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  التعاوني للتؤمين العربي الدرع شركة حوكمة الئحة
 1رقم الصفحت : 

 واالهداف  المقدمة
 6116 أبريل

 نهائيت مسودة

 
 

 المقدمة  1.1
لتقدٓـ العىآة  هف قبؿ الشركةحٓث ُتدار ب اً ىظاه ٚئحة حوكهة الشركةتعتبر  1.1.1

الكاهمة لبٓاف حقوؽ الهساٌهٓف وتحدٓد هسؤولٓات هجمس ا٘دارة والمجاف 
 وضهاف الهٓزد هف الشفافٓة وتوفٓر التقٓرر الهالْ فْ الوقت الهىاسب. 

كة التأهٓف التعاوىْ شر  التْ تعهؿ بٍا العهؿإطار  تعتبر ٚئحة الحوكهة 1.1.2
 أىٍا " الدرع العربْ".  فٓها بعد والتْ سٓشار الٍٓا

تمتـز ٌذي السٓاسات بفمسفة ا٘دارة لمدرع العربْ ٘ىشاء والحفاظ عمِ   1.1.3
، التْ تىعكس عمِ كؿ هف هتطمبات السوؽ وهىظهْ حوكهة الشركةسٓاسات 

الجٍات وآخروف الذٓف ٓتعاهموف هع السوؽ وتوقعات الجٍات الهعىٓة 
ىحو تحقٓؽ  ا٘دارة التىفٓذٓة والمجافهع  ٓعهؿ هجمس ا٘دارة حٓث .اٚشرافٓة
 .     هبدأ الشفافٓةهع التركٓز عمِ الهحافظة وتعٓزز الٍدؼ 

 الهدف:  1.2
وا٘دارة ، بتىظٓـ عهؿ أعضاء الهجمس تقـو ٚئحة حوكهة " الدرع العربْ "  1.2.1

ا٘دارة عمِ ا٘لتزاـ الهقبوؿ عمِ  ، وتساعد أٓضاً العمٓا ، ورؤساء اٖقساـ
 والههارسات الجٓدة.  الشركةرشادات إدارة ىطاؽ واسع ٘

 
 



 

  التعاوني للتؤمين العربي الدرع شركة حوكمة الئحة
 6رقم الصفحت : 

 واالهداف  المقدمة
 6116 أبريل

 نهائيت مسودة

 
 

واٖىظهة ذات العٛقة السٓاسات الهحمٓة  تأكٓد تطبٓؽ الٛئحة ٌذيالٍدؼ هف 1.2.2
 تحدٓد الهسؤولٓات التْ تـ وضعٍا هف قبؿ الجٍات ا٘شرافٓة.لتعٓزز هبدأ الشفافٓة و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  التعاوني للتؤمين العربي الدرع شركة حوكمة الئحة
 3رقم الصفحت : 

 النشر وإجراءات الحعديل
 6116 أبريل

 نهائيت مسودة

 
 النشر/ التوزيع   3.1

 
ؿ الهدٓٓرف وأعضاء ا٘دارة العمٓا لك ةكوف هتوفر تس الٛئحة يُٓفترض أف ٌذ 1.3.1

 ورؤساء اٖقساـ وهوظفٓف آخٓرف. 
تمتـز ادارة اٚلتزاـ بتوٓزع ٌذة الٛئحة لمعهـو باٚضافة الِ أي تعدٓٛت  1.3.2
 .ٚحقة

الهوافقة عمِ كؿ ا٘ضافات  الجٍة الهسؤولة فْ الشركةٓجب عمِ  1.3.3
 . ة الصادرة هف الجٍات ذات العٛقة ٓتوافؽ هع اٖىظه الٛئحة بها لٍذيوالتعدٓٛت 

  الالئحةمراجعة وتحديث  1.4
ذات  والموائحوبٓف القواىٓف التشٓرعٓة  بٓىٍالمهقارىة  الٛئحةٓتـ إعداد  1.4.1
بها ٓتوافؽ هع هتطمبات اٚىظهة  تـ إعداد ٌذي السٓاسات وا٘جراءاتحٓث  . العٛقة

التغٓٓرات فْ  لمتأكد هف هستهرة بصورة  ةهراجعلم تخضع السعودٓة عمهًا بأىٍا
  .القواىٓف والموائح هف وقت ٔخر 

تـ استبداؿ الهادة  1.4.2 ٓتـ التعدٓؿ بىاء عمِ التشٓرعات الصادرة الجدٓدة ٓو
 الهخالفة، لمتوافؽ هع الوضع الىظاهْ.

