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 الغرض من هذه الالئحة 

واإلدارة التنفيذيةة للشةركة المتحةدة للتةأمين التعةاوني (  المجلس" ويشار إليه فيما بعد بـ )يلتزم مجلس اإلدارة 

ممارسةات وأعةرا  مةع بتطوير المعةايير المهنيةة واإلداريةة التةي تتفةق "( اإلدارة " ويشار إليها فيما بعد بـ )

وتتضةةمن هةةذال الالئحةةة المعةةايير الخاصةةة بسياسةةة حوكمةةة الشةةركة وتوجههةةا اإلسةةتراتيجي . األعمةةاا الجيةةدة

 . طلوبة بالشركة والمبادئ االسترشادية الرئيسية المتبعة في صميم المجاالت الوظيفية للشركةوالثقافة الم

حةوا حوكمةة  ( هيئةة السةوا الماليةة) وتعكس هذال الوثيقة المبةادئ االسترشةادية الرئيسةية الصةادرة مةن قبةل 

اسية الخاصة بالشةركات وباإلضافة إلى ذلك، تشتمل الوثيقة على قواعد الحوكمة األس. الشركات بصفة عامة

 . المدرجة ومتطلبات إعداد التقارير واإلفصاح المفروضة في نظام السوا المالية واللوائح ذات الصلة

والتةي ينبغةي أن وتقدم هذال الالئحة تعريفاً واضحاً ودقيقاً للمعايير والمبةادئ والسياسةات المشةار إليهةا أعةالال، 

ر المفصةلة المحةددة لمختلةل المجةاالت الوظيفيةة لتنفيةذ هةذال المعةاييتقرأ باالقتران مع السياسات واإلجراءات 

 ً   .والسياسات تنفيذاً سلساً ودقيقا

 :تاريخ بدء التطبيق 

علةةى أن تعةةرض علةةى الجمعيةةة العامةةة   تطبةةق هةةذال الالئحةةة اعتبةةاراً مةةن تةةاريخ اعتمادهةةا مةةن مجلةةس اإلدارة

وينبغي مراجعتها من قبل لجنة المراجعة بعد ثالث سنوات من تةاريخ اعتمادهةا، إذا  القادمة للشركة إلقرارها

وعلةى المراقةا . لم يحةدث فةي وضةون ذلةك تغييةرات فةي سياسةة الشةركة تتطلةا مراجعةة الالئحةة وتعةديلها

ييةرات النظامي و المدقق الداخلي إخطار لجنة المراجعة بأية تغييرات قد تستجد في سياسةة الشةركة أو أيةة تغ

 . نظامية أخرى تستلزم مراجعة محتويات هذال الوثيقة

 

 المراجع 

 اللوائح التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني . 

 ة لحوكمة الشركات الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودييالقواعد االسترشادية الرئيس. 

 شةركات الصةادرة مةن قبةل هيئةة السةوا الماليةة نظام السوا المالية والالئحة االسترشادية لحوكمةة ال

والقواعةد واللةوائح ذات ( م1116نةوفمبر  –الئحة حوكمة الشةركات فةي المملكةة العربيةة السةعودية )

 . الصلة

 النظام األساسي للشركة المتحدة للتأمين التعاوني. 

 مجموعة القوانين والقواعد الموحدة حوا حوكمة الشركات. 
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 تعريفات

 ادئ المب

المبينة في كل قسم من أقسام الالئحة إلى توجيه وإرشاد إدارة الشركة لتطبيقها عملياً على " المبادئ " تهد  

 . الظرو  المتغيرة بالشركة مستخدمة تقديرها الخاص ودرايتها بظرو  األعماا

 أحكام وقواعد اإلجراءات 

اإلجراءات األساسية التي ينبغي اتباعها وتنفيذها بواسطة المجلس بغرض التطبيق التام للمبةادئ بالنسةبة ألي 

 . وعلى المجلس التأكد من أن تلك المبادئ تطبق بشكل دقيق ومتكامل. من هذال البنود

 الممارسات المرغوبة 

 . ادئ األساسية في كل بندولكنها تساعد على تعزيز تنفيذ المب. إجراءات إضافية وير ملزمة

 أصحاب المصالح

تشمل المساهمين والعمالء والموردين والعاملين بالشركة باإلضافة إلى الجهات النظامية التةي لةديها مصةلحة 

 . مع الشركة 

 -(:العضو المستقل ) استقاللية أعضاء المجلس غير التنفيذيين 

تامةة عنةدما يحةدد المجلةس بأنةه مسةتقل فةي صةفته وأحكامةه يعتبر العضو وير التنفيذي متمتعاً باالسةتقاللية ال

وليست هناك عالقات أو ظرو  تؤثر أو يبدو أنها ستؤثر على آرائه وتقديرال لألمور، ومما ينافي االستقاللية 

 :على سبيل المثاا ال الحصر أي من اآلتي

 .ركة من مجموعتها أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي ش .0

أن يكون ممثالً لشخص ذي صفة أعتبارية يملك مانسبته خمسة في المئةة أو أكثةر مةن أسةهم الشةركة  .1

 .أو أي شركة من مجموعتها 

 . أن يكون من كبار التنفيذيين خالا العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها .3

أي من أعضةاء مجلةس اإلدارة فةي الشةركة أو فةي أي  أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع .4

 . شركة من مجموعتها

أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مةع أي مةن كبةار التنفيةذيين فةي الشةركة أو فةي أي شةركة  .5

 . من مجموعتها

 . أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها .6

ظفاً خالا العامين الماضيين لدى أي من األطرا  المرتبطة بالشركة أو بأي شركة مةن أن يكون مو .7

وكبةار المةوردين، أن يكةون مالكةاً ( مراجعةي الحسةابات)مجموعتها كالمحاسةبين القةانونيين للشةركة 

 . لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطرا  خالا العامين الماضيين 

 األقرباء من الدرجة األولى 

 . ألم والزوج والزوجة واألوالداألب وا

 عضو المجلس غير التنفيذي 

 . عضو المجلس الذي ال يكون متفرواً إلدارة الشركة، أو ال يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً منها

 مساهمو األقلية 

 . المساهمون الذين يمثلون فئة وير مسيطرة على الشركة بحيث ال يستطيعون التأثير عليها
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 األدوار والمسؤوليات  –الشركة حوكمة  -0

 مقدمة  0-0

وفةي الواقةع، أن معظةم مةا يعتبةر سةلوكاً . اإلفصاح والشفافية مبدآن رئيسةيان لتنفيةذ أفضةل ممارسةة الحوكمةة

جيةةداً لحوكمةةة الشةةركات يسةةتمد مباشةةرة مةةن اإلفصةةاح المعةةزئ للممارسةةات السةةائدة فعليةةاً، أي أكبةةر قةةدر مةةن 

 . الشفافية

لةذا . ولتحقيق الفعالية المنشةودة، ينبغةي تطبيةق أفضةل مبةادئ الحوكمةة علةى جميةع جوانةا نشةاطات الشةركة

 ً وهةةذا . يتحةةتم تبنةةي تلةةك المبةةادئ المتعلقةةة بالحوكمةةة وتأكيةةدها بوضةةوح مةةن قبةةل المجلةةس وإدارة الشةةركة معةةا

 . تهاضروري إذا أريد حث نشاط الشركة لقبوا مبادئ الحوكمة الجيدة وأفضل ممارسا

ويهد  هذا القسم لتعريل سياسة الحوكمة المطبقة في الشركة وإعطاء جميع أصحاب المصالح رؤية حقيقية 

ويشةةتمل المسةةتفيدون المحتملةةون كةةل . وعادلةةة عةةن تنفيةةذ أفضةةل ممارسةةات الحوكمةةة مةةن قبةةل إدارة الشةةركة

 . لين فيهاأصحاب المصالح بالشركة بما في ذلك المساهمين في الشركة وعمالئها والعام

 : وتشمل المجاالت المغطاة في هذا القسم

 بنية حوكمة الشركة، وخصوصاً توئيع األدوار وتحديد المسؤوليات داخل الشركة . 

  معايير اإلفصاح عن المعلومةات الماليةة الصةادرة ألصةحاب المصةالح حسةا متطلبةات هيئةة السةوا

ة النقةةد العربةةي السةةعودي باإلضةةافة إلةةى الماليةةة والجمعيةةة السةةعودية للمحاسةةبين القةةانونيين ومؤسسةة

 .اللوائح األخرى المطبقة كالمعايير الدولية للتقارير المالية

 المعالجة واإلفصاح عن معامالت األطرا  ذات العالقة. 

 : باإلضافة إلى ذلك، يحدد هذا القسم أدوار ومسؤوليات

 الجمعية العامة. 

 مجلس اإلدارة ولجانه مثل: 

o لجنة المراجعة. 

o نة التنفيذيةاللج. 

o لجنة االستثمار. 

o  لجنة المكافأت والترشيحات. 

 اإلدارة التنفيذية العليا للشركة. 

 مسؤوليات ومهام المراجعة الداخلية. 
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 حقوق المساهمين

  الجمعية العامة للمساهمين -5

 المبدأ  5-0

تقوم الشركة بحماية جميع الحقوا المشروعة للمساهمين وإعالمهم جيداً بكافة التطورات الرئيسية المسةتجدة 

في الشركة من خالا التفاعل الصريح والمسةتمر معهةم وتقةديم تقةارير األداء المةالي الدوريةة وحةث وتشةجيع 

 . مشاركة مساهمي األقلية في مداوالت اجتماع الجمعية العامة السنوي

 :األحكام والقواعد  5-5

الجمعيةةة العامةةة تمثةةل جميةةع المسةةاهمين فةةي الشةةركة، ولكةةل مسةةاهم حةةائز علةةى عشةةرين سةةهماً أو أكثةةر حةةق 

، وللمسةاهم أن يوكةل عنةه مسةاهماً آخةر لحضةور الجمعيةة  ( العادية أو وير العادية ) حضور الجمعية العامة 

 :إيجائ حقوا المساهمين كالتالي  شريطة أن يكون من وير أعضاء مجلس اإلدارة ، ويمكن

 .الحق في الحصوا على نصيا من األرباح التي يتقرر توئيعها  – 0

 .الحق في الحصوا على نصيا من موجودات الشركة عند التصفية  – 1

 .حق حضور جمعيات المساهمين – 3

 .رات االشتراك في مناقشة بنود جدوا أعماا الجمعية العمومية والتصويت على القرا – 4

 .لتهم ، ورفع دعوى المسئولية على أعضاء المجلس ائءحق تعيين أعضاء مجلس اإلدارة ومس– 5

 (.بالبيع أو الرهن أو التنائا ) حق التصر  في األسهم – 6

 ( .حاملي األسهم أصحاب المصلحة الفعلية  صفته من ب) حق مراقبة أعماا مجلس اإلدارة – 7

بمةةا ال يضةةر بمصةةالح الشةةركة وال يتعةةارض مةةع نظةةام السةةوا الماليةةة حةةق االستفسةةار وطلةةا معلومةةات – 8

 .ولوائحه التنفيذية 

 . بات تعيين مراقبي حسا  -9

  يحافظ مجلس اإلدارة على قنةوات التواصةل الفعالةة مةع المسةاهمين بغيةة إعالمهةم جيةداً بكةل التطةورات

يةةات فعاليةةة للحةةوار مةةع المسةةاهمين وعلةةى المجلةةس المحافظةةة علةةى أكثةةر اآلل. الرئيسةةية المسةةتجدة بالشةةركة

 .والجمهور والرد على استفساراتهم بصفة مستمرة

  على مجلس اإلدارة تسهيل وتشجيع مشاركة مساهمي األقلية والمساهمين األفةراد فةي مةداوالت اجتمةاع

 .الجمعية العامة السنوي لحماية مصالح مساهمي األقلية

 ة والتأكد من مدى استقاللية وموضةوعية كةل قةرارات على مجلس اإلدارة السعي لتحقيق مصالح الشرك

 . الشركة المتعلقة بأعمالها والمؤثرة على المساهمين

 :ة غير العادية امة العادية والجمعية العامالجمعية الع5-3

 :الجمعية العامة الغير عادية 5-3-4

 .تختص الجمعية العامة وير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً  -0

 .إلى أي مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية  جدةنقل المركز الرئيسي للشركة من مدينة  – 1

نتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل عاماً شريطة أن يكون ذلك قبل ا ينإطالة مدة الشركة عن تسعة وتسع – 3

. 

بشةةرط أن يكةةون رأا المةةاا ( بعةةد موافقةةة الجهةةات المختصةةة ) ئيةةادة رأا المةةاا مةةرة أو عةةدة مةةرات  – 4

 .األصلي قد دفع بأكمله ،كما تعين الجمعية العامة وير العادية طريقة ئيادة رأا الماا 

موافقة الجهات المختصة ، تخفيض رأا ماا الشركة  يجوئ بقرار من الجمعية العامة وير العادية ، بعد – 5

وال يصةةدر القةةةرار إال بعةةةد تةةالوة تقريةةةر مراقةةةا ( ال قةةةدر   ) إذا ئاد عةةن حاجتهةةةا أو إذا منيةةت بخسةةةائر 

الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي علةى الشةركة وأثةر التخفةيض ، وإذا كةان التخفةيض 

عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالا ستين يوماً  نتيجة ئيادة رأا الماا

 .(جدة ) لمركز الرئيسي من تاريخ نشر القرار في جريدة يومية توئع في المدينة التي يقع فيها ا

اع األوضإصدار قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط و –6

 .المقررة للجمعية العامة

 .ئيادة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة -7
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 :الجمعية العامة العادية 5-3-2

بجميةع األمةور فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة الغير عادية ، تختص الجمعية العامةة العاديةة 

 .المتعلقة بالشركة

 :إنعقاد الجمعية العامة 5-3-2

وإعالمهةةم بجةةدوا  التةةزام بتسةةهيل انعقةةاد الجمعيةةة العموميةةة ، وتسةةهيل حضةةور األعضةةاء ، علةةى مجلةةس اإلدارة

األعمةةاا  ، ويوضةةح النظةةام األساسةةي للشةةركة طريقةةة دعةةوة وانعقةةاد الجمعيةةة العموميةةة وشةةروط انعقادهةةا 

 :صحيحة، على أن يتم مراعاة اآلتي 

ة أشةةهر التاليةةة النتهةةاء السةةنة الماليةةة تُعقةةد الجمعيةةة العموميةةة مةةرة علةةى األقةةل فةةي السةةنة خةةالا السةةت -

 .للشركة 

تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس اإلدارة ، على أن يتوجا علةى مجلةس اإلدارة دعةوة الجمعيةة  -

% 5العمومية في حاا طلا ذلك من المحاسا القانوني للشركة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم 

 .على األقل  

عشرين خمسة وعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدوا األعماا قبل الموعد بيجا اإلعالن عن موعد ان -

يومةةاً علةةى األقةةل ، علةةى أن يةةتم نشةةر الةةدعوة فةةي موقةةع السةةوا وموقةةع الشةةركة اإللكترونةةي  وفةةي 

 .االنتشار ، كما يجا استخدام وسائل التقنية الحديثة لالتصاا بالمساهمين   ىصحيفتين واسعت

الفرصة للمشاركة الفعالة ، والتصويت، وإحاطتهم علماً بالقواعد التي تحكم يجا أن يتاح للمساهمين  -

 .تلك االجتماعات وإجراءات التصويت 

يجا العمل علةى تسةيير مشةاركة أكبةر عةدد مةن المسةاهمين فةي اجتمةاع الجمعيةة العامةة، ومةن ذلةك  -

 .اختيار المكان والوقت المالئمين

-  
أعمةةاا اجتمةةاع الجمعيةةة العامةةة أن يأخةةذ فةةي االعتبةةار يجةةا علةةى مجلةةس اإلدارة عنةةد اعةةداد جةةدوا  -

للمسةاهمين الموضوعات التي يروا المساهمون في إدراجها على جدوا أعمةاا االجتمةاع، ويجةوئ 

أعمةاا الجمعيةة على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثةر إلةى جةدوا % 5الذين يملكون 

 .العامة عند إعدادال

وضوعات المدرجة في جدوا أعماا الجمعيةة العامةة وتوجيةه األسةئلة فةي للمساهمين حق مناقشة الم -

علةةى مجلةةس اإلدارة والمحاسةةا القةةانوني شةةأنها إلةةى أعضةةاء مجلةةس اإلدارة والمحاسةةا القةةانوني، و

 .اإلجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للخطر 

ة العامةةة مصةةحوبة بمعلومةةات كافيةةة تمكةةن يجةةا ان تكةةون الموضةةوعات المعروضةةة علةةى الجمعيةة -

 .المساهمين من اتخاذ قراراتهم

يجةةا تمكةةين المسةةاهمين مةةن االطةةالع علةةى محضةةر اجتمةةاع الجمعيةةة العامةةة ، كمةةا يجةةا أن تقةةوم  -

 .أيام من تاريخ انعقادال( عشرة)الشركة بتزويد الهيئة بنسخة من محضر االجتماع خالا 

 .العامة فور انتهائها يجا إعالم السوا بنتائج الجمعية  -

 حقوق التصويت
يعد التصويت حقاً أساسياً للمساهم ال يمكن إلغاؤال بأي طريقة، وعلى الشركة تجنا وضع أي إجراء قد ( أ

 .يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، ويجا تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيرال

مجلس اإلدارة في الجمعية العامة  التصويت الختيار أعضاءيجا إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند ( ب

هو أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية ، والتصويت التراكمي 

بعدد األسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من 

 .هذال األصواتحين دون وجود تكرار لالمرش

وضةع أي إجةراء يعةوا المسةاهم فةي اسةتخدام  حق المساهم في التصويت حق أساسي وأصيل ال يمكن إلغاؤال أو( جـ

من وير أعضاء مجلةس اإلدارة ومةن ويةر مةوظفي ) هذا الحق ، وللمساهم أن يوكل كتابة مساهم آخر عنه  

 .في حضور اجتماع الجمعية العامة( الشركة 
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مثةةل –ثمرين مةةن األشةةخاص ذوي الصةةفة االعتباريةةة الةةذين يتصةةرفون بالنيابةةة عةةن ويةةرهم يجةةا علةةى المسةةت( د

اإلفصةةاح عةةن سياسةةتهم فةةي التصةةويت وتصةةويتهم الفعلةةي فةةي تقةةاريرهم السةةنوية ،  –صةةناديق االسةةتثمار 

واإلفصاح عن كيفيةة التعامةل مةع أي تضةارب جةوهري للمصةالح قةد يةؤثر علةى ممارسةة الحقةوا األساسةية 

 .باستثماراتهم الخاصة 

يجا علةى مجلةس اإلدارة وضةع سياسةة واضةحة بشةأن توئيةع أربةاح األسةهم بمةا يحقةق مصةالح المسةاهمين ( هـ

والشركة، ويجا اطالع المساهمين على هذال السياسة في اجتماع الجمعية العامةة، واإلشةارة إليهةا فةي تقريةر 

 . مجلس اإلدارة 

وئيعها وتاريخ التوئيع، وتكةون أحقيةة األربةاح سةواء األراح النقديةة أو تقر الجمعية العامة األرباح المقترح ت( و

أسةةهم المنحةةة لمةةالكي األسةةهم المسةةجلين بسةةجالت مركةةز ايةةداع األوراا الماليةةة فةةي نهايةةة تةةداوا يةةوم انعقةةاد 

 .الجمعية العامة

 

 

 :طريقة حساب األرباح وطريقة توزيعها 5-3-7

من كل سنة وتنتهي بنهاية ديسمبر مةن نفةس السةنة علةى أن تبةدأ السةنة  تبدأ سنة الشركة المالية من ورة يناير

ديسةمبر فةي العةام  30المالية األولى من تاريخ القرار الوئاري الصادر بةععالن تأسةيس الشةركة وتنتهةي فةي 

 .التالي

ما يعد يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جردا لقيمة أصوا الشركة وخصومها في التاريخ المذكور ك

القوائم المالية وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة الماليةة المنقضةية ويتضةمن هةذا التقريةر 

الطريقة التةي يقترحهةا لتوئيةع األربةاح الصةافية وذلةك خةالا فتةرة ال تتجةاوئ أربعةين يومةاً مةن نهايةة الفتةرة 

هةذال الوثةائق تحةت تصةر  مراقةا الحسةابات قبةل  المالية السةنوية التةي تشةملها تلةك القةوائم ويضةع المجلةس

ويوقةع رئةيس مجلةس اإلدارة علةى . الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وخمسةين يومةاً علةى األقةل

الوثائق المذكورة وتودع في المركز الرئيسي للشركة تحةت تصةر  المسةاهمين قبةل الموعةد المحةدد النعقةاد 

وعلةى رئةيس مجلةس اإلدارة أن ينشةر فةي صةحيفة يوميةة . يوما علةى األقةل الجمعية العامة بخمسة وعشرين

توئع في المركز الرئيس للشةركة القةوائم الماليةة وخالصةة وافيةة عةن تقريةر مجلةس اإلدارة والةنص الكامةل 

