكتوبة موقعة من قبل رئيس اللجنة. ويجب توزيع مسودة المحاضر على كافة 

للجنة الحاضرين من قبل أمين سر اللجنة ويتم تضمين تعليقاتهم في المحاضر النهائية قبل توقيع رئيس اللجنة على أعضاء ا

 .هذه المحاضر. وترسل المحاضر الموقعة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة

ل وضمان توفر كافة اللجنة مسؤوالً عن تقديم نصائح مسبقة لجميع أعضاء اللجنة باالجتماع وجدول األعما سكرتيريكون 

( أيا  عمل من االجتماع. 5المعلومات الضرورية المتعلقة بالبنود المتضمنة في جدول األعمال هذا قبل ما ال يقل عن خمسة )

يجب تقديم هذا االشعار بأي شكل يعتبر مناسباً ومتفق عليه من قبل أعضاء اللجنة، مثل الهاتف أو الفاكس أو البريد العادي أو 

 ني.االلكترو

 مسؤوليات مجلس اإلدارة   4.4.1

  ، يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية الموافقة على السياسة االستثمارية آخذا في االعتبار تحليل العالقة بين األصول والمطلوبات

السيولة وكذلك قدرة الشركة على تحمل المخاطر بوجه عا ، والمتطلبات طويلة األجل المتعلقة بالمخاطر واإليرادات ومتطلبات 

 .ومالءة الشركة المالية

  الطبيعة التشغيلية بما في ذلكالسياسات المتعلقة بالقضايا المتعلقة ذات يتولى مجلس اإلدارة الموافقة على: 

 معايير اختيار الشركة )الشركات( االستثمارية الموكول إليها إدارة االستثمار. 

  واالستعانة بهماختيار الشركاء والوسطاء في العملية االستثمارية. 

 طبيعة العقود واالتفاقيات الخاصة بالترتيب. 

 منهج قياس مستوى األداء المتكرر ومخاطر االستثمار وتحليلهما. 

  يفوض مجلس اإلدارة إلى لجنة االستثمار في الشركة واإلدارة العليا الصالحيات الالزمة إلعداد وصياغة السياسة االستثمارية

يذها، ويكون مجلس اإلدارة مسؤوالً مسؤولية مطلقة عن سياسات وإجراءات االستثمار في الشركة ومراجعتها ومتابعتها وتنف

 .بغض النظر عن تفويض األنشطة والوظائف المصاحبة وإسنادها إلى الغير
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 ق عملية إدارة على مجلس اإلدارة التأكد من توافر نظم مالئمة إلعداد التقارير والرقابة الداخلية للشركة مصممة للتأكد من تواف

األصول مع السياسة االستثمارية وكذلك المتطلبات القانونية والتنظيمية وذلك جاء من إعداد استراتيجية إدارة األصول. ويجب 

 :القيا  بذلك من خالل التأكد من اآلتي

  استال  المجلس تقريراً ربع سنوي يتضمن معلومات وتحليالً لها يوضح مدى تعرض األصول للخسارة

مخاطر المصاحبة بما في ذلك رأي من إدارة المخاطر بالشركة، ويراعى أن يكون التقرير معداً بشكل وال

يساعد مجلس اإلدارة على اتخاذ قراره بشأن أسس إعادة التقييم وفقاً ألسعار السوق الحالية وبناًء على 

  .مستوى المخاطر

 تتعرض لها األصول، والتأكد من قدرة  توفير معلومات دقيقة وفي وقت مالئم توضح المخاطر التي قد

 .النظم على إصدار طلبات خاصة

 تصميم سياسات المكافآت بحيث تضمن عد  تقديم حوافا لتحمل مخاطر غير مسموح بها. 

  االستثمار على مجلس اإلدارة التأكد من كفاءة اإلدارة العليا على مراقبة أداء الشركة )الشركات( االستثمارية المسند إليها إدارة

 .بناًء على السياسات واالجراءات المعتمدة من مجلس اإلدارة

  على مجلس اإلدارة وبشكل سنوي، مراجعة مالئمة السياسة االستثمارية العامة في ضوء أنشطة الشركة وقدرتها على تحمل

 .ا الماليةالمخاطر بصورة عامة والمتطلبات طويلة األجل المتعلقة بالمخاطر واإليرادات وكذلك مالءته

 مسؤوليات لجنة االستثمار   4.4.4

تتولى لجنة االستثمار إعداد وصياغة السياسة االستثمارية ومتابعة تنفيذها وتقو  بعرضها على مجلس اإلدارة لمراجعتها 

لسياسة االستثمارية والموافقة عليها سنوياً قبل تنفيذها، وال تُعدَّل السياسة إال بعد أخذ موافقة مجلس اإلدارة. يجب أن تتضمن ا

ارشادات االستثمار ونطاقات توزيع األصول وفئات األصول واالستثمارات المحظورة. يجب على لجنة االستثمار إبالغ 

المجلس بأي تعديالت على السياسة االستثمارية. تضمن لجنة االستثمار أن حساب االستثمار في الشركة مقسم بوضوح في 

استثمارات المساهمين بشكل مناسب عن استثمارات حملة وثائق التأمين في دفاتر االستاذ  سجالت الشركة. كما ستضمن فصل

العامة والفرعية. وسيتم تطبيق هذا وارساله إلى الشركة )الشركات( االستثمارية الموكول إليها إدارة االستثمار/ السماسرة 

 .الذين تستخدمهم الشركة

في مراقبة اتباع سياسة الشركة االستثمارية وتعديلها وتنفيذها بشكل مناسب بحيث  تتمثل مسؤوليات لجنة االستثمار الرئيسية

 :تدعم أهداف الشركة طويلة األمد. وهذا يتضمن ما يلي

  ضمان االلتاا  باألحكا  المحددة في النظا  األساسي للشركة واألحكا  المعمول بها في القوانين واالنظمة واللوائح المرعية في

 االستثمارية التي تقو  بها الشركة. جميع األنشطة

  تحسين استثمار وإعادة استثمار األموال. يجوز أن تفوض لجنة االستثمار وظائف االستثمار لمسؤولي وموظفي الشركة

 والشركة )الشركات( االستثمارية الموكول إليها إدارة االستثمار.

 لمسند إليها إدارة االستثمار/مستشاري االستثمار للشركة وضع معايير االختيار وتحديد واختيار الشركات االستثمارية ا

 ومراجعة أدائهم بشكل دوري والموافقة على إنهاء عملهم أيضاً.

  متابعة إدارة األموال من خالل مراجعة التقارير المكتوبة من الشركات االستثمارية المسند إليها إدارة االستثمار/مستشاري

الشركات االستثمارية المسند إليها إدارة االستثمار/مستشاري االستثمار في اجتماعات لجنة  االستثمار ومن خالل المناقشات مع

 االستثمار التي تركا على المحددات األساسية للعوائد، بما في ذلك توزيع األصول واستراتيجية االستثمار.
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 ف المطلق لعائدات الشركة ومع المعايير األخرى التي تقييم أداء االستثمار لألموال استناداً إلى مقارنة العائدات الفعلية مع الهد

قد يختارها المجلس أو لجنة االستثمار من وقت آلخر. سيأخذ التقييم باالعتبار االلتاا  بسياسات االستثمار وارشاداته ومستويات 

 المخاطر.

 مجلس للموافقة عليه.مراجعة وإعادة تقييم مالئمة هذا الميثاق بشكل سنوي والتوصية بأي تغييرات مقترحة لل 

 .متابعة هذه المسائل على النحو الذي يحدده المجلس من وقت آلخر 

 .متابعة أداء كافة فئات األصول 

 .مراقبة المخاطر اإلجمالية لسياسة االستثمار 

 .تقديم تقرير مراجعة األداء إلى مجلس اإلدارة 

 ستثمار الصادرة من مؤسسة النقد العربية السعودي وكافة اللوائح التأكد من مطابقة كافة األنشطة االستثمارية لمتطلبات لوائح اال

 و األنظمة األخرى. 

على لجنة االستثمار واإلدارة العليا إعداد سياسة استثمارية مكتوبة تتضمن حدود المخاطر والصالحيات المفوضة، والتوصية 

مخاطر وحاالت التعرض لها في أنشطة االستثمار بأي تعديالت وموافقة مجلس اإلدارة عليها. ويجب مراجعة كافة حدود ال

 بصورة دورية للتأكد من مالئمتها لألوضاع الحالية للسوق وقدرة الشركة على تحمل المخاطر بوجه عا .

 مسؤوليات المدراء التنفيذيون 4.4.2

السياسة االستثمارية العامة  على اإلدارة العليا في الشركة تنفيذ السياسة االستثمارية والسياسات واالجراءات التشغيلية لتنفيذ

المعدة من لجنة االستثمار الموافق عليها من مجلس اإلدارة. وبالنسبة للمحتوى المحدد في السياسة فقد يختلف من شركة تأمين 

 .ألخرى إال أن مستوى التفصيل يجب أن يتفق مع الطبيعة النظامية ومستوى تعقيد وحجم النشاط االستثماري في الشركة

 :يق اإلجراءات اإلدارية الداخلية المساندة على أن تتضمن هذه اإلجراءات العناصر اآلتية دون االقتصار عليهايجب توث

وضع إجراءات للموافقة على استخدا  أنواع جديدة من أدوات االستثمار. ويجب تحقيق التوازن بين الرغبة في  5

ن الحاجة لتحديد المخاطر المتأصلة فيها وضمان الحفاظ على المرونة في استخدا  أدوات استثمارية جديدة، وبي

خضوعها لضوابط مالئمة قبل صدور الموافقة عليها، ويجب تحديد أسس قياس المخاطر وسبب القيا  

 باالستثمارات الجديدة بالتفصيل قبل صدور الموافقة عليها

ستثمار التي يسند إليها إدارة اجراءات اختيار األطراف المشاركة في العمليات االستثمارية وشركة/شركات اال  2

 .االستثمار والموافقة عليهم

االجراءات التي تتناول الموظفين والمسؤولين مباشرةً عن تطبيق السياسة االستثمارية وموظفي المراجعة   7

 .الداخلية  وإجراءات قياس االلتاا  بالحدود الكمية والرقابة وإعداد التقارير

 .تخذه اإلدارة العليا في حاالت عد  االلتاا تفاصيل االجراء الذي يمكن أن ت  8

 .إجراءات تقييم إدارة المخاطر  9

على اإلدارة العليا التأكد من أن كافة األشخاص المسؤولين عن متابعة ومراقبة األنشطة االستثمارية يتمتعون بمؤهالت 

مالئمة اجراءاتها االستثمارية المكتوبة مالئمة ومستويات مناسبة من المعرفة والخبرة. على اإلدارة العليا مراجعة 

 .والموارد المتوافرة مرة في العا  على األقل وبما يتفق مع األنشطة التي تااولها الشركة وأوضاع السوق بشكل عا 

اآللية التي من خاللها يراقب مجلس اإلدارة أنشطة اللجنة:  5.5.7  
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 إلى مجلس اإلدارة التخاذ اإلجراءات والخطوات والقرارات المناسبة. على مجلس اإلدارة أن يقد  تقريرها المباشر وتوصياته 

 .سيقو  مجلس اإلدارة بمراجعة محضر اجتماع لجنة التعيين والتعويضات وتوصياتهم وقراراتهم 

 .ًسيقو  المجلس بتقييم أداء لجنة التعيين والتعويضات سنويا 

  اإلدارة بكافة األنشطة وتحديثات اللجنة وعليه أن يمثل كنقطة ينبغي على رئيس لجنة التعيين والتعويضات تحديث مجلس

 اتصال بين المجلس واللجنة.

 

 تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين فقط:  4.4.7

 لاير سعودي عن كل اجتماع 1511يجب أن يحصل أعضاء اللجنة المستقلين على قيمة 

 

  



 

 941 من 58 الصفحة         شركة المجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني   - متاليف | دليل الحوكمة
 

 

 ميثاق لجنة إدارة المخاطر5.6 

 

 الغرض: 5.2.1

لجنة إدارة المخاطر )المشار إليها فيما بعد باللجنة( هو أن تكون مسئولة عن اإلشراف والمرافقة وإخطار مجلس الغرض من 

اإلدارة بالمخاطر الحالية التي قد تواجه الشركة واستراتيجية المخاطر المستقبلية. يجب على اللجنة أن تنصح وتوصي مجلس 

 اإلدارة بما يلي:

 

ستراتيجية المستقبلية مع مراعاة تحمل مخاطر مجلس اإلدارة والوضع المالي الحالي للشركة تحمل المخاطر وتقبلها لال

واالهتما  بعمل لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وقدرة الشركة على إدارة إجراءات المخاطر ضمن االستراتيجية المتفق 

 عليها.

 ر الضبط والتقرير.نظا  وبرنامج إدارة المخاطر الذي يهدف إلى تحديد وقياس مخاط

 محاذاة االستراتيجية مع تحمل مخاطر مجلس اإلدارة.

 يجب على اللجنة مراجعة وظائف إدارة المخاطر. 1.6الترويج والتوعية بثقافة المخاطر داخل الشركة.

 

 

 العضوية: 5.2.6

 ن أعضاء ثالثة م يجب تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة. يجب أن تشتمل اللجنة على ما ال يقل عن

 مجلس اإلدارة. يجب أن يكون لدى األعضاء الخبرة المالية وإدارة المخاطر المناسبة.

 

  يجب على رئيس المخاطر الحضور بانتظا . إذا لم يكن الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب عضواً في اللجنة. على

 من عدمه. رئيس اللجنة أن يقرر مع الرئيس التنفيذي حضور الرئيس التنفيذي االجتماعات

 

  ال يجوز إال ألعضاء اللجنة حق حضور االجتماعات. على الرغم من ذلك، يجوز دعوة أشخاص أخرون مثل

أعاله مع مدراء أخرين ورئيس  6.6رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ورئيس المخاطر بما يتفق مع الفقرة 

القانوني والمراجعة الداخلية لحضور كل أو بعض ال عمليات والرئيس اإلكتواري ورئيس االمتثال والقسم 

 االجتماعات حسبما يكون ضرورياً.

 

  يجب على مجلس اإلدارة تعيين رئيساً للجنة ليس من ضمن المدراء التنفيذيين في مجلس الشركة. في ظل غياب

ين لهذا المنصب رئيس اللجنة، يجب على األعضاء الحاضرين اختيار واحداً منهم ليرأس االجتماع ممن هم مؤهل

 من قبل مجلس اإلدارة. يجب أن تطابق فترة تعيين اللجنة فترة مجلس اإلدارة.

 

 السكرتير: 4.2.1

 يمثل رئيس المخاطر أو نائبه كسكرتيراً للجنة. 1.1

 

 نصاب االجتماع والتصوبت:4.2.1

وصل النصاب المسموح به  النصاب الالز  إلكمال األعمال هو عضوين. يكون االجتماع منعقد على النحو الصحيح إذا 1.6

ويحق له ممارسه كافة الصالحيات والسلطات المنوطة به أو التي يحق للجنة ممارستها. تصدر كافة القرارات الهامة على 

أساس غالبية األصوات. في حالة تعادل األصوات، يكون للرئيس الصوت المرجع؛ يجب تسجيل صوت الطرف اآلخر في 

 تصويت بالوكالة.محضر االجتماع. ال يسمح بال

 

 حضور االجتماعات: 4.2.4

يجوز ألعضاء اللجنة حضور االجتماعات شخصياً أو عبر االجتماع عن بعد أو الفيديو أو الهاتف أو بأي وسيلة اتصال  1.0

 إلكترونية أخرى.

 

 فترة االجتماعات: 4.2.2

 ذلك. تجتمع اللجنة على األقل مرتين سنوياً في األوقات المناسبة ما لم يطلب خالف 1.5
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 اإلخطار باالجتماعات:  4.2.4

 يختص سكرتير اللجنة بالدعوة إلى االجتماع فور طلب أي من األعضاء.

باستثناء ما يتفق على خالف ذلك، يتم إرسال اإلخطار باالجتماع والتأكيد على مكان ووقت وتاريخ االجتماع مع جدول 

أيا  عمل )متى كان ذلك ممكناً(  5خص آخر يلا  حضورة قبل األعمال والبنود التي سيتم مناقشتها إلى أعضاء اللجنة وأي ش

 قبل تاريخ االجتماع.

 

 محاضر االجتماعات: 4.2.2

 يجب على سكرتير اللجنة أن يدون إجراءات وقرارات كافة اجتماعات اللجنة بما في ذلك تسجيل أسماء الحاضرين والغائبين.

يجب على سكرتير اللجنة أن يتأكد، عند بداية كل اجتماع، من عد  وجود أي تضارب للمصالح ويدون ذلك في محضر 

 االجتماع. 

يجب تعميم مسودة من محضر االجتماع على جميع األعضاء الحاضرين بعد الموافقة عليها من رئيس اللجنة. بمجرد الموافقة 

 مجلس اإلدارة. عليها، ستعمم المحاضر إلى كافة أعضاء 

 

 االلتزامات والواجبات: 4.2.7

 سياسة واستراتيجية تقبل المخاطر:

 على اللجنة مراجعة و؛

بالتنسيق مع رئيس قسم المخاطر، مراقبة إطار عمل إدارة المخاطر ضد تحمل وتقبل المخاطر المتفق عليها والتعرف 

 على التغييرات المطلوبة والتوصية بها إلى مجلس اإلدارة.

 ييم تقبل الشركة وتعرضها للمخاطر بشكل مستمر )على سبيل المثال عن طريق ممارسات اختبار الضغوط(.إعادة تق

 مراجعة سياسات إدارة المخاطر والتوصية بتغييرات للموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة.

مع مراعاة التطورات من داخل تحديد استراتيجية شاملة إلدارة المخاطر ومراقبة تطبيقها ومراجعتها وتحديها بشكل دوري 

 الشركة وخارجها.

 

 إدارة ومراقبة المخاطر: 4.2.8

يجب على الشركة أن تضمن التطوير و التعديل والتكامل المستمر لنظا  إدارة المخاطر المطبق داخل الشركة ومدى 

 مطابقته ومالئمته لطبيعة الشركة ونطاقه وتعقيده والمخاطر المتعلقة باألعمال.

 وجود استراتيجيات وعمليات وتقارير مطبقة لدعم ومراقبة وإدارة المخاطر.تضمن اللجنة 

 المخاطر الرئيسية )الحالية والمحتملة( التي تحتاج اللجنة إلى مراقبتها هي:

 االستراتيجية

 االئتمانية

 التسويقية )بما في ذلك التحوط(

 التأمين )بما في ذلك إعادة التأمين(

 التشغيلية

 السمعة

 النظامية

 لماليةا

 المنتج

 كفاية واستدامة الوصول إلى رأس المال والسيولة والمخاطر المتعلقة بها.على الشركة تقييم 

 على الشركة مراجعة التقارير المتعلقة بأي اختراقات مادية لحدود المخاطر وكفاية اإلجراءات المقترحة.

 مقبولة إلدارة مخاطر الشركة.تحديد المخاطر التي تعرض الشركة للمخاطر والحفاظ على سياسة 
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 وظائف إدارة المخاطر: 4.2.1

 يجب على اللجنة:

لتمكينها الوصول إلى المعلومات دراسة وإقرار اختصاص وظيفة إدارة المخاطر وضمان وجود الموارد الكافية وإتاحة 

 .وفقا للمعايير المهنية ذات الصلةومن أداء وظيفتها بشكل فعال 

 

 التأكد من استقاللية الوظائف وتحررها عن اإلدارة أو القيود األخرى. 

 

 المراجعة الفورية لجميع التقارير المكتوبة عن الشركة من رئيس المخاطر. 

 

 ومراقبة استجابة اإلدارة لنتائج وتوصيات رئيس قسم المخاطر. مراجعة 

 

 مراجعة أهداف إدارة مخاطر الشركة ورئيس قسم المخاطر. 

 

 االلتزام بالتقرير: 4.2.01

يجب على رئيس اللجنة أن يقرر إلى مجلس اإلدارة بنتائجه بعد كل اجتماع مع تفاصيل التعرض للمخاطر وكافة األمور 

 التي تقع ضمن التااماته ومسئولياته. 

متى لا   على الشركة أن تقد  التوصيات الالزمة إلى مجلس اإلدارة والتي تراها مناسبة في أي مكان ضمن صالحياتها

 األمر القيا  بالتطوير.

على اللجنة القيا  بالمراجعة وتوصية مجلس اإلدارة بموافقتها على أي سياسة تراها مناسبة أو قضايا متعلقة بإدارة 

 المخاطر )من رئيس قسم المخاطر و/أو رئيس اللجنة(.

 إخطار المجلس بالقضايا المتعلقة بإدارة المخاطر.

 

 االمور األخرى: 4.2.00

 ى اللجنة:يجب عل

 توصية مجلس اإلدارة، إذا طلب منه ذلك، بتعيين و/أو فصل رئيس إدارة المخاطر.

 الوصول إلى اإلدارة العليا، التي يحق لها الوصول المباشر إلى رئيس اللجنة في جميع األوقات.

 ألوقات.الوصول إلى مسئول المخاطر الم عين الذي يحق له الوصول المباشر إلى رئيس اللجنة في جميع ا

 الوصول إلى الموارد المناسبة لتنفيذ التااماته بما في ذلك الوصول إلى سكرتير اللجنة للمساعدة متى لا  األمر.

 استال  التقارير من رئيس قسم المخاطر.

 الحصول على التدريبات المناسبة في الوقت المناسب.

 مطبقة متى لا  األمر.مراعاة القوانين واللوائح المناسبة وجميع القوانين األخرى ال

 اإلشراف على استقصاءات األنشطة ضمن الحدود المشار إليها.

مراجعة أداءه والشروط المرجعية مرة على األقل سنوياً للتأكد من فعاليتها والتوصية بأي تغييرات يراها الزمة إلى 

 مجلس اإلدارة للموافقة.

 

 الصالحية: 4.2.06

 تفوض اللجنة بما يلي:

 معلومات تراها ضرورية من أي موظف داخل الشركة لتنفيذ التااماتها.طلب أي 

بالتشاور مع الرئيس، الحصول على المشورة المهنية أو القانونية الخارجية، على نفقة الشركة، فيما يتتعلق بأية أمور ضمن 

 الشروط المرجعية الخاصة به. 
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 متى طلب ذلك.دعوة أي موظف ليتم استجوابه في أي من اجتماعات اللجنة  5.7

 

 التفويض: 2

أن تظل المسئولية يحق للجنة تفويض بعض القضايا أو المشاريع الخاصة إلى رئيس قسم المخاطر أو اإلارة العليا، بشرط  2.2

 األولى واألخيرة عن هذه األمور ضمن نطاق اللجنة.

 

 تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين فقط: 7

 لاير سعودي عن كل اجتماع. 1511على ما ال يقل عن يحصل األعضاء المستقلين في اللجنة 

 

 

 

 بيانات السياسة الضرورية –الفصل السادس 

 المسؤوليات االجتماعية للشركة 2.0

المسؤولية االجتماعية هي االلتاا  المستمر من قبل الشركة في التصرف بشكل أخالقي والمساهمة في التنمية االقتصادية مع 

  .وعائالتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككلتحسين جودة حياة العاملين 

تهدف الشركة إلى إيجاد سبل لبناء القدرات لضمان سبل العيش المستدامة عن طريق رعاية الفعاليات واألعمال الخيرية على 

ين سبيل المثال. تحتر  الشركة االختالفات الثقافية وتسعى إليجاد فرص عمل حيث تستطيع االعتماد على مهارات الموظف

 .والمجتمع ككل

 :تتضمن بعض حوافا المواطنة المؤسسية المعتمدة من قبل الشركة على ما يلي

 توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 

 الرعاية المؤسسية المقدمة للجهات الخيرية 

 التواصل مع المساهمين 2.6

 دورية اإلبالغ 2.6.1

مجلس اإلدارة التقارير كلما دعت الضرورة لذلك أو سيعتمد مجلس اإلدارة وسيلة  لإلبالغ الدوري للمساهمين. ويجب أن يقد  

بطلب من المساهمين وفقاً للتوجيهات المنصوص عليها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية. يعقد 

 دارة.االجتماع االعتيادي للجمعية العامة مرة واحدة في السنة على األقل في المكان واألوقات التي يحددها مجلس اإل

 المسائل القابلة لإلبالغ 2.6.6

يولي مجلس اإلدارة التااماته القانونية للمساهمين عن طريق ضمان تقديم مصالح الشركة ومساهميها على أي مصالح تجارية 

فردية ألي عضو من أعضاء المجلس. يجب أن يقو  المجلس بالرصد واإلبالغ لتحسين العائد وتأمين وزيادة فرص زيادة قيمة 

رات المساهمين.  وسيتم إبالغ المساهمين بالتقارير السنوية التي تشمل جميع القضايا ذات الصلة مثل ممارسات الحوكمة استثما

والمعلومات العامة األخرى ذات الصلة  لجنة المراجعةومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وتكوين المجلس والتدقيق الخارجي و

 .عن الشركة

د المجلس سياسة واضحة تتعلق بتوزيع أرباح األسهم. ويجب تاويد المساهمين بكافة التقارير المالية مثل  يجب أن يُعِّ

المياانيات العمومية وبيانات الدخل والتدفقات النقدية وما إلى ذلك لالحتفاظ بها وتحديثها عن المركا المالي للشركة وأدائها 

االجتماع العادي للجمعية العامة المساهمين الفرصة لمراجعة حسابات الشركة وأية معلومات وأرباحها من االستثمار. وسيمنح 
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على الشركة تمكين المساهمين من الحصول على ملخص بمحضر الجمعية العمومية  .مالية متعلقة بالسنة المالية المنتهية للتو

 عن طريق إعالن التداول والموقع الرسمي للشركة.

 نمط التواصل 2.6.0

أن يطور المجلس قناة تواصل مع المساهمين ويحافظ عليها من خالل التصرف بصفته مستشارا بالنيابة عن الشركة. يجب 

ويعد تقرير مجلس اإلدارة  السنوي للمساهمين أكثر أشكال اإلبالغ التي تتبعها الشركة استراتيجيةً في اإلبالغ عن صالح 

مساهميها من خالل صفحتها اإللكترونية وإضافة خطاب المجلس مع الشركة وتوجهها المستقبلي. ستتواصل الشركة مع 

 .التقرير السنوي على الموقع اإللكتروني للشركة

سيطور المجلس أيضاً برنامج عالقات المساهمين والمستثمرين إلبقاء السوق على إطالع بالتطورات التي قد تؤثر على سعر 

شركة وأدائها المالي أو توقعات أدائها. يجب تاويد المساهمين بصورة واضحة السهم بما في ذلك أي تغيير في الوضع المالي لل

 :وصادقة ودقيقة عن أداء وتوقعات الشركة. ويتمثل الهدف األساسي من برنامج عالقة المساهمين والمستثمرين فيما يلي

مجموعات أو أفراد يجب اإلبالغ عن المعلومات الهامة للسوق ككل بسرعة من خالل قنوات معروفة ال اختيار  7

 معينة؛ و

 .يجب أن تكون المعلومات المبلغة كافية ودقيقة وغير مضللة 8

يحدث المجلس موقعه اإللكتروني بموجب هذا البرنامج بتحديثات ربع سنوية عن أنشطته وإنجازاته المستهدفة. وتكون هذه 

 التحديثات بصيغة لوحة معلومات مدعومة بملخص موجا مقد  من الرئيس.

 ليات مجلس اإلدارةمسؤو 2.6.5

  يجب أن يفحص مجلس اإلدارة المسائل الواردة من أقلية المساهمين وشرح معايير حقوق المساهمين وايجاد نهج بنَاء لحل

لعالقات بين اع كوسيلة تعليمية وكأساس لتحسين الخالفات ومراجعة الاوايا المختلفة للقضية المتنازع عليها وتوظيف الصرا

 .المساهمين

  يشرف المجلس على تنفيذ صالحيات الشركة التنفيذية للسياسة االعالمية التي تتبعها عند التعامل مع مسألة مراقبة يجب أن

صالحية وصول أقلية المساهمين إلى القنوات التي يتم االفصاح عن المعلومات من خاللها. يجب على مجلس اإلدارة وضع 

نفتاح والشفافية، والمساواة في الحقوق لجميع المساهمين ولالستال  مسودة بالتوصيات بشأن تحسين التواصل النشاط واال

  .للمعلومات المطلوبة في الوقت المناسب

  يقو  المجلس بإجراء اختبار أولي لجميع مسودات إجراءات الشركات الموضوعية، فيما يتعلق بحماية حقوق أقلية المساهمين

 .همين الفرصة للتأثير على سير هذه األعمالوضمان وضع تدابير إضافية تضمن منح أقلية المسا

  يجب أن ينفذ مجلس اإلدارة االختبارات األولية للمسائل المتعلقة بإعداد اجتماع المساهمين وانعقاده. ويجب أن يقد  توصيات

مثالً حول اإلجراءات التي تؤكد توفير ضمانات إضافية لممارسة حقوق أقلية المساهمين. يجب أن يحضر مجلس اإلدارة م

  .بغالبية أعضائه اجتماعات المساهمين إلجراء حوار خارج القواعد التنظيمية إلجراء االجتماعات

 يجب على مجلس اإلدارة تنفيذ تحليل لما يلي لحماية أقلية المساهمين: 

 الميثاق والوثائق الداخلية للشركة؛ 

 التشريعات القائمة وأفضل ممارسات تطبيقها؛ 

  لحوكمة الشركات؛ والقواعد الرائدة 
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 مسودة القوانين والقرارات للسلطات المنظمة 

 جب صياغة نتائج التحليل المنفذ في تقارير ونتائج ومراجعاتي. 

 إرشادات حول أداء مجلس اإلدارة 2.1

 إدارة أداء الشركة 2.0.1

والمدراء التنفيذيين الرئيسين. يجب أن ينفذ المجلس تقييماً سنوياً رسميا وصارماً ألدائه هو ولجانه وأعضاء مجلس اإلدارة 

يهدف التقييم الفردي إلى إظهار فيما إذا كان كل عضو مجلس إدارة يواصل المساهمة بشكل فعال ويثبت التاامه تجاه مهامه 

 (.)بما في ذلك االلتاا  بمواعيد اجتماعات المجلس واللجنة والمها  األخرى

داء من خالل التعرف على نقاط القوة ومعالجة ضعف المجلس وتقديم يجب أن يتصرف الرئيس بناًء على نتائج تقييم األ

اقتراحات مناسبة فيما يتعلق بتوظيف أعضاء جدد. يجب أن يذكر مجلس اإلدارة في التقرير السنوي كيفية إجراء تقييم األداء 

 .هذا وتقديم تعليقات على نتائج التقييم األخير

تبعة لإلشراف على نااهة وأداء األعضاء، ومراعاة عد  ترشيح أي عضو سبقت يجب أن يفصح مجلس اإلدارة عن اآللية الم

 .إدانته بحكم قضائي أو جريمة ُمخلّة بالشرف واألمانة

 تطبيق نظام إدارة واسع النطاق ألداء الشركة 2.0.6

المجلس أن اإلدارة  تعد اإلدارة الفعالة ألداء الموظف أمراً جوهرياً في بيئة العمل الديناميكية المعاصرة. ويجب أن يضمن

ترصد أداء الفريق بشكل مستمر وتاود كافة الموظفين بالتغذية الراجعة والتدريب النافع عند الضرورة من أجل ضمان عمل 

 الموظفين بما يتوافق مع أهداف الشركة. تاود خطة إدارة الموظفين الفعالة المنافع التالية:

 تحسين تحديد األهداف ومواءمتها؛ 

 ل أفضل عن مبادرات الشركة؛اإلبالغ بشك 

 إجراء تقييمات أكثر فعالية ألداء الموظفين؛ 

 تحديد األهداف والتوقعات المحددة من العاملين بشكل أكثر وضوحاً؛ 

 تحسين التركيا واألداء؛ 

 تكاليف ادارية وتدريبية أقل؛ 

 تحسين مستويات المشاركة من الموظفين؛ 

 انخفاض معدالت استقالة الموظفين؛ 

  المخاطر القانونية، وانخفاض 

 .تحسين قيمة المساهمين 

يجب أن يشجع مجلس اإلدارة الفعالية الفردية والجماعية لكافة موظفي الشركة ويحسنها. ويجب أن يضمن المجلس خالل القيا  

 بذلك مراعاة المعايير التالية:

  اق ورصدها وتقييمها.إدارة عملية تحقيق تقد  في انجاز أهداف الشركة واسعة النط –إدارة األهداف 

  وضع خطط ديناميكي ومركاة وتستند إلى أهداف وغايات فعالة يمكن رصدها وتعديلها بناًء  –تخطيط العمل والتطور الوظيفي

 على التغييرات في الجوانب التي يركا عليها الموظفون أو الشركة؛

  تقييم الموظفين بحسب مستويات كفاءتهم واقتراح مجاالت التطور؛  –إدارة الكفاءات 
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  تحديد سير العمل وعمليات الموافقة مع ضمان تقييم الموظفين بحسب المعايير الهامة ألهداف الشركة  –مراجعات األداء

 وتطور الموظفين المصحوب بتطور الشركة؛

يتم اجراء مراجعة متعددة المصادر لإلدارة العليا. وتتضمن هذه المراجعة  –العليا(  المراجعات متعددة المصادر* )لإلدارة

تقاريراً من المسؤولين الرئيسيين والمرؤوسين وأي شخص آخر قد يرتبط بعضو اإلدارة العليا )ويتضمن ذلك المراجعة 

ساعد النتائج المجتمعة لهذه المراجعات في تسهيل الذاتية( التي تنفذ على شكل استعال  لمراجعة أداء اإلدارة التنفيذية تلك. ت

 المساهمات في مهارات الموظفين الرئيسية واألداء من وجهات نظر متعددة

  تنفيذ مبادرات "الدفع المستند إلى األداء" من خالل مواءمة إدارة األهداف وإدارة األداء وعمليات  –تخطيط التعويضات

 التعويضات مع بعضها البعض؛ و

  تحديد "كفاءة البدالء"  ووضع مسارات مهنية وخطط تطوير مركاة ومستهدفة للموظفين مع  –التخطيط والمواهب إدارة

 التركيا على التطور الوظيفي واستبقاء الموظفين.

* المراجعة متعددة المصادر ويطلق عليها أيضاً "التغذية الراجعة متعددة المصادر". يتم تقييم الشخص في هذه المراجعة 

قبل األطراف المعنية المختلفة. تقد  التغذية الراجعة من قبل المرؤوسين والنظراء والمدراء في الهر  الوظيفي، إلى  من

جانب التقييم الذاتي وفي بعض الحاالت من مصادر خارجية مثل العمالء والماودين أو األطراف المعنية األخرى. يتم 

 جية من أجل الحفاظ على سرية هوية المراجع.تنفيذ المراجعات عادةً من قبل األطراف الخار

 الرئيس التنفيذيتقييم  2.0.0

بشكل سنوي. وسيتم إبالغ نتائج  العضو المنتدب/الرئيس التنفيذييجب أن يقو  رئيس مجلس اإلدارة في إجراء مراجعة ألداء 

تناداً إليها. راجع الملحق ج للحصول على اس الرئيس التنفيذيالتقييم للمدير العا . يحدد مجلس اإلدارة المعايير التي يتم تقييم 

 .عينة من نموذج التقييم

 تقييم أداء مجلس اإلدارة 2.0.5

سيقو  مجلس اإلدارة بالمراجعة بشكل منصف ويشجع الفعالية الفردية والجماعية لألعضاء والكادر ويحسنها.  7

 :وتعد أهم معايير تقييم األداء على مستوى الشركة ما يلي

  مستوى األداء المستهدف الذي يسعى إليه مجلس اإلدارة واإلدارة والذي يعد االعتبار النجاح في تحقيق

 األكثر أهمية لتعايا أداء الشركة ككل؛

 فهم أعضاء مجلس اإلدارة لمهمة الشركة وخطتها االستراتيجية؛ 

 فهم أعضاء مجلس اإلدارة لعمل الشركة؛ 

 االستعداد لالعتراض على اإلدارة عن الحاجة؛ و 

 رة في مجال الحوكمة التي يقدمها أعضاء مجلس اإلدارة إلضافة قيمة للشركةالخب. 

  يجب أن يضع المجلس خطة وأهدافاً لعمله بما يدعم أهداف الشركة كما وردت في الخطة االستراتيجية السنوية المعتمدة وخطة

 .العمل

 يم ذاتي على في شكل استطالع، وفقا للمعايير يقو  المجلس بمراجعة دورية ألهداف خطة العمل وفعاليتها. يجب إجراء تقي

المتفق عليها بعد كل اجتماع من اجتماعات المجلس لتحديد ما إذا كان المجلس يعمل بشكل فعال. وسيقو  المجلس بمناقشة نتائج 

 .التقييم الذاتي لتحديد ما هي اإلجراءات يمكن أن تحسن من أداء المجلس
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  ًوالمدراء التنفيذيين الرئيسين  الرئيس التنفيذيألدائه بشكل سنوي ويراجع في الوقت ذاته أداء ينفذ مجلس اإلدارة تقيماً رسميا

 .ويجب أن يتخذ االجراءات المناسبة لتحسين ممارسات الحوكمة

  يجب أن يراجع مجلس اإلدارة ويقيم األداء الجماعي للمجلس بمساعدة لجنة فرعية مشكلة لهذا الغرض على وجه التحديد )لجنة

الترشيحات والتعويضات(. ويجب أن تراعي العملية جميع مجاالت المجلس الرئيسية للمسؤولية. يجب إجراء هذا التقييم فيما 

  .يتعلق بمساهمة المجلس ككل ويجب مراجعة الجوانب التي يمكن بها تحسين مساهمة المجلس و/أو اإلدارة بشكل خاص

 تحديد مؤشرات األداء الرئيسية 2.0.5

 :قائمة ارشادية لألسئلة الواجب مراعاتها عن إجراء عملية التقييمفي ما يلي 

 أداء المجلس مقابل أي أنشطة أداء تم تحديدها؛ 

 مساهمة المجلس في وضع االستراتيجيات؛ 

 مساهمة المجلس في ضمان إدارة قوية وفعالة للمخاطر؛ 

 ة المها  في ضوء االستراتيجيات المستقبلية؛تكوين مجلس إدارة يتمتع  بالمايج الصحيح من المعرفة والمهارات لاياد 

 كيفية استجابة المجلس ألي من حاالت األزمات/المشاكل التي تظهر وفيما ما إذا كان من الممكن أو الواجب التنبؤ بها؛ 

 كيفية تواصل المجلس مع الفريق اإلداري وموظفي الشركة ومدى فعالية استخدامه آلليات مثل التقرير السنوي؛ 

 كب المجلس ككل آخر التطورات في البيئات التنظيمية والسوق؛هل يوا 

  هل يتم تقديم معلومات مناسبة ومقدمة في الوقت المناسب وبالطول والجودة المطلوبة إلى اإلدارة استجابة إلى طلبات التوضيح

 أو التكبير؛

 هل يقد  مجلس اإلدارة تغذية راجعة مفيدة لإلدارة حول متطلباتها؛ 

  اجتماعات مجلس إدارة ولجان بمدة مناسبة إلتاحة دراسة القضايا بشكل صحيح وهل يتم استغالل الوقت بشكل هل يتم عقد

 فعال؛

 هل يظهر الرئيس قيادة فعالة لمجلس اإلدارة؛ 

 هل تتم إدارة العالقة والتواصل مع المساهمين بشكل صحيح؛  

 هل العالقات واالتصاالت ضمن المجلس خالقة؛ و 

 تحديد جدول العمل وتمكن أعضاء مجلس اإلدارة من اإلبالغ عن المسائل ومساور القلق هل تعمل عمليات. 