سٓتـ هراجعة ٚئحة حوكهة " الدرع العربْ " بشكؿ ىصؼ سىوي لعهؿ  1.4.3
 إف لـز اٖهر. التعدٓٛت الٛزهة

 
 



 

  التعاوني للتؤمين العربي الدرع شركة حوكمة الئحة
 4رقم الصفحت : 

 النشر وإجراءات الحعديل
 6116 أبريل

 نهائيت مسودة

 
 :   التعديل إجراءات 1.5

، الذي  هسؤوؿ اٚلتزاـرات ٚبد وأف تكوف هف خٛؿ فْ حاؿ إجراء أي تغٓٓ 1.5.1
كوف لتىفٓذي سٓقـو بإرسالً لمرئٓس ا لمهوافقة الهبدئٓة قبؿ إرسالٍا لهجمس ا٘دارة، ٓو

  -عمِ سبٓؿ الهثاؿ ٚ الحصر  -التعدٓؿ فْ الحقوؿ التالٓة أدىاي: 
 تغٓٓر فْ الموائح والقواىٓف التشٓرعٓة.  1.5.1.1
ا هف قبؿ هؤسسة الىقد العربْ السعودي وأٓة  1.5.1.2 أي تعمٓهات ٓتـ اصداٌر

  ٛقة.جٍة إشرافٓة ذات ع
تعمٓهات هف قبؿ هجمس ا٘دارة تٍدؼ إلِ تحسٓف ورفع هستوى  1.5.1.3
  الشفافٓة.
 الموائح والقواىٓف. إلِ اٚلتزاـ ب تٍدؼ الٛئحةأي تعدٓؿ آخر فْ  1.5.1.4

 ٓتـ إعداد التعدٓؿ الُهقترح فْ ىهوذج ُهقترح هف قبؿ الرئٓس التىفٓذي.  1.5.2
. لمحصوؿ عمِ هجمس ا٘دارة الِحظاتً التىفٓذي هٛ الرئٓسسٓسجؿ  1.5.3
  هجمس ا٘دارة.هوافقة 
 ٓتـ وضع عٛهة فْ أعمِ الٛئحة لٓتـ هعرفة آخر تحدٓث فْ الٛئحة. 1.5.4

 هيكمة الالئحة 1.6
لوحدات. تىاقش كؿ وحدة السٓاسات وا٘جراءات الهتعمقة  الٛئحةٓتـ تىظٓـ  1.6.1

طاعات وٓتـ شرح وتوضٓح السٓاسات بالهادة الهحددة. كؿ هادة ُهقسهة إلِ ق
 وا٘جراءات. 
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 6116 أبريل

 نهائيت مسودة

 
 

 المسئولية  1.7
  بالهتابعة هع هسؤوؿ ا٘لتزاـ فْ أي عهمٓة تعدٓؿ.ىة الهراجعة لج تمتـز 1.7.1
بٍا لجىة  تبمغٓجب أف  الٛئحةفْ  بٍافْ حاؿ وجود أي هخالفة هشتبً  1.7.2

 الهراجعة. 
 التاريخ الفعمي    1.8

 . ـ 1/1/2016ؿ هف سٓتـ تفعٓؿ الدلٓؿ الُهعد 1.8.1
 الموافقة 1.9

 الٛئحةٓجب عمِ رئٓس هجمس ا٘دارة الهوافقة عمِ أي تعدٓٛت فْ  1.9.1
 ا هع بٓاف تآرخ التوقٓع.ٍا والتوقٓع عمٍٓوسٓتـ تحدٓث

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  التعاوني للتؤمين العربي الدرع شركة حوكمة الئحة
 6رقم الصفحت : 