لتقرير مراقا الحسابات وأن يرسل صورة من هذال الوثائق إلى اإلدارة العامة للشركات وهيئة السوا المالية 

 .لك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة وعشرين يوماً على األقلوذ

عمليةات ( عجةز ) تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمسةاهمين ، قائمةة فةائض 

ات التةأمين وقائمةة التأمين ، قائمة دخةل المسةاهمين ، قائمةة حقةوا المسةاهمين ، قائمةة التةدفقات النقديةة لعملية

 . التدفقات النقدية للمساهمين 

 :تكون حسابات عمليات التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل التالي

  :حسابات عمليات التأمين 5-3-8

 .يفرد حساب لألقساط المكتسبة وعموالت إعادة التأمين والعموالت األخرى  -

 .المتكبدة من الشركة يفرد حساب للتعويضات  -

يحةةدد فةةي نهايةةة كةةل عةةام الفةةائض اإلجمةةالي الةةذي يمثةةل الفةةرا بةةين مجمةةوع األقسةةاط و التعويضةةات  -

محسةةوماً منةةةه المصةةاريل التسةةةويقية واإلداريةةةة والتشةةغيلية والمخصصةةةات الفنيةةة الالئمةةةة حسةةةا 

 .التعليمات المنظمة لذلك 

 :يكون تحديد الفائض الصافي على الوجه التالي -

  للفائض اإلجمالي أو يخصم منه ما يخص المؤمن لهم من عائد االستثمار بعد احتساب ما لهم يضا -

 .من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريل محققه 

للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض  ةعشرة بالمائ% 01توئيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوئيع نسبة  -

 . إلى حسابات دخل المساهمين  ةتسعون بالمائ% 91أقساطهم للسنة التالية ، ويرحل ما نسبته 

 :قائمة دخل المساهمين 5-3-9

 تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أمواا المساهمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة . 
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 الفائض الصافي  تكون حصة المساهمين من 

 تكون حسابات عمليات التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل التالي: 

 

 :توزيع الفائض الصافي 5-3-9-0

للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التاليةة ، ويرحةل  ةعشرة بالمائ% 01ويتم إما بتوئيع نسبة  

 . ى حسابات دخل المساهمين إل ةتسعون بالمائ% 91ما نسبته 

 :توزع أرباح المساهمين على الوجه التالي 5-3-9-5

 .تجنا الزكاة وضريبة الدخل المقررة  -

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوئ للجمعيةة العامةة العاديةة وقةل %( 11)يجنا  -

 . هذا التجنيا متى بلغ االحتياطي المذكور إجمالي رأا الماا المدفوع

للجمعية العامة العادية بناءاً علةى اقتةراح مجلةس اإلدارة أن تجنةا نسةبة مئويةة مةن األربةاح السةنوية  -

 .الصافية لتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أوراض معينه تقررها الجمعية العامة 

 . من رأا الماا المدفوع% ( 5) يوئع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن  -

 .يوئع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحوا إلى حساب األرباح المبقاة  -

للقواعد المنظمة  أيجوئ بقرار من مجلس اإلدارة توئيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية وفق -

 .لذلك والصادرة من الجهات المختصة

تُبلغ الشركة هيئة السوا المالية دون تةأخير بةأي قةرارات لتوئيةع األربةاح أو التوصةية بةذلك و تةدفع  -

األربةةاح المقةةرر توئيعهةةا علةةى المسةةاهمين فةةي المكةةان والمواعيةةد التةةي يحةةددها مجلةةس اإلدارة وفقةةاً 

بقة لمؤسسة النقةد للتعليمات التي تصدرها وئارة التجارة والصناعة مع مراعاة الموافقة الكتابية المس

 العربي السعودي 

إذا بلغت خسائر الشركة ثالث أرباع رأا المةاا وجةا علةى أعضةاء مجلةس اإلدارة دعةوة الجمعيةة  -

مةةن النظةةام ( 5)العامةةة ويةةر العاديةةة للنظةةر فةةي اسةةتمرار الشةةركة أو حلهةةا قبةةل أجلهةةا المعةةين بالمةةادة 

 .ريدة الرسميةاألساسي  وينشر قرار الجمعية في جميع األحواا في الج

 مجلس اإلدارة- 3 

 المبدأ  3-0

مجلس إدارة يتسم بالكفاءة ويتولى القيادة الفعالة للشةركة، ويضةع نظامةاً وسياسةة مناسةبة  يتولى إدارة الشركة

إلدارة األخطار والضوابط الرقابية الداخلية، ويحدد أهدا  الشركة وتوجههةا اإلسةتراتيجي، ويكةون مسةؤوالً 

 . عن نجاح الشركة بشكل عام

  األحكام والقواعد  3-5

لي إدارة أمور الشركة وهو مسئوا عن ذلك مسئولية كاملة حتى لو تم تشكيل توبه  مجلس اإلدارة هو المنوط

 .لجان أو فوض جهات أو أشخاص آخرين في القيام ببعض مهامه 

 :اختيار وتشكيل مجلس اإلدارة  3-3

   ثالثةة أعضةاء ويةر تنفيةذيين سبعة أعضاء للتأمين التعاوني من  المتحدةيشكل مجلس إدارة الشركة

علةى  بما في ذلك ثالثة أعضاء مستقلين على األقل، إلضفاء أكبر قدر من الموضةوعية ، على األقل

نهم من قبل الجمعية العامة، على أن يختاروا رئيساً للمجلةس ييتم تعي القرارات الصادرة من المجلس

 .من بينهم 

 ثةةراء يجةةا أن يتمتةةع أعضةةاء المجلةةس ويةةر التنفيةةذيين بالمهةةارة والخبةةرة والقةةدرات المطلوبةةة إل

استقاللية النقاشات حوا الموضوعات المطروحة كاستراتيجية الشركة، تقييم األداء، تقةديم التقةارير 

 . الخارجية والتعيينات الرئيسية باإلدارة التنفيذية

  يجوئ ألعضاء المجلس الحاليين الذين يروبون فةي إعةادة انتخةابهم عنةد انتهةاء مةدتهم تقةديم أنفسةهم

 . إلعادة انتخابهم
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 انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من طرا انتهاء العضوية يجا على الشركة أن  عند

 .فوراً مع بيان األسباب التي دعت إلى ذلكالمالية تخطر هيئة السوا 

 :الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس اإلدارة  3-4

معايير المالئمةة  لحصوا علىتزم باذلك تل وفي سبيل تسعى الشركة إلى اختيار عضو مجلس اإلدارة الجيد ،

 .الُمعد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي كحد أدنى للشروط الواجا توافرها في عضو مجلس اإلدارة 

 مدة مجلس اإلدارة 3-2

 .ثالثة سنوات  

 :إنتهاء عضوية مجلس اإلدارة  3-2

 .قد تنتهي عضوية عضو مجلس اإلدارة بصورة طبيعية أو بصورة وير طبيعية  

 :نتهاء عضوية مجلس اإلدارة بصورة طبيعية أل أمثلة

  انتهاء مةدة التعيةين أو االسةتقالة أو الوفةاة أو انتهةاء العضةوية وفقةاً ألي نظةام أو تعليمةات سةارية فةي

 .المملكة 

 ورة وير طبيعية أمثلة النتهاء عضوية مجلس اإلدارة بص: 

يشةترط فةي هةذال )  إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو أخل بواجباتةه بطريقةة تضةر بمصةلحة الشةركة -

 (موافقة الجمعية العامة العادية الحالة

 .تغيا العضو ألكثر من ثالث جلسات متتالية بدون عذر يقبله مجلس اإلدارة  -

-  ً  .للتسوية مع دائنيه أو التوقل عن دفع ديونه الحكم بعشهار إفالا أو إعسار العضو أو تقديمه طلبا

 .إصابة العضو بمرض عقلي  -

 .ارتكابه عمالً مخالً باألمانة واألخالا أو إدانته بالتزوير  -

 المسؤولية العامة للمجلس  3-7

 :اختصاصات مجلس اإلدارة 

  السلطات فةي إدارة مع عدم اإلخالا باالختصاصات المقررة للجمعية العامة ، لمجلس اإلدارة أوسع

الشركة ، كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو مةن الغيةر فةي 

على سبيل المثاا ال ) مباشرة عمل أو أعماا معينة ويمكننا سرد بعض اختصاصات مجلس اإلدارة 

 ( :الحصر 

  ًقرارات المجلةس ، ويخةتص بتمثيةل  من بين أعضائه وله حق التوقيع عن الشركة وتنفيذاختيار رئيسا

 .رال في ذلك يالشركة أمام الغير والقضاء ، وله حق توكيل و

   وضع هيكل تنظيمي للشركة واعتمادال ومراجعة مدى مالئمته وتطويرال حسا ظرو  العمل. 

   تحديد األهدا  العامة للشركة ووضةع الخطةط والسياسةات الالئمةة لتحقيةق هةذال األهةدا  ومتابعةة

 .تنفيذها 

  واختصاصات كالً من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والمةدراء التنفيةذيين تنظيم سلطات العمل

 .وذلك منعاً لحدوث أي نوع من التضارب يضر بسير العمل ومن ثم مصلحة الشركة 

  تحديةةد الصةةالحيات المفوضةةة مةةن قبةةل مجلةةس اإلدارة لةةةدارة التنفيذيةةة ومتابعةةة مةةا تةةم مةةن اإلدارة

 .التفويضات بخصوص هذال

   فةةال يجةةوئ لمجلةةس (  ثالثةةة سةةنوات) بةةالنظر إلةةى أن مجلةةس اإلدارة يمثةةل المسةةاهمين لمةةدة محةةددة

اإلدارة عقد القروض التي تتجاوئ آجالها ثالث سنوات أو بيع العقارات المملوكة للشةركة أو رهنهةا 

  ويوجةةد لهةةا ، كمةةا ال يجةةوئ للمجلةةس إبةةراء مةةديني الشةةركة ، هةةذال هةةي القاعةةدة فةةي حظةةر التصةةر

 :استثناءات ثالثة 

 .إذا كان مصرحاً بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه  -

 .في حالة عدم النص على ذلك في النظام األساسي فالبد من موافقة الجمعية العامة   -

 . كون تلك التصرفات بطبيعتها داخلة في أوراض الشركة -
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  سةبة لحاجةة الشةركة والتةي تهيةج للمجلةس أداء عملةه يجا على مجلس اإلدارة تشكيل  اللجةان المنا

 .على أكمل وجه 

  تةةولي مسةةؤولية التطةةوير واإلشةةرا  علةةى مفهةةوم الشةةركة ورسةةالتها ورؤيتهةةا وأهةةدافها وتوجههةةا

 .اإلستراتيجي الشامل

 التأكد من أن أعضاء المجلس يخصصون قدراً كافياً من وقتهم لالضطالع بمسؤولياتهم بفعالية. 

  المسائل التي يحتفظ المجلس بصالحيات البت واتخاذ قرارا بشأنها وكذلك تحديد الصةالحيات تحديد

يتولى مجلس إدارة الشةركة لك القواعد العامة التخاذ القرار ،كما المفوضة لةدارة التنفيذية بما في ذ

المجلةس  وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة علةى. جميع الصالحيات والسلطات الالئمة إلدارتها

حتى وإن شكل لجاناً أو فوض جهات أو أفةراد آخةرين للقيةام بةبعض أعمالةه، وعلةى المجلةس تجنةا 

 ( .إصدار تفويضات عامة أو وير محددة المدة

  وضع أنظمة مناسبة إلدارة األخطار واإلشةرا  العةام عليهةا لتحديةد وإدارة كافةة األخطةار بمختلةل

 .جية والمالية والتشغيليةأنواعها، بما في ذلك األخطار اإلستراتي

  التأكد من أن اإلجراءات الماليةة والمحاسةبية كافيةة وفعالةة بمةا فةي ذلةك اإلجةراءات المتعلقةة بععةداد

 .التقارير المالية

 اإلشرا  على النفقات الرأسمالية الرئيسية وتكاليل االكتتاب وتملك األصوا والتصر  فيها . 

 نع االحتياا ومعالجة حاالت االشتباال أو االحتياا المكتشفةالتأكد من وضع لوائح وقواعد مكتوبة لم . 

 ل األمةةواا ة خاصةةة بالضةةوابط الرقابيةةة علةةى وسةةالتأكةةد مةةن وضةةع أنظمةةة لةةوائح وقواعةةد مكتوبةة

 . ونشاطات تمويل اإلرهاب

  التأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة يمثلون الشركة وجميع المساهمين وأن عليهم االلتزام بالقيام بما

قق ويحمي مصةالح الشةركة عمومةاً ولةيس مةا يحقةق مصةالح المجموعةات التةي يمثلونهةا أو التةي يح

 .صوتت على تعيينهم في المجلس

 التقيد باألنظمة واللوائح  3-8

 : يجا على المجلس

  التأكد من اإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة للمساهمين حسبما هو مطلوب بموجا نظةام ولةوائح

 :السوا المالية مثل

 .التقارير الربع سنوية والسنوية وتشمل القوائم المالية - أ

 .طبيعة أعماا ونشاطات الشركة - ب

 .المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكبار المساهمين - ت

تقييم إدارة التطورات الحالية والمستقبلية واالحتماالت المستقبلية التي قةد تةؤثر تةأثيراً كبيةراً  - ث

 . على نتائج األعماا أو الموقل المالي للشركة

 . أي معلومات أخرى قد تطلا من قبل هيئة السوا المالية - ج

 متةوفرة بصةفة عامةة  التأكد من اإلفصاح عن التطورات الرئيسية في أعماا الشركة التي تكون وير

 .للجمهور وقد تؤثر على أصوا ومطلوبات الشركة أو موقفها المالي أو سير أعمالها

  إصدار تقرير مجلس اإلدارة كجزء من التقرير السنوي مشتمالً على عرض لعمليات الشركة خةالا

 سةةنة التقريةةر، العوامةةل ذات الصةةلة التةةي أثةةرت علةةى أعمةةاا الشةةركة، إيضةةاح أي انحرافةةات عةةن

المعايير المحاسبية للجمعية السعودية للمحاسبين القةانونيين، أي معلومةات عةن معةامالت األطةرا  

 .ذوي العالقة، وأي تفاصيل أخرى مطلوبة بموجا نظام ولوائح السوا المالية

  التأكد من وضع األنظمة الرقابية المناسبة لمنع التالعا والمتةاجرة الداخليةة وفقةاً للةوائح وتعريفةات

 .السوا المالية هيئة

 التأكد من التقيد بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللوائح ذات الصلة. 

  الوضةع فةي الحسةبان مصةالح ومنةافع  مةعالتأكد من التقيةد التةام باألنظمةة واللةوائح األخةرى المتبعةة

 .أصحاب المصالح
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 اإلفصاح والتواصل  3-9

  باإلضةةافة إلةةى تأكيةةد التقيةةد التةةام بمختلةةل متطلبةةات اإلفصةةاح وتقةةديم التقةةارير كمةةا ورد فةةي القسةةم

السةةابق، يضةةع مجلةةس اإلدارة سياسةةة للتواصةةل مةةع المسةةاهمين واألطةةرا  األخةةرى ذات العالقةةة 

 . وضمان التواصل الفعاا معهم

 دقيقةة وعادلةة عةن األداء  على المجلس أن يقدم إلى المساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين صةورة

 . المالي للشركة وفقاً لمتطلبات اإلفصاح وتقديم التقارير

  علةةى مجلةةس اإلدارة التأكةةد مةةن أن التواصةةل مةةع المسةةاهمين والجمهةةور يسةةتند علةةى أحةةدث وأدا

 .المعلومات المالية ووير المالية ذات الصلة

 ي قد ينشأ فيها تضةارب للمصةالح على أعضاء المجلس اإلفصاح إلى المجلس عن جميع الحاالت الت

 . بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة الشركة وشركاء في المعامالت والعمليات التي تنفذها الشركة

  أن تكةون لةه مصةلحة  –بغير موافقةة مةن الجمعيةة العامةة تجةدد كةل سةنة  –ال يجوئ لعضو المجلس

ركة، وتستثنى من ذلك األعمةاا في األعماا والعقود التي تنفذ لحساب الش( مباشرة أو وير مباشرة)

والعقةةود التةةي تنفةةذ عةةن طريةةق المنافسةةة العامةةة إذا كةةان عضةةو مجلةةس اإلدارة صةةاحا العةةرض 

 .األفضل

  على عضو المجلس أن يبلةغ المجلةس بمةا لةه مةن مصةلحة شخصةية فةي األعمةاا والعقةود التةي تنفةذ

ال يجةةوئ للعضةةو ذي لحسةةاب الشةةركة ويثبةةت هةةذا التبليةةغ فةةي محاضةةر االجتمةةاع ذات الصةةلة، و

 .المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن

  يقوم رئيس المجلس بتبليغ الجمعية العامة عند انعقادها باألعمةاا والعقةود التةي يكةون ألحةد أعضةاء

 .المجلس مصلحة شخصية  فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسبين القانونيين للشركة

 على المجلس التأكد من أن محتويات التقرير السنوي للشركة تتضمن اإلفصاح عن اآلتي: 

البيانات التفصيلية المتعلقة بأعضاء مجلس إدارة الشركة الذين يتمتعون بعضوية مجالس إدارات  - أ

 .شركات مساهمة أخرى

يذي، أو عضو عضو مجلس إدارة تنف: تكوين مجلس اإلدارة وتصنيل أعضائه على النحو اآلتي -ب

 .مجلس إدارة وير تنفيذي أو عضو مجلس إدارة مستقل

 . وصل مختصر عن لجان المجلس -ت

تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء المجلس وأعضاء اللجان الفرعيةة وكبةار  -ث

 . التنفيذيين بالمجلس

أي جةةزاءات أو عقوبةةات أو قيةةود احتياطيةةة مفروضةةة علةةى الشةةركة مةةن هيئةةة السةةوا الماليةةة أو  -ج

 . مؤسسة النقد العربي السعودي  أو من أي جهة تنظيمية أخرى

 .نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة -ح

 اجتماعات المجلس ومحاضرها  3-01

عضو من أعضاء مجلس اإلدارة تخصيص وقت كاٍ  للقيام بمسئولياته، بمةا فةي ذلةك  يجا على كل .0

 .التحضير الجتماعات المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة ، والحرص على حضور االجتماعات 

 .يمكن أن يطلا عضوان من مجلس اإلدارة من الرئيس دعوة المجلس لالجتماع  .1

ستوفت كافة المتطلبات واالشتراطات النظامية المتعلقة بحفةظ الشركة قد اعلى المجلس التأكد من ان  .3

 .قديم التقارير في الموعد المحددالملفات وت

إلجةةراءات والقواعةةد واللةةوائح المطلوبةةة قةةد اتبعةةت بدقةةة لتنفيةةذ وتوثيةةق علةةى المجلةةس التأكةةد مةةن ان ا .4

 .للمساهميناجتماعات المجلس ولجانه المختلفة باإلضافة إلى اجتماعات الجمعية العامة 

وعلةى الةرئيس أن يةدعو مجلةس اإلدارة . يعقد المجلس اجتماعات عادية منتظمة، بدعوة مةن الةرئيس .5

 .كتابة  اثنين من االعضاءالجتماع طارئ متى طلا ذلك 

سةةكرتير المجلةةس الترتيبةةات الالئمةةة إلعةةداد جةةدوا محةةدد بالموضةةوعات التةةي سةةتعرض علةةى  يعةةد .6

د التشةاور مةع األعضةاء اآلخةرين والةرئيس التنفيةذي ويرسةل المجلةس، بموافقةة رئةيس المجلةس وبعة
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لألعضاء قبل االجتماع بوقت كا  حتةى يتةاح لهةم دراسةة  –مصحوباً بالمستندات  –جدوا األعماا 

وفةةي حالةةة اعتةةراض أي عضةةو علةةى هةةذا الجةةدوا تثبةةت . الموضةةوعات واالسةةتعداد الجيةةد لالجتمةةاع

 . تفاصيل هذا االعتراض في محضر االجتماع

على المجلس توثيق اجتماعاته وإعداد محاضر بالمناقشةات والمةداوالت بمةا فيهةا عمليةات التصةويت  .7

ويجا توئيع محضر االجتماع لجميع أعضاء المجلس خةالا . التي تمت التخاذ القرارات إن وجدت

ويجةا حفةظ جميةع . عشرة أيام من انعقاد االجتماع ويجا اتباع القةرارات المتخةذة بصةورة منتظمةة

 . وثائق ذات الصلة باالجتماع وتبويبها بحيث يسهل الرجوع إليهاال

ويكةون النصةاب القةانوني  أربع مةرات علةى األقةل خةالا السةنة الماليةة الواحةدةاالجتماع  مجلس اإلدارة على

