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كة مساهمة سعودية  شر

 

كة  الئحة حوكمة الشر
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من الجمعية العامة  واعتمادها  12/12/2017الموافق هـ 1439/  03 / 24  بتاريخ  50تم تحديثها بقرار مجلس اإلدارة رقم 

 2017/ 12/ 27بتاريخ 
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 الباب األول: مقدمة

 تمهيد:  -1

ي )سايكو الالئحةهذا  تبي   
كة العربية السعودية للتأمي   التعاون  كة مساهمة سعودية القواعد والمعايت  المنظمة إلدارة الشر ( شر

ي تكفل حماية حقوق المساهمي   
ام بأفضل ممارسات الحوكمة التر كة" وذلك من أجل ضمان االلتر  ويشار إليها فيما بعد بـ "الشر

كات ا حيث تم إعداده ،وحماية حقوق أصحاب المصالح  لمتطلبات الئحة حوكمة الشر
ً
الصادرة عن هيئة السوق المالية  وفقا

ك م،13/02/2017بتاريخ   لالئحة حوكمة شر
ً
ي السعودي بتاريخ  اتووفقا  الصادرة عن مؤسسة النقد العرن 

التأمي  
كات, وقواعد ا22/10/2015  لنظام الشر

ً
كة.  لتسجيل واإلدراج, والنظام األساسم, ووفقا  للشر

 
 

 : الالئحةالهدف من   -2

كة،ئة الحوكمة تحسي   وتنظيم بي كة بحوكمة  ،بها عىل درجة عالية من الشفافية وجعل الحوكمة بالشر ام الشر والتأكيد عىل التر 
ي 
كات عن طريق تنمية اآلنر  : الشر

  .كة وإمكانية المساءلة لها  أداء إداري قائم عىل زيادة قيمة الشر

  كة والمساهمي   بمن فيهم صغار ي فعال بالتعاون مع األشخاص التنفيذيي   من أجل تحقيق مصالح الشر
 
اق دور إشر

 والسعي إىل زيادة حقوق المساهمي   بالطرق المناسبة.  ،لمستثمرينا

 ووجود نظام فعال للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.  ،اإلفصاح والشفافية المالئمة عن المعلومات 

ي تقرير مجلس اإلدارة عما تم تطبيقه من أحكام الئحة الحوكمة 
 
ام باإلفصاح ق كة االلتر  الصادرة من هيئة السوق  ويجب عىل الشر

ي 
ي السعودي واألحكام التر  تطبق وأسباب ذلك. لم المالية ومؤسسة النقد العرن 

كة أطلعو  تعتت  مسؤولية  ا عن تطبيقهوأن مسؤوليتهم ه الالئحة ا عىل وتفهموا هذإن الموظفي   المسؤولي   عن الحوكمة بالشر

كة، كة بتطبيق جميع المواد الواردة به مشتر ام الشر  . ا وعىل هذا فإنهم يعاهدون أنفسهم بالتأكيد عىل التر 

 

 تعريفات:  -3

ي قائمة المصطلحات المستخدمة 
 
ي نظام السوق المالية وق

 
ي الموضحة لها ق

ي هذا النظام المعان 
 
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ق

ي لو 
 
ي  ائح هيئة السوق المالية وقواعدها،ق

ولغرض تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعان 

 الموضحة أمام كل منها مالم يقتض السياق معت  آخر: 

 

كة:  (أ  حوكمة الشر

ي يتم و 
كةالحوكمة هي مجموعة من الهياكل واألنظمة واآلليات والعمليات التر ي تحتوي  ،والرقابة عليها  ضعها من أجل إدارة الشر

والتر

كة ومجلس اإلدارة واألشخاص التنفيذيي   بهدف تنظيم حقوق المساهمي   المختلفة عالقات تنظيم ال عىل  بي   المساهمي   بالشر

ي األجل الطويل. و تنظر 
 
كة  ق حوكمة عىل أنها وسيلة من أجل تحسي   فعالية العمليات بها وجذب االستثمارات الجديدة الإىل الشر

كة. ذات التكلفة الم  نخفضة وتحسي   مكانة وسمعة الشر

 العضو التنفيذي:  (ب

 
ً
 هو عضو مجلس اإلدارة الذي يكون عضوا

ً
 متفرغا

ً
 شهريا

ً
ي راتبا

ي اإلدارة اليومية لها ويتقاض 
 
كة ويشارك ق ي اإلدارة التنفيذية للشر

 
ق

 مقابل ذلك. 
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 العضو غت  التنفيذي: ج(    

 إلدارة 
ً
كة،هو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا  منها.  أو الشر

ً
 أو سنويا

ً
 شهريا

ً
 ال يتقاض  راتبا

 

 العضو المستقل: د(   

ي االستقاللية أي من الحاالت التالية
 
 : عىل سبيل المثال ال الحص  هو العضو الذي يتمتع باالستقاللية التامة ومما يناق

1-  
ً
ي مجموعتها.  أن يكون مالكا

 
كة ق كة أو أي شر ي المائة أو أكتر من أسهم الشر

 
 لما نسبته خمسة ق

كة من  -2 كة أو أي شر ي المائة أو أكتر من أسهم الشر
 
أن يكون ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة ق

 مجموعتها. 

كة من مجموعتها  -3 ي أي شر
 
كة أو ق ي الشر

 
 . ملي   الماضيي   خالل العا أن يكون من كبار التنفيذيي   ق

كة من مجموعتها.  -4 ي أي شر
 
كة أو ق ي الشر

 
 أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة ق

كة من مجموعتها.  -5 ي أي شر
 
كة أو ق ي الشر

 
 أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من كبار التنفيذيي   ق

كة ضمن  -6 ي أي شر
 
كة المرشح لعضوية مجلس إدارتها. أن يكون عضو مجلس إدارة ق  مجموعة الشر

كة من مجموعتها   -7 كة أو بأي شر  خالل العامي   الماضيي   لدى أي من األطراف المرتبطة بالشر
ً
كمراجعي أن يكون موظفا

 لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامي    الموردين،وكبار الخارجيي   الحسابات 
ً
أو أن يكون مالكا

 .  الماضيي  

كة سواء بشكل مباشر أو من خالل جهة يكون من كبار المساهمي   فيها  -8 أن يكون لدية عالقة تعاقدية أو تجارية مع الشر

كة يساوي ماقيمته  ي مبلغ ماىلي من الشر
 فيها ترتب عليها دفع أو تلقر

ً
ي مجلس إدارتها أو مديرا

 
 ق
ً
ألف ريال  250أو عضوا

ي مجلس اإلدارة خالل سعودي بخالف المبالغ المتعلقة بعقود التأم
 
ي يستحقها العضو لقاء عضويته ق

ي   والمكافأت التر

 . تي    السنتي   األخت 

كة.  -9 ي عضوية مجلس إدارة الشر
 
 أن يكون قد أمض  ما يزيد عىل تسع سنوات متصلة أو منفصلة ق

 

 األقرباء من الدرجة األوىل:  ( هـ
 ألب واألم والزوج واألوالد القص. هم ا
 

 أصحاب المصالح:  (و
كة )مثل  ،هم كل شخص له مصلحة مع الشر ، المساهمي   ، العاملي    والموردين(.  العمالء، الدائني  

 
 ( مساهمو األقلية: ز

كة بحيث ال يستطيعون التأثت  عليها.   هم المساهمون الذين يمثلون فئة غت  مسيطرة عىل الشر

 
:  (ح اكمي  التصويت الت 

ي يملكها بحيث يحق له التصويت  ختيار إل أسلوب تصويت 
أعضاء مجلس اإلدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم التر

بها لمرشح واحد أو تقسيمها بي   من يختارهم من المرشحي   دون وجود أي تكرار لهذه األصوات ويزيد هذا التصويت من فرص 
ي مجلس اإلدارة عن طري

 
اكمية لمرشح واحد. حصول مساهمي األقلية عىل تمثيل لهم ق  ق األصوات التر

 
 تطبيق: التاريخ  -4

 من تاريخ اعتماد 
ً
كةمجلس إدارة  اعتبارا ي حالة عدم حدوث  ،لكل الئحة العامة حسب مقتض  الحال ةوالجمعي الشر

 
وق

ي 
 
يعية أو ق كة تتطلب تعديل تعديالت تشر بعد ثالث سنوات  ا ومراجعته ا عىل لجنة المراجعة تقويمه يجب، اللوائحسياسة الشر

 . ا من تاريخ اعتماده
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كة ام بحوكمة الشر ز ي : االلت 
ز
 الباب الثان

كة حوكمة ئمباد -1  الشر

كة يقوم عىل المباد  التالية:  ئإن هيكل حوكمة الشر

  :كة أمام جميع المساهمي    الحوكمة تتيحالمساءلة ي كيفية وضع  ،مساءلة الشر
 
وتقديم إرشادات لمجلس اإلدارة ق

اتيجية كة ومراقبة اإلدارة.  إستر  الشر

  :كة بحماية مصالح المساهمي   وتؤكد عىل معاملتها المتساوية لهم بما فيهم صغار المستثمرين.  تتعهد العدالة  الشر

  :ي عملية اإلفصاح عن جميع المعلومات الهامة المتعلقة بالمركز  تؤكد الشفافية
 
امها بالتوقيت والدقة ق كة عىل التر  الشر

كة،الوبأداء  ،الماىلي  كة الملكية،وهيكل  شر وذلك من خالل قنوات اتصال معينة يمكن لجميع األطراف  ،وبحوكمة الشر
كة الوصول إليها بسهولة.   المهتمة بالشر

  :ي تتضمنها اللوائح و  تدركالمسؤولية
كة والتر كة حقوق جميع األطراف المهتمة بالشر  تشجاألنظمةالشر

ً
ع عىل ، وأيضا

ك بينهما وبي   
 تلك األطراف.  التعاون المشتر

 
 لجميع اللوائح  يؤديو

ً
ي  واألنظمةجميع الموظفي   عملهم وفقا

ر
امهم بالمعايت  المتعلقة بالسلوك األخالق  

المطبقة باإلضافة إىل التر
ي 
ي هذ حددتوالتر

 
ي والعالقة مع أصحاب المصالح. ه الالئحة ق

ر
ي دليل السلوك األخالق

 
 وق

 
 

 لوائح الحوكمة الداخلية:  -2

كة واللوائح التنظيمية الداخلية التالية:  كمة النظام األساسحو الهيكل وعمليات وممارسات  ينظم  للشر

  .كة  الئحة حوكمة الشر

  .  الئحة الجمعية العامة للمساهمي  

  .الئحة مجلس اإلدارة 

  .الئحة لجنة المراجعة 

  .يحات والمكافآت  الئحة لجنة التشر

  .الئحة اللجنة التنفيذية 

 ار. الئحة لجنة االستثم 

  .الئحة لجنة إدارة المخاطر 

 سياسة مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة واإلدارة التنفيذية 

  .الئحة سياسية اإلفصاح والشفافية 

  .الئحة نظام الرقابة الداخلية 

  .الئحة سياسة توزيعات األرباح 

  .ي والعالقة مع أصحاب المصالح
ر
 دليل السلوك األخالق

  .سياسة تعارض المصالح 

  . ام  مسئوليات مراقبة اإللتر 

  .مسئوليات إدارة المخاطر 

  .مسئوليات الخبت  اإلكتواري 

  .مسئوليات وهيكل أعضاء اإلدارة العليا 

 للمتطلبات  أعدت
ً
بالمملكة باإلضافة إىل أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بحوكمة  النظاميةهذه اللوائح الداخلية وفقا

كات.   الشر
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ام بسياسات وممارسات  -3 ز كة:  حوكمةااللت   الشر

ام والمراجعة  كة هم المسؤولي   عن التأكد من االلتر  إن مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة والعضو المنتدب/الرئيس التنفيذي للشر

كة.   الدورية لسياسات وممارسات حوكمة الشر

 

 لرئيس التنفيذيالباب الثالث: الممارسات الجيدة لمجلس اإلدارة والعضو المنتدب وا

كة،ن وجود مجلس إدارة يقظ ومتخصص ومستقل هو أساس وجود نظام جيد لحوكمة إ كة  يؤثر و الشر ي أداء الشر
 
مجلس اإلدارة ق

ي ضوء مصلحة ومنفعة المساهمي   
 
افه وإرشاداته ورقابته لإلدارة التنفيذية وذلك ق كة  يلعبو ،من خالل إشر  نو التنفيذي مديرو الشر

ي عمليات الحوكمة
 
 ق
ً
 هاما

ً
 أهم عنارص نجاح الحوكمة.  منوأن التعاون الفعال بي   جميع األطراف والفصل الواضح للسلطات  ،دورا

 

 الحوكمة لمجلس اإلدارة -1
 أ( السلطات: 

ي النظام األ  حدد 
 
كة والئحة مجلس اإلدارة، ساسجوهر سلطات اإلدارة ق كات  للشر ي نظام الشر

 
يعية ق  للمتطلبات التشر

ً
ووفقا

كات الصادرة عن مجلس هيئة السوق ال كات التأمي    مالية،وقواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشر والئحة حوكمة شر

ي السعودي.   الصادرة عن مؤسسة النقد العرن 

 ب( الحجم: 
النظام  قد حددهلحجم ن هذا اإو  أعضاء،يقل عن خمسة مجلس اإلدارة من العدد المناسب من األعضاء بحيث ال  يتكون
كة والئحة مجلس  األساس ورة توافر الكفاءات والمهارات المختلفة  ومن أهم اإلدارة،للشر ي الحسبان رص 

 
ي أخذت ق

االعتبارات التر
ي األعضاء. 

 
 ق
 
 : انتخاب وإنهاء خدمة األعضاء  ج(

لمدد مماثلة مع مراعاة  االنتخابال تزيد عن ثالث سنوات ويجوز إعادة لمدة تقوم الجمعية العامة للمساهمي   بانتخاب األعضاء 
اتخاذ هذا القرار  لها ويجوز  مدته،وتمتلك الجمعية العامة حق إنهاء خدمة المجلس قبل نهاية  المستقل،المدة الخاصة بالعضو 

 لجميع أو بعض األعضاء. 
 
 
 : األعضاء  تكوين المجلس واستقاللية د(

ي ضوء التإن تكوين مج
 
كما أن الكفاءات والمهارات الموجودة به مناسبة   مثيل المناسب لجميع أصحاب األسهم،لس اإلدارة يتم ق
افية ولتطوير مت كة لواجباته اإلشر اتيجيتها ابعة إدارة الشر ورية للقيام  ،واستر ات والمهارات والمعرفة الص  وكل عضو لديه الخت 

كة ومساهميبواجباته بفعالية ولتحسي   قدرة المجلس عىل تحقيق األ  ها. هداف طويلة األجل للشر
لمجلس ولذلك يجب أن يكون رئيس ا ،بي   منصب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب المدير العام أو الرئيس التنفيذي الجمعال يجوز 

،الألعضاء من ا وللتأكيد  ،عدد االعضاء  عدد األعضاء التنفيذيي   بمجلس اإلدارة ربع األعضاءال يتعدى أن ويجب   غت  التنفيذيي  
ي اتخاذ القرار ولتحقي

 
ي المصالح بي   الجميع،عىل عدم التحت   ق

 
ال يجوز أن يكون أكتر من عضوين من أعضاء مجلس  ق التوازن ق

كةلجهاز التنفيذياإلدارة أعضاء تنفيذيي   )من ا كة تحدد هؤالء ، ( للشر ال تربطهم عالقات الذين األعضاء عىل أنهم األعضاء والشر
كة ي المجلس ووفق تعريف الئحة حوكمة الشر

 
كة بخالف عضويتهم ق ي الباب األول الفقرة ) هامة مع الشر

 
وأن تعكس  (،3لهم ق

 من األعضاء المستقلي   
ً
 مناسبا

ً
ي جميع األحوال ال يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلي    تركيبة مجلس اإلدارة تمثيال

 
وق

 .  عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكتر
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 هـ( لجان مجلس اإلدارة
 : بحد أدن   يجب عىل مجلس اإلدارة أن يشكل اللجان التالية

  .لجنة المراجعة 

  .شيحات والمكافآت  لجنة التر

  .اللجنة التنفيذية 

  اإلستثمار. لجنة 

  .لجنة المخاطر 
كما   وأن تكون لكل لجنة الئحة خاصة بها تحدد عضويتها وسلطاتها وإجراءات العمل الخاصة بها وحقوق ومسؤوليات أعضائها 

كة أن تشعر  ، وعىل الشر يجب حضور رؤساء اللجان أو من ينيبونهم من أعضائها للجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة المساهمي  
ات تطرأ عىل ذلك خالل  اللجان وصفاتماء أعضاء الهيئة بأس عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينهم وأي تغيت 

ات.   خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيت 
 
 إجراءات العمل:  و(

ي أول اجتماع بعد تشكيل المجلس يوضعيجتمع مجلس اإلدارة وفق جدول ثابت 
 
المجلس  عىل قيامويساعد هذا الجدول  ،ق

ي السنة أو أكتر 4ويجتمع مجلس اإلدارة ) ،ووفق هذا الجدول ،بتأدية واجباته بفعالية
 
ذلك حسب ما تتطلبه  و ( أربع مرات ق

ي الئحة مجلس  حددتت مجلس اإلدارة قد يلية المتعلقة باإلعداد الجتماعاعىل أن تكون اإلجراءات التفص ،مصلحة العمل
 
ق

ي اإلدارة وأن جميع أعضاء المجل
 
ي ستناقش ق

وتتضمن هذه ، االجتماعس يتسلمون معلومات كاملة عن الموضوعات التر
ي تتضمن المعلومات المالية المناسبة  جدول األعمال ومحص  االجتماع السابق و  المعلومات

كة والتر ات الرئيسية ألداء الشر المؤشر
كة مع توصيات واضحة التخاذ القرارات ي أعدتها إدارة الشر

س اإلدارة أن يحتفظ بالمحارص  التفصيلية لإلجتماعات وعىل مجل ،التر
ي تتضمن مناقشات المجلس ونتيجة التصويت عىل قراراته

وذلك عىل  ،المجلسأمي   ش و والموقعة من رئيس مجلس اإلدارة  ،التر
 أساس فردي. 

 

 : ز  ز( التدريب وإمكانية استشارة المختصي 
كة وبعض األمور الهامة  توفر  كة برامج توجيهية لألعضاء الجدد عن طبيعة نشاط الشر كة عندما  األخرى،الشر من خارج الشر

 تكون هناك حاجة لذلك. 
 

 ح( المكافآت: 
 حسب النظام األساس)ومقابل حضور االجتماعات افآت السنوية تنفيذيي   تشتمل عىل المكغت  المكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

كة ي جميع األحوال عىل استقالليتهم ،للشر
 
شيحات  . عىل أن ال تؤثر هذه المكافآت ق ويقوم مجلس اإلدارة عن طريق لجنة التر

كة باإلفصاح عنكما   دورية،بصفة  والمكافآت بمراجعة مكافآت األعضاء ي التقرير السنوي.  هذه تقوم الشر
 
 المكافآت ق

 
 

 مجلس اإلدارة:  عضاءأل القروض  ط(
 القروض الشخصية ألعضاء مجلس اإلدارة. ال يجوز منح 

 
 والمسؤوليات: الواجبات  ي(

كة وجميع المساهمي   وليس لمصلحة  يؤدي أعضاء مجلس اإلدارة واجباتهم بإخالص وبعناية كاملة من أجل تحقيق مصالح الشر
ي 
وعىل  ،هم اعضاء فيها مجموعة معينة منهم, ويتوقع من جميع أعضاء المجلس حضور جميع اجتماعات المجلس واللجان التر

ام بعدمجميع األعضاء  ي األحداث  واإلمتناعاستخدام المعلومات الداخلية المتاحة لهم لمصلحتهم الشخصية  االلتر 
 
عن المشاركة ق

ي يمكن أن تؤدي إىل تعارض 
كة المصالحالتر مون باإلفصاح ،مع الشر ي حال حدوث ذلك فإنهم يلتر 

 
ي األعضاء وعىل أصحاب  وق

ر
لباق

ي المجلس عىل القرارات المتعلقة بها المصالح 
 
ي حددت وقد ، أن يمتنعوا عن التصويت ق

 
كة تلك الواجبات والمسؤوليات ق الشر

 الئحة مجلس اإلدارة. 

 

 الرئيس التنفيذيحوكمة العضو المنتدب/  -2
كة  كة تحتاج إىل القيادة الفعالة من قبل العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي للشر كة أن اإلدارة اليومية ألنشطة الشر تتفهم الشر

كة. من الفريق هو  ضمنوالمديرين المعاوني   له وأن العمل  ي تواجهها الشر
 أفضل األساليب لمواجهة التحديات التر
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 أ( السلطة
كة وتطبيق أهدافها ن له باإلدار و ن المعاونو ن التنفيذيو التنفيذي والمدير  يقوم العضو المنتدب/الرئيس  ة اليومية للشر

اتيجيتها.   واستر
 
 

 ب( االختيار وإنهاء الخدمة
ح  التنفيذي،يقوم مجلس اإلدارة باختيار العضو المنتدب/الرئيس  ي المقابل بتقديم مقتر

 
ويقوم العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي ق

إنهاء خدمة العضو  ولمجلس اإلدارة العتمادهمعن المديرين التنفيذيي   الذين سوف يقوم باالستعانة بهم إىل مجلس اإلدارة 
ي أي وقت. 

 
 المنتدب/الرئيس التنفيذي والمديرين التنفيذيي   المعاوني   له ق

 
 التعاقبخطط  ج(

ي التعامل مع فقدخطة يقوم مجلس اإلدارة بإعداد 
 
كة، الرئيسيي   ي   التنفيذي المديرين انللتعاقب توضح فعالية المجلس ق  بالشر

ي هذا الشأن يقوم العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي بتقديم قائمة لمجلس اإلدارة تتضمن األشخاص 
 
ولمساعدة مجلس اإلدارة ق

كة.   المناسبي   إلحاللهم محل المديرين التنفيذيي   الرئيسي   بالشر
 

 د( الواجبات والمسؤوليات 
كة وجميع المساهمي   يقوم العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي بتأدية واجباته بإخالص  وبعناية كاملة من أجل تحقيق مصالح الشر

وعىل العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي والمديرين التنفيذيي   المساعدين له االمتناع عن  ،وليس لمصلحة مجموعة معينة منهم
كة ي يمكن أن تؤدي إىل تعارض مصالحهم مع مصالح الشر

ي األحداث التر
 
يهم اإلفصاح عن ذلك وإذا حدث ذلك عل ،المشاركة ق

كة.   لضوابط سياسة تنظيم تعارض المصالح بالشر
ً
 لمجلس اإلدارة وفقا

 
 

 : ز  الباب الرابع: حقوق المساهمي 
ي أرباحها 

 
كة وق ي إدارة الشر

 
ي نظمت  قد  وجميع الحقوق ،جميع المساهمي   لهم حق المشاركة ق

 
كة  النظام األساس وحددت ق للشر

 واللوائح الداخلية.  واألنظمة
 

ز  -1  الجمعية العامة للمساهمي 

كة الئحة للجمعية العامة للمساهمي   توضح جميع اإلجراءات المتعلقة بإعداد وإدارة واتخاذ القرارات بها.   لدى الشر

 أ( االنعقاد: 
عدد من  لجنة المراجعة أوأو  الخارجيي    الحسابات ذلك مراجعي أو إذا طلب  ية العامة بدعوة من مجلس اإلدارةتنعقد الجمع

ي المائة(  %5 ) المساهمي   تمثل ملكيتهم
 
 . وكل مساهم مدعو للمشاركة والتصويت خالل انعقاد الجمعية ،عىل األقل خمسة ق

ة أيام عىل األقل وكل المعلومات المتعلقة بها جدول األعمال  و عن تاريخ انعقاد الجمعية  ويعلن أو وفق المدة  ،قبل الموعد بعشر
ي تنص عليها اللوائح التشر 

ي تناقش بالجمعية  ،يعية أو أي تعديل الحق عليها التر
ي الموضوعات التر

 
بحيث يتمكن من اتخاذ القرارات ق

كة ي مدينة المركز الرئيسي للشر
 
ي صحيفة يومية توزع ق

 
ي وق

ون  كة اإللكتر ي موقع السوق المالية وموقع الشر
 
كما   ،ويتم نشر الدعوة ق

ي استخدام وسائل الت
وترسل صورة من الدعوة  ،وتشتمل الدعوة عىل جدول األعمال ،لمساهمي   قنية الحديثة لالتصال باينبع 

كة هم المسؤولون عن تلك اإلجراءات ويتم تنفيذها بواسطة  ،وجدول األعمال إىل هيئة السوق المالية واألشخاص التنفيذيي   بالشر
ي  المساهمي    شئونمدير / مجلس اإلدارةأمي   ش 

حات والموضوعات التر كة طرق عادلة وفعالة لتقديم المقتر ويجب أن يكون للشر
حات تتضمن ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة  مقتر

ً
وعىل مجلس اإلدارة عند إعداد جدول األعمال  ،يحتوي عليها جدول األعمال وأيضا

ي إدراجها عىل جدول أع
 
ي يرغب المساهمون ق

ي االعتبار الموضوعات التر
 
وز للمساهمي   الذين يملكون ويج ،مال االجتماعأن يأخذ ق

ي المائة ( خمسة%5)نسبة 
 
كة إضافة موضوع أو أكتر إىل جدول أعمال الجمعية ال ق  ،عامة عند إعدادهعىل األقل من أسهم الشر

 جدول األعمال أو تعديله بعد اعتماده من مجلس اإلدارة.  وال يجوز تغيت  
 

: ب( إدارة الجمعية العامة  ز  للمساهمي 
ي يتضمنها 

ي التصويت عىل الموضوعات التر
 
ي الجمعية العامة وق

 
ورية لتسهيل مشاركة المساهمي   ق كة كل األساليب الص  تتبع الشر

ويجب أن تكون إجراءات  ،مكان انعقاد الجمعية بحيث يمكن لغالبية المساهمي   الوصول إليه بسهولة ويحدد جدول األعمال 
كة بمساعدة المساهمي   التسجيل مناسبة ويقوم األ  ي حالة عدم تمكن  شخاص التنفيذيون بالشر

 
بممارسة حقوقهم التصويتية ق

 من الحضور الفعىلي للجمعية وذلك عن طريق منح هؤالء المساهمي   حق الوكالة المكتوب
إلشخاص آخرين من غت   ةالمساهمي  

كة ي الشر
أو من خالل خدمة التصويت عن بعد حسب ضوابط واجراءات هيئة السوق  ،أعضاء مجلس اإلدارة ومن غت  موظق 

ورة حضور كل من أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيي   ورئيس لجنة المراجعة  كة عىل رص   ومراجعي المالية وتؤكد الشر
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ل المساهمي   ولكل مساهم الحق للجمعية العامة وذلك بهدف اإلجابة عىل أي أسئلة أو استفسارات من قب الخارجيي   الحسابات  
ي يحتويها جدول األعمال ويقوم رئيس الجمعية العامة بإدارة

ي مناقشة وتقديم أسئلة واستفسارات متعلقة بالموضوعات التر
 
 ق

ة وأن  كة آليات فعالة لعملية التصويت  ،عملية التصويت بشيةتتم االجتماع بعدالة ومهنية وخت  ويجب أن تكون لدى الشر
ي النظام وأن يكون قد جرى تنظيم وتحد ،غت  العادلةالية حقوق صغار المساهمي   من التصفات تضمن حما

 
يد هذه اآلليات ق

ي الجمعية العامة بالشفافية   األساس
 
كة والئحة الجمعية العامة للمساهمي   وأن تتمت   اإلجراءات المستخدمة لفرز األصوات ق للشر

  عىل نتائج التصويت. وال تتضمن أي احتماالت من شأنها التأثت  
 
 النتائج:  ج(

ي اقرب وقت بعد انتهاء 
 
ي نهاية اجتماع الجمعية العامة أو ق

 
ها   االجتماع،توزع نتائج التصويت عىل المساهمي   ق كما يجب نشر

ويد هيئة السوق المالية بنسخة من محص   للعامة كة بتر  ي وعىل موقع تداول وتقوم الشر
ون  كة اإللكتر بوضعها عىل موقع الشر

ة( أيام من تاريخ   . االنعقاد االجتماع خالل )عشر
 

 : ي  د( المسجل الخارج 
ي مستقل لمتابعة سجل   مسجل خارج 

كة بتعيي   ،تقوم الشر كة عىل الثقة والفع المساهمي   ي وتؤكد الشر
 
نظام تسجيل  الية ق

ي مستق ها هيكل الملكية ألسهم  مسجل خارج 
 تمت   بالسمعة الطيبة. يل من خالل اختيار وتعيي  

 

 الصلة:  ذويتعامالت األطراف  -2

كة باإلفصاح عن المعلومات المناسبة والمتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذوي الصلة متضمنة معلومات عن درجة  تقوم الشر
كة. القرابة مع أعضاء ال  مجلس أو المسئولي   بالشر

 

 سياسية توزيع األرباح:  -3

كة كة بإعداد وإتباع الئحة خاصة بسياسة توزيع األرباح بما يحقق مصالح المساهمي   والشر كة تمكي    . تقوم الشر وعىل الشر
ي تقرير مجلس اإلدارة

 
ي اجتماع الجمعية العامة واإلشارة إليها ق

 
وتتمثل أهداف  ،المساهمي   من االطالع عىل هذه السياسة ق

 : ي التاىلي
 
 سياسة توزيع األرباح ق

 

  يمكن فهمها والتنبوء بها لتحديد قيمة التوزيع. إنشاء آلية واضحة 

  زيع تتمت   بالسهولة والفعالية. إجراءات سداد التو أن التأكد من 

  .التأكد من أن سداد التوزيع المعلن عنه يتم بقيمته الكاملة ووفق مواعيد السداد 

 

 الباب الخامس: الشفافية واإلفصاح عن للمعلومات: 
 

كةمبادالالشفافية والدقة والتوقيت المناسب لإلفصاح عن المعلومات من تعتت    . ئ األساسية للحوكمة بالشر
 

 سياسة وممارسات اإلفصاح:  -1

كة عن جميع المعلومات الهامة وتوفر إمكانية حصول المساهمي   عليها  تفصح ،الشر
ً
وتحتوي تلك المعلومات عىل الوضع  مجانا

كة وأدائها وهيكل الملكية وهيكل الحوكمة بها وتأكيد بأن مجلس اإلدارة قد قام بإعداد واعتماد الئحة الشفافية  الماىلي للشر
كة تقوم بنشر تقريرها السنوي الكامل والذي يحتوي عىل جزء خاص بحوكمة واإلفص كة،اح عن المعلومات وأن الشر وتقوم  الشر

كة وجدول األحداث الخاص بها  ي األوقات  باإلفصاح عن ممارسات حوكمة الشر
 
ي ق

ون  والمعلومات الهامة عىل موقعها اإللكتر
 المناسبة. 
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 إعداد القوائم المالية:  -2

كة بالسجالت المحاسبية وتعد القوائم المالية الكاملة وفق معايت  المحاسبة المعتمدة بالمملكة وتقوم باإلفصاح  تحتفظ الشر
ات المتعلقة بالقوائم المالية لكي يتمكن  ي كما يتم اإلفصاح عن التفست 

ون  كة اإللكتر ي التقرير السنوي وعىل موقع الشر
 
عنها ق

كة  المستخدم لتلك القوائم أن ي ولجنة المراجعة  الخارجيي    ومراجعي الحساباتتعتت  تقارير مجلس اإلدارة كما قوم أداء الشر
 مكملة لتلك المعلومات المالية. 

 

 الرقابة ولجنة المراجعة:  -3

اف عىل إعداد التقارير  تومسؤولياتتمثل مهام  : اإلشر ي ثالثة موضوعات أساسية هي
 
وإدارة المخاطر  . الماليةلجنة المراجعة ق

ي الشؤون المالية وقد  . والخارجية الداخليةمراجعة وال
 
ة المناسبة ق  نظمتتتكون اللجنة من أعضاء غت  تنفيذيي   ممن لديهم الخت 

ي الئحة خاصة بها. سلطات 
 
 ومسئوليات وإجراءات العمل واإلجراءات الخاصة باللجنة ق

 

 المراجعة الخارجية:  -4

كة  الخارجيي   الحسابات  مراجعي يقوم  كة  مستقالن انويعتت   المالية،بمراجعة قوائم الشر ،عن إدارة الشر ويتم  والمساهمي  
 من مجلس اإلدارة بناء عىل توصية لجنة المراجعة.  ممن قبل الجمعية العامة للمساهمي   بعد ترشيحه مارهياخت
 

 هيكل الملكية:  -5

ورة قيام المساهمي   الذين يمتلكون  كة عىل رص  كة باإلفصاح عنها. 5نسبة تزيد عن تؤكد الشر  % من أسهم الشر
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ي 
كة العربية السعودية للتأمي   التعاون   الشر

كة مساهمة سعودية  شر

 

ز   الئحة الجمعية العامة للمساهمي 

 20/3/2011الموافق   15/4/1432بتاريخ  25اعتمدت هذه الالئحة بقرار مجلس اإلدارة رقم 

 10/5/2016الموافق  3/8/1437بتاريخ  36اإلدارة رقم وعدلت بقرار مجلس 

  12/12/2017الموافق هـ 1439/  03 / 24  بتاريخ  50تم تحديثها بقرار مجلس اإلدارة رقم 

 

كة  توقيع رئيس مجلس اإلدارة                                                               ختم الشر

 

 

 

 

 

 



v.3                                                                                          14 
 

 المحتويات: 

 األوىل: مقدمة عامةالمادة 
ز  المادة الثانية:   سلطات الجمعية العامة للمساهمي 

ز  ي إدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للمساهمي 
ز
ي يرغب المساهمون ف

 المادة الثالثة: الموضوعات الت 
ز المادة الرابعة: الدعوة وا  إلعداد للجمعية العامة للمساهمي 

 غت  العاديةعية العامة المادة الخامسة: الدعوة واإلعداد للجم
ز   المادة السادسة: إدارة الجمعية العامة للمساهمي 

 المادة السابعة: اإلجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات واالحتفاظ بالمستندات

 

 المادة األوىل: مقدمة عامة

ي  -1
كة العربية السعودية للتأمي   التعاون  كة مساهمة  ،أعدت الئحة تنظيم أعمال الجمعية العامة لمساهمي الشر شر

كات  ،سعودية  لالئحة  م13/02/2017الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ وفق متطلبات الئحة حوكمة الشر
ً
ووفقا

ي السعودي بتاريخ   الصادرة عن مؤسسة النقد العرن 
كات التأمي   كات22/10/2015حوكمة شر وقواعد  ،م ونظام الشر

 للنظام األساس ،التسجيل واإلدراج
ً
كة.  ووفقا  للشر

ي تىلي تاريخ  -2
يعمل بهذه الالئحة بعد اعتمادها من مجلس اإلدارة وتطبق عىل جميع الجمعيات العامة للمساهمي   التر

 اعتمادها. 

،تنظم هذه الالئحة سلطات وإجراءات دعوة وإعداد وإقامة الجمعية العامة  -3 واإلجراءات الخاصة بانتخاب  للمساهمي  

 ات األخرى المتعلقة بها. األشخاص القائمي   عليها والموضوع

كة.  -4  الجمعية العامة للمساهمي   هي أعىل جهة مسيطرة وحاكمة للشر

 وذلك خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة  -5
ً
كة بعقد الجمعية العامة للمساهمي   مرة واحدة عىل األقل سنويا تقوم الشر

 المالية. 