 أسلىب الحصىيث وجصنيف العضىية
 6116 أبريل

 نهائيت مسودة

 
   التصويت التراكمي 2.1

ت ٚختٓار أعضاء الهجمس ا٘دارة ٓهىح كؿ هساٌـ قدرة تصوٓتٓة  أسموب التصٓو
دد اٖسٍـ التْ ٓهمكٍا، بحٓث ٓحؽ لً التصوٓت بٍا لهرشح واحد أو تقسٓهٍا بٓف بع

ت. ـ هف الهرشحٓف دوف وجود أي تكرار لٍذا التصٓو ٓزد ٌذا اٚسموب  هف ٓختاٌر ٓو
فْ هجمس ا٘دارة عف طٓرؽ  هساٌهْ اٖقمٓة عمِ تهثٓؿ لٍـ هف فرص حصوؿ

ت التراكهْ  لهرشح واحد. أسموب التصٓو
 

   من الدرجة األولى أقارب 2.2
د -الزوجة  –الزوج  –اٖـ  –اٖب    اٖٚو
 العضو المستقل 2.3

وهها ٓىافْ اٚستقٛلٓة عمِ عضو الهجمس ٌو الذي ٓتهتع با٘ستقٛلٓة الكاهمة. 
 : سبٓؿ الهثاؿ ٚ  الحصر 

 حصة سٓطرة فْ الشركة أو فْ أي شركة هف هجهوعتٍا.أف ٓهمؾ  .1
ف خٛؿ العاهٓف الهاضٓٓف فْ الشركة او فْ أي أف ٓكوف هف كبار التىفٓذٓ .2

 شركة هف هجهوعتٍا.
اف تكوف لً صمة قرابة هف الدرجة اٖولِ  هف أي هف أعضاء هجمس ا٘دارة  .3

 فْ الشركة أو فْ أي شركة هف هجهوعتٍا.
أف تكوف لً صمة قرابة هف الدرجة اٖولِ هف أي هف كبار التىفٓذٓٓف فْ  .4

 جهوعتٍا.الشركة او فْ أي شركة هف ه



 

  التعاوني للتؤمين العربي الدرع شركة حوكمة الئحة
 7رقم الصفحت : 

 الحصىيث الحراكمي والحعاريف
 6116 أبريل

 نهائيت مسودة

 
 
أف ٓكوف عضو هجمس إدارة فْ أي شركة ضهف هجهوعة الشركة الهرشح .5

ة هجمس هجمس إدارتٍا.  لعضٓو
أي هف اٖطراؼ الهرتبطة  ٓف لدىًا خٛؿ العاهٓف الهاضٓاف ٓكوف هوظف.6

بالشركة أو بأي شركة هف هجهوعتٍا كالهحاسبٓف القاىوىٓٓف وكبار الهوردٓف، 
او اف ٓكوف هالكًا لحصص سٓطرة لدى أي هف تمؾ اٖطراؼ خٛؿ العاهٓف 

 الهاضٓٓف.
 مساهمة األقمية: 2.4

وف التأثٓر الهساٌهوف الذٓف ٓهثموف فئة غٓر هسٓطرة عمِ الشركة حٓث ٚ  ٓستطع
 عمٍٓا.

 
 عضو مجمس ادارة غير تنفيذي 2.5

هجمس ا٘دارة الذي ٚٓكوف هتفرغًا ٘دارة الشركة، او ٚ ٓتقاضِ راتب شٍري عضو 
 .هىٍا أو سىوي

 
 
 
 
 



 

  التعاوني للتؤمين العربي الدرع شركة حوكمة الئحة
 8رقم الصفحت : 

 أصحاب المصالحجنظيم سياسة 
 6115 ديسمبر

 مسودة

 
  أصحاب المصالح 2.6

كؿ شخص لً هصمحة هع الشركة هثؿ الهساٌهٓف ، والهعاهمٓف ، والدائىٓف ، 
 والعهٛء ، والهوردٓف ، والهجتهع.