 .لصحة االجتماع حضور أربعة أعضاء بما في ذلك رئيس المجلس

 :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  3-00

 :األساسي للشركة والذي يحدد مكافآت الرئيس وأعضاء المجلس وفقاً لآلتي وفقاً للنظام 

 عضو المجلس رئيس مجلس اإلدارة البند

 المكافأة السنوية 

 (مقابل الخدمات التي يقوم بها ) 

081,111 011,111 

مقابةةةةةل حضةةةةةور كةةةةةل اجتمةةةةةاع مةةةةةن 

 اجتماعات المجلس

3,111 3,111 

مقابةةةةةل حضةةةةةور كةةةةةل اجتمةةةةةاع مةةةةةن 

أو  الجمعيةةةةةةةة العموميةةةةةةةة اجتماعةةةةةةةات

اجتماعةةات اللجةةان المنبثقةةة عةةن مجلةةس 

 .اإلدارة

0,511 0,511 

 

فةي االعتبةار أنةه ال يجةوئ فةي كافةة األحةواا أن يزيةد مجمةوع مةا يصةر  للةرئيس وألعضةاء  األخةذهذا مع 

 .من صافي األرباح % 5المجلس عن 

الكتابية للمكافآت والتعويضات لجميع المساهمين على أنه يجا على الشركة التأكد من إرساا كافة التفاصيل 

قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تطرح فيها تلك المكافآت والتعويضات للتصويت عليها ، مع الحرص علةى 

التأكد مةن موافقةة الجمعيةة العموميةة علةى شةروط المكافةآت والتعويضةات فةي جمعيةة عامةة ال يكةون لعضةو 

 .حق التصويت فيها على هذال الشروط  ند كبار التنفيذييمجلس اإلدارة المعني أو أح

 . ويجوئ ئيادة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بموافقة الجمعية العمومية وير العادية للمساهمين 

 حماية حقوق أصحاب المصالح 3-05

  تقوم الشركة بحماية وحفظ حقوا أصحاب المصةالح، سةواء المثبتةة فةي خةالا األنظمةة واللةوائح أو

كما تقوم الشةركة أيضةاً . قود محددة والمحافظة على العالقات الجيدة مع جميع عمالئها ومورديهابع

 .بحماية سرية المعلومات ألصحاب المصالح

  وفي حالة انتهاك الشركة ألية حقوا عائدة ألي من أصحاب المصالح، يتعين على الشركة تعةويض

 . كالطر  المتضرر تعويضاً مناسباً نظير ذلك االنتها

  تتم تسوية الشكاوى والخالفةات التةي قةد تنشةأ بةين الشةركة وأصةحاب المصةالح بطريقةة موضةوعية

 .وفي الوقت المناسا

  على موظفي الشركة والمسئولين التنفيذيين فيها اتبةاع المعةايير المهنيةة واألخالقيةة السةليمة بمةا فةي

 .مالء وأصحاب المصالح اآلخرينذلك قواعد ومبادئ السلوك المهني واألخالقي في التعامل مع الع

 رئيس المجلس والرئيس التنفيذي -4

 المبدأ  4-0

يجا أن يكون هناك تقسيم واضح للمسؤوليات بين الرئيس التنفيةذي للشةركة ورئةيس مجلةس اإلدارة لضةمان 

 .توائن السلطات والصالحيات في القمة
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 األحكام والقواعد  4-5

 والرئيس التنفيذي للشركة ال يجوئ الجمع بين منصبي رئيس المجلس. 

 ال يتمتع رئيس المجلس بأي مسؤوليات تنفيذية في الشركة. 

 لجان المجلس  -2

 المبدأ  2-0

يشكل المجلس عةدداً مناسةباً مةن اللجةان لكةي يةتمكن مةن توجيةه جهةودال بفعاليةة نحةو إدارة الشةركة بالصةورة 

لممنوحةةة للجنةةة محةةددة بحيةةث تنظةةر فةةي وينبغةةي علةةى المجلةةس تحديةةد مةةا إذا كانةةت الصةةالحيات ا. المثلةةى

ويجةةوئ للمجلةةس تفةةويض . موضةةوعات معينةةة أم أنهةةا مفوضةةة بالصةةالحيات للتصةةر  نيابةةة عةةن المجلةةس

 . صالحياته وسلطاته إلى لجانه ولكن ال يجوئ للمجلس التنائا عن مسؤولياته

 األحكام والقواعد   2-5

 المهمةات الرئيسةية، خصوصةاً المسةائل التةي  يشكل المجلس عدداً مناسباً من اللجان للنظر في بعض

 . ينبغي مناقشتها بصورة مستقلة

  تةةتم التعيينةةات فةةي مختلةةل اللجةةان بحيةةث يوضةةع فةةي االعتبةةار المهةةارات أو الخبةةرات أو المةةؤهالت

 .المطلوبة لمناقشة المسائل المطروحة في نطاا صالحياتها

 ء اللجنة خالا أسبوع واحةد مةن عقةد يجا إعداد محضر اجتماعات كل لجنة وتوئيعه لجميع أعضا

 . االجتماع ويجا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة حوا النقاط المطروحة بصورة منتظمة

 يجا مراجعة محاضر اجتماعات اللجان ومناقشتها في اجتماعات المجلس . 

 على المجلس متابعة عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها باألعماا الموكولة إليها. 

  يكون تشكيل اللجان وعدد أعضائها ورئاسةتها كمةا هةو وارد ضةمن البنةود أدنةاال المتعلقةة بكةل لجنةة

 . على حدال

 الممارسات المطلوبة  2-3

والبةد . يحدد المجلس االختصاصات والصالحيات الممنوحة لكل لجنة متضةمنة تحديةد أدوارهةا ومسةؤولياتها

راض والممارسةةات المهنيةةة وةةا بانتظةةام وفقةةاً لألمةةن مراجعةةة هةةذال الصةةالحيات واالختصاصةةات وتحةةديثه

 . المرعية

 لجنة المراجعة  -2

 المبدأ  2-0

لةشةةرا  علةى تقةةديم التقةارير الماليةةة للشةركة وتقيةةيم كفايةةة " لجنةة المراجعةةة " يشةكل المجلةةس لجنةة تسةةمى 

وتقةوم اللجنةة أيضةاً بتقيةيم . وفعالية إجراءات المراجعة التي يجريها مراجعو الشةركة والمحاسةبين القةانونيين

بما في ذلك تحديد األخطار ومراقبتها وتقديم ومراقبة بيئة الرقابة الداخلية بالشركة وإجراءات إدارة األخطار 

تقةةةارير لتقليةةةل مخةةةاطر أعمةةةاا التةةةأمين والمخةةةاطر الماليةةةة والتشةةةغيلية ذات الصةةةلة باسةةةتراتيجيات الشةةةركة 

الةةخ وكفايةةة ضةةوابط .. واسةةتثماراتها ومطلوباتهةةا ومنتجاتهةةا وخةةدماتها وعملياتهةةا والمةةالءة الماليةةة والسةةيولة 

 . تقليل حدة المخاطر المحددة لمستوى مقبواونظم الرقابة الداخلية ل

 األحكام والقواعد 2-5

 االختيار والتشكيل  2-3-0

 يكون أغلبهم مةن خةار  )  أعضاء على األقل خمسة ( 5)ثالثة إلى (  3)  تشكل لجنة المراجعة من

الخبةراء أو اثنةين مةنهم مةن أعضةاء مجلةس اإلدارة المسةتقلين واثنةين أو ثالثةة مةن  ( مجلس اإلدارة

يكون من بينهم مختص بالشؤون  (أي الذين ال ينتمون لمجلس اإلدارة أو اللجنة التنفيذية)الخارجيين 

 . المالية والمحاسبية

 علةى أن تنتهةي العضةوية بةأي حةاا مةن  .سةنوات 3أعضةاء لجنةة المراجعةة كةل يتم تعيةين رئةيس و

 .األحواا بانتهاء مدة مجلس اإلدارة 

 :للجنة المراجعة  المسؤوليات العامة2-4

 : يجا على لجنة المراجعة القيام بما يلي
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  لةةديها نظةةام مراقبةةة داخلةةي فعجةةاا مةةن أجةةل تةةوفير التعةةاوني التأكةةد مةةن أن الشةةركة المتحةةدة للتةةأمين

ضمانات مقبولة حوا حماية كافية ألصوا الشركة ، والكشةل عةن أي إحتيةاا أو تزويةر أو مخالفةة 

  .في الوقت المناسا

  عتمادهاية قبل عرضها على مجلس اإلدارة إلالقوائم المالية الدورمراجعة . 

  دراسة السياسات المالية والمحاسبية المطبقةة بالشةركة وإبةداء الةرأي والتوصةية لمجلةس اإلدارة فةي

 . شأنها

  دراسة حاالت األطرا  ذات الصلة وتعارض المصالح التي قد تنشأ بالشركة، وبخاصة أي حةاالت

وفةي هةذال الحالةة يجةا علةى اللجنةة تكليةل إدارة المراجعةة . ا نزاهةة إدارة الشةركةتثير مسائل حةو

 . الداخلية بتقديم تقرير عنها مع بيان كيفية ووقت حدوثها

 دراسة كفاية وسالمة نظام المراقبة الداخلية المتبع في الشركة . 

 جتمةاع للمجلةس االجتماع بصورة منتظمةة وبمعةدا مةرة واحةدة علةى األقةل فةي كةل فصةل قبةل أي ا

 .وقبل عقد االجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين

 ولكن، . ال يحق ألي شخص آخر بخال  رئيس اللجنة وأعضائها حضور اجتماعات لجنة المراجعة

والمةةدير المةةالي ومةةدير إدارة المراجعةةة الداخليةةة  مةةدير إدارة الرقابةةة النظاميةةةفةةي العةةادة تةةتم دعةةوة 

دعةوة المةدراء والمةوظفين  وممكةن. بالمخاطر لحضور جميع اجتماعات اللجنةةومدير إدارة التحكم 

تطلةا األمةةر  إذااآلخةرين بالشةركة وممثلةةي المحاسةبين القةةانونيين للشةركة لحضةةور اجتمةاع اللجنةةة 

 .ذلك

  األقةل فةي السةنة يجا على المحاسبين القةانونيين للشةركة عقةد اجتمةاع مةع اللجنةة مةرة واحةدة علةى

 .قطيقتصر عليهم ف

  تقيةةةيم تقةةةارير اإلدارة علةةةى تطةةةوير الشةةةركة والمراجعةةةة الداخليةةةة والخارجيةةةة ، ومراجعةةةة تقةةةارير

مراجعةةي الحسةةابات الةةداخلي والخةةارجي عةةن مةةدى فاعليةةة نظةةم الرقابةةة الماليةةة الداخليةةة ، وتقةةديم 

 .التقارير المالية وإدارة المخاطر ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المتعلقة  بها 

 مة نظام الرقابة الداخلي للشركةلتأكيد على سالا . 

  تقييم مدى فاعلية األنظمة الموضوعة من قبل اإلدارة لتحديد وتقييم وإدارة ومراقبة المخاطر. 

  المراقةا " تعيين مسؤوا لضمان التقيد بمختلل األنظمة واللوائح كما ورد أعالال وتطبيقهةا ويسةمى

ا النظةةامي مكلفةةاً بالتأكةةد مةةن التقيةةد التةةام بكافةةة االشةةتراطات وينبغةةي أن يكةةون  المراقةة". النظةةامي 

التنظيمية والقانونيةة ويشةمل ذلةك متطلبةات التقةارير وعلةى مجلةس اإلدارة أن يحصةل مةن المراقةا 

النظةةامي علةةى تقةةارير دوريةةة عةةن مةةدى التقيةةد بتلةةك المتطلبةةات واالشةةتراطات التنظيميةةة الداخليةةة 

 .األخرىللشركة والمتطلبات القانونية 

 

 

 التدقيق الداخلي -أ
 إجراءو، دارة س مجلس اإلورئي ةتصاا مباشر بين مدير المراجعة الداخليإالتأكد من وجود  .0

 .ومتابعة صحة تنفيذ التدابير التصحيحية المتعلقة بها  ،المساءلة المحاسبية للجنة 

وكذلك البيانات المالية السنوية قبل تقديمها إلى  ،استعراض تقارير نتائج أعماا المراجعين الداخليين  .5

والخطوات  دارة عليهاوكذلك مراجعة رد اإل ،وإبداء الرأي والتوصية بشأنها  ،دارة إلمجلس ا

 . ستنتاجات المراجع الداخلي وتوصياتهإإلمتثاا إلى العملية لةدارة في ا

نظام إدارة المخاطر للشركة المتحدة  رصد وتقييم دور و فاعلية مهام المراجعة الداخلية في جوهر .3

 .للتأمين التعاوني 

 .التوصية إلى مجلس اإلدارة بتعيين أو إقالة رئيس قسم التدقيق الداخلي وتحديد تعويضاته  .4
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اإلشرا  على قسم التدقيق الداخلي للتأكد من فاعلية تنفيذ المهام والواجبات المحددة من قبل مجلس  .2

 .اإلدارة 

 .التقرير إلى لجنة التدقيق كل ماتكتشفه المراجعة الداخلية  .2

على المدير التنفيذي تنفيذ حلوا وإقتراحات المراجعين الداخليين وفي حاا عدم تطبيق هذال  .7

 .على المراجع الداخلي التقرير بذلك إلى لجنة التدقيق  ،التوصيات 

 التقارير المالية _  ب

ام الصادرة عن اإلدارة بما يتعلق بالبيانات المالية للشركة ، إستعراض وتقييم اإلجراءات واألحك .0

والبيانات المالية المؤقتة ، والبيانات المالية الرسمية ذات الصلة قبل تقديمها للمجلس للموافقة عليها ، 

 :وذلك قبل إجائتها من مراجعي الحسابات الخارجيين كما يجا إيـالء إهتمام خاص بمايلي 

 الممارسات المحاسبية وأية تغييرات تطرأ عليها تقييم السياسات و. 

  القرارات التي تتطلا عنصراً هاماً من عناصر الحكم في البيانات المالية. 

  مدى تأثر البيانات المالية بأي معامالت وير عادية خالا السنة وكيفية الكشل عنها. 

  مايتم الكشل عنه. 

 التعديالت الهامة الناتجة عن مراجعة الحسابات. 

  استمرار الثوابت المطبقة. 

  اإلمتثاا مع المعايير المحاسبية المتبعة. 

  اإلمتثاا المالي والقانوني لمتطلبات اإلفصاح. 

 .إستعراض السياسات المحاسبية المطبقة وتقديم المشورة إلى مجلس اإلدارة في أي توصية بشأنها  .5

 .يطلبه مجلس اإلدارة التعامل مع المواضيع المالية األخرى على النحو الذي  .3

 : التدقيق الخارجي  -  
 .اإلشرا  على عالقة الشركة مع المراجع الخارجي للحسابات  .0

التوصية إلى مجلس اإلدارة بشروط التعاقد والمكافأة لمراجع الحسابات الخارجي بما يتعلق  .5

 .بالخدمات المطلوبة لمراجعة الحسابات 

زا مراجعي الحسابات الخارجيين ، وتحديد أجورهم ، التوصية إلى مجلس اإلدارة ، تعيين أو ع .3

 .والبد من بذا عناية خاصة للتأكد من استقاللية هذال التوصية 

اإلشرا  على أنشطة المراجعين الخارجيين  ، والموافقة على أي نشاط خارج نطاا عمل  .4

 .المراجعة الموكلة إليهم ، أثناء أداء واجباتهم 

 .راجع الخارجي والتعليق عليها استعراض خطة المراجعة مع الم .2

2.  ً وهناك خطوات . تقييم مؤهالت وخبرات وموارد وفعالية وإستقاللية مراجعي الحسابات الخارجيين سنويا

 :للنظر في ذلك كما يلي 

  السعي إلى ضمان عدم وجود عالقة قرابة عائلية ، مالية ، أو إستخدام  ، أو عالقة استثمارية بين

عدا المسار العادي للعمل ) والمستخدمين في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني المراجع الخارجي 

.  ) 

  الحصوا على أية معلومات عن السياسات  ،السعي من شركة خارجية لمراجعة الحسابات

 ،للمتطلبات ذات الصلة  لتزامواإلجراءات المتبعة للمحافظة على اإلستقاللية وكذلك رصد اإل

 .جات الحالية لتناوب شركاء مراجعة الحسابات ومستخدميهمبما في ذلك اإلحتيا
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  الكشل عن إمتثاا مراجع الحسابات الخارجي مع المعايير األخالقية نسبةً إلى مستوى ما يدفع

له من رسوم ونسبتها إلى دخله اإلجمالي من المؤسسة التي يديرها بما فيها الشركاء في 

 .حتياجات األخرى ذات الصلةالمراجعة واإل

  ستخدام أي موظل سبق له العمل لدى مراجع الحسابات إالكشل عن  ،باإلتفاا مع المجلس

 .الخارجي 
 

 

 :إجراء  تقييم لفاعلية عملية المراجعة الخارجية في نهاية الدورة  .7

  للخطة الموضوعة ، متفهمين ً بعد اإلستعراض والتقييم وجدنا أن أعماا المراجعة قد تمت وفقا

بما فيها مخاطر المراجعة ، وكذلك عمل مراجعي الحسابات الخارجيين لمعالجة أسباب أي تغييرات 

 .تلك المخاطر 

  الحصوا على إيضاحات حوا سير أعماا مراجعة الحسابات الخارجية من األشخاص الرئيسيين

 .المعنيين 

  والمعروفة ( رسالة اإلدارة ) النظر في مضمون تقرير مدقق الحسابات الخارجي  إعادة ً ) ب  أيضا

تقييم ما إذا كان يستند إلى فهم جيد لعمل الشركة ، وإلى تحديد ما إذا من أجل ( رسالة التوصيات 

 .كانت توصيات مراجعي الحسابات قد تم البت بها من عدمه ، وإيضاح أسباب عدم البت فيها 

أو مسؤوليات أخرى  سو  تقوم اللجنة بتحليل وتقييم أدائها على أساا سنوي بما يتعلق بأية إضافات 

  .يحددها المجلس ، وسو  يكون ذلك ضرورياً لتحسين أدائها 

 مراقبة عملية إدارة األخطار -7

 : يجا على لجنة المراجعة القيام بما يلي

  مراقبةة وتصةميم وتطةوير وتنفيةذ نظةام فعةاا إلدارة األخطةار بغةرض إدارة المخةاطر االسةةتراتيجية

 :وتشمل مهام إدارة األخطار ما يلي. بجميع األعماا المحورية للشركةوالمالية والتشغيلية المتعلقة 

 . المحافظة على مراقبة دليل مخاطر الشركة - أ

 .النصح وتقديم المساندة لرؤساء الوحدات الوظيفية لتحديد وتقليل األخطار - ب

فة التكل" والذي يعتبر جزءاً ضرورياً من تحليل . بانتظام" قابلية الشركة للمخاطر " دراسة  - ت

الذي يجري لتحديةد األمةواا التةي ينبغةي تحويلهةا لتقويةة وتعزيةز البيئةة الرقابيةة " المنفعة / 

 . بالشركة

 . تحديد المخاطر التي قد تنشأ واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المطلوبة بشأنها - ث

تسهيل عقد ورش العمل عن التحكم والتقيةيم الةذاتي للمخةاطر وإجةراء التةدريا الةداخلي فةي  - ج

 . ت المخاطر التشغيلية وذلك حسا ما تقتضيه الحاجةمجاال

تقديم رؤية موحدة ومستقلة لبيئةة أخطةار الشةركة إلةى لجنةة المراجعةة ومجلةس اإلدارة عبةر  - ح

 . نظام تقارير ترفع بهذا الشأن

 اللجنة التنفيذية  9-

 المبدأ  9-0

مختلةةل المسةةائل كةةالخطط  علةةى المجلةةس تعيةةين لجنةةة تنفيذيةةة مسةةؤولة عةةن تقةةديم التوصةةيات للمجلةةس حةةوا

 .اإلستراتيجية وخطط األعماا ويجا أن تفوض للجنة أيضاً بعض صالحيات المجلس التنفيذية

ويجا على اللجنة التنفيذية أيضاً تصريل مسؤوليات المجلس المتعلقة بتوصيات الترشيحات في المجلس في 

وبةة مةن المهةارات لعضةوية المجلةس حالة حدوث شواور ومراجعة وإبداء التوصةية حةوا االحتياجةات المطل

وإعداد وصل للقدرات والمؤهالت المطلوبةة لعضةوية المجلةس ومراجعةة هيكةل المجلةس ويشةمل ذلةك تقيةيم 

معايير استقاللية أعضاء المجلةس المسةتقلين، ووضةع السياسةات الواضةحة حةوا مكافةآت وتعةويض أعضةاء 

ويجةةا أن تكةةون اللجنةةة مسةةؤولة عةةن تقيةةيم  .المجلةةس والمسةةائل ذات الصةةلة بتعويضةةات ومنةةافع المةةوظفين
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واعتماد خطط وسياسات وبرامج التعويض المتبعة في الشركة في إطار توجيهات المجلةس الموضةوعة بهةذا 

 . الشأن

 األحكام والقواعد  9-5

 : يجا أن تكون مسؤوليات اللجنة التنفيذية مندرجة تحت فئتين رئيسيتين 

إبداء التوصية لمجلس اإلدارة حوا الخطط اإلستراتيجية وخطط األعماا المطةورة مةن قبةل اإلدارة  -0

 . والمساعدة على حل خالفات األعماا المعقدة

اتخاذ القرارات حوا المسائل المخولة لها من المجلةس التةي تكةون خةارج نطةاا : صالحيات تنفيذية -1

تلك المسةائل موضةوعات متصةلة بةالموارد البشةرية وقد تشمل . صالحيات الرئيس التنفيذي للشركة

الةخ فةي الحةدود المخولةة .. والتعويض وتقنية المعلومات والنفقات الرأسمالية والمشتريات الرئيسية 

 .للجنة

 تشكيلة اللجنة التنفيذية  9-3

   أشةخاص مةن أعضةاء مجلةس اإلدارة بمةا فةي ذلةك الةرئيس  5-3يجا أن تشكل اللجنة التنفيذية من

مةةدير وويةةدعى الجتماعةةات اللجنةةة كبةةار المسةةؤولين التنفيةةذيين كالمةةدير المةةالي، . نفيةةذي للشةةركةالت

 ً  .الخدمات المساندة عندما يكون حضورهم ضروريا

  تختار اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها . 