 

ز   المادة الثانية: سلطات الجمعية العامة للمساهمي 

:  العادية الجمعية العامة اختصاصاتكون الموضوعات التالية ضمن ت -1  للمساهمي  

كة، شؤون بجميع العادية العامة الجمعية تختص العادية، غت  ال العامة الجمعية هب تختص ما عدا  :يىلي  ما خاصةو  الشر
 .وعزلهم اإلدارة سمجل أعضاء تعيي     (أ
خيص  (ب ي  التر

 
ة مصلحة اإلدارة سمجل لعضو يكون أن ق ة غت   أو مباشر ي  مباشر

 
ي  والعقود األعمال ق

كة، لحساب تتم التر   الشر
كات نظام أحكام وفق وذلك  .التنفيذية هولوائح الشر

خيص ج(  اك التر ي  اإلدارة سمجل عضو باشتر
 
كة، منافسة هشأن من عمل أي ق كة ينافس أن أو الشر ي  الشر

 
   النشاط فروع أحد ق

كات نظام أحكام وفق وذلك ،تزاوله الذي  .التنفيذية ولوائحه الشر
ام مراقبة د(  كات نظام بأحكام اإلدارة سمجل أعضاء التر  كة ونظام العالقة ذات األخرى واألنظمة التنفيذية ولوائحه الشر    الشر

ر أي وفحص األساس، كة، أمور تدبت   إساءتهم أو األحكام لتلك مخالفتهم عن شأني رص  تبة المسؤولية وتحديد الشر  المتر
  تراه ما  واتخاذ ذلك، عىل

ً
ي  مناسبا
 
  الشأن هذا ق

ً
كات لنظام وفقا  .التنفيذية ولوائحه الشر

  المراجعة ةنلج تشكيلهـ( 
ً
كات نظام ألحكام وفقا  .التنفيذية ولوائحه الشر

كة المالية القوائم عىل الموافقة و(   .للشر
 .اإلدارة سمجل تقرير عىل الموافقةز( 
ي  البتح( 

 
احات ق  .الصافية األرباح توزيع طريقة بشأن اإلدارة سمجل اقتر

كة، حسابات مراجعي  تعيي   ط(  هم، ،تعيينهم وإعادة مكافآتهم، وتحديد الشر  .تقاريرهم عل والموافقة وتغيت 
ي  النظري( 

 
ي  واألخطاء المخالفات ق

كة حسابات مراجعي  من تقع التر ي  الشر
 
ي  لمهامهم، أدائهم ق

 
 بها ُيخطرها – صعوبات أي وق

كة حسابات مراجعو كة إدارة أو  اإلدارة سمجل بتمكي    تتعلق – الشر ها والسجالت الدفاتر عىل االطالع من لهم الشر  من وغت 
ي  مناسبا تراه ما واتخاذ مهامهم، ألداء الالزمة واإليضاحات والبيانات الوثائق

 
 .الشأن هذا ق

كة احتياطي  تجنيب وقفك(  كة مال رأس من %100  بلغ ما متر  النظامي  الشر  هذه منه جاوز ما توزيع وتقرير المدفوع، الشر
كة مساهمي  عىل النسبة ي  الشر

 
ي  المالية السنوات ق

كة تحقق ال  التر   فيها الشر
ً
 .صافية أرباحا

ي  االحتياطي  استخدامل( 
ر
كة االتفاق ي  للشر

 
، لغرض هتخصيص عدم حال ق  عىل بناءً  االحتياطي  هذا استخدام يكون أن عىل معي  

اح ي  اإلدارة سمجل من اقتر
 
ي  هاألوج وق

كة عىل بالنفع تعود التر  .المساهمي    أو الشر
كة أخرى احتياطيات تكوينم(  ي  واالحتياطي  النظامي  االحتياطي  بخالف للشر

ر
 .فيها والتصف االتفاق
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كة الصافية األرباح من مبالغ اقتطاعن(  كة لعامىلي  اجتماعية مؤسسات إلنشاء للشر   يكون ما لمعاونة أو  الشر
ً
 هذه من قائما

  المؤسسات،
ً
ي  ورد لما وفقا

 
ين التاسعة المادة ق كات نظام من المائة بعد والعشر  .الشر

كة، أصول من %50  من أكتر  بيع عل الموافقةر(  ي  سواء الشر
 
ي  خالل صفقات عدة أم واحدة صفقة ق

  عشر  اثت 
ً
 تاريخ من شهرا

ي  بيع، صفقة أول
 
 الحصول فيجب العادية، غت   العامة الجمعية اختصاصات ضمن يدخل ما  األصول تلك بيع تضمن حال وق

 . ذلك عىل العادية غت   العامة الجمعية موافقة عل
 
:  العاديةغت   الجمعية العامة اختصاصاتتكون الموضوعات التالية ضمن -2  للمساهمي  
 
كة نظام تعديل (أ ي  التعديالت باستثناء األساس الشر

  التر
 
عد
ُ
كات نظام أحكام بموجب ت  .باطلة الشر

كة مال رأس زيادة   (ب ي  المقررة األوضاع وفق الشر
 
كات نظام ق  .التنفيذية ولوائحه الشر

كة مال رأس تخفيضج(   ي  الشر
 
كة حاجة عن زيادته حال ق كة  يتنمُ  إذا أو الشر ي  المقررة األوضاع وفق مالية، بخسائرالشر

 
 ق

كات  نظام  .التنفيذية ولوائحه الشر
ي  احتياطي  تكوين تقريرد(  

ر
كة اتفاق ص األساس نظامها هعلي صني للشر ، لغرض ويخصَّ  .فيه والتصف معي  

كة استمرار تقريرهـ(   ي  المعي    األجل قبل حلها أو الشر
 
 .األساس نظامها ق

اء عملية عل الموافقةو(   كة أسهم شر  .الشر
ائها إقرار أو ممتازة أسهم إصدارز(    بناءً  وذلك عادية، إىل الممتازة األسهم تحويل أو ممتازة أسهم إىل عادية أسهم تحويل أو شر

ي  نص عىل
 
كة نظام ق   األساس الشر

ً
  الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط ووفقا

ً
كات لنظام تنفيذا كات الخاصة الشر  بشر

 .المدرجة المساهمة
ي  األسهم لعدد  األقض الحد وبيان أسهم، إىل للتحويل قابلة تمويلية صكوك أو دين أدوات إصدار ح( 

 مقابل إصدارها يجوز التر
 .الصكوك أو األدوات تلك
ي  للعاملي    هانم جزء أو المال رأس زيادة دنع المصدرة األسهم تخصيص ط( 

 
كة ق كات الشر  من أي أو بعضها، أو التابعة والشر

 .ذلك
ي  للمساهمي    األولوية بحق العمل وقفي( 

 
 لغت   األولوية إعطاء أو  نقدية حصص مقابل المال رأس بزيادة االكتتاب ق

ي  المساهمي   
 
ي  الحاالت  ق

كة، لمصلحة مناسبة تراها التر ص إذا الشر
ُ
ي  ذلك عىل ن

 
كة نظام ق  للجمعية ويجوز األساس الشر

ي  داخلة قرارات تصدر أن العادية غت   العامة
 
  القرارات تلك تصدر أن عىل العادية، العامة الجمعية اختصاصات ق

ً
 وفقا

وط ي  الممثلة لألسهم المطلقة باألغلبية المحددة العادية العامة الجمعية قرارات إصدار لشر
 
 .االجتماع ق

 

ي تندرج تحت سلطات الجمعية العامة للمساهمي   لمجلس اإلدارة أو إىل اإلدارة التنفيذية  -3
ال يجوز تفويض الموضوعات التر

كة.   بالشر

 

ي يرغب 
احات الخاصة بالموضوعات الت  ي إدراجها ضمن جدول أعمال االمادة الثالثة: االقت 

ز
لجمعية العامة المساهمون ف

ز   العادية للمساهمي 

كة إضافة موضوع أو أكتر إىل جدول أعمال الجمعية 5يجوز للمساهمي   الذين يمتلكون نسبة  -1 % عىل األقل من أسهم الشر

 .  العامة للمساهمي  

شيح أشخاص لعضوية -2 كة قبل  يجب أن تسلم الموضوعات الخاصة بقيام المساهمي   بتر كة إىل الشر مجلس إدارة الشر

 عىل األقل. 
ً
ي سوف تنتخب المجلس الجديد بمدة ثالثي   يوما

 موعد الجمعية العامة التر

ي  -3
احات الخاصة بالموضوعات التر ي تضمينها جدول أعمال الجمعية العامة  يرغب المساهمونيجب أن ترسل االقتر

 
 ق

 عىل األقل وأن ترسل عن طريق:  للمساهمي   
ً
 قبل موعد الجمعية العامة بمدة ثالثون يوما

               . كة وموجه إىل مسؤول عالقات المساهمي   يد المسجل لعنوان المقر الرئيسي للشر  أ( الت 

ة  ب(               لك. مقابل سند استالم بذ المساهمي    شؤونمدير / مجلس اإلدارةألمي   ش التسليم مباشر

احات الخاصة -4 ي إدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية  يجب أن يوقع المساهمون عىل االقتر
 
ي يرغبون ق

بالموضوعات التر

ي حالة قيام الوكالء بالتوقيع عنهم
 
وع الخاص بتلك  ،العامة للمساهمي   وق يجب أن ترفق تلك الوكاالت مع المشر

 الموضوعات. 
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احات الخاصة بجد -5 شيح أشخاص لعضوية مجلس اإلدارة ول األعمال والمتعلقة بقيام المساهمي   يجب أن تكون االقتر بتر

:  ةمكتوب ي
 وتوضح اآلنر

احات وعناوين مراسال               . الواضحة تهمأ( أسماء المساهمي   الذين قدموا تلك االقتر

ام باالحتفاظ بهذه األسهم أو              نعقاد الجمعية. إمنها إىل حي    بأكتر ب( عدد االسهم الخاصة بهم وتصنيفها مع االلتر 

ي )أ( و )ب( من الفقرة ) -6
 
شيح 5باإلضافة إىل ما ذكر ق احات الخاصة بقيام المساهمي   بتر

( اعاله يجب أن تتضمن االقتر

كة عىل   المعلومات التالية: أشخاص لعضوية مجلس إدارة الشر

ي وتاريخ ميالدهأ(            
 . اسم المرشح الثالنر

ي حصل عليها المرشح وتاريخ حصوله عىل كل شهادة والجهة التعليمية المانحة لها.           
 ب( الشهادات العلمية التر

ي شغلها خالل العشر سنوات الم ج(          
ة المهنية للمرشح متضمنة المناصب التر  اضية. الخت 

ي ينتمي إليها المرشح أو  د(          
كات والجهات التر  له مصالح بها.  قائمة بالشر

ي حالة وجودها.  بأقاربقائمة  هـ(         
 
كات التابعة لها مع تحديد درجة القرابة ق كة والشر  المرشح من المديرين التنفيذيي   بالشر

ي المرشح           
 
ة الالزمة لتأدية مهامه.  والتأمينيةوالمعرفة باألمور المالية  األمانةو( يجب أن تتوفر ق  والخت 

 
 

احات المقدمة من المساهمي   بخصوص ترشيح أي شخص لعضوية مجلس اإلدارة موافقة  -7
المرشح يجب ان تتضمن االقتر

شيح.  الكتابية  عىل هذا التر

شيحات  -8 احات الخاصة بالمرشحي   لعضوية المجلس بمراجع والمكافآتيقوم مجلس اإلدارة من خالل لجنة التر
ة تلك االقتر

 واتخاذ قرار بالقبول أو الرفض. 

 

ي جدول   بعض أو يجب إرسال القرار الذي قد يتخذه مجلس اإلدارة بعدم تضمي    -9
 
كل الموضوعات المقدمة من المساهمي   ق

من قبل المساهمي   لعضوية مجلس اإلدارة إىل المساهمي   الذين قدموا  رشحوا أو بعدم إدراج أسماء األشخاص الذين  ،األعمال

احات.   تلك االقتر

كة ابالغ  -10 ي السعوديعىل الشر شح لعضوية  مؤسسة النقد العرن  تحديد أسباب  المجلس مععند رفض أي من طلبات التر
 الرفض. 

 

ي جدول  -11
 
ح المساهمون إدراجها ق ي يقتر

اح  األعمال،باإلضافة إىل الموضوعات التر ي حال عدم قيام المساهمي   باقتر
 
أو ق

ي يراها مناسبة  المجلس،موضوعات أو عدم كفاية عدد المرشحي   لعضوية 
ي إضافة الموضوعات التر

 
فلمجلس اإلدارة الحق ق

شيحوإضافة مرشحي   إىل قائمة  األعماللجدول  أمام  أسماؤهم الذين تطرحبحيث يفوق عدد المرشحي   لمجلس اإلدارة  التر
 . ة فرصة االختيار من بي   المرشحي   الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العام

 

 مال الموضوعات التالية عىل األقل: يجب أن يتضمن جدول األع -12

ي حال انتهاء مدة خدمتهم. أ(      
 
 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو التجديد لهم ق

 . الخارجيي   مراجعي الحسابات  اعتماد تعيي   ( ب    
كة.       ج( اعتماد التقرير السنوي للشر
ي يجب أن      

كة والتر انية  عىلوال تكون قارصة  تشتملد( اعتماد القوائم المالية للشر    وقائمة األرباح والخسائر  العموميةالمت  
 قائمة الدخل(. )

كة.  التوزيعات،هـ( اعتماد توزيع األرباح وإجراءات سداد       للنتائج المالية السنوية للشر
ً
 أو توزيع الخسائر وذلك وفقا

 و( إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.     
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ز المادة الرابعة: الدعوة واإلعداد للجمعية العامة العادية ل  لمساهمي 

الدعوة للجمعية العامة العادية للمساهمي   من مهام مجلس اإلدارة كما أنه عىل مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية  -1

 لإلنعقاد إذا طلب ذلك أي من: 

 . الخارجيي   مراجع الحسابات أ(    
 لجنة المراجعة. ب( 
كة. 5ما ال يقل عن  عدد من المساهمي   يمتلكونج(   % من راس مال الشر

 من تاريخ طلب مراجعي  30لم يدعها مجلس اإلدارة خالل  إذا اىل االنعقاد  العامة الحسابات دعوة الجمعية ويجوز لمراجعي 
ً
 يوما

 الحسابات. 

ي تا يحدد  -2
 
ي يمتلكها المساهمون الذين قدموا طلب الدعوة النعقاد الجمعية العادية ق

ريخ تقديمهم لطلب عدد االسهم التر
 ليوم انعقاد الجمعية.  باألسهمالدعوة ويجب عليهم االحتفاظ 

ي وقت انعقاد الجمعية.   يعد    -3  لدى المسجل الخارج 
ي يحتويها سجل المساهمي  

 كشف المساهمي   بناء عىل البيانات التر
ي تمكن حامىلي األسهم من حضور الجمعية العامة العادية  -4

كة التوكيالت المصدقة التر ،يجب أن تقدم الشر قبل  للمساهمي  
 انعقاد الجمعية. 

 يجب أن يحتوي سجل المساهمي   عىل المعلومات التالية:  -5

 . الرباعي أ( اسم المساهم        
 للمساهم.  ب( نوع ورقم وتاريخ ومكان إصدار الهوية الشخصية     
 عنوان المساهم الذي يمكن إرسال المراسالت عليه.  ج(      
ي يمتلكها.       

 د( عدد ونوع األسهم التر
 هـ( رقم هاتف المساهم.      

 

ي وقت انعقاد الجمعية.  -6  لدى المسجل الخارج 
ي يحتويها سجل المساهمي  

 يعد كشف المساهمي   بناء عىل البيانات التر

ة أيام عىل األقل من تاريخ عقد الجمعية.  تنشر الدعوة لعقد  -7  الجمعية العامة العادية للمساهمي   قبل عشر

كة  -8 يجب نشر الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمي   حسب النظام وعن طريق موقع الشر

www.saico.com.sa  ي صحيفة ي تداولوموقع
 
ي المركز الرئيسوق

 
 ومية توزع ق

ي للمساهمي   الفرصة للمشاركة الفعالة  تتاحيجب أن  -9
 
اجتماعات الجمعية العامة ويجوز عقد اجتماعات  والتصويت ق

ي مداوالتها والتصويت عىل قراراتها بواسطة وسائل التقنية 
 
اك المساهم ق وذلك  الحديثةالجمعيات العامة للمساهمي   واشتر

كات المدرجة.  كات الخاصة بالشر  لنظام الشر
ً
 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

ً
 وفقا

 للتعليمات الصادرة من الجهة  الدعوة إىل هيئة السوق المالية منيجب إرسال صورة  -10
ً
خالل المدة المحددة للنشر )وفقا

 المختصة(. 

: يجب أن تحتوي الدعوة لعقد الجمعية ال -11 ي
 عامة السنوية للمساهمي   عىل اآلنر

       . كة الرئيسي  أ( االسم الكامل وعنوان الشر
 تاريخ ومكان وتوقيت انعقاد الجمعية.  ب(     
الوقت والمكان الذي تم تحديده لقيام المساهمي   بعملية التسجيل للحضور مع مراعاة اختيار الوقت والمكان  ج(     

.  المالئمي   لتيست    مشاركة أكت  عدد من المساهمي  
 د( جدول األعمال.      
ي جدول األعمال والعنوان الذي     

 
هـ( اإلجراءات الالزمة لمراجعة المعلومات والمستندات الخاصة بالموضوعات المدرجة ق

 يمكن من خالله طلب هذه المعلومات والمستندات. 
 

http://www.saico.com.sa/
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ي يجب  -12
: يجب أن تتضمن المعلومات والمستندات التر ي

ي الجمعية اآلنر
 
 أن تتوافر للمساهمي   الذين لهم حق المشاركة ق

كة وجميع القوائم المالية متضمنة تقرير        . الخارجيي   مراجعي الحسابات أ( التقرير السنوي للشر
 ب( معلومات عن المرشحي   لعضوية مجلس اإلدارة.     
ضمنة مقدار التوزيعات واإلجراءات الخاصة بالسداد أو المتعلقة توصيات مجلس اإلدارة المتعلقة بتوزيع األرباح والمت ج(    

كة.  ،بتوزيع الخسائر   وذلك حسب النتائج المالية للشر
كة.  د(       مسودة اللوائح الداخلية للحوكمة الخاصة بالشر
  هـ( مسودة القرارات الخاصة بالجمعية العامة العادية.     
 

ي يتضمنها أثناء اإلعداد للجمعية العامة الع -13
ادية يجب التأكد من أن جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالموضوعات التر

ي 
 
ي جدول األعمال سوف تكون متاحة ق

ون  كة االلكتر ي دعوة  أو موقع تداول وموقع الشر
 
ي أي مكان آخر يتم تحديده ق

 
ق

ة ال تالجمعية العامة لالنعقاد للمساهمي   الذين يحق لهم حضور الجمعية العامة خالل ف ة أيام من تاريخ انعقاد قل عن تر عشر

 أثناء انعقاد الجمعية.  ،الجمعية
ً
 وأن هذه المعلومات والمستندات سوف تكون متاحة أيضا

 

ي يتضمنها جدول األعمال بواسطة بطاقة   -14
 أو بالطرق النظامية اإللزامية.  التصويت،يكون التصويت عىل الموضوعات التر

 استمارة التصويت المعلومات اآلتية: يجب أن تتضمن   -15

كة وعنوانها.       أ( اسم الشر
    .  ب( تاريخ ومكان وميعاد عقد الجمعية العامة العادية للمساهمي  
 أو أسماء المرشحي   المطلوب التصويت عليهم.  عليها،نص القرارات المطلوب التصويت  ج(   
ي     

  د( يجب أن تكون خيارات التصويت "موافق أو" غت  موافق" أو "ممتنع" وذلك بالنسبة لكل موضوع من الموضوعات التر
 مرشح عىل حده.  يتضمنها جدول األعمال أو لكل

 هـ( يجب توقيع بطاقة التصويت عن طريق المساهم أو من ينوب عنه.    
 

 التصويت الباطلة وفق األنظمة المعمول بها. يتم التعامل مع المشاكل المتعلقة ببطاقات -16

ي بند مستقل، وعدم  -17
 
عىل مجلس اإلدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة عىل جدول أعمال الجمعية العامة ق

 
ً
ي يكون ألعضاء المجلس ،تحت بند واحد  الجمع بي   الموضوعات المختلفة جوهريا

مصلحة  وعدم وضع االعمال والعقود التر

ة فيها ضمن بند واحد. مبا ة أو غت  مباشر  شر

 

ز المادة الخامسة: الدعوة واإلعداد للجمع  ية العامة غت  العادية للمساهمي 

1-  .  أي جمعية عامة للمساهمي   غت  الجمعية العامة العادية سوف تكون جمعية عامة غت  عادية للمساهمي  

العادية للمساهمي   بواسطة مجلس اإلدارة كما أنه عىل مجلس اإلدارة أن يدعو  يجب أن تكون الدعوة للجمعية العامة غت   -2

 الجمعية العامة غت  العادية إذا طلب ذلك أي من: 

 . الخارجيي   الحسابات  مراجعي أ(        
كة. 5ب( عدد من المساهمي   يمتلكون ما ال يقل عن         % من رأس مال الشر
 ج( لجنة المراجعة.        
 

ي يمتلكها المساهمون الذين قدموا طلب الدعوة النعقاد الجمعية غت  العادية عىل أساس تاريخ تقديمهم  يحدد  -3
عدد األسهم التر

ام باالحتفاظ بها أو ما يزيد عنها إىل حي   انعقاد الجمعية.   
 لطلب الدعوة مع االلتر

ي حالة قيام من ينوب عنهم  منهم،يجب أن يوقع المساهمون طلب الدعوة النعقاد الجمعية العامة غت  العادية المقدم  -4
 
وق

 بالتوقيع فإن الوكاالت الخاصة بذلك يجب أن ترفق بالطلب. 
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 ضوابط الحضور بالوكالة: 
 آخر من غت  أعضاء مجلس اإلدارة أو عام

ً
 للمساهم أن يوكل عنه كتابة شخصا

ً
ي حضور اجتماع الجمعية العامة وفقا

 
كة ق ىلي الشر

 للضوابط التالية: 

 يجب أن يتضمن التوكيل المعلومات التالية:  -أ

 للسجل التجاري.  -1
ً
كة أو المؤسسة وفقا /اسم الشر

ً
 اسم المساهم رباعيا

 عدد األسهم.  -2

/السجل التجاري.  -3 ي
 رقم السجل المدن 

4-  .
ً
 اسم الوكيل رباعيا

ي للوكيل.  -5
 رقم السجل المدن 

عية عىل أن ترفق صورة منها.  -6 ي حال الوكالة الشر
 
 اسم موقع التوكيل ق

 تاريخ التوكيل.  -7

 

ط لقبول التوكيل توفر العنارص التالية:  -ب  يشتر

عية عىل حق الو  -1 ي الوكالة الشر
 
ي حضور الجمعيات العمومية ليجب النص ق

 
كات المساهمة والتصويت عىل بنود كيل ق شر

 جدول األعمال. 

كة العربية السعودية للتأمي   أن يكون التوكيل  -2 ي الشر
عي لشخص آخر من غت  موظق 

 من مساهم أو وكيله الشر
ً
صادرا

ي أو أعضاء مجلس إدارتها 
 من إحدى الجهات التالية: عىل التعاون 

ً
 أن يكون التوكيل مصدقا

  
ً
كة أو  او الغرفة التجارية الصناعية متر كان المساهم منتسبا  مؤسسة. إذا كان المساهم شر

  ك السعودية. البنو 

  .ي يعمل بها المساهم الراغب بالتوكيل
 الجهة التر

  .الجهات الحكومية 

ي التوكيالت الصادرة لمساهم واحد عن   -3
 
كة5ال تزيد قيمة االسهم ق  مالم يكن التوكيل صادر من  ،% من رأس مال الشر

 مساهم واحد وأفراد أشته. 
 أن يكون التوكيل الجتماع محدد.  -4
 المصدق وال تقبل الصورة. أصل التوكيل  -5
كة قبل  - 6 وعىل الوكيل إبراز أصل التوكيل  الجمعية،يومي   عىل األقل من موعد انعقاد يجب أن تصل الوكاالت إىل الشر

 قبل انعقاد الجمعية. 

ي يتضمنها جدول األعمال والقرارات المتعلقة -7
ليس من حق مجلس اإلدارة إجراء تعديالت أو إلغاء بعض الموضوعات التر

أو المساهمي    الخارجيي   الحسابات  مراجعي  قبلقد جاء من  العادية،إذا كان طلب الدعوة لعقد الجمعية العامة غت   بها،

كة. 5الذين يملكون   % عىل األقل من أسهم الشر

ي  -8
ليس من حق مجلس اإلدارة رفض طلب الدعوة النعقاد الجمعية العامة غت  العادية ألي سبب من األسباب غت  التر

ي النظام واللوائح الداخلية. 
 
 تم النص عليها ق

أو المساهمي   الذين  الخارجيي   الحسابات  مراجعي إذا تمت الدعوة النعقاد الجمعية العامة غت  العادية بناء عىل طلب  -9

كة،% من أسهم 5يمتلكون ما ال يقل عن   من تاريخ تقديم  تعقد فإن الجمعية العامة غت  العادية  الشر
ً
خالل ثالثي   يوما

 الطلب. 

 الجمعية العامة غت  العادية. عداد إتنظم المواد الثالثة والرابعة من هذه الالئحة اإلجراءات الخاصة بدعوة و  -10

،العادية  للجمعية العامة غت   -11  عن االختصاصات المقررة  للمساهمي  
ً
  لها،فضال

ً
ي األمور الداخلة أصال

 
أن تصدر قرارات ق

ي اختصاصات الجمعية العامة العادي
 
ة.  ةق وط واألوضاع المقررة للجمعية األخت   وذلك بنفس الشر
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ز  المادة السادسة:   إدارة الجمعية العامة للمساهمي 

ط أن  -1 ي مصدق بشر  آخر ينوب عنه بتوكيل كتان 
ً
لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة للمساهمي   أو أن يوكل شخصا

كة.  ي الشر
 ال يكون أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو موظق 

ي نفس يوم انعقاد الجمعية -2
 
 ،يجب تسجيل حضور المساهمي   المدعوين لحضور الجمعية العامة أو من ينوب عنهم ق

 أ عملية التسجيل قبل ساعتي   عىل األقل من بداية الجمعية العامة. ويجب أن تبد
ي نفس المكان الذي تعقد فيه الجمعية العامة.  -3

 
 تكون عملية تسجيل حضور المساهمي   المدعوين للجمعية العامة ق

ي تكون عملية تسجيل حضور المساهمي   المدعوين ألعمال الجمعية العامة بعد التحقق من بيانات إثبات الهو -4
ية التر

 . ي يتضمنها سجل المساهمي  
 يقدمها المساهم مع البيانات التر

 من المساهمي   يرشحهم رئيس الجمعية العامة.  اثنانيقوم بوظائف جمع وفرز األصوات  -5

6-  : ي بيانهم لحضور الجمعية العامة للمساهمي  
 يجب دعوة األشخاص اآلنر

 . ةكتابي  تيال بتوك م بموجبأ( المساهمي   أو من ينوب عنه             

كة/الرئيس التنفيذي.  ب(              أعضاء مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشر

.  ج(             ي  أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات والمسجل الخارج 

كة.  الخارجيي   الحسابات  مراجعي د(                للشر

.  هـ(            ي هيئة السوق المالية كمراقبي    مندون 

 و( رئيس لجنة المراجعة أو من ينيبه من أعضاء لجنة المراجعة.             

 ز( المدعوين من قبل رئيس مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب.            

.  ح( رؤساء اللجان أو               من ينيبونهم من أعضائها لإلجابة عن أسئلة المساهمي  

أو العضو المنتدب حضور الجمعية العامة إال بعد الحصول عىل إذن من رئيس  ال يحق للمدعوين من قبل مجلس اإلدارة -7
 الجمعية العامة. 

يجب أن تمتد عملية تسجيل حضور المساهمي   المدعوين ألعمال الجمعية العامة إىل حي   مناقشة الجمعية العامة  -8
ي جدول األعمال. 

 
 آلخر موضوع مدرج ق

ه مساهمون -9  إال إذا حص 
ً
كة عىل أر  يمثلون ربعال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمي   صحيحا س مال الشر

ي االجتماع  األقل،
 
  األولوإذا لم يكتمل هذا النصاب ق

ً
التالية  وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثي   يوما

ط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع أو بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول السابق لالجتماع  بشر

 كان عدد األسهم الممثلة فيه.  االجتماع،األول ما يفيد عن إمكانية عقد هذا 
ً
 أيا
ً
 ويعتت  االجتماع صحيحا

10-  
ً
كة ال يكون انعقاد الجمعية العامة غت  العادية للمساهمي   صحيحا ه مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشر إال إذا حص 

ي بداية الجمعية وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان بنفس األوضاع المنصوص عليها 
 
عىل األقل, وإذا لم يكتمل هذا النصاب ق

ي الفقرتي   )
 
ط أن  أو بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول( 6من المادة  9و  4من المادة  8ق بشر

ه عدد تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد عن إمكانية عقد هذا االجتماع   إذا حص 
ً
ي صحيحا

ويكون االجتماع الثان 
ي وجهت الدعوة إىل اجتماع ثالث او  ،من المساهمي   يمثل ربع رأس المال عىل األقل

ي االجتماع الثان 
 
ذا لم يكتمل النصاب ق

ي الفقرتي   ) بنفس األوضاع
 
 أيا كان عدد 6من المادة  10و 4من المادة  8المنصوص عليها ق

ً
( ويكون االجتماع صحيحا

 األسهم الممثلة فيه. 

 

،يرأس رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة  -11 أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بي   أعضائه  للمساهمي  
ي حال غياب رئيس مجلس اإلدارة

 
 ونائبه.  لذلك ق
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ي حالة رفض رئيس مجلس اإلدارة الدعوة واإلعداد للجمعية العامة غت   -12
 
يجوز للمساهمي   الذين قاموا بطلب  العادية،ق

 الدعوة تعيي   رئيس الجمعية. 

ي أداء أعمالها دون  -13
 
عىل أن يقوم رئيس  ساعات 4لمدة ال تزيد عن  توقفعىل الجمعية العامة للمساهمي   أن تستمر ق

ة ل ساعتي   باإلعالن عن الجمعية ك ة فتر وإذا لم تنتهي الجمعية من أعمالها بعد تلك  ة،قدقيراحة ال تتعدى خمس عشر

 . ي اليوم التاىلي
 
 المدة يجوز لرئيس الجمعية طلب استكمال الجمعية ق

ي جدول  منبعد االنتهاء  -14
 
يقوم رئيس الجمعية العامة بتوضيح اإلجراءات الخاصة بإعالم  األعمال،مناقشة آخر موضوع ق

ي 
 تيجة التصويت. ون اتخذتالمساهمي   عن القرارات التر

ي بطاقة  يحدد  -15
 
ي واحد لكل موضوع من الموضوعات المطلوب التصويت عليها ق

 التصويت،المساهم اختيار تصويتر

ي تعد بخالف هذه القاعدة. 
 وتستبعد بطاقة التصويت التر

ي االجتماع. تصدر  -16
 
 قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة ق

ي  -17
 
ي األعضاء الممثلي   ق

ي يجب أن  ماعدا  االجتماع،تصدر قرارات الجمعية العامة غت  العادية بأغلبية ثلتر
الحاالت التر

 : ي االجتماع وهي
 
 تصدر بغالبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة ق

 أ( زيادة أو تخفيض رأس المال.               
كة.                ب( إطالة مدة الشر
كة قبل ج(              ي نظامها األساس حل الشر

 
 . المدة المحددة ق

ي مؤسسة أخرى.              
 
كة أو ق ي شر

 
كة ق  د( اندماج الشر

 

كة.  يةبنشر قرارات الجمعية العامة غت  العاد مجلس اإلدارةيقوم  -18  إذا تضمنت تعديل نظام الشر

 

 ذ القرارات واإلحتفاظ بالمستنداتالمادة السابعة: اإلجراءات المتعلقة بإتخا

 بها ويتم التوقيع عليه.  -1
ً
ا  تقوم لجنة جمع وفرز األصوات بتلخيص نتائج التصويت وتعد محص 

ها بالتوقيع عليه ويجب عىل سكرتت  الجمعية إعداد محص  الجمعية العامة للمساهمي   ويقوم رئيس  -2 الجمعية وسكرتت 

 أن يرفق به محص  نتائج التصويت الذي تعده لجنة جمع وفرز األصوات. 

 يجب أن يحتوي محص  الجمعية العامة للمساهمي   عىل المعلومات التالية:  -3

              . كة وعنوان مركزها الرئيسي  أ( اسم الشر

 ساهمي   )عادية أم غت  عادية(. ب( نوع الجمعية العامة للم            

.  ج(              تاريخ ومكان وميعاد الجمعية العامة للمساهمي  

ي تمثلت إىل إجماىلي عدد أسهم             
كةد( نسبة عدد األسهم التر  والنصاب الفعىلي للجمعية.  الشر

 هـ( جدول أعمال الجمعية العامة.             

ي أعمال الجمعية العامة. و( توقيت بداية            
 
 ونهاية تسجيل حضور المساهمي   المدعوين المشاركة ق
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            .  ز( توقيت بداية ونهاية أعمال الجمعية العامة للمساهمي  

 ح( توقيت بداية فرز األصوات.           

 ط( النصاب الفعىلي لعملية التصويت لكل موضوع من موضوعات جدول األعمال.           

وذلك بالنسبة لكل موضع  عدد األصوات لكل اختيار من اختيارات التصويت )"موافق" أو"غت  موافق" أو "ممتنع"( ي(          

ي يتضمنها جدول األعمال أو لكل مرشح عىل حده. 
 عىل حده من الموضوعات التر

ي تم اتخذتها الجمعية العامة بالنسبة لكل موضوع من موض          
 وعات جدول األعمال. ك( نص القرارات التر

ي تمت عن كل موضوع من موضوعات جدول األعمال.           
 ل( ملخص المناقشات التر

 اسم رئيس وسكرتت  الجمعية العامة.  م(          

 ن( تاريخ إعداد محص  الجمعية العامة.          