 
   سياسات عامة 3.1

أعمْ الهعآٓر هف خٛؿ تعاهمٍا هع الجٍات الهعىٓة بتقدٓـ  تمتـز الشركة 3.1.1
 الهختمفة. 
 قٓـ الشركة التْ تتضهف الشفافٓة واٖهاىة.  هفزأ ٓتجٚ  الٛئحة تعتبر جزء 3.1.2
هف خٛؿ تعٓزز  القواعد الركٓزة رع العربْ سٓاسة العهؿ ىحو توفٓرالد تمتـز 3.1.3

 قٓهة الجٍات الهعىٓة وهقابمة إحتٓاجات العهٛء والهوظفٓف والهجتهع بأكهمً. 
 المبادئ الجيدة لحوكمة الشركات  3.2

 . الجٓدة لحوكهة الشركة الهبادئٓث أىً هفتاح عربْ حتـ تعٓرؼ الدرع ال 3.2.1
 . ت الهجمس شفافٓة عهمٓا 3.2.1.1 

دارة الهخاطر.  والموائحالقٓادة وا٘شراؼ  3.2.1.2  الداخمٓة وا 
عف طٓرؽ تواصؿ قوي وعهمٓات إفصاح  أصحاب الهصالحهسائمة  3.2.1.3

ة.   قٓو
 . أصحاب الهصالحالعدالة بٓف  3.2.1.4
 ودة الخدهة والهىتج. ج 3.2.1.5
 اـ البٓئْ والتىظٓهْ وا٘جتهاعْ.اٌ٘ته 3.2.1.6



 

  التعاوني للتؤمين العربي الدرع شركة حوكمة الئحة
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 األهداف
 6116 أبريل

 نهائيت مسودة

 
 األهداف 3.3

تحقٓؽ أقصِ قدر هف القٓـ و لمهجمس ىح اٖساسْالٍدؼ  ٓكوف ٓجب أف 3.3.1
مة ط  هع الهساٌهٓف.اٖهد ٓو

 :هف خٛؿالتالْ هف اٌٖداؼ ٓتحقؽ  3.3.2
 السهاٌهٓف.حهآة حقوؽ  3.3.2.1
 بٓف أصحاب الهصالح والهساٌهٓففْ هعاهمة  ةفٓر الهساواتو  3.3.2.2
 هساٌهٓفاٌ٘تهاـ بأٌهٓة ال 3.3.2.3
 ـ القاىوىْ تجاي الموائح الهختمفة.اا٘لتز  3.3.2.4

 
 قاـ الهجمس بإتخاذٌا:اٚجراءات التْ  3.3.3

 . اف الهجمس هىظهة تىظٓهًا سمٓهًا قادرًا عمِ اتخاذ قرارات هستقمة 3.3.3.1
الغالبٓة هف أعضاء الهجمس هف  قاـ الهجمس بعهؿ توازف فْ جعؿ 3.3.3.2

 . الغٓر تىفٓذٓٓف والهستقمٓف لمحفاظ والتأكد هف هصمحة الهساٌهٓف فٍٓا
 .٘جراءات والههارسات ا ٓطبؽ الهجمس الشفافٓة فْ 3.3.3.3
 . الهساٌهٓف وتطمعات الة لتحقٓؽ إٌتهاهاتلدى ٌذا الهجمس آلٓة فع 3.3.3.4
بالتطورات الهتعمقة الهؤثرة  الهساٌهٓفٓحرص الهجمس عمِ إبٛغ  3.3.3.5

 فْ الشركة. 
 . الىاجح عهؿ الفٓرؽ ا٘داري لتىظٓـٓتابع الهجمس بفاعمٓة  3.3.3.6



 

 

  التعاوني للتؤمين العربي الدرع ةشرك حوكمة الئحة
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 المساهمة اإلجحماعية للشركة
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 لمشركة اإلجتماعيةالمساهمة  3.4

تدهج الشركة اٖعهاؿ ا٘دآرة هع ا٘جتهاعٓة فْ سٓاساتٍا ا٘دآرة وعهمٓات 
 أفضؿ. اٖىشطة العهمٓة التجآرة وهساٌهتٍا ىحو هستقبؿ 