   يعد رئيس اللجنة جدوا أعماا الموضوعات التي ستعرض في اجتماعات اللجنة التنفيذية بالتشاور

 . مع الرئيس التنفيذي للشركة واألعضاء اآلخرين

 

 -:واجبات اللجنة التنفيذية 9-4

/ لعام للمدير ا( المساندة ) يجوئ للجنة ممارسة معظم الصالحيات الممنوحة للمجلس ، وستقوم اللجنة بالدعم 

ً ألنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي وقرارات مجلس  الرئيس التنفيذي ، في حدود سلطة اللجنة ، وفقا

 .اإلدارة 

يجوئ للجنة أن تقوم بممارسة صالحيات المجلس للعمل على أي أمور خالا الفترات الفاصلة بين  .1

لشركة ، والموافقة على اجتماعات المجلس ، وبهذا الخصوص ، يجوئ للجنة  استعراض عمليات ا

القرارات الهامة للشركة مقدماً ، والعمل مع اإلدارة على تنفيذ خطة العمل واألهدا  االستراتيجية 

 . للشركة 

ووفقاً للقوانين واللوائح المعموا بها ، ال يسمح للجنة أن تتخذ أي إجراء ، يفترض أن تقوم به لجنة 

أخرى من لجان مجلس اإلدارة ، وال يكون للجنة  أخرى تابعة للمجلس ، أو أن تفوض به لجنة

والنظام الداخلي للشركة والوثائق  اللوائحالصالحية أو السلطة في أي إجراء ألي من أحكام 

رج ضمن سلطة لجنة أخرى التنظيمية األخرى التي تتطلا التصويت باإلجماع في المجلس ويند

 .للمجلس 

والتوصية بأي  اللوائحعراض وإعادة تقييم مدى كفاية يجا على اللجنة أن تقوم بصفة دورية باست .2

 . تغييرات مقترحة على المجلس للموافقة عليه 

وتقوم اللجنة بعجراء مثل هذا  يل وتقييم أدائها على أساا سنوي يجا على اللجنة أن تقوم بتحل .3

 . التقييم على نحو ما تراال مناسباً ، من أجل تحسين أدائها 

، من وقت   وم بتنفيذ أي واجبات أخرى يطلبها مجلس اإلدارة بشكل مباشريجا على اللجنة أن تق .4

آلخر ، أو ربما تكون مطلوبة من قبل ، أو كما تراال مناسباً في إطار اللجنة ، تطبيقاً للقوانين السارية 

 .والقواعد واألنظمة 

 . ن للشركة ، والمستشارين والمستقلي لجميع الموظفين يجا أن يكون للجنة وصوالً وير مقيد .5
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التوصية لموافقة المجلس على استراتيجيات المدى الطويل والمدى القصير إلدارة جميع األنشطة  .6

 . ذات الصلة بالشركة بطريقة يبلغها أهدافها 

 . مراجعة واعتماد السياسات التنفيذية  .7

/ مرجوة تقييم مدى الخطط والبرامج المقترحة من قبل اإلدارة والتي يمكن أن تحقق األهدا  ال .8

 .المتوقعة 

مراجعة الميزانية العمومية والميزانية التقديرية ومراقبة األداء المالي للشركة وذلك بالتنسيق مع  .9

 .المالية اإلدارة 

تقييم السياسات االستثمارية للشركة ،والمشاركة بنشاط ، واالتفاا مع البنوك التي ستتعامل مع  .11

 .الشركة 

استعراض واقتراح خيارات استراتيجية المجلس والنفقات مثل عمليات الدمج والتملك ، وإعادة  .11

هيكلة قاعدة رأا الماا بما في ذلك النظر في إصدار الصكوك والسندات وفتح فروع في الخارج ، 

 . كامل وحيائة الممتلكات العقارية واالستثمارات االستراتيجية في الشركات التابعة أو المملوكة بال

االجتماع مع كبار المسئولين بشكل دوري لمتابعة سير العمل ومناقشة اقتراحاتهم ، واتخاذ  .12

 . اإلجراءات المناسبة ، ووضع الخطط التنفيذية التفصيلية 

استعراض وتحليل التقارير الدورية المقدمة من قبل كبار المسئولين التنفيذيين فيما يتعلق بتطوير  .13

 . الشركة 

لكبار المسئولين التنفيذيين في تقديم التقارير إلى الرئيس التنفيذي  المعتمدالقييمات السنوية تطوير الت .14

ً للجداوا الزمنية المحددة  باإلضافة إلى أي مسئوليات أخرى ، كما يجوئ للمجلس تحديدها .، وفقا

 . لهذا الغرض 

 لجنة االستثمار  01

 المبدأ  01-0

سؤولة عن تقديم التوصيات إلى المجلس حوا جميع المسةائل ذات الصةلة يعين مجلس اإلدارة لجنة استثمار م

ويجةا تفةويض اللجنةة إلصةدار القةرارات . باالستثمار كالسياسة االستثمارية للشركة وخطط توئيع األصوا

ويجةا . المتعلقة باالستثمارات في إطار سياسة االستثمار وخطط توئيع األصةوا المعتمةدة مةن قبةل المجلةس

 . للجنة مسؤولة أيضاً عن مراقبة أداء المحفظة االستثماريةأن تكون ا

 األحكام والقواعد  01-5

 االختيار والتشكيل  0- 01-5

  وواحةد او من أعضاء مجلةس اإلدارة، بمةا فةي ذلةك الةرئيس التنفيةذي  3-1تتكون لجنة االستثمار من

 . من الخبراء الخارجيين اثنين

 تختار اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها . 

  يعد رئيس اللجنة جدوا أعماا الموضوعات التي ستعرض فةي اجتماعةات اللجنةة التنفيذيةة بالتشةاور

 .مع الرئيس التنفيذي للشركة واألعضاء اآلخرين

 مسؤوليات اللجنة  01-5-5

 : تكون لجنة االستثمار مسؤولة عن اآلتي

 لسياسات االسةتثمارية للشةركة وتقةديم التوصةيات بهةذا الخصةوص ويشةمل تحديد أهدا  االستثمار وا

 :ذلك

  األهدا  والسياسات طويلة المدى المتعلقة باالستثمارات وبتحديةد مسةتويات تحمةل المخةاطر وتنةوع

 ً  .األصوا وتنوع عمالت االستثمار واالختيار بين إدارة االستثمار داخلياً وخارجيا

  لالستثمار وفقاً للقيود النظاميةاألصوا المسموح بها. 
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 تحديد أنواع ومدراء األصوا. 

  تحديد طبيعة ترتيبات إدارة اإلستثمار. 

 تحديد كيفية ومدى تكرار قياا وتحليل األداء. 

  الموافقة على مختلل عمليات االستثمار حسا السياسة االستثمارية المحددة، ويمكن للجنة االستثمار

والمةةدير العةةام االمةةدير المةةالي  او للةةرئيس التنفيةةذي. فةةي حةةدود ماليةةة معينةةةتخويةةل صةةالحيات الموافقةةة، 

 . إلدارة األصوا لممارستها إما بالتضامن أو على انفراد وفقاً لشروط التفويض الممنوح

 تعيين مدراء وأمناء المحافظ االستثمارية وتقييم أدائهم بصفة دورية . 

 بنةاءاً علةى تقيةيم األداء والموضةوعات األخةرى ذات  مراجعة ودراسة السياسةة االسةتثمارية للشةركة

 .الصلة

  تقييم نتائج االستثمار لتحديد نجاح استراتيجيات االستثمار المنفذة وتقديم تقارير عن نتةائج االسةتثمار

 . إلى المجلس والتأكد من التقيد بالسياسة االستثمارية والمبادئ االسترشادية الرئيسية

 قةةة باالسةةتثمار حسةةبما يكةةون ضةةرورياً إلدارة االسةةتثمارات بطريقةةة الموضةةوعات األخةةرى المتعل

 .حكيمة

 لجنة الترشيحات والمكافأت  00

 المبدأ  00-0

إلدارة كافةةة العمليةةات الخاصةةة "  لجنةةة الترشةةيحات والمكافةةأت" يجةةا أن تكةةون لةةدى الشةةركة لجنةةة تسةةمى 

 . بأعمالها

 األحكام والقواعد  00-5

 . التأكد من سالمة وشفافية اإلجراءات الرسمية لتعيين المجلس -01

تكوين المجلس من أشخاص يتمتعون بالمؤهالت والخبرة الكةافيتين، ليكونةوا قةادرين علةى ممارسةة  -00

 . استقاللية الحكم والقرار في المسائل ذات الصلة باألداء والموارد والمعايير السلوكية

الخبةةرة ) بةةالخبرة المتصةلة بالجوانةا الماليةةة وأعمةاا التةأمينتكةوين المجلةس مةةن أعضةاء يتمتعةون  -01

 . لتمكينهم من تنفيذ مسؤولياتهم على أكمل وجه ... (المالية او التامينية أو اإلدارية 

وعلةةى وجةةه الخصةةوص الةةرئيس التنفيةةذي  إدارة خطةةة التعاقةةا بالنسةةبة لكبةةار المسةةؤولين التنفيةةذيين -03

 .رال لذلكوللجنه صالحيه عزله اذا دعت الضرو

التأكةةد مةةن أن أعضةةاء مجلةةس إدارة الشةةركة ال يشةةغلون عضةةوية مجلةةس إدارة أيةةة شةةركة تةةأمين أو  -04

 . إعادة تأمين أخرى

التأكد من أن عضو مجلةس إدارة الشةركة ال يشةغل عضةوية مجلةس إدارة أكثةر مةن خمةس شةركات  -05

 .مساهمة في آن واحد

التأكد من أن عضو مجلس إدارة الشركة ال يعمل في أي نوع من األعماا المنافسة ألعمةاا الشةركة  -06

 . أو التعامل في أي من فروع نشاطاتها، إال بموافقة الجمعية العامة على وجه التحديد

 .وضع اإلجراءات التي تسهل تعاقا أعضاء المجلس -07

يةةد مكافةةآت أعضةةاء مجلةةس إدارة الشةةركة وضةةع سياسةةات وإجةةراءات رسةةمية تتسةةم بالشةةفافية لتحد -08

 .والرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية وتقييم أدائهم

 مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها  -

 

التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلةس وفقةاً للسياسةات والمعةايير المعتمةدة مةع مراعةاة عةدم . 0

 .مخلة بالشر  واألمانة ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة

المراجعة السنوية لالحتياجةات المطلوبةة مةن المهةارات المناسةبة لعضةوية مجلةس اإلدارة وإعةداد وصةل . 1

للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضةوية مجلةس اإلدارة ، بمةا فةي ذلةك تحديةد الوقةت الةذي يلةزم أن يخصصةه 

 .العضو ألعماا مجلس االدارة

 .دارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤهامراجعة هيكل مجلس اإل. 3
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 .تحديد جوانا الضعل والقوة في مجلس اإلدارة ، واقترح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. 4

التأكد بشكل سنوي من اسةتقاللية األعضةاء المسةتقلين، وعةدم وجةود أي تعةارض مصةالح إذ كةان العضةو . 5

 .ركة أخرىيشغل عضوية مجلس إدارة ش

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع . 6

 .تلك السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء

 

 

 

 :إن مهام اللجنة فيما يتعلق بمسائل الترشيح هي ما يلي  00-3

  وضع إجراءات رسمية وشفافة الختيار مجلس إدارة جديد . 

 ضع معايير الختيار المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة في سياا تشكيل المجلس الحالي وهيكله و . 

 أعضاء مجلس اإلدارة عزا  و تقديم توصيات إلى المجس بشأن تعيين . 

  وضع خطة لتحديد وتقييم وتعزيز كفاءات المدير . 

 بشكل منتظماء مجلس اإلدارة وإعادة النظر فيها وضع خطة لخالفة أعض. 

  استعراض معايير إجراءات تقييم الموظفين ، والذي أعدال المدير التنفيذي. 

 البرنامج التوجيهي في المكان المناسا لةدارة الجديدة ، وإعادة النظر في فعاليته  التاكد من ان . 

  يجا على اللجنة أن تقيم أدائها على أساا سنوي ، وتقوم اللجنة بعجراءات مثل هذا التقييم بالطريقة

 . التي تراها مناسبة من أجل تحسين أدائها 

  اللجنة ستقترح على المجلس إجراء تقييم الذات. 

 : واجبات اللجنة فيما يتعلق بالمكافآت هي ما يلي 00-4

 اء مجلس اإلدارة عضألمكافآت ه التحديد سياس . 

  استعراض ومراجعة سياسات وإجراءات التوظيل واالحتفاظ واإلنهاء لةدارة العليا. 

  التوصية لخطط حوافز المجلس . 

 المراجعة الداخلية إداراة  05

 المبدأ  05-0

يتهةا يجا على لجنة المراجعة اإلشرا  على إدارة المراجعة الداخلية في الشةركة، مةن أجةل التحقةق مةن فاعل

في تنفيةذ األعمةاا والمهمةات المحةددة لهةا، وسةتكون إدارة المراجعةة الداخليةة مسةؤولة لةدى لجنةة المراجعةة، 

ويجا أن يكون مةدير إدارة المراجعةة الداخليةة حةائزاً علةى المةؤهالت المهنيةة القياسةية المطلوبةة لشةغل هةذال 

 . الوظيفة

 األحكام والقواعد  05-5

  المراجعة الداخلية مستقلة في عملياتها عن بقية إدارات الشركةيجا أن تكون إدارة. 

  يكون مدير إدارة المراجعة الداخلية مسؤوالً وظيفياً لدى لجنة المراجعة مع إمكانية الوصوا المباشةر

 .لرئيس لجنة المراجعة

  وضةوابط يجا أن يكون الدور الرئيسي إلدارة المراجعة الداخلية إجةراء المراجعةات المنتظمةة لةنظم

 . الرقابة الداخلية للتأكد من عدم وجود ضعل جوهري في تلك النظم

  يرأا إدارة المراجعة الداخلية شخص يتمتةع بالقةدرات والخبةرات الكافيةة ويسةتطيع تنفيةذ مسةؤولياته

 . ومهامه بتفان وإتقان

 بة ألداء يجةةا أن يتمتةةع موظفةةو إدارة المراجعةةة الداخليةةة بةةالمؤهالت والخبةةرات والقةةدرات المناسةة

 . أعمالهم بصورة مرضية



 

 22 صفحة رقم  آلئحة حوكمة الشركة                                               إدارة الرقابة النظامية
 

  يجا أن تستند أعماا إدارة المراجعة الداخلية على تفويض معتمد من قبل المجلس يبين مهام ونطةاا

وسلطات اإلدارة وعالقاتها واستقاليتها التامة عن مختلل مكونات األعماا ويجةا اتبةاع اإلجةراءات 

 . السليمة للمراجعة وتقديم التقارير

 مراجعة الداخلية أيضاً وضع دليل للمراجعة الداخلية لتمكين إدارة المراجعة الداخلية مةن على إدارة ال

 . تنفيذ متطلبات التفويض بفعالية

  يجا على إدارة المراجعة الداخلية إعداد وتنفيذ خطط المراجعة االستراتيجية والسةنوية المعتمةدة مةن

 . قبل لجنة المراجعة

 بعةةة القةةرارات المتخةةذة مةةن قبةةل اإلدارة رداً علةةى نتةةائج مراجعةةي يجةةا علةةى المراجعةةة الداخليةةة متا

 . الشركات والمحاسبين القانونيين وأية جهات نظامية أخرى

  يجةةا علةةى إدارة المراجعةةة الداخليةةة إجةةراء عمليةةات تةةدقيق ومراجعةةة وتحقيقةةات خاصةةة حةةوا أي

المراجعةة بصةفة رسةمية  مجاالت محددة من قبل لجنة المراجعة وحسبما تطلا اإلدارة وتخطةر لجنةة

 . عن تلك األعماا

  يجا على إدارة المراجعة الداخلية التنسيق مع المحاسةبين القةانونيين للشةركة إلجةراء أعمةاا التةدقيق

والمراجعةةة والتأكيةةد علةةى عةةدم ائدواجيةةة الجهةةود المبذولةةة ومراجعةةة جميةةع المجةةاالت الهامةةة وذات 

 . الصلة على فترات مالئمة

  المراجعةةة الداخليةةة مراقبةةة حةةاالت تضةةارب المصةةالح أو حةةاالت تعةةارض مصةةالح يجةةا علةةى إدارة

األطةرا  ذات العالقةةة الناشةئة بالشةةركة وبخاصةة أي حةةاالت تثيةر خالفةةاً حةوا نزاهةةة إدارة الشةةركة 

 .وتقديم تقارير بشأنها إلى لجنة المراجعة

 

 

 

 ية اللجان الخارج/ شغل العاملين بالشركة لعضوية مجالس اإلدارة  03

 المبدأ  03-0

يخضع شغل أفراد الشركة، سواء إدارة الشركة أو العاملين بها، لعضةوية مجةالس إدارات أو لجةان الشةركات 

 . األخرى لموافقة مجلس اإلدارة

 األحكام والقواعد  03-5

  عند تلقي أي موظل بالشركة أي عرض كي يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى بما فةي ذلةك

أو في أي لجةان أو هيئةات أخةرى كالغرفةة التجاريةة أو المجةالس أو  بالشركه قة أي شركة ذات عال

 . الجمعيات اإلنسانية، يجا الحصوا على موافقة مجلس إدارة الشركة أوالً قبل قبوا ذلك العرض

  يجا علةى المجلةس التأكةد، قبةل مةنح الموافقةة، مةن أن العضةوية المقترحةة لةن تةؤدي أليةة تعةارض

 .باألنظمة واللوائح المطبقة أو تضعل أداء الموظل لمسؤولياته ومهامه الخاصة مصالح أو إخالا

 التقيد والرقابة -03

بعد اعتماد المجلس للمبادئ االسترشادية الرئيسةية المتضةمنة فةي هةذال الالئحةة، يجةا تبليغهةا بوضةوح لكافةة 

وباإلضةافة إلةى ذلةك، يجةا مراقبةة تطبيةق المبةادئ واإلجةراءات والتوصةيات . المستويات اإلدارية بالشةركة

 . المشمولة في هذال الالئحة ومتابعة جميع حاالت عدم التقيد والمطابقة

يخوا المجلس إدارة المراجعة الداخلية للتأكد من تقيد الشركة بهةذال المبةادئ االسترشةادية الرئيسةية المتعلقةة و

بحوكمةةةة الشةةةركة، وعلةةةى إدارة المراجعةةةة الداخليةةةة تقةةةديم تقةةةارير إلةةةى المجلةةةس علةةةى أسةةةاا سةةةنوي بكةةةل 

ولتنفيةذ التزاماتهةا، . د والمطابقةالموضوعات والتطورات المتعلقة بتطبيق هذال المبادئ وأية حاالت لعدم التقي

 . يمكن إلدارة المراجعة الداخلية االستعانة بخبراء من خارج الشركة لمساعدتها في تقييم مستوى التقيد

ويجا إجةراء مراجعةة خاصةة مةن قبةل المحاسةبين القةانونيين للشةركة إلعطةاء المجلةس تأكيةد مسةتقل بنجةاح 

 .وكمة الشركةتطبيق المبادئ االسترشادية الرئيسية لح

 ضمان الجودة  -04
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يجا مراجعة هذال الوثيقة وفحصها مرة واحدة في كةل ثةالث سةنوات علةى األقةل ومةن الممكةن مراجعةة هةذال 

 . الوثيقة في أي وقت إذا دعت الحاجة لذلك وأن يتم مطابقتها بجميع الممارسات واألعر  المطلوبة

 

 رقم القرار
 
 

 
 

 عدد الصفحات

بما فيها هذه  52
 الصفحة و المرفقات

 

 

 قـــــرار إداري

 

 التاريخ
 م10/10/5102
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 هيئة السوق المالية 

تعديل الالئحة وفقاً لإلصدار األخير المعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي ووفقاً   2102
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: أعد من  
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 الغرض من هذه الالئحة 

واإلدارة التنفيذيةة للشةركة المتحةدة للتةأمين التعةاوني (  المجلس" ويشار إليه فيما بعد بـ )يلتزم مجلس اإلدارة 

ممارسةات وأعةرا  مةع بتطوير المعةايير المهنيةة واإلداريةة التةي تتفةق "( اإلدارة " ويشار إليها فيما بعد بـ )
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وتتضةةمن هةةذال الالئحةةة المعةةايير الخاصةةة بسياسةةة حوكمةةة الشةةركة وتوجههةةا اإلسةةتراتيجي . األعمةةاا الجيةةدة

 . والثقافة المطلوبة بالشركة والمبادئ االسترشادية الرئيسية المتبعة في صميم المجاالت الوظيفية للشركة

حةوا حوكمةة  ( هيئةة السةوا الماليةة) درة مةن قبةل وتعكس هذال الوثيقة المبةادئ االسترشةادية الرئيسةية الصةا

وباإلضافة إلى ذلك، تشتمل الوثيقة على قواعد الحوكمة األساسية الخاصة بالشةركات . الشركات بصفة عامة

 . المدرجة ومتطلبات إعداد التقارير واإلفصاح المفروضة في نظام السوا المالية واللوائح ذات الصلة

 ً والتةي ينبغةي أن واضحاً ودقيقاً للمعايير والمبةادئ والسياسةات المشةار إليهةا أعةالال،  وتقدم هذال الالئحة تعريفا

ر تقرأ باالقتران مع السياسات واإلجراءات المفصةلة المحةددة لمختلةل المجةاالت الوظيفيةة لتنفيةذ هةذال المعةايي

 ً   .والسياسات تنفيذاً سلساً ودقيقا

 :تاريخ بدء التطبيق 

علةةى أن تعةةرض علةةى الجمعيةةة العامةةة   اعتبةةاراً مةةن تةةاريخ اعتمادهةةا مةةن مجلةةس اإلدارةتطبةةق هةةذال الالئحةةة 

وينبغي مراجعتها من قبل لجنة المراجعة بعد ثالث سنوات من تةاريخ اعتمادهةا، إذا  القادمة للشركة إلقرارها

مراقةا وعلةى ال. لم يحةدث فةي وضةون ذلةك تغييةرات فةي سياسةة الشةركة تتطلةا مراجعةة الالئحةة وتعةديلها

النظامي و المدقق الداخلي إخطار لجنة المراجعة بأية تغييرات قد تستجد في سياسةة الشةركة أو أيةة تغييةرات 

 . نظامية أخرى تستلزم مراجعة محتويات هذال الوثيقة

 

 المراجع 

 اللوائح التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني . 