ي الجمعية العامة -4
 
ي تتخذ ق

ي مكان عقد الجمعية العامة حيث جرت عملية التصويت ،يجب اإلعالن عن القرارات التر
 
 ،ق

ي وهو 
ون  كة اإللكتر كما يجب اعالم هيئة السوق المالية بنتائج   ،وموقع تداول www.saico.com.saوعىل موقع الشر

 الجمعية العامة فور انتهائها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saico.com.sa/
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ي 
كة العربية السعودية للتأمي   التعاون   الشر

كة مساهمة سعودية  شر

 

 الئحة مجلس اإلدارة

 20/3/2011الموافق   15/4/1432بتاريخ  25اعتمدت هذه الالئحة بقرار مجلس اإلدارة رقم 

  10/5/2016الموافق  3/8/1437بتاريخ  36وعدلت بقرار مجلس اإلدارة رقم 

من الجمعية العامة  واعتمادها  12/12/2017الموافق هـ 1439/  03 / 24  بتاريخ  50تم تحديثها بقرار مجلس اإلدارة رقم 

 2017/ 12 / 27بتاريخ 

 

 

كة  توقيع رئيس مجلس اإلدارة                                                               ختم الشر
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 المحتويات

 األوىل: مقدمة عامة المادة 
 ف مجلس اإلدارةالمادة الثانية: سلطات ووظائ

 ادة الثالثة: تكوين مجلس اإلدارةالم
شيح لعضوية مجلس اإلدارةالمادة الراب  عة: الت 

 نتخاب وإنهاء عضوية أعضاء المجلسالمادة الخامسة: إ
 مادة السادسة: رئيس مجلس اإلدارةال

 دارةالسابعة: اجتماعات مجلس اإل  المادة
 اإلدارة المادة الثامنة: محاضز اجتماعات مجلس

 مادة التاسعة: لجان مجلس اإلدارةال
ة: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةالمادة الع  اشر

: دور  ز ش مجلس اإلدارة المادة الحادية عشر  ومسئوليات أمي 
 ______________________________________________________________________ 

 المادة األوىل : مقدمة عامة
ي 
كة العربية السعودية للتأمي   التعاون  كة مساهمة سعودية ،أعدت الئحة مجلس إدارة الشر  لمتطلبات الئحة حوكمة  ،شر

ً
وفقا

كات  كات وقواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة  م13/02/2017الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ الشر  لنظام الشر
ً
ووفقا

ك ي السعودي بتشر  الصادرة من مؤسسة النقد العرن 
كة.  م وللنظام األساس22/10/2015اريخ ات التأمي    للشر

 
 المادة الثانية: سلطات ومسئوليات مجلس اإلدارة

ي يفوضها لإلدارة التنفيذية -1
وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض كما يحدد ، يحدد مجلس اإلدارة الصالحيات التر

ي ي
 وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصالحيات المفوضة.  فيها،حتفظ بصالحية البت الموضوعات التر

كة و يجب عىل مجلس اإلدارة التأكد من وضع إجرءات لتعريف أ -2 خاصة الجوانب عضاء المجلس الجدد بعمل الشر

 عن تدريبهم إن لزم األمر. 
ً
 المالية والقانونية فضال

كة ومسؤول عن وضع مجلس اإلدارة هو الجه -3 اتيجيةة الحاكمة للشر كة واألهداف الرئيسية لها  االستر الشاملة للشر

ي 
 
كة واتخاذ القرارات ق ي ال تقع ضمن سلطات الجمعية الوالتوجيه والرقابة عىل أداء اإلدارة التنفيذية بالشر

موضوعات التر

 .  العامة للمساهمي  

اتيجيةتتضمن سلطات مجلس اإلدارة فيما يتعلق  - 4 كة باستر  : عىل سبيل المثال ال الحص  التاىلي  الشر
اتيجيةتوجيه ووضع ومتابعة  أ(           ي تحتوي عىل الخطط المالية االستر

كة واألهداف الرئيسية لها والتر والتشغيلية  الشاملة للشر
كة، كة.  للشر ي ضوء التوصيات المقدمة من التنفيذيي   بالشر

 
 وذلك ق

كة/الرئيس التنفيذي. تعيي   ومت ب(           ابعة أداء العضو المنتدب للشر
 وضع وتوجيه سياسة إدارة المخاطر ومراجعتها.  ج(         
انيات السنوية.            اتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار المت  

كة واستر  د( تحديد الهيكل الرأسماىلي األمثل للشر
اف عىل النفقات الرأسمالية ال          كة،رئيسية هـ( اإلشر  وتملك األصول والتصف بها.  للشر
كة.  و(           ي الشر

 
 وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل ق

كة واعتمادها.  ز(           ي الشر
 
 المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية ق

5-  :  تتضمن سلطات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية التاىلي

واإلدارة   أ( وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة            

كة ومرافقها  ،التنفيذية والمساهمي    وإساءة التصف الناتج عن التعامالت  ،ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشر

 مع األشخاص ذوي العالقة. 

ي ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.  والمحاسبية،التأكد من سالمة األنظمة المالية  ب(         
 
 بما ق
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ي قد  المخاطر،ج( التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة         
وذلك من خالل تحديد القصور العام عن المخاطر التر

كة وطرحها بشفافية.   تواجه الشر

كة. د( المر         ي الشر
 
 اجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية ق

 حددت سلطات مجلس اإلدارة فيما يتعلق باإلعداد للجمعية العامة للمساهمي   وإدارتها وفق الئحة الجمعية العامة  -6

 .  للمساهمي  

 

 المادة الثالثة: تكوين مجلس اإلدارة

كة مجلس إدارة مؤلف من ) -1 . 11خمسة أعضاء عىل األقل وال يزيد عن )( 5يتوىل إدارة الشر
ً
 ( عضوا

ط اال تتجاوز مدة العضوية ثالث سنوات ويجوز إعادة تعيي   أعضاء  -2 تعي   الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة بشر
 ( سنوات. 9مجلس اإلدارة لمدد أخرى عىل أن ال تتجاوز مدة تعيي   العضو المستقل )

يك أو مدير تنفيذي أو يشغل عضوية مجلس إدارة يمنع عىل عضو مجلس اإلدارة أن يكون  -3 ي شر
 
كة أخرىق منافسة  شر

كة.   للشر
،يجب أن تكون غالبية أعضاء مجلس اإلدارة غت   -4 ال يقل عدد األعضاء المستقلي   عن عضوين أو ثلث أعضاء او  تنفيذيي  

 .  المجلس أيهما أكتر
كة.  ال يجوز الجمع بي   منصب -5  رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشر
كات مساهمة أخرى أكتر مما يسمح به النظام.  -6 ي نفس الوقت عضوية مجالس ادارات شر

 
 ال يشغل أعضاء مجلس اإلدارة ق

ة الالزمة ليكونوا قادرين عىل أداء واجباتهم.  -7  يجب أن يتكون مجلس اإلدارة من أعضاء يتمتعون بالمؤهالت والخت 
كة خالل السنة األوىل من انتهاء خدماتهاليجوز  -8  لمجلس إدارة الشر

ً
 . تعيي   الرئيس التنفيذي رئيسا

كة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ بدء دورة  -9 عىل الشر
ات تطرأ عىل  -أيهم أقرب –مجلس اإلدارة أو من تاريخ تعيينهم  عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ واي تغيت 

ات.   حدوث التغيت 

 

شيح لعضوية مجلس اإلدارةالمادة الراب  عة: الت 

ة والمعرفة والمهارة واالستقالل  -1 يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخت 
 واللياقة الصحية.  والمعرفة الماليةعىل التوجيه  والكفاءة والقدرةويراع توافر القدرة عىل القيادة  الالزم

شيح نفسه أو شخص أخر أو  -2 ي حدود نسبة ملكيته  أكتر من حق أي مساهم أن يتقدم لتر
 
لعضوية مجلس اإلدارة وذلك ق

ي رأس المال )مع مراعاة أي تعديالت نظامية الحقة(. 
 
 ق

ة ثالثون  -3 شيحات من المساهمي   قبل فتر
كة التر  عىل االقل من تاريخ انعقاد الجمعية 30)يجب أن تتسلم الشر

ً
( يوما

ي سوف ينتخب فيها اعضاء المجلس الجدد. 
 العامة التر

.  من حق مجلس اإلدارة إضافة -4 ي حالة عدم اكتمال قائمة المرشحي   المقدمة من المساهمي  
 
 مرشحي   ق

 يمكن للمرشح لعضوية مجلس اإلدارة تقديم مستندات ترشيحه عن طريق:  -5

يد المسجل لعنوان المقر الرئيسأ( ال              كة عناية مسؤول عالقات ت  .  للشر  المساهمي  

ة لسكرتت              شيحات والمكافأتب( التسليم مباشر  والحصول عىل سند استالم.  لجنة التر

: يجب أن تشتمل مستندات التر  -6 ي
 شيح كتابة عىل اآلنر

 ميالده. أ( االسم الرباعي للمرشح وتاريخ            
ي حصل عليها المرشح وتاريخ حصوله عىل كل شهادة والجهة التعليمية المانحة لها.           

 ب( الشهادات العلمية التر
ي شغلها خالل العشر سنوات الماضية.  ج(          

ة المهنية متضمنة المناصب التر  الخت 
ي ينتمي إليها المرشح  د(          

كات والجهات التر  أو له مصالح بها. قائمة بالشر
كة. أقارب المرشح لعضوية مجلس اإلدارة العاملي   لدى  بأسماءهـ( قائمة             الشر
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شيحات المقدمة ويحدد المرشحي   الذين -7
شيحات والمكافآت بمراجعة التر عىل مجلس اإلدارة أن يقوم من خالل لجنة التر

ي المادة الرابعة فقرة ) تتضمنهم قائمة المرشحي   وذلك خالل أسبوعي   من التاريخ
 
 (. 3المحدد ق

ي مجلس اإلدارة االعتباريةال يجوز للشخص ذي الصفة -8
 
كة تعيي   ممثلي   له ق التصويت  الذي يحق له بحسب نظام الشر

 عىل اختبار المرشحي   لعضوية مجلس اإلدارة. 

 

 المادة الخامسة: انتخاب وإنهاء عضوية المجلس

تقوم الجمعية العامة للمساهمي   بانتخاب األعضاء لمدة ثالثة أعوام ويجوز إعادة تعيي   أعضاء مجلس اإلدارة لمدد  -1
 ( سنوات. 9أخرى عىل أن ال تتجاوز مدة تعيي   العضو المستقل )

ي إنهاء عضوية المجلس قبل انتهاء مدته وذلك بالنسبة لجميع اعضاء ا -2
 
 لمجلس. للجمعية العامة للمساهمي   الحق ق

ي المركز الشاغر  -3
 
 ق
ً
 عضوا

ً
ة  إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعي   مؤقتا ممن تتوفر فيهم الخت 

ي السعودي الكافية وبعد الحصول عىل عدم مما ي الحصول عىل األصواتنعة مؤسسة النقد العرن 
 
تيب ق  دون النظر للتر

ي تم انتخاب مجلس اإل 
ي الجمعية العامة التر

 
( أيام 5دارة من خاللها ويجب أن تبلغ بذلك هيئة السوق المالية خالل )ق

،عمل من تاريخ  ي أول اجتماع لها بعد التعيي   ويكمل  عىل الجمعية العامة العاديي   عىل أن يعرض هذا التعي التعيي  
 
ة ق

 العضو الجديد مدة سلفة فقط. 
ي أقرب إذا انخفض عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدن  وهو ا -4

 
ربعة أعضاء وجبت دعوة الجمعية العامة العادية ق

 وقت ممكن لتعيي   العدد الالزم من األعضاء وإىل أن يتم ذلك ال يجوز لألعضاء الباقي   اتخاذ أية قرارات. 
كة أن تقوم بإخطار هيئة السوق  -5 عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من طرق إنهاء العضوية عىل الشر

ي السعودي لية الما ي دعت لذلومؤسسة النقد العرن 
ك عدا انتهاء دورة المجلس ومراعاة متطلبات مع بيان األسباب التر

 اإلفصاح ذات العالقة. 
اكمي  -6 ي جمعيات المساهمي   ويجب استخدام التصويت التر

 
كة األساس طريقة التصويت ق ي انتخاب  يبي   نظام الشر

 
ق

 مجلس اإلدارة. 
 

 رئيس مجلس اإلدارة السادسة: المادة 

بعد الحصول عىل عدم ممانعة مؤسسة النقد  ينتخب رئيس مجلس اإلدارة من قبل األعضاء وذلك بغالبية األصوات -1
ي  ي السعودي.  ،السعوديالعرن   للرئيس بعد الحصول عىل عدم ممانعة مؤسسة النقد العرن 

ً
 ويعي   المجلس نائبا

كة. ال يجوز الجمع بي   منصب رئيس مجلس اإلدارة و  -2  الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب للشر
ي أي وقت وذلك بغالبية أصوات األعضاء.  -3

 
 يحق لمجلس اإلدارة إنهاء عمل وإعادة تعيي   رئيس المجلس ق

 : عىل سبيل المثال ال الحص بالتاىلي يقوم رئيس مجلس اإلدارة  -4

 مفتوحة بي   كل األعضاء للموضوعاتوتوفت  األجواء المناسبة لتبادل اآلراء والمناقشة ال اإلدارة،تنظيم عمل مجلس  أ(          
ي يتضمنها 

 جدول األعمال.  التر
تيب لمواعيد انعقاد اجتماعات المجلس والدعوة           وتنظيم  االجتماعات،وإعداد جدول األعمال ورئاسة  النعقادها،ب( التر

 عملية التصويت عىل القرارات. 
 ج( تنظيم محارص  االجتماعات والتوقيع عليها.         

شيحات الخاصة لشغل وظيفة العضو  د(           يقوم بالتأكد من صالحية المرشح لهذا المنصب.  المنتدب،عند تسلمه التر
.  هـ(          رئاسة الجمعية العامة للمساهمي  
اف عىل إعداد تقرير مجلس اإلدارة والذي يع و(         كة وذلك عن أنشطة اإلشر تت  من ضمن محتويات التقرير السنوي للشر

 المجلس خالل العام المنصم. 
كات           كة أمام الغت  وفق ما ينص عليه نظام الشر كة األساس.  ولوائحه التنفيذيةز( تمثيل الشر  ونظام الشر
ي الوقت المناسب عىل المعلومات الكاملة         

 
 المضللة.  والواضحة والصحيحة وغت  ح( ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة ق

         
 
 

ي حال غياب رئيس مجلس اإلدارة عن أحد  -5
 
ي ذلك  االجتماعات،ق

 
يتوىل نائب رئيس المجلس أو من ينيبه رئيس المجلس ق

ين لالجتماع.   أو من يتم اختياره من اعضاء المجلس وذلك بأغلبية أصوات األعضاء الحارص 



v.3                                                                                          27 
 

ة او  -6 ي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشر
ابالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال و العقود التر

 للفقرة  البالغة فيها عىل ان يتضمن هذا غت  مباشر 
ً
ي قدمها العضو اىل مجلس اإلدارة وفقا

 30من المادة  14المعلومات التر
كات الصادرة عن هيئة السوق المالية وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجعي  حسابات  من الئحة حوكمة الشر

كة الخارجي  . ي   الشر

كات الصادرة من هيئة السوق 30مهام العضو المستقل: مع مراعاة المادة ) -7 عىل عضو  المالية،( من الئحة حوكمة الشر
ي أداء المهام التالية: 

 
 مجلس اإلدارة المستقل المشاركة بفعالية ق

اتيجية،  إبداء) أ                ي المسائل االستر
 
كةالرأي المستقل ق  وتعيي   أعضاء اإلدارة التنفيذية.  وأدائها،، وسياسات الشر

كة  التحقق) ب               ي المصالح.  ومساهميها وتقديمها عند من مراعاة مصالح الشر
 
 حصول أي تعارض ق

اف عىل تطوير قواعد الحوكمة الخاصة ) ج               كةاإلشر  ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها.  بالشر

 

 مجلس اإلدارة المادة السابعة: إجتماعات

تنعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بناء عل طلب رئيس مجلس اإلدارة وفق ما تتطلبه مصلحة العمل عىل أن ال يقل عدد  -1
وينعقد  أشهر،اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد عىل األقل كل ثالثة أربعة ( 4اجتماعات المجلس السنوية عن )

 بناءً 
ً
: من  عىل طلب مكتوب المجلس أيضا ي

 اآلنر

 .  الخارجيي   الحسابات  مراجعي  أ(       

 . عضوين من أعضائه ب(      

يجب ارسال اإلشعار الخاص بتاريخ ومكان وميعاد انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة مع جدول األعمال والمعلومات الخاصة  -2
ي المادة السابعة  المدرجة،بالموضوعات 

 
يد المسجل أو تسليمها إىل جميع أعضاء المجلس واألشخاص المنصوص عليهم ق بالت 

ي حالة طلبهم دعوة المجلس 1فقرة )
 
ة ال تقل عن  لالنعقاد،( ق  قبل تاريخ انعقاد االجتماع. خمسة ايام وذلك خالل فتر

ي  -3
 . نصاب انعقاد اجتماعات مجلس اإلدارة هو أربعة أعضاء كحد أدن 

ط أن تكون اإلنابة  -4 يجوز إنابة عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس إدارة آخر والتصويت عىل القرارات داخل االجتماعات بشر
 كتابة وأن تكون لعضو واحد. 

ي حالة التساوي يرجح القرار الذي يؤيده رئيس المجلس.  األصوات،تتخذ قرارات المجلس بأغلبية  -5
 
 وق

علقة باعتماد المعامالت مع ذوي العالقة بأغلبية أصوات األعضاء اآلخرين الذين ليس لديهم  مصالح يجب اتخاذ القرارات المت -6
ي حالة وجود مصالح شخصية لهم 

 
ي تلك المعامالت وق

 
ي أول اجتماع الحق للجمعية العامة.  تعتمد شخصية ق

 
 تلك المعامالت ق

 عات المجلس. يجوز للمجلس دعوة المديرين التنفيذيي   لحضور أي من اجتما -7

 

 المادة الثامنة: محاضز اجتماعات مجلس اإلدارة

 مجلس اإلدارة بإعداد محارص  اجتماعات المجلس. أمي   ش  يعد  -1

 يجب أن تتضمن المحارص  المعلومات التالية:  -2

.  أ(             كة وعنوان مقرها الرئيسي  أسم الشر
 ب( مكان وتاريخ وميعاد انعقاد االجتماع.            
وا االجتماع والنصاب الخاص به.  ج(             األعضاء الذين حص 
ي تم التصويت عليها ونتيجة التصويت           

 . د( الموضوعات التر
 

3-  
ً
 عن دقتها،يجب أن تكون محارص  اجتماعات مجلس اإلدارة موقعة من قبل رئيس مجلس اإلدارة الذي يعتت  مسؤوال

 من جميع األعضاء 
ً
وا االجتماع وموقعة أيضا  مجلس اإلدارة.  وأمي   ش الذين حص 
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كة أن توفر محارص  اجتماعات مجلس اإلدارة  -4 ،الحسابات  لمراجعي عىل الشر اوالجهات  الخارجيي     يةفاإلشر
ً
واىل أيضا

ي حال طلبهم ذلك.  المساهمي   
 
 ق

كة.  -5 ي المقر الرئيسي للشر
 
كة أن تحتفظ بمحارص  اجتماعات مجلس اإلدارة ق  عىل الشر

 

 المادة التاسعة: لجان مجلس اإلدارة

ي تدخل ضمن سلطاته.  -1
 يقوم مجلس اإلدارة بإنشاء لجان تابعة لمناقشة ومراجعة معظم الموضوعات التر

 يقوم المجلس بتكوين اللجان التالية:  -2

شيحات والمكافآت   ج(اللجنة التنفيذية    د(لجنة             . االستثمار    هـ(لجنة إدارة المخاطر أ( لجنة المراجعة  ب( لجنة التر

اء والمتخصصي   عىل أن يقوم مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.  -3  يجوز للجان المجلس االستعانة بخدمات الخت 

 تصدر الدعوة النعقاد اجتماعات اللجان عن رئيس اللجنة المعنية أو أحد أعضائها أو بقرار من مجلس اإلدارة.  -4

ين لالجتماع يتم التعبت  عن  -5 نتائج اللجان عن طريق اتخاذ قرارات كتابية موقع عليها من قبل جميع أعضاء اللجنة الحارص 

 ويتم عرضها عىل رئيس المجلس. 

ي تتخذها اللجان توصيات لمجلس اإلدارة.  -6
 تعتت  جميع القرارات واآلراء التر

ي اللجان -7
 
ي قد ينتج عنها حاالت  يجب تعيي   عدد كاف من أعضاء مجلس اإلدارة غت  التنفيذيي   ق

المعنية بالمهمات التر

 العالقة،ومراجعة صفقات األشخاص ذوي  المالية،مثل التأكد من سالمة التقارير المالية وغت   مصالح،تعارض 

شيح لعضوية مجلس و  ،وتعيي   المديرين  اإلدارة،التر  وتحديد المكافآت.  التنفيذيي  

 

ة: العاالمادة   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة شر

ي يحصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة 
يقع ضمن سلطات الجمعية العامة للمساهمي   صالحية التحديد والموافقة عىل األتعاب التر

 مقابل خدمتهم بالمجلس أو اللجان التابعة له. 

ي يقوم بها )
،ائة وثماني   ألف ريال سعودي ( ريال م180,000وتكون مكافأة رئيس مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التر

ً
كما   سنويا

ي يقوم بها مبلغ )
ين ألف ريال سعودي  120,000تكون مكافآة كل عضو مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التر ريال( مائة وعشر

،
ً
ه من اجتماعات  ريال االف ثالثة( ريال 3,000ويدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ ) سنويا سعودي عن كل اجتماع يحص 

ه من اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس  1,500جلس ومبلغ )الم ريال( ألف وخمسمائة ريال سعودي عن كل اجتماع يحص 

 اإلدارة. 

ي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو 
كة لكل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة النفقات الفعلية التر كما تدفع الشر

ي كل األحوال ال يجوز أن يزيد مجموع ما يصف للرئيس وأعضاء مجلس 
 
ي ذلك مصوفات السفر واالقامة واإليواء وق

 
اللجان بما ق

ي األرباح وي5اإلدارة عن 
 
حة % من صاق كة التأكد من إرسال جميع التفاصيل الكتابية للمكافآت والتعويضات المقتر جب عىل الشر

كة  ي تطرح  فيها تلك المكافأت والتعويضات للتصويت عليها كما أن عىل الشر
لجميع المساهمي   قبل انعقاد الجمعية العامة التر

وط المكافأت والتعويضات ي أو  التأكد من موافقة الجمعية العامة عىل شر
ي جمعية عامة ال يكون لعضو مجلس اإلدارة المعت 

 
ق

وط ويجوز تعديل مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة بموافقة الجمعية العامة  أحد كبار التنفيذيي   حق التصويت فيها عىل هذه الشر

ي نفس اليوم والمكان ف
 
اريف المذكورة أعاله ن التعويضات عن المصأغت  العادية للمساهمي   اذا تزامن عقد اكتر من اجتماع ق

 تصف لمرة واحدة فقط لكل عضو. 

المكافآت الثابتة مقابل حضور تصف  و  لالجتماعات،المكافآت الثابتة السنوية عىل أساس نسبة حضور العضو تصف 

 االجتماعات لكل اجتماع. 
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ز ش مجلس اإلدارة : دور ومسئوليات أمي   المادة الحادية عشر

ة دورة المجلس لتنسيق أعمال المجلس وتقديم الدعم والمساعدة  ويمكن أن يكون  لألعضاءيعي   مجلس اإلدارة أمي   ش له لفتر

كة ي الشر ي المجلس أو من منسون 
 
 ق
ً
 عزل أمي   ش مجلس اإلدارة إال بقرار من مجلس اإلدارة.  وال يجوز  ،أمي   الش عضوا

كة وأنشطتها وأن يتمتع بمهارات تواصل جيدة وأن يكون  ة كافية ومعرفة بأعمال الشر ويجب أن يكون لدى أمي   ش المجلس خت 

كات ي مجال حوكمة الشر
 
 باألنظمة واللوائح ذات العالقة وأفضل الممارسات ق

ً
 . ملما

ز ش مجلس اإلدارة عىل سبيل المثال ال الحرص:   وتشمل مهام أمي 

التأكد من توافر وسائل اتصال مناسبة لتبادل وتسجيل المعلومات بي   المجلس ولجانه  و ات المجلس تنسيق اجتماع -1

وبي   أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيي   واألعضاء غت  التنفيذيي   وحفظ محارص  اجتماعات المجلس وتعد محارص  

ي  منه،لمجلس واللجان المنبثقة اجتماعات المجلس السجل الرسمي الدائم لألعمال والقرارات المتخذة من قبل ا
وينبع 

ي اجتماعات مجلس 
 
ي طرحت ق

ي إعداد محارص  االجتماع وأن تعكس بوضوح كافة البنود والمواضيع التر
 
مراعاة الدقة ق

 اإلدارة والقرارات المتخذة وأي مواضيع أخرى تمت مناقشتها. 

ي أن يوثق محص  مجلس اإلدارة أي عملية تصويت تمت خالل  -2
ي ذلك المعارضة واالمتناع عن  االجتماعينبع 

 
بما ق

ي إرفاق أو اإلشارة إىل أي وثائق أو مستندات تم الرجوع إليها خالل 
وأن يعد بيان يشتمل  االجتماعات،التصويت وينبع 

ين وغت   ين،عىل أسماء األعضاء الحارص  وقائمة باللجان المعتمدة وأي امتناع عن التصويت )إن وجد( ألي عضو  الحارص 

 وأسبابه. 

والمستندات  يجب عىل امي   ش مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس بمواعيد االجتماعات وتزويدهم بجداول األعمال -3

 ( أيام عمل. 10ذات العالقة والتأكد من تسليمها قبل االجتماع بمدة ال تقل عن )

ة ال تزيد عىل خمسة عشر ) -4  ( 15توزع محارص  الجلسات عىل األطراف المعنية خالل فتر
ً
مع تحديد الشخص أو  ،يوما

ي التقارير  المتخذة،الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرارات 
ي محدد لتلقر

ي بداية كل عام وضع جدول زمت 
 
وعىل المجلس ق

ي الحسابات الخارجيي   وأن يتأكد من أن آلية جمع التقارير واعدادها   ومراقت 
من اللجان المعنية ومن المراجعي   الداخليي  

ي ذلك إعداد المعلومات المهمة وعرضها عىل المجلس  المعتمدة،ة مع السياسة الداخلية وتقديمها سليمة ومتفق
 
بما ق

ي أوقاتها المحددة. 
 
 ق

تيب  -5 الجمعيات العامة العادية وغت  العادية وإعداد البنود والمحارص  الخاصة بها ولمتطلبات  النعقاد التنسيق والتر

 اإلفصاح واالعالنات ذات العالقة. 

 لما نصت عليه المادة تنظيم سجل  -6
ً
من الئحة حوكمة  (92)افصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا

كات الصادرة عن هيئة السوق المالية.   الشر

 تقديم العون والمشورة اىل أعضاء مجلس اإلدارة.  -7

 التنسيق إلعداد التقرير السنوي لمجلس اإلدارة.  -8

 

ي أمي   ش مجلس اإلدارة 
 
ط ق :   يىلي ما ويشتر  كحد أدن 

1-  
ً
ي القانون أو المالية أو المحاسبة أو اإلدارة أو  ان يكون حاصال

 
 . ا ما يعادلهعىل شهادة جامعية ق

ة عملية ذات صلة ال تقل عن  هأن تكون لدي  -2  سنوات.  خمسخت 

 

 



v.3                                                                                          30 
 

 

 

 

 

 

ي 
كة العربية السعودية للتأمي   التعاون   الشر

كة مساهمة سعودية  شر

 

 الئحة لجنة المراجعة

 20/3/2011الموافق   15/4/1432بتاريخ  25هذه الالئحة بقرار مجلس اإلدارة رقم  اعتمدت

 10/5/2016الموافق  3/8/1437بتاريخ  36وعدلت بقرار مجلس اإلدارة رقم 

من الجمعية العامة  واعتمادها   12/12/2017الموافق هـ 1439/  03 / 24  بتاريخ  50تم تحديثها بقرار مجلس اإلدارة رقم 

 12/2017 / 27بتاريخ 

 

كة  توقيع رئيس مجلس اإلدارة                                                               ختم الشر
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 المحتويات 
 المادة األوىل: مقدمة عامة

 المادة الثانية: أسلوب عمل لجنة المراجعة
 المراجعةة: حقوق ومسئوليات لجنة المادة الثالث

ز لجنة المراجعة ومجلس اإلدارةالرابعة: المادة   حدوث تعارض بي 
 قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهمالمادة الخامسة: 
 اجتماعات اللجنةالمادة السادسة: 
ي يحصل عليها أعضاء اللجنةالمادة السابعة: 

 المكافآت الت 
 تعارض المصالحالمادة الثامنة: 
 تقرير لجنة المراجعةالمادة التاسعة: 

 ____________________________________________________________________ 
 المادة األوىل: مقدمة عامة

كة العربية السعودية للتأمي    -1 ،أعدت الئحة لجنة المراجعة للشر ي
كة مساهمة  التعاون   لمتطلبات الئحة  سعودية،شر

ً
وفقا

كات  كات والالئحة التنفيذية م13/02/2017السوق المالية بتاريخ الصادرة عن هيئة حوكمة الشر  لنظام الشر
ً
, ووفقا

ي والمادة )
كات التأمي   التعاون  كات التأمي    ( من النظام االساس38لنظام مراقبة شر  لالئحة حوكمة شر

ً
كة ووفقا للشر

كات التأمي   و/أو إعادة التأمي   الصادرتي    ي شر
 
ي السعودي بتاريخ  عنوالئحة لجان المراجعة ق مؤسسة النقد العرن 

 م. 22/10/2015
تحدد هذه الالئحة سلطات اللجنة وحقوق وواجبات أعضاء اللجنة وقواعد اختيار أعضائها وأسلوب عملهم ومدة  -2

 اإلجراءات المتعلقة 
ً
ي تحكم إنهاء خدمة األعضاء باللجنة وأيضا

عضويتهم والمكافآت الخاصة بهم والقواعد التر
 اللجنة. باجتماعات 

افية بكفاءة  -3 وبصفة خاصة  وفعالية،الوظيفة األساسية للجنة المراجعة هي مساعدة مجلس اإلدارة للقيام بمهامه اإلشر
،الحسابات  مراجعي والعالقة مع  المالية،تعتت  اللجنة مسؤولة عن التأكد من سالمة وكمال القوائم  اسات وسي الخارجيي  

 ام. وااللتر   وإجراءات المراجعة الداخلية

 

 أسلوب عمل لجنة المراجعة الثانية: المادة 

 تدخل الموضوعات التالية ضمن مسؤوليات اللجنة.  -1

 بالنسبة إىل وظيفة المحاسبة وإعداد التقارير: 

ي  أ(        
 
اف عىل إدارة المراجعة الداخلية ق كةاإلشر ي  الشر

ي تنفيذ األعمال والمهمات التر
 
من اجل التحقق من مدى فاعليتها ق

 حددها لها مجلس اإلدارة. 

ي شأنه.        
 
 ب( دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها ق

 واردة فيها. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات ال ج(       

ويراع عند التوصية بالتعيي    أتعابهم،وفصلهم وتحديد  الخارجيي   مراجعي الحسابات التوصية لمجلس اإلدارة بتعيي    د(       

 التأكد من استقالليتهم. 

،مراجعي الحسابات هـ( متابعة أعمال        ي يكلفون بها أثناء قيامهم  الخارجيي  
واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التر

 بأعمال المراجعة. 

ي شأنها.  الخارجيي   مراجعي الحسابات ز( دراسة ملحوظات       
 
 عىل القوائم المالية ومتابعة ما تم ق

ي دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة وإ ح(     
 
 شأنها. بداء الرأي والتوصية ق

ي شأنها.  ط(     
 
 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة ق
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ي المعلومات  ي(   
 
تقديم المساعدة خالل إعداد الحسابات والتقارير المالية وذلك للتأكيد من الصحة والشفافية والكمال ق

كة  ي تقوم الشر
 عنها.  إلفصاحباالمالية التر

افية  ك(    التأكد من أن التقارير المالية قد أعدت وفق السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل الجهات الرقابية واإلشر

 المختصة. 

ها عىل صحة تلك  ل(   ي تؤثر عىل عملية إعداد التقارير المالية وفهم مدى تأثت 
تحديد ومراجعة المشاكل المحاسبية التر

 التقارير. 

ها.  م(   ي تقوم اإلدارة بإعدادها ومراجعتها قبل نشر
اف عىل عملية إعداد التقارير المالية الربع سنوية والسنوية والتر  اإلشر

كةن( إعداد توصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بمدى مالئمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة أعمال    وتقويمها  الشر

ك ي تصدرها الشر
 ة ولطبيعة عملية المراجعة لها. للتقارير المالية التر

كة وذلك قبل اعتماده من  س(   المجلس. إعداد توصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشر

 دراسة تقارير الخبت  اإلكتواري ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.  ع(  

ام.    اف عىل متطلبات اإللتر   ف( اإلشر

 

 الداخلية وإدارة المخاطر. بالنسبة للرقابة  -2

ي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية 
كة والتر ي توجهها الشر

السياسات ومراجعة  والقانونية،أ( الكشف عن المخاطر األساسية التر

ي 
 تطبقها اإلدارة التنفيذية المتعلقة بعمليات تحديد وتقويم ومعالجة تلك المخاطر.  التر

كة. متعلقة بإنشاء التوصيات الب( إعداد   ونشر بيئة الرقابة داخل الشر

بحيث تحتوي عىل تقويمها للموازنات المخصصة لهما ولألفراد  الداخلية،ج( إعداد تقويم لكل من نظم الرقابة وإدارة المخاطر 

ي يبديها المراجعون الداخليون والخارجيون.  عليهما،القائمي   
 لدرجة استجابة اإلدارة التنفيذية للمالحظات التر

ً
 وأيضا

ز الحسابات  لمراجعي بالنسبة  -3  . الخارجيي 

شيحإبداء التوصيات المتعلقة  أ(   ي تتضمن مراجعة  ،وتقويم أدائهموعزلهم وتحديد أتعابهم  الخارجيي   مراجعي الحسابات  بتر
والتر

ي  ماللجنة لكفاءته
 
وط التعاقد ومراجعة نطاق عملهم  المصالحالمهنية واالستقاللية والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض ق  وشر

 معهم. 

أو إنهاء عقد  ما وإعادة تعيينه ما ووضع توصيات متعلقة بتعيينه الخارجيي   مراجعي الحسابات إجراء مراجعة سنوية ألداء  ب( 

كة معه  . ما الشر

ي إعداد خطة وإجراءات المراجعة للسنة  الخارجيي   مع مراجعي الحسابات العمل  ج( 
 
ي  المالية،من أجل التنسيق ق

 
مع األخذ ق

افية القانونية.  ي تطلبها الجهات اإلشر
وط التر ي الشر

 
ات حدثت ق كة الحالية وأي تغت   االعتبار ظروف الشر

ي قد  د( 
ي تتضمن أي  ما أثناء تأديته الخارجيي   الحسابات  مراجعي  ا هيواجهالعمل عىل حل المشاكل التر

لعملية المراجعة والتر

 المعلومات. إىل  ما فيما يتعلق بأهداف عملية المراجعة أو صعوبة وصوله ها انصعوبات قد يواجه
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ي توصل إليها 
  لها،ودرجة استجابة اإلدارة التنفيذية  الخارجيي   الحسابات  مراجعي هـ( مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التر

ً
وأيضا

ي 
 استفساراتهم. واإلجابة عن  قامت بها بناء عىل تلك التوصيات اإلجراءات التصحيحية التر

ها اللجنة أو مراجعي عىل إنفراد لمناقشة الموضوعات ا الخارجيي   الحسابات  مراجعي مع  التواصلإمكانية  و(   ي قد تثت 
لهامة التر

 عن إدارة الحسابات الخارجيي   
ً
كة،بعيدا برئيس  التواصلإمكانية  الخارجيي   الحسابات  مراجعي والتأكد من أن لدى  الشر

ي أي وقت. 
 
 لجنة المراجعة ق

ي يقوم بها  ز(
كة فيما يتعلق بالخدمات التر ي خدمات مراجعي الحسابات الخارجيي   إعداد توصيات خاصة بسياسة الشر

 
والمتمثلة ق

ي قد 
امج التدريبية وما شابه ذلك والتر ي تشتمل عىل االستشارات والت 

عىل  تؤثر المراجعة العادية والخدمات األخرى والتر

ي أداء خدمات المراجعة العادية.  ما استقالليته
 
 ق

ة ح(  كة فيما يتعلق بتحديد الفتر  . مراجعي الحسابات الخارجيي   لتغيت  الالزمة إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشر

 

 بالنسبة للمراجعة الداخلية: -4
كة و   درجة اأ( إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشر

ً
 لموازنة الخاصة بها وباختيار رئيس اللجنة وأيضا

 .  استقاللية المراجعي   الداخليي  
ي يقوم  ب(

 تقويم أداء إدارة المراجعة الداخلية والمراجعي   بها بحيث يتضمن التقويم ألهداف وسلطات القسم والتقارير التر
ي بإعدادها وخطة المراجعة الخاصة به للسنة القادمة والنتائج ا
وإعداد التوصيات الالزمة   توصل لها خالل السنة الحاليةلتر

 لتحسي   فعاليته. 
كة  ج( ي يعدها قسم المراجعة الداخلية والتأكد من قيام إدارة الشر

ي تضمنتها التقارير الشهرية التر
مناقشة االنحرافات واألخطاء التر

 تخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة. بإ
 مراجعة الشكاوى المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير المالية والمراجعة الخارجية. د( إنشاء اإلجراءات الخاصة ب

 وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخىلي بعد الحصول عىل عدم ممانعة المؤسسة كتابة.  هـ(
 تعيي  

ي أداء مهامهم والتحقق من عدم وجود أي قيد عىل أعمالهم و( التأكد من استقالل إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع ال
 
داخىلي ق

 عىل أعمالهم. 
ً
 أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلبا

 

ام:  -5 ز  بالنسبة لمراقبة االلت 
  .