عىد توفٓر التغطٓة التأهٓىٓة وتحقٓؽ ا٘ستثهارات التْ تىدهج هع ٌدفٍا وسٓاساتٍا 
 ا٘دآرة، تعهؿ الشركة أٓضا عمِ تحقٓؽ الهسئولٓات أتٓة: 

الهساٌهة ودعـ هشروعات هختمفة التْ تعهؿ عمِ تحسٓف جودة الحٓاة فْ  -
ات التْ تعهؿ عمِ الهىطقة. تعهؿ الشركة برعآة وتوفٓر التبرعات لمهشروع

تحقٓؽ اٖثر ا٘ٓجابْ عمِ الهجتهع، وبالتوازي فْ هجاؿ الصحة والثقافة 
 والتعمٓـ. 

 
 عرض خصـ خاص لمهعاقٓف جسدٓا أو اٖشخاص الهعاقٓف.  -
تشجٓع توظٓؼ اٖشخاص الهعاقٓف أو الهعاقٓف جسدٓا عف طٓرؽ إزالة جهٓع  -

ؿ الفرد كْ ٓع  هؿ جٓدا. أسباب التهٓٓز واٌ٘تهاـ فقط بهٌؤ
 الهقارىة بٓف تطبٓؽ القاىوف والموائح. -
 .ة طبقا ٖسموب الشركةتمبٓة الهعآٓر اٖخٛقٓ -
 ٓتوافؽ هع القواعد اٚساسٓة الدولٓة لحقوؽ اٚىساف.توفٓر أسموب خاص  -
هف ضهف  ٓأتْإىشاء الشركة حٓث  لمهجتهعاتتوفٓر هساٌهة إٓجابٓة  -

 ولٓة ا٘جتهاعٓة لمشركة تحت إشراؼ الهسئب الخاصة هسؤولٓاتٍا تدعٓـ البراهج
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 6116 أبريل
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. ٓجب عمِ الرئٓس التىفٓذيا٘دارة وتحت إدارة  كاهؿ هف رئٓس هجمس
ا٘دارة عمِ درآة بكؿ التطورات التْ أف ٓجعؿ رئٓس هجمس  الرئٓس التىفٓذي

وفؽ و تتـ. ٓجب إعتهاد اٖىشطة الخٓٓرة وفؽ برىاهج الهسئولٓة ا٘جتهاعٓة 
ات سمطة التفوٓض.      هستٓو

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  التعاوني للتؤمين العربي الدرع شركة حوكمة الئحة
 16رقم الصفحت : 

 واجراءتها الجوهرية المعلومات عن الكشف
 6116 أبريل

 نهائيت مسودة

 
 المقدمة: 

 عمِالقواىٓف والموائح بجعؿ السوؽ ٓكوف عمْ الشركة إلتزاهات تطبؽ بهوجب   4.1
سعر أو قٓهً اٖوراؽ ال عمِالتْ قد ٓكوف لٍا تأثٓر هادي  عمـ تاـ بالهعموهات

الهالٓة لمشركة . ٌذي الهعموهات تتضهف ىتائج الكسب واقتىاء اٖصوؿ والتصرؼ 
ا   وتغٓٓرات الهجمس والهعاهٛت هع اٖطراؼ ذات الصمة  وحٓازة أسٍـ ا٘دارة فٍٓ

وكذلؾ تغٓٓرات الهمكٓة . وتقـو الشركة بالوفاء بتمؾ ا٘لتزاهات هف خٛؿ إرساؿ 
وفقا لمطٓرقة الهحددة فْ إعٛىات  الجٍة ذات العٛقة " تداوؿ " الهعموهات إلْ 

 وي .    الشركة وكذلؾ هف خٛؿ التقٓرر السى
ْ تمؾ الهتعمقة باٖجر )بها  أخرى. ٌىاؾ هعموهات 4.1 ٓىبغْ دائها الكشؼ عىٍا ٌو

فْ ذلؾ خٓارات اٖسٍـ( هف قبؿ جهٓع أعضاء هجمس ا٘دارة وا٘دارة العمٓا  
 ووفؽ تعمٓهات ٌٓئة السوؽ الهالٓةوالهعاهٛت الورقٓة خارج الهٓزاىٓة . 