 شركات الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية لحوكمة اليالقواعد االسترشادية الرئيس. 

  نظام السوا المالية والالئحة االسترشادية لحوكمةة الشةركات الصةادرة مةن قبةل هيئةة السةوا الماليةة

والقواعةد واللةوائح ذات ( م1116نةوفمبر  –الئحة حوكمة الشةركات فةي المملكةة العربيةة السةعودية )

 . الصلة

 لمتحدة للتأمين التعاونيالنظام األساسي للشركة ا. 

 مجموعة القوانين والقواعد الموحدة حوا حوكمة الشركات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريفات

 المبادئ 

المبينة في كل قسم من أقسام الالئحة إلى توجيه وإرشاد إدارة الشركة لتطبيقها عملياً على " المبادئ " تهد  

 . الظرو  المتغيرة بالشركة مستخدمة تقديرها الخاص ودرايتها بظرو  األعماا

 أحكام وقواعد اإلجراءات 

اإلجراءات األساسية التي ينبغي اتباعها وتنفيذها بواسطة المجلس بغرض التطبيق التام للمبةادئ بالنسةبة ألي 

 . وعلى المجلس التأكد من أن تلك المبادئ تطبق بشكل دقيق ومتكامل. من هذال البنود

 الممارسات المرغوبة 

 . ادئ األساسية في كل بندولكنها تساعد على تعزيز تنفيذ المب. إجراءات إضافية وير ملزمة

 أصحاب المصالح



 

 26 صفحة رقم  آلئحة حوكمة الشركة                                               إدارة الرقابة النظامية
 

تشمل المساهمين والعمالء والموردين والعاملين بالشركة باإلضافة إلى الجهات النظامية التةي لةديها مصةلحة 

 . مع الشركة 

 -(:العضو المستقل ) استقاللية أعضاء المجلس غير التنفيذيين 

تامةة عنةدما يحةدد المجلةس بأنةه مسةتقل فةي صةفته وأحكامةه يعتبر العضو وير التنفيذي متمتعاً باالسةتقاللية ال

وليست هناك عالقات أو ظرو  تؤثر أو يبدو أنها ستؤثر على آرائه وتقديرال لألمور، ومما ينافي االستقاللية 

 :على سبيل المثاا ال الحصر أي من اآلتي

 .ركة من مجموعتها أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي ش .8

أن يكون ممثالً لشخص ذي صفة أعتبارية يملك مانسبته خمسة في المئةة أو أكثةر مةن أسةهم الشةركة  .9

 .أو أي شركة من مجموعتها 

 . أن يكون من كبار التنفيذيين خالا العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها .01

أي من أعضةاء مجلةس اإلدارة فةي الشةركة أو فةي أي  أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع .00

 . شركة من مجموعتها

أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مةع أي مةن كبةار التنفيةذيين فةي الشةركة أو فةي أي شةركة  .01

 . من مجموعتها

 . أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها .03

ظفاً خالا العامين الماضيين لدى أي من األطرا  المرتبطة بالشركة أو بأي شركة مةن أن يكون مو .04

وكبةار المةوردين، أن يكةون مالكةاً ( مراجعةي الحسةابات)مجموعتها كالمحاسةبين القةانونيين للشةركة 

 . لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطرا  خالا العامين الماضيين 

 األقرباء من الدرجة األولى 

 . ألم والزوج والزوجة واألوالداألب وا

 عضو المجلس غير التنفيذي 

 . عضو المجلس الذي ال يكون متفرواً إلدارة الشركة، أو ال يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً منها

 مساهمو األقلية 

 . المساهمون الذين يمثلون فئة وير مسيطرة على الشركة بحيث ال يستطيعون التأثير عليها

 

 

 

 األدوار والمسؤوليات  –الشركة حوكمة  -0

 مقدمة  0-0

وفةي الواقةع، أن معظةم مةا يعتبةر سةلوكاً . اإلفصاح والشفافية مبدآن رئيسةيان لتنفيةذ أفضةل ممارسةة الحوكمةة

جيةةداً لحوكمةةة الشةةركات يسةةتمد مباشةةرة مةةن اإلفصةةاح المعةةزئ للممارسةةات السةةائدة فعليةةاً، أي أكبةةر قةةدر مةةن 

 . الشفافية

لةذا . ولتحقيق الفعالية المنشةودة، ينبغةي تطبيةق أفضةل مبةادئ الحوكمةة علةى جميةع جوانةا نشةاطات الشةركة

 ً وهةةذا . يتحةةتم تبنةةي تلةةك المبةةادئ المتعلقةةة بالحوكمةةة وتأكيةةدها بوضةةوح مةةن قبةةل المجلةةس وإدارة الشةةركة معةةا

 . تهاضروري إذا أريد حث نشاط الشركة لقبوا مبادئ الحوكمة الجيدة وأفضل ممارسا

ويهد  هذا القسم لتعريل سياسة الحوكمة المطبقة في الشركة وإعطاء جميع أصحاب المصالح رؤية حقيقية 

ويشةةتمل المسةةتفيدون المحتملةةون كةةل . وعادلةةة عةةن تنفيةةذ أفضةةل ممارسةةات الحوكمةةة مةةن قبةةل إدارة الشةةركة

 . لين فيهاأصحاب المصالح بالشركة بما في ذلك المساهمين في الشركة وعمالئها والعام
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 : وتشمل المجاالت المغطاة في هذا القسم

 بنية حوكمة الشركة، وخصوصاً توئيع األدوار وتحديد المسؤوليات داخل الشركة . 

  معايير اإلفصاح عن المعلومةات الماليةة الصةادرة ألصةحاب المصةالح حسةا متطلبةات هيئةة السةوا

ة النقةةد العربةةي السةةعودي باإلضةةافة إلةةى الماليةةة والجمعيةةة السةةعودية للمحاسةةبين القةةانونيين ومؤسسةة

 .اللوائح األخرى المطبقة كالمعايير الدولية للتقارير المالية

 المعالجة واإلفصاح عن معامالت األطرا  ذات العالقة. 

 : باإلضافة إلى ذلك، يحدد هذا القسم أدوار ومسؤوليات

 الجمعية العامة. 

 مجلس اإلدارة ولجانه مثل: 

o لجنة المراجعة. 

o نة التنفيذيةاللج. 

o لجنة االستثمار. 

o  لجنة المكافأت والترشيحات. 

 اإلدارة التنفيذية العليا للشركة. 

 مسؤوليات ومهام المراجعة الداخلية. 

 

 

 

 حقوق المساهمين

  الجمعية العامة للمساهمين -5

 المبدأ  5-0

تقوم الشركة بحماية جميع الحقوا المشروعة للمساهمين وإعالمهم جيداً بكافة التطورات الرئيسية المسةتجدة 

في الشركة من خالا التفاعل الصريح والمسةتمر معهةم وتقةديم تقةارير األداء المةالي الدوريةة وحةث وتشةجيع 

 . مشاركة مساهمي األقلية في مداوالت اجتماع الجمعية العامة السنوي

 :األحكام والقواعد  5-5

الجمعيةةة العامةةة تمثةةل جميةةع المسةةاهمين فةةي الشةةركة، ولكةةل مسةةاهم حةةائز علةةى عشةةرين سةةهماً أو أكثةةر حةةق 

، وللمسةاهم أن يوكةل عنةه مسةاهماً آخةر لحضةور الجمعيةة  ( العادية أو وير العادية ) حضور الجمعية العامة 

 :إيجائ حقوا المساهمين كالتالي  شريطة أن يكون من وير أعضاء مجلس اإلدارة ، ويمكن

 .الحق في الحصوا على نصيا من األرباح التي يتقرر توئيعها  – 0

 .الحق في الحصوا على نصيا من موجودات الشركة عند التصفية  – 1

 .حق حضور جمعيات المساهمين – 3

 .رات االشتراك في مناقشة بنود جدوا أعماا الجمعية العمومية والتصويت على القرا – 4

 .لتهم ، ورفع دعوى المسئولية على أعضاء المجلس ائءحق تعيين أعضاء مجلس اإلدارة ومس– 5

 (.بالبيع أو الرهن أو التنائا ) حق التصر  في األسهم – 6
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 ( .حاملي األسهم أصحاب المصلحة الفعلية  صفته من ب) حق مراقبة أعماا مجلس اإلدارة – 7

بمةةا ال يضةةر بمصةةالح الشةةركة وال يتعةةارض مةةع نظةةام السةةوا الماليةةة حةةق االستفسةةار وطلةةا معلومةةات – 9

 .ولوائحه التنفيذية 

 . بات تعيين مراقبي حسا  -9

  يحافظ مجلس اإلدارة على قنةوات التواصةل الفعالةة مةع المسةاهمين بغيةة إعالمهةم جيةداً بكةل التطةورات

يةةات فعاليةةة للحةةوار مةةع المسةةاهمين وعلةةى المجلةةس المحافظةةة علةةى أكثةةر اآلل. الرئيسةةية المسةةتجدة بالشةةركة

 .والجمهور والرد على استفساراتهم بصفة مستمرة

  على مجلس اإلدارة تسهيل وتشجيع مشاركة مساهمي األقلية والمساهمين األفةراد فةي مةداوالت اجتمةاع

 .الجمعية العامة السنوي لحماية مصالح مساهمي األقلية

 ة والتأكد من مدى استقاللية وموضةوعية كةل قةرارات على مجلس اإلدارة السعي لتحقيق مصالح الشرك

 . الشركة المتعلقة بأعمالها والمؤثرة على المساهمين

 :ة غير العادية امة العادية والجمعية العامالجمعية الع5-3

 :الجمعية العامة الغير عادية 5-3-4

 .تختص الجمعية العامة وير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً  -0

 .إلى أي مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية  جدةنقل المركز الرئيسي للشركة من مدينة  – 1

نتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل عاماً شريطة أن يكون ذلك قبل ا ينإطالة مدة الشركة عن تسعة وتسع – 3

. 

بشةةرط أن يكةةون رأا المةةاا ( بعةةد موافقةةة الجهةةات المختصةةة ) ئيةةادة رأا المةةاا مةةرة أو عةةدة مةةرات  – 4

 .األصلي قد دفع بأكمله ،كما تعين الجمعية العامة وير العادية طريقة ئيادة رأا الماا 

موافقة الجهات المختصة ، تخفيض رأا ماا الشركة  يجوئ بقرار من الجمعية العامة وير العادية ، بعد – 5

وال يصةةدر القةةةرار إال بعةةةد تةةالوة تقريةةةر مراقةةةا ( ال قةةةدر   ) إذا ئاد عةةن حاجتهةةةا أو إذا منيةةت بخسةةةائر 

الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي علةى الشةركة وأثةر التخفةيض ، وإذا كةان التخفةيض 

عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالا ستين يوماً  نتيجة ئيادة رأا الماا

 .(جدة ) لمركز الرئيسي من تاريخ نشر القرار في جريدة يومية توئع في المدينة التي يقع فيها ا

اع األوضإصدار قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط و –6

 .المقررة للجمعية العامة

 .ئيادة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة -7

 :الجمعية العامة العادية 5-3-2

بجميةع األمةور فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة الغير عادية ، تختص الجمعية العامةة العاديةة 

 .المتعلقة بالشركة

 :إنعقاد الجمعية العامة 5-3-2

وإعالمهةةم بجةةدوا  التةةزام بتسةةهيل انعقةةاد الجمعيةةة العموميةةة ، وتسةةهيل حضةةور األعضةةاء ، علةةى مجلةةس اإلدارة

األعمةةاا  ، ويوضةةح النظةةام األساسةةي للشةةركة طريقةةة دعةةوة وانعقةةاد الجمعيةةة العموميةةة وشةةروط انعقادهةةا 

 :صحيحة، على أن يتم مراعاة اآلتي 

ة أشةةهر التاليةةة النتهةةاء السةةنة الماليةةة تُعقةةد الجمعيةةة العموميةةة مةةرة علةةى األقةةل فةةي السةةنة خةةالا السةةت -

 .للشركة 

تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس اإلدارة ، على أن يتوجا علةى مجلةس اإلدارة دعةوة الجمعيةة  -

% 5العمومية في حاا طلا ذلك من المحاسا القانوني للشركة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم 

 .على األقل  

عشرين خمسة وعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدوا األعماا قبل الموعد بيجا اإلعالن عن موعد ان -

يومةةاً علةةى األقةةل ، علةةى أن يةةتم نشةةر الةةدعوة فةةي موقةةع السةةوا وموقةةع الشةةركة اإللكترونةةي  وفةةي 

 .االنتشار ، كما يجا استخدام وسائل التقنية الحديثة لالتصاا بالمساهمين   ىصحيفتين واسعت
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الفرصة للمشاركة الفعالة ، والتصويت، وإحاطتهم علماً بالقواعد التي تحكم يجا أن يتاح للمساهمين  -

 .تلك االجتماعات وإجراءات التصويت 

يجا العمل علةى تسةيير مشةاركة أكبةر عةدد مةن المسةاهمين فةي اجتمةاع الجمعيةة العامةة، ومةن ذلةك  -

 .اختيار المكان والوقت المالئمين

-  
أعمةةاا اجتمةةاع الجمعيةةة العامةةة أن يأخةةذ فةةي االعتبةةار يجةةا علةةى مجلةةس اإلدارة عنةةد اعةةداد جةةدوا  -

للمسةاهمين الموضوعات التي يروا المساهمون في إدراجها على جدوا أعمةاا االجتمةاع، ويجةوئ 

أعمةاا الجمعيةة على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثةر إلةى جةدوا % 5الذين يملكون 

 .العامة عند إعدادال

وضوعات المدرجة في جدوا أعماا الجمعيةة العامةة وتوجيةه األسةئلة فةي للمساهمين حق مناقشة الم -

علةةى مجلةةس اإلدارة والمحاسةةا القةةانوني شةةأنها إلةةى أعضةةاء مجلةةس اإلدارة والمحاسةةا القةةانوني، و

 .اإلجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للخطر 

ة العامةةة مصةةحوبة بمعلومةةات كافيةةة تمكةةن يجةةا ان تكةةون الموضةةوعات المعروضةةة علةةى الجمعيةة -

 .المساهمين من اتخاذ قراراتهم

يجةةا تمكةةين المسةةاهمين مةةن االطةةالع علةةى محضةةر اجتمةةاع الجمعيةةة العامةةة ، كمةةا يجةةا أن تقةةوم  -

 .أيام من تاريخ انعقادال( عشرة)الشركة بتزويد الهيئة بنسخة من محضر االجتماع خالا 

 .العامة فور انتهائها يجا إعالم السوا بنتائج الجمعية  -

 حقوق التصويت
يعد التصويت حقاً أساسياً للمساهم ال يمكن إلغاؤال بأي طريقة، وعلى الشركة تجنا وضع أي إجراء قد ( أ

 .يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، ويجا تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيرال

مجلس اإلدارة في الجمعية العامة  التصويت الختيار أعضاءيجا إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند ( ب

هو أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية ، والتصويت التراكمي 

بعدد األسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من 

 .هذال األصواتحين دون وجود تكرار لالمرش

وضةع أي إجةراء يعةوا المسةاهم فةي اسةتخدام  حق المساهم في التصويت حق أساسي وأصيل ال يمكن إلغاؤال أو( جـ

من وير أعضاء مجلةس اإلدارة ومةن ويةر مةوظفي ) هذا الحق ، وللمساهم أن يوكل كتابة مساهم آخر عنه  

 .في حضور اجتماع الجمعية العامة( الشركة 

مثةةل –ثمرين مةةن األشةةخاص ذوي الصةةفة االعتباريةةة الةةذين يتصةةرفون بالنيابةةة عةةن ويةةرهم يجةةا علةةى المسةةت( د

اإلفصةةاح عةةن سياسةةتهم فةةي التصةةويت وتصةةويتهم الفعلةةي فةةي تقةةاريرهم السةةنوية ،  –صةةناديق االسةةتثمار 

واإلفصاح عن كيفيةة التعامةل مةع أي تضةارب جةوهري للمصةالح قةد يةؤثر علةى ممارسةة الحقةوا األساسةية 

 .باستثماراتهم الخاصة 

يجا علةى مجلةس اإلدارة وضةع سياسةة واضةحة بشةأن توئيةع أربةاح األسةهم بمةا يحقةق مصةالح المسةاهمين ( هـ

والشركة، ويجا اطالع المساهمين على هذال السياسة في اجتماع الجمعية العامةة، واإلشةارة إليهةا فةي تقريةر 

 . مجلس اإلدارة 

وئيعها وتاريخ التوئيع، وتكةون أحقيةة األربةاح سةواء األراح النقديةة أو تقر الجمعية العامة األرباح المقترح ت( و

أسةةهم المنحةةة لمةةالكي األسةةهم المسةةجلين بسةةجالت مركةةز ايةةداع األوراا الماليةةة فةةي نهايةةة تةةداوا يةةوم انعقةةاد 

 .الجمعية العامة

 

 

 :طريقة حساب األرباح وطريقة توزيعها 5-3-7

من كل سنة وتنتهي بنهاية ديسمبر مةن نفةس السةنة علةى أن تبةدأ السةنة  تبدأ سنة الشركة المالية من ورة يناير

ديسةمبر فةي العةام  30المالية األولى من تاريخ القرار الوئاري الصادر بةععالن تأسةيس الشةركة وتنتهةي فةي 

 .التالي
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ما يعد يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جردا لقيمة أصوا الشركة وخصومها في التاريخ المذكور ك

القوائم المالية وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة الماليةة المنقضةية ويتضةمن هةذا التقريةر 

الطريقة التةي يقترحهةا لتوئيةع األربةاح الصةافية وذلةك خةالا فتةرة ال تتجةاوئ أربعةين يومةاً مةن نهايةة الفتةرة 

هةذال الوثةائق تحةت تصةر  مراقةا الحسةابات قبةل  المالية السةنوية التةي تشةملها تلةك القةوائم ويضةع المجلةس

ويوقةع رئةيس مجلةس اإلدارة علةى . الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وخمسةين يومةاً علةى األقةل

الوثائق المذكورة وتودع في المركز الرئيسي للشركة تحةت تصةر  المسةاهمين قبةل الموعةد المحةدد النعقةاد 

وعلةى رئةيس مجلةس اإلدارة أن ينشةر فةي صةحيفة يوميةة . يوما علةى األقةل الجمعية العامة بخمسة وعشرين

توئع في المركز الرئيس للشةركة القةوائم الماليةة وخالصةة وافيةة عةن تقريةر مجلةس اإلدارة والةنص الكامةل 

لتقرير مراقا الحسابات وأن يرسل صورة من هذال الوثائق إلى اإلدارة العامة للشركات وهيئة السوا المالية 

 .لك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة وعشرين يوماً على األقلوذ

عمليةات ( عجةز ) تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمسةاهمين ، قائمةة فةائض 

ات التةأمين وقائمةة التأمين ، قائمة دخةل المسةاهمين ، قائمةة حقةوا المسةاهمين ، قائمةة التةدفقات النقديةة لعملية

 . التدفقات النقدية للمساهمين 

 :تكون حسابات عمليات التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل التالي

  :حسابات عمليات التأمين 5-3-8

 .يفرد حساب لألقساط المكتسبة وعموالت إعادة التأمين والعموالت األخرى  -

 .المتكبدة من الشركة يفرد حساب للتعويضات  -

يحةةدد فةةي نهايةةة كةةل عةةام الفةةائض اإلجمةةالي الةةذي يمثةةل الفةةرا بةةين مجمةةوع األقسةةاط و التعويضةةات  -

محسةةوماً منةةةه المصةةاريل التسةةةويقية واإلداريةةةة والتشةةغيلية والمخصصةةةات الفنيةةة الالئمةةةة حسةةةا 

 .التعليمات المنظمة لذلك 

 :يكون تحديد الفائض الصافي على الوجه التالي -

  للفائض اإلجمالي أو يخصم منه ما يخص المؤمن لهم من عائد االستثمار بعد احتساب ما لهم يضا -

 .من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريل محققه 

للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض  ةعشرة بالمائ% 01توئيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوئيع نسبة  -

 . إلى حسابات دخل المساهمين  ةتسعون بالمائ% 91أقساطهم للسنة التالية ، ويرحل ما نسبته 

 :قائمة دخل المساهمين 5-3-9

 تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أمواا المساهمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة . 