ً
ام بعد الحصول عىل عدم ممانعة المؤسسة كتابة ام أو مسؤول االلتر   أ( تعيي   وعزل مدير إدارة االلتر 

ي أداء مهامهما والتحقق من عدم وجود أي قيد عىل أعمالها أو وجود ما  ب( التأكد من استقاللية إدارة
 
ام ق ام أو مسؤول االلتر  االلتر 

 عىل اعمالها. 
ً
 يمكن أن يؤثر سلبا

كة اإلجراءات الالزمة بشأنها.   ج( مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشر
كة باألنظمة واللوائح  ام الشر  والسياسات والتعليمات ذات العالقة. د( التحقق من التر 

كة مع األطراف ذوي  ح أن تجريها الشر  وتقديم مرئياتها اىل مجلس اإلدارة.  العالقة،هـ( مراجعة العقود والتعامالت المقتر
 
 

 ة: حقوق ومسؤوليات لجنة المراجعةالمادة الثالث

كة الحقوق التالية:  -1  للجنة المراجعة بالشر

 قارير واإليضاحات والمعلومات األخرى المناسبة من المديرين التنفيذيي   والمسؤولي   والموظفي   طلب المستندات والت أ(

كة.   بالشر

ات  كة الجتماعات اللجنة لسؤالهم وطلب اإليضاحات والتفست  ب( دعوة المديرين التنفيذيي   والمسؤولي   والموظفي   بالشر
ي ما تتطلبه مصلحة العمل. 

 
 منهم ق

كة.  ج( اء والمستشارين والمختصصي   من خارج الشر  االستعانة بالخت 

ي المادة الثانية.  د(
 
ي تم ذكرها ق

ي حدود سلطات اللجنة التر
 
 أداء واجبات توكل إليهم من مجلس اإلدارة ق

كة.   هـ( حق اإلطالع عىل سجالت الشر
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 طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية. و( 

ار أو ( ز كة ألرص  كة لإلنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشر  طلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشر

 خسائر جسيمة. 

 

 إذا احتاج األمر لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها.  توصياتمراجعة وتقويم سنويي   لالئحتها وإعداد بتقوم اللجنة  -2

 اللجنة تقاريرها لمجلس اإلدارة عىل أساس دوري وحسب متطلبات مصلحة العمل. تعد  -3

4-  :  عىل أعضاء لجنة المراجعة القيام بالتاىلي

ي جميع أنشطة اللجنة والسعي لحضور جميع االجتماعات.     
 
 أ( المشاركة ق

تهم ألعمال اللجنة بش ب(    ي تتوافر لديهم نتيجة مباشر
 ية تامة. التعامل مع المعلومات التر

ي تؤثر عىل استقالليتهم إبالغ مجلس اإلدارة بالمست ج(   
ي تتخذها اللجنة. وبجدات التر

ي المصالح المتعلق بالقرارات التر
 
 التعارض ق

ام اللجنة بالئحتها.  اجراء د(      درجة التر 
ً
 تقويم ومراجعة سنوية ألنشطة اللجنة وألعضائها متضمنا

 
 

ز لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة الرابعة: المادة   حدوث تعارض بي 
 

ي حال حصول تعارض بي   توصيات لجنة المراجعة 
 
رفض المجلس األخذ بتوصية اللجنة بشأن  إذا اإلدارة أو  وقرارات مجلسق

 مراجعي 
كة  تعيي   ، فيجب تضمي   ت وتقويم أدائهما  وعزلهما وتحديد أتعابهما حسابات الشر  المراجع الداخىلي

قرير مجلس أو تعيي  
راتها وأسباباإلدارة توصية اللجنة   بها.  المجلسعدم  ومت 

 
 

 ختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم: قواعد االخامسةالمادة 

كة لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء )من غت   -1 ( عىلتشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشر األقل  األعضاء التنفيذيي  

من خارج  يكون أغلبهمووأن يكون من بينهم متخصص بالشؤون المالية والمحاسبية  وخمسة أعضاء كحد أقض

 المجلس. 

 . ول عىل عدم ممانعة المؤسسة كتابة( سنوات بعد الحص3تكون عضوية أعضاء لجنة المراجعة لمدة ) -2

 يجوز التجديد للجنة المراجعة أو أحد أعضائها لمدة ثالث سنوات أخرى لمرة واحدة فقط.  -3

كة أو موظفيها أو مستشاريها. يجب أن ال  -4 ي الشر
 
  يكون عضو لجنة المراجعة من المديرين التنفيذيي   ق

امن مدة عضوية اللجنة مع مدة عضوية مجلس اإلدارة.  -5  يجب أن تتر 

ة المهام المرتبطة بالنواجي المالية والمحاسبية وبإعداد القوائم  -6 يجب ان تتوافر لدى أعضاء اللجنة المعرفة الالزمة لمباشر

 والمراجعي   الداخليي   واألطراف المعنية األخرى.  الخارجيي   مراجعي الحسابات وبكيفية التعامل مع  المالية،

7-  .
ً
 يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة المرشح لعضوية اللجنة مستقال

8-  
ً
 مستقال

ً
ي بعد الحصول عىل عدم ممويعي    يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوا انعة مؤسسة النقد العرن 

 لها. لسعودي ا
ً
ي لجنة المراجعة أو رئيسا

 
 ق
ً
 وال يجوز أن يكون رئيس المجلس عضوا

ي اإلدارة التنفيذية أو المالية لل -9
 
كة أو لدى مراجع حسابات ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتي   الماضيتي   ق شر

كة ي لجنة المراجعة.  الشر
 
 ق
ً
 أن يكون عضوا

ي حال  -10
 
  –مركز أحد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة، كان للمجلس أن يعي    شغور ق

ً
ي المقعد الشاغر -مؤقتا

 
 ق
ً
خالل  عضوا

ة الكافية والمتطلبات الالزمة وبعد الحصول عىل عدم  مدة أقصاها شهر من شغور هذا المنصب ممن تتوفر فيهم الخت 

ي السعودي ويجب أن تبلغ بذلك هيئة الس ( خمسة أيام عمل من تاريخ 5وق المالية خالل )ممانعة مؤسسة النقد العرن 

، وأن يعرض هذا التعيي   عىل الجمعية ا ي أول اجتماع لها التعيي  
 
 . ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط لعامة العادية ق
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 اجتماعات اللجنة : السادسةلمادة ا

كة وال يجوز أن يكون -1 ي الشر
 لها من موظق 

ً
ا   تعيي   لجنة المراجعة سكرتت 

ً
ا  ألي لجنة أخرى من لجان المجلس. سكرتت 

ات عن ستة ل االجتماعويجب بصفة عامة أن ال تق اللجنةتنعقد اجتماعات اللجنة لتغطية واجبات ومسؤوليات  -2

ي حالة قيام مجلس اإلدارة بمناقشة موضوع يقع ضمن  اجتماعات
 
بما فيها االجتماع السنوي مع مجلس اإلدارة وق

 ىل فيجب ع اللجنة،مسؤولية 
ً
لمناقشة هذا الموضوع وإعداد تقرير عنه لعرضه عىل مجلس اإلدارة  أن تعقد اجتماعا

 وذلك قبل اجتماع المجلس. 

 تنعقد اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيس اللجنة أو من أحد األعضاء أو بقرار من مجلس اإلدارة أو رئيس المجلس.  -3

ورة  -4 ام أو عىل طلب إدارة المراجعة الداخلية أو  بناءً أو  ذلك،يجب عقد اجتماعات إضافية إذا تطلبت الص  إدارة االلتر 

ي مراجع الحسابات    الخارج 
ً
ي هذه الحالة يكون سكرتت  اللجنة مسئوال

 
 عن الدعوة لالجتماع.  وق

 يحصل نصاب اللجنة عند حضور نصف أعضائها عىل األقل.  -5

ي  -6
 
ي ستجري مناقشتها ق

عىل سكرتت  اللجنة إرسال جدول أعمال االجتماع وجميع المعلومات المتعلقة بالموضوعات التر

ة ال تقل عن أسبوع قبل تاريخ عقد  ي فتر
 
وذلك لكي يتمكن األعضاء من دراسة تلك  االجتماع،االجتماع ألعضاء اللجنة ق

 الموضوعات. 

ين لالجتماع يقوم أعضاء -7 ي  اللجنة الحارص 
 عرضتبالتوقيع عىل محص  االجتماع الذي يتضمن المناقشات واآلراء التر

ي اتخذتها 
 اللجنة. والقرارات التر

ين،تتخذ القرارات باللجنة بغالبية األعضاء  -8 ي حال التساوي عند التصويت عىل تلك القرارات يرجح الرأي  الحارص 
 
وق

 اللجنة. الذي يصوت لصالحه رئيس 

 

ي يحصل عليها أعضاء اللجنة: المكافالسابعةالمادة 
 آت الت 

ي يحصل عليها أعضاء اللجنة تبلغ )
ه أعضاء  1,500المكافآت التر ريال( ألف وخمسمائة ريال لكل عضو عن كل اجتماع يحص 

اللجنة من خارج أعضاء  ألعضاءكما يصف   االجتماعات،اللجنة وذلك باإلضافة إىل مصوفاتهم الشخصية المتكبدة لحضور 

 الجتماعاتعىل أساس نسبة حضور العضو  تصف ريال(ريال )خمسون ألف  50,000مجلس اإلدارة مكافأة سنوية بمبلغ 

 اللجنة. 

 

 : تعارض المصالحالثامنةالمادة 

ك -1 ي تتم لحساب الشر
ي األعمال والعقود التر

 
ة ق ة أو غت  مباشر  ة. ال يجوز أن يكون لعضو اللجنة مصلحة مباشر

كة أو المتاجرة  -2 ي أعمال منافسة للشر
 
 تزاولها.  بأنشطةال يجوز لعضو اللجنة المشاركة ق

 

 تقرير لجنة المراجعة: التاسعةالمادة 

كات ولوائحتأ( يجب أن يش ي نظام الشر
 
ه مل تقرير لجنة المراجعة عىل تفاصيل أدائها الختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها ق

كة. التنفيذية، عىل أن يتضمن  ي الشر
 
ي مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر ق

 
 توصياتها ورأيها ق

ي 
ون  ي الموقع اإللكتر

 
كة الرئيس وأن ينشر ق ي مركز الشر

 
 كافية من تقرير لجنة المراجعة ق

ً
ب( يجب أن يودع مجلس اإلدارة نسخا

ي للسوق عند نشر 
ون  كة والموقع اإللكتر ي الحصول عىل لتمكي   من يرغب من ا لجمعية العامة الدعوة النعقاد اللشر

 
لمساهمي   ق

 ويتىل ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة.  نسخة منه
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ي 
كة العربية السعودية للتأمي   التعاون   الشر

كة مساهمة سعودية  شر

 

شيحات والمكافآت  الئحة لجنة الت 

 20/3/2011الموافق   15/4/1432بتاريخ  25رقم اعتمدت هذه الالئحة بقرار مجلس اإلدارة 

 10/5/2016الموافق  3/8/1437بتاريخ  36وعدلت بقرار مجلس اإلدارة رقم 

واعتمادها من الجمعية العامة  12/12/2017الموافق هـ 1439/  03 / 24  بتاريخ  50تم تحديثها بقرار مجلس اإلدارة رقم 

 27/12/2017بتاريخ 

 

كةتوقيع رئيس مجلس   اإلدارة                                                               ختم الشر
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 المحتويات: 

 المادة األوىل: مقدمة عامة
يحات والمكافآت  المادة الثانية: سلطات لجنة التشر

شيحات والمكافآت  المادة الثالثة: حقوق ومسؤوليات لجنة الت 
شيحات والمكافآت ءوإنها  اختيار وتكوين المادة الرابعة:   خدمة لجنة الت 

شيحات و المكافأت  المادة الخامسة: إجراءات اجتماعات لجنة الت 
شيحات والمكافآت  المادة السادسة: مكافآت أعضاء لجنة الت 

 _________________________________________________________________________ 

 المادة األوىل: مقدمة عامة

كة العربية السعودية للتأمي   لجنة أعدت الئحة  -1 شيحات والمكافآت للشر ،التر ي
كة مساهمة  التعاون    سعودية،شر

ً
وفقا

كات كات،ونظام  م،13/02/2017الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  لمتطلبات الئحة حوكمة الشر   الشر
ً
ووفقا

كات التأمي   الصادرة عن مؤسسة النقد ا ي السعودي بتلالئحة حوكمة شر  م والنظام األساس22/10/2015اريخ لعرن 
كة.   للشر

اح من مجلس اإلدارة الئحة عمل اللجنة وتشمل هذه الالئحة ضوابط  -2 كة بناء عىل اقتر تصدر الجمعية العامة للشر
 ومكافأتهم. وإجراءات عملها ومهامها وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم 

افية بكفاءة  -3 ي أداء مهامه اإلرشادية واإلشر
 
كة لمساعدة مجلس اإلدارة ق شيحات والمكافآت بالشر  وفعالية،أنشأت لجنة التر

ورة أن تؤدي  شيح أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيي   األكفاء والتأكيد عىل رص  وتختص اللجنة بصفة خاصة بتر
كة إىل التعيينات ال شيحات بالشر ين،صحيحة وإىل التنمية واالحتفاظ بأعضاء مجلس اإلدارة والمديرين سياسة التر  الممت  

ي تحقيق أهدافها ونموها االقتصادي. 
 
كة ق  وبالتاىلي فهي تساعد الشر

 
 

شيحات والمكافآت المادة الثانية:   سلطات لجنة الت 

شيحات والمكافآت.   تقع الموضوعات التالية ضمن سلطات لجنة التر

: تقوم اللجنة باآل -1 شيحات أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيي   ي بالنسبة لتر
 نر

 للسياسات والمعايت   أ(   
ً
شيح لعضوية المجلس وفقا مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص  المعتمدة،التوصية لمجلس اإلدارة بالتر

ف واألمانة ي الموقع سبق إدانته بجريمة مخلة بالشر
 
شح ق كة نشر إعالن التر ي ، وعىل الشر

ون  ي  اإللكتر
ون  كة والموقع اإللكتر للشر

ي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، وذلك لدعوة األشخاص الراغبي    المالية للسوق
 
شح لعضوية مجلس اإلدارة وق ي التر

 
عىل ق

 مدة شهر عىل األقل من تاريخ اإلعالن. 
ً
شح مفتوحا  أن يظل باب التر

والمؤهالت  مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدراتمهارات المناسبة لعضوية المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من ال ب(   

ي ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال المجلس و/أو لجان  اإلدارةالمطلوبة لعضوية مجلس 
 
بما ق

 المجلس. 

ي ي ج(   
ات التر ي شأن التغيت 

 
 مكن إجراءها. مراجعة وتقويم هيكل مجلس اإلدارة ولجانه ورفع التوصيات ق

ي مجلس اإلدارة  د(   
 
كة.  ولجانه،تحديد جوانب الضعف والقوة ق اح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشر  واقتر

ات قد تؤدي إىل فقد العضو  اإلدارة،التحقق من استقاللية عضو مجلس  هـ(   ووضع آلية مناسبة إلعالم المساهمي   عن أي متغت 

كة أخرى الستقالليته، ، وأن يتم والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شر

 . ذلك بشكل سنوي

. و    ي حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيي  
 
 ( وضع اإلجراءات الخاصة ق
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كة ووصف تفصيىلي لواجباتهم كأعضاء  (ز    إعداد توجيهات وبرامج تعريفية ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد عن طبيعة أعمال الشر

ي مجلس اإلدارة. 
 
 ق

إعداد توصيات لمجلس اإلدارة متعلقة بتحديد معايت  معينة الختيار األشخاص لشغل وظيفة العضو المنتدب أو الرئيس  (ح

كة.  التنفيذي ورؤساء األقسام  الرئيسة بالشر

،وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  (ط ويراع عند وضع تلك السياسات  التنفيذيي  

 استخدام معايت  ترتبط باألداء. 

ي لألشخاص المرشحي   لوظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ولرؤساء األقسام والوحدات بال (ي
كة. إعداد تقويم مبدن   شر

كة.  (ك وط التعاقد لكل من وظيفة الرئيس التنفيذي ومدراء اإلدارات بالشر  إعداد وصف للوظائف وشر

كة.  لتقويموضع معايت  وإجراءات مناسبة  (ل  أداء الرئيس التنفيذي ومدراء اإلدارات بالشر

كة،دوري ألنشطة الرئيس التنفيذي ومدراء اإلدارات  تقويمإجراء  (م  وتقويم أداء أعضاء المجلس ولجانه بشكل دوري.  بالشر

ي بها.  (ن
ر
كة والسلوك األخالق  تنظيم برامج تدريبية للمديرين التنفيذيي   متعلقة بموضوعات حوكمة الشر

ي المستويات اإلدارية العليا.  (س
 
ي أداء الموظفي   ق

 
 وضع سياسات متعلقة بالتحسي   المستمر ق

ي للرئيس التنفيذي وكبار أعضاء اإلدارة العليا ومراقبة تطبيق خطط وإجراءات التعاقب وضع سياسة وأجراءات التعاقب الو  (ع
ظيق 

ي لهم. 
 الوظيق 

2-  : ي بالنسبة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيي  
 تقوم اللجنة باآلنر

س واإلدارة التنفيذية ورفعها لمجلس واللجان المنبثقة عن المجلللمكافآت والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة واضحة سياسة  إعداد 

 العتمادها من الجمعية العامة و 
ً
كة وتقوم عىل المجهودات الشخصية لكل اإلدارة للنظر فيها تمهيدا تهدف إىل زيادة قيمة الشر

اتيجية  ي تطبيق األهداف االستر
 
كة،عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي ق الشخضي لهم  اللجنة لآلداءعىل تقويم كما تقوم   للشر

ي وضعها مجلس 
 وذلك عن طريق:  اإلدارة،بالقياس إىل األهداف التر

كة من الحصول عىل أداء متمت   دون أن تؤثر عىل  أ( وضع معايت  بالنسبة لمكافآت أعضاء ورئيس مجلس اإلدارة تمكن الشر

 استقاللية األعضاء. 

كة،وضع معايت  بالنسبة لمكافآت العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ومدراء اإلدارات  ب( متعلقة بالمرتبات الثابتة السنوية  بالشر

ة القائمة عىل نظام للتقويم الماىلي وغت  الماىلي   وضع معايت  لنظام خاص بالحوافز طويل األجل  لألداء،والعالوات المتغت 
ً
وأيضا

كة،بمصالح مساهمي  لربط مصالح المديرين  وتقوم اللجنة بمراجعة هذه المعايت  بشكل دوري.  الشر

كة ومركزها الماىلي واالتجاهات مالمراجعة بصفة مستمرة ل -3
كة وذلك بناء عىل أداء الشر دى مالئمة معايت  المكافآت بالشر

ي سوق العمل. 
 
 األساسية ق

ي تتخذها الجمعية العامة للمس -4
اهمي   المتعلقة بموضوعات تخص مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متابعة تنفيذ القرارات التر

كة.  ي يتم بها اإلفصاح عن تلك المكافأت بالتقرير السنوي للشر
كة وبالكيفية التر  وكبار التنفيذيي   بالشر
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شيحات والمكافآتالمادة الثالثة: حقوق ومس  ؤوليات لجنة الت 

 للجنة الحقوق التالية: -1

كة.  والتنفيذيي   والموظفي   طلب المستندات والتقارير والتوضيحات والمعلومات األخرى المناسبة من المسؤولي    أ(     بالشر
اتهم.    كة الجتماعاتها لسؤالهم ولسماع تفست   ب( دعوة المسؤولي   والتنفيذيي   والموظفي   بالشر
كة.  ج(   اء والمستشارين من خارج الشر  االستعانة بخدمات الخت 
ي يطلبها مجلس اإلدارة   

 سلطات اللجنة.  تقع ضمنو د( أداء المهام األخرى التر
 

 بمراجعة وتقويم الئحتها بهدف التأكد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة بش-2
ً
أن عىل اللجنة القيام سنويا

 إجراء ما يلزم من التعديالت بها. 

 أعمالها لمجلس اإلدارة. عىل اللجنة تقديم تقرير سنوي عن -3

 عىل أعضاء اللجنة:  ذلك،باإلضافة إىل -4

ي أنشطة وأعمال  أ(
 
 وحضور جميع االجتماعات.  اللجنة،المشاركة ق

كة.   درايةأن يكونوا عىل  ب( ي تعمل بها الشر
ي بيئة األعمال التر

 
 كاملة بجميع المستجدات ق

ي اطلعوا  ج(
ي اللجنة شية.  عليها بسبب عملهماعتبار جميع المعلومات التر

 
 ق

ي حالة وجود تعارض مصالح نتيجة قرارات تقوم اللجنة باتخاذها.  د(
 
 إعالم مجلس اإلدارة ق

 

شيحات والمكافأت الرابعة: المادة   قواعد اختيار وتكوين وإنهاء خدمة أعضاء لجنة الت 

يتم اختيارهم عن طريق غالبية أصوات أعضاء مجلس اإلدارة عىل أن يكون  أدن   تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء كحد  -1
 من ضمنهم عضوان مستقالن وال يمكن أن يرأس هذه اللجنة رئيس مجلس اإلدارة. 

امن مدة تعيي   اللجنة مع مدة تعيي   مجلس اإلدارة.  -2  
 يجب أن تتر

ي اللجنة إال إذا كان غت   -3
 
 ق
ً
 الرئيس التنفيذي. ال يجوز للعضو المنتدب أن يكون عضوا

ي تعامالتهم مع المديرين التنفيذيي   الرئيسيي    -4
 
ة والمهارة ق يجب أن تتوافر لدى أعضاء اللجنة المعرفة المناسبة والخت 

كة.   بالشر
ي أي وقت إنهاء خدمة أي عضو من أعضاء اللجنة واختيار عضو أخر.  -5

 
 يجوز لمجلس اإلدارة ق

ي  تقوم اللجنة باختيار رئيس لها وفق غالبية -6 أصوات أعضاءها بعد الحصول عىل عدم ممانعة مؤسسة النقد العرن 
 السعودي. 

7-  .  يكون رئيس اللجنة من األعضاء المستقلي  

ة الكافية  -8 ي المقعد الشاغر ممن تتوفر فيهم الخت 
 
 ق
ً
ي حال شغور مركز أحد مقاعد أعضاء اللجنة، للمجلس أن يعي   عضوا

 
ق

، 5والمتطلبات الالزمة ويجب أن تبلغ بذلك هيئة السوق المالية خالل ) ويكمل ( خمسة أيام عمل من تاريخ التعيي  

 . العضو الجديد مدة سلفة

 

شيحات والمكافآتالمادة الخامسة:   إجراءات اجتماعات لجنة الت 

 اللجنة. مجلس اإلدارة بمهام سكرتت   أمي   ش يقوم  -1
 قبل  وواجباتها،يجب عقد االجتماعات عندما تتطلب الحاجة قيام اللجنة بأداء وظائفها  -2

ً
وعىل اللجنة أن تعقد اجتماعا

ي مجلس ا
 
، عىل أن تعقد إلدارة تقع ضمن اختصاصها اجتماع مجلس اإلدارة إذا كانت هناك مواضيع سوف تبحث ق

 
ً
 . اللجنة اجتماعي   عىل األقل سنويا

 الجتماعات من قبل رئيس اللجنة أو األعضاء أو عن طريق مجلس اإلدارة. تتم الدعوة ل -3
 ينعقد نصاب االجتماعات بحضور عضوين عىل األقل.  -4
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5-  
ً
 عن توزيع دعوة االجتماعات وجدول األعمال لجميع أعضاء اللجنة.  يكون سكرتت  اللجنة مسؤوال

ين لالجتماع.  -6  يجب توقيع محارص  االجتماعات من قبل جميع األعضاء الحارص 
ين لالجتماع.  -7  يتم اتخاذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحارص 

 
 

شيحات والمكافآت المادة السادسة: مكافآت  أعضاء لجنة الت 

ي يحصل عليها أعضاء المكافآت 
ه أعضاء  1,500تبلغ ) اللجنة،التر ريال( ألف وخمسمائة ريال لكل عضو عن كل اجتماع يحص 

 اللجنة وذلك باإلضافة إىل مصوفاتهم الشخصية المتكبدة لحضور االجتماعات. 
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ي 
كة العربية السعودية للتأمي   التعاون   الشر

كة مساهمة سعودية  شر

 

 اللجنة التنفيذية الئحة

 20/3/2011الموافق   15/4/1432بتاريخ  25اعتمدت هذه الالئحة بقرار مجلس اإلدارة رقم 

 10/5/2016الموافق  3/8/1437بتاريخ  36وعدلت بقرار مجلس اإلدارة رقم 

واعتمادها من الجمعية العامة  12/12/2017الموافق هـ 1439/  03 / 24  بتاريخ  50تم تحديثها بقرار مجلس اإلدارة رقم 

 12/2017 /  27بتاريخ 

 

كة  توقيع رئيس مجلس اإلدارة                                                               ختم الشر
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 المحتويات
 المادة األوىل: مقدمة عامة

 المادة الثانية: سلطات ومسئوليات وواجبات اللجنة التنفيذية
 الثالثة: حقوق اللجنة التنفيذيةالمادة 

 اللجنة التنفيذية المادة الرابعة: اختيار وتكوين وإنهاء خدمة أعضاء
 المادة الخامسة: إجراءات اجتماعات اللجنة التنفيذية

 المادة السادسة: مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المادة األوىل: مقدمة عامة

كة العربية السعودية للتأمي    -1 ،أعدت الئحة اللجنة التنفيذية للشر ي
كة مساهمة  التعاون   للما سعودية،شر

ً
( 38دة )وفقا

كة، من النظام االساس ي السعودي الصادرة بتاريخ  للشر كات الصادرة عن مؤسسة النقد العرن 
 لالئحة حوكمة الشر

ً
ووفقا

كات. 22/10/2015 ي ضوء أفضل الممارسات الدولية لحوكمة الشر
 
 م وق

تحدد الالئحة سلطات ومسؤوليات وواجبات اللجنة التنفيذية وكيفية اختيار األعضاء وتكوينها وكيفية إنهاء الخدمة  -2
 حقوق ومكافآت األعضاء واإلجراءات الخاصة  بها،

ً
 باجتماعاتها. وتحدد أيضا

كة من قبل مجلس اإلدارة لتوفت  حضور المجلس فيما بي    -3  اجتماعاته وتوفت  القدرة يعي   أعضاء اللجنة التنفيذية بالشر
ي الحاالت 

 
افية بكفاءة  الطارئة،عىل االستجابة الشيعة ق ي أداء مهامه اإلشر

 
باإلضافة إىل القيام بمساعدة المجلس ق

كة واألولويات المالية والتشغيلية  وفعالية، اتيجية للشر ووضع التوصيات  لها،وخاصة فيما يتعلق بتحديد األهداف االستر
كة التشغيلية.  األرباح،ة توزيع الخاصة بسياس  باإلضافة إىل قيامها بتقويم اإلنتاجية طويلة األجل لعمليات الشر

 

 المادة الثانية: سلطات ومسؤوليات وواجبات اللجنة التنفيذية

ة ما بي   اجتماعات المجلس.  -1
ي الفتر

 
 تمارس اللجنة جميع السلطات وتتحمل واجبات مجلس اإلدارة ق

ي األحداث الطارئة.  تقوم اللجنة بمناقشة -2
 
ي تحتاج إىل اتخاذ قرارات عاجلة ق

 واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التر
كة العادية.  -3 ي تتطلبها أعمال الشر

 تتضمن مسؤوليات اللجنة اتخاذ القرارات الروتينية التر

اتيجيةتقوم اللجنة بالتاىلي فيما يتعلق  -4 كة وأهدافها:  باستر  الشر

كة بالتعاون مع العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي.  مراجعةأ(              ي للشر اتيج   إجراءات وعمليات التخطيط االستر
اتيجيةالتأكد من أن الخطط  ب(            كة.  االستر كة قد ترجمت إىل تصفات وأعمال فعلية تهدف إىل تحقيق أهداف الشر  للشر
ي تهدف إىل تحقيق مراجعة توصيات العضو المنتدب أو  ج(           

كة التر الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشر
كة وأهدافها التشغيلية طويلة األجل.  اتيجية للشر  التوافق بي   الخطط االستر

اتيجيةد( المراجعة الدورية للخطط             كاتها التابعة واألهداف التشغيلية للتأكد من توافقها  االستر كة وفروعها وشر مع للشر
كة وأهدافها.   رسالة الشر

 

كة  -5 تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس اإلدارة بالنسبة للقرارات  التشغيلية،فيما يتعلق بأولويات الشر
اتيجية ي تتضمن التوسع إىل أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول  التشغيليةالمتعلقة باألولويات  االستر

التر
 حالية. 

كة وسياسة توزيعات األرباح: تقوم  -6  اللجنة بما يىلي بالنسبة للتخطيط الماىلي للشر

اتيجيات المالية السنوية وطويلة  أ(            األجل،إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس اإلدارة المتعلقة باألهداف واالستر
ً
وأيضا

ات  األداء المرتبطة بذلك.  مؤشر
كة  ب(         كات التابعة مراجعة األمور الهامة للشر كة،مثل األمور المتعلقة برأس مال  لها،والفروع والشر ي والتصنيف  الشر

 االئتمان 
كة، اض،وأنشطة  النقدية،والتدفقات  للشر كة التنفيذية ولجنة  االستثمارية،والودائع  االقتر وذلك بالتعاون مع إدارة الشر

 المراجعة. 
كة وبكيفية تنفيذها  اإلدارة المتعلقة بسياسة توزيعاتإعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس  ج(          . األرباح للشر
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 لها.  د(         
ً
 المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومقارنتها مع الموازنات المعتمدة مسبقا

 

ي المدى الطويل وفعالية عمليتها  -7
 
كة ق بمراجعة وإعداد التوصيات  التشغيلية،تقوم اللجنة فيما يتعلق بتقويم إنتاجية الشر

ي تهدف إىل تحسي   جودة
اتيجية المتعلقة بالفرص المتاحة التر ي تقدمها  لمجلس اإلدارة بالنسبة للقرارات االستر

المنتجات التر

كة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.   الشر

 

 المادة الثالثة: حقوق اللجنة التنفيذية

 للجنة الحقوق التالية: -1

كة. أ( طلب المستن      دات والتقارير والتوضيحات والمعلومات األخرى المناسبة من المسئولي   والتنفيذيي   والموظفي   بالشر
كة الجتماعاتها لسؤالهم ولسماع ت ب(    اتهم. دعوة المسئولي   والتنفيذيي   والموظفي   بالشر  فست 
كة.  ج(    اء والمستشارين من خارج الشر  االستعانة بخدمات الخت 
ي تقع ضمن سلطات اللجنة. أداء  د(    

ي يطلبها مجلس اإلدارة والتر
 المهام األخرى التر

ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة  بواجباتها،تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقويم سنويي   لالئحتها بهدف التأكد من قيامها  هـ(    
 بشأن إجراء التعديالت بها. 

 

 لس اإلدارة بحيث ال يقل عن مرة كل ستة شهور. عىل اللجنة أن تقدم تقرير دوري عن أعمالها لمج-2

:  ذلك،باإلضافة إىل -3  يجب عىل أعضاء اللجنة القيام بالتاىلي

ي أنشطة وأعمال  أ(      
 
 وحضور جميع االجتماعات.  اللجنة،المشاركة ق

كة      ي تعمل بها الشر
ي بيئة األعمال التر

 
 . ب( أن يكونوا عىل دراية كاملة بجميع المستجدات ق

ي اللجنة شية.  ج(     
 
ي اطلعوا عليها بسبب عملهم ق

 يجب عىل أعضاء اللجنة اعتبار جميع المعلومات التر
ي حالة وجود تعارض مصالح ناتج عن قرارات قامت اللجنة  د(     

 
 . باتخاذها إعالم مجلس اإلدارة ق

ام اللجنة بالئحتها. هـ( إعداد مراجعة وتقويم سنويي   ألنشطة اللجنة وألعضائها متضمنة مراجعة د      رجة التر 
 

 المادة الرابعة: قواعد اختيار وتكوين وإنهاء خدمة أعضاء اللجنة التنفيذية

يجب اال يقل عدد اعضاء اللجنة عن ثالثة أعضاء وال يزيد عن خمسة ويتم اختيارهم عن طريق غالبية أصوات   -1
 أعضاء مجلس اإلدارة. 

امن مدة عضوية اللجنة مع مدة  -2  عضوية مجلس اإلدارة. يجب أن تتر 
 ة من بي   أعضاء مجلس اإلدارة فقط. يجب أن يتم اختيار اعضاء اللجن -3
ي التعامل مع المديرين التنفيذيي   الرئيسيي    -4

 
ة والمهارة ق يجب أن تتوافر لدى أعضاء اللجنة المعرفة المناسبة والخت 

كة.   بالشر
ي أي وقت إنهاء خدمة أي عضو من أعضاء  -5

 
 اللجنة واختيار عضو آخر. يجوز لمجلس اإلدارة ق

ي  -6 تقوم اللجنة باختيار رئيس لها وفق غالبية أصوات أعضاءها بعد الحصول عىل عدم ممانعة مؤسسة النقد العرن 
 السعودي. 

 

 المادة الخامسة: اإلجراءات المتعلقة باجتماعات اللجنة التنفيذية

 سكرتارية اللجنة.  اإلدارة بعملمجلس أمي   ش يقوم  -1
. 6)تعقد اللجنة  -2

ً
 ( ستة اجتماعات عىل األقل سنويا

ويجب أن يسبق اجتماع اللجنة اجتماع لمجلس اإلدارة إذا  العمل،تنعقد اجتماعات اللجنة حسب ما تتطلبه مصلحة  -3
 كان المجلس سيناقش موضوعات تقع ضمن اختصاصات اللجنة. 