اٖوقات عف الكشؼ عف الهعموهات ٓكوف الهجمس هسئٚو فْ جهٓع  4.1.3 
 ذوي الشأف .  ةالهعموهات الهطموبة لهصمح ةٌٓرة . وعمًٓ أف ٓذكر أسباب تعبئالجو 
 اإلجراء:   4.2

ٍٓدؼ إلِ إفشاء أي الغٓر  هف قبؿ خرؽأي راءات التالٓة لمحهآة ضد تطبؽ ا٘ج
 : هف قبؿ الشركة سر هف أسرار الشركة
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أقرب وقت ههكف  تقـو ا٘دارة وا٘دارة العمٓا بإخطار سكرتٓر الشركة فْ 4.2.1
هف أف ٌىاؾ هعموهات ٓىبغْ الىظر فٍٓا قد سربت إلْ السوؽ  ةتصبح فًٓ عمْ بٓى

ٓرً ( .   ) الهعموهات الجٌو
 ٓقـو سكرتٓر الشركة باٖتْ :  4.2.2

ٓرة  الهرسمة  إلًٓ هف قبؿ ا٘دارة العمٓا .   4.2.2.1  هراجعً الهعموهات الجٌو
بتحدٓد هع رئٓس هجمس ا٘دارة و الرئٓس التىفٓذي لمشركة أو هع أعضاء  4.2.2.2

ٓرة ٓىبغْ الكشؼ عىٍا أهاـ المجىة التىفٓذٓة ها إذا كاف تمؾ الهعموهات الجٌو
 . والهساٌهٓف السمطات التىظٓهٓة

الهعىٓٓف وكذلؾ تىسٓؽ الىهوذج الفعمْ لمكشؼ هع أعضاء هجمس ا٘دارة  4.2.2.3
 . الجٍة ذات العٛقةوصولً إلْ 
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 إطالع المحمل ووسائل اإلعالم عمي المعمومات الجوهرية  4.3
الهعموهات التْ تقدـ إلْ الهحممٓف أو تىاقش هعٍـ تخضع لسٓاسة الكشؼ  4.3.1

 الهستهر . 
ٓرة ) إلْ الهحممٓف ووسائؿ ا٘عٛـ أو  4.3.2 ٚٓىبغْ الكشؼ عف الهعموهات الجٌو

 .  " تداوؿ " وفؽ قواعد التسجٓؿ وا٘دراج( قبؿ أف تعمف إلْ حتِ الزبائف 
جب أف ترفع كؿ اٚستفسارات التْ تبدٍٓا وسائؿ ا٘عٛـ و الهقدهة هف   4.3.3 ٓو

الهحممٓف إلْ رئٓس هجمس  ا٘دارة أو الرئٓس التىفٓذي لمشركة أو الهدٓر العاـ أو أي 
 هحمٍـ سكرتٓر الشركة . هدٓر قاـ الهجمس بتفوٓضً وفْ حالً غٓابٍـ ٓحؿ 

هحدد  هقابمً أو ٓقدـ عرضا دوف تصٓرحٚ ٓجوز ٖي هوظؼ أف ٓعطْ  4.3.4
 أعٛي .  4.3.3هف اٖشخاص الهخولٓف بالتوقٓع كها جاء بالفقرة 
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 اإللتزامات القانونيه وااللتزام بالكشف عن المعمومات  4.4

 ٚ ٓطبؽ ا٘لتزاـ عىدها تكوف الهعموهات هتاحة لمعاهة .  4.4.1
ْ تكوف كذلؾ فْ الحاٚت أتٓة :   ٌو

سر .  ةأهر ٓهكف هٛحظتً بسٍول ِعىدها تحتوي عم 4.4.1.1  ٓو
ها تكوف الهعموهات قد تهت صٓاغتٍا بطٓرقً تستدعْ اٌتهاـ عىد 4.4.1.2