 الفائض الصافي  تكون حصة المساهمين من 

 تكون حسابات عمليات التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل التالي: 

 

 :توزيع الفائض الصافي 5-3-9-0

للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التاليةة ، ويرحةل  ةعشرة بالمائ% 01ويتم إما بتوئيع نسبة  

 . ى حسابات دخل المساهمين إل ةتسعون بالمائ% 91ما نسبته 

 :توزع أرباح المساهمين على الوجه التالي 5-3-9-5

 .تجنا الزكاة وضريبة الدخل المقررة  -

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوئ للجمعيةة العامةة العاديةة وقةل %( 11)يجنا  -

 . هذا التجنيا متى بلغ االحتياطي المذكور إجمالي رأا الماا المدفوع

للجمعية العامة العادية بناءاً علةى اقتةراح مجلةس اإلدارة أن تجنةا نسةبة مئويةة مةن األربةاح السةنوية  -

 .الصافية لتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أوراض معينه تقررها الجمعية العامة 

 . من رأا الماا المدفوع% ( 5) يوئع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن  -

 .يوئع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحوا إلى حساب األرباح المبقاة  -

للقواعد المنظمة  أيجوئ بقرار من مجلس اإلدارة توئيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية وفق -

 .لذلك والصادرة من الجهات المختصة
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تُبلغ الشركة هيئة السوا المالية دون تةأخير بةأي قةرارات لتوئيةع األربةاح أو التوصةية بةذلك و تةدفع  -

األربةةاح المقةةرر توئيعهةةا علةةى المسةةاهمين فةةي المكةةان والمواعيةةد التةةي يحةةددها مجلةةس اإلدارة وفقةةاً 

بقة لمؤسسة النقةد للتعليمات التي تصدرها وئارة التجارة والصناعة مع مراعاة الموافقة الكتابية المس

 العربي السعودي 

إذا بلغت خسائر الشركة ثالث أرباع رأا المةاا وجةا علةى أعضةاء مجلةس اإلدارة دعةوة الجمعيةة  -

مةةن النظةةام ( 5)العامةةة ويةةر العاديةةة للنظةةر فةةي اسةةتمرار الشةةركة أو حلهةةا قبةةل أجلهةةا المعةةين بالمةةادة 

 .ريدة الرسميةاألساسي  وينشر قرار الجمعية في جميع األحواا في الج

 مجلس اإلدارة- 3 

 المبدأ  3-0

مجلس إدارة يتسم بالكفاءة ويتولى القيادة الفعالة للشةركة، ويضةع نظامةاً وسياسةة مناسةبة  يتولى إدارة الشركة

إلدارة األخطار والضوابط الرقابية الداخلية، ويحدد أهدا  الشركة وتوجههةا اإلسةتراتيجي، ويكةون مسةؤوالً 

 . عن نجاح الشركة بشكل عام

  األحكام والقواعد  3-5

لي إدارة أمور الشركة وهو مسئوا عن ذلك مسئولية كاملة حتى لو تم تشكيل توبه  مجلس اإلدارة هو المنوط

 .لجان أو فوض جهات أو أشخاص آخرين في القيام ببعض مهامه 

 :اختيار وتشكيل مجلس اإلدارة  3-3

   ثالثةة أعضةاء ويةر تنفيةذيين سبعة أعضاء للتأمين التعاوني من  المتحدةيشكل مجلس إدارة الشركة

علةى  بما في ذلك ثالثة أعضاء مستقلين على األقل، إلضفاء أكبر قدر من الموضةوعية ، على األقل

نهم من قبل الجمعية العامة، على أن يختاروا رئيساً للمجلةس ييتم تعي القرارات الصادرة من المجلس

 .من بينهم 

 ثةةراء يجةةا أن يتمتةةع أعضةةاء المجلةةس ويةةر التنفيةةذيين بالمهةةارة والخبةةرة والقةةدرات المطلوبةةة إل

استقاللية النقاشات حوا الموضوعات المطروحة كاستراتيجية الشركة، تقييم األداء، تقةديم التقةارير 

 . الخارجية والتعيينات الرئيسية باإلدارة التنفيذية

  يجوئ ألعضاء المجلس الحاليين الذين يروبون فةي إعةادة انتخةابهم عنةد انتهةاء مةدتهم تقةديم أنفسةهم

 . إلعادة انتخابهم

 انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من طرا انتهاء العضوية يجا على الشركة أن  عند

 .فوراً مع بيان األسباب التي دعت إلى ذلكالمالية تخطر هيئة السوا 

 :الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس اإلدارة  3-4

معايير المالئمةة  لحصوا علىتزم باذلك تل وفي سبيل تسعى الشركة إلى اختيار عضو مجلس اإلدارة الجيد ،

 .الُمعد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي كحد أدنى للشروط الواجا توافرها في عضو مجلس اإلدارة 

 مدة مجلس اإلدارة 3-2

 .ثالثة سنوات  

 :إنتهاء عضوية مجلس اإلدارة  3-2

 .قد تنتهي عضوية عضو مجلس اإلدارة بصورة طبيعية أو بصورة وير طبيعية  

 :نتهاء عضوية مجلس اإلدارة بصورة طبيعية أل أمثلة

  انتهاء مةدة التعيةين أو االسةتقالة أو الوفةاة أو انتهةاء العضةوية وفقةاً ألي نظةام أو تعليمةات سةارية فةي

 .المملكة 

 ورة وير طبيعية أمثلة النتهاء عضوية مجلس اإلدارة بص: 

يشةترط فةي هةذال )  إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو أخل بواجباتةه بطريقةة تضةر بمصةلحة الشةركة -

 (موافقة الجمعية العامة العادية الحالة

 .تغيا العضو ألكثر من ثالث جلسات متتالية بدون عذر يقبله مجلس اإلدارة  -

-  ً  .للتسوية مع دائنيه أو التوقل عن دفع ديونه الحكم بعشهار إفالا أو إعسار العضو أو تقديمه طلبا
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 .إصابة العضو بمرض عقلي  -

 .ارتكابه عمالً مخالً باألمانة واألخالا أو إدانته بالتزوير  -

 المسؤولية العامة للمجلس  3-7

 :اختصاصات مجلس اإلدارة 

  السلطات فةي إدارة مع عدم اإلخالا باالختصاصات المقررة للجمعية العامة ، لمجلس اإلدارة أوسع

الشركة ، كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو مةن الغيةر فةي 

على سبيل المثاا ال ) مباشرة عمل أو أعماا معينة ويمكننا سرد بعض اختصاصات مجلس اإلدارة 

 ( :الحصر 

  ًقرارات المجلةس ، ويخةتص بتمثيةل  من بين أعضائه وله حق التوقيع عن الشركة وتنفيذاختيار رئيسا

 .رال في ذلك يالشركة أمام الغير والقضاء ، وله حق توكيل و

   وضع هيكل تنظيمي للشركة واعتمادال ومراجعة مدى مالئمته وتطويرال حسا ظرو  العمل. 

   تحديد األهدا  العامة للشركة ووضةع الخطةط والسياسةات الالئمةة لتحقيةق هةذال األهةدا  ومتابعةة

 .تنفيذها 

  واختصاصات كالً من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والمةدراء التنفيةذيين تنظيم سلطات العمل

 .وذلك منعاً لحدوث أي نوع من التضارب يضر بسير العمل ومن ثم مصلحة الشركة 

  تحديةةد الصةةالحيات المفوضةةة مةةن قبةةل مجلةةس اإلدارة لةةةدارة التنفيذيةةة ومتابعةةة مةةا تةةم مةةن اإلدارة

 .التفويضات بخصوص هذال

   فةةال يجةةوئ لمجلةةس (  ثالثةةة سةةنوات) بةةالنظر إلةةى أن مجلةةس اإلدارة يمثةةل المسةةاهمين لمةةدة محةةددة

اإلدارة عقد القروض التي تتجاوئ آجالها ثالث سنوات أو بيع العقارات المملوكة للشةركة أو رهنهةا 

  ويوجةةد لهةةا ، كمةةا ال يجةةوئ للمجلةةس إبةةراء مةةديني الشةةركة ، هةةذال هةةي القاعةةدة فةةي حظةةر التصةةر

 :استثناءات ثالثة 

 .إذا كان مصرحاً بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه  -

 .في حالة عدم النص على ذلك في النظام األساسي فالبد من موافقة الجمعية العامة   -

 . كون تلك التصرفات بطبيعتها داخلة في أوراض الشركة -

  سةبة لحاجةة الشةركة والتةي تهيةج للمجلةس أداء عملةه يجا على مجلس اإلدارة تشكيل  اللجةان المنا

 .على أكمل وجه 

  تةةولي مسةةؤولية التطةةوير واإلشةةرا  علةةى مفهةةوم الشةةركة ورسةةالتها ورؤيتهةةا وأهةةدافها وتوجههةةا

 .اإلستراتيجي الشامل

 التأكد من أن أعضاء المجلس يخصصون قدراً كافياً من وقتهم لالضطالع بمسؤولياتهم بفعالية. 

  المسائل التي يحتفظ المجلس بصالحيات البت واتخاذ قرارا بشأنها وكذلك تحديد الصةالحيات تحديد

يتولى مجلس إدارة الشةركة لك القواعد العامة التخاذ القرار ،كما المفوضة لةدارة التنفيذية بما في ذ

المجلةس  وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة علةى. جميع الصالحيات والسلطات الالئمة إلدارتها

حتى وإن شكل لجاناً أو فوض جهات أو أفةراد آخةرين للقيةام بةبعض أعمالةه، وعلةى المجلةس تجنةا 

 ( .إصدار تفويضات عامة أو وير محددة المدة

  وضع أنظمة مناسبة إلدارة األخطار واإلشةرا  العةام عليهةا لتحديةد وإدارة كافةة األخطةار بمختلةل

 .جية والمالية والتشغيليةأنواعها، بما في ذلك األخطار اإلستراتي

  التأكد من أن اإلجراءات الماليةة والمحاسةبية كافيةة وفعالةة بمةا فةي ذلةك اإلجةراءات المتعلقةة بععةداد

 .التقارير المالية

 اإلشرا  على النفقات الرأسمالية الرئيسية وتكاليل االكتتاب وتملك األصوا والتصر  فيها . 

 نع االحتياا ومعالجة حاالت االشتباال أو االحتياا المكتشفةالتأكد من وضع لوائح وقواعد مكتوبة لم . 

 ل األمةةواا ة خاصةةة بالضةةوابط الرقابيةةة علةةى وسةةالتأكةةد مةةن وضةةع أنظمةةة لةةوائح وقواعةةد مكتوبةة

 . ونشاطات تمويل اإلرهاب
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  التأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة يمثلون الشركة وجميع المساهمين وأن عليهم االلتزام بالقيام بما

قق ويحمي مصةالح الشةركة عمومةاً ولةيس مةا يحقةق مصةالح المجموعةات التةي يمثلونهةا أو التةي يح

 .صوتت على تعيينهم في المجلس

 التقيد باألنظمة واللوائح  3-8

 : يجا على المجلس

  التأكد من اإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة للمساهمين حسبما هو مطلوب بموجا نظةام ولةوائح

 :السوا المالية مثل

 .التقارير الربع سنوية والسنوية وتشمل القوائم المالية - أ

 .طبيعة أعماا ونشاطات الشركة - ب

 .المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكبار المساهمين - ت

تقييم إدارة التطورات الحالية والمستقبلية واالحتماالت المستقبلية التي قةد تةؤثر تةأثيراً كبيةراً  - ث

 . على نتائج األعماا أو الموقل المالي للشركة

 . أي معلومات أخرى قد تطلا من قبل هيئة السوا المالية - ج

 متةوفرة بصةفة عامةة  التأكد من اإلفصاح عن التطورات الرئيسية في أعماا الشركة التي تكون وير

 .للجمهور وقد تؤثر على أصوا ومطلوبات الشركة أو موقفها المالي أو سير أعمالها

  إصدار تقرير مجلس اإلدارة كجزء من التقرير السنوي مشتمالً على عرض لعمليات الشركة خةالا

 سةةنة التقريةةر، العوامةةل ذات الصةةلة التةةي أثةةرت علةةى أعمةةاا الشةةركة، إيضةةاح أي انحرافةةات عةةن

المعايير المحاسبية للجمعية السعودية للمحاسبين القةانونيين، أي معلومةات عةن معةامالت األطةرا  

 .ذوي العالقة، وأي تفاصيل أخرى مطلوبة بموجا نظام ولوائح السوا المالية

  التأكد من وضع األنظمة الرقابية المناسبة لمنع التالعا والمتةاجرة الداخليةة وفقةاً للةوائح وتعريفةات

 .السوا المالية هيئة

 التأكد من التقيد بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللوائح ذات الصلة. 

  الوضةع فةي الحسةبان مصةالح ومنةافع  مةعالتأكد من التقيةد التةام باألنظمةة واللةوائح األخةرى المتبعةة

 .أصحاب المصالح

 اإلفصاح والتواصل  3-9

  باإلضةةافة إلةةى تأكيةةد التقيةةد التةةام بمختلةةل متطلبةةات اإلفصةةاح وتقةةديم التقةةارير كمةةا ورد فةةي القسةةم

السةةابق، يضةةع مجلةةس اإلدارة سياسةةة للتواصةةل مةةع المسةةاهمين واألطةةرا  األخةةرى ذات العالقةةة 

 . وضمان التواصل الفعاا معهم

 دقيقةة وعادلةة عةن األداء  على المجلس أن يقدم إلى المساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين صةورة

 . المالي للشركة وفقاً لمتطلبات اإلفصاح وتقديم التقارير

  علةةى مجلةةس اإلدارة التأكةةد مةةن أن التواصةةل مةةع المسةةاهمين والجمهةةور يسةةتند علةةى أحةةدث وأدا

 .المعلومات المالية ووير المالية ذات الصلة

 ي قد ينشأ فيها تضةارب للمصةالح على أعضاء المجلس اإلفصاح إلى المجلس عن جميع الحاالت الت

 . بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة الشركة وشركاء في المعامالت والعمليات التي تنفذها الشركة

  أن تكةون لةه مصةلحة  –بغير موافقةة مةن الجمعيةة العامةة تجةدد كةل سةنة  –ال يجوئ لعضو المجلس

ركة، وتستثنى من ذلك األعمةاا في األعماا والعقود التي تنفذ لحساب الش( مباشرة أو وير مباشرة)

والعقةةود التةةي تنفةةذ عةةن طريةةق المنافسةةة العامةةة إذا كةةان عضةةو مجلةةس اإلدارة صةةاحا العةةرض 

 .األفضل

  على عضو المجلس أن يبلةغ المجلةس بمةا لةه مةن مصةلحة شخصةية فةي األعمةاا والعقةود التةي تنفةذ

ال يجةةوئ للعضةةو ذي لحسةةاب الشةةركة ويثبةةت هةةذا التبليةةغ فةةي محاضةةر االجتمةةاع ذات الصةةلة، و

 .المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن
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  يقوم رئيس المجلس بتبليغ الجمعية العامة عند انعقادها باألعمةاا والعقةود التةي يكةون ألحةد أعضةاء

 .المجلس مصلحة شخصية  فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسبين القانونيين للشركة

 على المجلس التأكد من أن محتويات التقرير السنوي للشركة تتضمن اإلفصاح عن اآلتي: 

البيانات التفصيلية المتعلقة بأعضاء مجلس إدارة الشركة الذين يتمتعون بعضوية مجالس إدارات  - ب

 .شركات مساهمة أخرى

يذي، أو عضو عضو مجلس إدارة تنف: تكوين مجلس اإلدارة وتصنيل أعضائه على النحو اآلتي -ب

 .مجلس إدارة وير تنفيذي أو عضو مجلس إدارة مستقل

 . وصل مختصر عن لجان المجلس -ت

تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء المجلس وأعضاء اللجان الفرعيةة وكبةار  -ث

 . التنفيذيين بالمجلس

أي جةةزاءات أو عقوبةةات أو قيةةود احتياطيةةة مفروضةةة علةةى الشةةركة مةةن هيئةةة السةةوا الماليةةة أو  -ج

 . مؤسسة النقد العربي السعودي  أو من أي جهة تنظيمية أخرى

 .نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة -ح

 اجتماعات المجلس ومحاضرها  3-01

عضو من أعضاء مجلس اإلدارة تخصيص وقت كاٍ  للقيام بمسئولياته، بمةا فةي ذلةك  يجا على كل .8

 .التحضير الجتماعات المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة ، والحرص على حضور االجتماعات 

 .يمكن أن يطلا عضوان من مجلس اإلدارة من الرئيس دعوة المجلس لالجتماع  .9

ستوفت كافة المتطلبات واالشتراطات النظامية المتعلقة بحفةظ الشركة قد اعلى المجلس التأكد من ان  .01

 .قديم التقارير في الموعد المحددالملفات وت

إلجةةراءات والقواعةةد واللةةوائح المطلوبةةة قةةد اتبعةةت بدقةةة لتنفيةةذ وتوثيةةق علةةى المجلةةس التأكةةد مةةن ان ا .00

 .للمساهميناجتماعات المجلس ولجانه المختلفة باإلضافة إلى اجتماعات الجمعية العامة 

وعلةى الةرئيس أن يةدعو مجلةس اإلدارة . يعقد المجلس اجتماعات عادية منتظمة، بدعوة مةن الةرئيس .01

 .كتابة  اثنين من االعضاءالجتماع طارئ متى طلا ذلك 

سةةكرتير المجلةةس الترتيبةةات الالئمةةة إلعةةداد جةةدوا محةةدد بالموضةةوعات التةةي سةةتعرض علةةى  يعةةد .03

د التشةاور مةع األعضةاء اآلخةرين والةرئيس التنفيةذي ويرسةل المجلةس، بموافقةة رئةيس المجلةس وبعة

لألعضاء قبل االجتماع بوقت كا  حتةى يتةاح لهةم دراسةة  –مصحوباً بالمستندات  –جدوا األعماا 

وفةةي حالةةة اعتةةراض أي عضةةو علةةى هةةذا الجةةدوا تثبةةت . الموضةةوعات واالسةةتعداد الجيةةد لالجتمةةاع

 . تفاصيل هذا االعتراض في محضر االجتماع

على المجلس توثيق اجتماعاته وإعداد محاضر بالمناقشةات والمةداوالت بمةا فيهةا عمليةات التصةويت  .04

ويجا توئيع محضر االجتماع لجميع أعضاء المجلس خةالا . التي تمت التخاذ القرارات إن وجدت

ويجةا حفةظ جميةع . عشرة أيام من انعقاد االجتماع ويجا اتباع القةرارات المتخةذة بصةورة منتظمةة

 . وثائق ذات الصلة باالجتماع وتبويبها بحيث يسهل الرجوع إليهاال

ويكةون النصةاب القةانوني  أربع مةرات علةى األقةل خةالا السةنة الماليةة الواحةدةاالجتماع  مجلس اإلدارة على