 دارة. اإل مجلس تتم الدعوة لالجتماعات من قبل رئيس اللجنة أو األعضاء أو من قبل  -4
ه إثنان عىل األقل يكون اجتماع اللجنة ص -5  إذا حص 

ً
ين عن حيحا ط أن ال يقل عدد الحارص  طريق األصالة أو اإلنابة بشر

 .  بأنفسهم عن إثني  
 عن توزيع دعوة االجتماعات وجدول األعمال لجميع أعضاء اللجنة.  -6

ً
 يكون سكرتت  اللجنة مسئوال
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ين لالجتماع.  يجب التوقيع عىل محارص  االجتماعات من قبل -7  جميع األعضاء الحارص 
ي حالة الخالف تصدر  باإلجماعتصدر قرارات اللجنة  -8

 
.  بأغلبيةوق ين والممثلي    أصوات ثالثة أرباع األعضاء الحارص 

 

 : مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذيةالمادة السادسة

ي يحصل عليها أعضاء 
ه أعضاء  1,500تبلغ ) اللجنة،المكافآت التر ريال( ألف وخمسمائة ريال لكل عضو عن كل اجتماع يحص 

 لحضور االجتماعات.  المتكبدة،اللجنة وذلك باإلضافة إىل مصوفاتهم الشخصية 
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ي 
كة العربية السعودية للتأمي   التعاون   الشر

كة مساهمة سعودية  شر

 

 الئحة لجنة االستثمار

 10/05/2016الموافق   3/8/1437بتاريخ  36الالئحة بقرار مجلس اإلدارة رقم  اعتمدت هذه

واعتمادها من الجمعية العامة  12/12/2017الموافق هـ 1439/  03 / 24  بتاريخ  50تم تحديثها بقرار مجلس اإلدارة رقم 

 12/2017 /  27بتاريخ 

 

كة                              توقيع رئيس مجلس اإلدارة                                   ختم الشر
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 المحتويات: 
 مقدمة عامة األوىل: المادة 

 تكوين لجنة االستثمار المادة الثانية: 
 المادة الثالثة: دور ومسئوليات لجنة االستثمار

 المادة الرابعة: مكافأت أعضاء اللجنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المادة األوىل: مقدمة عامة

كة ال -1 ، السعودية للتأمي    عربيةأعدت الئحة لجنة االستثمار للشر ي
كة مساهمة  التعاون   لمتطلبات الئحة  سعودية،شر

ً
وفقا

ي السعودي بتاريخ   الصادرة من مؤسسة النقد العرن 
كات التأمي    لالئحة االستثمار  م،22/10/2015حوكمة شر

ً
ووفقا

ي السعودي بتاريخ   م21/02/2012الصادرة من مؤسسة النقد العرن 

ي تضطلع بمسئولية تقديم التوصيات للمجلس عن الموضوعات المرتبطة  -2
يعي   المجلس لجنة االستثمار التر

كة وخطط توزيع  ويحق للجنة اتخاذ القرارات المرتبطة باالستثمار  أصولها،باالستثمارات مثل سياسة استثمارات الشر

ي إطار سياسة االستثمار المعتمدة للمجلس وخطط توزيع األصول. ت
 
قوم لجنة االستثمار بعقد اجتماعات بصفة دورية ق

ورة العمل ذلك )عىل أساس شهري( اقتضتأو كلما   رص 

اء  االستثمار،خطط سياسية  وتقويمتتوىل لجنة االستثمار مسئولية تطوير  -3 ويجوز للجنة االستثمارية االستعانة بالخت 

 و/أو حسب االتفاق م والمستشارين
ً
 ع المجلس. المتخصصي   حسبما تراه مناسبا

 

 المادة الثانية: قواعد اختيار وتكوين لجنة االستثمار

حسبما يراه المجلس  العامة،يشكل المجلس لجنة االستثمار ويعي   أعضائها وفق التعليمات الصادرة عن الجمعية  -1

 .
ً
 مناسبا

. 3تتكون لجنة االستثمار مما ال يقل عن ) -2  ( أعضاء مستقلي   وتنفيذيي   وغت  تنفيذيي  

ي تقوم ال -3 لجنة باختيار رئيس لها وفق غالبية أصوات أعضاءها بعد الحصول عىل عدم ممانعة مؤسسة النقد العرن 
 . السعودي

 . سكرتارية اللجنة اإلدارة بعملمجلس  أمي   ش يقوم  -4

ة الكافية  -5  لهم فهم مواضيع االستثمار.  ليتست  يجب أن يكون جميع اعضاء اللجنة من ذوي الخت 

 

 ومسئوليات لجنة االستثمارالمادة الثالثة: دور 

تتوىل لجنة االستثمار المهام المذكورة أدناه وال تعتت  قائمة األدوار والمهام المبينة أدناه نهائية وأن من واجب لجنة االستثمار 

ات عىل تلك المبينة أدناه.   دراسة وإضافة مهام أخرى و/أو إجراء تغيت 

  وتنفيذها بصفة ربع سنوية.  صياغة وإعداد سياسة االستثمار ومراجعة أدائها 

  .اف عىل سياسة االستثمار ومراقبة تنفيذها  اإلشر

  .عىل طلب المجلس 
ً
 تطوير سياسة االستثمار بناءا

  ام النظامي
كة.  التأكد من االلتر   المرتبط باستثمارات الشر

  .رفع التقارير للمجلس عن أداء المحفظة االستثمارية وعن األنشطة والنتائج والتوصيات 

  لق باالستثمارات. المسئوليات لإلدارة العليا وذلك فيما يتعتفويض 

  ي ذلك الموافقة عىل مستندات جميع المتطلبات والصالحيات والحدود
 
مراجعة األنشطة والنتائج لإلدارة العليا بما ق
 والتنفيذ والتشغيل واإلدارة لسياسة االستثمار. 
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  ومراجعي إسناد مهام وصالحيات مختلفة لمتعهدي الخدمات ومدراء 
اء واالكتوريي   األصول واالستشاريي   والخت 

هم.   الحسابات وغت 

  ومراجعي الحسابات 
اء واالكتواريي   مراجعة أنشطة ونتائج متعهدي الخدمات ومدراء األصول واالستشاريي   والخت 

هم.   وغت 

 الجديدة وتخصيص وتوزيع األصول وإعادة التوازن واستبعاد أصول وخالفه.  االستثمارات 

 وإدارة المخاطر وخالفه.  واالستدالل،س أداء االستثمار قيا 

  .متابعة المخاطر العامة للسياسة االستثمارية 

  .رفع تقرير أداء المحفظة االستثمارية إىل مجلس اإلدارة 

 

 : مكافآت أعضاء اللجنة الرابعةالمادة 

ي يحصل عليها أعضاء 
ه أعضاء  1,500تبلغ ) اللجنة،المكافآت التر ريال( ألف وخمسمائة ريال لكل عضو عن كل اجتماع يحص 

 لحضور االجتماعات.  المتكبدة،اللجنة وذلك باإلضافة إىل مصوفاتهم الشخصية 
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ي 
كة العربية السعودية للتأمي   التعاون   الشر

كة مساهمة سعودية  شر

 

 الئحة لجنة إدارة المخاطر

 10/5/2016الموافق  3/8/1437بتاريخ  36بقرار مجلس اإلدارة رقم اعتمدت هذه الالئحة

واعتمادها من الجمعية العامة  12/12/2017الموافق هـ 1439/  03 / 24  بتاريخ  50تم تحديثها بقرار مجلس اإلدارة رقم 

 12/2017/  27بتاريخ 

 

 

كة                   توقيع رئيس مجلس اإلدارة                                              ختم الشر
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 المحتويات
 مقدمة عامة األوىل: المادة 
 ثانية: تكوين لجنة إدارة المخاطرالمادة ال

 المادة الثالثة: دور ومسئوليات لجنة إدارة المخاطر
 المادة الرابعة: مكافأت أعضاء اللجنة

 ___________________________________________________________________ 

 المادة األوىل: مقدمة عامة

كة العربية السعودية للتأمي    -1 ،أعدت الئحة إدارة لجنة المخاطر للشر ي
كة مساهمة  التعاون    سعودية،شر

ً
لمتطلبات  وفقا

ي السعودي بتاريخ  الئحة حوكمة  الصادرة من مؤسسة النقد العرن 
كات التأمي   م والئحة ادارة المخاطر 22/10/2015شر

ي السعودي بتاريخ  كات الصادرة عن هيئة السوق  م. 27/12/2008الصادرة عن مؤسسة النقد العرن  والئحة حوكمة الشر

 م13/02/2017المالية بتاريخ 

ي لجنة إدارة المخاطر مسئولة بشكل رئيسي  -2
 
كة، عن إدارة مختلف أنواع المخاطر ق أن تجتمع بصفة وعىل اللجنة  الشر

ورة ذلك.   دورية كل )ستة أشهر( عىل األقل أو كلما استدعت الص 

اف عىل أنشطة إدارة المخاطر  -3 ي توفت  اإلشر
 
الغرض الرئيسي من لجنة إدارة المخاطر )اللجنة( هو مساعدة المجلس ق

كات التابعة لها وتقديم كة.  والشر  النصح للمجلس وذلك فيما يتعلق بفاعلية اإلطار إلدارة المخاطر المؤسساتية للشر

اف عىل تطوير وتنفيذ نماذج متابعة وتقارير  -4 ي ذلك اإلشر
 
كة بما ق ي الشر

 
اف عىل أنشطة إدارة المخاطر ق تقوم اللجنة باإلشر

ي عملية التقلنمطية وذلك 
 
 ويم. غرض تحديد وتقويم المخاطر الهامة المحددة ق

 ختيار وتكوين لجنة إدارة المخاطرقواعد ا الثانية: المادة 

 يشكل المجلس لجنة إدارة المخاطر ويعي   أعضائها وفق التعليمات الصادرة عن الجمعية العامة.  -1

ي  -2 تقوم اللجنة باختيار رئيس لها وفق غالبية أصوات أعضاءها بعد الحصول عىل عدم ممانعة مؤسسة النقد العرن 
 . السعودي

 يقوم مدير إدارة المخاطر  -3
ً
 . بمهام سكرتت  اللجنةأو من تراه اللجنة مالئما

 ( أعضاء عىل االقل برئاسة عضو غت  تنفيذي. 3تتكون لجنة إدارة المخاطر من ) -4

ي  -5
 
 دارة المخاطر واألمور المالية. إيجب أن يتمتع جميع أعضاء اللجنة بمستوى مالئم من المعرفة ق

 ليات لجنة إدارة المخاطرالمادة الثالثة: دور ومسئو 

كة والمحافظة عىل مستوى مقبول من المخاطرة  ي قد تتعرض لها الشر
كة،تعمل اللجنة عىل تحديد المخاطر التر وتشتمل  للشر

 :  مسئوليات اللجنة عىل ما يىلي

كات التابعة لها والتقويم المناسب  -1 كة والشر ي تواجه الشر
اف عىل المخاطر الخاصة المختلفة التر والمراقبة والحد اإلشر

 من المخاطر وإدارة تلك المخاطر. 

 مراجعة دورية منتظمة لسياسات ادارة المخاطر.  -2

كة وذلك فيما يتعلق بتحديد المخاطر  -3 إجراء ومراجعة وتقويم سنويي   إلطار عمل تقارير إدارة المخاطر الخاص بالشر

ي ذلك المخاطر 
 
ي تحددها اللجان األخرى للمجلس. والتعرف عليها وتقويمها والحد منها وإدارتها بما ق

 التر

حة إلدارة هذه  -4 وتقديم التوصيات  المخاطر،رفع التقارير إىل مجلس اإلدارة حول التعرض للمخاطر واإلجراءات المقتر

 للمجلس بشأنها. 

 رع عنها: تشتمل التقارير الخاصة بلجنة إدارة المخاطر عىل تقويم وإدارة األنواع الرئيسية التالية من المخاطر وما يتف -5

اتيجية -أ  مخاطر استر



v.3                                                                                          50 
 

 رأس المال -1
اتيجية الحالية -2  االستر
اتيجية -3  المبادرات اإلستر
 التطور -4
 األرباح -5
كات -6  حوكمة الشر
ي والتعويضات -7  رأس المال البشر
 السمعة -8

 
 مخاطر السوق -ب

 السيولة -1

 مخاطر االكتتاب والمطالبات-ج

 األسعار -1
كت    -2

 التر
 إدارة المطالبات -3

 مخاطر االئتمان-د

 التشغيل مخاطر -هـ

 التقنية -1
 حماية المعلومات -2
 المعامالت /العالقات مع الغت   -3
 أخرى -التشغيل -4
ام باللوائح التنظيمية-5  االلتر 
 وتمويلهغسل األموال ومكافحة اإلرهاب مكافحة  -6

 

اتيجيوضع  -6 كة والتحقق من تنفيذها  ةاستر وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشر
كة. عىل المت ومراجعتها وتحديثها بناءً  ات الداخلية والخارجية للشر  غت 

 
كة والحفاظ عليه -7 ي قد تتعرض لها الشر

كة له، تحديد مستوى مقبول للمخاطر التر والتحقق من  والتحقق من عدم تجاوز الشر
 ذلك بشكل دوري. 

 
كة  -8 اف عىل نظام إدارة المخاطر بالشر فعالية نظم واليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر وتحديد أوجه  وتقويماالشر

 القصور. 

حة إلدارة هذه المخاطر ورفعها إىل مجلس اإلدارة. ااعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات  -9  لمقتر

 للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. تقديم التوصيات   -10

كة ألي مخاطر هامة أو تعرض  واإلداراتالمراجعة والتقويم والمناقشة مع المدير الماىلي  -11 وعمليات  لمخاطر،المعنية بالشر
ي  اإلدارة،لمخاطر  التقويم

ي االعتبار للحد من تلك المخاطر أو  اتخذتها واإلجراءات التر
 
 لها،التعرض اإلدارة أو ستأخذها ق

كة فيما يتعلق بعمليات تقويم وإدارة المخاطر.   وسياسات الشر
 

 : مكافآت أعضاء اللجنة الرابعةالمادة 

ي يحصل عليها أعضاء 
ه أعضاء  1,500تبلغ ) اللجنة،المكافآت التر ريال( ألف وخمسمائة ريال لكل عضو عن كل اجتماع يحص 

 لحضور االجتماعات.  المتكبدة،اللجنة وذلك باإلضافة إىل مصوفاتهم الشخصية 
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ي 
ز
ز التعاون كة العربية السعودية للتأمي   الشر

كة مساهمة سعودية  شر

 

 

 ة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارةسياس

 واللجان المنبثقة عنه 

 

 

 

م 12/12/2017الصادر بتاريخ  50أوض مجلس اإلدارة الجمعية العامة باعتماد هذه السياسة بموجب قرار المجلس رقم 
كة بتاريخ   م2017/ 12/ 27هـ الموافق 1439/ 04 / 09واعتمدت بقرار الجمعية العامة لمساهمي الشر

  



v.3                                                                                          52 
 

 السياسة: غرض 

كة باألنظمة  م الشر ضاء الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار ولوائح هيئة السوق المالية فيما يتعلق بتعويضات ومكافآت أعتلتر 
هذه السياسة إىل وضع المبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن  اإلدارة وتهدفمجلس 

كة  ي التقرير التعويضات والم لبنشر تفاصيالمجلس. وتقوم الشر
 
حة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان وتضمينها ق كافآت المقتر

كةالسنوي  ي اجتماع الجمعية العامة.  للشر
 
كة ق  الذي يعرض عىل مساهمي الشر

 

 : مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان

( مائة 000,120ريال سعودي، و )( مائة وثماني   ألف 000,180يكون الحد األدن  للمكافأة السنوية لرئيس مجلس اإلدارة )
ين ألف ريال سعودي لكل عضو من أعضاء المجلس عىل أن ال يتجاوز الحد األعىل لمكافأة أي من الرئيس أو العضو  وعشر

ي أعماله، شاملة المكافآت 000,500)
 
ي مجلس اإلدارة ومشاركتهم ق

 
 نظت  عضويتهم ق

ً
( خمسمائة ألف ريال سعودي سنويا

ي حالة 
 
ي أي لجنة من اللجان المنبثقة من المجلس. اإلضافية ق

 
 مشاركة العضو ق

 من  رة المكافأة السنوية لعضو اللجنةتنظم لوائح اللجان المنبثقة من مجلس اإلدا
ً
إن وجدت، وتحسب المكافأة السنوية اعتبارا

 . قرار تعيي   العضو تاريخ 
( 500,1( ريال عن كل جلسة، ومبلغ )000,3دره )كما يكون لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بدل حضور جلسات المجلس ق

 ريال لكل عضو لجنة بدل حضور عن كل اجتماع من اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس. 
 

 :آلية التنفيذ

  ي تقــــــوم بمراجعــــــة جــــــدول حضــــــور
ـــــكة، الــــــتر ـ ي الشر

 
شــــــيحات ق تحــــــدد المكافــــــآت بنــــــاًء عــــــىل توصــــــية لجنــــــة المكافــــــآت والتر

ي اضــــــــــطلعوا بهــــــــــا وترفــــــــــع التوصــــــــــية المناســــــــــبة  األعضــــــــــاء  اجتماعــــــــــات
المجلــــــــــس ولجانــــــــــه والمهــــــــــام والمواضــــــــــيع الــــــــــتر

شــــــــيحات عنــــــــد وضــــــــع  للمجلـــــــس لتحديــــــــد المكافــــــــآت ألعضــــــــاء مجلـــــــس اإلدارة، عــــــــىل أن تــــــــراعي لجنــــــــة المكافـــــــآت والتر

ي سيحصــــــــل عليهــــــــا كــــــــل مــــــــن أعضــــــــاء مجلــــــــس 
التوصــــــــية، كمــــــــا يــــــــراعي المجلــــــــس عنــــــــد تحديــــــــد ورصف المكافــــــــآت الــــــــتر

 المعايت  التالية: اإلدارة، 

ي يقــــــوم بهــــــا ويتحملهــــــا  (أ
أن تكــــــون المكافــــــأة عادلــــــة ومتناســــــبة مــــــع اختصاصــــــات العضــــــو واألعمــــــال والمســــــؤوليات الــــــتر

عضــــــــــو مجلــــــــــس اإلدارة باإلضــــــــــافة إىل األهــــــــــداف المحــــــــــددة مــــــــــن قبــــــــــل مجلــــــــــس اإلدارة المــــــــــراد تحقيقهــــــــــا خــــــــــالل 

 السنة المالية. 

كة  (ب  والمهارة الالزمة إلدارتها. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشر

ة العضو.  كة وحجمها وخت   ج( أن تأخذ بعي   االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشر

هم  ة المناســـــــــبة وتحفـــــــــت   د( أن تكــــــــون المكافـــــــــأة كافيـــــــــة بشـــــــــكل معقـــــــــول الســـــــــتقطاب األعضـــــــــاء ذوي الكفـــــــــاءة  والخـــــــــت 

 واإلبقاء عليهم. 

 ي الجمعية العامة. ال يجوز ألعضاء المجلس التصويت عىل بند مكافأة أع
 
 ضاء المجلس ق

  ي يجوز لعضو
الحصول عىل مكافأة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية  مجلس اإلدارة الذي لديه ترخيص مهت 

ي مجلس 
 
ي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضو ق

كة، وذلك باإلضافة إىل المكافأة التر ي الشر
 
أو استشارية يكلف بها ق
ي اللجان 

 
كة األساساإلدارة و/أو ق كات ونظام الشر  لنظام الشر

ً
 .المشكلة من قبل مجلس اإلدارة وفقا

  ة العضـــــــــو واختصـــــــــاصـــــــــاته والمهام المناطة به يجوز أن تكون مكافأة األعضـــــــــاء متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خت 

ها من االعتبارات.  ها وغت  ي يحص 
 واستقالله وعدد الجلسات التر

 كة أو أن تبت  بشـــــــكل يجب أن ال تكون مكافآت أعضـــــــاء مجل ي تحققها الـشــــــر
س اإلدارة المســـــــتقلي   نســـــــبة من األرباح التر

كة.   مباشر أو غت  مباشر عىل ربحية الشر

  ي رصفت ألي من أعضــــــاء المجلس مبنية عىل معلومات غت  صــــــحيحة أو مضــــــللة عرضــــــت عىل
إذا تبي   أن المكافآت التر

كة، ويالجمعية العامة أو تضــــــمنها تقرير مجلس اإلدارة الســــــنوي  كة فيجب عىل عضــــــو المجلس إعادتها للـشـــــر حق للـشـــــر

وإذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضــــــــوية أي من أعضــــــــاء مجلس اإلدارة فال يســــــــتحق العضــــــــو أي مكافأة  مطالبته بردها 

ي أبطلت فيها عضويته. 
ة التر ي رصفت له عن الفتر

 ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التر

 المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بشكل سنوي.  تصف المكافآت والبدالت ألعضاء 
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 ي حالة االســتقالة وتعيي   عضــو مجلس إدا
 
رة جديد وذلك بحســب تقســم المكافأة الســنوية بي   عضــوي مجلس اإلدارة ق

ي حالة انتهاء دورة المجلس والبدء بدورة جديدة وذلك بحسـب  كما التعيي    تاريخ 
 
تقسـم المكافأة بي   أعضـاء المجلس ق

 تاريخ بدء الدورة. 

  يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إىل الجمعية العامة العادية عىل بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس
اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل حضور ومصوفات وغت  ذلك من المزايا وكذلك عىل بيان ما قبضه أعضاء 

و ما قبضوه نظت  أعمال فنية أو إدارية أو استشارية سبق أن وافقت عليها المجلس بوصفهم موظفي   أو إداريي   أ
كة.   الجمعية العامة للشر

 

  : تخضع هذه السياسة للوثائق التنظيمية التالية

  كات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار عام  . م2015هـ الموافق 1437نظام الشر

 كة  . النظام األساس للشر

 كات الصادرة عن هيئة السوق المالية.  الئحة حوكمة  الشر

  .كات المساهمة المدرجة كات الخاصة بشر  لنظام الشر
ً
 الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 

 : المراجعة والنفاذ 

شـــــــــيحات والمكافــــــــــآت ويعتمـــــــــد أي تعــــــــــديل عليهـــــــــا بعــــــــــد  تخضـــــــــع هــــــــــذه السياســـــــــة للمراجعــــــــــة الســـــــــنوية مــــــــــن قبـــــــــل لجنــــــــــة التر

 العامة ومصادقة الجمعية العامة عليه.  اإلدارة للجمعيةقبل مجلس التوصية به من 
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ي 
ز
ز التعاون كة العربية السعودية للتأمي   الشر

كة مساهمة سعودية  شر

 

 

 

 سياسة المكافآت لإلدارة التنفيذية

 

 

 

م 12/12/2017 الصادر بتاريخ  50 رقمأوض مجلس اإلدارة الجمعية العامة باعتماد هذه السياسة بموجب قرار المجلس 
كة بتاريخ   م2017/ 12/ 27هـ الموافق 04/1439 / 09واعتمدت بقرار الجمعية العامة لمساهمي الشر

  



v.3                                                                                          55 
 

 السياسة: غرض 

كة باألنظمة الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار ولوائح هيئة السوق المالية فيما يتعلق م الشر بتعويضات ومكافآت مجلس  تلتر 
وتهدف هذه السياسة إىل وضع المبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس  اإلدارة

كة  ي التقرير السنوي للشر
 
حة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان وتضمينها ق كة بنشر تفاصيل التعويضات والمكافآت المقتر وتقوم الشر

ي اجتماع الجمعية العامة. ال
 
كة ق  ذي يعرض عىل مساهمي الشر

 

 : نطاق السياسة

ـــــــكةتشــــــــمل السياســــــــة مــــــــوظفي   مــــــــن كافــــــــة المســــــــتويات التنف ـ ي الشر
 
بحيــــــــث تحــــــــدد لجنــــــــة المكافــــــــآت  يذيــــــــة واإلداريــــــــة العليــــــــا ق

 المراكــــــــــز الوظيفيــــــــــة التنفيذيــــــــــة 
ً
شــــــــــيحات ســــــــــنويا والمكافــــــــــآت هي مبــــــــــالغ مقطوعــــــــــة  واإلداريــــــــــة المســــــــــتهدفة )التنفيــــــــــذين(والتر

ي مقابــــــــ
 
ل تحقيـــــــــق تــــــــدفع للوظــــــــائف التنفيذيـــــــــة واإلداريــــــــة العليــــــــا إضـــــــــافة إىل الرواتــــــــب األساســــــــية لمكافـــــــــأة األداء واإلنجــــــــازات ق

 : الغاية من المكافأة تحقيق ما يىلي وبصورة عامة  األهداف السنوية المحددة

  .االستقطاب والمحافظة عىل أفضل الكفاءات 

  ـــــــــــكة الســــــــــــنوية لــــــــــــتعكس المهــــــــــــام والمســــــــــــؤوليات التحفــــــــــــت   ورفــــــــــــع ـ مســــــــــــتوى أداء المــــــــــــوظفي   لتحقيــــــــــــق أهــــــــــــداف الشر

 وتتناسب معها. 

  .كة السنوية  الربط بي   أداء الموظفي   وأهداف الشر

  العدالة واإلنصاف بحيث تكون المكافأة ومؤشر األداء المرتبط بها واضحة وقابلة للقياس ومرتبطة باألداء المؤسسي
، وتدفع المكافآت فقط عىل أساس نتائج عملية صارمة لتقويم ككل واألداء الشخضي   لك من الموظفي   المعنيي  

 األداء. 
 

 : تحديد المكافأة عىل أساس األداء 

  ي تقر
 
كة بشكل عام وأهداف التنفيذيي   ومؤشر آدائهم ق كل عىل حدة ونسبة مساهمة كل قطاع   بداية العام أهداف الشر

 أو إدارة بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات. 

  شيحات والمكافآت بحسب ي نهاية كل عام يقرر مجلس اإلدارة ما إذا كان يريد منح مكافآت بناًء عىل توصية لجنة التر
 
ق

ي تحقيق أهدافها المتعلقة بالعمليات واألرباح الصافية. 
 
كة ق  نجاح الشر

 كة ومساهمة القطاع تحدد قي ي الربح الذي حققته الشر
 
م المكافآت الممنوحة للتنفيذيي   بصورة تتناسب مع صاق

ي عام التقويم. 
 
كة باإلضافة إىل مدة الخدمة الفعلية للتنفيذي ق ي تحقيق أهداف الشر

 
 والمساهمة الفردية للتنفيذي ق

  ي لها الحق المطلق ليست الغاية من المكافآت التعويض عن أجر التنفيذي أو اإلضافة
إليه، ومجلس اإلدارة هو الجهة التر

ي تقرير ما إذا كان يجب أن تكون هناك مكافآت أم 
 
ي حال إقرار مكافآت وقيمة هذه المكافآت وتوقيت دفعها،  ال،ق

 
وق

  للموظفي   
ً
اض أن أي دفعات سابقة قد أرست نمطا ي عدم افتر

كة بدفع مكافآت  أو شكلتينبع  سابقة ملزمة للشر

 بلية. مستق

  كة  وال يجوز للتنفيذين الحصول عىل أي مكافآت عن أي سنة ال تحقق الشر
ً
 تلقائيا

ً
الحصول عىل مكافأة سنوية ليس أمرا

 صافية. 
ً
 فيها أرباحا

  ي بداية العام. 80ال يحق للتنفيذيي   الحصول عىل أي مكافآت سنوية ما لم يتحقق
 
 % من الهدف الماىلي الذي تم إقراره ق

 ي بداية العام. 75أة ألي تنفيذي عىل رأس قطاع لم يحقق ال تصف المكاف
 
 % من أهدافه المقرة ق

  .د إذا تبي   أنها تقررت بناًء عىل معلومات غت  دقيقة
 توقف المكافأة أو تستر

  كة ي الشر
 
ي سنة مالية محددة منح أسهم ق

 
ات األداء فيما لو قرر مجلس اإلدارة ق ي المكافأة ونسبتها وفق مؤشر

 
يعاد النظر ق

 ألعضاء اإلدارة التنفيذية. 
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ي احتساب مكافأة الموظف التنفيذي
ز
 : العوامل المؤثرة ف

  .أداء الموظف 

 )أداء القطاع )إدارة أو القسم . 

  .الدرجة الوظيفية 

  .كة ي تحقيق أهداف الشر
 
 مستوى مساهمة القطاع )أو اإلدارة( ق

 إىل المهــــــــــــام المحــــــــــــددة 
ً
 اســــــــــــتنادا

ً
ات األداء  نظــــــــــــام تقــــــــــــويم أداء يجــــــــــــرى مــــــــــــرة ســــــــــــنويا ي ومــــــــــــؤشر

ي الوصــــــــــــف الــــــــــــوظيق 
 
ق

 الرئيسية عن السنة ذات العالقة. ويقاس العمل الذي أنجزه مقابل األهداف المحققة. 

 

 : آلية التنفيذ 

  ترفع اإلدارة التنفيذية للمجلس النتائج المالية المحققة لعام التقويم المنصم لتحديد وعاء المكافآت حسب السياسة
 المعتمدة. 

  عىل النتائج المالية للعام المنصم. يطلع المجلس 

  شــــــــيحات والمكافــــــــآت تحديــــــــد حجــــــــم ي المســــــــتهدف يطلــــــــب المجلــــــــس مــــــــن لجنــــــــة التر
 
ي حالــــــــة تحقــــــــق الــــــــربح الصــــــــاق

 
ق

 المعتمدة. وعاء المكافآت بناًء عىل السياسة 

  .تقوم اللجنة بتحديد حجم وعاء المكافآت 

 كة وقطاعاتها الم  ختلفة. تقوم اللجنة باإلطالع عىل تقويم أداء الشر

  .ح والقطاعات المستحقة  ترفع اللجنة إىل المجلس تفاصيل حجم وعاء المكافآت المقتر

  يقــــــوم المجلــــــس بعــــــد إقــــــرار مــــــا يــــــراه حيــــــال هــــــذا األمــــــر بتوجيــــــه اإلدارة التنفيذيــــــة بـصـــــف المكافــــــآت والرفــــــع بمــــــا تــــــم

 للمجلس. 

 

  : تخضع هذه السياسة للوثائق التنظيمية التالية

 كات الصادرة عن هيئة السوق المالية الئحة حوكمة  الشر

 ي السعودي  الصادرة عن مؤسسة النقد العرن 
كات التأمي    الئحة حوكمة شر

 

 : المراجعة والنفاذ 

 األمر كي تتماشر مع 
ي تعديلها كلما اقتض 

شيحات والمكافآت وينبع  تخضع هذه السياسة للمراجعة السنوية من قبل لجنة التر
كة الماىلي 

انيتها وحجممركز الشر ة مشمولة بتقدير األداء، ويعتمد أي تعديل  المخاطرة وذلكأعمالها واإلقبال عىل  ومت   عن كل فتر
 بعد توصية مجلس اإلدارة ومصادقة الجمعية العامة عىل التعديل. 
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ي 
كة العربية السعودية للتأمي   التعاون   الشر

كة مساهمة سعودية  شر

 

 فافيةالئحة سياسة اإلفصاح والش

 20/3/2011الموافق   15/4/1432بتاريخ  25اعتمدت هذه الالئحة بقرار مجلس اإلدارة رقم 

 10/5/2016الموافق  3/8/1437بتاريخ  36وعدلت بقرار مجلس اإلدارة رقم 

  12/12/2017الموافق هـ 1439/  03 / 24  بتاريخ  50تم تحديثها بقرار مجلس اإلدارة رقم 

 

كةتوقيع رئيس مجلس   اإلدارة                                                               ختم الشر
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 المحتويات 
 المادة األوىل: مقدمة عامة
 اإلفصاح ئالمادة الثانية: أهداف ومباد

كة  المادة الثالثة: األشخاص الذين لديهم سلطة اإلفصاح بالنيابة عن الشر
 اإلفصاح عن المعلومات المادة الرابعة: أطراف وقواعد 

ام باإلفصاح عن المعلومات المادة الخامسة:  ز  االلت 
ز   المادة السادسة: المعلومات المتوافرة للمساهمي 

 المادة السابعة: المعلومات الشية
 المادة الثامنة: المعلومات الداخلية

ي تقرير مجلس اإلدارة
ز
 المادة التاسعة: اإلفصاح ف

ة: توقيت   اإلفصاح عن المعلوماتالمادة العاشر
 ___________________________________________________________________ 

 المادة األوىل : مقدمة عامة

كة العربية السعودية للتأمي    أعدت -1 ،الئحة سياسة الشفافية واإلفصاح عن المعلومات للشر ي
كة مساهمة  التعاون  شر

 لمتطلبات الئحة حوكمة سعودية،
ً
كات  وفقا  لنظام م13/02/2017الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ الشر

ً
, ووفقا

كات، ي السعودي  الشر  الصادرة من مؤسسة النقد العرن 
كات التأمي   ولقواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة شر

ي ضوء أفضل الممارسات الدولية لحوكم وللنظام األساس م22/10/2015ريخ الصادرة بتا
 
كة وق كات. للشر  ة الشر

كة وأنشطتها المختلفة.  -2  تنظم هذه الالئحة الشفافية واإلفصاح عن المعلومات للشر

ي تحتويها هذه  -3
كة للبنود والمواد التر كة/الرئيس التنفيذي هو المسئول عن التأكد من إتباع الشر أن العضو المنتدب للشر

 الالئحة. 

 االفصاح ومبادئالمادة الثانية : أهداف 

كة لتمكينهم من اتخاذ القرارات أن الهدف من اإل -1 فصاح هو توفت  المعلومات للمستثمرين واألطراف المهتمة بالشر

 المناسبة. 

كة عند اإلفصاح عن  -2 شد بمباد المعلومات،عىل الشر والتوقيت  المعلومات،وسهولة الحصول عىل  الدقة، ئأن تستر

كة أن تسع لتحقيق توازن مناسب بي    لذلك،وباإلضافة  ،النظاميةوالمتطلبات  المعلومات،وكمال  المناسب، عىل الشر

 اإلفصاح وحماية مصالحها التجارية. 

كة إذا كانت هذه المعلومات تعتت  أساسية وهامة  -3 كة اإلفصاح عن المعلومات السلبية عن الشر لن تتجنب الشر

 .  للمساهمي   الحاليي   والمرتقبي  

ي المستأن تفضيل مجمو  -4
ر
كة.  األمور ين يعتت  من فيدعة من المستفيدين عىل باق  الممنوعة بالشر

 

كةالمادة الثالثة: األشخاص الذين لديهم   سلطة اإلفصاح بالنيابة عن الشر

إن العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو من ينيبهم كتابة هم األشخاص الذين لديهم سلطة اإلفصاح لألطراف المهتمة  -1

كة مثل   . المسئولي   الحكوميي   و اإلعالم و الجمهور و المساهمي   بشؤون الشر

ام بسياسة  -2  عىل االلتر 
ً
يجوز لألشخاص الذين لديهم سلطة اإلفصاح أن يفوضوا أشخاص أخرين  اإلفصاح،تأكيدا

ي الحاالت القصوى 
 
وبصفة عامة يمنع عىل أي شخص باستثناء األشخاص المصح لهم من  فقط،باإلفصاح وذلك ق
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كة،قبل  كة دون الحصول عىل إذن مسبق بذلك من رئيس إعطاء معلومات أو اإلجا الشر بة عىل أسئلة تتعلق بأنشطة الشر

 مجلس اإلدارة. 

كة أو قيمة أسهمها مع العضو المنتدب  -3 ي يمكن أن يكون لها تأثت  عىل عمليات الشر
يجب التنسيق بشأن التقارير العامة التر

 . المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير الماىلي أو أي شخص آخر يحدده العضو 

ي أي حدث  -4
 
كة بصفة رسمية ق ي الشر

ي حالة مشاركة أحد موظق 
 
فصاح عن أي معلومات يجب عىل التأكد من أن اإل عام،ق

كة  كة وبناء عىل موافقة مسبقة من المسئولي   عن عملية اإلفصاح. تخص الشر  يكون وفق سياسة اإلفصاح الخاصة بالشر

ي يهتم بها مجتمع األعمالدراية كاملة بأنشطة الشر  يجب أن يكون المسئولي   عن عملية اإلفصاح عىل -5
وأن العضو  كة التر

كة   التنفيذي مسئولون عن عملية اتصال هؤالء المسئولي   بمجتمع األعمال.  سأو الرئيالمنتدب للشر

 

 راف وقواعد اإلفصاح عن المعلوماتالمادة الرابعة: أط

بتطوير ومراجعة وتحسي   سياسة اإلفصاح  آخر،يقوم مجلس اإلدارة بالتنسيق مع العضو المنتدب وأي شخص مسئول  -1

كة بصفة دورية.   بالشر

2-  
ً
 أيضا

ً
 عن تنظيم ودقة وتوقيت اإلفصاح عن المعلومات ويعتت  مسئوال

ً
يكون العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي مسئوال

ي تتطلبها 
افيةالجهات الحكومية عن تقديم التقارير التر  عن  ،اإلشر

ً
وأن العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي مسؤول أيضا

كة.  ي األطراف المهتمة بشؤون الشر
ر
كة للمساهمي   والمقرضي   وباق  تقديم المعلومات عن الشر

 الرئيس التنفيذي بالتأكد من: / دارة بالتنسيق مع العضو المنتدبمجلس اإل أمي   ش يقوم  -3

ات األسهم والتأكد من االفصاح عن التقارير الربع سنوية والسنوية  أ(              ي تحددها نشر
توقيت اإلفصاح عن المعلومات والتر

كة المالية.   وأي أحداث هامة تؤثر عىل عمليات الشر

ي يجب علح ب(            
كة التر ي كيفية الوصول إليها و  بها،االحتفاظ  يها ماية مستندات الشر

 
ور منها معتمدة عداد صإوالتحكم ق

كة.   من الشر

4-  . كة والمساهمي    لمصلحة الشر
ً
يعية وطبقا  للمتطلبات التشر

ً
كة وفقا  تطبق سياسة اإلفصاح للشر

 معلومات كاملة عن كل  -5
ً
يجب أن يكون لدى العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي واألشخاص المسئولي   عن اإلفصاح دائما

كة،أوجه أنشطة   وذلك بهدف:  الشر

ي بمتطلبات اإلفصاح ودرجة أهميتها وهل الوقت مناسب لإلفصاح عنها.  أ(            
 تحديد ما إذا كانت تلك المعلومات تق 

ي تعتت  مهمة للمستثمرين.  ب(           
كة الحالية والتر  التأكد من فهمهم الكامل لعمليات الشر

ي  ج(           
كة إىل قد تجنب المواقف الحرجة التر  . إنكار أي أحداث هامة كانت قد حصلتتضطر الشر

ام باإلفصاح عن المعلومات المادة الخامسة:  ز  االلت 

ي إطار نشاطها وال تكون معرفتها  -1
 
كة بإبالغ هيئة السوق المالية والجمهور دون أي تأخت  بأي تطورات مهمة تندرج ق م الشر تلتر 

لماىلي أو عىل المسار العام ألعمالها وهي كالتاىلي عىل سبيل متاحة لعامة الناس وتؤثر عىل أصولها وخصومها أو عىل وضعها ا
 المثال ال الحص: 

 
اء أصول طويلة األجل  أ(      كة. 10يساوي أو يزيد عىل  بمبلغشر ي األصول الحالية للشر

 
 % من صاق

كة بمبلغ يساوي أو يزيد عىل  ب(     كة. % من القيمة الدفتر 10أي مديونية خارج إطار النشاط العادي للشر  ية ألصول الشر
كة. 10أي خسائر تساوي أو تزيد عىل  ج(     ي أصول الشر

 
ية لصاق  % من القيمة الدفتر

كة أو تجاربها.  د(     ي بيئة إنتاج الشر
 
 أي تغيت  كبت  ق

ي تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة.     
 