ا  اٖشخاص الذٓف ٓستثهروف عادة فْ أي فئة هف فئات اٖوراؽ الهالٓة التْ تصدٌر
ء اٖشخاص  ةهعقولة لىشر ٌذ ةالشركة واىقضاء فتر   الهعموهات بٓف ٌٚؤ

أو  ةات واستىتاجات أو استدٚٚت هقدهعىدها تحتوي عمْ استىباط 4.4.1.3
 هف الهعموهات اٖخرى التْ تكوف هتوفرة بشكؿ عاـ .  ةهستخمص
 ٓكوف الكشؼ عف الهعموهات غٓر هجد عىد توافر الشروط أتٓة :  4.4.2

أف تمؾ الهعموهات ٚ ٓجب ا٘فصاح  العاديعىدها ٚ ٓتوقع الشخص  4.4.2.1
 عىٍا .

 .  ةعىدها تكوف ٌذي الهعموهات سٓر 4.4.2.2
 ود واحدي أو أكثر هف الحاٚت أتٓة : عىد وج 4.4.2.3

 عىدها ٓعتبر ا٘فصاح عف الهعموهات خرقا لمقاىوف والموائح .  4.4.2.3.1
 قتراح أو تفاوض غٓر هكتهؿ . إعىدها تتعمؽ ٌذي الهعموهات ب 4.4.2.3.2
فتراضًٓ تبرر إعىدها تضـ ٌذي الهعموهات أهورا غٓر واضحة أو  4.4.2.3.3

 ت . الكشؼ عف الهعموها
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إىشائٍا فقط ٖغراض ا٘دارة  تـ عىدها تكوف ٌذي الهعموهات قد 4.4.2.3.4
 الداخمٓة لمشركة . 

 الهعموهات سرا تجآرا .  عىدها تهثؿ ٌذي 4.4.2.3.5
إلْ هستشآرٍا وتستهر فْ إستخداـ  ةقد تعطْ الشركة هعموهات سٓر 4.4.3
 الكشؼ عف الهعموهات .  ِالذي ٓهكف الشركة هف السٓطرة عم اٚستثىاء
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  عام  5.1

ستعهالٍـ لتمؾ إوتسٍٓؿ حتراـ حقوؽ الهساٌهٓف إ ِتقوـ سٓاسة الشركة عم 5.1.1
 الحقوؽ . 
 خاصة ,  ةوؿ عمْ الحقوؽ بقدر حصتٍـ , وبصفٓحؽ لمهساٌهٓف الحص5.1.2
 الهشاركة فْ اٖرباح القابمة لمتوٓزع .  فْػ الحؽ 

 ػ الحؽ فْ الهشاركة فْ أصوؿ الشركة عىد التصفٓة .
ت عمػ الحؽ فْ حضور الجهعٓة العاهة وال ت والتصٓو القرارات  ِهشاركة فْ الهداٚو

 ذات الصمة . 
 ػ حؽ التصرؼ فْ اٖسٍـ . 

ػ حؽ هتابعة أىشطة هجمس ا٘دارة و الحؽ فْ رفع دعاوي الهسئولٓة  ضد أعضاء 
 هجمس ا٘دارة . 

 ِهات دوف الهساس بهصالح الشركة عمالحصوؿ عمْ الهعمو ستفسار عف ػ حؽ ا٘
 أف ٓتـ  ذلؾ بطٓرقً ٚ تتعارض  هع عهؿ الشركة والقواىٓف .

  حقوق التصويت  5.2
ت حقًا ا 5.2.1 ي طٓرقة، وعمِ الشركة ساسًٓا لمهساٌـ ٚ ٓهكف إلغاؤي بأٓعد التصٓو

جب تسٍٓؿ تجىب وضع أي إجراء قد ٓؤدي إلِ إعاقة استخداـ  ت، ٓو حؽ التصٓو
ت وتٓسٓري.  ههارسة الهساٌـ لحقً فْ التصٓو