 .لصحة االجتماع حضور أربعة أعضاء بما في ذلك رئيس المجلس

 :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  3-00

 :األساسي للشركة والذي يحدد مكافآت الرئيس وأعضاء المجلس وفقاً لآلتي وفقاً للنظام 

 عضو المجلس رئيس مجلس اإلدارة البند

 المكافأة السنوية 

 (مقابل الخدمات التي يقوم بها ) 

081,111 011,111 

مقابةةةةةل حضةةةةةور كةةةةةل اجتمةةةةةاع مةةةةةن 

 اجتماعات المجلس

3,111 3,111 

 0,511 0,511مقابةةةةةل حضةةةةةور كةةةةةل اجتمةةةةةاع مةةةةةن 
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أو  الجمعيةةةةةةةة العموميةةةةةةةة اجتماعةةةةةةةات

اجتماعةةات اللجةةان المنبثقةةة عةةن مجلةةس 

 .اإلدارة

 

فةي االعتبةار أنةه ال يجةوئ فةي كافةة األحةواا أن يزيةد مجمةوع مةا يصةر  للةرئيس وألعضةاء  األخةذهذا مع 

 .من صافي األرباح % 5المجلس عن 

الكتابية للمكافآت والتعويضات لجميع المساهمين على أنه يجا على الشركة التأكد من إرساا كافة التفاصيل 

قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تطرح فيها تلك المكافآت والتعويضات للتصويت عليها ، مع الحرص علةى 

التأكد مةن موافقةة الجمعيةة العموميةة علةى شةروط المكافةآت والتعويضةات فةي جمعيةة عامةة ال يكةون لعضةو 

 .حق التصويت فيها على هذال الشروط  ند كبار التنفيذييمجلس اإلدارة المعني أو أح

 . ويجوئ ئيادة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بموافقة الجمعية العمومية وير العادية للمساهمين 

 حماية حقوق أصحاب المصالح 3-05

  تقوم الشركة بحماية وحفظ حقوا أصحاب المصةالح، سةواء المثبتةة فةي خةالا األنظمةة واللةوائح أو

كما تقوم الشةركة أيضةاً . قود محددة والمحافظة على العالقات الجيدة مع جميع عمالئها ومورديهابع

 .بحماية سرية المعلومات ألصحاب المصالح

  وفي حالة انتهاك الشركة ألية حقوا عائدة ألي من أصحاب المصالح، يتعين على الشركة تعةويض

 . كالطر  المتضرر تعويضاً مناسباً نظير ذلك االنتها

  تتم تسوية الشكاوى والخالفةات التةي قةد تنشةأ بةين الشةركة وأصةحاب المصةالح بطريقةة موضةوعية

 .وفي الوقت المناسا

  على موظفي الشركة والمسئولين التنفيذيين فيها اتبةاع المعةايير المهنيةة واألخالقيةة السةليمة بمةا فةي

 .مالء وأصحاب المصالح اآلخرينذلك قواعد ومبادئ السلوك المهني واألخالقي في التعامل مع الع

 رئيس المجلس والرئيس التنفيذي -4

 المبدأ  4-0

يجا أن يكون هناك تقسيم واضح للمسؤوليات بين الرئيس التنفيةذي للشةركة ورئةيس مجلةس اإلدارة لضةمان 

 .توائن السلطات والصالحيات في القمة

 األحكام والقواعد  4-5

 والرئيس التنفيذي للشركة ال يجوئ الجمع بين منصبي رئيس المجلس. 

 ال يتمتع رئيس المجلس بأي مسؤوليات تنفيذية في الشركة. 

 لجان المجلس  -2

 المبدأ  2-0

يشكل المجلس عةدداً مناسةباً مةن اللجةان لكةي يةتمكن مةن توجيةه جهةودال بفعاليةة نحةو إدارة الشةركة بالصةورة 

لممنوحةةة للجنةةة محةةددة بحيةةث تنظةةر فةةي وينبغةةي علةةى المجلةةس تحديةةد مةةا إذا كانةةت الصةةالحيات ا. المثلةةى

ويجةةوئ للمجلةةس تفةةويض . موضةةوعات معينةةة أم أنهةةا مفوضةةة بالصةةالحيات للتصةةر  نيابةةة عةةن المجلةةس

 . صالحياته وسلطاته إلى لجانه ولكن ال يجوئ للمجلس التنائا عن مسؤولياته

 األحكام والقواعد   2-5

 المهمةات الرئيسةية، خصوصةاً المسةائل التةي  يشكل المجلس عدداً مناسباً من اللجان للنظر في بعض

 . ينبغي مناقشتها بصورة مستقلة

  تةةتم التعيينةةات فةةي مختلةةل اللجةةان بحيةةث يوضةةع فةةي االعتبةةار المهةةارات أو الخبةةرات أو المةةؤهالت

 .المطلوبة لمناقشة المسائل المطروحة في نطاا صالحياتها

 ء اللجنة خالا أسبوع واحةد مةن عقةد يجا إعداد محضر اجتماعات كل لجنة وتوئيعه لجميع أعضا

 . االجتماع ويجا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة حوا النقاط المطروحة بصورة منتظمة

 يجا مراجعة محاضر اجتماعات اللجان ومناقشتها في اجتماعات المجلس . 
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 على المجلس متابعة عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها باألعماا الموكولة إليها. 

  يكون تشكيل اللجان وعدد أعضائها ورئاسةتها كمةا هةو وارد ضةمن البنةود أدنةاال المتعلقةة بكةل لجنةة

 . على حدال

 الممارسات المطلوبة  2-3

والبةد . يحدد المجلس االختصاصات والصالحيات الممنوحة لكل لجنة متضةمنة تحديةد أدوارهةا ومسةؤولياتها

راض والممارسةةات المهنيةةة وةةا بانتظةةام وفقةةاً لألمةةن مراجعةةة هةةذال الصةةالحيات واالختصاصةةات وتحةةديثه

 . المرعية

 لجنة المراجعة  -2

 المبدأ  2-0

لةشةةرا  علةى تقةةديم التقةارير الماليةةة للشةركة وتقيةةيم كفايةةة " لجنةة المراجعةةة " يشةكل المجلةةس لجنةة تسةةمى 

وتقةوم اللجنةة أيضةاً بتقيةيم . وفعالية إجراءات المراجعة التي يجريها مراجعو الشةركة والمحاسةبين القةانونيين

بما في ذلك تحديد األخطار ومراقبتها وتقديم ومراقبة بيئة الرقابة الداخلية بالشركة وإجراءات إدارة األخطار 

تقةةةارير لتقليةةةل مخةةةاطر أعمةةةاا التةةةأمين والمخةةةاطر الماليةةةة والتشةةةغيلية ذات الصةةةلة باسةةةتراتيجيات الشةةةركة 

الةةخ وكفايةةة ضةةوابط .. واسةةتثماراتها ومطلوباتهةةا ومنتجاتهةةا وخةةدماتها وعملياتهةةا والمةةالءة الماليةةة والسةةيولة 

 . تقليل حدة المخاطر المحددة لمستوى مقبواونظم الرقابة الداخلية ل

 األحكام والقواعد 2-5

 االختيار والتشكيل  2-3-0

 يكون أغلبهم مةن خةار  )  أعضاء على األقل خمسة ( 5)ثالثة إلى (  3)  تشكل لجنة المراجعة من

الخبةراء أو اثنةين مةنهم مةن أعضةاء مجلةس اإلدارة المسةتقلين واثنةين أو ثالثةة مةن  ( مجلس اإلدارة

يكون من بينهم مختص بالشؤون  (أي الذين ال ينتمون لمجلس اإلدارة أو اللجنة التنفيذية)الخارجيين 

 . المالية والمحاسبية

 علةى أن تنتهةي العضةوية بةأي حةاا مةن  .سةنوات 3أعضةاء لجنةة المراجعةة كةل يتم تعيةين رئةيس و

 .األحواا بانتهاء مدة مجلس اإلدارة 

 :للجنة المراجعة  المسؤوليات العامة2-4

 : يجا على لجنة المراجعة القيام بما يلي

  لةةديها نظةةام مراقبةةة داخلةةي فعجةةاا مةةن أجةةل تةةوفير التعةةاوني التأكةةد مةةن أن الشةةركة المتحةةدة للتةةأمين

ضمانات مقبولة حوا حماية كافية ألصوا الشركة ، والكشةل عةن أي إحتيةاا أو تزويةر أو مخالفةة 

  .في الوقت المناسا

  عتمادهاية قبل عرضها على مجلس اإلدارة إلالقوائم المالية الدورمراجعة . 

  دراسة السياسات المالية والمحاسبية المطبقةة بالشةركة وإبةداء الةرأي والتوصةية لمجلةس اإلدارة فةي

 . شأنها

  دراسة حاالت األطرا  ذات الصلة وتعارض المصالح التي قد تنشأ بالشركة، وبخاصة أي حةاالت

وفةي هةذال الحالةة يجةا علةى اللجنةة تكليةل إدارة المراجعةة . ا نزاهةة إدارة الشةركةتثير مسائل حةو

 . الداخلية بتقديم تقرير عنها مع بيان كيفية ووقت حدوثها

 دراسة كفاية وسالمة نظام المراقبة الداخلية المتبع في الشركة . 

 جتمةاع للمجلةس االجتماع بصورة منتظمةة وبمعةدا مةرة واحةدة علةى األقةل فةي كةل فصةل قبةل أي ا

 .وقبل عقد االجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين

 ولكن، . ال يحق ألي شخص آخر بخال  رئيس اللجنة وأعضائها حضور اجتماعات لجنة المراجعة

والمةةدير المةةالي ومةةدير إدارة المراجعةةة الداخليةةة  مةةدير إدارة الرقابةةة النظاميةةةفةةي العةةادة تةةتم دعةةوة 

دعةوة المةدراء والمةوظفين  وممكةن. بالمخاطر لحضور جميع اجتماعات اللجنةةومدير إدارة التحكم 

تطلةا األمةةر  إذااآلخةرين بالشةركة وممثلةةي المحاسةبين القةةانونيين للشةركة لحضةةور اجتمةاع اللجنةةة 

 .ذلك
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  األقةل فةي السةنة يجا على المحاسبين القةانونيين للشةركة عقةد اجتمةاع مةع اللجنةة مةرة واحةدة علةى

 .قطيقتصر عليهم ف

  تقيةةةيم تقةةةارير اإلدارة علةةةى تطةةةوير الشةةةركة والمراجعةةةة الداخليةةةة والخارجيةةةة ، ومراجعةةةة تقةةةارير

مراجعةةي الحسةةابات الةةداخلي والخةةارجي عةةن مةةدى فاعليةةة نظةةم الرقابةةة الماليةةة الداخليةةة ، وتقةةديم 

 .التقارير المالية وإدارة المخاطر ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المتعلقة  بها 

 مة نظام الرقابة الداخلي للشركةلتأكيد على سالا . 

  تقييم مدى فاعلية األنظمة الموضوعة من قبل اإلدارة لتحديد وتقييم وإدارة ومراقبة المخاطر. 

  المراقةا " تعيين مسؤوا لضمان التقيد بمختلل األنظمة واللوائح كما ورد أعالال وتطبيقهةا ويسةمى

ا النظةةامي مكلفةةاً بالتأكةةد مةةن التقيةةد التةةام بكافةةة االشةةتراطات وينبغةةي أن يكةةون  المراقةة". النظةةامي 

التنظيمية والقانونيةة ويشةمل ذلةك متطلبةات التقةارير وعلةى مجلةس اإلدارة أن يحصةل مةن المراقةا 

النظةةامي علةةى تقةةارير دوريةةة عةةن مةةدى التقيةةد بتلةةك المتطلبةةات واالشةةتراطات التنظيميةةة الداخليةةة 

 .األخرىللشركة والمتطلبات القانونية 

 

 

 التدقيق الداخلي -أ
 إجراءو، دارة س مجلس اإلورئي ةتصاا مباشر بين مدير المراجعة الداخليإالتأكد من وجود  .8

 .ومتابعة صحة تنفيذ التدابير التصحيحية المتعلقة بها  ،المساءلة المحاسبية للجنة 

وكذلك البيانات المالية السنوية قبل تقديمها إلى  ،استعراض تقارير نتائج أعماا المراجعين الداخليين  .9

والخطوات  دارة عليهاوكذلك مراجعة رد اإل ،وإبداء الرأي والتوصية بشأنها  ،دارة إلمجلس ا

 . ستنتاجات المراجع الداخلي وتوصياتهإإلمتثاا إلى العملية لةدارة في ا

نظام إدارة المخاطر للشركة المتحدة  رصد وتقييم دور و فاعلية مهام المراجعة الداخلية في جوهر .01

 .للتأمين التعاوني 

 .التوصية إلى مجلس اإلدارة بتعيين أو إقالة رئيس قسم التدقيق الداخلي وتحديد تعويضاته  .00

اإلشرا  على قسم التدقيق الداخلي للتأكد من فاعلية تنفيذ المهام والواجبات المحددة من قبل مجلس  .05

 .اإلدارة 

 .التقرير إلى لجنة التدقيق كل ماتكتشفه المراجعة الداخلية  .03

على المدير التنفيذي تنفيذ حلوا وإقتراحات المراجعين الداخليين وفي حاا عدم تطبيق هذال  .04

 .على المراجع الداخلي التقرير بذلك إلى لجنة التدقيق  ،التوصيات 

 التقارير المالية _  ب

ام الصادرة عن اإلدارة بما يتعلق بالبيانات المالية للشركة ، إستعراض وتقييم اإلجراءات واألحك .4

والبيانات المالية المؤقتة ، والبيانات المالية الرسمية ذات الصلة قبل تقديمها للمجلس للموافقة عليها ، 

 :وذلك قبل إجائتها من مراجعي الحسابات الخارجيين كما يجا إيـالء إهتمام خاص بمايلي 

 الممارسات المحاسبية وأية تغييرات تطرأ عليها تقييم السياسات و. 

  القرارات التي تتطلا عنصراً هاماً من عناصر الحكم في البيانات المالية. 

  مدى تأثر البيانات المالية بأي معامالت وير عادية خالا السنة وكيفية الكشل عنها. 

  مايتم الكشل عنه. 

 التعديالت الهامة الناتجة عن مراجعة الحسابات. 

  استمرار الثوابت المطبقة. 
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  اإلمتثاا مع المعايير المحاسبية المتبعة. 

  اإلمتثاا المالي والقانوني لمتطلبات اإلفصاح. 

 .إستعراض السياسات المحاسبية المطبقة وتقديم المشورة إلى مجلس اإلدارة في أي توصية بشأنها  .2

 .يطلبه مجلس اإلدارة التعامل مع المواضيع المالية األخرى على النحو الذي  .2

 : التدقيق الخارجي  -  
 .اإلشرا  على عالقة الشركة مع المراجع الخارجي للحسابات  .8

التوصية إلى مجلس اإلدارة بشروط التعاقد والمكافأة لمراجع الحسابات الخارجي بما يتعلق  .9

 .بالخدمات المطلوبة لمراجعة الحسابات 

زا مراجعي الحسابات الخارجيين ، وتحديد أجورهم ، التوصية إلى مجلس اإلدارة ، تعيين أو ع .01

 .والبد من بذا عناية خاصة للتأكد من استقاللية هذال التوصية 

اإلشرا  على أنشطة المراجعين الخارجيين  ، والموافقة على أي نشاط خارج نطاا عمل  .00

 .المراجعة الموكلة إليهم ، أثناء أداء واجباتهم 

 .راجع الخارجي والتعليق عليها استعراض خطة المراجعة مع الم .05

03.  ً وهناك . تقييم مؤهالت وخبرات وموارد وفعالية وإستقاللية مراجعي الحسابات الخارجيين سنويا

 :خطوات للنظر في ذلك كما يلي 

  السعي إلى ضمان عدم وجود عالقة قرابة عائلية ، مالية ، أو إستخدام  ، أو عالقة استثمارية بين

عدا المسار العادي للعمل ) والمستخدمين في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني المراجع الخارجي 

.  ) 

  الحصوا على أية معلومات عن السياسات  ،السعي من شركة خارجية لمراجعة الحسابات

 ،للمتطلبات ذات الصلة  لتزامواإلجراءات المتبعة للمحافظة على اإلستقاللية وكذلك رصد اإل

 .جات الحالية لتناوب شركاء مراجعة الحسابات ومستخدميهمبما في ذلك اإلحتيا

  الكشل عن إمتثاا مراجع الحسابات الخارجي مع المعايير األخالقية نسبةً إلى مستوى ما يدفع

له من رسوم ونسبتها إلى دخله اإلجمالي من المؤسسة التي يديرها بما فيها الشركاء في 

 .حتياجات األخرى ذات الصلةالمراجعة واإل

  ستخدام أي موظل سبق له العمل لدى مراجع الحسابات إالكشل عن  ،باإلتفاا مع المجلس

 .الخارجي 
 

 

 :إجراء  تقييم لفاعلية عملية المراجعة الخارجية في نهاية الدورة  .04

  للخطة الموضوعة ، متفهمين ً بعد اإلستعراض والتقييم وجدنا أن أعماا المراجعة قد تمت وفقا

بما فيها مخاطر المراجعة ، وكذلك عمل مراجعي الحسابات الخارجيين لمعالجة أسباب أي تغييرات 

 .تلك المخاطر 

  الحصوا على إيضاحات حوا سير أعماا مراجعة الحسابات الخارجية من األشخاص الرئيسيين

 .المعنيين 

  والمعروفة ( رسالة اإلدارة ) النظر في مضمون تقرير مدقق الحسابات الخارجي  إعادة ً ) ب  أيضا

تقييم ما إذا كان يستند إلى فهم جيد لعمل الشركة ، وإلى تحديد ما إذا من أجل ( رسالة التوصيات 

 .كانت توصيات مراجعي الحسابات قد تم البت بها من عدمه ، وإيضاح أسباب عدم البت فيها 
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أو مسؤوليات أخرى  سو  تقوم اللجنة بتحليل وتقييم أدائها على أساا سنوي بما يتعلق بأية إضافات 

  .يحددها المجلس ، وسو  يكون ذلك ضرورياً لتحسين أدائها 

 مراقبة عملية إدارة األخطار -7

 : يجا على لجنة المراجعة القيام بما يلي

  مراقبةة وتصةميم وتطةوير وتنفيةذ نظةام فعةاا إلدارة األخطةار بغةرض إدارة المخةاطر االسةةتراتيجية

 :وتشمل مهام إدارة األخطار ما يلي. بجميع األعماا المحورية للشركةوالمالية والتشغيلية المتعلقة 

 . المحافظة على مراقبة دليل مخاطر الشركة - أ

 .النصح وتقديم المساندة لرؤساء الوحدات الوظيفية لتحديد وتقليل األخطار - ب

فة التكل" والذي يعتبر جزءاً ضرورياً من تحليل . بانتظام" قابلية الشركة للمخاطر " دراسة  - ت

الذي يجري لتحديةد األمةواا التةي ينبغةي تحويلهةا لتقويةة وتعزيةز البيئةة الرقابيةة " المنفعة / 

 . بالشركة

 . تحديد المخاطر التي قد تنشأ واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المطلوبة بشأنها - ث

تسهيل عقد ورش العمل عن التحكم والتقيةيم الةذاتي للمخةاطر وإجةراء التةدريا الةداخلي فةي  - ج

 . ت المخاطر التشغيلية وذلك حسا ما تقتضيه الحاجةمجاال

تقديم رؤية موحدة ومستقلة لبيئةة أخطةار الشةركة إلةى لجنةة المراجعةة ومجلةس اإلدارة عبةر  - ح

 . نظام تقارير ترفع بهذا الشأن

 اللجنة التنفيذية  9-

 المبدأ  9-0

مختلةةل المسةةائل كةةالخطط  علةةى المجلةةس تعيةةين لجنةةة تنفيذيةةة مسةةؤولة عةةن تقةةديم التوصةةيات للمجلةةس حةةوا

 .اإلستراتيجية وخطط األعماا ويجا أن تفوض للجنة أيضاً بعض صالحيات المجلس التنفيذية

ويجا على اللجنة التنفيذية أيضاً تصريل مسؤوليات المجلس المتعلقة بتوصيات الترشيحات في المجلس في 

وبةة مةن المهةارات لعضةوية المجلةس حالة حدوث شواور ومراجعة وإبداء التوصةية حةوا االحتياجةات المطل

وإعداد وصل للقدرات والمؤهالت المطلوبةة لعضةوية المجلةس ومراجعةة هيكةل المجلةس ويشةمل ذلةك تقيةيم 

معايير استقاللية أعضاء المجلةس المسةتقلين، ووضةع السياسةات الواضةحة حةوا مكافةآت وتعةويض أعضةاء 

ويجةةا أن تكةةون اللجنةةة مسةةؤولة عةةن تقيةةيم  .المجلةةس والمسةةائل ذات الصةةلة بتعويضةةات ومنةةافع المةةوظفين

واعتماد خطط وسياسات وبرامج التعويض المتبعة في الشركة في إطار توجيهات المجلةس الموضةوعة بهةذا 

 . الشأن

 األحكام والقواعد  9-5

 : يجا أن تكون مسؤوليات اللجنة التنفيذية مندرجة تحت فئتين رئيسيتين 

إبداء التوصية لمجلس اإلدارة حوا الخطط اإلستراتيجية وخطط األعماا المطةورة مةن قبةل اإلدارة  -3

 . والمساعدة على حل خالفات األعماا المعقدة

اتخاذ القرارات حوا المسائل المخولة لها من المجلةس التةي تكةون خةارج نطةاا : صالحيات تنفيذية -4

تلك المسةائل موضةوعات متصةلة بةالموارد البشةرية وقد تشمل . صالحيات الرئيس التنفيذي للشركة

الةخ فةي الحةدود المخولةة .. والتعويض وتقنية المعلومات والنفقات الرأسمالية والمشتريات الرئيسية 

 .للجنة

 تشكيلة اللجنة التنفيذية  9-3

   أشةخاص مةن أعضةاء مجلةس اإلدارة بمةا فةي ذلةك الةرئيس  5-3يجا أن تشكل اللجنة التنفيذية من

مةةدير وويةةدعى الجتماعةةات اللجنةةة كبةةار المسةةؤولين التنفيةةذيين كالمةةدير المةةالي، . نفيةةذي للشةةركةالت

 ً  .الخدمات المساندة عندما يكون حضورهم ضروريا

  تختار اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها . 