ات ق  هـ( تغيت  الرئيس التنفيذي أو أي تغيت 

ة إذا كان  و(     ي األصول الحالية 5المبلغ موضوع الدعوى يساوي أو يزيد عىل أي دعوة قضائية كبت 
 
ية لصاق % من القيمة الدفتر

كة.   للشر
كة بما يساوي أو يزيد عىل       ي أصول الشر

 
ي صاق

 
 . %10ز( الزيادة أو النقصان ق
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كة وذلك إذا ك     كة وشخص ذي صلة بأحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيي   بالشر انت خارج النشاط ح( أي صفقة بي   الشر
كة.   العادي للشر

 
م  -2 ي تلتر 

كة باإلبالغ عن الحاالت التر ي  باإلفصاحتقوم الشر
 
ة تداول ق ي حالة حدوثها قبل نصف ساعة عىل االقل من أول فتر

 
عنها ق

ي لوائح  الحاالت السوق تىلي وقوع تلك 
 
 ق
ً
ة الزمنية  المالية أو تداول يخص هيئة السوق)مع األخذ باالعتبار أي تغيت  مستقبال الفتر

 لإلعالن(. 
 
 باإلفصاح عن تلك الحاالت -3

ً
كة أيضا كة تداول و موقع عىل تقوم الشر ي بموقع الشر

ون   www.saico.com.sa: االلكتر
 

ز  السادسة: المادة   المعلومات المتوافرة للمساهمي 

كة التأكد من حصول المساهمي    -1  عىل المعلومات والمستندات المفصح عنها بسهولة.  يجب عىل الشر
ي مكتب  -2

 
ي مراجعة الموضوعات والتقارير ق

 
 المساهمي    شئون مدير / دارةاإل مجلس أمي   ش لجميع المساهمي   الحق ق

كة توفت    . ونصور عنها إذا طلبها المساهم وعىل الشر
يتعي   عىل مجلس اإلدارة تنظيم عمليات اإلفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائه ومن أعضاء ومن أعضاء اإلدارة  -3

 :  التنفيذية، مع مراعاة مايىلي

  لإلفصاحات المطلوبة  واإلدارة التنفيذيةوضع سجل خاص بإفصاحات مجلس اإلدارة 
ً
، وذلك وفقا

ً
وتحديثه دوريا

كات و نظام السوق   . التنفيذيةالمالية و لوائحهما بموجب نظام الشر

  كة دون مقابل. إتاحة االطالع عىل سجل  مساهمي الشر

 

 المادة السابعة: المعلومات الشية

ي لها  -1
كة والتر قيمة حالية أو متوقعة نتيجة  المعلومات الشية واألشار التجارية هي تلك المعلومات غت  العامة عن الشر

.  منعها   عن األطراف الخارجيي  
ورية لحماية أشارها التجارية والمعلومات الشية. عىل  -2 كة أن تأخذ الخطوات الص   الشر
ي   -3  

 
 عىل المعلومات الشية:  االطالعلألشخاص التالي   الحق ق

 أعضاء مجلس اإلدارة.  أ(             
 العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي ب(           
 ج( نائب العضو المنتدب.             
.  د(              المدير الماىلي
امهـ( مدير               . االلتر 
 

ي تعديل قائمة األفراد الذين يحق لهم  - 4
 
عىل المعلومات الشية وال  االطالعللعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي الحق ق

 يشمل ذلك رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي. 

عىل المعلومات الشية استخدامها لمصلحتهم الشخصية أو اإلفصاح عنها  االطالعيمنع عىل األفراد الذين يحق لهم -5

كة.   لألطراف المهتمة بالشر

كة التجارية بطريقة غت  قانونية ويشبونها إىل الغت  مسؤولية -6 يتحمل األفراد الذين يحصلون عىل معلومات بأشار الشر

كة عن أي خسائر تلحق بها.   تعويض الشر

 شية واألشار التجارية بالمعلومات التالية ولكن ال تقتص عليها: تتعلق المعلومات ال-7

كة ومازالت محل الدراسة.  أ(            الفرص االستثمارية المتاحة للشر
 ب( التوكيالت والعقود محل التفاوض.         
كة.  ج(         كيبة منتجات الشر  األشار اإلنتاجية المتعلقة بتر
كة. د( المعلومات           التفصيلية المتعلقة بتكلفة منتجات الشر

http://www.saico.com.sa/
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 ادة الثامنة: المعلومات الداخليةالم

 أي   -1
ً
كة وأسهمها وأيضا المعلومات الداخلية هي عبارة عن المعلومات غت  العامة الهامة والمتعلقة بأنشطة الشر

كة.   معلومات إذا أفصح عنها قد تؤثر عىل القيمة السوقية ألسهم الشر
ي يمكن أن تندرج تحت الموضوعات المعلومات ا  -2

 تعتت  معلومات داخلية:  التالية،لتر
كاتها التابعة وأسهمها. أ(                كة أو بأي من شر ة بالشر  المعلومات المرتبطة مباشر
 المعلومات ذات الطبيعة الخاصة.  ب(             
ي تصنف غت  عامة.  ج(             

 أي من المعلومات التر
كة. معلومات إذا تم اإلفصاح عنها تؤثر ع د(                ىل القيمة السوقية السهم الشر

 
 لطبيعة وظيفته أو إذا كان يعتت   االطالعأي شخص يمكنه  -3

ً
عىل المعلومات الداخلية وذلك بحكم القانون أو وفقا

 
ً
 وفقا

ً
كة.   داخليا  للقواني   الداخلية بالشر

: األشخاص التالي   يمكن اعتبار  -4  هم داخليي  
ي الرقابة  اإلدارةأ( أعضاء مجلس              

 
كة وفروعها  الداخلية،وكبار التنفيذيي   واألشخاص المشاركي   ق وهذا ينطبق عىل الشر

كات التابعة لها.   والشر
كات التابعة لها ويكون من ضمن أدائهم لوظائفهم  ب(             كة أو الشر االطالع عىل األشخاص المعيني   من قبل الشر

كة.   المعلومات الداخلية للشر
افية.  ج(              الموظفي   العموميي   المنتدبي   من قبل الجهات الحكومية أو اإلشر
 

ي تعامالت تعتمد عىل -5
 
 الداخلية.  المعلومات يمنع عىل الموظفي   اإلفصاح عن المعلومات الداخلية أو دخولهم ق

 المتعلقة بكيفية نقل واستخدام المعلومات الداخلية. عىل المجلس تحديد اإلجراءات المناسبة  -6
كة للقواني   والمت -7 ي النظام العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي مسئول عن التأكد من تطبيق الشر

 
طلبات المذكورة ق

كة والقواني   الداخلية والمستندات الرقابية  األساس كة  األخرى،للشر وذلك بهدف منع تعارض المصالح داخل الشر
كة.  أكد من منع االستخدام الخاط  لتوا  للمعلومات الداخلية من قبل الموظفي   واألقسام اإلدارية بالشر

 

ي تقرير مجلس اإلدارة
ز
 المادة التاسعة: اإلفصاح ف

بق ما (1
ُ
كات الصادرة عن هيئة السوق المالية أحكام من ط كات التأمي   الصادرة عن  والئحة حوكمة الئحة حوكمة الشر شر

ي السعودي وما ق لم مؤسسة النقد العرن   .ذلك وأسباب يطبَّ
 

اتهم والسابقة ومؤهالتهم الحالية ووظائفهم التنفيذية، واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء أسماء (2  .وخت 
 

عدد أعضاء  الحالية،، تواريخ بداية ونهاية الدورة هوظائف المجلس، تشكيل المجلس، اسم رئيس المجلس ونائب (3
ة وتواريخها، أسماء الحضور لكل اجتماع، تفاصيل مكافأت  ، عدد االجتماعات المنعقدة خالل الفتر المجلس المستقلي  

 المجلس.  هوتعويضات أعضائ
 

كات أسماء (4 ي  خارجها أو المملكة داخل الشر
كة إدارة مجلس عضو يكون التر ي  الشر

 
 ق
ً
 الحالية إدارتها سمجال عضوا

 .مديريها من أو والسابقة
 

ي  النحو عل أعضائه وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين (5
 تنفيذي غت   إدارة عضو مجلس – تنفيذي مجلس إدارة عضو :اآلنر

 .مستقل إدارة مجلس عضو -
 

ي  اإلجراءات (6
  – التنفيذيي    غت   وبخاصة – أعضائه إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها التر

ً
حاتعلما  المساهمي    بمقتر

كة حيال وملحوظاتهم  .وأدائها الشر
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شيحات ولجنة المراجعة، لجنة :مثل ومهامها، اللجان الختصاصات مختص وصف (7  أسماء ذكر مع ،والمكافآت التر
 .اجتماع لكل لألعضاء الحضور انعقادها وبيانات وتواريخ اجتماعاتها وعدد وأعضائها ورؤسائها اللجان

 

اتقائمة بأسماء ومناصب  (8 كة.   ومؤهالت وخت   كل من أعضاء اإلدارة العليا بالشر
 

كة  (9 ي الشر
 
ةملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا ق ي ملكيتهم خالل العام  )المباشر

 
ات ق ة( والتغيت  وغت  المباشر

 . ي سجل المساهمي  
 
 المنتهي كما هي معتمدة ق

 

ي ذلك كبار المساهمي   وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا خالل  العالقة، ذويوصف المعامالت مع األطراف  (10
 
بما ق

ة والية الموافقة عليها.   الفتر
 

ي المصالح وألية معالجتها والتعامل معها.  (11
 
 أي حاالت تحتمل وجود تعارض ق

 

كة (12 ي اسهم الشر
 
 . أسماء كبار المساهمي   ونسبة تملك كل منهم ق

 
ي  الوسائل ينطبق، حيثما (13

ي  اإلدارةس مجل عليها اعتمد التر
 
ي  الخارجية وأعضائه، والجهة لجانه وأداء ةأدائ تقويم ق

 التر
كة، وعالقتها بالتقويم قامت  .وجدت إن بالشر

 
  التنفيذية واإلدارة اإلدارة سمجل أعضاء مكافآت عن اإلفصاح  (14

ً
ي المادة عليه منصوص هو لما وفقا

 
 والتسعي    الثالثة ق

كات الصادرة عن هيئة السوق المالية.  الئحة حوكمة من  الشر
 

ازي تدبت   أو جزاء أو عقوبة أي (15 كة عل مفروض احتياطي  قيد أو احتر افية جهة من أي أو الهيئة من الشر  تنظيمية أو إشر
ي  وقوعها وتفادي وسبل عالجها لها الموقعة والجهة المخالفة أسباب بيان مع قضائية، أو

 
 .المستقبل ق

 

افية أو تنظيمية  (16 أي عقوبة أو قيد احتياطي أو جزاء مفروض عىل أي من أعضاء مجلس اإلدارة من أي جهة قضائية أو اشر
كة.   يكون له عالقة بالشر

 
كة، الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السنوية المراجعة نتائج  (17 ي  لجنة المراجعة رأي إىل إضافة بالشر

 
 نظام كفاية مدى ق

ي  يةالداخل الرقابة
 
كة ق  .الشر

 
ي  داخىلي  مراجع تعيي    إىل الحاجة مدى بشأن المراجعة لجنة توصية (18

 
كة ق ي  الشر

 
 .عدم وجوده حال ق

 
ي  المراجعة لجنة توصيات (19

ي  أو اإلدارة، مجلس قرارات وبي    بينها تعارض يوجد التر
 بشأن بها األخذ رفض المجلس التر

كة حسابات مراجع تعيي    ، المراجع أو تعيي    أدائه وتقويم أتعابه وتحديد وعزله الشر  تلك ومسوغات الداخىلي
 .بها األخذ عدم وأسباب التوصيات،

 
كة، االجتماعية المساهمات تفاصيل (20  .وجدت إن للشر

 

ة المالية السنة خالل المنعقدة للمساهمي    العامة الجمعيات بتواريخ بيان (21  أعضاء مجلس اإلدارة وأسماء األخت 
ين  .الجمعيات لهذه الحارص 

كة الرئيسة النشاط ألنواع وصف (22 كاتها للشر ي  التابعة وشر
 
 بيان إرفاق يجب النشاط، أكتر من أو نوعي    وصف حال وق

ه نشاط بكل ي  وتأثت 
 
كة أعمال حجم ق ي النتائج وإسهامها الشر

 
 .ق

 
كة وقرارات لخطط وصف (23 ي  بما( المهمة الشر

 
ات ذلك ق كة، الهيكلية التغيت   )عملياتها وقف أو توسعة أعمالها، أو للشر

كة ألعمال المستقبلية والتوقعات  .الشر
 

كة تواجهها مخاطر بأي المتعلقة المعلومات (24  مخاطر أم مخاطر تمويلية، أم تشغيلية مخاطر كانت سواء( الشر
 .ومراقبتها المخاطر هذه إدارة وسياسة )السوق
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ي  رسم أو جدول شكل عل خالصة (25
كة ألصول بيان  ي  أعمالها ونتائج وخصومها الشر

 
ة الخمس المالية السنوات ق  أو األخت 

 .أقص أيهما التأسيس منذ
 

ي  تحليل (26
 
كة إيرادات إلجماىلي  جغراق كاتها الشر  .التابعة وشر

 
ي  جوهرية فروقات ألي إيضاح (27

 
كة توقعات أعلنتها أي أو السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج ق  .الشر

 
 .القانونيي    للمحاسبي    السعودية الهيئة من المعتمدة المحاسبة معايت   عن اختالف ألي إيضاح (28

 
كة كل اسم (29 كة ملكية ونسبة مالها ورأس تابعة شر  لعملياتها، الرئيس والدولة المحل ،الرئيس ونشاطها فيها الشر

 .تأسيسها محل والدولة
 

كة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاصيل (30  .تابعة شر
 

كة لسياسة وصف (31 ي  الشر
 
 .األسهم أرباح توزيع ق

 
ي  مصلحة ألي وصف (32

 
ي  األحقية ذات األسهم فئة ق

 
كة إدارة أعضاء مجلس عدا (ألشخاص تعود التصويت ق  وكبار الشر

كة أبلغوا) وأقرباءهم التنفيذيي     واإلدراج، التسجيل قواعد من واألربعي    الخامسة بموجب المادة الحقوق بتلك الشر
ي  تغيت   وأي

 
ة السنة المالية خالل الحقوق تلك ق  .األخت 

 
كة وكبار إدارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق تعاقدية مالية وأوراق مصلحة ألي وصف (33  التنفيذيي    الشر

ي  وأقربائهم
 
كة دين أدوات أو أسهم ق كاتها من أي أو الشر ي  تغيت   التابعة، وأي شر

 
 خالل الحقوق تلك أو المصلحة تلك ق

ة المالية ةنالس  .األخت 
 

كة عل قروض بأي المتعلقة المعلومات (34  بالمديونية وكشف ،)غت  ذلك أم الطلب عند السداد واجبة كانت سواء( الشر
كة اإلجمالية كات للشر كة مبالغ وأي لها التابعة والشر   دفعتها الشر

ً
 واسم القرض أصل ومبلغ السنة خالل لقروض سدادا

، ومدته لها المانحة الجهة ي
ي  والمبلغ المتبقر

 
كة، عىل قروض وجود عدم حال وق  .بذلك إقرار تقديم عليها الشر

 
 حقوق أو حق اكتتاب مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق وأي للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف (35

كة منحتها أو أصدرتها مشابهة كة عليه حصلت أي عوض إيضاح مع المالية السنة خالل الشر  .ذلك مقابل الشر
 

 حق مذكرات تعاقدية أو مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب أو تحويل حقوق ألي وصف (36
كة منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق أو اكتتاب،  .الشر

 
داد ألي وصف (37 اء أو استر كة جانب من إلغاء أو شر داد، وقيمة قابلة دين أدوات ألي الشر  المتبقية، المالية األوراق لالستر

ي  المدرجة المالية األوراق بي    التميت    مع
تها التر كة وتلك اشتر ي  الشر

تها التر كاتها اشتر  .التابعة شر
 

ي  اإلدارة مجلس اجتماعات عدد (38
قدت التر

ُ
ة، المالية ةنالس خالل ع  اجتماع كل حضور انعقادها، وسجل وتواريخ األخت 

 
ً
ين أسماء فيه موضحا  .الحارص 

 
كة طلبات عدد (39  .وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ المساهمي    لسجل الشر

 
كة بي    صفقة ألي وصف (40  .عالقة ذي وطرف الشر

 

كة تكون عقود أو أعمال بأي تتعلق معلومات (41   الشر
ً
كة إدارة مجلس ألحد أعضاء مصلحة فيها كانت أو فيها، طرفا  الشر

 العقود، أو باألعمال المعنيي    أسماء تشمل منهم، بحيث بأي عالقة ذي شخص ألي أو فيها التنفيذيي    لكبار أو
وطها ومدتها العقود أو األعمال هذه وطبيعة  فعل القبيل، هذا من عقود أو أعمال توجد لم وإذا ،ومبالغها  وشر
كة  .إقرار بذلك تقديم الشر

 
كة إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان (42 راتب أو  أي عن كبار التنفيذيي    أحد أو الشر

 .مكافآتتعويض أو 
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كة مساهمي  أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان (43 ي  حقوق أي عن الشر

 
 .األرباح ق

 
ائب أو زكاة أي لسداد والمستحقة المسددة النظامية المدفوعات بقيمة بيان (44  ولم أخرى أي مستحقات أو رسوم أو رص 

ة نهاية تر ح تسدد  .وبيان أسبابها لها موجز وصف مع السنوية، المالية الفتر
 

ي  لمصلحة أنشئت اتياحتياط أو استثمارات أي بقيمة بيان (45
كة موظق   .الشر

 
 

 :يىلي  بما إقرارات (46
عدت الحسابات سجالت أن (أ           

ُ
 .الصحيح بالشكل أ

عد الداخلية الرقابة نظام أن (ب         
ُ
فذ سليمة أسس عىل أ

ُ
 .بفاعلية ون

ي  يذكر شك أي يوجد ال أنه (ج          
 
كة قدرة ق  .نشاطها مواصلة عىل الشر

 
 اإلدارة مجلس تقرير أن يوضح يجب السنوية، المالية القوائم عل تحفظات يتضمن الحسابات مراجع تقرير كان ( إذا47

 .بها متعلقة معلومات وأي وأسبابها التحفظات تلك
 

ي 48
 
ة انتهاء قبل الحسابات مراجع بتغيت   اإلدارة سمجل توصية حال ( ق  عل التقرير يحتوي يجب أن أجلها، من المعي    الفتر

 .بالتغيت   التوصية أسباب بيان مع ذلك،
 

ة: توق  يت اإلفصاح عن المعلومات الماليةالمادة العاشر

يعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية األولية والسنوية ويوقع عليها من قبل عضو مفوض من مجلس اإلدارة ومن  -1
،الرئيس التنفيذي والمدير  هم.  الماىلي ها وتوزيعها عىل المساهمي   وغت   وذلك قبل نشر

كة القوائم المالية األولية والسنوية وتقرير مجلس اإلدارة إىل هيئة السوق المالية فور اعتمادها من مجلس  -2 تقدم الشر
ي السعودي عىل القوائم المالية األولية والسنوية.  اإلدارة،  وذلك بعد الحصول عىل موافقة مؤسسة النقد العرن 

ي تحددها الهيئة عن قوائمها المالية األولية والسنوية فور اعتمادها وال  -3
ونية التر كة عت  التطبيقات اإللكتر تعلن الشر

ي السوق. 
 
كة توزيع القوائم عىل المساهمي   قبل إعالنها ق  يجوز للشر

ي يجب إع -4
ويد الهيئة واالعالن للمساهمي   عن قوائمها المالية األولية التر  

كة بتر  لمعايت  تقوم الشر
ً
دادها وفحصها وفقا

ي 
 
ة ال تتجاوز ) المملكة،المحاسبة المعتمدة ق ة المالية  ثالثون( 30وذلك فور اعتمادها وخالل فتر  من نهاية الفتر

ً
يوما

ي تشملها تلك 
 القوائم. التر

 لمعايت   -5
ً
ي يجب أعدادها وفحصها وفقا

ويد الهيئة واإلعالن للمساهمي   عن قوائمها المالية السنوية التر  
كة بتر تقوم الشر

ي 
 
ة ال تتجاوز ) المملكة،المحاسبة المعتمدة ق ة المالية  أشهر  ( ثالثة3وذلك فور اعتمادها وخالل فتر من نهاية الفتر

ي 
 15مدة ال تقل عن ) وخالل القوائم، شملتها تلكالسنوية التر

ً
 ( خمسة عشر يوما

ً
قبل تاريخ انعقاد الجمعية تقويميا

 .  العامة السنوية للمساهمي  
كة ما يستوجب الرد.  -6 ي السوق ما لم تر إدارة الشر

 
كة بعدم الرد عىل الشائعات والتوقعات ق ي السياسة العامة للشر

 تقض 
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ي 
كة العربية السعودية للتأمي   التعاون   الشر

كة مساهمة سعودية  شر

 

 الئحة نظام الرقابة الداخلية

 20/3/2011الموافق   15/4/1432بتاريخ  25اعتمدت هذه الالئحة بقرار مجلس اإلدارة رقم 

 10/5/2016الموافق  3/8/1437بتاريخ  36وعدلت بقرار مجلس اإلدارة رقم 

  12/12/2017الموافق  هـ1439/  03 / 24  بتاريخ  50تم تحديثها بقرار مجلس اإلدارة رقم 

 

كة  توقيع رئيس مجلس اإلدارة                                                               ختم الشر
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 المحتويات 
 المادة األوىل: مقدمة عامة
 المادة الثانية: تعريفات

 المبادئالمادة الثالثة: 
 المادة الرابعة: بيئة الرقابة

 تقييم المخاطرالمادة الخامسة: 
 المادة السادسة: أنشطة الرقابة

 المادة السابعة: المعلومات واالتصاالت 
 المادة الثامنة: رقابة ومتابعة نظام الرقابة الداخلية

ز عن نظام الرقابة الداخلية  المادة التاسعة: األشخاص المسؤولي 
 ____________________________________________________________________ 

 المادة األوىل: مقدمة عامة

كة العربية السعودية للتأمي   -1 ،أعدت الئحة نظام الرقابة الداخلية للشر ي
كة مساهمة  التعاون   لمتطلبات الئحة  سعودية،شر

ً
وفقا

كات  كات ،م13/02/2017بتاريخ  الصادرة عن هيئة السوق الماليةحوكمة الشر   ونظام الشر
ً
وقواعد التسجيل واإلدراج ووفقا

ي السعودي بت  الصادرة من مؤسسة النقد العرن 
كات التأمي   كة.  م وللنظام األساس22/10/2015اريخ لالئحة حوكمة شر  للشر

ي واإلجراءات وكذلك الجهات واألشخاص  ئوتحدد الالئحة األهداف والمباد-2
 
كة المسؤولي   عن نظام الرقابة الداخلية.  ق  الشر

 

 المادة الثانية: التعريفات

كة بهدف توفت   الرقابة الداخلية هي عبارة عن إجراءات أعدت-1 ي الشر
بمشاركة كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظق 

كة التالية:   تأكيدات مناسبة بشأن تحقيق أهداف الشر

ي اتخاذ -أ     
 
 القرارات. القوائم المالية دقيقة ويمكن االعتماد عليها ق

كة. -ب       فعالية وكفاءة عمليات الشر
كة تتفق مع القواني   -ج       واللوائح. أنشطة وعمليات الشر
 

 التالية:  ئيحتوي نظام الرقابة الداخلية عىل المباد-2

 . بيئة الرقابة -أ     
 تقويم المخاطر. -ب    
 أنشطة الرقابة. -ج    
 المعلومات واالتصاالت. -ـد    
 الرقابة والمتابعة لفاعلية نظام الرقابة الداخلية. -هـ    
 

 ئالمادة الثالثة: المباد

كة عىل المباد  التالية:  ئيقوم نظام الرقابة الداخلية بالشر

ي الوقت  انقطاع،وظائف نظام الرقابة الداخلية تتم بصفة مستمرة ودون -1
 
كة من تحديد االنحرافات ق وتمكن تلك الوظائف الشر

ي المستقبل.  والتنبؤ المناسب 
 
 بها ق
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2- 
ً
ي عمليات الرقابة الداخلية يعتت  مسؤوال

 
اف عىل تطبيق نظام  كل مشارك ق ويجب مراجعة أدائه من قبل المسؤول عن االشر

كة.   الرقابة الداخلية بالشر

ي الوظائف الرقابية وأن تقوم بتوزيع  الواجبات، الفصل بي   يقوم نظام الرقابة الداخلية عىل-3
 
كة أن تمنع أي ازدواجية ق وعىل الشر

،تلك الوظائف عىل  ي الدفاتر لتلك األصول.  الموظفي  
 
 بحيث ال يمكن ألي موظف أن ينفرد بسلطة تشغيل األصول والتسجيل ق

كة بوضع اإلجراءات المتعلقة باعتماد العمليات ال-4 مالية والتشغيلية فقط لألشخاص الموكل لهم ذلك من خالل قامت الشر

 سلطاتهم ووظائفهم. 

كة عىل إمكانية مسائلة أقسامها التنظيمية المسؤولة عن الرقابة الداخلية من قبل مجلس اإلدارة وخاصة لجنة -5 تؤكد الشر

 المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية. 

كة تكمل بعض-6  غرض التأكيد عىل تطبيق نظام الرقابة الداخلية. لها البعض جميع الوحدات واألقسام بالشر

كة،لقد تم إرساء ثقافة استمرارية التطوير والتحسي   عىل مستوى -7 كة عىل مرونة نظام الرقابة الداخلية بها لكي  الشر
وتؤكد الشر

كة  ي المستقبل والمتعلقة ببيئة العمل الخاصة بالشر
 
ي قد تحدث ق

ي بتعديله. يتوافق مع المستجدات التر
ي تقض 

 والتر

وهناك توقيت مناسب لقيام األشخاص المسئولي    باالنحرافات،لقد تم وضع نظام التوقيت الخاص بإعداد التقارير المتعلقة -8

 . بمعالجة تلك االنحرافات

ي نظام الرقابة الداخلية يتناسب مع أهمية الموضوع تحت الرقابة. -9
 
 إن مستوى التشدد ق

كة هو نظام شامل ويغطي جميع األنشطة التشغيلية والمالية. إن نظام الرقابة -10  الداخلية بالشر

 

 المادة الرابعة: بيئة الرقابة

ي والفكري ألعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيي   والمساهمي   -1
كة بأنها تمثل الموقف الذهت  يمكن وصف بيئة الرقابة بالشر

كةدراكهم وقراإتجاه نظام الرقابة الداخلية و  ي تهدف إىل إنشاء ومتابعة نظام الرقابة الداخلية بالشر
 . راتهم العملية التر

 تتكون عنارص بيئة الرقابة من: -2

كة.  أ(     ي الشر
ام لموظق  اهة والقيم األخالقية وااللتر   الت  

 ب( فلسفة اإلدارة ونمط التشغيل.    
ي تفوض بها اإلدارة السلطات  ج(   

 يم وتنمية الموظفي   بها. وتنظ والمسئوليات،الطريقة التر
 دور مشاركة واهتمام مجلس اإلدارة.  د(   
 

 

 المخاطر تقويمالمادة الخامسة: 

كة قد  ي تواجهها الشر
كة.  وضعتأن عملية تحديد وتقويم المخاطر التر  لالئحة سياسية إدارة المخاطر بالشر

ً
 وفقا

 
 

 المادة السادسة: أنشطة الرقابة

ي التأكد من أن توجيهات اإلدارة قد تم -1
 
ي تساعد ق

 بها، وأخذ  طبقتأنشطة الرقابة هي عبارة عن السياسات واإلجراءات التر

ي قد اتخذت و 
كة.  اإلجراءات الالزمة لمواجهة المخاطر التر  تتعرض لها الشر

: إجراءات نظام الرقابة الداخلية تتمثل -2 ي
 
 ق



v.3                                                                                          68 
 

كة       المالية والتشغيلية. أ( رقابة تطبيق خطط الشر
 ب( مقارنة البيانات التشغيلية الحالية مع بيانات الموازنة.    
كة. ج( التحقق من البيانات      المقدمة من مختلف الوحدات التشغيلية بالشر
 د( التحقق من دقة القيود المحاسبية.    
 هـ( التحقق من دقة التواريخ المتعلقة بتدفق المستندات.   
 الية الصفقات والمعامالت الخاصة الحالية. تقويم فع و(   
 اإلدارة للمستندات الرئيسية.  اعتماد ز( التأكد من    
 لمخزون األصول.  والمفاج   القيام بالفحص الدوري  ح(   
 ط( تسوية وتوثيق الحسابات.    
 غرض الرقابة. لي( استخدام معلومات من مصادر خارجية   
 الملموسة. ك( الرقابة عىل استخدام األصول   
ونية.  ل(   كة والمستندات الرئيسية والملفات المحاسبية اإللكتر  وضع حدود لعملية تداول أصول الشر

 

 المادة السابعة: المعلومات واالتصاالت 

ي الوقت المناسب.  -1
 
 المعلومات واالتصاالت تشت  إىل التطابق والحصول عىل المعلومات ق

كة عىل إتاحة المعلومات الكاملة -2 كة.  تؤكد الشر ي تؤثر عىل اتخاذ القرارات بالشر
 والدقيقة عن األحداث والظروف التر

كة بوضع وتشغيل نظام شامل للمعلومات يغطي جميع أنشطة  -3 كة،تتعهد الشر وقد تم اعتماد وحماية نظام  الشر
كة بوضعها.  ي قامت الشر

 لإلجراءات التر
ً
كة طبقا ي للشر

ون   المعلومات اإللكتر
كة إىل وضع قنوات -4 ي عمليات الرقابة الداخلية  تهدف الشر

 
اتصال فعالة بهدف التأكد من أن األشخاص المشاركي   ق

مون بالسياسات واإلجراءات المعتمدة.   يتفهمون وملتر 
كة عىل حماية المعلومات عن طريق منع الوصول إليها إال عن طريق األشخاص المرخص لهم بذلك.  -5  تؤكد الشر

 

 رقابة الداخليةرقابة ومتابعة نظام ال الثامنة: المادة 

ي قد  -1
ؤثر حدوثها عىل تتم وضع التقويم المستمر لنظام الرقابة الداخلية لتحديد احتمال حدوث األخطاء الجوهرية التر

  المالية،دقة القوائم 
ً
ي تم وضعمن أن نظام الرقابة الد للتأكد وأيضا

ي باألهداف التر
 . من أجلها  اخلية يق 

: تمر مراجعة نظام الرقابة الداخلية  -2 كة بمرحلتي    بالشر

ي لدرجة االعتماد عليه.  (أ
 مراجعة عامة لنظام الرقابة الداخلية والتقويم المبدن 

 التصديق عىل تقويم العنارص الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية.  (ب

 

 المادة التاسعة: األشخاص المسئولون عن نظام الرقابة الداخلية

ن إنشاء بيئة الرقابة الداخلية المناسبة ومتابعة وجود معايت  إن مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيي   مسئولون ع -1

كة.   أخالقية عالية وذلك عىل جميع المستويات التشغيلية بالشر

كة.  -2  إن مجلس اإلدارة من خالل لجنة المراجعة مسؤول عن اعتماد إجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشر

كة هو المس -3 كة،ؤول عن إدارة وتطبيق نظام الرقابة الداخلية داخل العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشر  الشر

من خالل األنشطة  الداخليةت المناسبة للمديرين المسئولي   عن وظائف الرقابة ولذلك يقوم بتفويض الصالحيا

كة.   المختلفة بالشر

يطبق المسئولون عن الرقابة والمراجعة األنشطة الرقابية عىل أساس يومي ويقومون بتقديم تقارير إىل مجلس اإلدارة  -4

وأن  الداخلية،من خالل لجنة المراجعة وإىل المديرين التنفيذيي   عن نتائج المراجعة الداخلية المتعلقة بنظام الرقابة 

 إىل العضو المنتدب أو الرئيس المسئولي   عن الرقابة والمراجعة تابعون و 
ً
 إىل لجنة المراجعة ويتبعون إداريا

ً
ظيفيا

كة.   التنفيذي بالشر

 وعادة ال تقل تلك االجتماعات عن اجتماع كل شهر.  دوري،يجتمع المسئولون عن الرقابة والمراجعة بشكل  -5

دير الماىلي وإىل رئيس مجلس اإلدارة المراجعة إىل الرئيس التنفيذي والمو ات المسئولي   عن الرقابة تقدم نتائج اجتماع -6

 ورئيس لجنة المراجعة بصفة دورية. 
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 عن الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد القوائم المالية لمجلس اإلدارة  -7
ً
 سنويا

ً
كة تقريرا يقدم المديرون التنفيذيون بالشر

 وذلك قبل اجتماع مجلس اإلدارة العتماد القوائم المالية السنوية. 