 :يجب أن يراعي الرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة األخرين المسائل التالية عند تقييم أنفسهم

 مدى استعدادهم الجتماعات المجلس وابالغهم بها وفيما إذا كان حضورهم لالجتماعات كاف؛ 

 دادهم لتكريس وقتهم وجهدهم لفهم الشركة وعملها واستعدادهم للمشاركة في الفعاليات التي تقا  خارج غرفة هل اثبتوا استع

   المجلس مثل االجتماعات الخارجية والتدريب والمشاركة في المؤتمرات والندوات وما إلى ذلك؟

 ما مدى قيمة وجودة مساهماتهم في اجتماعات المجلس؟ 

  معرفتهم وخبرتهم لمراعاة االستراتيجية؟ما مدى نجاحهم في تقديم 

 واإلدارة العليا؛ الرئيس التنفيذيما مدى فعالية ونجاح عالقاتهم مع أعضاء مجلس اإلدارة و 

  ما مدى فعالية ونجاح قيامهم بتجديد معرفتهم وخبراتهم ومواكبتهم ألحدث التطورات في مجاالت مثل حوكمة الشركات

 ع/السوق؛ ووالتقارير المالية وظروف القطا

 فيما إذا تم االفصاح عن أي/كل حاالت تعارض المصالح للمجلس. 
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 التخطيط الوظيفي 2.0.2

لتخطيط الوظيفي للمدير العا  ووضع خطط  الرئيس التنفيذيسيقو  مجلس اإلدارة خالل عملية التقييم السنوي بالعمل مع 

تعاقب مؤقتة للمدير العا  في حال وقوع حادثة غير متوقعة. قد تتم مراجعة خطة التعاقب الوظيفي بشكل أكثر تكراراً على 

 .النحو الذي يراه مبرراً 

 ألية تفويض مصفوفات الصالحيات من مجلس اإلدارة إلى اإلدارة 2.0.7

ض شامل لمصفوفات الصالحيات التي تقد  على الدوا  تحديداً واضحاً لمن  سيحدد ويحافظ على قا  مجلس اإلدارة بوضع تفوي

درجة كافية من الرقابة على عمليات الشركة بما يتماشى مع مسؤولياتهم االئتمانية للمساهمين. توفر المصفوفة درجة كافية من 

 عمليات الشركة بطريقة فعالة ومرنة وواقعية. المرونة لفريق اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا بحيث تنفذ

 االفصاح والشفافية 2.1

يكون مجلس اإلدارة مسؤواًل عن الموافقة على سياسة وإجراءات الشركة المكتوبة والمتعلقة بأنظمة اإلفصاح وفقًا للمتطلبات 

النظامية في هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. يجب على المجلس أن يضمن الشفافية واإلفصاح الكامل في 

مجلس واإلدارة العليا. يجب كذلك أن تضمن أن تشتمل التقارير السنوية )باإلضافة إلى ما جميع معامالت الشركة مع أعضاء ال

وجميع المتطلبات األخرى الالزمة المنصوص عليها في  المالية السنوية للشركة القوائمهو متطلب بموجب قوانين اإلدراج، أي 

المعلومات التالية كجاء من متطلبات هيئة السوق  ( علىالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة النقد العربي السعودي

 :المالية

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة فيها مع التفاصيل المتعلقة بالعضوية في مجالس إدارية أخرى 

  ،قائمة باللجان المنبثقة عن المجلس مع التفاصيل المتعلقة برئيس المجلس، وأعضاء المجلس، والواجبات والمسؤوليات

  .علقة بالعدد اإلجمالي الجتماعات كل لجنةوالتفاصيل المت

 تشكيل مجلس اإلدارة مع تصنيف أعضاءه إلى أعضاء تنفيذيين، غير تنفيذيين أو أعضاء مستقلين في المجلس.  

 التفاصيل المتعلقة بالتعويضات والدفعات المقدمة لكل من:  

  رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة؛ 

  األعضاء التنفيذيون الخمسة األعلى الذين يتلقون أعلى تعويض من الشركة. ويجب أن يكون من ضمنهم

 والمدير المالي الرئيسي إن لم يكونوا أصاًل من ضمن هؤالء الخمسة؛ الرئيس التنفيذي

  أو أية عقوبات أو جااءات أو قيد يفرض على الشركة من قبل السلطة أو غيرها من الهيئات النظامية

 الرقابية؛

 نتائج التدقيق السنوي المتعلق بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة؛ 

 األحكا  المطبقة من هذه األنظمة باإلضافة إلى األحكا  التي لم يتم تطبيقها، ومبررات عد  تطبيقها 

 المعلومات الجوهرية 2.5.1

ال و شؤون شركة للتداول العا  والتي يترتب عليها، أو من تعرف "المعلومات الجوهرية" على أنها أي معلومات تتعلق بأعم  

المتوقع أن يترتب عليها، تغييرا كبيرا معقوال في سعر السوق من حصة الشركة. حيث تتكون المعلومات الجوهرية من  : 

 .الحقائق الجوهرية والتغيرات الجوهرية

شركة معلومات جوهرية للشركة و يجب اإلفصاح عنها قد يكون تسويق أو توزيع المعلومات أو الخطط حول أي جاء من ال
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  .حسب الضرورة

ويجب على مجلس اإلدارة تحديد جوهرية الحدث أو المعلومات، وذلك بعد األخذ بعين االعتبار عدد من العوامل. حيث 

وراق المالية للشركة سيتضمن ذلك طبيعة المعلومات نفسها ) الكمية و المعلومات النوعية ( والتغييرات في تقلب أسعار األ

   .باإلضافة إلى الظروف السائدة في السوق

وفيما يلي قائمة بعدد من التطورات الفعلية أو المقترحة التي من المحتمل أن تؤدي إلى المعلومات الجوهرية  والتي تتطلب 

 :اإلفصاح الفوري

 التغييرات في ملكية األسهم التي قد تؤثر على السيطرة على الشركة؛ 

 ييرات في هيكل الشركة، مثل إعادة التنظيم، وعمليات الدمج، وما إلى ذلك؛التغ 

 البيع العا  أو الخاص  لألوراق المالية اإلضافية أو إعادة الشراء المخطط لها أو استرداد األوراق المالية؛ 

 وراق المالية؛التغييرات في دفع أرباح الشركة أو سياساتها ، أو تعديالت جوهرية أخرى على حقوق أصحاب األ 

 التغييرات في هيكل رأس مال الشركة ؛ 

 اقتراض كمية كبيرة من األموال؛ 

 التغييرات في رئاسة مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو تغييرات كبيرة في اإلدارة؛ 

 عملية تقاضي كبيرة؛ 

 وجود قروض متعثرة ناتجة عن التمويل أو اتفاقيات أخرى؛ 

 المقدمة إلى المساهمين والمراجعين أنفسهم، و تغيرات تقارير  المراجعين 

  أي تطورات أخرى تتعلق بأعمال و شؤون الشركة التي من المتوقع أن تؤثر تأثيرا كبيرا على سعر السوق أو قيمة من حصة

 . الشركة

 االفصاح عن المعلومات الجوهرية 2.5.6

ة للعامة، إال في حال لم يسمح به القانون  أو ستقو  الشركة فورا بالكشف عن معلومات جوهرية بشأن أعمال وشؤون الشرك

عند اقتضاء الضرورة الحفاظ على سرية المعلومات. وذلك بهدف إتاحة الفرصة لجميع األشخاص المستثمرين في األوراق 

وراق المالية للشركة للوصول إلى المعلومات بمساواة وفي الوقت المناسب مما يؤثر على قراراتهم االستثمارية بشأن تلك األ

 . المالية

يقع على عاتق إدارة الشركة مسؤولية ضمان الكشف عن جميع المعلومات الخاصة  بالشركة وفقا إلجراءات ثابتة وبما يتماشى 

مع القانون المطبق وذلك يشمل أيضا المعلومات الجوهرية التي يجب الكشف عنها  بموجب قوانين األوراق المالية المعمول 

 : ات التي تتحكم باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية إجراؤها وفقا للمبادئ التاليةبها. وستضمن اإلجراء

 ال يجب االفصاح عن المعلومات الجوهرية  بشكل انتقائي ، و 

 يجب تحديث المعلومات المعلنة سابقا من قبل الشركة في حال أصبحت  مضللة من ناحية جوهرية نتيجة ألحداث الحقة 

 لمعلومات الجوهريةالتأخر في االفصاح عن ا 2.5.0

يجوز للشركة، في ظل ظروف معينة، االحتفاظ بسرية المعلومات الجوهرية لفترة محدودة من الوقت وذلك لما قد يسببه 

الكشف الفوري من ضرر غير مالئم على الشركة. وقد ال يتم الكشف عنها بسبب قيود السرية لدى الطرف الخارجي أو عد  

س اإلدارة بتحديد متى يمكن عد  الكشف عن المعلومات الجوهرية وضمان وضع المعلومات التيقن من األحداث. يقو  مجل
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 .الجوهرية في ملفات سرية مالئمة وتحديد كيفية السيطرة على المعلومات داخليا

 المتحدثون الرسميون المخولون من الشركة  2.5.5

ويجوز . للتحدث بشكل رسمي عن الشركة مخول الوحيد ال هو العضو المنتدب / الرئيس التنفيذيمجلس اإلدارة و رئيسيعد 

التي  الشركة لمناقشة مسائل جميع االستفسارات. وتحال حسبما يرونه ضروريا به متحدثين أخرين يعين اإلدارة أن لمجلس

المالية في األوراق  أصحاب أوأو المؤسسات االستثمارية  قطاع األوراق الماليةفي  و المهنيينأ تطرحها وسائل اإلعال 

شخص  سيحيالنه إلى أو اللذان سيستجيبان  لالستفسارو العضو المنتدب/  الرئيس التنفيذيمجلس اإلدارة و إلى رئيس الشركة

 لهم بأن يتحدثوا رسمياً  لم يصرح الذين وال يجوز للموظفين(. "المتحدث الرسمي المخَول") مجلس اإلدارة يعينه ما قد آخر

الرئيس من قبل  طلب منهم على وجه التحديد إال إذا،  أي ظرف من الظروف تحت ستفسارات اإلجابة على مثل هذه اال

 .العضو المنتدب/  التنفيذي

 سجل االفصاح 2.5.5

 االفصاح ووثائق جميع المعلومات العامة ملف يحتوي على الحفاظ على مسؤولية ضمانالرئيسي  المدير المالي يقع على عاتق

 لمحلليناوالمواد الموزعة على التي تنشرها الشركة،  البيانات الصحفية دون حصر، ذلك،بما في ، التي أعدتها الشركة

 .لألوراق المالية المستندات الموجودة ضمن السلطات التنظيميةو والمستثمرين

 وسائل االفصاح عن الوثائق الجوهرية 2.5.2

  إما: المتعلقة بالشركة الجوهرية معلوماتجميع ال عن يتم الكشف يجب أن

  ؛منشر على نطاق واسع  بيان صحفي طريقعن 

 هيئة السوق  لألوراق المالية المعمول بها نموذج مشابه لدى الجهات التنظيمية أو تغيير جوهري تقرير ايداع عن طريق(

 (؛مؤسسة النقد العربي السعودي / المالية

  وللمعلومات على الجمهور إقصائية وغير واسع النطاق توزيع على تؤثر من المتوقع أن أخرى عن طريق وسيلة ، 

  الالزم في السياق اإلفصاح عن المعلومات على أساسه  يتمس المعلومات المعني الذي مع متلقيالذي يعقد  السرية عمال باتفاق 

 لألعمال

  التعامل مع الصحافة واالعالم العام 2.5.7

 المعلومات المتاحة للعامة، توضيح أوشرح ل وسائل اإلعال  أو و المستثمرينأ المحللين مع في االجتماعات المناقشات تقتصر

أو  وزعتالتي  لجميع المواد االحتفاظ بسجل يجب النتائج أو األحداث المالية المستقبلية  . توقعات ال تشير بشكل عا  إلىو

لتي المعلومات ا المتحدث الرسمي المخول أي مخاوف بشأنإذا كان لدى  أي وسيلة إعالمية. خالل في االجتماعات عرضت

  االجتماع. مستشار القانوني بعدال أو العضو المنتدب/  الرئيس التنفيذيمناقشتها مع ، يقو  بكشف عنها

 االشاعات 2.5.8

ال تعلق الشركة، إيجابيا أو سلبياً، على الشائعات وهذا ينطبق أيضا على الشائعات على شبكة اإلنترنت. حيث يستجيب 

هي عد  التعليق على شائعات السوق أو شائعات قائال: "إن سياسة الشركة على ال دائماالمتحدث الرسمي المخول بالرد 

التكهنات." أما إذا طلبت "تداول" من الشركة تقديم بيان نهائي كاستجابة للشائعات المتداولة في السوق والتي تسبب تقلبات 

أن ينظر في المسألة وأن يستجيب بشكل  العضو المنتدب/  الرئيس التنفيذيكبيرة في أسعار األوراق المالية للشركة، فعلى 

التعليق على بياناً صحفياً إذا قررت الشركة  تصدر مناسب بعد التشاور مع المجلس للحصول على المشورة إذا سمح الوقت. 

 .الشائعات
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 تقارير المحللين 2.5.9

على أية عبارات ينظر إليها أو أية ال تراجع الشركة تقارير أو نماذج المحللين. ال يجوز أي حال من األحوال أن يعلق الموظف 

توقعات مالية واردة في هذه التقارير أو تأكيدها أو إنكارها أو توجيهها ما لم يكشف عنها علنا من قبل الشركة. تعتبر تقارير 

 .المحللين منتج وملكية  شركة المحلل

 .ويمكن اعتبار إعادة تعميم تقرير محلل على أنها قبول الشركة للتقرير

، فإن الشركة لن تقد  تقارير المحللين من خالل أي وسيلة ألشخاص من خارج الشركة، بما في ذلك نشر هذه المعلومات ولذلك

 على موقعها على االنترنت.

 االفصاح عن الموقع االلكتروني 2.5.11

 للموظفين غير عامةال للمعلومات الجوهرية كل موقع الكتروني بتفويض مراجعة العضو المنتدب/الرئيس التنفيذييقو  

. الكشف العا  والمالئم عن المعلومات لشركةل االلكترونية مواقعالعلى الجوهرية  معلوماتال الكشف عنال يشمل . المالئمين

 ع على عاتقيق لن يتم نشر المعلومات الجوهرية على المواقع االلكترونية  التي لم يتم الكشف عنها في األخبار الصحفية.و

على الموقع اإللكتروني  مقدما ليتم نشرهاعليها  والموافقة المالية جميع المعلوماتمراجعة  مسؤوليةالرئيسي  المدير المالي

المعلومات  ضمان دقةوذلك ل دوريا وتدقيقها لشركةااللكترونية ل مواقعال مراجعةبأيضا الرئيسي  المدير المالي يقو شركة. لل

 وضعها كرابط انترنت فيأو  مواقع الشركةعلى  يجوز نشر أية معلومات ال. تهاوحداث هاواكتمال بهذا الشأن المنشورة المالية

تاريخ نشر المعلومات إظهار  على الموقع البيانات التي تم نشرها جميع تُظهريجب أن . ألي طرف خارجي المحللين تقارير

  .الجوهرية

 

 

 االفصاح في تقرير مجلس اإلدارة 2.5.11

يجب على المجلس أن يضمن الشفافية واإلفصاح الكامل في جميع معامالت الشركة مع أعضاء المجلس واإلدارة العليا. يجب  

كذلك أن تضمن أن تشتمل التقارير السنوية )باإلضافة إلى ما هو متطلب بموجب قوانين اإلدراج، أي البيانات المالية السنوية 

( على المعلومات التالية حوكمة الشركات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي وجميع ما نص عليه في لوائح للشركة

 :كجاء من متطلبات هيئة السوق المالية

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة فيها مع التفاصيل المتعلقة بالعضوية في مجالس إدارية أخرى؛ 

  المجلس، وأعضاء المجلس، والواجبات والمسؤوليات، قائمة باللجان المنبثقة عن المجلس مع التفاصيل المتعلقة برئيس

  .والتفاصيل المتعلقة بالعدد اإلجمالي الجتماعات كل لجنة

 تشكيل مجلس اإلدارة مع تصنيف أعضاءه إلى أعضاء تنفيذيين، غير تنفيذيين أو أعضاء مستقلين في المجلس.  

 التفاصيل المتعلقة بالتعويضات والدفعات المقدمة لكل من:  

 رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة؛  

  األعضاء التنفيذيون الخمسة األعلى الذين يتلقون أعلى تعويض من الشركة. ويجب أن يكون من ضمنهم

 والمدير المالي الرئيسي إن لم يكونوا أصاًل من ضمن هؤالء الخمسة؛ الرئيس التنفيذي
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 سلطة أو غيرها من الهيئات النظامية أو أية عقوبات أو جااءات أو قيد يفرض على الشركة من قبل ال

 الرقابية؛

 نتائج المراجعة السنوية المتعلقة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة؛ 

 األحكا  المطبقة من هذه األنظمة باإلضافة إلى األحكا  التي لم يتم تطبيقها، ومبررات عد  تطبيقها 

 :االعالن عن القوائم المالية السنوية

 تحديث القوائم المالية في الموقع االلكتروني للسوق؛ 

 والوثائق الرسمية المالئمة والتوقيع عليهم من العضو الذي يخوله مجلس اإلدارة؛  تعبئة النماذج 

  ارسال النماذج إلى سلطة السوق الرأسمالي ووحدة الوثائق الرسمية باإلضافة إلى تقرير المدقق الخارجي والقوائم المالية

وية المعتمدة من المدير المالي والمدير المالي الرئيسي والعضو الذي يخوله المجلس وذلك قبل عقد اجتماع الجمعية العامة السن

 من خالل اإلجراء التالي:

  يوما من  15تقديم قوائم مالية كل ثالثة أشهر إلى سلطة السوق الرأسمالي والمساهمين في فترة ال تتجاوز

 علنة؛ نهاية فترة الوالية الم

  51تقديم القوائم المالية التي تمت مراجعتها  إلى سلطة السوق الرأسمالي والمساهمين في فترة ال تتجاوز 

 يوماً من نهاية فترة الوالية المعلنة؛ 

 65تقديم القوائم المالية التي تمت مراجعتها إلى سلطة السوق الرأسمالي والمساهمين في فترة ال تتجاوز 

 عقاد الجمعية العامة. يوماً من تاريخ ان

  االعالن عن تقرير مجلس اإلدارة وتقرير المدقق الخارجي والقوائم المالية السنوية وأية توضيحات ذات عالقة في على األقل

 جريدة واحدة محلية منتشرة بشكل واسع في المملكة العربية السعودية قبل اجتماع الجمعية العامة؛

 يها االعالن إلى وزارة الصناعة والتجارة، مدير قسم الشركة.ارسال الجريد/الجرائد التي نشر ف 

 :تشمل القوائم المالية كحد أدنى على األمور التالية 

 مقارنة بين نتائج الفترة الفعلية و الفترة ذاتها في العا  السابق، مع توضيح النسبة المئوية للتغير؛ 

 الفترة ذاتها في العا  السابق، مع توضيح النسبة  مقارنة بين األرباح التشغيلية / خسارة الفترة الفعلية و

 المئوية للتغير؛

 مقدار ربح/خسارة الحصة خالل الفترة الفعلية، وعرض ربحية السهم خالل الفترة ذاتها في العا  السابق؛ 

 ترة قائمة الربح أو الخسارة خالل الفترة الفعلية، ومقارنتها مع الفترة ذاتها في العا  السابق، وإذا كانت ف

 أشهر. 0أعلنت أكثر من 

 :االعالن عن شمول التغير في رأسمالية الشركة على األقل على األمور التالية 

 رأسمالية الشركة قبل وبعد التغيير؛ 

 نسبة التغير في الرأسمالية؛ 

 عدد الحصص قبل وبعد التغير؛ 

 أسباب وطرق تغيير الرأسمالية؛ 

 نسبة الايادة أو النقصان لكل حصة؛ 

  تحديد تاريخ االستحقاق في حالة الايادةيجب 

 يجب تحديد تاريخ سريان المفعول في حالة النقصان؛ 
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 ؛ ويجب تغطية جميع التفاصيل التي تتعلق بتغيير الرأسمالية لغرض الدمج أو الحيازة 

 .الرجوع إلى أهمية الحصول على موافقات السلطات المعنية واالجتماع الغير عادي لتغيير الرأسمالية 

 في تحديد االتجاهات المستقبلية والخطط االستراتيجية وفر مجلس اإلدارة ألصحاب المصلحة معلومات شاملة والتي قد تساعد ي

 للشركة، وتشمل ما يلي:

  خطط واتجاهات استراتيجية للشركة، خاصة فيما يتعلق بالتطورات البارزة التي تشمل االستيالء أو الدمج

 أو انشاء شركات تابعة؛ و

 ئ تطبقها الشركة في مجال حوكمة الشركات.مباد 

  إدارة المخاطر 2.4

 ملخص سياسة إدارة مخاطر الشركة 2.5.1

  إن الشركة ملتزمة بتبني وتطبيق إدارة المخاطر الكلية كأداة استراتيجية في عملية صنع القرار لتحسين األداء عبر الشركة

  لها أصولها في حين يتم ايجاد قيمة لفرص مستقبلية وجميع أقسام العمل. إن النظرة الكلية للشركة على المخاطر تحفظ

  تتفق سياسة مخاطر الشركة وتمتثل للقوانين واألنظمة والسياسات الحكومية المرعية في المملكة العربية السعودية. ويسعى

المخاطر الكلية في برنامج إدارة المخاطر الكلية لتوفير منفعة لموظفي الشركة، أذ تطبق الشركة أفضل الممارسات إلدارة 

 قطاع التأمين

  ،وتقوم الشركة من خالل سياستها الخاصة بإدارة المخاطر الكلية بتحديد وتحليل قدرتها على تحمل المخاطر، أو التقليل منها

أو تجنبها أو نقلها. وينسجم هذت التعريف مع األهداف االستراتيجية للشركة، ومع مستوى اإلقدام على المخاطر ومستوى 

  ل المخاطرتحم

  .يتم تحديد كل خطر، وتحديد أولوياته، وتقييمه من قبل مستوى إداري مالئم، وفقا لتصنيف الخطر واحتمالية التعرض للخطر

  وتسعى الشركة إلتباع نموذج حوكمة المخاطر وإطار إدارة المخاطر الكلية الذي تتبناه

 ما ينسجم مع السياسة العامة إلدارة المخاطر الكلية لدى الشركةيتم إعداد سياسات وعمليات وإجراءات اإلدارة بشكل متسق وب  

  تكون كل إدارة مسؤولة عن تبني وإتباع إطار عمل إدارة المخاطر الكلية لدى الشركة، وعن تقديم رد منسق حول مخاطر

 شركةمحددة عند تقديم معلومات حول خطر ما وذلك لضمان تجميع المخاطر بشكل مالئم في مختلف إدارات ال

  ًتقوم اإلدارات المختلفة بإجراء مراجعات منتظمة في سجالت المخاطر الخاصة بها وفقاً لدليل إدارة المخاطر الكلية استنادا

إلى مستوى إقدامها على المخاطر ووفقا لسياق األعمال الخاص بها، والذي يتضمن أهدافا استراتيجية فردية، والبيئة الخارجية 

 تجميع التعرض للخطر عبر إدارات الشركة ويتم مقارنته مع المستوى الكلي لإلقدام على المخاطر التي تعمل ضمنها. ويتم

  إن موظفي الشركة مفوضون بقيادة ودعم ثقافة الشفافية الكاملة للمخاطر والحوار المفتوح. وستقوم قسم إدارة المخاطر الكلية

شأن المخاطر، وإدارة التغيير المؤسسي المتعلقة بالمخاطر، بتقديم الدعم والمساعدة في تسهيل إجراء نقاشات منتظمة ب

 والتواصل عبر الشركة والتوعية بالمخاطر والتعريف والتدريب المستمرين بها

  تقوم الشركة بتوفير األدوات والموارد الالزمة لتشجيع الموظفين وتمكينهم من  استغالل الفرص المتعلقة بالمخاطر والحد منها

 .علومات حول إدارة المخاطر الكلية عبر الشركة ومراقبة وقياس أداء إدارة المخاطر الكليةمن خالل تقديم م

  تتم مراجعة سياسة إدارة المخاطر الكلية لدى الشركة بشكل سنوي لضمان توافقها مع مصالح جميع أصحاب المصلحة، وهم

تقع على عاتق اإلدارة التنفيذية للشركة المسؤولية العمالء، والموظفون، والمتعاقدون، والمجتمع الذي تعمل ضمنه الشركة. و

 .النهائية عن ضمان االلتزام بسياسة إدارة المخاطر الكلية واستمرارية تنفيذها
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 بيان سياسة إدارة المخاطر الكلية  2.5.6

لالستجابة للمخاطر ياود هذا البيان جميع الموظفين بفهم لوضع الشركة فيما يتعلق بقبول المخاطر وإدارتها. إن قدرة الشركة 

التي تهدد قدرتها على تحقيق أهدافها االستراتيجية والتشغيلية باإلضافة إلى اغتنا  الفرص بجلب قيمة أكبر للشركة وأصحاب 

المصالح فيها.  إن إطار عملية إدارة المخاطر الكلية لدى الشركة هو وصف لكيفية إدارة الشركة للمخاطر التي تواجهها. 

مسؤولة عن اعتماد واتباع إطار والسياسات المتصلة بفئات المخاطر الفردية. ويجب تطوير عمليات اإلدارات  وتكون كل إدارة

باستمرار وبما يتماشى مع هذه السياسة. يجب أن تقو  الشركة بتحليل وتحديد قدرتها على االحتفاظ بالمخاطر أو الحد منها أو 

  مع ودعماً لألهداف االستراتيجية للشركة وبيان مستوى إقدامها على المخاطر تجنبها أو نقلها، ويجب أن تقو  بذلك بما يتفق

تعتبر إدارة المخاطر عنصراً ال غنى عنه لثقافة المؤسسة لدى الشركة، حيث يجب تحديد جميع المخاطر وتقييمها، وتحديد 

اع نموذج وإطار الحوكمة المبين في هذه أولوياتها، وتوافقها مع األهداف اإلستراتيجية. ولتحقيق ذلك، ستقو  الشركة بإتب

 .السياسة

ستقو  كل إدارة بإجراء مراجعات منتظمة في سجالت المخاطر الخاصة بها كل ثالثة أشهر على األقل، اعتماداً على مستوى 

م سياق إقدامها على المخاطر. ويجب إجراء عمليات مراجعة أكثر رسمية لسجل المخاطر سنوياً. ويبدأ تقييم المخاطر بفه

األعمال، والذي يتضمن استراتيجيات اإلدارة وأهدافها وكذلك البيئة الخارجية التي تعمل فيها الشركة. ويختتم تقييم المخاطر 

بفهم شامل للتهديدات وأهمية وتأثير تلك التهديدات، كما يتم قياسها وفقاً لمستوى إقدا  الشركة على المخاطر. وفي نهاية 

  ملية تسمح للشركة باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن االحتفاظ بالمخاطر أو الحد منها أو تجنبها أو نقلهاالمطاف، فإنها تدعم ع

كما أن من األسس الهامة إلنجاح برنامج إدارة مخاطر الشركات هو االعتقاد الصريح بأنه يجب على جميع الموظفين أن 

ر المفتوح. وتتوقع الشركة أن يكون هنالك مناقشات مفتوحة، يدعموا ثقافة الشفافية الكاملة للمخاطر، واإلفصاح، والحوا

وفورية ومباشرة فيما يتعلق بالمخاطر، بما في ذلك وجود وعي أكبر بالمخاطر، واتباع المبادئ اإلرشادية للبرنامج، وحضور 

تعلقة بإدارة المخاطر الكلية. الدورات التدريبية المتعلقة بإدارة المخاطر الكلية، ومراقبة االتصاالت على مستوى المؤسسة الم

ويجب على إدارة الشركة أن تاود مدراء المخاطر  ومدراء األعمال في الشركة باألدوات الضرورية والمعلومات المناسبة 

حول المخاطر لتمكينهم من استغالل الفرص ذات الصلة بشكل كامل بالمخاطر التي يواجهونها خالل فترة دورة عمليات 

 .الشركة

تكون جميع السياسات واإلجراءات وأنشطة إدارة المخاطر متماشية مع القوانين واللوائح الحكومية. وفي حالة نشوء يجب أن 

 .أي نااع، فإن القوانين الحكومية يكون لها األولوية على سياسات إدارة المخاطر الكلية

 

 

 الغرض 2.5.0

ر الكلية الواجب اتباعها في الشركة. وتتضمن هذه الوثيقة تحدد سياسة إدارة المخاطر الكلية الممارسات العامة إلدارة المخاط

وصفا إلطار عمل إدارة المخاطر الكلية المتبع في تحديد، وتحليل، وتقييم، ومراقبة، وتتبع المخاطر التي تتعرض لها الشركة 

إزاء المجتمع. كما وتتضمن ضمن أعمال الشركة المعتادة. ويشمل هذا حالياً االلتاامات التنظيمية والتشغيلية على حد سواء 

إن الغرض  السياسة المسؤوليات الفردية والوظيفية المطلوبة لتحقيق أهداف األعمال الخاصة ببرنامج إدارة المخاطر الكلية.

من هذه السياسة هو ضمان أن التعرض للمخاطر على مستوى الشركة ككل، والتي يتم تحديدها وتقييمها وتحديد االستجابة 

المالئمة لها، يتم معالجته باستخدا  أكثر الطرق فعالية وكفاءة. وعالوة على ذلك، توفر هذه السياسة إطار عمل تحدد من 
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ر المصاحبة لعد  االستفادة منها. إن من مها  إدارة الشركة االشتراك في عملية صنع الشركة من خالله الفرص والمخاط

القرارات التشغيلية في مختلف إدارات الشركة، وسوف تنظر في المخاطر التي تواجهها وستقو  بهيكلة عمليات صنع القرار 

د من الوظائف داخل الشركة قد تختلف في في الشركة لتفادي اإلقدا  على المخاطر حسب مقتضى الحال. في حين أن العدي

مستوى تعرضها للمخاطر ، فإن التصنيف الشائع والعملي للمخاطر المدعو  بفئات المخاطر سيبيِّن االستخدا  السليم لبيانات 

 المخاطر على مستوى الشركة.

األقل في السنة أو عندما يطرأ أي تغيير تعتبر هذه السياسة وثيقة مفعمة بالحياة، حيث يجب أن تتم مراجعتها مرة واحدة على 

ها  في أهداف األعمال وفي ممارسات إدارة المخاطر الكلية. وسيكون ذلك ضروريا أيضا إلنجاح برنامج إدارة المخاطر 

 الكلية نظراً للطبيعة المتغيرة في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

 أهداف إدارة المخاطر الكلية 2.5.5

دعم تحقيق الخطة اإلستراتيجية للشركة للسنوات المقبلة، فإن برنامج إدارة المخاطر الكلية يتضمن عددا من األهداف. بينما يتم 

إذ أنه يعتبر خطة لتحقيق المعرفة والمعلومات لمخاطر طليعة عمليات صنع القرار. إن القيا  بذلك سوف يضمن بأن أنشطة 

 .مخاطر بينما تسمح باستغالل الخطر لالستفادة من الفرصإدارة المخاطر تحد من الجوانب السلبية لل

 :تم وضع األهداف التالية من خالل رؤيا ورسالة إدارة المخاطر الكلية

 إدارة المخاطر  على مستوى الشركة ككل؛ 

 دمج عملية إدارة المخاطر في عملية صنع القرار؛ و 

 طر الكلية في قطاع التأمينأن تصبح من الشركات العالمية في مجال ممارسات إدارة المخا 

 دارة المخاطر الكليةإمبادئ  2.5.5

تعتبر إدارة المخاطر الكلية مسؤولية كل فرد ابتداء من رئيس مجلس اإلدارة وانتهاء بالموظفين األفراد في الشركة في كل 

إدارة. تقو  الشركة بإدارة المخاطر الهامة التي تواجهها من خالل منهجية كلية شاملة التي تحقق المستوى األمثل بين المخاطر 

ركة. ومن المتوقع من كل إدارة في الشركة إجراء تقييمات دورية للمخاطر على أن ال يقل ذلك والعوائد في كافة إدارات الش

عن إجرائها سنوياً. وفيما يتعلق بالمشروعات واألنشطة أو المها  أو مجاالت العمليات المحفوفة "بمخاطر كثيرة"، فإنه يجب 

ديناميكية ألعمالها. سوف يدرس دليل إدارة المخاطر الكلية الكيفية إجراء هذه التقييمات بشكل أكثر انتظاماً لمواكبة الطبيعة ال

سيتم دمج إدارة المخاطر تضمن بها شركة ميتاليف إيه آي جي إيه إن بي المراعة المستمرة لمخاطر اتخاذ القرارات. التي 

لضمان دراسة المخاطر في جميع الكلية في العمليات الرئيسية مثل التخطيط االستراتيجي وتخطيط األعمال وإدارة العمليات 

 .عمليات صنع القرار المتعلقة بالمخاطر بشكل متسق

ستستمر إدارة المخاطر الكلية في التطور لتعكس الممارسات الرائدة في القطاع وتلبية احتياجات الشركة. ويدعم هذا رؤية 

قطاع  التأمين. ينبغي أن تكون سياسات  الشركة لتصبح ضمن الشركات العالمية فيما يتعلق بممارسات إدارة المخاطر في

 .وإجراءات الشركة األخرى التي تحتوي على عنصر إدارة المخاطر متوافقة مع هذه السياسة

 

 مستوى االقدام على المخاطر وتحمل المخاطر 2.5.2

ورئيس مجلس  إن مستوى المخاطر هو تعبير عن درجة المخاطرة المقبولة أو غير المقبولة التي يحددها مجلس إدارة الشركة

اإلدارة والمدير التنفيذي، وتعكس استعداد الشركة ورغبتها بقبول المخاطر في حدود قدرتها على التعامل معها. وتبين هذه 
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القدرة قدرة الشركة على تحمل المخاطر. وتتضمن تلك القدرة إمكانية استغالل الفرص باإلضافة إلى القدرة على التكيف مع 

 .رثيةاألزمات واألحداث الكا

ال يجوز أن يتجاوز مستوى المخاطر قدرة الشركة على إدارة التمويل والمخاطر الناتجة عن عملياتها. كما ال يجوز ان يتجاوز 

مستوى المخاطر لدى الشركة قدرات المخاطر الخاصة بها. وتشمل العوامل التي سيتم مراعاتها عند تحديد مستوى اإلقدا  

استراتيجيات األعمال، ومجموع المخاطر المالية والتشغيلية، وتوقعات الجهات المعنية على المخاطر فلسفة المخاطر، و

الرئيسية، وأصحاب المصلحة مثل حكومة المملكة العربية السعودية. ويتم تحديد هذه العوامل بشكل تفصيلي أكثر في مقياس 

 (.1مستوى اإلقدا  على المخاطر الموضح في )الملحق )أ(، الجدول رقم )

نبغي أن يركا مستوى المخاطر على محفظة المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة. وينبغي أن يتم تحديده في كل مستوى وي

أساسي لألعمال، وأن يتم، حيثما كان ذلك ممكناً، تجميعه على مستوى الشركة ككل. رئيس مجلس إدارة الشركة هو المسؤول 

األعمال في الشركة ، موضحة أدناه. وسيقو  رئيس مجلس إدارة الشركة عن تحديد المستويات الرئيسية لمستوى مخاطر 

بالتعاون مع قسم إدارة المخاطر الكلية بمراقبة فعالية ودرجة التقيد بسياسات وعمليات إدارة المخاطر الكلية الموضوعة 

المخاطر واإلبالغ عنها على لتحسين مستوى اإلقدا  على المخاطر في مختلف إدارات الشركة. وتقع مسؤولية مراقبة حدود 

 .عاتق المسؤولين عن المخاطر لضمان عد  تجاوز الشركة للمستويات المسموح بها لتحمل المخاطر

تعبر الشركة عن درجة إقدامها على المخاطر الرئيسية من خالل تقييم كل من المخاطر الرئيسية وفقا للمقياس المعتمد لآلثار 

تصنيف محدد للمخاطر )منخفضة، أو متوسطة، أو مرتفعة، أو مرتفعة جداً( وفقاً لمصفوفة واالحتماالت. ومن ثم يتم تحديد 

المخاطر المعتمدة من الشركة. ولكل من المخاطر الرئيسية، يجب أن تحدد الشركة مستوى معين للخطر وتواجه المخاطر 

 .منخفض التكلفةالرئيسية للحد من المخاطر المتبقية دون مستوى تحمل المخاطر أينما كان ذلك 

 المخاطر تصنيف  2.5.7

يتم تعريف فئات المخاطر على أنها مجموعات المخاطر التي تساعد في تنظيم المخاطر وتحديدها بشكل متسق وتقييمها 

وقياسها ومراقبتها. إن استخدا  فئات متسقة للمخاطر عبر المؤسسة يمكن من تجميع المخاطر لتحديد أثرها العا  على 

 .المؤسسة

 :الشركة كل فئة من فئات المخاطر األكثر انتشارا على النحو التاليتعرف 

 وهي المخاطر المرتبطة بالتغييرات التي يتم إدخالها على منتج موجود بهدف تلبية حاجات العمالء مخاطر تطوير المنتجات :

والخصوم، األمر الذي يؤدي إلى  وجعل المنتج أكثر قابلية للتسويق في بيئة تنافسية. من شأنها أن تؤثر على تغطية المنتج

 :نشوء الخطر.  وعندما تواجه الشركة مخاطر تطوير المنتجات، يجب عليها أن تتخذ اآلتي

  تقو  بمراجعة اكتوارية والحصول على الموافقة االكتوارية لبيع المنتج الجديد، وبشكل خاص منتجات

 .الحماية واالدخار

  النظامية تضمن التاا  المنتج الجديد بالمتطلبات. 

 .تعد تقريراً بتغير المخاطر و/أو سلوك المؤمن له منذ تاريخ إطالق المنتج الجديد 

 وهي المخاطر المرتبطة بعملية تقييم مخاطر التأمين وقبولها. وعندما تواجه الشركة مخاطر االكتتاب، يجب مخاطر االكتتاب :

 :عليها أن تتخذ اآلتي

 كل واضح وبشكل ال يترك مجاال للتأويلتتأكد من وضع السياسات والعبارات بش. 
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  تتأكد من قيا  المؤمن له بتعبئة طلب التأمين بالكامل. 

   تتأكد من أن أقساط التأمين تشمل على تكلفة الوثائق، بما في ذلك التكاليف غير المباشرة مثل اإلعالنات

 .والرسو  القانونية

   مسؤوليات اإلدارات ذات العالقات بأنشطة االكتتاب وضع الضوابط التوجيهية لالكتتاب الخاصة بتحديد

 .()على سبيل المثال ومن دون الحصر إدارة المبيعات وإدارة تسوية المطالبات وإدارة إعادة التأمين، الخ

   من الالئحة التنفيذية لنظا  مراقبة شركات التأمين التعاوني  51إعادة تأمين جاء من المخاطر وفقا للمادة

 .نتج من أجل تقليص المخاطر اإلجمالية ومراقبتها وتعايا تحمل المخاطرقبل بيع أي م

   إجراء مراجعة دورية وكافية لمدى مالئمة وثائق التأمين والضوابط التوجيهية لالكتتاب، وعملية

 .االكتتاب لضمان سير عمل كل إدارة بفعالية

 طالبات ألصحاب وثائق التأمين كل حسب تغطيته. وعندما : وهي المخاطر المرتبطة بعملية تسديد الممخاطر تسوية المطالبات

 :تواجه الشركة مخاطر تسوية المطالبات، يجب عليها أن

  مراجعة قرارات تسوية المطالبات لضمان اتخاذها وفقا لتغطية وثيقة التأمين والذي من شأنه أن يقلص

 .قبلالتكاليف اإلضافية المرتبطة باتخاذ القرارات غير المناسبة في المست

 إجراء تقييم دوري إلجراءات ومبادئ تسوية المطالبات لتعايا فعاليتها وجودتها. 