   يعد رئيس اللجنة جدوا أعماا الموضوعات التي ستعرض في اجتماعات اللجنة التنفيذية بالتشاور

 . مع الرئيس التنفيذي للشركة واألعضاء اآلخرين
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 -:واجبات اللجنة التنفيذية 9-4

/ لعام للمدير ا( المساندة ) يجوئ للجنة ممارسة معظم الصالحيات الممنوحة للمجلس ، وستقوم اللجنة بالدعم 

ً ألنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي وقرارات مجلس  الرئيس التنفيذي ، في حدود سلطة اللجنة ، وفقا

 .اإلدارة 

يجوئ للجنة أن تقوم بممارسة صالحيات المجلس للعمل على أي أمور خالا الفترات الفاصلة بين  .15

لشركة ، والموافقة على اجتماعات المجلس ، وبهذا الخصوص ، يجوئ للجنة  استعراض عمليات ا

القرارات الهامة للشركة مقدماً ، والعمل مع اإلدارة على تنفيذ خطة العمل واألهدا  االستراتيجية 

 . للشركة 

ووفقاً للقوانين واللوائح المعموا بها ، ال يسمح للجنة أن تتخذ أي إجراء ، يفترض أن تقوم به لجنة 

أخرى من لجان مجلس اإلدارة ، وال يكون للجنة  أخرى تابعة للمجلس ، أو أن تفوض به لجنة

والنظام الداخلي للشركة والوثائق  اللوائحالصالحية أو السلطة في أي إجراء ألي من أحكام 

رج ضمن سلطة لجنة أخرى التنظيمية األخرى التي تتطلا التصويت باإلجماع في المجلس ويند

 .للمجلس 

والتوصية بأي  اللوائحعراض وإعادة تقييم مدى كفاية يجا على اللجنة أن تقوم بصفة دورية باست .16

 . تغييرات مقترحة على المجلس للموافقة عليه 

وتقوم اللجنة بعجراء مثل هذا  يل وتقييم أدائها على أساا سنوي يجا على اللجنة أن تقوم بتحل .17

 . التقييم على نحو ما تراال مناسباً ، من أجل تحسين أدائها 

، من وقت   وم بتنفيذ أي واجبات أخرى يطلبها مجلس اإلدارة بشكل مباشريجا على اللجنة أن تق .18

آلخر ، أو ربما تكون مطلوبة من قبل ، أو كما تراال مناسباً في إطار اللجنة ، تطبيقاً للقوانين السارية 

 .والقواعد واألنظمة 

 . ن للشركة ، والمستشارين والمستقلي لجميع الموظفين يجا أن يكون للجنة وصوالً وير مقيد .19

التوصية لموافقة المجلس على استراتيجيات المدى الطويل والمدى القصير إلدارة جميع األنشطة  .21

 . ذات الصلة بالشركة بطريقة يبلغها أهدافها 

 . مراجعة واعتماد السياسات التنفيذية  .21

/ مرجوة تقييم مدى الخطط والبرامج المقترحة من قبل اإلدارة والتي يمكن أن تحقق األهدا  ال .22

 .المتوقعة 

مراجعة الميزانية العمومية والميزانية التقديرية ومراقبة األداء المالي للشركة وذلك بالتنسيق مع  .23

 .المالية اإلدارة 

تقييم السياسات االستثمارية للشركة ،والمشاركة بنشاط ، واالتفاا مع البنوك التي ستتعامل مع  .24

 .الشركة 

استعراض واقتراح خيارات استراتيجية المجلس والنفقات مثل عمليات الدمج والتملك ، وإعادة  .25

هيكلة قاعدة رأا الماا بما في ذلك النظر في إصدار الصكوك والسندات وفتح فروع في الخارج ، 

 . كامل وحيائة الممتلكات العقارية واالستثمارات االستراتيجية في الشركات التابعة أو المملوكة بال

االجتماع مع كبار المسئولين بشكل دوري لمتابعة سير العمل ومناقشة اقتراحاتهم ، واتخاذ  .26

 . اإلجراءات المناسبة ، ووضع الخطط التنفيذية التفصيلية 

استعراض وتحليل التقارير الدورية المقدمة من قبل كبار المسئولين التنفيذيين فيما يتعلق بتطوير  .27

 . الشركة 
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لكبار المسئولين التنفيذيين في تقديم التقارير إلى الرئيس التنفيذي  المعتمدالقييمات السنوية تطوير الت .28

ً للجداوا الزمنية المحددة  باإلضافة إلى أي مسئوليات أخرى ، كما يجوئ للمجلس تحديدها .، وفقا

 . لهذا الغرض 

 لجنة االستثمار  01

 المبدأ  01-0

سؤولة عن تقديم التوصيات إلى المجلس حوا جميع المسةائل ذات الصةلة يعين مجلس اإلدارة لجنة استثمار م

ويجةا تفةويض اللجنةة إلصةدار القةرارات . باالستثمار كالسياسة االستثمارية للشركة وخطط توئيع األصوا

ويجةا . المتعلقة باالستثمارات في إطار سياسة االستثمار وخطط توئيع األصةوا المعتمةدة مةن قبةل المجلةس

 . للجنة مسؤولة أيضاً عن مراقبة أداء المحفظة االستثماريةأن تكون ا

 األحكام والقواعد  01-5

 االختيار والتشكيل  0- 01-5

  وواحةد او من أعضاء مجلةس اإلدارة، بمةا فةي ذلةك الةرئيس التنفيةذي  3-1تتكون لجنة االستثمار من

 . من الخبراء الخارجيين اثنين

 تختار اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها . 

  يعد رئيس اللجنة جدوا أعماا الموضوعات التي ستعرض فةي اجتماعةات اللجنةة التنفيذيةة بالتشةاور

 .مع الرئيس التنفيذي للشركة واألعضاء اآلخرين

 مسؤوليات اللجنة  01-5-5

 : تكون لجنة االستثمار مسؤولة عن اآلتي

 لسياسات االسةتثمارية للشةركة وتقةديم التوصةيات بهةذا الخصةوص ويشةمل تحديد أهدا  االستثمار وا

 :ذلك

  األهدا  والسياسات طويلة المدى المتعلقة باالستثمارات وبتحديةد مسةتويات تحمةل المخةاطر وتنةوع

 ً  .األصوا وتنوع عمالت االستثمار واالختيار بين إدارة االستثمار داخلياً وخارجيا

  لالستثمار وفقاً للقيود النظاميةاألصوا المسموح بها. 

 تحديد أنواع ومدراء األصوا. 

  تحديد طبيعة ترتيبات إدارة اإلستثمار. 

 تحديد كيفية ومدى تكرار قياا وتحليل األداء. 

  الموافقة على مختلل عمليات االستثمار حسا السياسة االستثمارية المحددة، ويمكن للجنة االستثمار

والمةةدير العةةام االمةةدير المةةالي  او للةةرئيس التنفيةةذي. فةةي حةةدود ماليةةة معينةةةتخويةةل صةةالحيات الموافقةةة، 

 . إلدارة األصوا لممارستها إما بالتضامن أو على انفراد وفقاً لشروط التفويض الممنوح

 تعيين مدراء وأمناء المحافظ االستثمارية وتقييم أدائهم بصفة دورية . 

 بنةاءاً علةى تقيةيم األداء والموضةوعات األخةرى ذات  مراجعة ودراسة السياسةة االسةتثمارية للشةركة

 .الصلة

  تقييم نتائج االستثمار لتحديد نجاح استراتيجيات االستثمار المنفذة وتقديم تقارير عن نتةائج االسةتثمار

 . إلى المجلس والتأكد من التقيد بالسياسة االستثمارية والمبادئ االسترشادية الرئيسية

 قةةة باالسةةتثمار حسةةبما يكةةون ضةةرورياً إلدارة االسةةتثمارات بطريقةةة الموضةةوعات األخةةرى المتعل

 .حكيمة
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 لجنة الترشيحات والمكافأت  00

 المبدأ  00-0

إلدارة كافةةة العمليةةات الخاصةةة "  لجنةةة الترشةةيحات والمكافةةأت" يجةةا أن تكةةون لةةدى الشةةركة لجنةةة تسةةمى 

 . بأعمالها

 األحكام والقواعد  00-5

 . التأكد من سالمة وشفافية اإلجراءات الرسمية لتعيين المجلس -09

تكوين المجلس من أشخاص يتمتعون بالمؤهالت والخبرة الكةافيتين، ليكونةوا قةادرين علةى ممارسةة  -11

 . استقاللية الحكم والقرار في المسائل ذات الصلة باألداء والموارد والمعايير السلوكية

الخبةةرة ) بةةالخبرة المتصةلة بالجوانةا الماليةةة وأعمةاا التةأمينتكةوين المجلةس مةةن أعضةاء يتمتعةون  -10

 . لتمكينهم من تنفيذ مسؤولياتهم على أكمل وجه ... (المالية او التامينية أو اإلدارية 

وعلةةى وجةةه الخصةةوص الةةرئيس التنفيةةذي  إدارة خطةةة التعاقةةا بالنسةةبة لكبةةار المسةةؤولين التنفيةةذيين -11

 .رال لذلكوللجنه صالحيه عزله اذا دعت الضرو

التأكةةد مةةن أن أعضةةاء مجلةةس إدارة الشةةركة ال يشةةغلون عضةةوية مجلةةس إدارة أيةةة شةةركة تةةأمين أو  -13

 . إعادة تأمين أخرى

التأكد من أن عضو مجلةس إدارة الشةركة ال يشةغل عضةوية مجلةس إدارة أكثةر مةن خمةس شةركات  -14

 .مساهمة في آن واحد

التأكد من أن عضو مجلس إدارة الشركة ال يعمل في أي نوع من األعماا المنافسة ألعمةاا الشةركة  -15

 . أو التعامل في أي من فروع نشاطاتها، إال بموافقة الجمعية العامة على وجه التحديد

 .وضع اإلجراءات التي تسهل تعاقا أعضاء المجلس -16

يةةد مكافةةآت أعضةةاء مجلةةس إدارة الشةةركة وضةةع سياسةةات وإجةةراءات رسةةمية تتسةةم بالشةةفافية لتحد -17

 .والرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية وتقييم أدائهم

 مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها  -

 

التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلةس وفقةاً للسياسةات والمعةايير المعتمةدة مةع مراعةاة عةدم . 0

 .مخلة بالشر  واألمانة ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة

المراجعة السنوية لالحتياجةات المطلوبةة مةن المهةارات المناسةبة لعضةوية مجلةس اإلدارة وإعةداد وصةل . 1

للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضةوية مجلةس اإلدارة ، بمةا فةي ذلةك تحديةد الوقةت الةذي يلةزم أن يخصصةه 

 .العضو ألعماا مجلس االدارة

 .دارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤهامراجعة هيكل مجلس اإل. 3

 .تحديد جوانا الضعل والقوة في مجلس اإلدارة ، واقترح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. 4

التأكد بشكل سنوي من اسةتقاللية األعضةاء المسةتقلين، وعةدم وجةود أي تعةارض مصةالح إذ كةان العضةو . 5

 .ركة أخرىيشغل عضوية مجلس إدارة ش

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع . 6

 .تلك السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء

 

 

 

 :إن مهام اللجنة فيما يتعلق بمسائل الترشيح هي ما يلي  00-3

  وضع إجراءات رسمية وشفافة الختيار مجلس إدارة جديد . 

 ضع معايير الختيار المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة في سياا تشكيل المجلس الحالي وهيكله و . 

 أعضاء مجلس اإلدارة عزا  و تقديم توصيات إلى المجس بشأن تعيين . 

  وضع خطة لتحديد وتقييم وتعزيز كفاءات المدير . 
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 بشكل منتظماء مجلس اإلدارة وإعادة النظر فيها وضع خطة لخالفة أعض. 

  استعراض معايير إجراءات تقييم الموظفين ، والذي أعدال المدير التنفيذي. 

 البرنامج التوجيهي في المكان المناسا لةدارة الجديدة ، وإعادة النظر في فعاليته  التاكد من ان . 

  يجا على اللجنة أن تقيم أدائها على أساا سنوي ، وتقوم اللجنة بعجراءات مثل هذا التقييم بالطريقة

 . التي تراها مناسبة من أجل تحسين أدائها 

  اللجنة ستقترح على المجلس إجراء تقييم الذات. 

 : واجبات اللجنة فيما يتعلق بالمكافآت هي ما يلي 00-4

 اء مجلس اإلدارة عضألمكافآت ه التحديد سياس . 

  استعراض ومراجعة سياسات وإجراءات التوظيل واالحتفاظ واإلنهاء لةدارة العليا. 

  التوصية لخطط حوافز المجلس . 

 المراجعة الداخلية إداراة  05

 المبدأ  05-0

يتهةا يجا على لجنة المراجعة اإلشرا  على إدارة المراجعة الداخلية في الشةركة، مةن أجةل التحقةق مةن فاعل

في تنفيةذ األعمةاا والمهمةات المحةددة لهةا، وسةتكون إدارة المراجعةة الداخليةة مسةؤولة لةدى لجنةة المراجعةة، 

ويجا أن يكون مةدير إدارة المراجعةة الداخليةة حةائزاً علةى المةؤهالت المهنيةة القياسةية المطلوبةة لشةغل هةذال 

 . الوظيفة

 األحكام والقواعد  05-5

  المراجعة الداخلية مستقلة في عملياتها عن بقية إدارات الشركةيجا أن تكون إدارة. 

  يكون مدير إدارة المراجعة الداخلية مسؤوالً وظيفياً لدى لجنة المراجعة مع إمكانية الوصوا المباشةر

 .لرئيس لجنة المراجعة

  وضةوابط يجا أن يكون الدور الرئيسي إلدارة المراجعة الداخلية إجةراء المراجعةات المنتظمةة لةنظم

 . الرقابة الداخلية للتأكد من عدم وجود ضعل جوهري في تلك النظم

  يرأا إدارة المراجعة الداخلية شخص يتمتةع بالقةدرات والخبةرات الكافيةة ويسةتطيع تنفيةذ مسةؤولياته

 . ومهامه بتفان وإتقان

 بة ألداء يجةةا أن يتمتةةع موظفةةو إدارة المراجعةةة الداخليةةة بةةالمؤهالت والخبةةرات والقةةدرات المناسةة

 . أعمالهم بصورة مرضية

  يجا أن تستند أعماا إدارة المراجعة الداخلية على تفويض معتمد من قبل المجلس يبين مهام ونطةاا

وسلطات اإلدارة وعالقاتها واستقاليتها التامة عن مختلل مكونات األعماا ويجةا اتبةاع اإلجةراءات 

 . السليمة للمراجعة وتقديم التقارير

 مراجعة الداخلية أيضاً وضع دليل للمراجعة الداخلية لتمكين إدارة المراجعة الداخلية مةن على إدارة ال

 . تنفيذ متطلبات التفويض بفعالية

  يجا على إدارة المراجعة الداخلية إعداد وتنفيذ خطط المراجعة االستراتيجية والسةنوية المعتمةدة مةن

 . قبل لجنة المراجعة

 بعةةة القةةرارات المتخةةذة مةةن قبةةل اإلدارة رداً علةةى نتةةائج مراجعةةي يجةةا علةةى المراجعةةة الداخليةةة متا

 . الشركات والمحاسبين القانونيين وأية جهات نظامية أخرى

  يجةةا علةةى إدارة المراجعةةة الداخليةةة إجةةراء عمليةةات تةةدقيق ومراجعةةة وتحقيقةةات خاصةةة حةةوا أي

المراجعةة بصةفة رسةمية  مجاالت محددة من قبل لجنة المراجعة وحسبما تطلا اإلدارة وتخطةر لجنةة

 . عن تلك األعماا
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  يجا على إدارة المراجعة الداخلية التنسيق مع المحاسةبين القةانونيين للشةركة إلجةراء أعمةاا التةدقيق

والمراجعةةة والتأكيةةد علةةى عةةدم ائدواجيةةة الجهةةود المبذولةةة ومراجعةةة جميةةع المجةةاالت الهامةةة وذات 

 . الصلة على فترات مالئمة

  المراجعةةة الداخليةةة مراقبةةة حةةاالت تضةةارب المصةةالح أو حةةاالت تعةةارض مصةةالح يجةةا علةةى إدارة

األطةرا  ذات العالقةةة الناشةئة بالشةةركة وبخاصةة أي حةةاالت تثيةر خالفةةاً حةوا نزاهةةة إدارة الشةةركة 

 .وتقديم تقارير بشأنها إلى لجنة المراجعة

 

 

 

 ية اللجان الخارج/ شغل العاملين بالشركة لعضوية مجالس اإلدارة  03

 المبدأ  03-0

يخضع شغل أفراد الشركة، سواء إدارة الشركة أو العاملين بها، لعضةوية مجةالس إدارات أو لجةان الشةركات 

 . األخرى لموافقة مجلس اإلدارة

 األحكام والقواعد  03-5

  عند تلقي أي موظل بالشركة أي عرض كي يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى بما فةي ذلةك

أو في أي لجةان أو هيئةات أخةرى كالغرفةة التجاريةة أو المجةالس أو  بالشركه قة أي شركة ذات عال

 . الجمعيات اإلنسانية، يجا الحصوا على موافقة مجلس إدارة الشركة أوالً قبل قبوا ذلك العرض

  يجا علةى المجلةس التأكةد، قبةل مةنح الموافقةة، مةن أن العضةوية المقترحةة لةن تةؤدي أليةة تعةارض

 .باألنظمة واللوائح المطبقة أو تضعل أداء الموظل لمسؤولياته ومهامه الخاصة مصالح أو إخالا

 التقيد والرقابة -03

بعد اعتماد المجلس للمبادئ االسترشادية الرئيسةية المتضةمنة فةي هةذال الالئحةة، يجةا تبليغهةا بوضةوح لكافةة 

وباإلضةافة إلةى ذلةك، يجةا مراقبةة تطبيةق المبةادئ واإلجةراءات والتوصةيات . المستويات اإلدارية بالشةركة

 . المشمولة في هذال الالئحة ومتابعة جميع حاالت عدم التقيد والمطابقة

يخوا المجلس إدارة المراجعة الداخلية للتأكد من تقيد الشركة بهةذال المبةادئ االسترشةادية الرئيسةية المتعلقةة و

بحوكمةةةة الشةةةركة، وعلةةةى إدارة المراجعةةةة الداخليةةةة تقةةةديم تقةةةارير إلةةةى المجلةةةس علةةةى أسةةةاا سةةةنوي بكةةةل 

ولتنفيةذ التزاماتهةا، . د والمطابقةالموضوعات والتطورات المتعلقة بتطبيق هذال المبادئ وأية حاالت لعدم التقي

 . يمكن إلدارة المراجعة الداخلية االستعانة بخبراء من خارج الشركة لمساعدتها في تقييم مستوى التقيد

ويجا إجةراء مراجعةة خاصةة مةن قبةل المحاسةبين القةانونيين للشةركة إلعطةاء المجلةس تأكيةد مسةتقل بنجةاح 

 .وكمة الشركةتطبيق المبادئ االسترشادية الرئيسية لح

 ضمان الجودة  -04

يجا مراجعة هذال الوثيقة وفحصها مرة واحدة في كةل ثةالث سةنوات علةى األقةل ومةن الممكةن مراجعةة هةذال 

 . الوثيقة في أي وقت إذا دعت الحاجة لذلك وأن يتم مطابقتها بجميع الممارسات واألعر  المطلوبة

 