: يجب أن يحتوي   -8  التقرير عن الرقابة المالية المتعلق بإعداد القوائم المالية عىل التاىلي

 

كة عن تطبيق الرقابة الداخلية عىل عملية إعداد القوائم المالية.  أ(           التأكيد عىل مسئولية اإلدارة التنفيذية العليا بالشر
 فعالية النظام.  وصف لنظام الرقابة الداخلية والطرق المستخدمة لتقويم ب(        
 م محل إعداد تلك القوائم. اد القوائم المالية وذلك عن العاتقويم نظام الرقابة الداخلية لعملية إعد ج(        
كة  الخارجيي   مراجعي الحسابات التأكيد عىل أن  د(          أعد رأيقد للشر

ً
 بتقويم ا

ً
كة.  خاصا  اإلدارة لنظام الرقابة الداخلية بالشر

ي لمراجعة نظام الرقابة الداخلي هـ(       
كة قامت بإعداد جدول زمت  كات التابعة لها. إن الشر كة والشر  ة بالشر

 يقوم بها شخص واحد:  ال  التاليةو( إن الوظائف         
كة. -1    الوصول المباشر وغت  المقيد ألصول الشر
 اعتماد العمليات التشغيلية المتعلقة بتلك األصول.  -2  
 العمليات التشغيلية. تنفيذ -3  
ي -4    لتلك العمليات التشغيلية.  التسجيل المحاست 
 

كة األنظمة المناسبة إو  لذلك، والمختصي   وظائف نظام الرقابة الداخلية عىل الموظفي   المؤهلي    تعتمد  (ز        ن لدى الشر
.  وتطوير وتدريبالختيار وتنمية   الموظفي   بها من أجل ضمان تأهيل هؤالء الموظفي  

كة.  ح(        ي نظام الرقابة الداخلية بالشر
 
 عىل المديرين التنفيذين اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالنقص أو عدم الكمال ق

.  وتحدث هذهتعمل إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة  -9
ً
 الخطة سنويا

  الداخلية المراجعة تعد إدارة-10
ً
  تقريرا

ً
 عىل ينو س ربع بشكل المراجعة ةنولج اإلدارة سمجل إىل هوتقدم أعمالها عن مكتوبا

  التقرير هذا يتضمن أن ويجب .األقل
ً
ي  الداخلية الرقابة لنظام تقويما

 
كة ق  وتوصيات، نتائج من اإلدارة اليه انتهت وما الشر

ي  اإلجراءات وبيان
ي  السيما بشأنها ملحوظات وأي السابقة المراجعة وتوصيات نتائج معالجة بشأن إدارة كل اتخذتها التر

 
 ق

ي  المعالجة عدم حال
 
 .ذلك ودواعي  المناسب الوقت ق

 
  الداخلية المراجعة إدارة تعد -11

ً
  تقريرا

ً
  عاما

ً
ي  المراجعة عمليات بشأن المراجعة ةنولج اإلدارة سمجل إىل هوتقدم مكتوبا

 التر
 وجد إن – الخطة عن انحراف أو إخالل أي أسباب هافي وتبي    المعتمدة، الخطة مع ومقارنتها المالية ةنالس خالل أجريت

 المعنية.  المالية ةنالس لنهاية التاىلي  الربع خالل  –
 
 عىل الداخلية، المراجعة إدارة أو المراجعةنة لج توصية عىل بناءً  الداخلية المراجعة إدارة تقرير نطاق اإلدارة سمجل يحدد -12

 :يىلي  ما خاصة بصورة التقرير يتضمن أن
 

 اف الرقابة إجراءات  .المخاطر وإدارة واالستثمارات المالية الشؤون عل واإلشر

  ي  المخاطر عوامل تطور تقويم
 
كة ق ات لمواجهة الموجودة؛ واألنظمة الشر ي  المتوقعة غت   أو  الجذرية التغيت 

 
 السوق ق

 .المالية

 ي  العليا واإلدارة اإلدارة سمجل أداء تقويم
 
ي  بما الداخلية، الرقابة نظام تطبيق ق

 
ي  المرات عدد تحديد ذلك ق

 أخطر التر
ي  بما(  رقابية بمسائل سالمجل فيها

 
ي  والطريقة )المخاطر إدارة ذلك ق

 .المسائل هذه بها عالج التر

 ي  اإلخفاق هأوج
 
ي  الضعف مواطن أو الداخلية الرقابة تطبيق ق

 
ي  الطوارئ حاالت  أو تطبيقها ق

ي  تؤثر قد أو أثرت التر
 
 ق

كة، الماىلي  األداء كة هاتبعت الذي واإلجراء للشر ي  الشر
 
ي  هانع المفصح المشكالت السيما( اإلخفاق هذا معالجة ق

 
 ق

كة السنوية التقارير  .)المالية وبياناتها  للشر

 كة تقيد مدى  .وإدارتها المخاطر تحديد دنع الداخلية الرقابة بأنظمة الشر

  ي  المعلومات
ي  المخاطر إدارة عمليات تصف التر

 
كة ق  .الشر
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ي 
كة العربية السعودية للتأمي   التعاون   الشر

كة مساهمة سعودية  شر

 

 الئحة سياسة توزيع األرباح

 20/3/2011الموافق   15/4/1432بتاريخ  25اعتمدت هذه الالئحة بقرار مجلس اإلدارة رقم 

 10/5/2016ق المواف 3/8/1437بتاريخ  36وعدلت بقرار مجلس اإلدارة رقم 

  12/12/2017الموافق هـ 1439/  03 / 24  بتاريخ  50تم تحديثها بقرار مجلس اإلدارة رقم 

 

كة  توقيع رئيس مجلس اإلدارة                                                               ختم الشر
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 المحتويات 
 المادة األوىل: مقدمة عامة

 اإلعالن والتوزيع. المادة الثانية: 
 المادة الثالثة: مصادر ومقدار التوزيع

ز الذين يحق لهم استالم التوزيع  المادة الرابعة: المساهمي 
 المادة الخامسة: سداد التوزيعات المعلن عنها

 ___________________________________________________________________ 
 المادة األوىل: مقدمة عامة

كة العربية السعودية للتأمي    -1 ،أعدت الئحة سياسة توزيع اإلرباح للشر ي
  التعاون 

ً
كة مساهمة سعودية, وفقا لمتطلبات شر

كات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  كات التأمي    م 13/02/2017الئحة حوكمة الشر  لالئحة حوكمة شر
ً
ووفقا

ي السعودي بتاريخ ي ضوء النظام األساس ،م22/10/2015 الصادرة من مؤسسة النقد العرن 
 
كة وق وقواعد  ،للشر

 التسجيل واإلدراج. 
كة المتعلقة باحتساب وتحديد مقدار اإلعالن عن التوزيعات كما تحدد شكل تحدد الالئحة سياس -2 ة وإجراءات الشر

 وتوقيت سداد تلك التوزيعات. 
كة باإلعالن عن سداد التوزيعات عىل أساس النتائج السنو -3  ية. تقوم الشر
كة من االحتفاظ برأس مال  -4 ي تمكن الشر

كة الخاصة باألرباح السنوية التر  لسياسة الشر
ً
كة بتوزيع أرباح طبقا تقوم الشر

ي المستقبل. 
 
ي يمكنها من النمو ق

 
 كاق

كة إىل تحقيق سياسة للتوزيع ثابتة ويمكن االعتماد عليها من سنة إىل أخرى.  -5  تسع الشر

 

 التوزيعاتالمادة الثانية: اإلعالن عن 

 القرار الخاص بمقدار التوزيعات واإلجراءات الخاصة  -1
ً
يتخذ القرار الخاص باإلعالن والسداد للتوزيعات متضمنا

 من قبل الجمعية العامة للمساهمي   بناء عىل توصيات مجلس اإلدارة.  بسدادها،
ي جدول أعمال الجمعية العامة  بيج -2

 
 ق
ً
 مستقال

ً
أن يكون القرار الخاص باإلعالن والسداد للتوزيعات موضوعا

 .  للمساهمي  
ي اجتماعه  بسدادها تتخذ التوصية الخاصة بتحديد مقدار التوزيعات واإلجراءات الخاصة  -3

 
من قبل مجلس اإلدارة ق

كة ي أرباح الشر
 
ي لصاق

.  العام،عن  عندما يتم اعتماد التوزيع المبدن   وتتم التوصية به للجمعية العامة للمساهمي  
4-  : ي

 يوضح اإلعالن عن سداد التوزيعات اآلنر

ي يتم اإلعالن عن التوزيعات لها.  أ(              
 نوع األسهم التر

 مقدار التوزيعات لكل سهم.  ب(             
ة السداد للتوزيعات.                ج( فتر
 التوزيعات. شكل  د(             
 

العادية بعد اتخاذ القرار الخاص باإلعالن عن التوزيعات لألسهم  لألسهميتخذ القرار الخاص باإلعالن عن التوزيعات  -5
 للنظام 

ً
كة.  األساسالممتازة إن وجدت وفقا  للشر

 أو  -6
ً
ة ماليا ي تاريخ اتخاذ هذا القرار متعتر

 
ي اإلعالن عن التوزيعات إذا كانت ق

 
كة الحق ق ي حالة إفالس أو ليس للشر

 
ق

كة أو افالسها.  تب عىل مثل هذه التوزيعات تعتر الشر  سوف يتر
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 المادة الثالثة: مصادر ومقدار التوزيعات

كة وتوزع عىل المساهمي   عىل أساس عدد األسهم ونوعها.  -1 ي أرباح الشر
 
 تسدد التوزيعات من صاق

من صناديق تم تكوينها خاصة لسداد مثل هذه -إذا وجدت –الممتازة  باألسهميجوز سداد التوزيعات الخاصة  -2

 التوزيعات. 

 عىل توصيات مجلس اإلدارة ويجوز أن ال تتعدى هذا المقدار.  يحدد مقدار التوزيعات الخاصة باألسهم العادية بناءً  -3

كات التأم70مع مراعاة ما نصت عليه المادة ) -4 كة ( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شر ي توزع أرباح الشر
ي   التعاون 

عية  السنوية الصافية الموحدة بعد خصم المصوفات العمومية والتكاليف األخرى والمخصصات بما فيها الزكاة الشر

 للمادة )
ً
كة  من النظام األساس( 46و )( 45والمخصصات واالحتياطات األخرى عىل حملة األسهم العادية وفقا للشر

 :  كالتاىلي

يبة الدخل المقررة.  ب الزكاةيتجن  -أ  ورص 

متر بلغ التجنيب وقف هذا  % من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية20  يجنب -ب

 ( من رأس المال المدفوع. %100)االحتياطي اجماىلي 

ي األرباح أن تقرر تكوين احتيا  -ج
 
ي صاق

 
طات أخرى، وذلك بالقدر للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم ق

كة أو يكفل توزيع أرباح قدر  الذي  .  االمكانيحقق مصلحة الشر  عىل المساهمي  
 

ي هذا الشأن، ويبي   القرار تاريخ االستحقاق  -د
 
 لقرار الجمعية العامة الصادر ق

ً
ي األرباح وفقا

 
يستحق المساهم حصته ق

ي نهاية اليوم المحدد لالستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم ا
 
ي سجالت المساهمي   ق

 
لمسجلي   ق

كة هيئة السوق المالية دون تأخت  بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك وتدفع األرباح المقرر توزيعها  بلغ الشر
ُ
و ت

ي ت
 للتعليمات التر

ً
ي يحددها مجلس اإلدارة، وفقا

ي المكان والمواعيد التر
 
صدرها الجهة المختصة مع عىل المساهمي   ق

ي السعودي.  مراعاة الموافقة الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد  العرن 
 

كة توزيع أرباح مرحلية عىل مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات التالية:   ويجوز للشر
. أن تفوض الجمعية العامة العادية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية  -1

ً
 بموجب قرار يجدد سنويا

كة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.  -2  أن تكون الشر
 أن يتوفر لديها سيولة معقولة وتستطيع أن تتوقع بدرجة معقولة مستوى أرباحها.  -3
ح توزيعها بعد خصم ما  -4  ألخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية األرباح المقتر

ً
كة أرباح قابلة للتوزيع وفقا أن يتوفر لدى الشر

 بعد تاريخ هذه القوائم المالية.  تلك األرباحتم توزيعه أو رسملته من 

 

ز الذين يحق لهم استالم التوزيعات  المادة الرابعة: المساهمي 

كة. قائمة  تعد  -1  لتوجيهات الشر
ً
ي وفقا  الذي يحق لهم استالم التوزيعات من قبل المسجل الخارج 

 المساهمي  

ي نفس توقيت دعوة المساهمي   لحضور الجمعية عيجب إعداد قائمة المساهمي   الذين يحق لهم استالم التوزي -2
 
ات ق

ي االعتبار اتخاذ قرار التوزيعات. 
 
 العامة للمساهمي   وحي   يتم األخذ ق

الذين يمثلون تتضمن هذه القائمة اسماء المساهمي   المسجلة أسماؤهم وكذلك أسماء األشخاص  يجب أن -3

ي نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. المساهمي   الذين يم
 
 لكون األسهم ق
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 سداد التوزيعات المعلن عنها الخامسة: المادة 

ة  -1   30ال تزيد عن يجب أن يكون تاريخ بدء رصف التوزيعات السنوية خالل فتر
ً
د امن تاريخ اتخاذ قرار سد يوما

 التوزيعات. 

ي لم يتقدم مالكها إىل استالم التوزيعات المستحقة  -2
ي سداد التوزيعات المعلن عنها لألسهم التر

 
كة االستمرار ق عىل الشر

ي الفقرة السابقة. 
 
ة المعلن عنها ق  خالل الفتر

 يجب عدم احتساب فوائد للتوزيعات غت  المطالب بها.  -3

كة مسؤولة عن سداد التوزيعات المعلن  -4  أمام المساهمي    هذا،وعىل  عنها،تكون الشر
ً
كة مسؤولة قانونيا سوف تكون الشر

ي حالة قصورها عن سداد التوزيعات. 
 
 ق

كة والمتعلقة بسداد التوزيعات هي مسؤولية قسم شؤون  -5 تيبات المطلوبة من الشر إن اإلعداد والتنسيق وجميع التر

ي تتضمن وظائفها العالقة 
. مع المساهمي   التر  المساهمي  

كة أن تبلغ المساهمي   عن تاريخ ومكان وإجراءات سداد التوزيعات عن طريق نشر هذه المعلومات بطرق  -6 عىل الشر

ي حالة نشر الدعوة الخاصة بالجمعية  النشر 
 
ي سجل  العامة،المتبعة ق

 
 لعناوينهم ق

ً
أو بإرسال خطابات للمساهمي   وفقا

، .  المساهمي   ي
ون  كة اإللكتر ي موقع الشر

 
 وكذلك ق

ي يسم "وكيل تسديدات" وهو عبارة  -7 كة لغرض تنظيم وإتمام عملية سداد التوزيعات االستعانة بطرف خارج  يجوز للشر

ي تتعامل معها عن أحد ا
كة،لبنوك التر كة من مسؤوليتها  الشر ي الشر

ي ال يعق  وعىل أية حال فإن االستعانة بطرف خارج 

 القانونية أمام المساهمي   فيما يتعلق بسداد التوزيعات. 

ي حالة االستعانة "بوكيل تسديدات" أو  -8
 
كة ملزمة بإبالغ المساهمي   ق ه،الشر ي  بتغيت 

 
وذلك عن طرق النشر المتبعة ق

ي سجل  العامة،الخاصة بالجمعية  الة نشر الدعوةح
 
 لعناوينهم ق

ً
،أو بإرسال خطابات للمساهمي   وفقا أو عن  المساهمي  

 . ي
ون   طريق موقعها اإللكتر

ي لم ينص -9
كة معالجة األمور المتعلقة بسداد التوزيعات المعلن عنها والتر كة  عليها القانون أو النظام األساس عىل الشر للشر

 لمصلحة المساهمي    ة،الالئحأو هذه 
ً
 . وفقا
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ي 
كة العربية السعودية للتأمي   التعاون   الشر

كة مساهمة سعودية  شر

 

ي والعالقة
 
 دليل السلوك األخالف

 مع أصحاب المصالح

 

 20/3/2011الموافق   15/4/1432بتاريخ  25اعتمدت هذه الالئحة بقرار مجلس اإلدارة رقم 

 10/5/2016الموافق  3/8/1437بتاريخ  36اإلدارة رقم وعدلت بقرار مجلس 

  12/12/2017الموافق هـ 1439/  03 / 24  بتاريخ  50تم تحديثها بقرار مجلس اإلدارة رقم 

 

 

كة  توقيع رئيس مجلس اإلدارة                                                               ختم الشر
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 المحتويات 
 األوىل: مقدمة عامةالمادة 

كة  المادة الثانية: قيم الشر
كة ئالمادة الثالثة: مباد  أخالقيات الشر

كة مع أصحاب المصالح  المادة الرابعة: المعايت  األخالقية لعالقات الشر
 المادة الخامسة: التطبيق

 ___________________________________________________________________ 

 : مقدمة عامةالمادة األوىل

كة العربية السعودية للتأمي    -1 ي والعالقة مع أصحاب المصالح للشر
ر
،أعد دليل السلوك األخالق ي

كة مساهمة  التعاون  شر

كات  سعودية،  لمتطلبات الئحة حوكمة الشر
ً
 م13/02/2017الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ وفقا

ً
, ووفقا

كات التأمي   الصادرة عن مؤسسة لالئحة حوكمة ي السعودي بتاريخ  شر ي ضوء نظام 22/10/2015النقد العرن 
 
م, وق

كات وقواعد التسجيل واإلدراج.   الشر

ي هو:  -2
ر
 الهدف من دليل السلوك األخالق

 ام .  االلتر  ي
ر
 بتحقيق مستوى عاىلي من السلوك األخالق

  .ام به ي ومعاقبة عدم االلتر 
ر
ام بالسلوك األخالق  تشجيع االلتر 

  ي تنمية ثقافة أخالقية يتم تطبيقها
 
كة بالمساواة.  ق كة عىل أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين والموظفي   بالشر  الشر

 

كة عن طريق تطبيق وإتباع هذا الدليل بشكل دوري  -3 امن تؤكد الشر كات والنظام  الئحةمع كل من بالتر  حوكمة الشر

كة وقواني   الحوكمة  األساس ي  الداخلية،للشر
ر
ي إرساء وتحسي   السلوك األخالق

 
ي  بها،عىل رغبتها ق

ر
وبما أن السلوك األخالق

،ليس مجرد اطاعة  ي  القواني  
 
 ألهمية تدعيم ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح والمجتمع ق

ً
كة،ونظرا فإن هذا  الشر

ي المملكة عن طريق إعد
 
يعات المطبقة ق ي ضوء أفضل المبادالدليل يذهب إىل أبعد من اتباع القواني   والتشر

 
 ئاده ق

 ية. موالممارسات العال

ي ويتعهدون بصفة  -4
ر
كة تفهموا دليل السلوك األخالق كة والمديرين التنفيذيي   والموظفي   بالشر إن مجلس إدارة الشر

امها وتنفيذها.  ي يتضمنها الدليل سوف يتم احتر
وط التر كة ويعاهدون أنفسهم عىل التأكيد عىل أن الشر  مشتر

 

كة الثانية: المادة   قيم الشر

ي جميع عالقاتها الخارجية والداخلية. 
 
ي ق

امها باآلنر كة التر   تؤكد الشر

  .تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية 

 الريادة 

    حماية حقوق المساهمي 

  .حماية البيئة 

  .إرضاء العمالء 

  .كة بإخالص وأمانة  إدارة الشر
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كة الثالثة: مبادئالمادة   أخالقيات الشر

ي جميع أنشطتها.  -1
 
ي ق

ر
ي أدائها لعملها بالسلوك األخالق

 
كة ق م الشر  تلتر 

 التالية:  ئتقوم المعايت  األخالقية عىل المباد -2

 اإلخالص 

 األمانة 

  العدالة 

 الشفافية 
 

ي  -3
 
ي تتعامل معهم.  المقابل،ق

كة نفس المعاملة من جميع األطراف التر  تتوقع الشر

كة عىل  -4 ،المساتركز المعايت  االخالقية للشر ، لهم،المؤمن  همي    الحكومة، المصالح،أصحاب  العمالء، الموظفي  

 المجتمع بصفة عامة

 تقوم تلك المعايت  األخالقية عىل:  -5

  .يعات بالمملكة ام اللوائح والقواني   والتشر
 احتر

  .ام حقوق اإلنسان  احتر

  عن الرشوة 
ً
كة بأمانة وعدالة بعيدا ي ممارسة عملها  والفساد،تتم إدارة الشر

 
وعن األعمال المشبوهة وغت  المقبولة ق

ي تكون فيها تلك الهدايا غت  ذات قيمة.  مأو استال وعدم إعطاء 
ي حدود عادات بيئة األعمال والتر

 
 هدايا إال ق

  .كة ي جميع عالقات الشر
 
 خلق مزايا متبادلة ق

  .كة والمجتمع  إنشاء وتدعيم الثقة بي   الشر

 ي تعمل
ام البيئة التر كة.  احتر  بها الشر

 

كة مع أصحاب المصالحالمادة الرابعة: المعايت  األخالقية   لعالقات الشر

ز -1 كة بالموظفي   عالقة الشر

كة موظفيها أساس  أ(   النجاح،تعتت  الشر
ً
ام وثقة وببناء عالقة طويلة األجل معهم وفقا م بمعاملة جميع الموظفي   باحتر  

ولذلك تلتر

ام حقوق  كة باستخدام صغار السن من العمالة.  اإلنسان،لقانون العمل بالمملكة واحتر  وال تقوم الشر

كة بتوفت  ظروف عمل صحية وآمنة للموظفي    ب( م الشر  . تلتر 

م  ج( كةتلتر  ي قد تؤثر عىل موضوعية الموظفي   واإلداريي   فيما يخص تعا الشر
كةرض المصالح التر  التعارض،بمنع حدوث هذا  بالشر

ي حالة عدم إمكانية منع حدوث هذا التعارض من قبل الموظفي   
 
،وق في   عليهم وأن يتم  واإلداريي   فيجب إخبار المشر

 استبعادهم من العمليات المتعلقة باتخاذ القرارات. 

كة جميع الموظفي   بمساواة فيما يتعلق بتعيينهم وترقيتهم ويجب أن تقوم سياسة المكافآت الخاصة بهم يجب أن تعامل ا د( لشر

 عىل الموضوعية وعدم المحاباة وأن سياسة اإلفصاح عنها تم وضعها. 

 يجب تقويم الموظفي   ومكافآتهم بناء عىل مقاييس موضوعية ألدائهم.  هـ(

كة بتنظيم برام و(  ج تدريبية متاحة لجميع الموظفي   من أجل تنمية مهاراتهم. يجب أن تقوم الشر

كة أن تمنع استخدام أو اإلفصاح عن المعلومات الداخلية من قبل الموظفي    ز( وأن تضع اإلجراءات الالزمة  والمديرينعىل الشر

ي التعامل مع  الداخلية،والفعالة لتداول المعلومات 
 
كة نظام لالتصاالت  موظفي   الوفيما يخص الشفافية ق فيجب أن يكون للشر
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ي 
بالموظفي   عن طريق عقد اللقاءات معهم واستشارتهم فيما يتعلق باألمور الخاصة بظروف عملهم والموضوعات األخرى التر

 تهمهم. 

 

كة بالعمالء-2  عالقة الشر

ي ذلكإرضاء العمالء يعتت  من أهم أولويات  
 
كة بما ق تقديم منتجات وخدمات آمنة وعىل درجة عالية من الجودة وبسعر  الشر

كة  ي تحدد عالقة الشر
 تسع لتحقيق وعودها للعمالء.  بالعمالء،مناسب وتوفت  خدمات ما بعد البيع هي التر

ً
كة دائما  وأن الشر

ي العمل: -3
ز
كائها ف كة بشر  عالقة الشر

كائ  (أ كة بأن عالقاتها عىل المدى الطويل مع شر ي العمل )تؤمن الشر
 
،وسطاء  الوكالء،ها ق كاء...الخ( والمبنية  التأمي   الشر

ام والثقة  كا  لها هي أساس تحقيق النجاح  والعدالة،عىل االحتر كة سوف تشجع شر ي ءوأن الشر
 
ي العمل عىل مشاركتها ق

 
ها ق

 تطبيق المعايت  األخالقية. 

كة بتطبيق جميع  (ب م الشر بالتعامل فقط  ملكةبالمغسل األموال وتمويل اإلرهاب  المتعلقة بمكافحة اللوائح والقواعد تلتر 

ي تتعامل 
ي األطراف التر

ر
ورؤوس اموالهم من مصادر  اللوائح والقواعد الذين يطبقون تلك  معهممع الموردين والعمالء وباق

عية.    شر

كة بالدولة-4  عالقة الشر

ي الوقت أ(
 
كة بدفع الزكاة المستحقة عليها بالكامل وق  المحدد لسدادها.  يجب أن تقوم الشر

يعات واللوائح والقواني    ب( كة بتطبيق جميع التشر م الشر  لك المواثيق واللوائح االختيارية. بعملها وكذ المتعلقة،تلتر 

كة بالمجتمع-5  عالقة الشر

كة نفسها جزءً  أ( ام والثقة واألمانة  تعتت  الشر م بأن تكون عالقتها بالمجتمع مبنية عىل االحتر من المجتمع الذي تعمل به وتلتر 
 والعدالة. 

كة إىل خلق فرص عمل ألفراد المجتمع.  ب(  تسع الشر
ي لنشاطها عىل البيئة إىل الحد  ج( كة إىل خفض أي تأثت  سلت  كة وتسع الشر األدن  عن طريق تعتت  حماية البيئة من أولويات الشر

 تخفيض النفايات واالنبعاث واألدخنة واالستخدام األمثل للطاقة. 
 لمعاي شغيليةتاليجب إنجاز جميع العمليات  د(

ً
 .  عالية من العناية متفقة مع المعايت  الدوليةت  واألنشطة وفقا

ية والتعل هـ( كة بمساعدة مجتمعها عن طريق دعم مجموعة من األنشطة الخت  م الشر  يمية واألنشطة المشابهة. تلتر 
كة لبناء عالقات جيدة مع المنظمات غت  الحكومية من أجل بناء مجتمع أفضل والمحافظة عىل نظافة وأمان  و( تسع الشر

 المجتمع ككل. 
 

 المادة الخامسة: التطبيق

 الحاجة لطلب النصيحة -1

ي قد تحتوي عىل العديد من التقديرات فيما 
ي تتمت   بتعقيداتها والتر

ي بيئة األعمال التر
 
 ق
ً
 ألن العديد من القرارات وخصوصا

ً
نظرا

ي 
ر
كة الذي يقوم  المناسب،يخص األسلوب األخالق كة استشارة مختص األخالقيات بالشر يحق لجميع العاملي   والمديرين بالشر

ي النصح واإلرشاد  بأسداءبدوره 
ر
 لدليل السلوك األخالق

ً
كة،وفقا ي حالة وجود أي أسئلة أو استفسارات فإنها  وعليه بالشر

 
فإنه ق

كة.   توجه إىل مختص األخالقيات بالشر
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 المسئولية -2

ي و  كل
ر
كة شخص مسؤول عن سلوكه األخالق ي ومديري الشر

ي ملزم لجميع موظق 
ر
من عقود  هو جزءو  ،إتباع دليل السلوك األخالق

كة مي   أمام الرئيس التنفيذي بتطبيق  و  تعيينهم بالشر  
كة ملتر ي إدارتهم والتأكد  هذا الدليلجميع رؤساء اإلدارات بالشر

 
ي ق

ر
األخالق

. من أن المديري
ً
مي   بتطبيق  يقدم رؤساءون والموظفي   يفهمونه جيدا  

اإلدارات تأكيدات بأن جميع المديرين والموظفي   ملتر

ي جميع جميع البنود ال
 
ي ق

ر
كة بتقديم تلك التأكيدات إىل مجلس  عملياتهم،واردة بالدليل األخالق ويقوم الرئيس التنفيذي بالشر

 اإلدارة. 

كة أن تقوم بصفة دورية بمراجعة  كة وعىل الشر ي جزء من نظام الرقابة الداخلية للشر
ر
ي هذا الدليل األخالق

 
إن جميع البنود الواردة ق

ي 
 يحتويها هذا الدليل من أجل تحسينه وضمان فعاليته. وتقويم البنود التر

 

 معالجة الشكاوى -3

ي خاص لذلك موضح من خالل موقعها  
ون  كة وحدة لمعالجة الشكاوى الواردة عن طريق قنوات هاتفية وبريد الكتر تخصص الشر

ي خاص
ون  كة بريد الكتر ي وربطها بنظام الشكاوى الداخىلي لضمان معالجتها، كذلك تضع الشر

ون  ي شكاوى الموظفي    االلكتر
بتلقر

 . ومعالجتها 
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ي 
كة العربية السعودية للتأمي   التعاون   الشر

كة مساهمة سعودية  شر

 

 الئحة سياسة تعارض المصالح

 20/3/2011الموافق   15/4/1432بتاريخ  25اعتمدت هذه الالئحة بقرار مجلس اإلدارة رقم 

 10/5/2016الموافق  3/8/1437بتاريخ  36وعدلت بقرار مجلس اإلدارة رقم 

  12/12/2017الموافق هـ 1439/  03 / 24  بتاريخ  50تم تحديثها بقرار مجلس اإلدارة رقم 

 

 

كة  توقيع رئيس مجلس اإلدارة                                                               ختم الشر
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 المحتويات 
 المادة األوىل: مقدمة عامة
 المادة الثانية: تعريفات

 الثالثة: اإلفصاح عن تعارض المصالحالمادة 
 المادة الرابعة: إرشادات تعارض المصالح ألعضاء مجلس اإلدارة. 

كة ي الشر
 المادة الخامسة: إرشادات تعارض المصالح لإلدارة التنفيذية وموظفز

امالمادة السادسة:  ز  بسياسة تعارض المصالح االلت 
 ___________________________________________________________________ 

 المادة األوىل: مقدمة عامة

كة العربية السعودية للتأمي    -1 ،أعدت الئحة سياسة تعارض المصالح للشر ي
كة مساهمة  التعاون    سعودية،شر

ً
وفقا

كات   لالئحة حوكمة  م،13/02/2017بتاريخ الصادرة عن هيئة السوق المالية لمتطلبات الئحة حوكمة الشر
ً
ووفقا

كات التأمي   الصادرة عن مؤسسة النقد  ي السعودي بتاريخ  شر ي ضوء النظام األساس22/10/2015العرن 
 
كة  م, وق للشر

كات وقواعد التسجيل واإلدراج.   ونظام الشر

جلس اإلدارة واإلدارة المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء م هذه السياسة تنظم تعارض -2

،التنفيذية  كة  والموظفي   ي تتضمن إساءة استخدام أصول الشر
وإساءة التصف الناتج عن التعامالت مع  ومرافقها،والتر

 األشخاص ذوي العالقة. 

ي تحديد تعارض  الهدف من السياسة -3
 
هو مساعدة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفي   والمساهمي   ق

 المحتمل حدوثه ووضع اإلجراءات المناسبة للتعامل معه.  المصالح

ي مجموعة  -4
 
 ألن إمكانية حدوث تعارض المصالح عادة ال حدود لها وال يمكن حصها وتحديدها ق

ً
 من اإلجراءات،نظرا

ي جميع األوقات وفق معايت  يتوقع أن تكون تصفات 
 
كة ق  عالية أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفي   بالشر

ي تتمت   
ي االمور التر

 
ي ق

ر
 مسؤولي   عن طلب النصائح المناسبة قبل الدخول وأن يكونوا  بالشية،من السلوك األخالق

ً
أيضا

ي أنشطة يمكن أن تكون محل شك. 
 
 ق

 

 المادة الثانية: تعريفات

كة لديه -1 ة  الشخص صاحب المصلحة هو أي عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي أو مسؤول أو موظف بالشر بصورة مباشر

كة.  ة مصالح مالية مع الشر  أو غت  مباشر

كة لديه مصالح  -2 ي حالة كون أي عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي أو أي مسؤول أو موظف بالشر
 
المصالح المالية تنشأ ق

كة،مالية مع  ة أو غت   الشر ة،بطريقة مباشر  األوىل،ن الدرجة أو من خالل األقرباء م استثماراته،من خالل أعماله أو  مباشر

 : ي
 وذلك عن طريق اآلنر

كة.  أ(           كة أخرى لها معامالت أو اتفاقيات مع الشر ي شر
 
 الملكية أو االستثمار الفعىلي أو المحتمل ق

كات أو أشخاص لديهم مفوضات  ب(            االتفاق الفعىلي أو المحتمل عىل تعويضات أو حقوق يحصل عليها من جهات أو شر
كة  حول معامالت أو اتفاقيات.  مع الشر

 
ة والهدايا والخدمات غت  العادية.  -3 ة وغت  المباشر  تشتمل التعويضات عىل المكافأت المباشر
 

كة عىل أن حالة -4 ي حالة تضارب مصالح إال إذا قرر المسؤولون التنفيذيون بالشر
 
ال يكون الشخص صاحب المصلحة ق

 تعارض مصالح قد حدثت. 
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 األوىل هم األب واألم والزوج والزوجة واألوالد القص. األقرباء من الدرجة  -5

 

 

 ثالثة: اإلفصاح عن تعارض المصالحالمادة ال

ي حالة تعارض مصالح فعلية أو  -1
 
أو الذي ال يكون متأكد من وقوعه  محتملة،الشخص صاحب المصلحة هو الذي يكون ق

ي حالة تعارض مصالح فعلية أو 
 
أو مختص  المجلس،امي   ش إىل مجلس اإلدارة أو ويجب عليه اإلفصاح كتابة  محتملة،ق

ي  األخالقيات،
 . يوجهها عن طبيعة ودرجة حالة تعارض المصالح الفعلية أو المحتملة التر

ي حالة تعارض مصالح فعلية أو  -2
 
 بعد أن يدرك الشخص صاحب المصلحة أنه ق

ً
وأن  محتملة،يجب أن يتم اإلفصاح فورا

 يتم بصورة تفصيلية مشفوعة بالحقائق المناسبة. 

ي تم  األخالقيات،أو مختص  المجلس،أمي   ش أو  اإلدارة،عىل مجلس  -3
أن يقوم بمراجعة كل حاالت تعارض المصالح التر

ي  أعاله،( 1اإلفصاح عنها وفقا للفقرة )
ا ويحدد ما إذ المصالح،عن طريق قائمة استقصاء خاصة بتعارض  عرفتأو التر

ي حالة طلب الحصول عىل تلك  ال،كانت كل حالة عىل حده تستدعي الحصول عىل معلومات إضافية أم 
 
 المعلومات،وق

ي حالة طلب المعلومات 
 
. وق

ً
 يجب عىل الشخص صاحب المصلحة تقديم تلك المعلومات فورا

عليه أن يقوم خالل  محتملة، بأن هناك حالة تعارض مصالح فعلية أو  المجلسأمي   ش أو  اإلدارةعندما يتأكد مجلس  -4

م بها الشخص صاحب المصلحة.   خمسة أيام من تاريخ مراجعتها بتقديم توجيهات كتابية معينة يجب أن يلتر 

 

 تعارض المصالح ألعضاء مجلس اإلدارة تالرابعة: إرشاداالمادة 

ة أو غت   اإلدارة،ال يجوز لعضو مجلس  -1 دون ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة أن تكون له مصلحة مباشر

ي تتم لحساب 
ي األعمال والعقود التر

 
ة ق كة،مباشر ي تتم بطريقة المنافسة العامة إذا  الشر

وتستثت  من ذلك األعمال التر

 كان عضو مجلس اإلدارة صاحب العرض األفضل. 

ي تتم لحساب عىل عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس  -2
ي األعمال والعقود التر

 
كة،بما له من مصلحة شخصية ق  الشر

ي محص  االجتماع. 
 
 ويثبت هذا التبليغ ق

ي مجلس اإلدارة او الجمعية  -3
 
ي هذا الشأن ق

 
ي التصويت عىل القرار الذي يصدر ق

 
اك ق ال يجوز لصاحب المصلحة االشتر

 العامة. 

ي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند انع -4
قادها عن األعمال والعقود التر

 . الحسابات الخارجيي    من مراجعي ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص  فيها،مصلحة شخصية 

ي أي عمل من شأنه منافسة  سنة،دون ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل  اإلدارة،ال يجوز لعضو مجلس  -5
 
ك ق أن يشتر

كة، ي أحد فروع النشاط الذي تزاوله. تأو أن  الشر
 
ة أو يتاجر ق ة أو غت  مباشر  كون له مصلحة شخصية مباشر

خيص الممنوح بموجب المادتي     -6 كات والمادة  72و  71اذا رفضت الجمعية العامة تجديد التر من  46من نظام الشر

كات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فعىل عضو مجلس اإلدارة تقديم استقالته خالل مهلة  الئحة حوكمة الشر

ي المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو 
 
تحددها الجمعية العامة، وإال عدت عضويته ق

كات و   لنظام الشر
ً
ل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية التنفيذية قب لوائحهالمنافسة أو توفيق أوضاعه طبقا

 العامة. 

 من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض -7
ً
 نقديا

ً
كة أن تقدم قرضا عقده واحد منهم مع يال يجوز للشر

 .  الغت 
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ي  -8
 
كة تنتهي ق ة المالية السنوية للشر ة حظر تعامالت  31بما أن الفتر أعضاء مجلس ديسمت  من كل عام ميالدي فإن فتر

كة اإلدارة وكبار التنفيذيي    ي أسهم الشر
 
كة ق ات التالية: يشي بالشر  خالل الفتر

 

 ( لنهاية ربع السنة المالية حتر إعالن القوائم المالية األولية بعد فحصها. 15الـ 
ً
 تقويميا

ً
 ( يوما

 ( السابقة لنهاية السنة المالية حتر تاريخ إعالن 30الـ 
ً
 تقويميا

ً
القوائم المالية األولية بعد فحصها أو القوائم ( يوما

 المالية السنوية المراجعة. 