  تحديد وتطبيق عملية لتسوية المطالبات مع شركات إعادة التأمين من أجل تسهيل تسوية تلك المطالبات. 

  تحديد وتطبيق آليات مناسبة من أجل وضع االحتياطات المناسبة. 

 قسا  لقبول مطالبات أصحاب المصلحة وتقييم ومعالجة المطالبات. تحتفظ وضع إجراءات لمطالبات اال

الشركة بالسجالت المرتبطة بمطالبات أصحاب المصلحة وتصنيفهم حسب المطالبات المدفوعة والغير 

 .مدفوعة والمرفوضة

 طأ في تقنية المعلومات.  : وهي مخاطر تحدث نتيجة الخطأ أو الفشل في سير أعمال الشركة، بسبب خمخاطر تقنية المعلومات

 :وعندما تواجه الشركة مخاطر تسوية المطالبات، يجب عليها أن تتخذ اآلتي

 تتمتع بنظا  تقنية معلومات مناسب لحماية أمن البيانات. 

  تقو  بمراجعة دورية وتحديث مستمر لنظا  تقنية المعلومات ووضع خطط التعافي من الكوارث. 

  ليةتستخد  برامج موثوق بها وأص. 

  تضع نظا  مضاد للفيروسات على أن يكون حديث ومركب على جميع خواد  واجهاة الكمبيوتر.. 

 تحافظ على جميع المعلومات المالية والمعلومات األخرى الحساسة في مكان آمن. 

  حفظ نسخ احتياطية عن كل معلومات الشركة. 

 الشركة من خاللها تحديد سعر قسط التأمين المناسب. وعندما : وهي المخاطر الناتجة عن العملية التي تحاول مخاطر التسعير

 :تواجه الشركة مخاطر التسعير، يجب عليها أن

 تأخذ في االعتبار جميع المخاطر المحتملة باستخدا  الوسائل المناسبة عند تحديد سعر للمنتج. 

 لى االرباح، إن وجدت. في تقييم أرباح وخسائر العمل لتحديد اآلثار المرتبطة بتعديل سعر قسط التأمين ع

 .(حالة بروز أنماط جديدة، يجب على الشركة إطالق عملية تقييم األسعار )أي إعادة التسعير

  إشراك خبراء اكتواريين في تحديد أسعار المنتج. 

 يجب أن يكون السعر عادل ومعقول ومالئم؛ 
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 ناسب مع مخاطر  الشركة ووفقا يتم تحديد السعر وفقا الرشادات االكتتاب في الشركة التي تتالء  وتت

  لالحتياطات التقنية المالئمة؛

  تاويد الوكالة بالمبررات واألساس المستخد  لتحديد األسعار. ال تعتمد هذه األسعار على تسعيرات الشركة

 .األخرى

 بجزء من قيمتها.  : وهي المخاطر المرتبطة بعدم القدرة على بيع األصول بالسرعة الكافية من دون التضحيةمخاطر السيولة

من شأن مخاطر السيولة أن تنشأ عندما تغطي الشركة التزاماتها بأصول طويلة األمد. وعندما تواجه الشركة هذه المخاطر، 

 :يجب عليها أن

 تلجأ إلى اختبار التحمل لتحديد النقص المحتمل في السيولة ومواجهته. 

   أفضل الحاالت وأسوأها، من أجل تحديد أساليب تستخد  أساليب تحليل الحاالت االفتراضية التي ترسم

 .مواجهة النقص في السيولة في حالة حدوثها

  تراقب ارتفاع إلغاء الوثائق التي تعتبر مؤشر على وجود مشكلة في السيولة. 

   تستخد  ممارسات سليمة إلدارة األصول وااللتاامات من أجل الحد من تعرض الشركة لنقص في

 .السيولة

  وعة من األساليب، مثل خطوط االئتمان، للحصول على السيولة بسرعة عند الضرورةاعتماد مجم. 

 وهي المخاطر المرتبطة بشك في قدرة الطرف اآلخر على الوفاء بالتزاماته. ويدل تاريخ العميل في التأخر مخاطر االئتمان :

 .شركة هذه المخاطر، يجب عليهاعلى التسديد ووضع االقتصاد بشكل عام على مخاطر االئتمان. وعندما تواجه ال

  المستحقاتتنفيذ جدول صار  لدفع. 

 وضع قيود على منح االئتمان من ناحية جودته وكميته. 

  القيا  بمراجعة دورية لسياسة منح االئتمان التي تعتمدها الشركة، في محاولة لتحديد مجاالت الضعف في

 .هذه السياسة، والتدخل في حال اكتشاف أي ضعف

: وهي مخاطر تغير قيمة االستثمار بسبب تغير سعر الفائدة. إن الفئات الرئيسية لمخاطر أسعار الفائدة أسعار الفائدةمخاطر  

  :هي

 مخاطر األساس: تحصل عندما تختلف عوائد الشركة من االستثمارات عن العوائد من التااماتها. 

  القصيرة األمد عن عوائد االستثمارات مخاطر منحنى العوائد: تحدث عندما تختلف عوائد االستثمارات

 .طويلة األمد

  مخاطر إعادة االستثمار: تحصل عندما تجبر الشركة على إعادة االستثمار في أصولها بمعدل أدنى و/أو

 .إعادة تسديد خصومها بمعدل أعلى

 وق والمسؤوليات بين مخاطر حوكمة الشركة: وهي المخاطر المرتبطة بالقواعد التي تنص على كيفية تقاسم مختلف الحق

 .مختلف الجهات المعنية في الشركة، وعلى نحو خاص أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين واألطراف المالية األخرى

 وهي المخاطر المتعلقة بالتغير في قيمة االستثمار الناتج عن التغير في سعر صرف العمالت، مخاطر أسعار صرف العمالت :

لتصدير واالستيراد وكذلك االستثمارات العالمية. عند مواجهة مخاطر أسعار صرف والذي يؤثر بدوره على أعمال ا

 :العمالت، يجب على الشركة تبني المقاييس التالية

  حدود المركا: تحديد حد أعلى لعملة معينة يمكن االحتفاظ بها خالل ساعات التداول العادية وذلك لتحديد

 .المركا
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 ة لوقف الخسائر الناتجة عن تغير أسعار صرف العمالت حتى ال حدود الخسارة: تحديد مستويات معين

  .تتعرض الشركة لمايد من الخسائر التي ال تضر بها

 وهي المخاطر المرتبطة بعملية نقل جزء من الخطر إلى شركة أخرى، وتبرز مخاطر إعادة التأمين مخاطر إعادة التأمين :

 .هاعندما تعجز شركة إعادة التأمين عن تلبية موجبات

 وهي المخاطر الناتجة عن الرأي السلبي عن الشركة من قبل العموم. هذه المخاطر تحد من قدرة الشركة على مخاطر السمعة :

إقامة عالقات أو خدمات جديدة أو االستمرار في خدمة عمالء حاليين، والذي بدوره قد يعرض الشركة إلى خسائر مالية، أو 

ر بالتالي على إيراداتها ورأسمالها. عندما تواجه الشركة مخاطر السمعة، يجب عليها نقص في عدد العمالء، والذي قد يؤث

 .توخي الحذر عند التعامل مع العمالء والمجتمع

 وهي الناتجة عن حدوث تغيرات في بيئة العمل واالستثمار داخل الدولة والذي بدوره يؤثر على ربحية مخاطر الدول :

  :الدولة. مخاطر الدول ناتجة من التاليالشركات التي تعمل في هذه 

 الكلي في الدولة، والناتج عن إتباع سياسات نقدية ومالية غير فعالة والذي قد يؤدي إلى  سوء إدارة االقتصاد

  .حدوث التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، والكساد، الخ

 الحروب أو عد  االستقرار السياسي. 

  قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف أو تعطل العملعد  االستقرار في سوق العمل والذي. 

 وهي المخاطر الناتجة عن مخالفة األنظمة واللوائح والتعليمات. عند مواجهة هذا النوع من المخاطر مخاطر عدم االلتزام :

 :يجب على الشركة مايلي

 التأكد من االلتاا  بجميع األنظمة واللوائح التي تحكم عملها. 

 تعميمات المنظمة لنشاط الشركة، وكذلك سياسات وإجراءات الدفعمتابعة كافية لجميع ال. 

 التأكد من جدية ومالئمة العالقات التعاقدية مع العمالء واألطراف األخرى 

 هي المخاطر الناتجة عن تقلبات في سعر السوق وأسعار الفائدة والعملة األجنبية واألوراق المالية والسلعمخاطر السوق : 

 ثر واالحتماليةقياس المخاطر: اال 2.4.8

 :يجب على الشركة قياس المخاطر من خالل تقييم

 أثرها، أي قياس حدتها واألذى المحتمل الناتج عنها الذي قد يواجه نشاط الشركة. 

 احتمالها، أي إمكانية وقوعها. وترتفع حدة المخاطر التي تواجهها الشركة مع زيادة احتماالت وقوعها. 

المخاطر التي تواجهها من خالل تقييم وتحديد نوعية مختلف العوامل المرتبطة بكل نوع من أنواع يجب على الشركة قياس أثر 

المخاطر باستخدا  على مستويات عدة. في حال بروز مخاطر غير قابلة للتقييم ، يجب أن تقو  الشركة بتقييم نوعي يتالئم مع 

 .نوع الخطر

 عملية القياس 2.4.1

نشطة العمل لجمع أثر المخاطر واحتمال وقوعها، والحصول على خارطة كاملة لتقييم يجب أن تلجأ الشركة إلى عدد من أ

 :المخاطر. تتألف عملية قياس المخاطر من الخطوات التالية

 جمع المخاطر المشابهة والمرتبطة في فئات متجانسة. 
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  تحديد حوافز المخاطر أو المتغيرات التي تؤثر على احتماالت وآثار المخاطر المحددة. 

 تحديد السبب أو مصادر المخاطر. 

 تقييم تبادل وترابط وتوقيت المخاطر المحددة. 

 تقدير عوامل المخاطر أو التعرض للمخاطر. 

 تنفيذ عملية ضرب احتمال بروز المخاطر بنتيجة أو أثر حصول الخطر )من الناحية المالية( في حال تكرر الخطر 

  ر ومقارنتها بإطار المخاطر التخاذ اإلجراءات المالئمةتحديد أثر المخاطر من خالل تقييم عوامل الخط. 

  ترتيب المخاطر وفق األولوية. 

 .تطوير نظرة شاملة على محفظة المخاطر في الشركة 

 تقييم المخاطر

يجب مقارنة المخاطر المحتملة بمعايير مخاطر المؤمن من أجل اتخاذ القرار حول األولويات، على نحو يسهل معالجة كل 

 .وحله بطريقة مناسبةخطر 

 الحد من المخاطر

يجب أن تطبق الشركة اإلجراءات الضرورية للحد من المخاطر، بما في ذلك وضع المعايير المناسبة ووضع الحدود 

 .للموظفين كل وفق خبرته ومستوى كفاءته

 :يمكن أن تتألف استراتيجيات الحد من المخاطر من التالي

  باألعمال التي تحمل مخاطر محتملةتفادي الخطر: ال تقوم الشركة. 

  القبول: تقبل الشركة الخسارة عند وقوعها. 

  التقليص: تقلص الشركة حدة خسائرها. 

   النقل: تطلب الشركة من طرف آخر قبول المخاطر من خالل التوقيع على عقد أو عمليات التغطية )على سبيل المثال ومن

 (.دون الحصر  إعادة التأمين

  ستفيد الشركة من المخاطر لتحقيق أرباح مالية غير مباشرة )على سبيل المثال ومن دون الحصر من خالل االستفادة: ت

 اإلعالنات(

 مراقبة المخاطر

يجب أن يكون لدى الشركة هيكل مراقبة فعال لضمان االلتاا  بمعايير وحدود المخاطر، وتوثيق أي تغيير والموافقة عليه. 

واضحة لتحقيق في حاالت عد  االلتاا  لعد  تكرار وقوع هذه األحداث مجدداً. كما تقو  ويجب أن تضع الشركة إجراءات 

لجان المراقبة ووظائف اإلشراف الداخلية بتوضيح عواقب عد  االلتاا  بالحدود المذكورة أعاله. ونذكر من هذه اللجان، على 

لمطالبات ولجنة إعادة التأمين ولجنة التعويضات ووظيفة سبيل الذكر ال الحصر، لجنة المخاطر ولجنة االستثمار ولجنة تسوية ا

 المراجعة الداخلية. وتحدد أنظمة حوكمة الشركة لدور كل لجنة وإطار عملها.

 المسؤوليات والمسائلة 2.5.11

يوفر هيكل حوكمة إدارة المخاطر الكلية آلية لالتصال واإلشراف واإلرشاد على جميع القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر الكلية. 

ومن المهم أن يتم توحيد االستجابة المنسقة لمخاطر معينة في إدارات الشركة، في حالة تقديم إطار عمل لتدفق المعلومات 
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قسم المركاي إلدارة المخاطر الكلية. ونظراً لتنوع العمليات والمشاريع لدى الشركة، فإن الخاصة بالمخاطر، وذلك ضمن ال

 .هيكل الحوكمة سيوفر قنوات مالئمة بحيث تشكل مساراً لتدفق المعلومات الخاصة بالمخاطر داخل الشركة

الشركة والحد منها ومراقبتها يكون مجلس إدارة الشركة واإلدارة العليا مسؤولين عن تقييم المخاطر التي تتعرض لها 

 :. لذلك، ينبغي على مجلس اإلدارةوعلى المستوى الفردي و اإلجمالي باستمرار

 فهم المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة. 

  تصميم استراتيجية إلدارة المخاطر تتسق مع التزامات الشركة تجاه مساهميها والمتطلبات النظامية التي يجب على الشركة

 .اتباعها

 موافقة كتابياً على سياسات إدارة المخاطرال. 

 ضمان تنفيذ أنظمة مراقبة إدارة المخاطر وعملها على نحو فعال. 

  التدقيق في إجراءات إدارة المخاطر التي تعتمدها اإلدارة العليا وإعطاء األولوية لمناقشات مواضيع إدارة المخاطر

 .واإلجراءات التي يجب اتخاذها

 ركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري )على سبيل المثال ال الحصر عبر إجراء اختبارات إعادة تقييم قدرة الش

 (التحمل

يتم وصف األدوار والمسؤوليات المطلوبة إلنشاء هيكل حوكمة المخاطر في الشركة في )الملحق )أ(، الشكل التوضيحي رقم 

 :(( للوظائف التالية6( والجدول رقم )1)

 دارةأعضاء مجلس اال 

 / العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذيالرئيس التنفيذي  

  مدير المخاطر 

  قسم إدارة المخاطر الكلية في الشركة 

  السلطات المسؤولة عن المخاطر 

  المسؤولون عن المخاطر 

  فرق تحليل المخاطر 

  المسؤولون عن االستجابة للمخاطر 

  المراجعة الداخلية 

كبار المدراء بوضوح ووضع مستويات السلطة والتفويض. لذا، يجب على الشركة  ينبغي على الشركة تحديد مسؤوليات

يجب على اإلدارة أن تستعين بدعم  .تصميم هيكل تقرير يضمن حصول اإلدارة على المعلومات الضرورية إلدارة المخاطر

  .إضافي يقدمه فريق عمل يتمتع بخبرة مناسبة وأنظمة مراقبة مناسبة وتقنية معلومات حديثة

 :ينبغي أن يتضمن دور اإلدارة العليا في الشركة فيما يتعلق بإدارة المخاطر اآلتي 

 فهم واضح لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر التي تعتمدها الشركة. 

 ضمان سير أنشطة الشركة في إطار السياسات واألنظمة الموافق عليها. 

 اطرإبالغ مجلس إدارة الشركة بأي خرق لممارسات إدارة المخ.  



 

 941 من 81 الصفحة         شركة المجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني   - متاليف | دليل الحوكمة
 

 

( عن إدارة المخاطر على األقل، على أن يكون واحداً مسؤوالً عن التأمين العا  والتأمين 6يجب على الشركة تعيين مسؤولين )

يجب أن يتماشى عدد وخبرة موظفي إدارة المخاطر مع طبيعة ومقياس الصحي وآخر مسؤوالً عن تأمين الحماية واالدخار. 

سيتبع قسم إدارة المخاطر الرئيس التنفيذي  ة التأكد من استقالليتهما عن مسؤولي االكتتاب.على الشركوتعقيد أعمال الشركة. 

 أو اإلدارة العليا األخرى كما سيتبع رئيس إدارة المخاطر إدارياً لجنة المخاطر مباشرة بدون وسيط.

 

 إطار عملية إدارة المخاطر الكلية 2.5.11

مخاطرها الكلية. وتوفر هذه العملية وسيلة منطقية ومنهجية لوضع السياق تستخد  الشركة عملية من سبع مراحل إلدارة 

وتحديد المخاطر وتحليلها ودمجها وتقييمها وعالجها ومراقبتها واإلبالغ عنها بطريقة تسمح للشركة باتخاذ القرارات المتعلقة 

  .بالمخاطر والفرص واالستجابة لها في الوقت المناسب عند ظهورها

 

 سئوليات قسم إدارة المخاطر:التزامات وم 2.4.06

 

 تطبيق استراتيجية إدارة المخاطر. -أ

 مراقبة مخاطر الشركة. -ب

 إعداد سياسات وإجراءات فعالة إلدارة مخاطر وتحديد وتقييم وضبط وتخفيف ومراقبة المخاطر. -ت

 التعرف على المخاطر الناشئة والتوصية باإلجراءات التصحيحية لتخفيفها وإدارتها. -ث

 الشركة وتعرضها للمخاطر )على سبيل المثال ممارسات اختبار الضغط(.تقييم مدى تقبل  -ج

 إعداد خطة بديلة. -ح

 التنسيق مع اإلدارة العليا لتأكد من فعالية وكفاءة نظا  إدارة المخاطر. -خ

 

 السلوك المهني 2.2

 تعريف السلوك المقبول للمسؤولين وغيرهم من الموظفين 2.2.0

نة قواعد السلوك المهني ألعضاء مجلس اإلدارة وكافة تسعى الشركة إلى تحديد المبادئ المرتبطة  بسياستها فيما يتعلق بمدوَّ

الموظفين ووضع بيانات عن الموقف تدعم ثقافة السلوك المهني في الشركة.  تقتضي السياسة بأن يُظِهر مجلس اإلدارة وكافة 

يرهم ممن يرتبطون بالشركة، وتحديث الموظفين أعلى مستويات السلوك المهني في السلوكيات التي تصدر عنهم وعن غ

 .وتجديد معاييرها وفقاً لذلك

 :سيتم تحديد معايير السلوك المهني المتعلق بمجلس اإلدارة وموظفي الشركة وإبالغها لتعايا ما يلي

  النزاهة بما في ذلك تسوية التعارض الفعلي أو الظاهري في المصالح بين األعمال الشخصية وأعمال الشركة. ويحدث

التعارض في المصالح بموجب هذه السياسة عندما يحقق عضو مجلس اإلدارة أو الموظف )أو أقاربهم( منافع شخصية من 

 قرارات الشركة؛

  االفصاح الكامل والمنصف والدقيق والمفهوم والمقدم في الوقت المناسب عن التقارير الخارجية الدورية؛ 

  ة؛االمتثال للقواعد واللوائح الحكومية الساري 

  الحث على اإلبالغ الداخلي عن انتهاكات المدونة؛ 

  المساءلة عن االلتزام بالمدونة؛ و 

  اإلفصاح عن المصالح التي قد يكون لها تأثير على اإلجراءات التي يجري النظر فيها من قبل المجلس أو من قبل موظفي

 .الشركة
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 :السلوك المهني في أعمالهم وقرارتهم وسلوكهم المهنييسعى مجلس إدارة الشركة إلى تطبيق المبادئ التالية من 

 إنشاء فلسفة عمل تقوم على االحترام والثقة والنزاهة والصدق؛ 

 االلتزام بالقوانين السارية بما في ذلك حماية الُمبلغ عن المخالفات واالحتفاظ بالسجالت وغيرها من القوانين السارية؛ 

 عالقات التعاقدية التي تشارك بها الشركة والهدايا فيما يتعلق بفرص العمل في تجنب التعارض في المصالح بما يتضمن ال

 األنشطة الخارجية للشركة التي قد تضر بعملها واستخدام ممتلكات الشركة ألغراض شخصية أو استخدام معلوماتها السرية؛

  ارض محتمل في المصالح قبل يجب أن يفصح أعضاء مجلس اإلدارة للمجلس بأكمله عن أي تعارض في المصالح أو تع

اتخاذ أي اجراء قد يخلق تعارضاً في المصالح. وال يسمح ألعضاء مجلس اإلدارة ممن لهم مصالح تتعارض مع مصالح 

 .الشركة المشاركة في اتخاذ قرارات الشركة التي تتعلق بمسائل تخلق تعارضاً في المصالح

 ض في المصالح قائم أو محتمل قبل اتخاذ أي قرار في المسائل التي يجب أن يفصح الموظفون لمسؤول االلتزام عن أي تعار

قد يظهر فيها تعارض في المصالح. وال يسمح للموظفين الذين لديهم مصالح تتعارض مع مصالح الشركة المشاركة في أعمال 

 .الشركة التي تتعلق بمسائل تخلق تعارضاً في المصالح

  وإبالغ المعلومات في تقرير الشركة السنوي والبيانات الصحفية وغيرها من ضمان االعداد الدقيق والكامل والمفهوم

 اإلفصاحات العامة؛ و

  التصرفات األخرى التي يحددها مجلس اإلدارة على أنها سلوك مقبول والتي لم تتم اإلشارة إليها بشكل خاص هنا. 

قتضيه الجهات المنظمة بشأن أي تغييرات تنظيمية يقد  مسؤول االلتاا  التوصيات ألعضاء مجلس اإلدارة على النحو الذي ت

لمجلس اإلدارة عن  لجنة المراجعةأو تغييرات في بيئة عمل الشركة وإبالغ المجلس بفرص تطوير هذه السياسة ويجب ابالغ 

 وسيبذل جميع الموظفين قصارى جهدهم لاللتاا  بشروط السياسة.  .أي انتهاك لهذه السياسة 

توجه سلوك أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن  المبادئ والقيم التي 2.2.6

 المجلس

يتولى مجلس إدارة الشركة مسؤولية توجيه إدارة أعمال الشركة واالشراف عليها بما يحقق المصالح الفضلى للمساهمين وبما 

بترشيح أعضاء اإلدارة العليا ويراقبهم يتفق مع المساهمة االجتماعية الجيدة للشركة. ويقو  مجلس اإلدارة في تنفيذه لمسؤولياته 

ويشرف على التقارير المالية وااللتاا  القانوني ويحدد مبادئ الحوكمة للشركة وينفذ سياسات الحوكمة الصادرة عنها. ويتولى 

 .الستراتيجيالمجلس واإلدارة مسؤولية وضع القيم التشغيلية ومدونة قواعد السلوك المهني للشركة وتحديد األولويات والتوجه ا

تتطور استراتيجية وقيادة الشركة استجابةً للتغير في ظروف السوق، إال أن رؤيتها وقيمها تبقى ثابتة وكذلك الحال بالنسبة 

لمبادئ الحوكمة التي تشكل مع رؤية وقيم الشركة األساس الذي تبنى عليه سياسات الحوكمة. وتؤمن الشركة بأن الحوكمة 

جموعة فعالة من الممارسات المحددة وإنما هي انتشار ثقافة المسؤولية في كافة أرجاء الشركة. الرشيدة ال تقتصر على م

ويتمثل الغرض من الحوكمة في تعايا كل منهما. كما تؤمن الشركة بأن الحوكمة الرشيدة تعتمد بشكل كبير على طبيعة قيادتها 

 .عون بقدرات قيادة ونااهة مثبتةوهي تلتا  بتوظيف واستبقاء أعضاء مجلس إدارة ومسؤولين يتمت

 تؤمن الشركة بالنااهة والمساءلة والعمل الجماعي واإلبداع:

تؤمن الشركة بوجوب مراعاة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجنة المجلس ألعلى معايير النااهة الفردية والمؤسسية  النااهة:

في تعامالتهم مع بعضهم البعض. ويجب على كافة المساهمين حماية أصول الشركة وااللتاا  بجميع قوانين وسياسات الشركة. 

 .  المتبادل والثقةكما يجب أن يراعوا المعاملة العادلة واالحترا

: يجب أن يحتر  جميع أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجنة المجلس االلتاامات التي تعهدوا بها وتحمل مسؤولية المساءلة

 .كافة تصرفاتهم والنتائج المترتبة عليها. كما عليهم االلتاا  بالتحسين المستمر الذي يشكل جاًءا ال يتجاأ من ثقافة الشركة

: يجب أن يعاز كافة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجنة المجلس بيئة تشجع على اإلبداع واالبداع والتميا العمل الجماعي

من خالل العمل الجماعي. وعليهم ممارسة وظائفهم القيادية التي تعلم وتلهم وتشجع المشاركة الكاملة والتنمية المهنية. وتشجع 

 .الشركة التواصل والتفاعل المنفتح والفعال
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تدرك الشركة بأن اإلبداع هو أساس عملنا. لذا فهي تحث كافة المساهمين على تطوير أفكار جديدة ومطورة لكل ما  بداع:اإل

 .وتشجع الشركة االبداع واالنفتاح وتتوقعه من موظفيها وتثمنه سعياً للتغيير واستحداث مناهج جديد تقو  به.

 السرية 2.2.0

وأعضاء لجنة المجلس على سرية المعلومات المعهودة إليهم من الشركة وأي يجب أن يحافظ كافة أعضاء مجلس اإلدارة 

معلومات سرية يطلعون عليها من أي مصدر بحكم منصبهم كأعضاء مجلس إدارة إال عندما يكون االفصاح عنها مصرحاً به 

لتي قد تكون ذات جدوى للمنافسين أو أو مطلوباً من الناحية القانونية. وتتضمن المعلومات السرية كافة المعلومات غير العامة ا

 تضر بالشركة أو عمالئها في حال تم اإلفصاح عنها

ال يمكن االفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالشركة بما في ذلك تلك التي يتوقع أن تؤثر على سوق أسهم الشركة إال 

أو هيئة السوق المالية أو أي قوانين محلية بموجب توجيهات الشركة وأي لوائح صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي 

 أخرى مطبقة

 تضارب المصالح 2.2.5

يجب أن يفصح كافة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجنة المجلس للمجلس بشكل سريع عن أي حالة قد تعتبر تعارضاً في 

عن وجود مصالح المصالح أو تظهر على أنها تشكل تعارضاً في المصالح مع عمله كعضو مجلس إدارة. ويجب اإلفصاح 

 وعن طبيعة تلك المصالح )عالقة مالية أو عالقة عائلية أو عضوية مهنية أو خيرية أو تجارية(. 

 المعاملة العادلة 2.2.5

يجب أن يضمن أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة تتبع سياسات تتطلب المعاملة العادلة مع عمالء الشركة ومورديها 

ظف أو مسؤول من ماايا غير مستحقة من أي شخص من خالل التالعب أو اخفاء ومنافسيها وتنص على عد  انتفاع أي مو

 .معلومات أو اساءة استخدا  المعلومات السرية أو تحريف الوقائع أو أي ممارسات معاملة غير عادلة أخرى

 فرص الشركة 2.2.2

الشركة عندما تسنح لهم  تقع على أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولية قانونية إلى جانب واجبهم نحو الشركة لتعايا مصالح

 :الفرصة بذلك، وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة القيا  بما يلي

 
  انتهاز الفرص التي يكتشفونها من خالل استخدام ممتلكات الشركة أو معلوماتها أو التي يطلعون عليها بحكم منصبهم كأعضاء

  مجلس إدارة لمصالح شخصية؛

  أو استغالل منصبهم كأعضاء مجلس إدارة لتحقيق مكاسب شخصية؛ أو استخدام ممتلكات الشركة أو معلوماتها  

  التنافس مع الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الحصول على فرص العمل التي تسعى الشركة الغتنامها. 

 حماية أصول الشركة 2.2.7

استخدا  كافة أصول الشركة يجب على أعضاء مجلس اإلدارة حماية أصول الشركة وضمان استخدمها بشكل فعال. ويجب 

 ألغراض أعمال مشروعة.

 قبول الهدايا 2.2.8

لاير سعودي للمجلس أو  1111يملك مجلس اإلدارة صالحية تحديد إما قبول أو رفض أي هدية )مثل هدية تايد قيمتها عن 

ي أو أي مساهمة أخرى في لاير سعودي لجميع أفراد الكادر(، أو هبة أو أعطية أو مصلحة نفعية في اتفاق ائتمان 511لجانه أو 

 .ملكية بما يحقق المصلحة الفضلى للشركة ويتوافق مع أغراضها ورسالتها

يجوز للمجلس رفض أي هدية وإرجاعها ألصحابها أو وكالء أصحابها في حال حدد المجلس أن تلك الهدية ال تصب في 

 .مصلحة الشركة

ية األصوات دون تقييد صالحيته بقبول الهدايا ويجب أن يخول في يجوز أن يعتمد المجلس أو يعدل هذه السياسة بقرار بأغلب

 النظر في المساهمات المقدمة في كل حالة على حدة في حال اعتبر ذلك مالئماً 
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 االلتزام بالمتطلبات التنظيمية 2.2.9

مل بناًء على معلومات يجب أن يلتا  أعضاء مجلس اإلدارة بجميع القوانين واألنظمة واللوائح السارية بما في ذلك قوانين التعا

يجب أن يضمن أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة تتبع سياسات تتطلب التعامل العادل مع عمالء الشركة ومورديها  .داخلية

ومنافسيها وتنص على عد  انتفاع أي موظف أو مسؤول من ماايا غير مستحقة من أي شخص من خالل التالعب أو اخفاء 

 .المعلومات السرية أو تحريف الوقائع أو أي ممارسات معاملة غير عادلة أخرىمعلومات أو اساءة استخدا  

 االبالغ عن المخالفات 2.2.11

 :يجب أن يعاز المجلس السلوك المهني ويشرف عليه ليضمن أن الشركة

 خاذه تشجع الموظفين على التحدث إلى مشرفيهم ومدراءهم والموظفين اآلخرين المناسبين عند الشك في أفضل تصرف يمكن ات

وفقاً  لجنة المراجعةفي موقف معين واإلبالغ عن االنتهاكات للقوانين واألنظمة واللوائح أو مدونة السلوك المهني ألعضاء 

 لسياسة اإلبالغ عن المخالفات التي تتبعها الشركة؛ و

 إبالغ الموظفين بأن الشركة ال تسمح باالنتقا  بسبب تقديم تقارير بحسن نية. 

المالية بأن يعد مجلس اإلدارة سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع األطراف المعنية مع مراعاة حماية حقوقهم  تقتضي هيئة السوق

 ويجب أن تغطي هذه السياسة ما يلي على وجه التحديد

 آليات تعويض األطراف المعنية في حالة انتهاك حقوقهم التي يحددها القانون وعقودهم؛ 

 التي قد تنشأ بين الشركة واألطراف المعنية؛ آليات تسوية الشكاوى أو النزاعات 

 اآلليات المناسبة للحفاظ على عالقات جيدة مع العمالء والموردين وحماية سرية المعلومات المتعلقة بهم؛ 

  مدونة قواعد السلوك المهني لألعضاء التنفيذين والموظفين التي تتوافق مع المعايير األخالقية والمهنية المناسبة وتنظيم

 قتهم باألطراف المعنية. ويحدد مجلس اإلدارة اجراءات اإلشراف على هذه المدونة وضمان االلتزام بها؛ وعال

 مساهمات الشركة االجتماعية. 

 مكافحة االحتيال 2.7

أن يقيم عملية تحديد مخاطر االحتيال المتبعة من قبل اإلدارة، وتطبيقها  لجنة المراجعةيجب على مجلس اإلدارة من خالل 

إلجراءات مكافحة االحتيال ووضع "حالية االستعداد المناسبة". وتساعد عملية اإلشراف الفعالة من قبل المجلس على تعايا 

س على ضمان أن تقو  اإلدارة العليا التاا  اإلدارة بتهيئة ثقافة "عد  التغاضي" فيما يتعلق باالحتيال. وسيعمل المجل

( على تطبيق اإلجراءات المالئمة للحد من االحتيال ومكافحته وذلك من أجل العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي)وباألخص 

حماية المستثمرين والموظفين وغيرهم من المعنيين بشكل أفضل. وال تساعد عملية التقييم والمراقبة من قبل المجالس على 

د من أن اإلدارة العليا تقو  بمسؤولياتها وحسب، ولكنها كذلك تحول دون أن تشترك اإلدارة العليا بأي نشاط يشتمل على التأك

احتيال )وذلك من خالل التأكد من خلق بيئة تكون فيها أي محاولة من قبل اإلدارة العليا إلشراك الموظفين في ارتكاب االحتيال 

، والسيما لجنة المراجعةلتقارير بشأنها من قبل هؤالء الموظفين إلى األفراد المعنيين، مثل أو التستر عرضةً ألن يتم رفع ا

المجلس(. وستؤدي الحوكمة األفضل للشركة إلى التحسين في أنظمة المسائلة، والحد من مخاطرة االحتيال أو المعامالت غير 

ة في الشركة على ضمان االلتاا  بالقوانين واألنظمة المعتمدة من قبل مسؤولي الشركة. وسيساعد النظا  الفعال للحوكم

  السارية، وسيجنب الشركة من الخوض في عمليات قضائية مكلفة.

  :سيعمل المجلس، كجاء من واجباته فيما يخص مكافحة االحتيال، بالتأكد مما يلي

 أن يتم مناقشة مكافحة االحتيال بشكل فعال وأن يكون هذا األمر أولوية لدى المجلس.  

 أن يكون هنالك برنامج مطبق للحد من االحتيال، وأن يكون معروفًا لدى الموظفين.  

 أن يكون هنالك سياسات واضحة فيما يتعلق بتعارض المصالح، والسيما تعريف هذه القضية ومنعها.  
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 و ال يكون النقاش أن ال يكون المجلس تحت سيطرة شخص واحد )أو مجموعة صغيرة(، بحيث ال يكون هنالك مساحة للنقاش أ

  .ذا فعالية

  في حال اكتشاف حالة محتملة  لجنة المراجعةأن يكون هنالك سياسة للتواصل ألعضاء الكادر واألعضاء لمناقشة القضايا مع

  .بالتحقق من القضية بشكل أوسع وتكون مسؤولة عن إبقاء المجلس على اطالع بالقضية لجنة المراجعةمن االحتيال. وستقو  

 ن هنالك أدلة مكتوبة وواضحة بخصوص السياسات واإلجراءاتأن يكو 

 أن يكون هنالك خطط/سياسات للتعامل مع الكوارث/الحاالت الطارئة 

 أن يكون هنالك نظا  موثق بشكل جيد لنظم الرقابة الداخلية وأن يتم مراقبة فعاليته بشكل دوري 

 المراجعة الداخلية وإجراءات الرقابة الداخلية 2.8

 المسؤوليات التالية: لجنة المراجعةيقع على مجلس اإلدارة من خالل 

  وضع )أو تبني( سياسات وإطار للرقابة الداخلية والموافقة عليها بحيث تنظم ما قد ينشأ من تضارب في المصالح والتعامل مع

ويشتمل هذا على إساءة استخدا  أصول أي حاالت محتملة للنااع بين أعضاء المجلس، واإلدارة التنفيذية، وأصحاب األسهم. 

  .الشركة ومرافقها والتصرف االعتباطي الناجم من التعامل مع األطراف ذات العالقة

 التأكد من نااهة اإلجراءات المالية والمحاسبية والسيما اإلجراءات المتعلقة بتحضير التقارير المالية.  

 مراقبة عملية تطبيق إطار العمل إلدارة الشركة.  

 لتأكد من أن إطار عمل الرقابة الداخلية مدرج بشكل مالئم في الشركة بأكملها، وأنه مفهو  بشكل كامل، ومفروض من قبل ا

  .إدارة الشركة

  يجب أن يكون هنالك مراجعة مستمرة )كل سنتين على األقل( إلطار عمل الرقابة الداخلية المرتبط بعمل وحدة المراجعة

 .أنظمة الرقابة الداخليةالداخلية  التي تتوافق مع 

 المراجعة الداخلية وسياسات إجراءات الرقابة الداخلية 2.8.1

 يجب أن يتم توثيق إطار عمل الرقابة وأن تتم مراجعته بشكل دوري من أجل ضمان استمرار فعاليته.  

  بأكملهايجب وضع معايير إعداد التقارير لجميع أقسا  العمل من قبل اإلدارة وأن يتم تطبيقها في الشركة.  

 يجب وضع األنظمة واإلجراءات من أجل المساعدة في تحديد المخاطر األساسية ومراقبتها وإعداد التقارير بشأنها.  

  يجب أن يكون لجميع طلبات تصميم العمل المؤتمتة منصة مركاية فعالة ونظا  للرقابة باستخدا  قاعدة عامة من أجل تنفيذ

  .العملية، من أجل أتمتة أكبر قدر من إجراءات الرقابةعمليات األعمال المشابهة، في هذه 

  يجب أن تقو  اإلدارة بوضع معايير إعداد التقارير الوظيفية والتقارير المتعلقة بالعمليات، والتقارير المالية باإلضافة إلى بعض

  .التقارير اإلدارية، وذلك من أجل تطبيقها في الشركة

 من أجل تحديد المخاطر األساسية ومراقبتها والتقرير بشأنها، والسيما مخاطر االئتمان،  يجب أن يكون هنالك أنظمة وإجراءات

  .والسيولة المتغيرة، والمخاطرة التشغيلية والتنظيمية والمالية

 وضع )أو االستعانة بمصادر خارجية في القيا  بذلك( وتطبيق سياسات لمنع االحتيال والكشف عنه؛  

 خارجية في القيا  بذلك( وتطبيق السياسات واإلجراءات الخاصة بأنظمة الرقابة العامة على  وضع )أو االستعانة بمصادر

الحاسوب، والطلب من المدير التنفيذي للمعلومات أن يؤكد وبشكل سنوي على أن بيئة الرقابية العامة على الحاسوب في الشركة 

د تقريًرا بخصوص أي من وظائف أنظمة الرقابة العامة على مالئمة وفعالة. كما يجب على المدير التنفيذي للمعلومات أن يع

 .الحاسوب خالل عملية مراجعة نهاية العا 
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  يجب تفويض المسؤولية مع بعض القيود عن األداء المالي مقابل خطة الموازنة، وعن اإلنفاق الرأسمالي، ومخاطر االئتمان

الوظيفية يجب أن تكون مسؤولة عن وضع السياسات واإلجراءات  ومخاطر السوق لإلدارة المباشرة المسؤولة. كما أن اإلدارة

والمعايير في مجاالت االلتاا  المالي والقانوني والتنظيمي، والمراجعة الداخلية ، والموارد البشرية، ومخاطر االئتمان ومخاطر 

  .السوق والمخاطر التشغيلية وأنظمة وعمليات الحاسوب

 لية من قبل قسم مستقل يضفي قيمة على المراجعة الداخلية  والذي يعمل على مراقبة السياسات سيتم مراقبة أنظمة الرقابة الداخ

والمعايير وفعالية الرقابة الداخلية في الشركة بشكل عا . ويجب أن يركا عمل قسم المراجعة الداخلية  على جوانب المخاطرة 

  .العالية في الشركة كما هو محدد في منهجية مبنية على المخاطر

   بمراجعة )و/أو اإلسناد( فعالية أنظمة الرقابة الداخلية ورفع التقارير بشكل دوري لمجلس اإلدارة. ويجب  لجنة المراجعةتقو

أن تشتمل العمليات األساسية المستخدمة من قبل اللجنة في تنفيذ عمليات المراجعة على التقارير الدورية من مدراء أقسا  

تقارير سنوية حول إطار عمل الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة والتي يتم قياسها وفق معايير المخاطر األساسية، وإعداد 

الشركة، بحيث تشمل ميع نظم الرقابة الداخلية، المالية وغير المالية، والتأكيدات السنوية من خطوط العمل واألقسا  التشغيلية 

و حاالت من التردد وانعدا  الثقة التي تكون ناجمة عن ضعف نظم الرقابة والشركات التابعة بأنه لم يكن هنالك خسائر مادية، أ

  .الداخلية، وتقارير المراجعة الداخلية ، وتقارير التدقيق الخارجي، والمراجعات الدقيقة والتقارير التنظيمية

  يما يتعلق بشهاداتهم المطلوبة والمدير المالي الرئيسي ف الرئيس التنفيذييجب على المجلس أن يراجع اإلفصاحات التي قدمها

والتي يجب أن تكون ضمن تقارير الشركة الدورية والتي يتم إرسالها إلى الهيئات التنظيمية، والسيما اإلفصاحات المقدمة للجنة 

لية، و حول )أ( حاالت العجا الكبيرة في تصميم أو تشغيل نظم الرقابة الداخلية، )ب( التغييرات الكبيرة في نظم الرقابة الداخ

  .)ج( أي عملية احتيال تنخرط فيها اإلدارة أو موظفون آخرون يكون لهم دور كبير في نظم الرقابة الداخلية في الشركة

بعملية مراجعة مع اإلدارة والمدققين الداخليين والمدققين الخارجيين لمدى كفاية نظم  لجنة المراجعةيقو  المجلس من خالل 

 .الرقابة الداخلية في الشركة، والسيما نظم الرقابة واألمن على أنظمة المعلومات المحوسبة

 

 

 

 

 

 وظيفة المراجعة الداخلية: 2.8.6

تسأل المراجعة الداخلية عن تقييم والتوصية باإلجراءات لتطوير كفاية وفعالية الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية 

 وإجراءات التقرير ومدى االلتاا  بها. 

 

 التزامات ومسئوليات المراجعة الداخلية: 2.8.1

 .العمل مع اإلدارة وفهم وتقييم المخاطر 

 تي وضعتها اإلدارة لتخفيف المخاطر.تقييم كفاءة الضوابط الداخلية ال 

 .تقييم الدرجة التي تعمل بها اإلدارة والضبط وإجراءات الحوكمة بفعالية وكفاءة 

 .تحديد والتوصبة بالتغييرات التي تضيف قيمة 

 .إجراء المراجعات األخرى الخاصة من قبل لجنة المراجعة واإلدارة التنفيذية 
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 ط الداخلي للشركة من قبل المراجعة الداخلية.فحص وتقييم كفاءة وفعالية نظا  الضب 

 .التلخيص والتقرير إلى مجلس اإلدارة 

 .التواصل مع مراجعي الحسابات الخارجيين فيما يتعلق بنتائج المراجعة 

 .التلخيص والتقرير للجنة المراجعة 

 .التواصل مع مراجعي الحسابات الخارجيين بخصوص نتائج المراجعة 

  الضوابط المحددة الصحيحة للقسم الذي يتم مراجعته كما هو موثق في ملف المخاطر.التأكيد على نشر 

 .فحص أي مخاطر هامة لتحديد مدى تهدئة المخاطر المحتملة 

  مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة على تحقيق أغراض الشركة عن طريق البحث عن أغراض ومنهجية ومبدأ لتقييم وتحسين

 وإجراءات الحوكمة.  فعالية إدارة المخاطر وضبط

  المساهمة في الضبط الداخلي عن طريق فحص وتقييم والتقرير وتقوية الضوابط الداخلية عن طريق استجابة اإلدارة لنقاط

 الضعف التي اكتشفتها.

 ريق مساعدة أعضاء مجلس إدارة الشركة، ال سيما مجلس اإلدارة واإلدارة على تنفيذ التااماتهم ومسئولياتهم بفعالية عن ط

تاويدهم بتحاليل األغراض وتقييم األداء و التوصيات و المشورة والمعلومات المتعلقة بعمليات التقييم التي يتم مراجعتها 

 وبتحقيق اإلدارة الفعالة بتكلفة معقولة.

 مالحضات والنتائج دون تأخيرإبالغ لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة  بجميع ال 

 

 جنة المراجعة للموافقة عليهاعرض خطة التدقيق السنوية على ل 

  تتبع اإلجراءات التصحيحية على أساس ربع سنوي وتحديث التقرير وفقا لذلك 

 

 

 هيكل المراجعة الداخلية: 2.8.1

المراجع الداخلي هو نشاط مستقل وموضوعي واستشاري مخصص إلضافة قيمة وتطوير عمليات الشركة. يتبع قسم المراجعة 

الشركة. يعمل قسم المراجعة الداخلية عن كثب مع قسم إدارة المخاطر واالمتثال. يجب أن يشتمل الداخلية لجنة المراجعة في 

نشاط المراجعة الداخلية على جميع أقسا  الشركة؛ لذا؛ يجب منحه الوصول إلى أي قسم داخل الشركة. يمتد ذلك إلى ما هو 

يجب عد  تقييم وصوله إلى أي مستندات أو سجالت أو أبعد من المحاسبة والضبط المالي إلى جميع عمليات الشركة. كما 

ممتلكات الشركة. يجب أن يكون لدى قسم المراجعة الداخلية كافة الخبرات والمهارات المطلوبة لتمكينه من تنفيذ أعمال 

 المراجعة فيما يتعلق بوظائف الشركة المتنوعة.

 

 (المخالفات عن اإلبالغ سياسة) السري اإلبالغ سياسة 2.1

 أو موظف أي قبل من قانونية غير أو أخالقية غير أعمال ممارسات أي عن للكشف للشركة رئيسياً  مورداً  موظف كل يُعد

 تجاه الالمباالة إظهار أو تفادي أو إخفاء إن. العليا اإلدارة إلى الممارسات هذه عن اإلبالغ ويجب. ومنعها ذلك غير أو عميل

  أو المشكلة تعقيد إلى يؤدي ويدركه الموظف يالحظه قانوني غير أو أخالقي غير نشاط أو أعمال ممارسة أو سلوك سوء أي

 أو رؤسائهم إلى مخاوفهم عن اإلبالغ الموظفين من الشركة تتوقع وبالتالي. الشركة بسمعة واإلضرار المالية األضرار زيادة

  .مناسباً  ذلك كان إن العليا اإلدارة

 خوف ودون سرية بطريقة االنتهاكات أو السلوك سوء أو األخالقية المخاوف عن اإلبالغ حول محددة بسياسة الشركة تتمتع

 الداخلية المحاسبية الرقابية اإلجراءات المخاوف تشمل أن ويمكن. المعنية األطراف من وغيرهم الموظفين لكافة االنتقا  من

 انتهاكات أي أو شكوكهم أو مخاوفهم من أي عن اإلبالغ للموظف يجوز. بأمرها المشكوك المحاسبية والمسائل واالحتيال

 هذه تتناول. الشركة في المتبعة المخالفات عن اإلبالغ سياسة  إلى الرجوع خالل من للخطر الشركة مصالح تعرض قد أخرى

 و والنااهة والصدق االحتراف معايير أعلى اعتماد خالل من وشفافة عادلة بطريقة شؤونها بتسيير الشركة التاا  السياسة

 عن اإلبالغ  المعنية األطراف من غيرهم و الشركة لموظفي تتيح التي اإلجراءات السياسة هذه تحدد. األخالقي السلوك

لجنة  أعضاء أو اإلدارة مجلس أعضاء أو المنتدب المجلس عضو/  الرئيس التنفيذي أو االلتاا  مسؤول إلى   مخاوفهم

 .بأنفسهم التعريف ودون سري بشكل الداخلية المراجعة قسم أعضاء أو المراجعة

 الغرض 2.9.1
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 وممثلين موظفين وبوصفهم. مسؤولياتهم أداء عند األخالقي العملي السلوك معايير بأعلى الموظفين جميع يتحلى أن ينبغي

 واالتحادية المحلية واللوائح القوانين بجميع يلتاموا وأن مسؤولياتهم أداء عند والنااهة بالصدق يتحلوا أن فيجب للشركة،

 مشبوه نشاط أو نشاط أي عن اإلبالغ مسؤولية الشركة في ومسؤول ومدير موظف كل عاتق على تقع وعليه،. بها المعمول

 .الشركة مصالح على للمحافظة حساساً  يعتبر أو الشركة تحضره

 األهداف 2.9.6

 :يلي ما هي السياسة هذه أهداف

 الممارسات عن واإلبالغ الشركة في لجنة المراجعة إلى الوصول األعمال وشركاء المعنية واألطراف للموظفين تتيح آلية توفير 

 و الشركة؛ في خاطئ سلوك أي أو المناسبة وغير األخالقية غير

 دون لجنة المراجعة إلى الوصول من( ال أ  للقوانين انتهاكاً  أكانت سواء) األخالقية غير الممارسة الحظ الذي الشخص تمكين 

 .ذلك اختاروا إذا هويتهم عن الكشف ودون مرؤوسيهم إبالغ إلى الحاجة

 التعريفات 2.9.0

 مجلس* أعضاء ذلك في بما ،(المواقع في أو المؤسسة مكتب في يعمل أكان سواء) الشركة في موظف كل تعني: الموظف 

 الشركة؛ إدارة

 للشركة؛ المهني السلوك قواعد مدونة: المدونة 

 غير أو أخالقي غير نشاط على دليالً  تكون قد معلومات تثبت أو وتفصح نية بحسن تتم اتصاالت أي يعني المحمي االفصاح 

 مناسب؛

 التحقيقات؛ خالل عنه األدلة جمع تم أو به يتعلق فيما أو ضده المحمي اإلفصاح  تقديم تم الذي الشخص يعني الموضوع 

 المتعلقة المسؤوليات على اإلشراف في للمساعدة الشركة إدارة مجلس أعضاء قبل من تعينها تم لجنة هي لجنة المراجعة 

 الداخليين المراجعين وأداء والتنظيمية القانونية بالمتطلبات وااللتاا  الرقابية واإلجراءات واإلبالغ المالية المحاسبة بممارسات

 الشركة؛ في والخارجيين

 المبلغ يكون أن ويمكن. بمالحظته قا  أخالقي غير نشاط أي حول افصاحاً  يقد  الذي الكيان أو الشخص هو المخالفة عن المبلغ 

 قانون تطبيق هيئة أو تنظيمية هيئة أو خارجي أو داخلي مراجع أو مورد أو عميل أو موظف لدى متعاقداً  أو متعاقدا أو موظفاً 

 آخر؛ خارجي طرف أي أو

 األخالقي السلوك مدونة تحكم والتي وخاطئ صحيح هو بما والمتعلقة عموماً  المقبولة بالمبادئ االلتاا  يعني األخالقي السلوك 

 و المحاسبة؛ ومخالفات المالية مخالفات على يقتصر وال يشتمل بما للشركة

 إيجابي سلوك على للحفاظ والسعي العمل مكان في عموماً  المقبول العملي التصرف وحسن اللباقة اظهار يعني المهني السلوك 

 .مفرطة بطريقة الشخصية المشاعر إظهار وتجنب اآلخرين تجاه

 

 التطبيق نطاق 2.1.1

 االمتثال على وافقوا الذين الخارجية األطراف كافة على أيضاً  ياسةالس تنطبق كما. الشركة موظفي كافة على السياسة تنطبق

 .الشركة في المطبقة للسياسات

 السياسة نطاق 2.1.4
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 الخاطئ السلوك أو المتوقعة المناسبة غير أو األخالقية غير الممارسات حول التالية المعلومات تغطية هو السياسة من الغرض

 :منهم نية بحسن بوجوده الموظفين يعتقد الذي

 الشركة؛ سجالت/ببيانات التالعب 

 العامة؛ وسالمة صحة على  خاصة أو متوقعة خطورة 

 الصالحيات؛ استغالل 

 الخاصة؛ أو السرية المعلومات تسريب 

 الئحة؛ أو قانون أي انتهاك 

 أصولها؛ أو الشركة أموال اختالس أو اهدار 

 بأمرها؛ المشكوك التدقيق أو المحاسبة مسائل 

 عنها؛ بالنيابة أو الشركة قبل من قد  شفهي أو مكتوب افصاح أي على جوهري تحريف أي 

 الشركات؛ احتيال حاالت 

 و الحسابات؛ مراجعي اكراه أو تضليل 

 واالخالقي المهني السلوك مدونة ذلك في بما للسياسات انتهاكاً  تشكل التي االنشطة. 

 شاملة تعتبر وال فقط، التوضيح لغايات أعاله القائمة. 

 طريق عن لجنة المراجعةل يالحظه خاطئ سلوك أو مناسب غير أو أخالقي غير سلوك أي عن يبلغ أن الموظف على يجب

 :أدناه المبينة االتصال قنوات

 هاتفي؛ اتصال 

 إلكتروني؛ بريد 

 و خطي؛ خطاب ارسال 

 اللجنة مع شخصي بشكل االجتماع. 

 أن يجب. للتحقيق الشركة في لجنة المراجعة رئيس إلى قد المحاسبية/  المالية باألمور متعلقة محمية افصاحات أي توجيه يجب

 توثيق عادةً  يتم شفويا، إبالغها تم إذا. المثارة للقضايا واضح فهم لضمان كتابياً  وإبالغها كتابية، اإلفصاحات جميع تكون

 .لجنة المراجعة رئيس/  أعضاء قبل من الشفوية التقارير

  التحقيق: 

 المستلمة؛ المخالفات عن اإلبالغ تقارير بكافة وسريع مناسب بشكل التحقيق لجنة المراجعة تتولى 

 أشخاص أو الشركة في موظف بأي تتعلق واختبارات وثائق/معلومات بأي بالمطالبة الحق اللجنة تملك 

 السياسة؛ هذه بموجب تحقيقات اجراء ألغراض مناسباً  اللجنة تراه حسبما أخرين

 و اللجنة؛ أعضاء إليها توصل التي النتائج إلى استناداً  قراراته اللجنة رئيس يتخذ 

 اللجنة رئيس قبل من والمناسب السريع التصحيحي االجراء اتخاذ سيتم 

 اإلدارة مجلس إلى التوصيات رفع 

 بالتوصيات مرفقة للمجلس المساءلة اللجنة تبلغ أن يجب ،لجنة المراجعة قبل من التحقيق انجاز يتم حالما 

 حدة على حالة لكل االجراءات من المايد حول

 والتأديبية التصحيحية اإلجراءات  
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 لتصحيحها التالية اإلجراءات اتخاذ عليه فيجب التاا ، مخالفة أو أخالقية مخالفة وقوع المجلس قرر إذا: 

o إلى يصل تأديبي إلجراء فسيخضع الشركة، في المهني السلوك لمدونة شخص أي انتهاك ثبت حال في 

 عمله؛ إنهاء

o الرصد لضمان اإلدارات كافة في المناسبة الرقابية واإلجراءات والسياسات اإلجراءات تحديد سيتم 

 و مماثلة؛ النتهاكات المبكر

o الشكوى، مقد  من باالنتقا ( أ) ذلك بعد وقت أي في أو التحقيق فترة خالل موظف أي قيا  ثبت إذا 

 إلى تصل شديدة تأديبية إجراءات اتخاذ إلى ذلك فسيؤدي باألدلة، التالعب( ج) أو الشهود تلقين( ب)

 .العمل من الفصل

 واالبالغ التوثيق 

 لجنة  وتقرير التحقيق تقرير على يقتصر وال يشتمل بما بالشكوى المتعلقة الوثائق بكافة االحتفاظ سيتم

 سنوات 11 لفترة بها االحتفاظ يجب أنه إال. المناسبة للفترة المتخذ التصحيحي االجراء وتقرير المراجعة

  أدنى؛ بحد

 اللجنة باستنتاجات وملخص الفترة خالل المستلمة الشكاوى عدد حول سنوي حالة تقرير ارسال سيتم 

 المنتدب؛ اإلدارة مجلس وعضو التنفيذية اللجنة إلى المتخذة التصحيحية واالجراءات

 وإذا أمكن إذا الهاجس أو الشكوى أرسل الذي الشخص إلى المتخذ التصحيحي باإلجراء اشعار ارسال سيتم 

 و مناسباً؛ ذلك لجنة المراجعة رأت

 فيها ترى التي الحاالت باستثناء مشترك، مجلد على( االسماء عن االفصاح دون) المقفلة الحاالت تتاح قد 

 الشركة مصلحة مع يتعارض ذلك أن اللجنة

 الحماية 

 أخرى عادلة غير توظيف ممارسة أي أو إيذاء أو مضايقة أو تمييا على ينطوي اجراء أي اتخاذ يتم لن 

 أو درجة تقليل أو نقل أو تأديبية إجراءات أو الخدمة تعليق/  إنهاء من التخويف أو التهديد أو االنتقا  مثل

 .المخالفات عن المبلغين ضد ذلك شابه ما أو الترقية رفض

 بدوره سيقو  والذي لجنة المراجعة لرئيس أعاله للبند انتهاك أي المخالفات عن المبلغ يرفع أن يجوز 

 يلي ما يتضمن والذي لإلدارة المناسب باإلجراء والتوصية باألمر بالتحقيق

o و مشابه؛ منصب أو منصبه نفص إلى الموظف اعادة 

o ذلك إلى وما منافع أي أو المكافآت أو  الضائعة األجور عن تعويض طلب. 

 األخرى المسائل 

 أي على أسمائهم وضع األفراد من السياسة هذه تتطلب ال :الهوية مجهولي أشخاص من المقدمة الشكاوى 

 يقدمونها؛ افصاحات

 هوية سرية على للحفاظ الشركة وستسعى بحساسية االفصاحات كامل مع الشركة ستتعامل :السرية 

 يقد  أن أو المعلومات مصدر عن الكشف تحتم قد التحقيق عملية أن إال. الشكوى قدموا الذين األشخاص

 . قانونية اجراءات اتخاذ حال في سرياً  يبقى أن يمكن ال الذي األمر افادته باإلفصاح قا  الذي الشخص

 التحقيق وأظهر الالحقة التحقيقات تؤكده ال ادعاء الشخص قد  إذا :كيدية/  خبيثة/  صحيحة غير ادعاءات 

 أصر إذا وخاصة أخالقية، غير ألسباب أو شخصية لفائدة كيدية أو صحيحة غير مااعم قد  قد الشخص أن

 :يلي ما التأديبية االجراءات وتتضمن. الشخص ذلك ضد تأديبية إجراءات اتخاذ فسيتم تقديمها، على

o (مدفوع) العمل عن التوقف 

o (مدفوع غير) العمل عن التوقف 
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o خطي؛ تحذير 

o و الرتبة؛ خفض 

o العمل عن االيقاف 

 السياسة هذه بوجود بأقسامهم العاملين الموظفين يبلغوا أن األقسا  رؤساء كافة على يجب :االشعار 

 ويجب اإلدارة وقسم البشرية الموارد قبل من السياسة بهذه الجدد الموظفين ابالغ يتم أن يجب. وبمحتوياتها

 دوري؛ بشكل لجنة المراجعة إلى الصدد بهذا بيان ارسال

 وتنفيذ سنوي بشكل" المخالفات عن اإلبالغ" إجراءات لجنة المراجعة ستراجع :السنوية المراجعة 

 لم ما للموظفين ملامة التغييرات أو التعديالت هذه تكون لن. مناسباً  ذلك كان إذا أو األمر لا  إذا التعديالت

 و مكتوب؛ بشكل بها إشعارهم يتم

 الوثيقة هذه في المحددة واإلجراءات السياسات إدارة مسؤولية لجنة المراجعة عاتق على يقع :اإلدارة. 

 المالية باألوراق التداول سياسة  2.01

 حسابهم على المالية األوراق وشراء بيع والموظفين اإلدارة مجلس أعضاء فيها يستطيع التي الطريقة السياسة هذه تنظم

 .الشركة ومصالح مصالحهم بين التضاربات وتفادي قانونية بطريقة الشخصي

 على بناءً  التداول على المفروض الحظر لخرق احتمال أي من والتقليل الوعي لايادة خصيصاً  السياسة هذه تصميم تم

 األقل على سنوي بشكل التنفيذية اللجنة قبل من المالية األوراق مع التعامل سياسة في النظر إعادة يجب. سرية معلومات

. الممارسات ألفضل التوجيهية والمبادئ واللوائح القوانين في التغييرات أحدث لتضمين بانتظا  االلتاا  إدارة قبل من وتحديثها

 .سنوياً  ومراجعتها اإلدارة مجلس قبل من السياسة هذه على الموافقة يجب

 االقفال فترات 2.01.0

 هي االقفال وفترة. االقفال فترة خالل للشركة المالية األوراق من بأي التداول عد  يجب

 نهاية من الفترة أو للشركة السنوية النتائج عن المبدئي االعالن تاريخ ولغاية الصلة ذات المالية السنة نهاية من الواقعة الفترة 

 و ؛(أقصر الفترة كانت إذا) االعالن تاريخ ولغاية الصلة ذات المالية السنة

 ذات المالية السنة نهاية من الفترة  أو السنوي نصف التقرير نشر تاريخ ولغاية الصلة ذات المالية السنة نهاية من الواقعة الفترة 

 أو ؛(أقصر الفترة كانت إذا) النشر تاريخ ولغاية الصلة

 السنة نهاية من الفترة أو والثالث األول الربع نتائج عن االعالن تاريخ ولغاية الصلة ذات المالية السنة نهاية من الواقعة الفترة 

 (.أقصر الفترة كانت إذا) االعالن تاريخ ولغاية الصلة ذات المالية

 التصريح 2.11.6

. منه التصريح واستال  مسبقاً  اإلدارة مجلس رئيس ابالغ دون بالشركة الخاصة المالية األوراق من بأي التداول عد  يجب

 مسبقاً  اإلدارة مجلس رئيس ابالغ دون بالشركة الخاصة المالية األوراق من بأي التداول اإلدارة مجلس أعضاء على يحظر

 مجلس ابالغ دون بالشركة الخاصة المالية األوراق من بأي التداول اإلدارة مجلس رئيس على يحظر. منه التصريح واستال 

 .التصريح واستال  مسبقاً  اإلدارة

 الحظر فترة 2.01.1

 :هي الحظر وفترات. منها ساعة 65 وبعد الحظر فترة خالل مرتبطة لشركة أو للشركة مالية أوراق بأي بالتعامل  يسمح ال

 اقفال؛ فترة أي بالشركة، يتعلق فيما 
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 أكان سواء) للشركة المالية باألوراق يتعلق فيما منشورة غير حساسة أسعار معلومات تشكل مسائل أي فيها تكون فترة أي 

 عنها االعالن المطلوب من يكون أن بعد تتم التي( بالشركة يتعلق فيما) المقترحة والمعامالت( ال أ  بالمسألة علم لديه الشخص

 أو بالمسألة؛ يتعلق فيما

 للسياسة خرقاً  تشكل المقترحة المعامالت أن لالعتقاد سبباً  المجلس فيها يملك فترة أي. 

 .مقد  تصريح وأي بالتصريح المتعلقة للقواعد وفقاً  طلب نموذج ألي بسجل الشركة ستحتفظ

 االستثنائية الظروف 2.11.5

 عندما االستثنائية الظروف في بيعها عليه يحظر التي المالية األوراق( لشراء ليس ولكن) لبيع تصريحاً  الموظف منح يجوز

(. ذلك بخالف يحقق أن يمكن ال الذي الُملِّح المالي االلتاا  مثل) الشخص أما  المتاح المعقول الوحيد السبيل هو ذلك يكون

 الغرض لهذا استثنائية الظروف كانت إذا ما اإلدارة مجلس ويحدد

 األخرى والحقوق التداول وخيارات ممارسات 2.01.4

 :يلي مما تتألف والتي( بالشركة المتعلقة) المالية األوراق الشخص يبيع ال أن يجب

 محدد؛ وقت ضمن محدد بسعر التسليم طلب في الحق 

 السندات؛ من محدد مقدار أو األسهم عدد 

 السندات؛ من محدد مقدار أو األسهم من محدد لعدد محدد وقت وضمن محدد بسعر التسليم في الحق 

 األسهم من محدد لعدد محددة فترة وضمن محدد بسعر التسليم أو محددة زمنية فترة وضمن محدد بسعر التسليم طلب في الحق 

 (.األسهم حملة انتخابات عند) السندات من محدد مقدار أو

 يقع عندما للتحويل القابلة المالية األوراق تحويل أو الموظفين أسهم خيار خطة بموجب حق أو خيار بممارسة المجلس يسمح قد

 عندما مبكر وقت في ممارسته من الشخص يتمكن وولم محظورة فترة أي خالل الحق أو الخيار هذا لممارسة النهائي التاريخ

  .التداول بإمكانه كان

 السياسة لهذه الخاضعة المعامالت 2.11.2

 :السياسة لهذه الخاضعة المعامالت يلي فيما

 الشركة؛ في الصلة ذو الموظفين أو/  و اإلدارة مجلس أعضاء بين معامالت 

 السوق؛ خارج التعامل 

 منفعة؛ أو مصلحة أية بها التي التحويالت غير آخر شخص قبل من مقابل بدون التحويالت 

 و مرتبطة، شركة أو للشركة المالية واألوراق على آخر رهن أو تأمين أو كضمان استخدامها 

 للشركة المالية األوراق في منفعة أو مصلحة أية ملكية في تغيير تحدث التقديرية السلطة أو سلطة أي ممارسة أو تعامالت أية 

 .مرتبطة شركة أو

 

 السياسة لهذه الخاضعة غير المعامالت 2.11.7

 :مرتبطة شركة أو بالشركة يتعلق فيما السياسة هذه ألحكا  التالية التعامالت تخضع ال
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 أسهم على الحصول عرض ذلك في بما) آخر عرض أو ملكية حقوق إصدار بموجب االستحقاقات ألخذ انتخابات أو تعهدات 

 ؛(نقدية أرباح توزيع من بدال

 أرباح توزيع من بدال أسهم على الحصول عرض ذلك في بما) آخر عرض أو ملكية حقوق إصدار بموجب المستحقات أخذ 

 ؛(نقدية

 من بدال أسهم على الحصول عرض ذلك في بما) آخر عرض أو ملكية حقوق اصدار بموجب االستحقاقات بسقوط السماح 

 ؛(نقدية أرباح توزيع

 ملكية؛ حقوق اصدار بموجب االستحقاقات رصيد لتقليل للسماح كافية استحقاقات بيع 

 استحواذ؛ عرض قبول أو بقبول التعهد 

 ما بعد فقط للشركة المالية األوراق في واالستثمار االدخار برنامج في الموظف أسهم مخطط تفعيل عن ناشئة أسهم ملكية نقل 

 :يلي

 أو باالدخار؛ المتعلق األسهم شراء خيار برنامج بموجب خيار ممارسة 

 األرباح؛ تقاسم برنامج من لألسهم إصدار 

  الموظف؛ أسهم برنامج بموجب معين ملكية خيار عن التنازل أو اإللغاء 

 و القانون، يفرضها التي للمتطلبات وفقا المعلومات نقل أو المالية األوراق شراء 

 ثالث طرف قبل من المدير إلى النية بحسن الهدايا. 

 العام المصالح تعارض 2.11.8

 بأي المجلس رئيس ابالغ بدوره عليه يجب الذي االلتاا  مسؤول ابالغ عليهم ويجب. السياسة لهذه الشركة موظفو كافة يخضع

 بالمشروع جوهرية بطريقة تتأثر قد التي( المالية باألوراق المصالح الحصر ال المثال سبيل على يشتمل بما) شخصية مصالح

 ذلك في بما الموظفين كافة يوقع أن يجب. الشركة عن بالنيابة جوهري بشكل الموظف فيه ويشارك المجلس أما  بقرار أو

 بشكل تضارب عد  بيان على اإلدارة مجلس وأعضاء اإلدارة مجلس عن المنبثقة اللجنة وأعضاء التنفيذيين والموظفين الكادر

 .سنوي

 االلتزام 2.00

إن قسم االلتاا  قسم مستقل يعمل على تحديد المخاطر وتقييمها، وتقديم النصائح بشأنها، باإلضافة إلى مراقبتها وإعداد التقارير 

هذه المخاطر مرتبطة بعد  االلتاا  من قبل الشركة مما قد يعرضها إلى مساءالت قانونية وإدارية أو خسارة حولها إذا كانت 

 مالية أو إساءة لسمعتها بسبب عجاها عن االلتاا  بالقوانين وأسس الرقابة أو المعايير المقبولة للسلوك والممارسة المهنية.

 

 الوظيفية األدوار خارطة   2.11.1

 بيان يلي وفيما. الشركة تواجهها التي االلتاا  لمخاطر الفعالة إلدارتهم العليا اإلدارة تقييم في االلتاا  قسم مسؤوليات تتمثل

 :المحددة القسم لمسؤوليات

 والمعايير والقواعد بالقوانين يتعلق فيما العليا لإلدارة واإلرشاد النصح االلتاا  قسم يقد  أن يجب: واإلرشاد النصح تقديم 

 المجال؛ هذا في المستجدات بآخر اضطالع على العليا اإلدارة تكون أن على يحرص وأن بااللتاا ، المتعلقة

 يلي فيما العليا اإلدارة االلتاا  قسم يساعد أن يجب: والتدريب والتعليم التوجيه: 
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 بخصوص الشركة في تواصل نقطة القسم يكون وأن االلتاا ، قضايا بخصوص الكادر أعضاء تثقيف 

 و الكادر؛ أعضاء قبل من االلتاا  قضايا حول االستفسارات

 االلتاا  ومعايير وقواعد للقوانين المناسب التطبيق بخصوص الكادر ألعضاء مكتوبة إرشادات وضع 

 الداخلية السلوك ومدونات االلتاا ، أدلة مثل الوثائق، من وغيرها واإلجراءات السياسات خالل من وذلك

 بشكل الشركة احتياجات تلبي خطة على التدريب برنامج يشتمل أن يجب . المهنية الممارسة وإرشادات

 تغييرات أو جديدة مالحظات أو قضايا ظهور حال في المباشر للتغيير قابلة تكون بحيث مستمر،

 تغير من عالية نسبة هنالك تكون حين أو والتعليمات، القواعد في إليها يشار أن يجب جذرية وتطورات

 داخل التدريب إلرشادات وفقًا األمر، لا  إن التدريب إلعادة حاجة هنالك يكون أن يمكن كما الموظفين،

 المتعلقة االلتاا  بمتطلبات تعريفهم أجل من باألخص، منهم والجدد الموظفين، لجميع خارجها أو الشركة

 مباشر بشكل يتعاملون الذين للموظفين وخاصة واجباتهم، أداء قبل أداؤها بهم بجدر والتي الشركة بعمليات

 .الجمهور مع

 وتقييمها وقياسها االلتاا  مخاطر تحديد: 

 بأنشطة المتعلقة االلتاا  مخاطر وتقييم وتوثيق بتحديد استباقي، أساس وعلى االلتاا ، قسم يقو  أن يجب 

 من جديدة ألنواع المقترح واإلنشاء األعمال، وممارسات الجديدة المنتجات تطوير والسيما الشركة، أعمال

 العالقات؛ هذه طبيعة في المهمة التغيرات أو العمالء، مع العالقات أو األعمال

 من( األداء مؤشرات مثل) االلتاا  مخاطرة لقياس المتبعة الطرق في كذلك االلتاا  قسم ينظر أن يجب 

 استخدا  ويمكن. االلتاا  مخاطر تقييم عملية تعايا في القياسات هذه تستخد  وأن والنوعية، الكمية حيث

 مؤشًرا تعد أن يمكن التي البيانات تصنيف  أو جمع خالل من وذلك األداء مؤشرات تطوير في كأداة الفنية

 حاالت في زيادة أو العمالء شكاوى عدد في زيادة هنالك يكون كأن) االلتاا  في محتملة مشاكل على

 و ؛(إلخ االحتيال،

 مباشر بشكل تتابع وأن الشركة، في االلتاا  وإرشادات إجراءات مالئمة بتقييم االلتاا  قسم يقو  أن يجب 

 .لتعديلها مقترحات األمر لا  إن تقد  وأن اإلطار، هذا في مشاكل أي

 واإلبالغ واالختبار المراقبة: 

 كافية بطريقة لاللتاا  اختبارات إجراء خالل من االلتاا  واختبار بمراقبة االلتاا  قسم يقو  أن يجب 

 القسم في اإلداري التسلسل وفق القسم في االلتاا  اختبار بشأن التقارير إرسال يتم أن ويجب. وتمثيلية

 و الشركة؛ مخاطر إدارة إجراءات وحسب

 العليا، واإلدارة اإلدارة، مجلس رئيس إلى دوري بشكل شامل سنوي وتقرير سنوي ربع تقرير تسليم يجب 

 العمليات أو األعمال قسم سواء أقسامها، وجميع الشركة التاا  بخصوص االلتاا ، ولجنة ،لجنة المراجعةو

 وإجراءات سياسات تحديث التقارير هذه تضمن أن يجب كما. ومتطلباته االلتاا  بمتطلبات الدعم، أو

 أن ويجب. واإلرشادات الرقابة ونظم والتعليمات األنظمة في التطورات مع يتماشى بما وتطبيقها العمليات

 .االلتاا  مراقبة برنامج أثناء إليها التوصل تم التي النتائج على هذه االلتاا  تقارير تشتمل

 

 

 واالرتباط النظامية المسؤوليات: 

 كما(. األموال غسيل مكافحة ادارة دور أداء مثل) محددة نظامية مسؤوليات االلتاا  لقسم يكون أن يمكن 

 للمعايير الواضعة والجهات التنظيمية الجهات والسيما المعنية، الخارجية الجهات مع االرتباط إقامة يمكنه

 .الخارجيين والخبراء

 االلتاا  برنامج: 
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 التطبيق مثل لها، المخطط األنشطة يحدد لاللتاا  برنامج وفق االلتاا  قسم مسؤوليات أداء يتم أن يجب 

 الكادر أعضاء وتعليم االلتاا ، واختبار االلتاا ، مخاطر وتقييم معينة، وإجراءات لسياسات والمراجعة

 قبل من للمراقبة وخاضًعا المخاطر على مبنيًا االلتاا  برنامج يكون أن ويجب. االلتاا  قضايا بخصوص

 بين المشترك والتنسيق المتعددة األعمال في المناسبة التغطية ضمان أجل من االلتاا  ولجنة المخاطر ادارة

 .خاطرالم إدارة أقسا 

 اإلرهاب وتمويل األموال غسيل مكافحة: 

 ومتأثرة مباشر بشكل مرتبطة دولية كجرائم واإلرهاب األموال غسيل لجرائم الخاصة للفداحة نظًرا 

 تشترك التي المعنية والجهات واللجان الدولية المنظمات تصدرها التي والتوصيات والمعايير بالمبادئ

 إلى باإلضافة المحلية، والتشريعات األنظمة تحكمها والتي عضويتها، في السعودية العربية المملكة

 غسيل مكافحة ومبادئ قواعد بتطبيق الشركة التاا  ضمان مسؤولية فإن لإلشراف، خاصة إرشادات

 غسيل مكافحة وحدة على واإلشراف" عميلك اعرف" مفهو  تحت الواقعة اإلرهاب وتمويل األموال

 اإلبالغ على المسؤولية هذه وتشتمل. الشركة في االلتاا  قسم عاتق على تقع التأمين شركات في األموال

 بخصوص بازل للجنة السابع المبدأ وفق اإلرهاب، وتمويل األموال لغسيل للشبهة المثيرة الحاالت عن

 العربي النقد مؤسسة تحددها التي التعليمات وفق الوحدة وتشكيل استقاللية تكون أن ويجب. االلتاا 

 ادارة تساعد بطريقة اإلدارة مجلس من والفني واإلداري المالي الدعم على حاصلة وتكون السعودي

 تمارس أن الوحدة من يتطلب وهذا. الفني اإلشراف مجال في الوحدة أهداف تحقيق على االلتاا 

 في حددت كما العليا، اإلدارة إلى وأنشطتها أدائها حول الدورية التقارير بتسليم تقو  وأن صالحياتها

 .للشركة المناسبة اإلجراءات حسب الشركة إدارة مجلس إلى تؤدى بحيث التعليمات

 التوثيق: 

 مهامها لتحقيق العمل وأوراق والوقائع والخطط واإلجراءات السياسات بتوثيق االلتاا  قسم يقو  أن يجب 

 .مسؤولياتها وأداء

 الداخلي التدقيق قسم مع العالقة 2.00.6

  .الداخلي التدقيق قسم قبل من دورية لمراجعة خاضعة االلتاا  قسم في األنشطة وسعة نطاق يكون أن يجب

 للتدقيق برنامج تأسيس يجب كما الداخلي، التدقيق قسم في المخاطر تقييم منهجية في مدرجة االلتاا  مخاطر تكون أن يجب

  .المتوقعة المخاطر درجة مع يتوافق بما الرقابة إجراءات اختبار والسيما الشركة، في االلتاا  قسم وفعالية كفاءة يضمن

 قسم في األنشطة تكون أن ضمان أجل من وذلك منفصلين، الداخلي التدقيق وقسم االلتاا  قسم يكون أن المبدأ هذا يتضمن

 يتوصل نتائج بأي االلتاا  قسم رئيس إطالع على الداخلي التدقيق قسم يحرص أن ويجب. المستقلة للمراجعة خاضعة االلتاا 

 .االلتاا  بقضايا يتعلق فيما التدقيق قسم إليها

 األساسية العمليات إدارات/وأقسام الدعم خدمات 2.11.0

  .منها كل في االلتاا  برنامج وتطبيق االلتاا ، وإجراءات بسياسات التقيد عن مسؤولة الشركة ضمن العاملة األقسا  تكون

 ورئيس  الشركة ضمن األساسية العمليات وأقسا  الدعم خدمات أقسا  رؤساء بين تنسيق هناك يكون أن السياق هذا في يجب

 بخصوص االلتاا  لرئيس الالزمة الضرورية المعلومات وتقديم االلتاا ، برنامج متطلبات فهم ضمان أجل من االلتاا  قسم

 .اختصاصه مجال في كل   بااللتاا  المتعلقة التحديثات/القضايا

 التعيين 2.00.1

 وأن المالئمة بالصالحيات االلتاا  مسؤول يتمتع أن ويجب. لجنة المراجعة رئيس قبل من االلتاا  مسؤول تعيين يتم أن يجب

 .البرنامج هذا يقصدها التي األهداف يحقق وأن بمسؤولياته االطالع أجل من الكامل الدعم على يحصل

 والخبرة الكفاءة 2.00.4
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 فهم على قدرته إلى باإلضافة الشركة أعمال في واسعة خبرة لديه يكون وأن عالية بكفاءة االلتاا  قسم رئيس يتمتع أن يجب

 .الصلة ذات والتعليمات القوانين من وغيرها الشركة عمليات وإرشادات التأمين أنظمة جميع في االلتاا  مراقبة عملية

 المؤهالت 2.00.2

 :األقل على التالية المؤهالت االلتاا  قسم رئيس بمنصب الموكل لدى يكون أن يجب

 سعوديًا مواطنًا يكون أن  

  مختصة مهنية شهادة أو جامعية شهادة على حاصاًل  يكون أن  

 العالقة ذات األخرى واإلرشادات والقوانين التأمين قوانين بجميع كاملة معرفة لديه يكون أن  

  مجال في الموظفين تدريب على القدرة والسيما واإلجراءات، السياسات وتطبيق تطوير على ومقدرة خبرة له يكون أن 

 بالقوانين االلتاا 

  واإلنجلياية العربية في جيدة كفاءة لديه يكون أن  

  والتدقيق والرقابة اإلداري اإلشراف مجال في خبرة لديه تكن أن  

  اإلرهاب تمويل مكافحة/األموال غسيل مكافحة بآليات جيدة معرفة لديه يكون أن. 