 

كةالمادة الخامسة: إرشادات تعارض المصالح  ي الشر
 لإلدارة التنفيذية وموظفز

كةعىل المديرين التنفيذيي   الرئيسيي   وجميع الموظفي     : عن التاىلي  االمتناع بالشر

كات  أ(     ي أعمال شر
 
 منافسة. المشاركة ق

كة أو     ي أي معامالت مع الشر
 
ة دون موافقة مجلس اإلدارة أو أن ت ب( الدخول ق ة أو غت  مباشر     كون لهم مصلحة شخصية مباشر

 .  الجمعية العامة للمساهمي  
كة.  ج(    اتخاذ تصفات معينة يمكن أن ينتج عنها تعارض بي   مصلحتهم الشخصية ومصلحة الشر
ي تحقيق مصالح شخصية لهم. استخدام حقوق وأص د(   

 
كة ق  ول الشر

كة.  هـ(    اإلفصاح عن المعلومات غت  العامة أو الشية ألطراف لديهم مصالح داخل الشر
ي امامها لمصلحتهم الشخصية.    

كة أو الفرص االستثمارية التر  و( استخدام معلومات الشر
،تهمهم قرارات العضو المنتدب أو المديرين  ز( قبول هدايا من أشخاص    ة من  التنفيذيي   ة أو غت  مباشر أو قبول منافع مباشر

.  األشخاص،هؤالء   إال إذا كانت هذه الهدايا رمزية أو تمنح مجاملة أثناء انعقاد حدث رسمي
 

ي أي م
 
ي كل األحوال يجب عىل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا الذين لهم ملكية ق

 
كات المهن الحرة المتعلقة بالتأمي   وق ن شر

 : كة القيام بما يىلي
ي لها تعامالت مع الشر

 مثل الوسطاء والوكالء التر

ي أقرب فرص -أ
 
كة المهن الحرة ق ي شر

 
 .ةممكن ةاإلفصاح كتابة لمجلس اإلدارة عن ملكيتهم ق

ي لهم ملكية فيها.  االمتناع -ب
كة المهن الحرة التر  عن تشجيع التعامل مع شر

كة  االمتناع -ج         ي لهم ملكية فيها عن التصويت عىل القرارات المتعلقة بالتعامل مع شر
ويجب اإلفصاح  المهن الحرة التر

ي يكون ألي من أعضاء المجلس 
كات المهن الحرة المتعلقة بالتأمي   التر للجمعية العامة عند انعقادها عن التعامالت مع شر

ي  التأمينية رئيس مجلس اإلدارة تزويد الجمعية العامة بتفاصيل العقود وعىل فيها،أو اإلدارة العليا مصلحة شخصية 
التر

يكون فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا أو األطراف ذوي العالقة بهم )يشمل ذلك نوعية وحجم 
 . (وجدت إنهذه العقود والخسائر الناتجة منها 

 
 

كة  ام الشر ز  باإلفصاح عن حاالت تعارض المصالحالمادة السادسة: إلت 

كة اإلفصاح حسب متطلبات هيئة السوق المالية وذلك:  امات يجب عىل الشر  دون اإلخالل بعموم ما تقدم من التر 

 بإبالغ الهيئة والجمهور -1
ً
كة او تعاملها مع طرف ذي عالقة، اذا كان هذا التعاقد أو التعامل مساويا دون أي تأخت  عند تعاقد الشر

 ألخر قوائم مالية سنوية مراجعة. 1زيد عىل أو ي
ً
كة وفقا  % من إجماىلي إيرادات الشر

  تقرير مجلس اإلدارة: ي   بتضم-2

كة وطرف ذي عالقة.       ألي صفقة بي   الشر
ً
 أ( وصفا
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كة طرفا فيها وتوجد فيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة  ب(   معلومات تتعلق بأي عقود أو أعمال تكون الشر

وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعىل  ىلي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهمللرئيس التنفيذي أو للمدير الما أو 

كة تقديم إقرار بذلك.   الشر

 

 

 

ام بسياسة تعارض المصالحالسابعةالمادة  ز  : االلت 

 بالتوقيع عىل بيان يؤكدون من خالله عىل أن كال منهم:  بالشركةيقوم جميع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفي   
 

 قد استلم صورة من سياسة تعارض المصالح.  .1
ي السياسة.  .2

 
 قد قام بقراءة وفهم جميع المواد المنصوص عليها ق

ام بالسياسة.  وافق .3  عىل االلتر 
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ام ز  مسئوليات مراقبة اإللت 

ا ام من قمة الهرم )مجلس اإلدارة( وأن تشمل اإلدارة العليا وجميع الموظفي   بحيث يكون اإللتر  م جزء ال يجب أن تبدأ مهمة اإللتر 

كة أ يتجز  ام من عمل وثقافة الشر  جاح المؤسسات الماليةباألنظمة والمعايت  والتعليمات أحد أهم أسس وعوامل ن حيث يعد اإللتر 

كما أنه مسئولية   هم الحماية من العقوبات النظاميةويحافظ عىل سمعتها ومصداقيتها وعىل مصالح المساهمي   والعمالء ويوفر ل

كة ي الشر
 
 من مجلس اإل  شاملة متعددة الجوانب وتقع عىل جميع األطراف ق

ً
دارة العليا وانتهاء بجميع الموظفي   كل حسب بدءا

 صالحياته والمهام المناطه به. 

 تتطلب و 
ً
ام مستقلة تماما ام الدعم الكامل والمباشر من اإلدارة العليا وأن تكون إدارة اإللتر  ولديها صالحية الوصول  مراقبة االلتر 

تدخل ب سواءً  ثر عىل استقالليتها وست  أعمالها م تعيق وتؤ وال تكلف بأي مها تندات والوثائق مهما بلغت شيتها للمعلومات والمس

ي أو من  ة بلجنة المراجإوترتبط  دارات اخرىإخارج  ام مباشر ة  ليها إعة وترفع تقاريرها الدورية دارة االلتر  ولها االتصال مباشر

ي تحددها. بالمؤسسة وتزويدها بالمعلومات حسب 
 اإلجراءات التر

امالرئيسية  المبادئمن  و  كة وتقوم إدارة  لاللتر  ي الشر ام المسئولية الجماعية لكافة منسون   بمهام مختلفة منها: االلتر 

ام. وضع سياسة  -1  االلتر 

 تقديم المشورة االستباقية لإلدارة العليا.  -2

 تحديد المتطلبات التنظيمية وإنشاء قاعدة بيانات لها.  -3

 طلبات النظامية بصفة مستمرة. واإلدارة العليا وتبليغهم بالمت التواصل مع إدارات األعمال -4

 متابعة تطبيق تلك األنظمة والتعليمات من قبل ادارات األعمال.  -5

اك مع ادارات األعمال.  -6  اإلبالغ عن المخالفات ووضع الخطط التصحيحية باالشتر

امتوفت  التدريب وبرامج التوعية  -7  . وتمويل اإلرهاب ومكافحة غسل األموال لاللتر 

ام المكتشفة من قبل الجهات التنظيمية.  متابعة حل جميع مشاكل عدم -8  االلتر 

ام.  -9 افية والرقابية عىل معالجة مخاطر عدم االلتر   العمل مع الجهات اإلشر

اممخاطر عدم  عنإبالغ اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية  -10 ي وردت من الجهات التنظيمية.  االلتر 
 التر

ام الجوهرية مثل  ،رفع التقارير الدورية إىل لجنة المراجعة -11 وكذلك اإلدارات العليا والتنفيذية وبيان مخالفات االلتر 

كة.  ،مات الواردة من الجهات التنظيميةخروقات األنظمة والتعلي ي فرضت عىل الشر
 والعقوبات النظامية أو الغرامات التر

ام فعالة.  -12  العمل عىل إيجاد بيئة التر 

ي الشر  -13
 
 كة متوافقة مع التعليمات النظامية. التأكد من أن كل السياسات واإلجراءات ق

ات التحذيرية )صفارة اإلنذار( للتنبيه إىل انتهاك األنظمة واالنحرافات الداخلية والخارجية والحاالت متفعيل مبدأ العال  -14

كة لمخاطر عدم  ي تعرض الشر
امالتر  . االلتر 
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 مسئوليات وهيكل قسم إدارة المخاطر

كةالعليا مسؤولية تقوييتوىل مجلس اإلدارة واإلدارة  ي تتعرض لها الشر
 وألغراض اإلدارة اليوميةوبالرغم من ذلك  م المخاطر التر

التالية  حيث يضطلع قسم إدارة المخاطر بمسئولية مهام إدارة المخاطر الهامة ولية عىل رئيس قسم إدارة المخاطر تقع المسئ

 :  وذلك فيما يتعلق بمخاطر التأمي  

  ي ذلك االكتتاب واالحتياطصياغة السياسات الخاصة
 
(يبمخاطر التأمي   )بما ق  ات وإدارة المطالبات وإعادة التأمي  

  .  المعرفة الدقيقة بمصادر مخاطر التامي  

 ا كة )مثل االلتر  كةمراقبة اتجاهات مخاطر التأمي   داخل الشر وتقديم تقارير عن  م بالحدود القائمة( وخارج الشر

كة. المسائل الهامة إىل الخبت  األكتوار   ي للشر

 مخاطر التأمي   المتنوعة.  ةتنفيذ ضوابط مختلفة وخطط عمل وذلك للتخفيف من حد 

  .ام بالمتطلبات النظامية  فهم وتنفيذ والتأكد من االلتر 

  .  المواصفات القياسية المتعلقة بإدارة مخاطر التأمي  

 هيكل حوكمة المخاطر: 

كة إىل إقامة هيكل حوكمة مخاطر متوافق مع أسا كات التأمي   العالمية الرائدةتهدف الشر  ليب إدارة المخاطر لشر

 : مجلس اإلدارة: 1المستوى 

 : اللجان المنبثقة عن المجلس: 2المستوى 

 : لجنة إدارة المخاطر: 3المستوى 

: 4المستوى  ي بما يىلي
ي تعتز

 : إدارة المخاطر الت 

 . : مخاطر تطوير المنتجات4-1
 . االكتتاب: مخاطر 4-2
 المطالبات. : مخاطر تسوية 4-3
 . : مخاطر تقنية المعلومات4-4
4-5 .  :مخاطر التسعت 
 . :مخاطر السيولة4-6
 . : مخاطر االئتمان4-7
 . : مخاطر أسعار الفائدة4-8
كة4-9  . : مخاطر حوكمة الشر
 . : مخاطر أسعار الصف4-10
4-11 .  : مخاطر إعادة التأمي  
 . : مخاطر السمعة4-12
 . : مخاطر الدول4-13
ام: مخاطر عدم 4-14  . االلتر 
 : مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 4-15
 

 : وحدات العمل: 5المستوى 
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أس إدارة المخاطر مدير مخاطر  ي المساندة يتم تحديد عددهم من حي   ألخر وفق  يتر
ويقوم بمساعدته فريق من موظق 

كة.   االحتياجات الخاصة للشر
: يجب أن تتوفر لدى مدير المخاطر مسارين للتقارير عىل   النحو التاىلي

 الرئيس التنفيذي .  أ(        
 لجنة إدارة المخاطر.  ب(        

 
اف المباشر للرئيس التنفيذي وتكون  بالنسبة لموضوعات اإلدارة اليومية يجب أن يقوم مدير إدارة المخاطر بمهامه تحت اإلشر

 إدارة المخاطر. لجنة إدارة المخاطر ككل تحت توجيه 
 
 

 األساسية إلدارة المخاطر: المسئوليات العامة 
 

اتيجية شاملة إلدارة المخاطر وأن إيجب وضع  اتيجيةتأخذ جراءات المراقبة الداخلية للمخاطر واعتماد استر ي االعتبار  هذه االستر
 
ق

اتيجيات الح كة. ويمكن أن تتألف استر ي تتعرض اليها الشر
ة المتوافرة لمعالجة المخاطر المتالزمة التر د من ظروف السوق والخت 

 :  المخاطر من التاىلي

 ادي الخطر   ب(القبول   ج(التقليص   د( النقل    هـ( االستفادةفأ(ت

ي 
كة قد قومت أثر واحتمال المخاطر الجوهرية بطريقة   إذاجراء مراجعات سنوية لتحديد ما إوينبع  وحدت  مناسبة،كانت الشر

ي ذلك تحديد العت  المستخلصة من المخاطر وعالجتها 
 
 . بما ق
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 كتواريإل مسئوليات الخبت  ا

كة بتعي   خبت  تأمي     إلحكام الالئحة التنفيذية لنظا لالضطالع بالمسئولياتكتواري مسئول ا تقوم الشر
ً
م مراقبة المحددة وفقا

ي 
كات التأمي   التعاون  كات التأمي   وإعادة التأمي   الصاإل وأحكام الالئحة التنظيمية ألعمال ا شر رتي   عن مؤسسة النقد دكتوارية لشر

ي السعودي.   العرن 
كة بواسطة مسئول يعمل بصفته خبت  تأمي   إل الخدمات اتشت   ي تقدمها الشر

كتواري وتشمل ا كتوارية إىل الخدمات المهنية التر
 تلك الخدمات عىل تقديم النصح والتوصيات والنتائج واآلراء. 

 
كة بتعيي   خبت  تأمي   اكتواري يقوم بتحقيق متطلبات المادة  المؤسسةموافقة مكتوبة مسبقة من  بعد الحصول عىل ،تقوم الشر

(20 
ً
 حاصال

ً
 اكتواريا

ً
ا كة خبت  ي تنص عىل أن تعي   الشر

كات التأمي   التر  عىل درجة مشارك ( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شر
 لمتطلبات الالئحة التنظيمية أو أن تستعي   بخدمات خبت  اكتواري بعد الحصول عىل موافقة كتابية من المؤسسة وك

ً
ذلك وفقا

كات التأمي   لأل  ي  عمال اإلكتوارية لشر
ي أنواع األعمال التر

 
كة وأن يكون متمرس ق كة باعتماد  تقدمها الشر ويقوم مجلس اإلدارة بالشر

كة. إل تعيي   خبت  التأمي   ا  كتواري بناء عىل توصيات لجنة المراجعة بالشر
 

ز ا  كتواري: أل أدوار ومسئوليات خبت  التأمي 

 كتواري المسئول عىل سبيل المثال ال الحص: إل تشمل األدوار والمسئوليات العامة لخبت  التأمي   ا

 كتواري المسئول السابق. إل الحصول عىل جميع المعلومات المطلوبة من خبت  التأمي   ا أ(   
كة.  ب(    مراجعة الوضع الماىلي العام للشر
كة. تقويم كفاية رأس المال الخاص ب ج(    الشر
اماتها المستقبلية.  د(   كة عىل الوفاء بالتر   تقويم مدى مقدرة الشر
كة. أتسعت  منتجات الت هـ(    مي   للشر
كة والتوصية بشأنها.  و(    تحديد واعتماد المخصصات الفنية للشر
 وتحديد اساليب اإلدارة المناسبة لتلك المخاطر  التنسيق مع مسئوىلي إدارة المخاطر حول تقويم نتائج المخاطر الجوهرية ز(  

 للتخفيف من أثرها. 
 تقويم مدى دقة وكفاية ترتيبات إعادة التأمي   والمستويات المالئمة لالحتفاظ بالمخاطر.  ح(  
ي االعتبار  ط( 

 
كة حول صياغة سياسة استثمار مناسبة مع االخذ ق  طبيعة تقديم النصح والمشورة والتوصية لمجلس إدارة الشر

 . المناسبةمواعيد استحقاق مديونيات حامىلي وثائق التأمي   وتوافر األصول 
ي السعودي.  ك(   إعداد التقارير المناسبة وفق نماذج التقارير المالية المطلوبة من مؤسسة النقد العرن 
كة.  ل(   مراجعة أدلة االكتتاب الخاصة بالشر
 رية أخرى. كتواا تقديم النصح والمشورة حول أي موضوعات  م( 
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 مسئوليات وهيكل أعضاء اإلدارة العليا

ي تضطلع بدور قيادي   إلعضاء التنظيمي  هيكلاليضم  -1
كة العديد من المناصب الهامة والتر ي الشر

 
ي كبت  اإلدارة العليا ق

 
ق

 للمهام المناطة بكل وظيفة تتطلب الكفاءة والمسئولية
ً
كة وفقا حيث تتوىل اإلدارة العليا مسؤولية  إدارة شئون الشر
اف عىل نشاطات كة اليومية اإلشر افية أخرى و تشمل واجبات اإلدارة  و و دون اإلخالل بأي متطلبات رقابية أ الشر اشر

 العليا عىل سبيل المثال ال الحص: 
كة.  (أ اتيجية للشر  تنفيذ الخطط االستر
كة.  إدارة (ب  األنشطة اليومية للشر
 وقياس المخاطر والحد منها ومراقبتها. وضع اإلجراءات لتحديد  (ج

 الالزمة لضمان كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية.  واإلجراءاتهـ(  وضع السياسات 
 و(  حفظ المستندات و مراجعة الحسابات. 

 ليه. إز(  العمل وفق توجيهات مجلس اإلدارة و رفع التقارير 
افية بأقض حد ممكن. ح(  ضمان استيفاء كافة المتطلبات الرقابية و اإل    شر
 

 يحدد األدوار و المسئوليات و المواصفات و المؤهالت  -2
ً
 و مفصال

ً
 موثقا

ً
 وظيفيا

ً
ي اإلدارة العليا وصفا

 
يكون لكل منصب ق

 وخطوط رفع التقارير )التبعية( والية التفاعل مع الجهات الداخلية األخرى والصالحيات و حدود الصالحيات. 
كة بطريقة فعالة يتمتع أعضاء اإلدارة الع -3 ة المطلوبة لضمان إدارة أنشطة الشر ليا بالمهارات الالزمة و المعرفة و الخت 

 العليا عند طلب المؤسسة ذلك.  اإلدارةوحصيفة، ويجب تزويد المؤسسة بمعلومات حول كفاءة و مؤهالت أعضاء 
ويد مجلس اإلدارة بعرض شامل حول أداء اإلدارة خالل -4  كل اجتماع للمجلس عىل األقل.   تقوم اإلدارة العليا بتر 
كة إثبات عدم  -5 ي حال الحاجة اىل تعيي   غت  سعودي فعىل الشر

 
ي وظائف اإلدارة العليا للسعوديي   و ق

 
تكون األولوية ق

 
ً
ي المناصب القيادية الصادرة عن مؤسسة النقد إتوافر السعودي لشغل الوظيفة المطلوبة استنادا

 
ىل متطلبات التعيي   ق

ي السعود   ي. العرن 
 

 
 

 المرجع المنصب 

 الرئيس التنفيذي المدير الماىلي 

 الدور والمسئوليات: 
كة.  -1 اتيجية السنوية للوظيفة ذات العالقة بما يتوافق مع أهداف عمل الشر  وضع األولويات واألهداف االستر
ام التام بجميع مت -2  ةوحفظ السجالت والتقارير والمهام االستثماري طلبات المحاسبة المالية النظاميةالتأكد من االلتر 
ي للشر  -3 اتيج  والمقدرة عىل القيام بالمهام التحليلية والموضوعية  كة من أجل مراقبة التكاليفتوفت  التوجيه االستر

 المتعلقة بالنتائج المالية وسالمة قرارات العمل للقيادة التنفيذية. 
ت س المال ومبادرارأ وزيادةتطبيقه أسماىلي المثاىلي المطلوب الهيكل الر توفت  المتطلبات األساسية وذلك فيما يتعلق ب -4

 تحديد التمويل وسياسات إدارة المخاطر عالية المستوى وطرق وإجراءات توزيع التكاليف.  ،إعادة الهيكلة
انية والتخطيط الماىلي السنوي للمنشأة .  -5

 مراجعة واعتماد تقرير مراقبة المت  
كة واالس إدارة ن -6  لك لدعم متطلبات تدفق النقد للعمليات. ذبطريقة مثالية و  تثمارات األخرىقدية الشر
اليب للوائح النظامية والتوجهات والتطورات المتعلقة  بالتقارير المالية واالستثمارية واألسامعرفة جيدة بالتعليمات و  -7

 االكتوارية وتقنية المعلومات. 
انية والمتطلبات التوجيه والتأكيد من اعداد التقارير المالية السنو -8 ية/الدورية )كشوفات اإليرادات, والمت  

ي المبادرات /الموضوعات و 
 
ع وض تحقيق النظامية...الخ( مع اإلبقاء عىل اإلدارة العليا عىل علم ودراية بمدى التقدم ق

كة.  ماىلي   صجي سليم ألعمال الشر

 



v.3                                                                                          89 
 

 

 

 

 

 

 المرجع المنصب 

 الرئيس التنفيذي مدير إدارة تقنية المعلومات

 الدور والمسئوليات: 
كة.  -1  إدارة وتطوير إمكانيات تقنية المعلومات لدعم ومساندة عمليات وأهداف العمل للشر
اتيجيةاألولويات وضع  -2 كة.  واألهداف االستر  السنوية للوظيفة ذات العالقة بما يتوافق مع أهداف عمل الشر
اف والتصميم وهيكلة البنية التحتية لتقنية المعلو  -3 ي تسمح الصياغة واإلشر

امج التر مات والمواصفات وأنظمة الت 
كة بزيادة الفاعلية واالستجابة الفورية الحتياجات التطور المستقبلية.   للشر

امج الجديدة واعتمادها من أجل تنظيم وترتيب العمليات  -4 تطوير وتنفيذ هيكل وخطط تقنية المعلومات ومراجعة الت 
 وزيادة انتاجية المستخدمي   إىل اقض حد ممكن. 

 كد من سالمة وقوة انظمة تقنية المعلومات. أ توفت  خدمات العمليات وتقنية المعلومات والت -5
اف عىل خدمات مساندة  -6 عىل مساعدة تقنية ايجابية وشيعة قنية المعلومات بما يضمن الحصول مستخدمي تاإلشر

 مناسب.  ت المستخدمي   ومقابلة احتياجاتهم بشكلاوالمساعدة عند اللزوم والرد عىل استفسار 
 التأكد من وفرة واستمرارية وضمان المعلومات والبيانات.  -7
امج.  -8 ام بجميع عقود تراخيص الت   التأكد من االلتر 
كة عىل المتطلبات الالزمة  -9 امج واألجهزة ودعمها وصيانتها والتأكد من حصول الشر اقامة عالقات مع الموردين للت 

 لعمليات تقنية المعلومات وتلبية احتياجاتها. 
ي إطار اعتبارات التكلفة  -10

 
ي أنظمة وأساليب تقنية المعلومات بما يضمن تطبيق التطورات الجديدة ق

 
مواكبة التطورات ق

 والتوصية بتحسي   اإلنتاجية. 
ي م -11

 
بادرات التوجيه والتأكد من أعداد التقارير السنوية /الدورية مع ابقاء اإلدارة العليا عىل علم ودراية بمدى التقدم ق

 يل عملية صناعة القرارالعمل وتسه
 

 

 

  المنصب
ً
 المرجع  المرجع اداريا

ً
 وظيفيا

ام  لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي مدير االلتر 

 الدور والمسئوليات : 
ام -1  . وضع سياسة اإللتر 
 تقديم المشورة االستباقية لإلدارة العليا.  -2
 . بيانات لها تنظيمية وانشاء قاعدة تحديد المتطلبات ال -3
 النظامية بصفة مستمرة.  العليا وتبليغهم بالمتطلبات واإلدارةالتواصل مع ادارات األعمال  -4
 دارات األعمال. إمتابعة تطبيق تلك األنظمة والتعليمات من قبل  -5
اك مع ادارات األعمال. ياإلبالغ عن المخالفات ووضع الخطط التصحيح -6  ة باالشتر
ام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. ية توفت  التدريب وبرامج التوع -7  لاللتر 
ام المكتشفة من قبل الجهات التنظيمية.  -8  متابعة حل جميع مشاكل عدم االلتر 
ام.  -9 افية والرقابية عىل معالجة مخاطر عدم االلتر   العمل مع الجهات االشر

ي وردت من ا عنإبالغ اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية  -10
ام التر  لجهات التنظيميةمخاطر عدم االلتر 

ام الجوهرية مثل قارير الدورية إىل لجنة المراجعةرفع الت -11  وكذلك اإلدارة العليا والتنفيذية وبيان مخالفات االلتر 
ي فرضت عىل  ،ات الواردة من الجهات التنظيميةخروقات األنظمة والتعليم

والعقوبات النظامية أو الغرامات التر
كة.   الشر

ام فعالة. العمل عىل ايجاد بيئة  -12  التر 
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كة متوافقة مع التعليمات النظامية.  -13 ي الشر
 
 التأكد من أن كل السياسات واإلجراءات ق

تفعيل مبدأ العالمات التحذيرية )صفارة اإلنذار( للتنبيه إىل انتهاك األنظمة واالنحرافات الداخلية والخارجية  -14
ام.  كة لمخاطر عدم االلتر  ي تعرض الشر

 والحاالت التر

 

 

 

 

  المنصب
ً
 المرجع  المرجع اداريا

ً
 وظيفيا

 لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي المراجعة الداخليةمدير 

 الدور والمسئوليات : 
ي تغطي جميع األنشطة المتعلقة بمهام  -1

اف عىل تنفيذ السياسات واإلجراءات والضوابط الرقابية التر التطوير واإلشر
 الداخلية. أعمال المراجعة 

عداد نتائج المراجعة والتوصيات لإلدارة التنفيذية عىل أساس دوري أو حسبما هو مطلوب وإعداد إإدارة وتخطيط و  -2
ي يمكن أن 

كة التقارير حول المجاالت التر ام بالسياسات واالجراءات الداخلية للشر تنشأ فيها مخاطر بسبب عدم االلتر 
 والمتطلبات النظامية. 

كة بكل   حول المخاطر وأوجهعداد التقارير إ -3 ي الرقابة الداخلية وتقديم التوصيات لتحسي   عمليات الشر
 
القصور ق

 كفاءة وفعالية. 
ي المطلوب لتنفيذ أعمال المراجعةإ -4

انية المتوقعة والجدول الزمت  ي إطار المت  
 
 والمحافظة عىل ،عداد برنامج مراجعة ق

 ذلك لتنسيق وتسهيل عملية المراجعة الخارجية. التواصل مع رؤساء اإلدارات والمراجعي   الخارجيي   و 
ام ومتابعة  -5 اف عىل عمليات االحتيال/المنازعات والتوصية باإلجراءات التصحيحية الالزمة نتيجة لعدم االلتر  اإلشر

 تطبيق اإلجراءات التصحيحية لمنع تكرار تلك المخالفات. 
ها من التقارير من خالل االستعانة باإلجرا عداد والتحليل والتأكد من التقارير السنوية والقوائم المإل ا -6 ءات الية وغت 

 واألساليب المحاسبية واإلحصائية المتبعة. 
 البقاء عىل علم ودراية بأساليب المراجعة الداخلية وضوابط الرقابة الداخلية والضوابط الرقابية لتقنية المعلومات -7

 وموضوعات الحوكمة. 
امج مكافحة اال  -8 كة. تقديم الدعم والمساندة لت   حتيال بالشر

 

 

 

  المنصب 
ً
  المرجع اداريا

ً
 المرجع وظيفيا

 لجنة إدارة المخاطر الرئيس التنفيذي مدير إدارة المخاطر

 الدور والمسئوليات: 
اتيجية ادارة المخاطر.   -1  تنفيذ استر
2-  .  المعرفة الدقيقة بمصادر مخاطر التأمي  
 وقياس وضبط ومراقبة المخاطر والحد منها.  وتقويموضع سياسات واجراءات فعالة إلدارة المخاطر لتحديد  -3
اح الخطوات التصحيحية للحد منها.  -4  تحديد المخاطر الناشئة  واقتر
كة عىل تحمل المخاطر ومدى تعرضها لها من خالل اجراءات اختبارات التحمل عىل سبيل المثال  تقويم -5 قدرة الشر

 بصفة دورية. 
كة. إليا لضمان فعالية وكفاءة نظام وضخ خطط الطواري والتنسيق مع اإلدارة الع -6 ي الشر

 
 دارة المخاطر ق
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 جعالمر  المنصب

اتيجية  الرئيس التنفيذي نائب  الرئيس لتطوير األعمال واإلستر

 الدورات والمسؤوليات: 

اتيجية السنوية للوظيفة ذات العالقة بما يتوافق مع األهداف العامة  -1 كة. وضع األولويات واألهداف االستر  ألعمال الشر
كة وذلك لتحقيق أهدافها  األساسيةتنسيق وضع األولويات والتخطيط للمبادرات والمشاريع  -2  . االستراتيجيةللشر
كة.  ستراتيجياتاالعمل مع فريق اإلدارة التنفيذية وذلك لتطوير  -3 ي للشر اتيج   طويلة المدى وقيادة عملية التخطيط االستر
ي إطار المحفظة المالية وذلك من أجل تحفت    -4

 
 التنوع.  وتنشيط استراتيجيةتحديد فرص العمل ق

ة للسوق.  -5 كة متوافقة مع التوجيهات المتغت  اتيجية عىل المدى القصت  وذلك لبقاء الشر
 مراقبة الخطة االستر

اتيجية للمبيعات.  -6 كة والمشاركة بتحديد األهداف االستر  تطوير منتجات الشر
كة عىل المدى القصت  والطويل. تحليل  -7 اتيجيات الشر ات االقتصادية بما يدعم تطور استر  المتغت 

 

 جعالمر  المنصب

ي   الطت 
 الرئيس التنفيذي مدير إدارة التأمي  

 الدورات والمسؤوليات: 
ي  -1

شادية العامة لالكتتاب التأميت  حملة لبما يزيد األرباح ووضع القواعد والمعايت  لتوفت  الخدمات  تطوير القواعد والنظم االستر
 وثائق التأمي   واعتماد االستثناءات. 

عملية استقبال وفحص وتسوية المطالبات بطريقة فعالة باقل التكاليف لتطوير إدارة العالقات مع مقدمي تطوير وإدارة  -2
. الخدمات المختارين لتحقيق مزيد من المعالجة الفعالة لل  مطالبات وضمان ربحية المنتجات واألداء الماىلي

ي )من ناحية الحجم واألرباح( ومراقبة األداء مقابل الخطة.  -3  الطت 
انيات/ الخطط السنوية لمنتجات التأمي    تطوير المت  

 تطوير منتجات جديدة وتحسي   محافظ المنتجات االستثمارية إىل أكت  قدر ممكن.  -4
 المعلومات الالزمة للمنتجات الطبية.  التشاور مع فريق المبيعات وتوفت   -5
ي والئحة التسعت  وقواعد قبول -6

  . المخاطر وتعزيز وتطوير المنتجات تطوير أدلة االكتتاب التأميت 
ي العقود.  -7

 
ات فيها  وق ، ومعالجة التغيت  اكات التأمي  

 إدارة سياسة إصدار الوثائق وتحصيل أقساط/ اشتر

 

 جعالمر  المنصب

ية والشؤون اإلدارية نائب  الرئيس للموارد   الرئيس التنفيذي البشر

 الدورات والمسؤوليات: 
ية و  -1 كة والتأكد من إدارة وتطوير الموارد البشر ة الموارد التنفيذ الفعال لسياسات وإجراءات وأنظمالشؤون اإلدارية للشر

ية لتوفت  خدمات  كالبشر  ة. ممتازة للمنشأة من أجل دعم ومساندة أهداف األعمال العامة للشر
المسئولية عن وضع برنامج التوظيف الفعال بشكل متوافق، وتطوير خطط التوظيف واختيار أفضل طرق االستخدام الفعال  -2

اتيجيات التوظيف، ورفع معدالت  كة التوطي   والتشاور مع اإلدارة حول استر ي وظائف الشر
 
 للمتطلبات النظامية. ق

ً
 وفقا

اف عىل تطوير األداء ومراجعة المزايا إل ا -3  وعمليات عالقات الموظفي   وتقديم النصح وتدريب اإلدارة عىل االستخدام الفعالشر
 لهذه الوسائل. 
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اتيجيات من أجل تحإل ا -4 اف عىل تدوير الموظفي   وتحديد االستر الحتفاظ بالقوى سي   بيئة العمل وذلك لزيادة معدل اشر
 . ي
 العاملة وتحقيق الرضا الوظيق 

ي ذلك برامج التعويضات وعالقات الموظفي   وبرامج مزايا تنفيذ برامج توظيف القوى العاملة ال -5
 
مصممة بشكل عام بما ق

 الموظفي   والتطوير. 
ية.  -6 كة وكفاءة وفاعلية برامج الموارد البشر ام بلوائح وسياسات الشر  إجراء عمليات مراجعة وتدقيق للعمل لضمان االلتر 
ي سبيل تطوير ر لجميع األنشطة المرتبطة بتعويض ياإلدارة والمراقبة والتطو -7

 
ومكافأة الموظفي   بأفضل طريقة فعالة وذلك ق

 وتطبيقها.  بالتحسينات الالزمةإجراء مسح للسوق والتوصية  خاللاألعمال من 
كت   عىل توطي    -8

تطوير وإدارة جميع األنشطة المرتبطة باستقطاب وجذب الموظفي   المؤهلي   لجميع وظائف األعمال، مع التر
ي ذلك 

 
 تطوير العمليات لدعم وتحفت   العمالة المؤهلة. العمالة بما ق

 

 جعالمر  المنصب

 الرئيس التنفيذي رئيس للمبيعاتنائب ال

 الدورات والمسؤوليات: 

 ، وإجراءات متابعتها. قنوات البيع المنتجات،إعداد خطة المبيعات السنوية بحسب المناطق،  -1

2- ، ونية.  إدارة وتطوير قنوات البيع، الوسطاء، المسوقي    والمبيعات اإللكتر

3-  .  إدارة خدمات ما بعد البيع بشكل شامل عت  مراكز خدمة العمالء بالفروع والمركز الرئيسي

كت   عىل القنوات والمنتجات  -4
كة.  المربحةتحليل المبيعات بشكل شامل والتر  للشر

 تهيئة قنوات متنوعة للمبيعات بطريقة فعالة ومربحة.  -5

 

 جعالمر  المنصب

 الرئيس التنفيذي نائب الرئيس للشؤون الفنية 

 الدورات والمسؤوليات: 

كة وتطوير وتنفيذ  -1 اتيجياتإدارة وتطوير مهام األعمال الفنية للشر ي من أجل دعم ومساندة أهداف  استر
االكتتاب التأميت 

كة.   األعمال العامة للشر

ي  -2
 اب. تاألمثل ومراجعة تحسي   المخاطر للتأكد من ربحية أعمال االكت دعم اختيار االكتتاب التأميت 

ي ذلك قواعد بيانات المخاطر. وضع  -3
 
 األنظمة الفعالة وإجراءات العمل وفق أفضل المعايت  بما ق

ي وتقويم المخاطر ووضع األسعار  -4
ي أعمال تأمي   الممتلكات والحوادث والتأموإبرام التقويم الفت 

 
ي   عقود إعادة التأمي   ق

 .  الهندشي

 تطبيق وتطوير وحفظ نماذج األسعار وأساليب وأدوات االكتتاب.  -5

ي أنشطة المبيعات وعقود المبيعات والتفاوض.  -6
 
 دعم ومساندة مهام التسويق ق

اتيجية.  اتتطوير مواصفات االكتتاب والمطالبوضع و  -7  واإلجراءات واالستر

ام النظامي  -8
ي  بدليل مرتبط وأن ذلكالتأكد من االلتر 

 . دليل المطالباتو االكتتاب التأميت 

/ الربحية بما يتوافق مع القواعد المتفق عليها، ومراجعة مخاطر االكتتاب  -9 ي
تحقيق وتحسي   مواصفات االكتتاب التأميت 

اتيج كة وطرح استر ي للشر
 . قة عليها من قبل اإلدارة التنفيذيةلموافلات إعادة التأمي   يالتأميت 

 

 