 الشخصية القدرات 2.00.7

 :التالية والقيادية الفنية القدرات االلتاا  مسؤول لدى يكون أن يجب

 بسبب قضايا تنشئ عندما المالئم اإلجراء واتخاذ المشكالت لحل والتوصل الشركة، في األقسا  جميع مع التعامل على القدرة 

  .الشركة أنظمة بين التعارض أو النظامية والقيود العملية الخطط بين التعارض

 االلتاا  خطط تطوير ألغراض الالزمة النصائح وتقديم اتصال قنوات تأسيس أجل من والتنظيم التخطيط على القدرة.  

 واإلشراف الرقابة وهيئات الشركة أقسا  مع جيدة عالقات بناء أجل من التواصل في عالية قدرات. 

 مجلس رئيس مع االلتزام ادارة لمدير المباشر غير أو المباشر المسؤولية خط 2.00.8

 عنه ينوب من أو اإلدارة

. ذلك غير يكون أن يمكن أو األمثل، الوضع هو وهذا العليا، اإلدارة من رئيسياً  مسؤواًل  االلتاا  ادارة رئيس يكون أن يمكن

 لديه يكون أن فيجب العليا، اإلدارة من يكن لم فإن. التأمين أعمال في مباشرة مسؤوليات لديه يكون لن فإنه الحالتين، كلتا وفي

 .لجنة المراجعة مع مباشر بشكل للتواصل اتالصالحي

 والتغيير التعيين على السعودي العربي النقد مؤسسة ممانعة عدم  2.00.1

 نقله استقالته،) تغييره أو االلتاا  مسؤول تعيين على السعودي العربي النقد مؤسسة من ممانعة عد  على الحصول المقرر من

 .التغيير أسباب ومراقبة توثيق جانب إلى...( خدماته إنهاء تقاعده، أخرى، وظيفة إلى

 االلتزام واجتماعات تقارير 2.00.01

إلى لجنة  يقدمها بحيث األقل على سنوي ربع بشكل الدورية التقارير وتسليم بإعداد يقو  أن االلتاا  ادارة مدير على يجب

 رؤساء ومع الشركة، في العليا اإلدارة كادر مع دورية اجتماعات يعقد أن كذلك االلتاا  ادارة مدير على ويجب. المراجعة

 قسم كل في واألنشطة  بالعمليات المتعلقة والتعليمات لألنظمة وفقًا الشركة في االلتاا  تطبيق مناقشة أجل من وذلك األقسا ،

 نائب بتفويض القسم رئيس يقو  ال أن المناسب من وسيكون. رسمي بشكل االجتماعات هذه توثيق يتم أن ويجب. األقسا  من

 :يلي ما على تأكيد فيها االلتاا  ادارة مدير مع االجتماعات هذه في الفاعلة مشاركتهم أن إذ: االجتماعات هذه مثل لحضور عنه

 القيادي الدور في القدوة  

  بااللتاا  المتعلقة المدير مسؤولية إدراك  
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 الشركة في المسؤولية على التأكيد  

 االلتاا  لعملية الدعم 

 والرقابة االلتزام قسم استقاللية 2.00.00

 مستقاًل  االلتاا  قسم ويكون.  ورقابتها متابعتها على يعمل التي األنشطة عن مستقاًل  الشركة في االلتاا  قسم يكون أن يجب

  .وموضوعية بحرية عمله بأداء يقو  عندما

 قسم مسؤوليات أداء أجل من أساسي وهذا منحازة، وغير منصفة أحكا  تقديم على االلتاا  كادر يعمل أن االستقاللية تتيح

  .والموضوعية التنظيمية الحالة عبر االستقاللية وتتحقق. االلتاا 

 يبقي أن يمكنه عالية شفافية ذا ممثاًل  االلتاا  لقسم المرشح يكون أن ويجب المؤسسة، جوانب جميع مع االلتاا  قسم يتفاعل

  .فيها فعال ارتباط ادارة مدير يكون وأن بااللتاا  المتعلقة بالقضايا اطالع على المؤسسة أعضاء

  .الصعبة المواقف إدارة في وخبرة االلتاا  بخصوص واسعة معرفة ولديه أهلية ذا مشرفًا االلتاا  لقسم المرشح يكون أن يجب

  .جيد بشكل ومنظمة موحدة تكون وأن ودقيق، واضح بشكل االلتاا  في اإلشراف مسؤوليات تحديد يتم أن يجب

 .االلتاا  قسم لرئيس مباشر بشكل االلتاا  لقسم المرشح يتبع أن ويجب واضحة، القسم في اإلداري التسلسل يكون أن يجب

 االلتزام بقسم الخاصة اإلرشادات 2.00.06

 هي والكادر األعمال إدارة أن إال. العملية هذه ومراقبة تنفيذ في أساسيًا دوًرا ويلعب االلتاا  عملية بتصميم االلتاا  قسم يقو 

  .بااللتاا  تتعلق مشكلة تقع حين للمؤسسة األول الدفاع خط

 مجال في المتخصصين الكادر أعضاء من العديد على تشتمل أن يمكن حيث وتعقيدها، حجمها ناحية من االلتاا  أقسا  تتراوح

 جاًءا االلتاا  يكون أن ضمان وهي أال تختلف، ال األساسية المهمة أن إال االلتاا ، قسم تكوين عن النظر وبغض. االلتاا 

 مع متوافقة والمنتجات الخدمات بأن بالثقة شعوًرا وللمجلس األعمال إلدارة االلتاا  أقسا  وتقد . األعمال عمليات من أساسيًا

  .الداخلية والمتطلبات األعمال وممارسات التنظيمية القضايا

 المساهمين ومصالح والمصداقية السمعة على الحفاظ في بهيلع الذي للدور وذلك النجاح وعوامل أسس من االلتاا  قسم يعدّ 

 :يلي ما خالل من وذلك المخالفات في الوقوع من الشركة وحماية الودائع، وأصحاب

 والعمليات بالنظم المتعلقة المخاطر من والوقاية بالسمعة، يتعلق فيما خاصة المخاطر، من الوقاية.  

  التنظيمية الجهات مع العالقات تعايا  

  التأمين شركات في الشركة بحوكمة الخاصة المعايير وضع  

  اإلرهاب وتمويل األموال غسيل وخاصة الجرائم، مكافحة ضمان أجل من العمل وأطر اآلليات وضع.  

  التأمين مجال في المهنية والممارسات القيم تعايا. 

 االلتزام قسم هيكلية 2.11.10

 ضمن الجانب بهذا المتعلقة المصادر وجميع االلتاا  بمجال المختصين المهنيين جميع على االلتاا  قسم هيكلية تشتمل

 المتعلقة األنشطة عن المسؤولين اآلخرين الكادر وأعضاء االلتاا  قسم خارج االلتاا  مجال في المختصين والسيما المؤسسة،

  .بااللتاا 

 الفردي، المنصب وهذا. لجنة المراجعة عاتق على عا  بشكل عليها والمحافظة االلتاا  لقسم فعالة هيكلية وضع مسؤولية تقع

  .القسم فعالية على كبير أثر له يكون أن يمكن ،لجنة المراجعة أما  المسؤولية عالقة إلى باإلضافة

 جذب على قادًرا يكون أن أجل من المؤسسة ضمن الرفيعة والمنالة األهمية على يحافظ أن االلتاا  قسم رئيس على يجب

 .األعمال إدارة قبل من التعاون على يحصل وأن االلتاا  قضايا بخصوص كاف بشكل االهتما 

 التدريب 2.00.01
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 يكون أن ويجب. مستمرين وتعليًما تدريبًا األعمال بهذه يقومون الذين األشخاص يتلقى أن االلتاا  قسم أنشطة طبيعة تتطلب

 تفسير على يعملوا وأن الجديدة، المواقف مع التعامل أجل من وذلك السارية االلتاا  بمتطلبات عميقة معرفة األعمال كادر لدى

  .المشكلة وقوع دون والحيلولة األنشطة،

 بااللتاا ، المتعلقة األنشطة في المنخرطين الكادر أعضاء من وغيرهم والرقابة، واألعمال، االلتاا ، قسم كادر يمتلك أن يجب

  .مالئم بشكل لهم الموكلة االلتاا  مها  أداء من تمكنهم ومعرفة مهارات

 األقسا  في االلتاا  مجال في المساعدين وجميع االلتاا ، قسم نفس في العاملين والموظفين االلتاا ، ادارة مدير على يجب

 بخصوص معارفهم تعايا أجل من وذلك بها، المعترف التدريب مؤسسات مع المستمر والتدريب التعليم يتلقوا أن األخرى،

  .االلتاا  مجال في وقدراتهم مهاراتهم تحديث على يعملوا وأن بااللتاا ، المتعلقة األنظمة جميع

  .الكادر أعضاء مسؤوليات ضمن التنظيمية والمتطلبات االلتاا  قضايا مستوى على المطلوب التدريب وتكرار مستوى يعتمد

  .األساسية واإلجراءات باألنظمة عميق فهم على العالقة ذات األعمال أقسا  وجميع االلتاا  قسم كادر أعضاء يحصل أن يجب

  .نفسه االلتاا  قسم هو بااللتاا  تتعلق بأنشطة يقومون الذين األعمال وحدة في الكادر أعضاء لتعليم األفضل المصدر يعد

  .القسم في الكادر أعضاء يقدمها سنوية تدريبية جلسات يتلقوا أن الكادر أفراد بعض من االلتاا  قسم يطلب أن يمكن

 قسم يطور أن على التدريب عملية تساعد أن يمكن حيث االلتاا ، قسم رئيس قبل من للتدريب بطلبات التقد  تشجيع يجب

 فيما الحرجة النقاط تحديد على القسم يساعد التدريب أن كما. تواجهها التي والقضايا األعمال لوحدات أفضل فهًما االلتاا 

 .بااللتاا  يتعلق

 والتقارير المراقبة 2.00.04

 إدارة قبل من عليها الموافقة يتم أن ويجب ومفهو  واضح بأسلوب المراقبة ببرامج المتعلقة والغايات األهداف توثيق يجب

  .واألعمال االلتاا 

 تحقق لضمان المناسب الوقت في تصدر أن يجب كما ومختصرة، واضحة المراقبة نشاط عن الصادرة التقارير تكون أن يجب

 قسم فإن كذلك التقرير يكن لم وإن. ومقروءة سهلة بطريقة عرضها يتم أن فيجب المعلومات، قراءة سيتم كان وإن فائدتها،

  .لاللتاا  المستمرة المراقبة عملية في المبذولة الجهود وسيضيع المقصود جمهوره سيخسر االلتاا 

 خارجة عمليات بأية المتعلقة التفاصيل على يشتمل دوري استثناء تقرير األعمال خط في المستخدمة األنظمة عن ينشأ أن يجب

 التعرف يتم أن لضمان األخرى األقسا  رؤساء مع باالتفاق االلتاا  قسم رئيس مسؤولية من ذلك وسيكون. النطاق هذا عن

 مصادره يركا أن ذلك بعد االلتاا  لقسم ويمكن. نفسه الوقت في االلتاا  قسم ورئيس النظا  قبل من االلتاا  قضايا جميع على

  .الشاملة التقارير من كبير حجم مع التعامل من بداًل  المطلوبة المحددة العمليات على

 كانت إذا مما بالتأكد االلتاا  قسم مرشحو يقو  أن المقصودة المعنية األطراف إلى يصل تقرير كل أن من التأكد أجل من يجب

 من بشأنها التقرير وعجا االلتاا  يخص فيما الفجوات من العديد تحديد تم قد كان وإن. مناسبة االلتاا  لتقارير التوزيع قائمة

 .اإلدارية الناحية من المؤسسة في أعلى مستوى إلى تصل بحيث التقارير توزيع من بد ال فإنه تغيير، أي صنع

 التواصل 2.00.02

 وقسم القانوني المستشار مثل السواء، على والخارجية الداخلية الرقابة مجموعات مع مكثفًا تنسيقًا االلتاا  أنشطة تتطلب

  .التنظيمية والهيئات واالستشاريين المخاطر وإدارة الداخلي التدقيق

 بشكل االلتاا  قسم رئيس يجتمع أن ويجب المؤسسة، في خدمات أو أنظمة أو منتجات أية بشأن االلتاا  قسم إعال  يتم أن يجب

 .جديدة تطورات بأي اطالع على ليبقى األعمال وحدات مع دوري

 األعمال ادارة 2.00.07

 إلى ينظر ال أن يجب كما أنشطتها، نطاق ضمن تقع التي االلتاا  بمتطلبات المتعلقة مسؤوليتها تتولى أن إلى اإلدارة تحتاج

  .وحسب االلتاا  قسم مسؤولية أنها على االلتاا  قضية

 باإلضافة أنشطتهم، على السارية االلتاا  بمتطلبات وعي على لهم التابعين الكادر أعضاء أن من يتأكدوا أن المدراء على يجب

  .االلتاا  قسم مشاركة تتطلب التي المشاكل أو المواقف إلى
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 قسم كادر بخصوص سلبية نظرة  الكادر أعضاء لدى ينشأ أن يمكن فإنه االلتاا ، جهود دعم عن األعمال إدارة عجا حال في

 زيارات فإن ذلك، على وبناء. الجد محمل على االلتاا  قسم مهمة أخذ عن يتوقفون أو ألدائها يسعون التي والمهمة االلتاا 

 وتكون فجأة تظهر أن إلى خفية القضايا تبقى أن ويمكن فعالة، غير تكون أن يمكن األعمال وحدات إلى االلتاا  قسم كادر

 .معها للتعامل تأخرت قد الفرصة

 .الشركة مخاطر إدارة على االشراف مسؤولية الشركة إدارة مجلس يتولى

 الموارد 2.00.08

 أن ضمان أجل من للعمليات مباشر تعرض لديهم يكون وأن مؤهلين يكونوا أن فيجب االلتاا ، قسم في عنصر أهم األفراد يعد

  .المؤسسة في االلتاا  أهداف لتحقيق كافية الكادر أعضاء لدى الموارد تكون

 المياانية هذه تسمح أن ويجب. األخرى الضرورية الموارد جميع على الحصول سبل االلتاا  قسم مياانية تعكس أن يجب

 .والفنية المراجع وتوفير وتدريبهم، الكادر، أعضاء من كافية مستويات بوجود

 

 المصالح تعارض 2.00.01

 يكون موقف في كانوا إن بااللتاا  تتعلق مسؤوليات لديهم الذين الكادر أعضاء وجميع االلتاا  ادارة مدير استقاللية تهديد يمكن

 تتطلب العمل مهنية فإن ولهذا،. تخصهم أخرى ومسؤوليات بااللتاا  يتعلق فيما مسؤولياتهم بين محتمل أو حقيقي تعارض فيه

 .وحسب بعملهم المتعلقة مهامهم االلتاا  كادر يؤدي أن

 واألفراد للمعلومات المباشر الوصول 2.11.61

 جميع وعلى الحاالت، جميع وفي االلتاا ، وثيقة بنود في المحددة المسؤوليات وفق االلتاا  عملية أداء أجل من يجب

 رئيس على فإن المخاطر، إدارة على تساعد التي وبالفعالية االلتاا ، بعد  تتعلق مخاطر على تشتمل التي اإلدارية المستويات

 :التالية والصالحيات القدرات لديه يكون أن االلتاا  قسم

 الموكلة بمهامه للقيا  ضرورية معلومات أو ملفات أية على للحصول الشركة في الكادر أعضاء من أي مع المباشر التواصل 

 إليه

 مثل) الشركة في المختصين من المساعدة وطلب االلتاا ، سياسة تطبيق لعد  المحتملة الخروقات بخصوص التحقيقات إجراء 

 .منها جاء أو بعينها مهمة أداء أجل من الخارجيين المختصين إشراك أو( الداخلي المدقق أو القانوني المستشار

 العضو المنتدبالرئيس التنفيذي /  أو المجلس، أعضاء أو اإلدارة مجلس رئيس كان سواء كان، أي إلى مباشر بشكل التقرير، 

 عمليات خالل طبيعية غير ممارسات أية أو االنتظا  عد  من حالة أي عنلإلبالغ  لجنة المراجعةك العالقة، ذاتأو اللجان 

 .اآلخرين الكادر أعضاء أو اإلدارة قبل من االنتقا  من خوف دون من بها، يقو  التي التحقيق

 العمليات لمخاطر الشركة إدارة فعالية مدى تقييم على المجلسّ  ذلك يساعد إذ األقل، على سنويًا مرة اإلدارة مجلس مع االجتماع 

 .فيها

 بااللتزام يتعلق فيما اإلدارة مجلس مسؤوليات  2.00.60

 بهذه للقيا  المجلس على ويجب الشركة، في االلتاا  مخاطر إدارة مراقبة عن مسؤواًل  الشركة في اإلدارة مجلس يكون

 :يلي بما يقو  أن المسؤولية

 الشركة؛ في االلتاا  سياسة على الموافقة 

 لاللتاا ؛ وفعال دائم قسم لتأسيس رسمية وثيقة على الموافقة 

 االلتاا  لسياسات الشركة تطبيق فعالية مدى معرفة أجل من األقل على العا  في واحدة مرة االلتاا  برنامج تقييم 

 الفعالة االلتزام سياسة 2.00.66
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 :يلي ما بتعايا اإلدارة مجلس قا  إن فعاليتها الشركة في االلتاا  سياسة تحقق أن يمكن ال

 الشركة في والنااهة األمانة قيم 

 الشركة سياسة قلب في تصبح أن يجب والتي السارية والمعايير والقواعد القوانين لجميع االلتاا  بسياسات التقيد حس 7

 الشركة في االلتاا  مخاطر إلدارة مناسبة سياسة تطبيق من التأكد 

 قسم بمساعدة العليا اإلدارة قبل من وسريع فعال بشكل االلتاا  قضايا حل يتم أن ضمان والسيما السياسة، تطبيق عملية مراقبة 

 .االلتاا 

 االلتاا  مها  إليها يوكل التي للجهة الكافية المصادر توفير 

 االستقاللية من الكافي القدر االلتاا  مها  إليها يوكل التي الجهة منح 

 االلتاا  مها  إليها يوكل التي الجهة لمسؤوليات دقيق بشكل التحديد 

 الداخلي التدقيق قسم قبل من االلتاا  مها  إليها يوكل التي الهيئة ألنشطة المستقلة والمراقبة الدورية المراجعة. 

 التقارير خالل من تحقيقه تم الذي األداء ومستوى االلتاا  دليل أحكا  تطبيق أجل من المبذولة الجهود على المستمر اإلشراف 

 حضور ونسبة التدريب، في المبذولة والجهود الضعف، نقاط وتحديد االلتاا ، قسم بها يقو  التي األنشطة وتقييم الدورية،

 .االلتاا  لجنة في لالجتماعات الكادر أعضاء

 المسؤوليات تفويض2.00.61

 اإلدارة مجلس أعضاء من واحد فيها يشارك للجنة أو أعضائها من مالئمة للجنة المها  هذه يفوض أن اإلدارة لمجلس يمكن

 (.لجنة المراجعة مثل)

 االلتزام بخصوص العليا اإلدارة مسؤوليات 2.11.65

  .الشركة في االلتاا  لمخاطر الفعالة اإلدارة عن مسؤولة الشركة في العليا اإلدارة تكون

 االلتاا ، سياسات وتعميم بالمثال، القيادة خالل من االلتاا  سياسات جميع دعم عن مسؤولة الشركة في العليا اإلدارة تكون

  .الشركة في االلتاا  مخاطر إدارة بخصوص اإلدارة مجلس إلى والتقرير تطبيقها، من والتأكد

 قبل من اعتمادها يتم بحيث بشأنها، التقارير ورفع لاللتاا  مكتوبة سياسة تطوير عن مسؤولة الشركة في العليا اإلدارة تكون

 :يلي ما على تشتمل أن ويجب االلتاا ، قضايا إلدارة المجلس

 والكادر اإلدارة قبل من بها التقيد يجب التي األساسية االلتاا  مبادئ  

 الشركة في المستويات جميع على وإدارتها االلتاا  مخاطر تحديد خاللها من يتم التي والعمليات لإلجراءات الوافي الشرح  

  اتباعها يجب التي العامة واإلجراءات المعايير بين التفريق الممكن من يكون بحيث والشفافية، الوضوح من العالي المستوى 

 .بها القيا  الموظفين من محددة لمجموعة يحق التي الخاصة واإلجراءات والقواعد الكادر، أعضاء جميع قبل من وتطبيقها

 اإلجراء اتخاذ يتم وأن أفعالهم عن للمحاسبة معرضين الشركة في الكادر أعضاء جميع يكون أن العليا اإلدارة تضمن أن يجب

 االلتاا  سياسة تطبيق يتم لم إن المناسب التأديبي أو التصحيحي

 :يلي بما القيا  االلتاا ، قسم بمساعدة العليا، اإلدارة على يجب

  أن ويجب. األقل على السنة في مرة إلدارتها، المناسبة والخطط الشركة تواجه التي األساسية االلتاا  مخاطر وتقييم تحديد 

 إجراءات أو سياسات ألية حاجة هنالك كان إذا ما وتحديد القائمة، االلتاا  إدارة في تقصير أي مع الخطط هذه مثل تتعامل

  .االلتاا  لمخاطر السنوي للتقييم نتيجة تحديدها يتم التي الجديدة االلتاا  مخاطر لمواجهة إضافية
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 مرة العالقة، ذات األخرى والمخاطر الشركة في االلتاا  مخاطر بإدارة المعنية المجلس لجنة أو اإلدارة لمجلس تقرير تقديم 

 فعالية مدى بخصوص األدلة على قائم حكم إلى للتوصل اإلدارة مجلس أعضاء تقييم أجل من وذلك األقل، على السنة في واحدة

 الشركة في االلتاا  مخاطر إدارة

 فشل حالة أي) التقصير أو الفشل من حالة أي بخصوص المجلس في االلتاا  لجنة أو اإلدارة لمجلس مباشر بشكل التقارير رفع 

 السمعة خسارة أو الكبيرة، المالية الخسارة أو التنظيمية، العقوبات أو القانونية، العمليات من حقيقية مخاطرة عنها ينجم قد

 الحسنة

 يتم أن المجلس، قبل من المعتمد( القرار) الوثيقة وبموجب لاللتاا ، أساسي كمتطلب الشركة، في العليا اإلدارة على يجب

 مها  ومراقبة لتطبيق المناسبة والمسؤوليات الصالحيات له يكون الشركة، ضمن لاللتاا  وفاعل دائم قسم ودعم تأسيس

  .االلتاا 

 ان قادرة الشركة في مستوياتها بمختلف األقسا  جميع أن لضمان الالزمة اإلجراءات جميع تضع أ  العليا اإلدارة على يجب

" االلتاا  قسم مبادئ" مع ومتوافق فعال بشكل إليها الموكلة المها  تؤدي أن أجل من االلتاا  قسم على دائم بشكل تعتمد

  .يلي فيما المحددة

 العالقة في واالتساق الثقة من جو بإنشاء العليا اإلدارة تقو  أن يتطلب الدليل هذا في محدد هو كما االلتاا  مها  تطبيق أن بما

 أجل من والتنسيق الضرورية اإلجراءات بوضع تقو  وأن القسم، يلعبه الذي والدور األقسا ، من وغيره االلتاا  قسم بين

  .المهمة هذه تسهيل

 .لهم المناسب التدريب وتقديم المؤهلين االلتاا  موظفي اختيار عن مسؤولة العليا اإلدارة تكون

 االستقاللية مفهوم عناصر 2.00.64

 :مرتبطة عناصر خمسة االستقالل مفهو  يتضمن

 ،الشركة ضمن رسميا وضعا االلتاا  لقسم يكون أن يجب أواًل.  

 ،فيما الشركة إدارة مع للتنسيق المسئوليات كافة يتولى االلتاا ، لقسم رئيًسا يكون لاللتاا  مسؤول هنالك يكون أن يجب ثانيًا 

 .االلتاا  عد  بمخاطر يتعلق

 ،أن شأنها من مها  إليهم توكل ال أن االلتاا  إدارة عن المسئول وخاصة االلتاا  إدارة وموظفي مسئول على يجب ثالثًا 

  .األخرى اإلشراف مسؤوليات من وغيرها لديهم االلتاا  مسؤوليات بين المصالح في لتعارض تعرضهم

 ،مع والتواصل والملفات والسجالت المعلومات إلى المباشر الوصول في الحق االلتاا  ادارة في للعاملين يكون أن يجب رابًعا 

  .صالحياتهم أداء أثناء الموظفين

 ،إليها الموكلة بالمها  القيا  من لتمكينها والمالية البشرية الموارد من كافياً  قدراً  االلتاا  إلدارة يتاح أن خامًسا 

 االلتزام دائرة مدير ومسؤوليات واجبات 2.00.62

 والمتعلقة( بعدها صدرت التي والقواعد عليها التعديالت وجميع) بااللتاا  المتعلقة والتعليمات األنظمة جميع على الحصول 

  .وأنشطتها الشركة بعمليات

 والخاضعة الشركة أنشطة على المطبقة والممارسات والتعليمات األنظمة جميع على تشتمل شاملة وإجراءات سياسات تحضير 

  .اإلدارة مجلس العتماد

 لضمان وذلك الشركة في المطبقة واإلجراءات السياسة أدلة في اإلرشادات جميع من التحقق أجل من سنوية مراجعة إجراء 

  .بها التقيد يتم وأن والتعليمات األنظمة جميع مع توافقها

 الشركة قبل من االلتاا  تتطلب التي والسياسات األنظمة جميع على مطلعة الشركة في العليا اإلدارة وإبقاء المذّكرات إعداد.  
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 الطارئة التحديثات إلى باإلضافة االلتاا  وتعليمات سياسات جميع بخصوص العليا اإلدارة خالل من الموظفين جميع إبالغ 

  .عليها

 ومناسب مستمر بشكل المعلومات توفر على المحافظة.  

 مع ومتوافقة متسقة الشركة في المعتمدة المكتوبة واإلجراءات السياسات جميع أن من والتأكد للتفحص شاملة خطة تحضير 

  .السارية االلتاا  قواعد

 على ويجب. االلتاا  برنامج متطلبات جميع مع ومتوافقة متسقة الشركة في المكتوبة واإلجراءات السياسات جميع أن من التأكد 

 االلتاا  تحقيق أجل من واإلجراءات السياسات هذه مثل في الالزمة التغييرات بخصوص اقتراحات يقد  أن االلتاا  ادارة مدير

  .االلتاا  دليل وفق

 وضع أجل من المعنية التشغيلية واألقسا  والدعم األعمال أقسا  لجميع العليا اإلدارة قبل من والتعليمات األمر على الحصول 

 ادارة مدير يصدرها التي واألوامر التعليمات تنفيذ على يعمل األقسا  هذه من كاًل  أن لضمان والتوجيهات المناسبة الترتيبات

 والسياسات والتعليمات بالقواعد االلتاا  من جيًدأ مستوى تحقق الشركة أن من للتأكد نظرة مع الصدد، هذا في االلتاا 

  .واإلجراءات

 وتوجههم الشركة وموظفي مسؤولي لدى الوعي وتعايا الشركة في االلتاا  لثقافة حاضنة من بيئة لخلق المستمر السعي 

  .بالواجبات القيا  أثناء المبدأ بهذا االلتاا  وضرورة عا  بشكل الشركة في االلتاا  أهمية بخصوص اإليجابي

 من للتأكد والترويج، اإلعالن نماذج إلى باإلضافة الشركة، في األقسا  جميع قبل من المستخدمة والعقود النماذج جميع مراجعة 

 أداء على قادرة وأنها والعقود النماذج تلك عن الناجمة الشركة مسؤوليات وتحديد االلتاا ، وتعليمات قواعد مع متوافقة أنها

  .المستقبلية التااماتها

 القانونية بالمتطلبات التاامها من للتأكد الشركة في والجديدة القائمة المنتجات جميع واعتماد مراجعة.  

 في الواردة والتعليمات القواعد بخصوص السعودي العربي النقد ومؤسسة القانوني والمحاسب الشركة أقسا  مع التعاون 

  .المناسبة التصحيحية اإلجراءات اتخاذ من والتأكد العالقة، ذات التقارير

 االلتاا  عد  لمخاطر الذاتي والتقييم االلتاا  لمراقبة الداخلية التقارير إلعداد نظا  ووضع تصميم.  

 القانونيين والمستشارين الشركة أقسا  جميع وبين االلتاا  بخصوص والشركة السعودي العربي النقد مؤسسة بين التنسيق 

  .للتعليمات المناسب والتطبيق الصحيح الفهم من التأكد أجل من والخارجيين الداخليين

 العليا اإلدارة إلى العالقة ذات واالستثناءات االلتاا  بخصوص الدورية التقارير تقديم.  

 على األموال غسيل مكافحة ومسؤول( اإلدارة مستوى على) له التابعين والمسؤولين ومنصبه االلتاا  ادارة مدير اسم تعميم 

 بخصوص توضيح على للحصول يسعى الشركة في موظف ألي التواصل عملية تسهيل أجل من وذلك الشركة، أقسا  جميع

  .منتظمة غير بعمليات االشتباه أو االنتظا  عد  من حاالت عن اإلبالغ أو والتعليمات، القانونية، المتطلبات

 العليا، واإلدارة اإلدارة، مجلس رئيس إلى وتسليمه عا  كل من آذار شهر نهاية يتجاوز ال بتاريخ شامل سنوي تقرير تحضير 

 :يلي ما على التقرير يشتمل أن ويجب. االلتاا  ولجنة لجنة المراجعةو

 التقرير إعداد فترة خالل االلتاا  مستوى تقييم .  

 األداء مؤشرات مثل العالقة ذات المقاييس على بناء االلتاا  مخاطر ملف على تغييرات أي.  

 تحديدها يتم التي الخلل أو/و الخرق حاالت حول ملخص. 

 والامن الخلل أو/و الخرق حاالت مع للتعامل بها التوصية تم التي التصحيحية اإلجراءات حول مخلص 

 .لتنفيذها المحدد
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 اتخاذها تم التي التصحيحية اإلجراءات. 

 االلتاا  جانب في الشركة موظفي تدريب.  

 على تشتمل التي واألنشطة الشركة في االلتاا  عد  مخاطر ملف مع متوافقًا التقرير نموذج يكون أن يجب 

 أثرها حسب حالة كل وتصنيف وترتيب بالمخاطر، المتعلقة المخالفات وعدد اإلحصاءات أشكال جميع

  .والبشرية المالية الموارد وفعالية التدريب برامج وجودة المخالفة، عن الناجم المالي وغير المالي

 سنوي ذاتي تقييم كتقرير الشركة إدارة مجلس رئيس خالل من السنوي التقرير من بنسخة السعودي العربي النقد مؤسسة تاويد. 

 لاألمو غسيل مكافحة  2.06

 عن والصادرة السعودية العربية المملكة في حاليًا بها المعمول اإلرهاب تمويل ومكافحة األموال غسل مكافحة  لنظا  وفقًا

 ، المالي العمل مجموعة نشرتها التي بالتوصيات المرتبطة القواعد تطبق أن الشركة على فإن السعودي، العربي النقد مؤسسة

. اإلرهاب وتمويل األموال غسل منع أجل من اتباعها الشركة على يجب تفصيلية إجراءات التاامات على تشتمل أن ويجب

 العمالء ونوع فيها، التنظيمية والهيكلية أنشطتها، طبيعة االعتبار بعين تأخذ أن الشركة على فيجب بذلك، الشركة تقو  وعندما

 والمعامالت

 التعريفات 2.16.1

 أو للشرع خالفًا مكتسبة أموال حقيقة أصل تمويه أو إخفاء ورائه من يقصد فيه الشروع أو فعل أي ارتكاب هو: األموال غسل

 . المصدر مشروعة كأنها تبدو وجعلها النظا 

 االقتصاد في الجريمة عائدات لدمج شركات أو كأفراد القانونية بصفتهم المجرمون يستخدمها التي العملية هي األموال غسل

 واالختالس والتاوير والسرقة واإلرهاب المخدرات تهريب مثل متعددة، أنشطة من العائدات هذه تأتي أن ويمكن. المشروع

 . ذكرها سبق التي هذه على مقتصرة غير العالقة ذات األساسية الجرائم أن إال واالبتااز،

 غير أو منقولة ملموسة، غير أو ملموسة كانت سواء والممتلكات، األصول من نوع أي تعني الدليل، هذا ألغراض الممتلكات،

 . بها مرتبطة حقوق أي أو لألصول الملكية تثبت التي القانونية واألدوات والوثائق منقولة،

 طريق عن مباشر غير أو مباشر بشكل عليها الحصول أو توليدها تم التي األموال تعني الدليل، هذا ألغراض المتحصالت،

 . مشروعة غير أو قانونية غير بطريقة عليها الحصول تم ممتلكات عنها ينجم والتي اإلجرامية األنشطة

 . اإلرهابية والمنظمات واإلرهابيين اإلرهابية للعمليات التمويل من شكل أي يعني الدليل، هذا ألغراض اإلرهاب، تمويل

 أموال غسل لجريمة مرتكبًا التالية العمليات من بأي يقو  شخص أي يعد

 أو إجرامي نشاط نتيجة جاءت قد العائدات أو الممتلكات هذه بأن العلم مع عائدات أو ممتلكات على تشتمل معاملة أي إجراء 

 . مشروعة غير أو قانونية غير مصادر من أتت

 قانوني غير مصدر أو إجرامي نشاط نتيجة بأنها العلم مع عائدات أو ممتلكات أي نقل أو حفظ أو استخدا  أو تحصيل أو حيازة 

 . مشروع غير أو

 العلم مع العائدات أو بالممتلكات يتعلق فيما التخلص طريقة أو المكان أو الملكية أو المصدر أو الحركة طبيعة تمويه أو إخفاء 

 .مشروع غير أو قانوني غير مصدر أو إجرامي نشاط نتيجة بأنها

 أو النصح أو التحفيا أو المساعدة أو الموافقة سبيل على كالمشاركة، اإلرهابية، والمنظمات اإلرهابية واألنشطة اإلرهاب تمويل 

 .الجريمة ارتكاب في المحاولة أو التغطية أو التعاون أو التسهيل أو االستشارة

 مدني منصب لشغل مرشح أو حديثًا شغل أو لشغل يسعى أو يشغل شخص أي هو: للمخاطر الممثلون السياسيون األشخاص

 األسرة أفراد على التعريف هذا ويشتمل.  وخالفه للدولة تابعة شركة في منصب أو عسكري منصب أي أو الحكومة في رفيع

 أما. معه المتعاونين األشخاص وجميع ،(واألخوات اإلخوة أو األطفال أو الوالدين أو كالاوجة) الشخص لهذا المباشرين

 . المذكور للشخص وكياًل  أو استشاريًا يعمل شخص أي فهو المتعاون الشخص
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 أو/و التبرعات جمع في أساسي بشكل تنخرط مؤسسة أو هيئة تكون التي االعتبارية الشخصية هي الربحية غير المؤسسة

 . ربحية غير ألغراض األموال توزيع

 جمع خالل من وذلك تقديمها، يتم التي المعلومات وصحة العميل من بالتحقق المتعلقة اإلجراءات وهي: عميلك اعرف

 والشركاء، والمالكين، والشركات، لألفراد، المفعول سارية والوثائق كالهويات عملية، أو عميل اي حول التفصيلية المعلومات

 البريد وعنوان المادي، والعنوان البريدية، العناوين إلى باإلضافة وسواهم، والوكالء بالتوقيع والمخولين الحقيقيين والمستفيدين

 والشركات األموال، ومصادر االعتبارية، للمنشآت المال ورأس والمعلومات، األعمال، وطبيعة الهاتف، وأرقا  اإللكتروني،

 . العملية أو العميل حول معرفته يجب ما وكل معها، المتعامل والمنتجات والدول، التابعة،

 أكثر معلومات على للحصول الشركات قبل من تطبيقها يجب التي واإلجراءات والضوابط السياسات وهي:  الواجبة العناية

 قبل من يعدون الذي العمالء حاالت خاصة العالقات،/العمليات غالبية في كما التأمينية، وأهدافه هويته من والتأكد العميل حول

 غير والمنظمات سياسيا، المعروفين كاألشخاص  مثل إضافية واجبة عناية تتطلب والتي المخاطر عاليي عمالء الشركات

 . وغيرها الربحية،

 .عملياته وسجل وأهدافه العميل بيانات مع تتوافق ال لتيا العملية وهي: المعتادة غير العملية

 تكون قد أخرى سلطة أي أو الشركات أن إلى اإلشارة أو ضمنًا االفتراض أو اإليحاء حتى أو العميل إعال : مالحظة. التلميح

 ..بها قا  معاملة أي أو العميل عن تحقيق إجراء في تفكر أو التحقيق طور في

 . الداخلية لوزارة التابعة المالية التحريات وحدة وهي: المالية التحريات وحدة

 اإلرهاب وتمويل األموال غسل بمكافحة المختصة الوحدة وهي: المالي العمل مجموعة

 األموال غسيل مكافحة عملية خطوات  2.16.6

. مشروع أنه على المال هذا يظهر أن هدفهم ويكون  مشروعة غير نشاطات من نقًدا األموال على عادة األموال غاسلو يحصل

  :يلي كما مراحل ثالثة متبعين الهدف هذا تحقيق أجل من المالية الخدمات وشركات المشروعة األعمال يستخدمون حيث

 المالي؛ النظا  في مشروعة غير مصادر من المكتسبة األموال بإدخال األموال غاسل يقو : التشغيل 

 وذلك المعامالت من معقدة شبكة خالل من مصادرها عن المشروعة غير األموال وفصل بإخفاء األموال غاسل يقو : التغطية 

 وتحديد القانونية غير األموال حركة تتعقب أن المعنية السلطات على الصعب من يكون بحيث األموال أصل إخفاء أجل من

 .نهائي بشكل األموال دمج يتم أن قبل اليةالم المعامالت من العديد على تشتمل التغطية عملية فإن العملية، الناحية ومن. مالكها

 األموال غسل في األخيرة العملية هي القانوني االقتصادي النظا  في القانونية غير األموال استثمار إعادة عملية تعد: الدمج .

 ويكون. محددة تأمين وثيقة عائدات من شراؤها تم سيارة كبيع مشروعة، عائدات أنها على" النظيفة" أمواله المجر  يتلقى حيث

 قانونية غير أموال من أصاًل  السيارة شراء تم قد أنه هنا االفتراض

 األموال غسل لعملية كأداة الشركة استخدام 2.06.1

 ويمكن. األموال غسل عملية في التغطية مرحلة خالل األموال غاسلي قبل من الشركة تستخد  أن كبير بشكل المحتمل من

 التعقب على التعقيد وزيادة األموال مصادر إخفاء أجل من وخدماتها الشركة منتجات الستخدا  يسعى أن األموال لغاسل

  .لها المالي

 المطلوب بالمستوى المعلومات تبادل أجل من والعمالء الوسطاء مع للتواصل فعالة شبكات إيجاد الشركة على يجب

  .اإلرهاب وتمويل األموال غسل لمحاربة
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 التأمين وإعادة التأمين شركات مع تتعامل أن المملكة، خارج ثالثة أطراف مع التعامل حال في الشركة على يجب

 األموال غسل مكافحة تدابير يطبقون والذين فقط، بالعمل لهم المرخص التأمين ووكالء وسطاء ومع فقط، المرخصة

  .اإلرهاب وتمويل

 أن من تتأكد أن عليها فإن أجنبية، دولة في ثالث طرف أي أو  شركة على الجائي أو الكامل باالستحواذ الشركة تقو  حين

 لمتطلبات وفقًا االستحواذ، عند الواجبة العناية إجراءات سيطبق عليها، االستحواذ تم التي الثالث الطرف هذا أو الشركات

  :التاليتين الحالتين باستثناء القواعد، هذه
 المعلومات والسيما العمالء لجميع الواجبة العناية إجراءات بسجالت يحتفظ عليه المستحوذ الثالث الطرف أو الشركة كانت إن 

  . ومالئمتها المعلومات هذه صحة من واثقة الشركة كانت وإن العميل، ببيانات المتعلقة

  ال بحيث عليه المستحوذ الثالث الطرف أو الشركة بها قامت التي الواجبة العناية إجراءات حول استقصاء الشركة تجري أن 

 .اإلرهاب وتمويل األموال غسل بمكافحة المتعلقة القيود أو باإلجراءات التاامهم حول شك هنالك يكون

 األموال غسل مكافحة في اإلدارة مجلس دور 2.06.1

 في األموال غسل مكافحة سياسات إدارة بمراقبة يتعلق فيما للمحاسبة وعرضة أساسي بشكل مسؤواًل  اإلدارة مجلس يكون 

 مخاطرة) األنظمة بهذه االلتاا  عن العجا مخاطرة إدارة إلى باإلضافة األموال غسل لمكافحة السارية األنظمة وفق الشركة

 (.األموال غسل مكافحة

 تشكل عليها الحقة تعديالت وأي الوثيقة وهذه األموال، غسل مكافحة سياسة على الموافقة عن مسؤواًل  اإلدارة مجلس يكون 

  .األموال غسل لمكافحة الشركة سياسة

 مطلًعا يبقى أن الشركة، وإدارة األموال، غسل عن اإلبالغ ومسؤول ،لجنة المراجعة بمساعدة اإلدارة مجلس مسؤولية على تقع 

 تقو  الشركة إدارة أن من التأكد إلى باإلضافة األموال، غسل لمكافحة السارية األنظمة في األساسية التغيرات على

  .األموال غسل لمكافحة السارية األنظمة على طارئة أو مقترحة تغييرات أي لتطبيق الالزمة بالتحضيرات

 األقل على السنة في مرةً  األموال غسل مكافحة مخاطر مراجعة اإلدارة مجلس مسؤولية على تقع.  

 غسل مكافحة مخاطر من للحد الرقابة نظم أن اكتشاف عند الالزمة التدابير أخذ من التأكد اإلدارة مجلس مسؤولية على تقع 

  .كافية ليست األموال

 عن اإلبالغ مسؤول أو المسؤوليات، بعض ألداء لجنة المراجعة يفوض أن مسؤولياته أداء في للمساعدة اإلدارة لمجلس يمكن 

 الشركة في التنفيذي الرئيس أو األموال غسل

  في مكافحة غسل األموال  لجنة المراجعةدور  2.16.5

  األموال غسل عن اإلبالغ مسؤول يقدمها التي األموال غسل مكافحة سياسة واعتماد بمراجعة لجنة المراجعة تقو.  

  األموال غسل عن اإلبالغ مسؤول بتعيين لجنة المراجعة تقو.  

  من يتمكن وكي مالئمة تكون أن لضمان األموال غسل عن اإلبالغ مسؤول وسلطة مسؤوليات بمراجعة لجنة المراجعة تقو 

   .األموال غسل لمكافحة السارية األنظمة وتطبيق منصبه متطلبات أداء

  األموال غسل لمكافحة السارية باألنظمة التاامه ناحية من النظا  فعالية بمراجعة لجنة المراجعة تقو.  

  تؤدي الشركة إدارة أن من للتأكد وذلك األموال غسل بمكافحة المتعلق االلتاا  قسم تقرير واعتماد بمراجعة لجنة المراجعة تقو 

  .المناسب بالشكل مسؤولياتها
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 أو التنظيمية الهيئات قبل من اختبارات أي نتائج مع للتعامل المناسب التصحيحي التدبير أخذ عن مسؤولية لجنة المراجعة تكون 

  .األموال غسل بمكافحة المتعلقة القضايا من ذلك وغير للشركة خارجية أو داخلية تدقيق عملية أي

  مكافحة لسياسة الشركة تطبيق فعالية بخصوص لها توصلت التي النتائج حول اإلدارة لمجلس تقرير بإعداد لجنة المراجعة تقو 

 .األموال غسل

 

 األموال غسل عن اإلبالغ مسؤول 2.06.2

 والعلمية األكاديمية الخبرة وله السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من معتمًدا شخًصا األموال غسل عن اإلبالغ مسؤول يكون 

  .اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة مجال في والعملية

  غسل بمكافحة الخاصة المالية السوق هيئة قواعد بموجب إليه الموكلة المها  بجميع األموال غسل عن اإلبالغ مسؤول يقو 

 النقد مؤسسة في اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة  نظا  بموجب المطلوبة المسؤوليات وجميع اإلرهاب، وتمويل األموال

  .السعودي العربي

  الشركة في االلتاا  قضايا على والرقابة بالتحقيق األموال غسل عن اإلبالغ مسؤول يقو.  

 المتابعة من والتأكد بشأنها واإلبالغ فيها المشتبه المعامالت تحديد على األموال غسل عن اإلبالغ مسؤول دور يشتمل 

  .اإلرهاب وتمويل األموال غسل بمكافحة المتعلقة والقيود واإلجراءات بالسياسات الشركة في لاللتاا  المستمرة

 العربي النقد مؤسسة إلى باإلضافة الشركة مجلس إبالغ على يعمل أن األموال غسل عن اإلبالغ مسؤول على يجب 

  .الشركة في اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة وإجراءات سياسات مع يتوافق ال تصرف أي بخصوص السعودي

  فيها، والمشتبه المعتادة غير الكبيرة بالمعامالت المتعلقة التقارير بمراجعة األموال غسل عن اإلبالغ مسؤول يقو 

 آخر خدمة مقد  مع العامل الكادر أو العمالء خدمات موظفي قبل من تحضيرها تم التي الخاصة التقارير إلى باإلضافة

  .العميل مع مبدئي تواصل وله

 المتعلقة المعلومات من وغيرها العميل تحديد بيانات إلى للوصل الصالحية األموال غسل عن اإلبالغ  لمسؤول يكون 

  .العالقة ذات المعلومات من وغيرها وسجالت عمليات من العميل بمعرفة

 فيها المشتبه بالمعامالت العالقة ذات التفاصيل جميع أن من التأكد عن مسؤواًل  األموال غسل عن اإلبالغ مسؤول يكون 

 كامل بشكل يتعاون أن المسؤول على ويجب. السعودي العربي النقد ومؤسسة المالية التحريات وحدة إلى تسليمها تم قد

  .يجريانها التي التحقيقات في السعودي العربي النقد ومؤسسة المالية التحريات وحدة مع

 والتقنيات باألنظمة المتعلقة المستجدات مستمر بشكل يتابع أن األموال غسل عن اإلبالغ مسؤول على يجب 

  .بها المتعلقة المؤشرات تحديث على والعمل اإلرهاب، وتمويل األموال غسل مكافحة مجال في والممارسات

  أنشطة أنها في يشتبه التي باألنشطة المتعلقة الردود بشأن والمتابعة بالتعاون األموال غسل عن اإلبالغ مسؤول يقو 

  .لإلرهاب تمويل أو أموال غسل

  يقدمها التي فيها المشتبه بالمعامالت المتعلقة التقارير لجميع بسجل باالحتفاظ األموال غسل عن اإلبالغ مسؤول يقو 

 إن) اتخاذها تم التي التصحيحية واإلجراءات التحقيق عمليات نتائج حول تفاصيل على تشتمل الوسطاء، أو الموظفون

 (ذلك توفر
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  أجل من اتخاذها تم التي العمليات فيه يوضح  للمجلس، سنوي تقرير بإعداد األموال غسل عن اإلبالغ مسؤول يقو 

 ويقو . اإلجراءات وكفاءة فعالية بايادة المتعلقة والمقترحات الداخلية، الرقابة ونظم واإلجراءات السياسات تطبيق

  .المجلس قبل من اعتماده بعد المالية السوق هيئة إلى التقرير هذا بتقديم المسؤول

  الخاصة باإلجراءات يتعلق فيما الموظفين لجميع المستمر للتدريب خطط بوضع األموال غسل عن اإلبالغ مسؤول يقو 

 غسل مكافحة مجال في التدريب تقديم عن مسؤواًل  االلتاا  قسم ويكون. اإلرهاب وتمويل األموال غسل بمكافحة

 .العميل مع مبدئي تواصل له الذي الخارجي الخدمة مقد  أو الشركة لكادر األموال

 فيها المشتبه األنشطة عن اإلبالغ واجب 2.16.7

 بعملية يشتبهون كانوا أو أموال، غسل عملية بوجود علم على كانوا إن فيها المشتبه المعامالت تقرير بإعداد الموظفون يقو 

 هذا وتسليم لإلرهاب، تمويل أو أموال غسل عملية بوجود لالشتباه يكفي ما المقنعة األسباب من لديهم كانت أو أموال غسل

 عن اإلبالغ عملية تتم أن ويجب. المالية التحريات وحدة بإبالغ بدوره يقو  والذي األموال، غسل عن اإلبالغ لمسؤول التقرير

 وتمويل األموال غسل محاربة مجال في عملية خبرة يمتلك كفاءة ذي شخص قبل من اإلرهاب ومحاربة األموال غسل

  .اإلرهاب

 غسل بعملية لالشتباه أسس أو معلومة أي بخصوص األموال غسل عن اإلبالغ مسؤول إبالغ الموظفين جميع على يجب

  .األدلة ببعض المعرفة أو االشتباه لحظة من ساعة 65 خالل هذا يتم أن ويجب أموال،

  .جنائية مخالفة أنها كما سلوكية مخالفة أموال غسل بعملية االشتباه أو العلم عن اإلبالغ في التقصير يعدّ 

 واألطراف فيها المشتبه  بالعمليات المتعلقة والمعلومات البيانات جميع على يشتمل تفصيلي تقرير  تقديم الشركة على يجب

 ما على التقرير هذا يشتمل أن ويجب. اإلبالغ تاريخ من عمل أيا  11 خالل وذلك المالية، التحريات وحدة إلى العالقة ذات

 :يلي

 التأمين عمليات في والعقود الوثائق  

 عمل عالقة لبناء المطلوبة  الوثائق جميع من نسخ  

 عنها اإلبالغ تم التي العمليات بطبيعة تتعلق بيانات أي  

 لها الداعمة المستندات جميع مع الشك ومسوغات مؤشرات 

 لوحدة المقد  البالغ  إجراءات تنفيذ عن مسؤواًل  اإلرهاب وتمويل األموال غسل بقضايا المختص االلتاا  مسؤول يكون

 يراجع وأن بشأنها، بالًغا يقد  وأن فيها المشتبه المعامالت بخصوص وفعال منهجي بشكل يقرر أن وعليه. المالية التحريات

 أخرى حالة أي أو الشركة، في الداخلية القوانين عن الناجمة المألوفة غير أو الضخمة باألنشطة المتعلقة المراجعة تقارير كذلك

  .موظف أي عنها يبلغ

 أن األخير على فإن لإلرهاب، تمويل أو لألموال بغسل يتعلق نشاط بخصوص االلتاا  مسؤول بإبالغ موظف أي قيا  حال في

 التقرير يرفع ال أن اإلرهاب وتمويل األموال غسل مسؤول قرر حال وفي. فيها الشك دواعي لتحديد القضية مالبسات يراجع

  .تفصيلي بشكل ذلك دواعي يوثق أو عليه فإن المالية، التحريات لوحدة

 تشتمل بما اإلرهاب، وتمويل األموال غسل عن اإلبالغ لمسؤول المقدمة التقارير لجميع بسجل تحتفظ أن الشركة على يجب

 التحريات لوحدة المقدمة البالغات جميع على يشتمل بسجل تحتفظ أن يجب كما. للعمليات وتحليالت داخلية تعليقات من عليه

 األموال غسل عن اإلبالغ مسؤول قرر التي والتقارير البالغات والسيما الموظفون، أعدها التي التقارير وجميع المالية،

  .بشأنها تقريًرا يرفع ال أن اإلرهاب وتمويل

 مشبوهة معاملة أي بشأن بالًغا تقد  أن ويجب المالية التحريات بوحدة الخاص اإلبالغ نموذج تستخد  أن الشركة على يجب

 ضمان أجل من وذلك المالية التحريات وحدة قبل من معتمدة أخرى وسيلة أي أو اإللكتروني البريد أو الفاكس طريق عن
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 مدة خالل للوحدة خطي بالغ إرسال خالل من المكالمة توثيق يجب فإنه الهاتف، طريق عن اإلبالغ حال وفي. اإلبالغ سرعة

  .ساعة 65 عن تايد ال

 من رد تسلم عد  حال وفي فيها، المشتبه المعامالت بشأن بالغ ألي المالية التحريات وحدة استال  تؤكد أن الشركة على يجب

 والعميل، للعملية الرقابة عملية في تستمر أن الشركة على فإن فيها، المشتبه المعاملة بخصوص المالية التحريات وحدة قبل

  .آخر بالغ  إرسال في والنظر

 شركة أي من إضافية معلومات تقديم منها طلب إن المالية التحريات وحدة مع كامل بشكل تتعاون أن الشركات على يجب

 الهيئة وهي السعودي، العربي النقد مؤسسة خالل من هذا يتم أن ويجب مشبوهة، معامالت عن بالغ متابعة بهدف أخرى

  .المالية التحريات لوحدة وتسليمها استالمها، ومتابعة الشركة، من المعلومات هذه مثل بطلب المعنية

 معلومات أية عن اإلفصاح وعد  السرية، التاا  العالقة ذوي األشخاص وجميع والمسؤولين والمدراء الموظفين على يجب

 للموظفين متاحة التقارير هذه وتكون. المالية التحريات لوحدة بشأنها التبليغ سيتم أو تم التي فيها المشتبه بالمعاملة تتعلق

 المالية، التحريات وحدة تبليغ حال وفي.  للنظا  ومخالفًا للسرية إفشاء يعدّ  للعمالء يوّجه تحذير أي أن إذ وحسب، المختصين

 بشكل معه التعامل في تستمر أن ويجب البالغ، هذا بخصوص العميل علم عد  لضمان  التا  الحرص توّخي الشركة على فإن

  .السعودي العربي النقد مؤسسة في التأمين مراقبة إدارة من التعليمات على الحصول يتم أن إلى طبيعي،

 الدائمين) والموظفين والمسؤولين، الشركة، إدارة مجلس أعضاء يعفى اإلرهاب، وتمويل األموال غسل مكافحة لقانون وفقًا

 وفق سرية معلومات أي عن اإلفصاح على قيد أي مخالفة عن ناجمة إدارية أو مدنية أو جنائية مسؤولية أي من( والمؤقتين

 نية بحسن المالية التحريات وحدة إبالغ تم حال في وذلك اإلدارية، أو التنظيمية أو التشريعية الهيئة تضعه الذي النص أو العقد

 وعي لديهم يكن لم لو حتى الحماية هذه من يستفيدون أنهم كما. فيها المشتبه أو العادية  غير األنشطة أو العمليات بخصوص

  .يحصل لم أو النظامي غير النشاط هذا حصل سواء فيه، المشتبه النشاط هذا طبيعة حول كاف

 يعملون الذين المستفيدين والسيما واألفراد، الشركات مع التجارية والعمليات بالعالقات خاص اهتما  إبداء الشركات على يجب

 معاملة وجود تبين إذا. كافية غير بطريقة تطبقها أو المالي العمل مجموعة توصيات تطبق ال التي الدول خالل من أو داخل

 التحقيق بنتائج المالية التحريات وحدة وتاويد خلفيتها في التحقق يلا  فإنه واضح، نظامي أو اقتصادي هدف أي لها ليس

 أن الشركات على فإن كاف، بشكل المالي العمل مجموعة توصيات تطبيق ال الدولة تلك أن الشركة المؤسسة أبلغت وإذا. خطيًا

 .اإلجراءات تطبيق تستوجب التي العالية المخاطر فئة من الدول تلك عن الصادرة والعمليات العمل عالقات جميع تعدّ 

 األموال غسل مكافحة إجراءات 2.06.8

 :الحاالت هذه في" عميلك اعرف" عمليات بإجراء الشركة تقو 

 العمل عالقة بناء  

 اإلرهاب لتمويل نشاط أو أموال غسل بعملية اشتباه وجود حال في 

 من العميل قبل من استالمها يتم التي الوثائق أو البيانات أو المعلومات بعض أهمية بخصوص اشتباه وجود حال في 

 هويته من التحقق أجل

 العمالء بخصوص والحقيقية األساسية البيانات على الحصول من تمكنها التي الضرورية اإلجراءات جميع باتخاذ الشركة تقو 

  .وأهدافهم

 التعامل يحظر الذين األشخاص أو وهمية أو مجهولة أسماء يحملون الذين لألشخاص خدمات أو منتجات أي الشركة تقد  لن

  .معهم

  .عملية أي مقابل النقدية الدفعات الشركة تقبل ال

 سعودي لاير110111  من أكثر قيمتها تكون التي المعاملة بوسم النظا  يقو 

 كبيرة معاملة أي أو سعودي لاير 11111من، أكثر قيمتها تكون معاملة أي بخصوص واالستقصاء بالتحقيق الشركة تقو 

 إلى المعاملة أو واضح، شرعي أو اقتصادي هدف لها يظهر ال التي المعامالت من عادية غير أنماط أي أو عادية، وغير معقدة
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 وتقو . واضح شرعي أو اقتصادي هدف لها وليس المالي العمل مجموعة توصيات كاف بشكل تطبق ال التي الدول من أو

  .األقل على سنوات 5 لمدة كتابة البحثية العمليات هذه نتائج بتوثيق الشركة

 أن تضمن أن الشركة على فإن أجنبية، دولة في ثالث طرف أي أو أخرى شركة جائي أو كامل بشكل الشركة تملكت حال في

  ."عميلك اعرف" إجراءات سيطبق أو يطبق الثالث الطرف أو تملكها تم التي الشركة

  .وهمية بأسماء تأمين عقود أو اسم دون من تأمين وثيقة إصدار يمكن ال

 المالية المؤسسة هذه قبلت إن إال للشركة وسطاء أو أخرى مالية مؤسسات قبل من تقديمهم يتم الذين العمالء الشركة تقبل ال

  .المالي العمل مجموعة في" عميلك اعرف" إلجراءات خاضًعا يكون أن الوسيط أو األخرى

  لعينة ب الملحق راجع. )بأكملها العمل عالقة فترة خالل العميل عن االستفسار أجل من وسعها أقصى بذل في الشركة تتابع

 (عمليك اعرف نماذج عن

 العمل عالقات قبول إجراءات بخصوص عامة أحكام 2.16.9

  الواجبة والعناية

 :التالية الحاالت في الواجبة العناية بإجراءات تقو  أن الشركة على يجب

 العمل عالقة بناء  

 اإلرهاب لتمويل نشاط أو أموال غسل بعملية اشتباه وجود حال في 

 من العميل قبل من استالمها يتم التي الوثائق أو البيانات أو المعلومات بعض أهمية بخصوص اشتباه وجود حال في 

 .هويته من التحقق أجل

 العمالء بخصوص والحقيقية األساسية البيانات على الحصول من تمكنها التي الضرورية اإلجراءات جميع باتخاذ الشركة تقو 

 الذين األشخاص أو وهمية أو مجهولة أسماء يحملون الذين لألشخاص خدمات أو منتجات أي الشركة تقد  ولن. وأهدافهم

 معهم التعامل يحظر

  :التالية الخطوات اتخاذ خالل من العمالء، جميع على الواجبة العناية إجراءات تطبق أن الشركة على يجب

 

 ذلك وينطبق. األموال غسل مكافحة  نظا  وفق الالزمة األصلية المستندات استخدا  خالل من العميل، هوية من التحقق 

  .التأمين معامالت على بالتوقيع المخولين جميع على

 وأنظمة  نظا  وفق األصلية المستندات باستخدا  عليه والمسيطرين التأمينية العملية من الحقيقيين المستفيدين من التحقق 

  .األموال غسل مكافحة

 لتمكن العملية، أو العمل وعالقة العميل، نوع على بناء وطبيعتها العمل عالقة من الغرض عن معلومات على الحصول 

  .مستمر بشكل العميل تجاه الواجبة العناية بذل من الشركات

  يتم التي العمليات جميع في المستمر التدقيق مثل مستمر، بشكل الواجبة العناية بإجراءات العميل التاا  من التأكد 

 والبيانات المعلومات مع متوافقة العمليات جميع تكون أن ضمان أجل من وذلك العمل عالقة فترة خالل إجراؤها

 .بالعميل الخاصة

  الوثائق على تطلع أن التأمينية العملية من الحقيقيين والمستفيدين العمالء هوية من التحقق عند الشركات على يجب 

  :التالي النحو على المفعول سارية األصلية

 االعتباريون األشخاص 

 السعوديون المواطنون 
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 األسرة سجل أو الوطنية الهوية بطاقة  

  عمله ومحل إقامته ومكان الشخص عنوان 

 األفراد الوافدون 

 الخليج لدول التعاون مجلس لمواطني السفر جواز أو الخمس السنوات ذات الخاصة اإلقامة بطاقة أو إقامة 

  .للدبلوماسيين الدبلوماسية البطاقة أو العربية

 العمل ومحل اإلقامة ومكان العنوان. 

 حجم حسب االعتباري الشخص ونوعية طبيعة على للتعرف والمستندات المعلومات من ممكن قدر أكبر على الحصول ينبغي

 .أدناه وارد هو كما التأمينية العملية أو العالقة

       المرخصة والمحالت والمؤسسات الشركات 

 والصناعة التجارة وزارة من الصادر التجاري السجل من نسخة.  

 المفوض المدير هوية بطاقة من نسخة. 

 للربح الهادفة غير والمؤسسات الهيئات 

 العالقة ذات الحكومية الجهة عن الصادر الترخيص من نسخة  

 ونائب الرئيس مثل الشركات مع عمل عالقة إقامة سيتولون الذين األشخاص إلى اإلدارة مجلس تفويض 

  .منهم كل هوية من ونسخ المالي، المدير أو الرئيس

 األساسي النظا  من نسخة. 

 الحكومية القطاعات 

 اإلداري وتنظيمها الحكومية الجهة لنظا  وفقًا المطلوبة الوثائق جميع من نسخة. 

 كل استعمال الشركات على يجب فإنه العميل، قدمها معلومات أية مصداقية في لالشتباه أسباب الشركات لدى كان إذا 

 .ذلك إلى وما العمل أو المنال هاتف بأرقا  يتصل كأن المعلومات، تلك صحة من للتحقق الممكنة السبل

 المحلية العقوبات قوائم في مدرجين كيانات أو ألفراد دفعات تقديم أو  عمل قبول عد  لضمان العقوبات فحص سيتم. 

 العناية تدابير تطبيق  تعذر حالة في المشبوهة العملية عن تقرير بتقديم والقيا  العمل عالقة إنهاء الشركة على يجب 

 العميل تعريف بيانات كفاية عد  أو دقة مدى حول شكوك فيها يوجد التي الحاالت وفي الحاليين العمالء على الواجبة

  .مسبقًا عليها الحصول تم التي

  مجهول لشخص تأمين وثيقة إصدار يتم لم وأنه ماورة أسماء يستخدمون ال المتقدمين أن من تتأكد أن الشركات على 

 :األقل على التالية الجوانب العمالء تحديد مراحل تتضمن أن ويجب الهوية،

 الهوية بطاقات الحصر، ال المثال سبيل على) حكومية مستندات باستخدا  المتقد  هوية من التحقق 

 (إلخ السفر، وجوازات

 الحصر، ال المثال سبيل على) حكومية مستندات باستخدا  هويتها أو هويته من والتحقق المستفيد تحديد 

 (الخ... السفر، وجوازات الهوية بطاقات

 والشركات المتقد  بين العمل عالقة تكوين من الهدف بخصوص معلومات على الحصول 

 وتدريبهم الموظفين وفحص الوعي مستوى 2.06.01

 فيما والتعاياي المبدئي التدريب يتلقون المعنيين الكادر أعضاء جميع أن من التأكد مسؤولية الشركة في العليا اإلدارة على تقع

  .األموال غسل مكافحة مجال في بواجباتهم يتعلق
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 مع التعامل عن اإلدارية الناحية من مسؤواًل  أو يتعامل كان إن األموال غسل مكافحة مجال في الموظف تدريب يتم أن يجب

  .مسؤولياتهم مع يتناسب الذي بالشكل العقود، تقديم أو النصائح تقديم والسيما العمالء، معامالت

 من وذلك األقل، على السنة في واحدة مرة  الدورات هذه تعقد وأن التدريب برامج تحديث على تعمل أن الشركة على يجب

 إلى باإلضافة اإلرهاب، وتمويل األموال غسل بمكافحة يتعلق فيما اإلدارة مجلس وأعضاء والمدراء الموظفين تثقيف أجل

 بإجراءات يتعلق فيما خاصة اإلرهاب، وتمويل األموال غسل  بمكافحة الخاصة واللوائح باألنظمة يتعلق فيما معلوماتهم تحديث

  .عنها واإلبالغ فيها المشتبه العمليات وكشف وتعقب العميل، تجاه الواجبة العناية

 الجدد للموظفين األساسي التدريب توفير يجب كما ومسؤولياتهم، الموظفين دور مع متوافقًا التدريب نطاق يكون أن يجب

  :التالية التدريب أنواع  توفير ويجب. األقل على بهم الخاص الوظيفي للوصف وفقًا تالية مرحلة في لهم متطور تدريب وتأمين

 

 اإلرهاب وتمويل األموال غسل عن شاملة خلفية: الجدد الموظفون.  

 واالستشارات المبيعات موظفو: 

 األموال غسل ومؤشرات( عميلك اعرف) العميل من التحقق بسبل الخاصة العليا والمبادئ المهنية 

  .المشبوهة العمليات عن اإلبالغ وإجراءات القانونية والمتطلبات

 الكبيرة المعامالت وإجراءات االعتياديين غير والعمالء المشبوهة العمليات تحديد 

 عنها واإلبالغ المشبوهة العمليات تحديد: المعالجة  موظفو.  

 مكافحة وبرامج اإلرهاب وتمويل األموال بغسل الخاصة واإلجراءات السياسات على المستوى عالي تدريب: اإلدارة 

  .والدولي واإلقليمي المحلي الصعيد على التعاون سبل إلى باإلضافة اإلرهاب وتمويل األموال غسل

  األموال بغسل المتعلقة واإلجراءات والسياسات األنظمة حول واقعية حاالت ودراسة مكثف تدريب: االلتاا  مدراء 

 .اإلرهاب وتمويل

 التي والتقنيات التطورات بأحدث علم على الموظفون يبقى لكي من مستمر بشكل الدورات وعقد التدريب برامج تحديث يجب

  .األموال غاسلي يستخدمها

 المخاطر درجة وتقييم العمالء فئات 2.06.00

 عميل أي تجاه المشددة الواجبة العناية بإجراءات يتعلق فيما الداخلية والقيود واإلجراءات السياسات وضع الشركة على يجب

 :االعتبار بعين أخذها يجب التي اإلجراءات بعض يلي وفيما. عالية مخاطر ذي

 معهم والعالقة األساسيين والمساهمين المديرين هوية عن الحقيقيين المستفيدين من خطية إقرارات على الحصول.  

 عن ومعلومات منها، والغرض العمل عالقة أسباب عن إضافية معلومات مثل العميل، عن شاملة بيانات على الحصول 

  .للعميل المتوقع والنشاط الوظيفي وسجله نشاطه

 ضمان بهدف باستمرار ومراقبتهم العميل تجاه الواجبة العناية إجراءات تطبيق وعليهم لخدمتهم موظفين تخصيص 

 المناسب الوقت في عادية غير أو فيها مشتبه عمليات أي عن الكشف

 معه العمل عالقة مدة خالل بانتظا  للعميل العليا اإلدارة مع مباشرة مقابالت إجراء.  

  العمل عالقة بدء عند للشركة العليا اإلدارة موافقة على الحصول.  

 التصنيف تعديل إمكانية مع" المخاطر عالي" أنه على المخاطر فئات مسؤوليات من أي عليه تنطبق الذي العميل تصنيف يجب

 قبل من عليه الموافقة وتم المسؤول الشخص قبل من التعديل واقترح مرضيًا العميل وضع اعتبر إذا أدنى مخاطرة مستوى إلى

 بالعالقة، االحتفاظ ضرورة ترى الشركة لكن" المخاطر علي" أنه على ما عميل تصنيف حالة وفي. للشركة العليا اإلدارة
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 وذلك تضمنه، الذي المخاطر مستوى ومراجعة المستمرة المراقبة تحت ووضعه تجاهه الواجبة العناية إجراءات رفع فيجب

 العليا اإلدارة من الموافقة أخذ بعد

  :السياسيون العمالء

 للتحقق الواجبة بالعناية الخاصة المكثفة باإلجراءات القيا  إلى باإلضافة فإنه السياسية، الشخصيات مع بالتعامالت يتعلق فيما

 :يلي ما الشركة على يجب فإنه العميل، من

  سياسية شخصية العميل كان إذا ما تحديد أجل من مناسبة مخاطر إدارة نظم وضع.  

  العمالء مع النوع هذا من عمل عالقة إنشاء في البدء قبل الشركة في العليا اإلدارة موافقة على الحصول.  

  سياسية شخصيات إلى الشركات عمالء تحول حال في الشركة في العليا اإلدارة موافقة على الحصول.  

  مصدر وكذلك للمخاطر، ممثلين سياسيين كأشخاص المصنفين الحقيقيين للمستفيدين والثروة األموال مصدر تحديد 

  .للمخاطر ممثلين سياسيين كأشخاص المصنفين العمالء ثروة

   العمل لعالقة المستمرة بالمراقبة القيا 

  العميل من التحقق مستندات على عالوة إضافية مستندات طلب 

  المختصة الجهات من المقدمة المستندات مصادقة طلب 

 المستفيد أن اكتشاف ذلك بعد فيها يتم التي الحاالت في العمل عالقة مواصلة على العليا اإلدارة موافقة على الحصول 

 .كذلك يصبح الذي أو للمخاطر ممثل سياسي شخص الحقيقي

 :للربح الهادفة غير والمؤسسات الهيئات

 عمل عالقة إقامة بشأن المؤسسة بمتطلبات االلتاا  لضمان داخلية وضوابط وإجراءات سياسات وضع الشركات على يجب

 هذه من عمليات مع التعامل أثناء ويجب. للربح الهادفة غير والمؤسسات للهيئات التأمينية والمنتجات الخدمات وتقديم

  :التالية المتطلبات مالحظة المنظمات

 وأنشطتها أغراضها يحدد المختصة الحكومية الجهة عن صادر رسمي ترخيص على الحصول.  

 عند الواجبة العناية إجراءات تعايا وعليها العالية، المخاطر ذوي العمالء فئة من والمؤسسات الهيئات هذه تصنف أن 

 .معهم التعامل

 السجالت حفظ 2.06.06

  :التالي النحو على األقل على سنوات عشر لمدة السجالت بحفظ يتعلق قسًما فيها االموال غسل مكافحة سياسة إلى تضيف

 التحقق من الهوية 

 سجالت التدريب بخصوص مكافحة غسل األموال  

  التعامالتسجالت  

 أخرى، أي السجالت المتعلقة بأي تحقيق ضد أي عميل والعمليات المحلية والدولية. 

 الجزائية العقوبات 2.06.01

 أي أو والمدققين، المخولين، والممثلين والموظفين، والمالكين، الشركة، في المجلس أعضاء أو اإلدارة مجلس رئيس يعد

  .الدليل هذا في المحددة العمليات من أي في شارك أو ارتكب إن األموال غسل لجناية مرتكبًا عنهم نيابة يتصرف شخص
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 تطبقه الذي األموال غسل مكافحة قانون في محدد هو كما الجاائية للعقوبات عرضة األموال غسل جريمة مرتكب يكون

 العقاب أو مالية غرامة على ذلك يشتمل أن ويمكن. المملكة في التنظيمية الهيئات من وغيرها السعودي العربي النقد مؤسسة

 .بالجريمة المرتبطة األدوات أو العائدات أو الملكية ومصادرة

 سياسة تعيين المناصب العليا 2.01

 

 النطاق والتطبيق والغرض 2.01.0

 

للمناصب العليا  والمرشحين موظفينال مالئمةمدى كفاءة و ( تقييممتطلب) الحد األدنى من متطلبات هذه السياسة تتضمن

 على تعيينات مؤسسة النقد العربي السعودي والحصول على عد  ممانعة خطية من، شركةال فيمجلس اإلدارة( واإلدارة العليا )

 المناصب. مثل هذه

واإلدارة العليا  العضو المنتدب/الرئيس التنفيذيو لجنة المراجعةوأعضاء  على أعضاء المجلس إن هذه المتطلبات قابلة للتطبيق

 .في الشركة العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي يرفعون تقاريرهم مباشرة إلىمدراء الذين وال

 إن الغرض من هذه السياسة هو:

 االلتاا  بقانون مؤسسة النقد العربي السعودي حول اإلشراف على شركات التأمين التعاونية وتطبيق لوائحها؛ 

 ؤسسات المالية التي تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعوديااللتاا  بمتطلبات تعيينات المناصب العليا في الم. 

  :مسؤولية التطبيق

 .قسم الموارد البشرية: لمناصب اإلدارة العليا  

 سكرتير مجلس اإلدارة: لمجلس اإلدارة 

  لجنة المراجعة: لمناصب لجنة المراجعةأمين. 

 

 

 الموارد البشرية )مناصب اإلدارة العليا( 2.01.6

 

 متطلبات الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على تعيينات مناصب في اإلدارة العليا 

 عيينقبل الت

تعطى أولوية التعيين في وظائف اإلدارة العليا في الشركة للمواطنين السعوديين. أما في حال تم تعيين موظف غير سعودي  -

في إحدى مناصب اإلدارة العليا، فيجب على الشركة إثبات عد  توفر مواطنين سعوديين مؤهلين للمنصب وتقديم جدول زمني 

 منصب وفقاً لطلب عد  ممانعة خطي يقد  إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.لتعيين مواطنين سعوديين مؤهلين لهذا ال

يجب على إدارة الموارد البشرية التأكد من أن جميع التعيينات في مناصب اإلدارية العليا في الشركة قد أجريت بعد تقييم   -

ت وعد  الممانعة الخطية من مؤسسة النقد مالئمة المرشح لمنصب اإلدارة العليا وذلك بما يتوافق مع المتطلباو كفاءة مدى

 العربي السعودي.

يجب على الشركة تقديم طلبات للحصول على عد  ممانعة خطية من مؤسسة النقد العربي السعودي باإلضافة إلى جميع    -

 رة العليا.( يوما من تاريخ بدء اقتراح مرشحين لشغل مناصب في اإلدا01الوثائق المطلوبة، وذلك قبل ما ال يقل عن )
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ال يجوز أن يتولى المرشحين لشغل مناصب في اإلدارة العليا المها  المسلَمة لهم حتى يستلموا نموذج عد  ممانعة من مؤسسة  -

 النقد العربي السعودي.

يجب أن توضح الشركة في عرض العمل المقد  لشغل مناصب اإلدارة العليا عن خضوع هذه التعينات إلى عد  ممانعة    -

 سة النقد العربي السعودي.مؤس

  عيينبعد الت

منصب  مسؤوليات إعادة تعيين مؤسسة النقد العربي السعودي قبل يجب على الشركة الحصول على عد  ممانعة خطية من  -

( 2) ال تتجاوز الستة  إعادة التعيين مدة شريطة أن تكون، ( يوما01) لمدة تايد عن ثالثين موظفيها ي منأل العليا في اإلدارة

 .مؤسسة النقد العربي السعودي موافقة بعد لفترة أخرى يمكن تجديدها، والتي أشهر

 تقييمب سنويا تقو  الشركة، شغل منصب في اإلدارة العليال مؤسسة النقد العربي السعودي بعد استال  عد  ممانعة خطية من  -

 أو معلومات معاكسةصدور  التي  تؤدي إلى ه التقييماتمثل هذ حال وجود في. بشكل مستمر اإلدارة العليا في أعضائها مالئمة

 مؤسسة النقد العربي السعوديإبالغ  الشركة ، يجب علىمالئمة أحد موظفي اإلدارة العلياكفاءة و سلبية قد تضر بمدى نتائج

 .المعلومات والنتائج مثل هذه فورا عن

خالل  المناصب اإلدارية العليا التعيينات فيعن  كتابةً  السعوديمؤسسة النقد العربي  إخطار الموارد البشرية تتولى دائرة -

 التعيين. عمل من تاريخ أيا ( 5خمسة )

 العمل التوقف عن مقبولة أوال االستقاالت عن كتابةً  مؤسسة النقد العربي السعودي إخطار إدارة الموارد البشريةعلى  يجب -

 أيضا الموارد البشريةعلى إدارة  يجب. ترك الموظف للمنصب ريخعمل من تا أيا ( 5خالل خمسة ) المناصب العليا في

خالل خمسة  ألي سبب كان لمنصب في اإلدارة العليا شاغل خدمات أي إنهاء كتابةً عن مؤسسة النقد العربي السعودي إخطار

 اإلنهاء. تاريخ ذلك من أيا  عمل( 5)

السعي للحصول على عد  ممانعة خطية من مؤسسة النقد العربي  التي أجرتها الشركة قبليجب دعم جميع عمليات التقييم،  - 

. بشكل صحيح وتوثيقها معلومات ذات صلةوذلك من خالل تقديم  ،عمليات التقييم المستمرة والالحقةباإلضافة إلى  السعودي

 اإلدارة العليا من ائهامن قبل أعض المعلومات المقدمةاستقاللية مصادر  التحقق من يجب على الشركة يسمح القانون، حيثماو

 .التقييمات التي أجريتو المعلومات التي يتم جمعها ضمان سريةإلى  أيضا تسعى الشركة

 (لجنة المراجعةمجلس اإلدارة)أعضاء مجلس اإلدارة و سكرتير 2.01.1

 

 المراجعةلجنة متطلبات الحصول عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي لتعيينات أعضاء مجلس اإلدارة و

 قبل التعيين

 الحاالت في. وللمواطنين السعوديين لجنة المراجعةو مجلس اإلدارة في أعضاء مستقلينتعيين  يمنح مجلس اإلدارة أولوية  -

مواطن  عد  توفر إثبات يجب على الشركة، لجنة المراجعةمجلس اإلدارة أو في  غير سعودي مواطن تعيين التي يتم فيها

 إلى وفقاً لطلب عد  ممانعة خطي مقد هذا المنصب ل المواطنينتعيين جدول زمني ل وتقديم المنصبلهذا  مؤهل سعودي

 .مؤسسة النقد العربي السعودي

مالئمة  تقييم إال بعدال تتم  لجنة المراجعةعضوية المجلس و التعيينات في التأكد من أن جميع مجلس اإلدارة يجب على  -

 .مؤسسة النقد العربي السعوديعلى عد  ممانعة خطية من الحصول بعد تطلبات ووفقا للم العضوية لمنصب المرشح

جميع  باإلضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعوديعد  ممانعة خطية من  للحصول على تقديم طلبات يجب على الشركة -

عضو أو  انتخاب خاللهاوالتي يتم  العامةالجمعية  تاريخ انعقاد يوما من( 01) ما ال يقل عن ثالثينوذلك قبل  الوثائق المطلوبة

 أعضاء مجلس اإلدارة. 

 عد  ممانعة خطينموذج يستلموا  حتى لجنة المراجعةمهامهم في عضوية مجلس اإلدارة أو  ال يجوز أن يتولى المرشحين -
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 .مؤسسة النقد العربي السعوديمن 

 بعد التعيين: 

  آخر غير تنفيذيعضو مجلس إدارة و رئيساً  تنفيذي مجلس إدارة غير ترشيح عضو، بأعضاءه بعد اختيار يقو  المجلس،  -

مؤسسة النقد العربي السعودي  الحصول على عد  ممانعة خطية مسبقة منيجب على الشركة و. رئيس مجلس اإلدارةل نائباً 

لجان  رؤساء عيينلت مؤسسة النقد العربي السعوديعلى عد  ممانعة خطية مسبقة من  أيضا بالحصول تقو . وللتعيينات

 المجلس.

أعضاء مجلس  لتعيين مؤسسة النقد العربي السعودي بعد تلقي عد  ممانعة خطية منالترشيحات والمكافآت، تقو  لجنة  -

ويتعين . لجنة المراجعة وأعضاء الئمة أعضاء مجلس إدارتهامو كفاءةدى لم، بتقييم سنوي ومستمر  لجنة المراجعةو اإلدارة

لجنة أعضاء  أو أعضاء مجلس إدارتهاتضر بمالئمة سلبية  نتائج أو معلومات تقييم ينتج عنه حال وجود فيعلى الشركة 

  .المعلومات والنتائج مثل هذه فورا عن مؤسسة النقد العربي السعودي إبالغ، المراجعة

لجنة في مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة إخطار مؤسسة النقد العربي السعودي كتابياً عن التعيينات  سكرتير يجب على -

 ( أيا  من تاريخ التعيين. 5وذلك خالل خمسة) المراجعة

لجنة و مجلس اإلدارة أعضاء من مقبولةال االستقاالت عن كتابياً  مؤسسة النقد العربي السعودي إخطار يجب على الشركة -

أيضا أن  يتعين على الشركة للمنصب. الموظف ترك عمل من تاريخ أيا ( 5خالل خمسة ) العمل التوقف عن أو المراجعة

خالل  ألي سبب كان لجنة المراجعة المجلس أو عضو في خدمات أي إنهاءعن  كتابيا مؤسسة النقد العربي السعودي تخطر

 اإلنهاء. تاريخ ذلك من أيا  عمل( 5خمسة )

مجلس  لعضوية لمرشحينا مالئمةمدى  ضمان ةيمسؤول الترشيحاتو جنة المكافآتولشركة ال مجلس إدارة قع على عاتقي -

  :ما يلي بما في ذلكالسياسة،  وهذه مؤسسة النقد العربي السعودي لمتطلبات وفقاً  اإلدارة العليامناصب في اإلدارة و

الموافقة على سياسة ترشيح وانتخاب أعضاء في مجلس اإلدارة والعملية الموضحة في هذه السياسة  .أ

 سسة النقد العربي السعودي قبل التعيين.للحصول على عد  ممانعة خطية من مؤ

 

الموافقة على سياسة ضمان مالئمة جميع الموظفين الذين تم تعيينهم في مناصب في اإلدارة العليا. يجب أن  .ب

 تشمل مثل هذه السياسة على التالي: 

 السعودي؛المالئمة والموضحة ضمن متطلبات مؤسسة النقد العربي الكفاءة والمعايير الدنيا لمدى   -  

 مالئمة؛كفاءة و إجراءات عمليات تقييم مدى -  

      مالئمة شخص ما لمنصب محدد؛كفاءة وعوامل ينظر لها بعين االعتبار لتقييم مدى  -  

 المالئمة لمنصب محدد؛ و الكفاءة واإلجراءات التي يجب اتخاذها في حال عد  تلبية الموظف لمعايير  -              

 متطلبات مراجعة وتحديث السياسة من وقت ألخر، عند الحاجة. -             

طلب من إدارة الشركة تأسيس نظم وإجراءات مالئمة لضمان تلبية جميع أعضاء المجلس أو اإلدارة العليا  .ج

 والسياسات مؤسسة النقد العربي السعودي متطلبات المنصوص عليها في الكفاءة والمالءمة لمعايير

 .أساس مستمر على بالشركة الخاصة واإلجراءات

التي أجرتها الشركة قبل السعي للحصول على عد  ممانعة خطية من مؤسسة النقد العربي يجب دعم جميع عمليات التقييم،  -

. بشكل صحيح وتوثيقها معلومات ذات صلةوذلك من خالل تقديم  ،عمليات التقييم المستمرة والالحقةباإلضافة إلى  السعودي

 .اإلدارة العليا من من قبل أعضائها المعلومات المقدمةاستقاللية مصادر  التحقق من يجب على الشركة القانون،يسمح  حيثماو

 .التقييمات التي أجريتو المعلومات التي يتم جمعها ضمان سريةإلى  أيضا تسعى الشركة

 معايير الكفاءة والمالئمة وإجراء عملية التقييم  6.13.4
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تتبع الشركة معايير وإجراءات محددة لتقييم مدى كفاءة ومالئمة الموظفين والمرشحين للمناصب العليا. تغطي مثل هذه  -

 المعايير الصفات التالية:  

: يجب أن يتمتع الشخص الذي يتم تقييم مدى مالئمته وكفاءته بصفات شخصية والسمعة الطيبة الصدق والنزاهة .أ

 .واإلنصاف، والسمعة الطيبة والنااهة مثل الصدق 

الخبرة و والمهارات الالزمة التعليم: يجب أن يتمتع الشخص الذي يتم تقييم مدى مالئمته وكفاءته بالقدرةالكفاءة و .ب

عملية والمخاطر الكامنة المتطلبات التقنية لألعمال و القدرة على فهم فضال عن، بشكل فعال دورهألداء  الكافية

 اإلدارة.

دارة بمهارة كافية وسجل سابق إل يجب أن يحظى الشخص الذي يتم تقييم مدى مالئمته وكفاءته المالية:السالمة  .ج

لشؤون المالية بشكل صحيح وبحكمة. ولكن، يجب مالحظة أن الشخص الذي يمتلك وسائل مالية محدودة ديونه أو ا

 على تلبية هذه المعايير. تهعلى قدرال يؤثر في حد ذاته 

الالزمة ألداء مسؤوليات ب أن يتمتع الشخص الذي يتم تقييم مدى مالئمته وكفاءته باالستقاللية يج االستقالل: .د

أو التاامات العمل أو مالية المصالح التجارية أو المصالح ال ويجب أن يتجنبالمقترحة  علياوواجبات المناصب ال

الشخص والقدرة على  يةاستقالل بطريقة تؤدي إلى إضعافقد تؤدي إلى تضارب في المصالح  أية حاالت أخرى

 أداء واجبات الوظيفة المقترحة.

   متطلبات  تنظر الشركة بعين االعتبار، باإلضافة إلى معايير وإجراءات تقييم الكفاءة والمالئمة  الموضحة أعاله، إلى -  

 .جميع القوانين ذات الصلة واللوائح والتعليمات

عد  ممانعة اإلدارة لترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وعملية الحصول على  تحتفظ الشركة بسياسة معتمدة  من مجلس -

 .قبل التعيينمؤسسة النقد العربي السعودي خطية من 

مؤسسة النقد  عد  ممانعة خطية من مناصب اإلدارة العليا والحصول علىمجلس اإلدارة للتعيينات في  معتمدة منسياسة  -

 .التعيينالعربي السعودي قبل 

 

 نظام الرقابة الداخلية 6.13.5  

 متطلبات المنصوص عليها في الكفاءة والمالءمة لمعايير اإلدارة العليا مجلس اإلدارة أو أعضاء التأكد من تلبية جميع من أجل

 :التاليعلى النحو  إجراءات النظا  الرقابة الداخلية؛ قامت الشركة بوضع نظا هذه السياسة ، و مؤسسة النقد العربي السعودي

 :الرصد

المجلس مسؤولية التأكد من تعبئة المرشح لنموذج الكفاءة  سكرتير الموارد البشرية ومدير كل من  قع عل عاتقي .أ

مجلس في عضوية لالمجلس ل ورئيس اإلدارة العليا لمناصب العضو المنتدب وتوقيعالحصول على موافقة والمالئمة و

 .لجنة المراجعة واإلدارة 

المجلس جمع المستندات المطلوبة من المرشحين )نسخة من الهوية  سكرتير الموارد البشرية ويجب على  مدير  .ب

 الوطنية السعودية ونسخة من جواز السفر لغير السعوديين وتأشيرة دخول وتصريح اإلقامة عند االقتضاء(.

 ألي مدى الكفاءة والمالئمة تقييم إجراء مدير الموارد البشرية أو و /المكافآت و لجنة الترشيحاتعلى مدير  يجب .ج

بنموذج الكفاءة والمالئمة لمؤسسة  الوثائق ذات الصلة مع نتيجة التقييم وإرفاق يشغل منصب في اإلدارة العليا مرشح

 .النقد العربي السعودي

على مسؤول االلتاا  مراجعة نموذج الكفاءة والمالئمة والوثائق المطلوبة ونتائج التقييم وخطاب المقدمة يجب  .د

مؤسسة  إلى  المستندات قبل إرسال جميع والموافقة عليهم  مؤسسة النقد العربي السعودي الموجه من الشركة إلى

 .للموافقة النقد العربي السعودي

من  والموافقة عليه ومراجعته عداد نموذج خاص لخطاب عرض العمل المقد  بشأن مناصب اإلدارة العلياينبغي إ  .ه

 .لتاا اال مديرقبل 

على عن األمور التالية  مؤسسة النقد العربي السعودي إخطارالمجلس  سكرتير الموارد البشرية و إدارةعلى  يجب  .و

   :رئيس مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب موقعة منخطية رسالة  عبر كحد أقصىخالل خمسة أيا  و الفور

 اإلدارة.التعيين الرسمي أو استال  المها  من المدير الرئيسي أو عضو في مجلس  -
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 قبول استقالة من أحد المناصب العليا. -

 التوقف عن العمل في أحد المناصب العليا. -

 انهاء خدمة العمل ألي موظف يشغل أحد المناصب العليا. -

 يجب تقديم نسخة من هذا االخطار إلى مسؤول االلتاا . -

دون تأكيد من الموارد البشرية  على ال يجوز أن تضيف  قسم المالية أي مدير رئيسي تم تعيينه إلى نظا  الرواتب  .ز

موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي . وبالمثل ، ال يجوز أن يلغي قسم المالية أي مدير رئيسي من نظا  الرواتب 

 دون تأكيد من الموارد البشرية على إخطار مؤسسة النقد العربي السعودي .

جعة جميع السياسات واإلجراءات ومعايير الكفاءة والمالئمة يجب على مسؤول االلتاا  و قسم المراجعة الداخلية مرا .ح

 التي اعتمدها مجلس اإلدارة.

ينبغي على مسؤول االلتاا  مراجعة طلب مجلس اإلدارة المقد  إلى مؤسسة النقد العربي السعودي لعد  الممانعة على  .ط

نائب رئيس المجلس ورئيس  ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين لشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة و

 للجان المجلس.

و / أو مجلس اإلدارة  العضو المنتدبمجلس اإلدارة بإخطار   سكرتيريجب أن يقو  كل من مدير الموارد البشرية و  .ي

وإرسال نسخة إلى مسؤول االلتاا  في حال طلبت مؤسسة النقد العربي السعودي أية معلومات أو وثائق تراها 

ت الحصول على عد  ممانعة عند التعيين في المناصب العليا أو طلب مقابلة المرشح . وفي ضرورية لتقييم طلبا

( أيا  عمل من تاريخ  11المقابل، يجب على الشركة تاويد المؤسسة بالمعلومات و الوثائق المطلوبة خالل عشرة )

 طلب مؤسسة النقد العربي السعودي لمثل هذه المعلومات أو المستندات .

قو   قسم الموارد البشرية بإعداد نموذج يتعلق بإعادة تكليف مسؤوليات المدير الرئيسي  على أي موظف يجب أن ي .ك

. يشمل النموذج اسم العضو المنتدبآخر بشكل مؤقت. يجب تعبئة هذا النموذج من الموظف و الموافقة عليه من 

ذي سيتم إعادة تكليف مسؤولياته والفترة الموظف و المسمى الوظيفي الحالي والمسمى الوظيفي للمدير الرئيسي ال

التي سيعمل خاللها وأية تمديدات الحقة لتلك الفترة وأسباب إعادة التكليف وتاريخ عد  ممانعة مؤسسة النقد العربي 

السعودي وتاريخ انتهاء صالحية عد  الممانعة ) نهاية ستة أشهر ( . يجب أن يحتفظ مسؤول االلتاا  بنسخة من 

خة من عد  ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي ونسخ من أي تمديدات أخرى تم الحصول عليها من النموذج ونس

 مؤسسة النقد العربي السعودي. 

 االختبار:

 مواصلة العمل توقفوا عنأو  استقالتهم قدموا األشخاص الذين تم تعيينهم أو جميع أن يحتفظ مسؤول االلتزام  بسجل ل ينبغي .أ

من  ألكثرآخرين  لموظفين المناصب العليا مسؤولياتهم فيإعادة تكليف ومن تمت أ المناصب العليا فيانتهت خدمة عملهم 

 ( يوماً.01ثالثين )

جميع يوضح  تقرير ربع سنويبتاويد مسؤول االلتاا   ادارة الشركة مجلس  سكرتير الموارد البشرية و قسم يلتزم .ب

ومن أ المناصب العليا انتهت خدمة عملهم في مواصلة العمل توقفوا عنأو  استقالتهم قدموا األشخاص الذين تم تعيينهم أو 

آخرين خالل فترة التقرير ومطابقته مع السجل الذي يحتفظ به  لموظفين المناصب العليا مسؤولياتهم فيإعادة تكليف تمت 

 مسؤول االلتزام.

 واإلجراءات.سياسات االمتثال لل لضمان اسنوي المجلسلجان و مجلس اإلدارة يقوم مسؤول االلتزام بمراجعة تشكيل .ج

 .المراجعة الداخلية وظيفة هو جزء من واإلجراءاتهذه السياسة االمتثال ل التحقق من .د

 النظام:

مؤسسة النقد  متطلبات عد  ممانعة ينبغي تلبية و. المناصب العليا تحديدب للموارد البشرية المعلوماتتكنولوجيا يقو  نظا  

 .للقائمة المرجعية للتعيين لدى قسم الموارد البشرية هذه المناصب وفقاً  على العربي السعودي

 التدريب:

المجلس والمدير المالي الرئيسي وموظفي الرواتب دورات  سكرتير و يجب منح مدير المواد البشرية والكادر ومجلس اإلدارة 

 .المناصب العليا نات فيالتعيي بشأنالشركة  وإجراءات وسياسات المتطلبات التنظيميةتدريبية حول 
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 اإلبالغ:

المناصب  بالتعيينات في المتعلقةالشركة  وإجراءات وسياسات أو مخالفة للمتطلبات التنظيمية انحراف أي وينبغي اإلبالغ عن

 .لجنة المراجعةو اإلدارة العليا إلى العليا

 .االبالغ ينبغي مواصلة ما إذا كان في تحديد استخدا  السلطة التقديرية لجنة المراجعةعلى  يجب

 في اجتماع أو على الفور في هذه المسألة مجلس اإلدارة ينبغي إبالغ تحديد ما إذا كان وفقا لتقديرها لجنة المراجعةيجب على 

 .المقرر عقده بصورة منتظمة المجلس

 االفصاح وإجراءات التحقق من المعلومات الشخصية 6.13.6

 المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها على األقل ما يلي :يجب أن تتضمن الحد األدنى من 

 جميع المعلومات المطلوبة بموجب "نموذج الكفاءة والمالئمة ". 7

أية حقائق جوهرية أخرى قد تؤثر على قرار مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بالتعيين في أحد   8

 المناصب العليا .

 .ةأي معلومات أخرى ذات صلة ضرورية للشرك 1

قد تجري مؤسسة النقد العربي السعودي اجراءات للتحقق من المعلومات الشخصية لضمان دقة وصحة واكتمال المعلومات و 

الوثائق المقدمة من قبل الشركة وضمان كفاءة ومالئمة األشخاص المعنيين واتخاذ أية إجراءات تراها مناسبة بشأن عد  

 فضها دون تحمل طائل المسؤولية.الممانعة على الطلبات المقدمة إليها أو ر

يجب أن تكشف الشركة  لمؤسسة النقد العربي السعودي كتابةً عن أية معلومات ذات صلة تراها الشركة  11

ضرورية  بخصوص مدى كفاءة ومالئمة أعضاء المجلس وأعضاء اإلدارة العليا وكذلك التغيرات التي تؤثر 

وذج الكفاءة والمالئمة حتى بعد صدور عد  ممانعة مؤسسة على دقة وصحة واكتمال اإلجابات المقدمة في نم

( أيا  عمل من تاريخ  الحصول على معلومات أو حدوث 0النقد العربي السعودي ، خالل مدة أقصاها ثالثة ) 

 التغيير.

 

 :االلتزام عدم وأثار مخاطر  6.13.7

اإلبالغ الخاطئ عن  أو معلومات تضليل أو إخفاء ممانعة، عد  إصدارها بعد ،السعودي العربي النقد مؤسسة اكتشفت إذا

 الشركة ضد المناسبة اإلجراءات واتخاذتقو  بناًء عليه بسحب عد  الممانعة  ،عليها التحايل أو الشروطانتهاك  وأ معلومات

 المعني.  الشخص وكذلك
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 خبير التأمين: 41.6

والعمل بالتنسيق مع اإلدارة المالية. يتقلد خبير التأمين الداخلي مهمة خبير التأمين هي التقرير إلى الرئيس المالي للشركة 

منصب التابع. على الشركة أن تطلب خدمات خبير التأمين أو أي شركة تأمين أخرى بعد الحصول على تصريح خطي من 

 الوكالة.

 

 على خبير التأمين بالشركة:

 المعايير الصادرة من منظمات التأمين التي تنتمي لها.تنفيذ األعمال المنوطة به بما يتفق مع المبادئ التأمينية و (أ

تنفيذ التااماته بأمانة ونااهة وشفافية وعد  حجب أي حقائق متعلقة بالوضع المالي أو الفني للشركة أو تقديم المعلومات  (ب

 الصحيحة.

خر لتنفيذ أعمال التأمين عد  اإلفصاح عن المعلومات السرية للشركة التي حصل عليها أثناء عمله وعد  تفويض أي شخص آ (ت

 داخل الشركة بالنيابة عنه.

مسك دفاتر األعمال المنظمة حسب المعايير المهنية. تشتمل هذه الدفاتر على البيانات ونسخ المستندات التي يجب أن تقد  إلى  (ث

 مؤسسة النقد العربي السعودي.

 تحمل مسئولية سوء األعمال المهنية. (ج

المطابقة فيما يتعلق بأية أمور قد تمثل  انتهاكاً لقانون اإلشراف على شركات التأمين التعاوني إخطار مجلس إدارة الشركة وقسم  (ح

ولوائحها التنفيذية أو أي لوائح أو قوانين أخرى تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي حول الوضع المالي أو الفني للشركة أو 

تأمين. يجب على مجلس إدارة الشركة اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة تأثير مصالح المؤمن عليهم أو المستفيدين من وثائق ال

 وتبليغ مؤسسة النقد العربي السعودي خالل عشرة أيا  عمل من استال  اإلجراء الذي سيتخذ.

 

 االلتزامات والمسئوليات:

 الحصول على جميع المعلومات الالزمة والبيانات من خبير التأمين السابق. .1

 لشركة.فحص الوضع المالي ل .6

 تقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتااماتها المستقبلية. .0

 تحديد مستوى احتجاز المخاطر المناسب. .5

 تسعير منتجات تأمين الشركة. .5

 تحديد والموافقة على الشروط الفنية للشركة. .2

 تقديم المشورة والتوصيات المتعلقة بسياسة الشركة االستثمارية. .7

 أي توصيات اكتوارية أخرى. .8

 على كافة المعلومات الالزمة من خبير التأمين السابق. الحصول .9

 فحص الوضع المالي اإلجمالي للشركة. .11

 تقييم رأس مال الشركة المناسب. .11

 تقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتااماتها المستقبلية. .16

 تسعير منتجات الشركة التأمينية. .10

 تحديد والموافقة على الشروط الفنية للشركة. .15

ولي إدارة مخاطر الشركة فيما يتعلق بتقييم أثر المخاطر الجوهرية وتحديد األساليب اإلدارية المناسبة لهذه التنسيق مع مسئ .15

 المخاطر.

 تقييم كفاية ترتيبات إعادة التأمين ومستويات احتجاز المخاطر المناسبة.  .12
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يت التاامات المساهمين وتوافر إخطار وتوصية مجلس إدارة الشركة لصياغة سياسة استثمار مناسبة ومراعاة طبيعة وتوق .17

 األصول المناسبة. 

 تحديد الفائض أو العجا اإلجمالي للشركة والتوصية بتوزيع الفائض. .18

 إعداد التقارير المناسبة بما يتفق مع نماذج التقارير المالية التي تطلبها مؤسسة النقد السعودي العربي. .19

 مراجعة وكتابة كتيبات الشركة. .61

 مينية أخرى.اإلخطار بأي أمور تأ .61

 إجراء اختبار قياس معدالت األرباح واألقساط. .66

 اإلخطار بشأن أحكا  وشروط سياسات التأمين. .60

 تحديد وضمان كفاية االحتياطات الرياضية. .65

 اإلخطار بشأن تحديد تخصيص األرباح أو الايادات لحماية األرباح ومدخرات تأمين المساهمين. .65

 ومدخرات تأمين المساهمين.تحديد فوائد السحب لحماية األرباح  .62

 على خبير التأمين أن يضمن شفافية تقريره ومطابقته للقوانين المطبقة.  .67

 على خبير التأمين أن يتخذ كافة الخطوات المعقولة لضمان دقة البيانات المستخدمة في التحليل. .68

 

 االلتزامات والتقرير:

فني التي يقدمها للشركة وأن يقد  إلدارة الشركة، فور طلب يجب أن يكون خبير التأمين مسئوالً عن نصيحته والخدمات ال

 الشركة، البيانات والمستندات التالية:

 معلومات اكتوارية وكشوف حول الوضع المالي الحالي والمستقبلي للشركة. .1

 تقرير سنوي خالل ستون يوماً من انتهاء العا  المالي للشركة يعكس كفاية الشروط الفنية للشركة. .6

 سنوي خالل ستون يوماً من انتهاء العا  المالي للشركة يعكس كفاية أسعار منتجات التأمين.تقرير  .0

 تحليل عائدات الشركة االستثمارية. .5

 تحليل تطوير محفظة التأمين. .5

 تحليل التكاليف. .2

 تقرير يعكس كفاية مقارنة األصول مع المطلوبات. .7

 سياسة تطور الوضع اإليجابي والعكسي. .8

 تثال لكافة التاامات ومسئوليات وتقارير خبير التأمين.تضمن الشركة االم

 

 محتويات التقارير:

يجب أن يكون خبير التأمين مسئوالً عن خدمات التأمين المقدمة إلى الشركة وعليه تقديم تقرير سنوي إلدارة الشركة ومجلس 

لي. على خبير التأمين اتباع اإلرشادات اإلدارة ومؤسسة النقد السعودي العربي في نهاية أول شهر من العا  المالي التا

التفصيلية التي تطلبها مؤسسة النقد العربي السعوي من وقت آلخر فيما يتعلق بمحتويات هذا التقرير. يجب أن يغطي التقرير 

 األمور التالية:

 الرياضية لحماية المدخرات.كفاية الشروط الفنية للشركة لألعمال العامة والصحة باإلضافة إلى تحديد كفاية المخصصات  .1

 كفاية أسعار نسب أقساط المنتجات. .6

 تحليل العائدات االستثمارية الفعلية التي حققتها الشركة أثناء العا  المالي. .0
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تحليل المصروفات باإلضافة إلى تأمين المدخرات والحماية، يجب أن يشتمل التقرير على تحليل مخاطر معدل الوفيات  .5

 والتحمل.

 ي اإلجمالي للشركة.الوضع المال .5

 تحليل تطور محفظة التأمين. .2

التوصية باإلجراءات الجارية لصياغة وتنفيذ ومراقبة ومراجعة االستراتيجيات المتعلقة باألصول والمطلوبات لتحقيق ربط  .7

 األصول بالمطلوبات.

 سياسة تطور الوضع اإليجابي والعكسي .8

 

 الضبط:

التأمين التي تحتوي على المخاطر الحالية أو المستقبلية التي تواجه الشركة  على مراجع الحسابات الخارجي مراجعة تقارير

 وعلى مؤسسة النقد السعودي العربي أن تستلم نسخ من هذه التقارير في الوقت المناسب.

إلى مجلس يجب أن يكون خبير الشركة حاضراً لمواجهة مخاطر الشركة الحالية والمستقبلية وأن يقد  تقريراً إذا لا  األمر 

إدارة الشركة وإدارة المطابقة. على مجلس إدارة الشركة أن يقو  بفحص هذا التقرير والتوصية باإلجراءات التصحيحية 

 يو  من استال  التقرير. 15المناسبة وإرسال المعلومات المتعلقة إلى مؤسسة النقد السعودي العربي خالل 
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 المخاطر ادارة – )أ (الملحق

  مقياس مستوى اإلقدام على المخاطر -1الجدول 

مستوى تحمل  طلب المخاطر 

 المخاطر

االعتدال في 

اإلقدام على 

 المخاطر

االعتدال في تجنب 

 المخاطر

 تفادي المخاطر

فلسفة اإلقدام على 

 المخاطرة

اإلقدا   يعتبر

على 

المخاطر 

جاءاً من 

 استراتيجية

 الشركة.

 الشركة تتبع

 جريئاً  أسلوباً 

 اإلقدا  تجاه

 على

 .المخاطر

 الشركة تتبع 

 أسلوباً 

 في متوازناً 

 على اإلقدا 

 .المخاطر

 الشركة تتبع

 حذراً  أسلوباً 

 اإلقدا  في

 على

 .المخاطر

 الشركة تقبل

 من حد أدنى

 .المخاطر

العالقة بين 

العائد 

 والمخاطرة

 تبني يتم

 معدالت

 عالية مخاطر

 تحقيق مقابل

 .كبيرة عوائد

 أهداف تمنح

 العائد تحقيق

 عالية أولوية

 على

 .المخاطرة

 تمنح

 المخاطر

 والعوائد

 اعتباراً 

 .متساوياً 

 أهداف تمنح

 إدارة

 المخاطر

 عالية أولوية

 .العائد على

 التنازل يتم

 العوائد عن

 الضخمة

 تحقيق مقابل

 آمنة عوائد

 وحماية

 .كافية

األسلوب 

المفضل 

لمعالجة 

 المخاطر

 تقبل يتم

 إلى المخاطرة

 الذي الحد

 به تسمح

 األنظمة

 .والتشريعات

 تفضل

 قبول الشركة

 أو المخاطر

 منها الحد

 التدابير بإتباع

 واإلجراءات

 .الداخلية

 تحظى ال

 أساليب

 معالجة

 المخاطر

 .باألفضلية

 تفضل

 تجنب الشركة

 أو المخاطر

 إلى نقلها

 طرف

 أو خارجي

 آلية إتباع

 .ثانوية

 تجنب يتم

 التي المخاطر

 يمكن ال

 معالجتها

 أو بفعالية

 إلى نقلها

 طرف

 .خارجي

معايير اتخاذ 

قرارات 

معالجة 

 المخاطرة

 الحد اتخاذ

 من األدنى

 إجراءات

 معالجة

 .المخاطرة

 الحد اتخاذ

 من األدنى

 إجراءات

 معالجة

 المخاطرة

 إمكانية عند

  قرار اتخاذ

 منخفض

 .التكلفة

 تتخذ

 إجراءات

 معالجة

 عند المخاطر

 القيمة إثبات

 االقتصادية

 وأولويات

 .اإلدارة

 تكاليف تمنح

 وقوع

 المخاطر

 أعلى أولوية

 من نسبياً 

 اتخاذ تكاليف

 إجراءات

 هذه معالجة

 .المخاطر

 تتخذ

 إجراءات

 معالجة

 المخاطر

 وإن حتى

 تكاليف كانت

 من الوقاية

 المخاطر

 من أعلى

 وقوع تكاليف

 .المخاطر
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 والمسؤوليات األدوار - 2 الجدول

 والمسؤولياتاألدوار  المنصب

رئيس مجلس اإلدارة والمدير 

 التنفيذي

 .تحمل المسؤولية والمساءلة العامة عن إدارة المخاطر الكلية 

 .وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية 

  ضمان وجود توازن سليم بين المخاطر والعوائد بما يتفق مع مستوى اإلقدا  على

 المخاطر في الشركة.

  المخاطر الكلية وخططها وأدلتها وإجراءاتها من أجل التأكد من وضع أهداف إدارة

 تنفيذ السياسة.

 .توفير الموارد الالزمة لتحقيق أهداف وغايات إدارة المخاطر الكلية 

 .الحفاظ على التاا  اإلدارة بتحسين أداء إدارة المخاطر الكلية 

 .الموافقة على سجل مخاطر الشركة ككل 

 مجلس االدارة
  والفهم فيما يتعلق بمستوى إقدا  الشركة على المخاطر والمخاطر رفع مستوى الوعي

الرئيسية لتحقيق األهداف االستراتيجية للشركة، واإلجراءات التي يجري اتخاذها 

للحفاظ على مستويات المخاطر الكلية ضمن المستويات المحددة لإلقدا  على 

 المخاطر.

 تويات اإلقدا  على المخاطر، مراجعة واعتماد سياسة إدارة المخاطر الكلية، ومس

ونموذج حوكمة المخاطر، والوثائق المتعلقة بالمخاطر مثل مستوى تحمل المخاطر 

  ومقاييس األثر واالحتمالية، وحدود تصنيف المخاطر.

  إصدار توجيهات لمعالجة المخاطر للحفاظ على مستويات المخاطر ضمن الحدود

 وافقة على نفقات معالجة المخاطر.المحددة المسموح بها لتحمل المخاطر ، والم

مدير قسم إدارة المخاطر 

 الكلية

 .اإلشراف على قسم إدارة المخاطر الكلية 

 .ضمان تنفيذ جميع األنشطة باستمرار بما يتفق مع سياسة إدارة المخاطر الكلية 

  التأكد من أن توفر العمليات والقدرات المناسبة لتحديد المخاطر وتقييمها وقياسها

 وإدارتها ومراقبتها واإلبالغ عنها.

  ضمان دقة اإلبالغ في الوقت المناسب عن المخاطر من خالل قسم إدارة المخاطر

 الكلية إلى رئيس مجلس اإلدارة والمجلس.

  مراقبة حالة التعرض للمخاطر على أساس هيكل المخاطر، ومراجعة استثناءات الحد

راتيجيات وخطط ومدى تقد  معالجة من المخاطر على مستوى الشركة، ومراجعة است

مخاطر وحدات األعمال. ويوصي ويفوض باتخاذ إجراءات أو التقليل من المخاطر 

 الاائدة.

 .اإلشراف والموافقة على منهجيات القياس ومراقبة تطبيقها 

  االجتماع مع مجلس اإلدارة، بناء على طلب ذلك، على األقل سنوياً، لتقديم تحليل

 ه الشركة ككل.للمخاطر التي تواج

  مساعدة اإلدارة في وضع المخاطر ضمن إطار الحدود والعتبات المحددة لتحمل

المخاطر في حال وجود أي تجاوز لها. وتحديد النتائج المترتبة على مثل هذا التجاوز 

  واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

 القرارات  مساعدة اإلدارة باتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد بحيث أن هذه

ة واكتماالً، والتأكد من أن منهجيات صنع  تبنى على أفضل وأكثر المعلومات صحَّ

 القرار المستخدمة مناسبة وصحيحة.

قسم إدارة المخاطر الكلية 
 .وضع وتنفيذ وإدارة برنامج إدارة المخاطر الكلية 

  معلومات إدارة تطوير والحفاظ على سياسات وعمليات وإجراءات وأدوات ونظم

  المخاطر الكلية. وتطوير وتقديم التدريب إلدارة المخاطر الكلية.
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 والمسؤولياتاألدوار  المنصب

 وضع معايير وأدوات وأساليب إلدارة المخاطر ومعالجتها ومراقبتها واإلبالغ عنها.  التابع للشركة

  إقامة اتصاالت متعلقة بإدارة المخاطر الكلية على جميع المستويات، وجمع البيانات

وتقديمها لمجلس اإلدارة والسلطات المسؤولة عن وإعداد تقارير حول المخاطر 

 المخاطر واإلدارة على النحو المطلوب.

  تقديم المشورة والتوجيه بشأن ممارسات إدارة المخاطر الكلية الحالية والجديدة، وال

 .تأمينسيما في قطاع ال

 ات تحليل مقاييس إدارة المخاطر الكلية وتقارير األداء. وقياس وتجميع وتحديد أولوي

المخاطر بالنسبة لإلدارة المعنية والتحقق من صحة االفتراضات والمنهجيات 

واإلبالغ عن المخاطر وضمان أن المعلومات المقدمة التخاذ القرارات وإعداد 

 التقارير كاملة وصحيحة.

  نشر والحفاظ على األدوات التي تساعد في تقدير احتمالية وحدة األحداث التي تنطوي

 على مخاطر.

 ير عملية تحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها واإلبالغ عنها.تيس 

 .امتالك وإدارة سجل مخاطر الشركة 

 منسقو إدارة المخاطر الكلية
  مساعدة قسم إدارة المخاطر الكلية في تطوير برنامج إدارة المخاطر الكلية وتنفيذه

 وإدارته.

 ياسات وعمليات مساعدة قسم إدارة المخاطر الكلية في تطوير والحفاظ على س

 وإجراءات وأدوات ونظم معلومات إدارة المخاطر الكلية.

  مساعدة قسم إدارة المخاطر الكلية في تطوير وتقديم الدورات التدريبية حول إدارة

  المخاطر الكلية.

  مساعدة قسم إدارة المخاطر الكلية في وضع معايير وأدوات وأساليب إلدارة المخاطر

 إلبالغ عنها.ومعالجتها ومراقبتها وا

  تسهيل االتصاالت المتعلقة بإدارة المخاطر الكلية على جميع المستويات، وجمع

 البيانات وإعداد تقارير حول المخاطر على النحو المطلوب.

  تقديم المشورة والتوجيه بشأن ممارسات إدارة المخاطر الكلية الحالية والجديدة، وال

 سيما في قطاع التأمين.

  إدارة المخاطر الكلية وتقارير األداء. وقياس وتجميع وتحديد أولويات تحليل مقاييس

المخاطر بالنسبة لإلدارة المعنية والتحقق من صحة االفتراضات والمنهجيات 

واإلبالغ عن المخاطر وضمان أن المعلومات المقدمة التخاذ القرارات وإعداد 

  التقارير كاملة وصحيحة.

 تساعد في تقدير احتمالية وحدة األحداث التي تنطوي  نشر والحفاظ على األدوات التي

 على مخاطر.

 .تيسير عملية تحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها واإلبالغ عنها 

 

السلطات المسؤولة عن 

المخاطر )الخبراء 

 (المتخصصين في الموضوع

 .تقديم خبرات متخصصة إلى قسم إدارة المخاطر الكلية لمواجهة المخاطر المعينة 

  بعض الحاالت، تكون بمثابة المسؤول العا  عن المخاطر في الشركة فيما يتعلق في

بسجالت المخاطر واألنشطة واألقسا  على مستوى الشركة والتي تكون على درجة 

 عالية من التخصص.

  كما هو مطلوب من قبل قسم إدارة المخاطر الكلية، تقو  بالتحقق من صحة تقارير

 المخاطر ومدى واقعية االفتراضات المستخدمة.المخاطر لتقييم صحة عملية 
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 والمسؤولياتاألدوار  المنصب

 المسؤولون عن المخاطر
 .تقديم خبرات متخصصة إلى قسم إدارة المخاطر الكلية لمواجهة المخاطر المعينة 

  توفير معلومات بشأن المعايير واألدوات واألساليب المتبعة إلدارة المخاطر المعينة

 ومعالجتها ومراقبتها واإلبالغ عنها.

 االتجاه ومراقبة فعالية عمليات إدارة المخاطر لمواجهة المخاطر المعينة. تحديد 

  التحقق من دقة المعلومات أو البيانات المتعلقة بالمخاطر التي تتم إحالتها إلى قسم

 إدارة المخاطر الكلية.

  مراقبة واإلبالغ عن حدود وعتبات المخاطر لضمان عد  تجاوز الشركة للحدود

 ل المخاطر.المسموح بها لتحم

 .إدارة المخاطر ضمن الحدود المقررة المسموح بها لتحمل المخاطر 

 .العمل بمثابة سلطة للتعامل مع المخاطر عالية التخصص 

 فرق تحليل المخاطر

  سيقو  قسم إدارة المخاطر الكلية والمسؤولون عن المخاطر بتشكيل فرق لعدة وظائف

 ت محددة.لتحليل المخاطر من وقت آلخر إلجراء تحليال

  تقييم األسباب الجذرية والعواقب لعدة وظائف ألحداث محددة للمخاطر. ووضع شجرة

 لألحداث أو السيناريوهات.

 .تقدير االحتماالت ومستويات الحدة واآلثار 

  تحديد خيارات معالجة المخاطر وإجراء تحليل للتكاليف والفوائد وتقديم توصيات

 وإعداد خطط معالجة المخاطر.

  مؤشرات المخاطر الرئيسية ووضع خطط لمراقبة المخاطر.تحديد 

 .وضع متطلبات لإلبالغ عن المخاطر 

المسؤولون عن االستجابة 

 للمخاطر

 .العمل ضمن السياسات واإلجراءات المقررة إلدارة المخاطر الكلية 

  الحصول على الدعم والتفويض من المسؤولون عن المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر

 حدود تحملهم للمخاطر. التي تتجاوز

  تحديد جميع المخاطر الكبيرة الناتجة عن أنشطتهم واإلبالغ عنها إلى المسؤولون عن

 المخاطر وإلى قسم إدارة المخاطر الكلية.

  ،تنفيذ ومراقبة استراتيجيات االستجابة كما يوافق عليها المسؤولون عن المخاطر

المخاطر وتجميعها من قبل المسؤولين وإعداد تقارير في الوقت المناسب لمراجعة 

 عن المخاطر.

 التدقيق الداخلي

 .مراقبة مدى االلتاا  بسياسات وإجراءات إدارة مخاطر الشركات 

  تقييم فعالية عمليات إدارة مخاطر الشركات بما في ذلك فعالية اإلجراءات الرقابية

 وإجراءات معالجة المخاطر األخرى.

 سين.تقديم التوصيات لغايات التح 
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 الكلية المخاطر إدارة قسم حوكمة هيكل: . الشكل
 

 

 

  

 مجلس اإلدارة/الرئيس

 قسم إدارة المخاطر الكلية

 المسؤولون عن االستجابة للمخاطر

 التدقيق الداخلي

 السلطات المسؤولة عن المخاطر

)الخبراء المتخصصين في 
(الموضوع  

 المسؤولون عن المخاطر

الكليةإدارة المخاطر   منسقو 
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 األموال غسل مكافحة –( ب) الملحق

 (.)النموذج 

                                                                       الشخص الطبيعي -نموذج "اعرف عميلك 

                                                                          

 

                                              

 

 صورة                                                 معلومات العميل )امأل الحقول واستعن بالتعليمات أثناء تعبئتها(

 

  االسم:  1

 

2 

 األسماء التجارية/األسماء المستخدمة األخرى 

 

 

3 

 عنوان اإلقامة الدائمة الكامل: 

 

 

4 

 الفاكس:  رقم الهاتف 

 

5 
 مكان الوالدة:  تاريخ الميالد: 

 

6 

 

                       رقم الهوية: 

                    رقم جواز السفر: 

                         رقم الهوية الوطنية: 

رقم اإلقامة: )للسعوديين أو المقيمين في دول مجلس 

                                التعاون الخليجي( 

 

 الجنسية: 
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 البريد اإللكتروني:  7

 

 المهنة:  8

 

9 

يرجى بيان وظيفتك ومنصبك إن كنت تعمل في مؤسسات القطاع الحكومي/الشركات التي تملكها 

 الحكومة/الجيش/األمن/القضاء/أو غيرها من مؤسسات الخدمة العامة. 

 

10 

 سياسية، وإن كنت كذلك فيرجى ذكر منصبكهل أنت منخرط في أنشطة 

 

11 

 اسم صاحب العمل الذي تعمل لديه، وعنوانه ورقم هاتفه 

 

12 

إن كنت صاحب العمل، فيرجى ذكر طبيعة هذا العمل، وعنوان مكتبك، ورقم الهاتف، إن كانا يختلفان عما ورد 

 فيما سبق 5و  0في البند 

 

13 

 

 نوع التأمين        

 

 إجمالي قيمة التأمين          

 

 قسط التأمين     

 

 مدة التأمين

 

14 

 

 مصدر األموال المستخدمة لدفع قسط التأمين

 

15 

 

  إن كان التأمين نيابة عن شخص آخر، فيجب تقديم التفاصيل الخاصة بالمنتفعين والسيما أسماؤهم والعالقة معهم

 

 إقرار: 

هذه أمثل نفسي أو أنوب عن .................................... من أجل الحصول على وثيقة  أوافق على أنني في وثيقة التأمين

 التأمين من المؤّمن والذي أملك منه تفويًضا/وكالة/من المشار إليه
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 (.4-)النموذج 

 الشخص الطبيعي -نموذج "اعرف عميلك

 

 ........................................ بتاريخ ............................ )يو /شهر/سنة(  

 

ية وباإلضافة إلى ما سبق، فإن المنتفعين من وثيقة التأمين سابقة الذكر هم ....................................... فيما يتعلق بالتغط

 المطلوبة. 

 

ي تم تسلميها ألغراض التحقق من الهوية أصلية وأنها صادقة وصحيحة بجميع تفاصيلها. وأقّر بأنني ال أقّر بأن المستندات الت

 أملك أسماء أو معلومات شخصية أخرى غير تلك التي قدمتها فيما سبق. 

 

عقد الغيًا المعلومات التي قدمتها والمتعلقة بمعلوماتي الشخصية صحيحة وصادقة وإن أي معلومات خاطئة بينها ستجعل ال

باختيار المؤّمن. كما أدرك أن للمؤّمن الحق في إلغاء وثيقة التأمين والتنازل عن أقساط التأمين المدفوعة في حال كانت تفاصيل 

 المعلومات الشخصية غير صحيحة. 

 

........................ أقّر بأن أقساط التأمين التي يتم دفعها هي من مصدر دخلي الخاص المشروع/أن قسط التأمين بدفع لصالح .

من قبل ............................... وهو .......................... )وضح العالقة( وأن القسط يدفع من مصدر دخلي الخاص 

 المشروع/مصادر دخلهم المشروعة. 

 التاريخ )اليو /الشهر/التاريخ( 

 توقيع العميل:    المكان: المملكة العربية السعودية 
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 (.النموذج )

 الشخص الطبيعي -نموذج اعرف عميلك
 

 إقرار العميل

هذا نموذج إلقرار أن العميل قد قد  المعلومات الالزمة، إال أّن هذا ال يشكل بأي صورة اعترافًا بااللتاا  من قبل الشركة 

 إلصدار وثيقة تأمين تغطي الشخص المذكور. 

 

ال يمكن إصدار وثيقة تأمين لألشخاص مجهولي الهوية أو المسمون إال إن تم اإلفصاح عن هوياتهم وتم التحقق من عالقتهم 

 بالمتقد  بالطلب من قبل الشركة. 

 

تكون وثيقة التأمين باطلة باختيار المؤّمن في حال لم يقد  العميل مستندات التحقق عند البدء بوثيقة التأمين أو خالل 

.............. أيا  بعد إصدار الوثيقة. كما يحتفظ المؤّمن بحقه بإلغاء الوثيقة والتنازل عن أقساط التأمين في حال كانت ..

 المعلومات المقدمة غير صحيحة. 

 

في حال اكتشفت الشركة في وقت الحق أن األموال المستخدمة للحصول على موضوع التأمين وأقساط التأمين التي يتم دفعها 

ي من مصادر غير مشروعة، فإن وثيقة التأمين تكون الغية وسيتم اتخاذ اإلجراء المناسب ضد المؤّمن له بموجب القوانين ه

 التشريعية السارية في المملكة العربية السعودية. 

 لشركة التأمين ونيابة عنها، المملكة العربية السعودية

 

   الشخص المخول بالتوقيع 

 المكان: 

 التاريخ:

 ختم الشركة 

 



 

 941 من 931 الصفحة         شركة المجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني   - متاليف | دليل الحوكمة
 

 

 (.)النموذج  

 الشخص الطبيعي -نموذج "اعرف عميلك
 

من معلومات  1يرجى استخدا  االسم الكامل الموجود في بطاقة الهوية/جواز السفر لتعبئة التفاصيل المشار إليها في العمود 

 العميل 

 معلومات العميل  من 6يرجى تحديد األسماء التجارية/األسماء األخرى المشار إليها في العمود

من معلومات العميل كما هو موضح في بطاقة الهوية  0يرجى تحديد عنوان اإلقامة الكامل المشار إليها في العمود 

الوطنية/جواز السفر. يرجى التنبه إال أنه ال يمكن قبول أرقا  الصندوق البريدي. كما يجب إرفاق أدلة بخصوص العنوان، مثل 

 يجار أو غيرها من أساليب التحقق. الفواتير أو وصوالت اإل

 من معلومات العميل(  5يرجى تقديم تاريخ ومكان الوالدة كما هو محدد في جواز السفر )العمود 

 من معلومات العميل(  2رقم التحقق هو رقم الهوية الوطنية/رقم اإلقامة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي )العمود 

ى أنها األشخاص الذين يشغلون مناصب عامة رفيعة المستوى في المملكة العربية السعودية، يتم تعريف "الخدمة العامة" عل

من معلومات  9كالوزراء في المملكة أو  من هم في الجيش أو القضاء أو أعلى من ذلك أو من هم من العائلة الحاكمة )العمود 

 العميل(

 من معلومات العميل(.  10ها )العمود يرجى بيان متطلبات التأمين المتوقعة كما تم اإلشارة إلي

مصدر الدفعات يعني دفعات أقساط التأمين من مدخراتك أو أي شكل آخر من أشكال التمويل الخاصة بك والنابعة من أهداف 

 من معلومات العميل(  15أو أنشطة مشروعة )العمود 

قسط التأمين كذلك نيابة عنهم. يرجى ذكر العالقة مع "المستفيدون" هم األشخاص الذين تأخذ وثيقة التأمين نيابة عنهم وتدفع 

 من معلومات العميل(.  15هؤالء األشخاص الذين تريد الحصول على وثيقة التأمين نيابة عنهم )زوج، ابن، ابنة.. الخ( )العمود 

ن قبل محاٍ  وكاتب يطلب منك كذلك أن تقد  جميع المستندات األصلية بخصوص بياناتك الشخصية أو أن تقد  نسًخا مصدقة م

عدل ومحاسب معتمد/محاسب قانوني عا  مع بيان أرقا  عضويتهم أو أن تكون مصادقًا عليها من قبل مسؤول حكومي مع بيان 

 االسم والتاريخ والختم كدليل للتحقق. وال يمكن إصدار وثيقة التأمين بأي وسيلة أخرى.
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 ( .النموذج )

 نموذج "اعرف عميلك" الشخص الطبيعي 

 

 األفراد  -قائمة التحقق من المستندات

 يرجى وضع إشارة عند المعلومات ذات العالقة في ملف العميل 

 

 المستند الذي يشير إلى االسم الكامل، كجواز السفر، أو الهوية الشخصية الوطنية أو شهادة الميالد أو رقم اإلقامة أو              

 رقم التأمين االجتماعي              

 دليل على عنوان اإلقامة )فواتير الماء أو الكهرباء، البنك، بيانات مالية، اتفاقية إيجار، الهوية المدنية(             

 نسخة عن جواز السفر، الهوية المدنية/رقم اإلقامة/رقم التأمين االجتماعي             

   رسالة تفويض، إن كان التأمين نيابة عن أشخاص آخرين             

 هل تم توثيق النسخ المصورة من قبل المحامي أو كاتب العدل أو محاسب معتمد أو محاسب قانوني عا  أو مسؤول              

 حكومي            

 لاير سعودي  11،111هل تتجاوز قيمة أقساط التأمين          

 هل تم إظهار المستندات األصلية من أجل التحقق منها )انظر المالحظة(         

 

 "تم تسليم جميع المستندات سابقة الذكر" 

 اسم وتوقيع العميل: 

                                                             

 التاريخ: اليو /الشهر/السنة 

 

                                            األصلية:  تم االطالع على النسخ

 الشخص المخول بالتوقيع: 

 

 اسم المخول بالتوقيع ومنصبه: 

 القسم: 

 

 التاريخ: اليو /الشهر/السنة 

 المكان: المملكة العربية السعودية

أو في جميع األقساط على مدار لاير سعودي سواء كان ذلك في قسط واحد  11،111مالحظة: إن كان قسط التأمين أقل من 

 المخففة. السنة من جانب العميل، فإنه يمكن تجنب ذلك وفقًا إلجراءات العناية

  

  ختم الشركة
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 ( 2)النموذج 

 المؤسسات القانونية -نموذج "اعرف عميلك"
 

 معلومات العميل )امأل الحقول، وارجع إلى التعليمات عند التعبئة(

اسم المؤسسة  1

  :القانونية

 

2 
األسماء 

التجارية 

  :المستخدمة

 

عنوان المكتب  3

  :المسّجل

 

4 

عنوان مكان 

)إن      العمل

كان مختلفًا عن 

  (0البند 

 

5 

 الفاكس:  رقم الهاتف 

 البريد اإللكتروني  الموقع اإللكتروني: 

6 

                            رقم التحقق: 

              

                        رقم تسجيل الشركة : 

   

                                 رقم الرخصة: 

              تاريخ تجديد تسجيل الشركة: 
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إن كانت الشركة مسجلة في دولة غير المملكة العربية السعودية، فيرجى تقديم اسم السلطة المعنية  7

 واسم الدولة ورقم تسجيل الشركة فيها. 

 

 

 (تتمةالمؤسسات القانونية ) -نموذج "اعرف عميلك"
 

 إن كانت أنشطة الشركة خاضعة لتنظيم معين، فيرجى ذكر اسم الجهة الناظمة:  8

 تاريخ ومكان إنشاء الشركة:  9

 أنشطة أعمال الشركة  10

11 
 الصفة القانونية 

 اسم وعنوان المدققين الخارجيين  12

 اسم وعنوان المصارف األساسية للعميل  13

14 
تفاصيل الشركة القابضة/الفروع/ الشركات التابعة )وإن كانت الشركة شركة قابضة أو تابعة لشركة أخرى أو  في 

 شراكة مع شركة أخرى(: 

15 
 األسماء والدولة والجنسية ألعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة إلى عناوين إقامتهم: 

16 
رقم التسجيل في سوق األسهم )في حالة الشركات المدرجة(/أي سوق لألسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أو 

 مجموعة العمل المالي، وتفاصيل الهيئة التنظيمية، إن وجد ذلك: 

17 
 األشخاص المخولون بالدخول في عقود التأمين واستال  التعويضات نيابة عن الشركة: 
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 لألموال:  المصدر األساسي 18

 بيان هوية الشخص المتحكم بأموال الشركة وعالقته بالشركة في حال لم يتم تقديم الدفعة من قبل الشركة:  19

20 
 نوع قسط التأمين                المبلغ الخاضع للتأمين              قسط التأمين        مدة التأمين

 

 

 

 (تتمة)المؤسسات القانونية  -نموذج "اعرف عميلك"
 

21 
 مصدر األموال المستخدمة في دفع قسط التأمين

22 
 التفاصيل الخاصة بالمنتفعين وعالقتهم بالشركة إن تم الحصول على التأمين نيابة عن أشخاص/هيئات أخرى.

 

 إقرار: 

ن.   أقّر  لحصولي على وثيقة التأمين أنني أتصرف نيابة عن ........................................ ألخذ وثيقة التأمين من المؤمِّ

 

وعطفًا على ما سبق، فإن المنتفعين من وثيقة التأمين المذكورة هم ................................................. حسب التغطية 

 بة. المطلو

دة أقّر نيابة عن .................................، أن المستندات التي تم تقديمها للتحقق من الهوية أصلية وأن جميع المعلومات الوار

 فيها صادقة وصحيحة. 

. كما أدرك المعلومات التي قدمتها الشركة صحيحة وصادقة وإن أي معلومات خاطئة بينها ستجعل العقد الغيًا باختيار المؤّمن

أن للمؤّمن الحق في إلغاء وثيقة التأمين والتنازل عن أقساط التأمين المدفوعة في حال كانت تفاصيل المعلومات الشخصية غير 

 صحيحة. 

أقّر بأن أقساط التأمين التي يتم دفعها هي من مصدر الدخل المشروع الخاص بي أو أن قسط التأمين يتم دفعه لمنفعة 

 ........................ من قبل ..........................................، وهو  .............................. )وضح العالقة(................
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 ................................. ويتم دفع األموال من مصدر الدخل المشروع الخاص بهم. 

تخول الشركة المسؤولين التالية أسماؤهم لتوقيع جميع عقود التأمين التي يتم الدخول فيها نيابة عن الشركة ولمنفعتها من وقت 

 آلخر ويحق لهم كذلك استال  العائدات نيابة عن الشركة: 

                                  السيد: 

                                السيد: 

                                 السيد:
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 المؤسسات القانونية )تتمة( -نموذج "اعرف عميلك"

 التعليمات

 من معلومات العميل(  1يرجى استخدا  االسم الكامل كما هو محدد في شهادة التسجيل/الترخيص )العمود 

يرجى تحديد العنوان المسجل كاماًل كما هو محدد في شهادة التسجيل. يرجى مالحظة أنه ال يمكن قبول عنوان الصندوق 

البريدي. كما يجب إرفاق األدلة على العنوان، مثل فواتير الماء والكهرباء/وصوالت اإليجار أو أي شكل من المستندات التي 

 لعميل( من معلومات ا 0تؤدي هذا الغرض )العمود 

في حال كانت شركتك خارج المملكة العربية السعودية، فيرجى تقديم التفاصيل المتعلقة بالهيئة المنظمة باإلضافة إلى رقم 

 من معلومات العميل(  7الشركة/رقم التسجيل )العمود 

المعلومات المطلوبة  في حال كانت شركتك شركة تابعة لشركة قابضة خارج المملكة العربية السعودية، فيجب عليك تقديم

 سابقًا والمتعلقة بالشركة القابضة )الشركة األ ( باإلضافة إلى المعلومات المطلوبة عن شركتك. 

يرجى تقديم أسماء وعناوين المدققين الخارجيين والمصارف األساسية التي تتعامل معها الشركة. ويجب على المؤّمن إن لا  

 من معلومات العميل(  16و  11ك ألغراض التحقق )العمود األمر أن يشير إلى هذه المعلومات كذل

في حال كانت الشركة مدرجة في سوق لألسهم في أحد أعضاء منظمة التعاون الخليجي أو وحدة العمل المالي، فيجب اإلشارة 

ت سوق األسهم إلى اسم سوق األسهم المدرجة فيها الشركة باإلضافة إلى رقم التسجيل. كما يجب اإلشارة إلى ما إذا كان

 من معلومات العميل(  15. )العمود BSEالمذكورة لها معايير اإلفصاح كما هي في 

 من معلومات العميل(  61يرجى بيان متطلبات التأمين المتوقعة كما تم اإلشارة إليها )العمود 

من معلومات  61عة )العمود تعني "مصادر األموال" دفعات أقساط التأمين من دخل الشركة الناجم عن أهداف وأنشطة مشرو

 العميل( 

"المستفيدون" هم األشخاص/المؤسسات الذين تريد الحصول على وثيقة التأمين ودفع أقساطه نيابة عنهم. ويرجى بيان العالقة 

 مع هؤالء األشخاص الذين تود الحصول على الوثيقة نيابة عنهم. )كأن تكون الشركة القابضة، أو الشركة التابعة.. إلخ( 

يرجى كذلك تقديم التفاصيل بخصوص األشخاص الذين يقدمون األموال لدفع أقساط التأمين، في حال لم تكن الدفعة من 

 مصادرك الخاصة، وإال فإنه لم يتم إصدار الوثيقة

 إقرار العميل 

ر بالتاا  الشركة بإصدار هذا إقرار بأن العميل قد قد  جميع البيانات المطلوبة إال أن هذا ال يعد بأي شكل من اإلشكال إقرا

 وثيقة التأمين لتغطية الشخص المذكور. 

ال يمكن إصدار وثيقة تأمين ألشخاص مجهولي الهوية إال إن تم اإلفصاح عن الهويات وتم التحقق من عالقتهم مع مقد  الطلب 

 من قبل الشركة. 

 



 

 941 من 937 الصفحة         شركة المجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني   - متاليف | دليل الحوكمة
 

 

 ختم الشركة 

ندات التحقق عند البدء بوثيقة التأمين أو خالل تكون وثيقة التأمين باطلة باختيار المؤّمن في حال لم يقد  العميل مست

................ أيا  بعد إصدار الوثيقة. كما يحتفظ المؤّمن بحقه بإلغاء الوثيقة والتنازل عن أقساط التأمين في حال كانت 

 المعلومات المقدمة غير صحيحة. 

موضوع التأمين وأقساط التأمين التي يتم دفعها  في حال اكتشفت الشركة في وقت الحق أن األموال المستخدمة للحصول على

هي من مصادر غير مشروعة، فإن وثيقة التأمين تكون الغية وسيتم اتخاذ اإلجراء المناسب ضد المؤّمن له بموجب القوانين 

 التشريعية السارية في المملكة العربية السعودية. 

 

 لشركة التأمين ونيابة عنها، المملكة العربية السعودية

 

   الشخص المخول بالتوقيع 

 المكان: 

 التاريخ:
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 (2النموذج )

 المؤسسات القانونية )تتمة( -نموذج "اعرف عميلك"
 

 الشركات المدرجة  -قائمة التحقق من المستندات

  المستند الذي يشير إلى االسم الكامل، مثل نسخة من شهادة التسجيل/سند التفويض وغيرها من المستندات                

 المماثلة          

 عقد التأسيس              

 النظا  األساسي              

 اتفاقية الشراكة          

 تغطية التأمين )في حالة الشركات الخاصة أو غير المدرجة(قرار مجلس اإلدارة للحصول على          

 بيان الحسابات المدققة              

  قائمة األشخاص المخولين بالتوقيع في الشركة من أجل عقد التأمين وقرار مجلس اإلدارة الذي يخول هؤالء              

             الوكيل المفوض من قبلهم الستال  أي عائدات من عقد التأمين أو تعديل أحكا  العقد  أو األشخاص               

 الخاصة(   )للشركات           

 المستندات التي تدل على المكتب المسجل )فواتير الماء أو الكهرباء، بيانات البنك، اتفاقية اإليجار(            

 التحقق من الهوية والمتعلقة باألشخاص المخولين بالتوقيعمستندات          

 لاير سعودي؟  11،111هل أقساط التأمين تتجاوز مبلغ          

 

 "تم تسليم جميع المستندات المطلوبة" 

  اسم وتوقيع العميل 

                                  على األصل""تم االطالع                                                                        

 التاريخ: اليو /الشهر/السنة
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 المخول بالتوقيع: 

 

                                      اسم الموقع ومنصبه: 

 القسم: 

 التاريخ: اليو /الشهر/التاريخ 

 المكان: المملكة العربية السعودية 

 

لاير سعودي سواء كان ذلك في قسط واحد أو في جميع األقساط على مدار  11،111مالحظة: إن كان قسط التأمين أقل من 

السنة من جانب العميل، فإنه يمكن تجنب ذلك وفقًا إلجراءات العناية المخففة.

 ختم الشركة
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 (2النموذج )

 المؤسسات القانونية )تتمة( -نموذج "اعرف عميلك"
 

 قائمة التحقق المتعلقة بمكافحة غسل األموال

 تعليقات ال  نعم  قائمة التحقق المتعلقة بمكافحة غسل األموال  البند

1   هل أصدرت الشركة بيانًا واضًحا بخصوص

 السياسات المتعلقة بمكافحة غسل األموال؟ 

  هل قدمت الشركة نسخة من هذا البيان

 لمؤسسة النقد العربي السعودي؟ 

   

2   هل تم إرسال هذا البيان خطيًا لجميع أعضاء

اإلدارة والكادر المعني وخضع للمراجعة 

 بشكل دوري؟ 

   

3   هل تراجع الشركة هذه السياسة بشكل دوري؟    

4   هل قامت الشركة بإصدار أدلة إرشادية

 مالئمة تحدد اإلجراءات لما يلي: 

 اختيار العميل  -

 التحقق من العميل  -

 حفظ السجالت  -

   

5   هل للشركة سياسة من أجل تصنيف العمالء

وفق درجات متباينة من المخاطر )مخاطر 

 عالية، متوسطة، منخفضة(؟ 

   

6   هل يوجد في الشركة مسؤول التاا  وفريق

تفتيش داخلي )قد يكون ضمن قسم التدقيق( 

ويكون مسؤواًل عن االلتاا  اليومي من قبل 

 مكافحة غسل األموال؟الشركة بسياسات 

 أي بخصوص إبالغه يتم أن المطلوب من هل

 عن باإلبالغ هو يقو  وهل مشبوهة؟ تعامالت

 المالية التحريات لوحدة المشبوهة التعامالت

 السعودي؟ العربي النقد مؤسسة و
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 تعليقات ال  نعم  قائمة التحقق المتعلقة بمكافحة غسل األموال البند

7   هل تمتلك الشركة نظم رقابة داخلية كافية

لتحديد مخاطر  غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب وقياسها والحد منها ومراقبتها 

 بالطريقة األمثل؟ 

   

8   هل تشتمل سياسات الشركة على أن يكون

المدير المسؤول عن شؤون مكافحة غسل 

األموال "مسؤول االلتاا  بخصوص مكافحة 

التفتيش الداخلي )أو   غسل األموال"/فريق

أي طرف خارجي مستقل( قادًرا على إجراء 

االختبارات المستقلة، بشكل سنوي على 

األقل، من أجل تحديد مستوى فعالية هذه 

 السياسات والنظم الرقابية ؟

   

9   هل تمتلك الشركة توجيهات مكتوبة حول ما

يشكل معاملة مشبوهة؟ هل تتوافق هذه 

القانون واألنظمة  التوجيهات مع متطلبات

التنفيذية وأنظمة مؤسسة النقد العربي 

 السعودي؟ 

  كيف تتأكد الشركة من أي الكادر على وعي

 بهذه التوجيهات سابقة الذكر؟ 

   

10   هل تقد  الشركة برامج تدريبية لمساعدة

فيما  7أعضاء الكادر في تنفيذ النقطة رقم 

 سبق؟ 

  هل تلبي هذه البرامج المعايير المقترحة فيما

يتعلق بحا  تعليم الكادر المحددة في 

المالحظات التوجيهية المتعلقة بغسل األموال 

 في مؤسسة النقد العربي السعودي؟ 

   

11   هل تحتفظ الشركة بنسخة من مواد التدريب

المقدمة ألعضاء الكادر، وأسماء المدربين 

 ومستواهم اإلداري؟ 

   

  



 

 

 

 941 من 942 الصفحة شركة المجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني   - متاليف | دليل الحوكمة
 

 

 تعليقات ال  نعم  قائمة التحقق المتعلقة بمكافحة غسل األموال  البند

12   هل تطبق الشركة نفس اإلجراءات على

 حسابات الموظفين؟ 

  هل تحرص الشركة على أن يتم اختبار

األشخاص الذين يتم توظيفهم للتأكد من 

مستوى الخبرة لديهم، والنااهة والمصداقية 

والمهارات والكفاءات؟ وهل يتم التحقق من 

هويات الموظفين، وبياناتهم الشخصية، 

 وسيرهم الذاتية؟ 

   

13   هل وضعت الشركة إجراءات مالئمة للتحقق

لجميع األشخاص والهيئات التي تتعامل معها؟ 

 ويجب أن تشتمل هذا اإلجراءات على ما يلي: 

   

14   التأكد من أن نموذج العميل الجديد للشركة

ونموذج ملف العميل المالي قد صمما بطريقة 

مناسبة بحيث يشتمال على جميع المعلومات 

 المطلوبة

   

15   الحصول على المعلومات التالية فيما يتعلق

 بالعمالء الشخصيين: 

 االسم الحقيقي -

 العنوان الدائم الصحيح  -

 المستفيد، إن وجد  -

 تاريخ الوالدة والجنسية -

 طبيعة النشاط  -
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 تعليقات ال  نعم  قائمة التحقق المتعلقة بمكافحة غسل األموال  البند

16   التأكد من أنها تحاول وضع الهوية الصحيحة

للعميل من خالل اإلشارة إلى مصدر معروف 

 مثل: 

 العمالء األفراد 

  المقدمات الشخصية التي يمكن االعتماد

 عليها/و أو المقابالت الشخصية 

  التحقق من المستندات من خالل مقارنتها

بالمستندات األصلية والرسمية للمتقدمين الذين 

نشاء حسابات )مثل بطاقة الهوية يسعون إل

الوطنية أو دفتر العائلة، أو دفتر العائلة، أو 

بطاقة اإلقامة، أو بطاقة الخدمة العسكرية، أو 

 رخصة القيادة(. 

  الحصول على التفاصيل المتعلقة بطبيعة

 النشاط

 العمالء الشركات 

 شهادة تأسيس الشركة أو الرخصة التجارية 

 اخلي باإلضافة إلى عقد التأسيس والنظا  الد

 الملحقات وأي تعديالت

  المستندات الرسمية التي تخول األشخاص

الطبيعية للتعامل بالحسابات، والمعلومات 

 الشخصية الخاصة بهم ونسخ عن هوياتهم. 

  إن كانت الشركة مسجلة في الخارج فإنه يجب

االهتما  بمستندات األصل وظروف 

  إصدارها. 

 

   

17   االسم والعنوان الدائم للعميل التأكد من أن

موثق بشكل مناسب من قبل مصدر آخر من 

أجل تحديد هوية صحيحة للعميل )من خالل 

فواتير الماء أو الكهرباء، أو تأكيد الهوية من 

خالل المؤسسات المالية األخرى،حسب 

 الالز (
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 تعليقات ال  نعم   األموال غسل بمكافحة المتعلقة التحقق قائمة البند

18   التأكد من أن الشركة لم تصدر وثائق تأمين أو

لم تتعامل مع األشخاص أو الهيئات المحظور 

التعامل معهم بموجب تطبيق األنظمة 

والتعليمات القانونية السارية حسبما يتم 

الحصول عليه من السلطات المعنية في هذا 

 المجال )مثل قائمة اإلرهاب في األمم المتحدة( 

   

19   التأكد من أن الشركة لم تصدر وثائق التأمين

للعمالء الذين يتعاملون بأموال غير معروفة، 

 أو بأسماء غير حقيقية أو كاذبة. 

   

20   هل وضعت الشركة سياسات وإجراءات

متعلقة بحفظ السجالت واالحتفاظ بها فيما 

يتعلق بالمعلومات ذات العالقة بأي من 

حسابات أصحاب وثائق التأمين، وذلك من 

 أجل تغطية الجوانب التالية على األقل: 

 حجم وطبيعة التعامالت في الحساب  -

 مصدر األموال ووجهتها  -

   

21   هل يقو  المدير المسؤول عن شؤون مكافحة

غسل األموال )مسؤول االلتاا  في مكافحة 

غسل األموال( بحفظ السجالت ذات العالقة 

 في مكان خاص وآمن؟ 

  هل يقو  كذلك بفصلها عن الملفات األخرى

 غير المتعلقة بأنشطة مكافحة غسل األموال؟ 
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 تعليقات ال  نعم  غسل األموالقائمة التحقق المتعلقة بمكافحة  البند

22   هل تقو  الشركة بشكل روتيني  بإصدار

تقارير تشتمل على "وثيقة المخاطر" من أجل 

اإلشارة إلى الحسابات، التي يمكن أن يتم 

استخدامها في غسل األموال وغيرها من 

األنشطة المشبوهة؟ ويمكن أن تشتمل هذه 

 التقارير على ما يلي: 

  تقارير نشاط الحساب، والتي تشير إلى

 الحسابات ذات النشاط "المفرط" 

  تقارير عن التعامالت "الكبيرة" أو  "وضع

وسحب األموال" والتي يمكنها أن تحدد 

األنشطة غير العادية من إيداع للنقود أو 

سحبها أو بيعها أو شرائها، وخاصة تلك التي 

 تشتمل على المبالغ النقدية. 

 وجهة غير العادية من أجل تحديد تقارير ال

 المصادر والوجهات غير العادية لألموال. 

   

23   هل يوجد في الشركة سياسات وإجراءات

لضمان أن يتم متابعة وثائق التأمين التي قد 

تكون عرضة لغسل األموال، مثل وثائق 

التأمين ذات األقساط المرتفعة، أو التي فيها 

معلومات مشبوهة عن المستفيد، بشكل مناسب 

 وأن يتم الحفاظ على التقارير ذات العالقة بها؟ 

   

24   عن كفاية السياسات هل أنت راض

واإلجراءات المتعلقة بمكافحة غسل األموال؟ 

هل تتوافق هذه السياسات واإلجراءات مع 

متطلبات القانون واألنظمة التنفيذية وأنظمة 

 مؤسسة النقد العربي السعودي؟ 

   

25   وفقًا لمستوى رضاك، هل توصي الشركة

 بإعادة التفتيش من جديد؟ 

  إن كان الجواب نعم، فهل يجب أن يتم ذلك

خالل )أسبوع، أسبوعين، شهر، أو غير ذلك 

 ..........(؟ 
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 المجلس وأعضاء اإلدارة لمجلس الذاتي التقييم –( ج) الملحق
 

 رئيس مجلس اإلدارة -0القسم 
 األداء الحالي 

 

ال أوافق 

 بشدة

ال 

 أوافق
 أوافق محايد

أوافق 

 بشدة

 5 4 3 2 1 خالل سنة تولي منصبه الحالية بما يلي:قام الرئيس 

تم تعينه واختياره وتوظيفه من قبل مجلس اإلدارة وحدد المجلس  .9

التوقعات والمؤهالت المطلوبة للمنصب بشكل خطي وواضح إلى 

 جانب تعويض معقول

     

دوراً واضحاً وتقيد بمنصبه بدقة من خالل التركيا على منحه تم  .2

 السياسة والتخطيطالحوكمة ورصد 

     

      شّجع النقاش المنفتح خالل اجتماعات المجلس .3

      تاً كافياً للنقاش في االجتماعاتقوفر و .4

      قا  بتضمين األمور الهامة في جدول أعمال االجتماع .5

قد  المواد الكافية والالزمة الواجب ارسالها إلى أعضاء مجلس اإلدارة  .6

 قبل االجتماعات
     

      شّجع مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في االجتماعات .7

      قد  التعريف الكافي ألعضاء اإلدارة الرئيسيين للمجلس .8

      تأكد من جودة العروض التقديمية المقدمة للمجلس واللجان المنبثقة عنه .1

      قد  تعريفاً موجااً ألعضاء المجلس الجدد .91

      بين مواعيد االجتماعاتتواصل بشكل كاف مع أعضاء المجلس  .99

      تأكد من تقديم معلومات مالية كافية للمجلس .92

      تأكد من تقديم معلومات تنافسية كافية للمجلس .93

      أتاح للمجلس مناقشة المسائل الهامة قبل وضع الخطط .94

      قا  بتعريف مجلس اإلدارة بكافة جوانب المسألة .95

      كان كفؤاً بشكل عا  كقائد .96

ما هو التغيير األهم الذي سيحسن من كفاءة الرئيس؟ )ستتم طباعة  .97

 وتلخيص تعليقاتك لعد  كشف هويتك قبل تقديمها أما  الرئيس(

 :مالحظة
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 مجلس اإلدارة -6القسم 
 األداء الحالي 

 

ال 

أوافق 

 بشدة

ال 

 أوافق
 أوافق محايد

أوافق 

 بشدة

 5 4 3 2 1 بما يلي: قام مجلس اإلدارة خالل سنة توليه الحالية

      قد  المجلس الدعم الكافي للمدير العا   .1

      وفر العدد الصحيح من لجان المجلس لتنفيذ المها  .6

      تضمنت لجان المجلس أفراداً مؤهلين ألداء مهامهم .0

      د  التدريب المنتظم والمعلومات المتعلقة بمسؤولياتهمق .5

تم تاويد كافة أعضاء مجلس اإلدارة بكتيب عضو مجلس اإلدارة وكانوا  .5

 على اطالع بإطار عمل حوكة الشركات الذي تتبعه الشركة. 

     

       أبقت لجان المجلس أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين على اطالع بما يحدث .2

هل كان المجلس واضحاً في تحديد واتخاذ القرارات التي تؤثر على  .7

األهداف والغايات التنظيمية من خالل التخطيط االستراتيجي الواقعي وذو 

 الصلة

     

 شارك المجلس بفعالية بما يلي

      التخطيط االستراتيجي للشركة .1

      رصد استراتيجية الشركة .6

      مراجعة األداء المالي والتشغيلي للشركة .0

وجميع المواثيق خالل مراجعة بنية حوكمة الشركات الخاصة بالشركة  .5

 سنة الحوكمة هذه

     

      تطوير خطط إحالل للوظائف الهامة .5

      تقييم الرئيس .2

      اتخاذ قرارات بشأن التعويضات .7

      مراجعة أداء وأخالقيات اإلدارة .8

تعريف أعضاء مجلس اإلدارة الجدد وتاويده برسالة وميثاق وسياسات  .9

 إدارةالشركة ودورهم كأعضاء مجلس 

     

      حماية سرية ما يحدث في اجتماعات المجلس .11

 معايير إضافية 

تصرف المجلس بوصفه هيئة تنظيمية للشركة بالنيابة عن المساهمين  .11

 واألطراف المعنية األخرى خالل تنفيذ األهداف االستراتيجية للشركة

     

      امتنع مجلس اإلدارة عن اإلدارة الفرعية .16

سياسة مكتوبة تمنع الموظفين وأفراد عائلة الموظفين  يملك المجلس .10

المقربين من العمل كأعضاء مجلس إدارة في لجان المجلس. التا  

 المجلس بهذه السياسة خالل هذه السنة

     

تفادى المجلس تعارض المصالح وقا  كافة أعضاء مجلس اإلدارة  .15

عليها  بمراجعة سياسة تعارض المصالح الخاصة بالشركة والتوقيع

 واالقرار بها وااللتاا  بمضامينها

     

تم إطالع المجلس على أي معامالت بين أعضاء مجلس اإلدارة أو أفراد  .15

 عائلتهم وتم تقديم افصاح كافة للعامة والجهات المنظمة

     

كانت دورية اجتماعات المجلس مناسبة وكانت تتم بشكل ربع سنوي على  .12

 األقل 
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 مجلس اإلدارة -6القسم 
 األداء الحالي 

 

ال 

أوافق 

 بشدة

ال 

 أوافق
 أوافق محايد

أوافق 

 بشدة

 5 4 3 2 1 بما يلي: قام مجلس اإلدارة خالل سنة توليه الحالية

      المجلس كان مالئماً موقع اجتماعات  .17

      كانت مرافق اجتماعات المجلس مالئمة .18

      كان المجلس يتألف من العدد الصحيح من األفراد .19

 تتعلق المجلس اجتماعات لكافة مكتوبة أعمال بجداول المجلس تاويد تم .61

 االجتماعات قبل الهامة بالقرارات موادها

حدد عدد المرات التي لم تكن فيها المواد كافية أو لم يتم توزيعا بالوقت المناسب 

___________________________________________ 

     

 المسائل في التقد  واحراز التركيا من المجلس اجتماعات تسهيل .61

 الهامة التنظيمية

     

المالية والموازنات يتم تاويد المجلس بتقارير دورية حول الشؤون  .66

 والمنتجات والبرامج واألداء والمسائل الهامة األخرى

     

يقو  المجلس برصد التقد  المحرز وتقييمه بشكل دوري في مجال تحقيق  .60

 األهداف االستراتيجية للشركة وأداء المنتجات/البرامج

     

في  يوظف المجلس عملية فعالة للتعامل مع المسائل الطارئة والتي تطرأ .65

 الفترات الواقعة بين اجتماعات المجلس المنتظمة

     

      هل كانت عملية اختيار أعضاء مجلس إدارة جدد مالئمة .65

يتألف المجلس من مجموعات متنوعة من األفراد )من حيث الفئة العمرية  .62

 والخلفية الثقافية والخبرة وما إلى ذلك(

     

تفاصيل حول الرئيس وجميع  تم االفصاح عن تكوين المجلس بما في ذلك .67

 األعضاء بشكل كاف وعلى النحو المطلوب من الجهات المنظمة

     

      كان المجلس كفؤاً بشكل عا  .68

ما هو التغيير األهم الذي سيحسن من كفاءة المجلس؟ )ستتم طباعة  .69

 وتلخيص تعليقاتك لعد  كشف هويتك قبل تقديمها أما  الرئيس(
 :مالحظات
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 المصالح تعارض عدم بيان )– د (الملحق

 مبين هو ما باستثناء) يلي فيما مذكور هو مما بأي الماضية السنة خالل أقم ولم حالياً  أمثل ال أنني هذا بموجب وأشهد أقر

 (:أدناه

 

 ماود أو مورد أي مع آخر نشاط أي أو استثمار أو اتفاق أو ترتيب أي في مباشر غير أو مباشر بشكل مشاركاً  (1

 .لي شخصية منفعة تحقيق عليها يترتب قد أو عليها ترتب الشركة مع بأعمال يقو  آخر طرف أو خدمات

 من( سعودي لاير 1.111 عن قيمتها تايد) هدايا أو قروض أو رواتب أي مباشرة غير أو مباشرة بصورة تلقيت (2

 تتعامل شركة أو شخص أي عن بالنيابة أو من األتعاب من غيرها أو خصومات أو مجانية خدمة أي أو نوع أي

 .الشركة مع

 

 أملكها كنت أو) أملكها التي والمصالح للمعامالت كامل وصف مع أعاله 6 أو 1 للنقطتين استثناءات أي ذكر يلي فيما سيتم

 .الشركة مع تتعامل التي الشركات أو األشخاص مع مباشرة غير أو مباشرة أكانت سواء( السابقة السنة خالل

 

 لمجلس عنها االفصاح يتم لم مالية غير أو مالية مصالح أية المباشرين عائلتي أفراد من أي أو أنا أملك ال بأنني أشهد كما

 .منصبي على تؤثر بأنها يظهر أو معقول بشكل تؤثر قد والتي أخرى بطريقة الشركة
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