ت ٚختٓار اعضاء  5.2.2 ت التراكهْ عىد التصٓو ٓجب إتباع أسموب التصٓو
 هجمس ا٘دارة فْ الجهعٓة العاهة.
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عضاء هجمس هساٌهًا آخر هف غٓر أ –كتابة  –لمهساٌـ اف ٓوكؿ عىً  5.2.3
 جتهاع الجهعٓة العاهة.إا٘دارة وهف غٓر هوظفْ الشركة فْ حضور 

عتبآرة الذٓف ٓجب عمِ الهستثهٓرف هف اٖشخاص ذوي الصفة ا٘ 5.2.3
فصاح عف سٓاساتٍـ ا٘ –هثؿ صىادٓؽ اٚستثهار  –ٌـ ٓتصرفوف بالىٓابة عف غٓر 

ة، وكذلؾ ا٘فصاح عف كٓفٓة  ـ السىٓو تٍـ الفعمْ فْ تقآرٌر ت وتصٓو فْ التصٓو
ري لمهصا لح قد ٓؤثر عمِ ههارسة الحقوؽ اٖساسٓة التعاهؿ هع أي هضارب جٌو

 ستثهاراتٍـ.إالخاصة ب
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 سمطة التفتيش   5.3
ٓجب عمْ الشركة أف تسهح لمهساٌهٓف  بتفتٓش هجمدات وسجٛت الشركة  5.3.1

ف بها فْ ذلؾ هحاضر هجمس ا٘دارة و سجٛت اٖوراؽ الهالٓة وفقا لموائح والقواىٓ
 التْ تطبقٍا الشركة وخٛؿ ساعات العهؿ.

ة 5.3.2 الهساٌهٓف ِ بها فْ ذلؾ البٓاىات الهالٓة إل ٓجب أف تسمـ التقآرر السىٓو
 بدوف هقابؿ أو قٓود تعوؽ ذلؾ . 
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 الحقوق المتعمقة بالجمعية العامة  5.4

ٓهىح الهساٌهٓف الحؽ فْ اقتراح عقد ا٘جتهاع وكذلؾ الحؽ فْ اقتراح بىود  5.4.1
البىود هف أجؿ تحقٓؽ أغراض فْ جدوؿ أعهاؿ ا٘جتهاع ، بشرط أف تكوف ٌذي 

 الهاؿ . اٖقؿ هف أسٍـ رأس  ِ% عم5وأف تهثؿ اٖسٍـ  ىسبً  ةهشروع ةتجآر
سٍها عمْ اٖقؿ أف ٓحضر الجهعٓة العاهة  20ٓحؽ لكؿ هساٌـ ٓهمؾ  5.4.2

 العادٓة . 
ٓجب أف ٓحدد تآرخ وهكاف وجدوؿ أعهاؿ الجهعٓة العاهة  وتعمف كذلؾ قبؿ  5.4.3

 ِع ، وكذلؾ ٓجب أف تىشر الدعوة إلاٚقؿ هف تآرخ عقد ا٘جتها ِٓوها عم 25
 ِوقع الشركة عمه ِوعمىترىت ا٘ ِؽ الهالٓة عمع فْ هوقع ٌئًٓ السو ا٘جتها

وكذلؾ فْ الجٓردة  السعودٓةفْ ىتشار واسعة ا٘الصحؼ  ىىترىت وفْ إحدا٘
جب أف ٓتـ إستخداـ وسائؿ التكىولوجٓا الحدٓثة فْ التعاهؿ هع  الرسهٓة . ٓو

 الهساٌهٓف كمها كاف ذلؾ ههكىا . 
ت فْ ٓجب أف  ٓتـ إعطاء الفرصة لمهساٌهٓف ف 4.4.4 ْ الهشاركة الفعالة والتصٓو

تـ إبٛغٍـ بالقواعد التْ تحكـ اٚجتهاعات وتىظـ إجراءات  الجهعٓة العاهة، ٓو
ت.  التصٓو
الٛزهة لتسٍٓؿ هشاركة أكبر عدد هف  الترتٓباتٓجب أف ٓتـ إستخداـ  5.4.5

 الهساٌهٓف فْ الجهعٓة العاهة . 
فْ جدوؿ أعهاؿ الجهعٓة العاهة الهسائؿ الهدرجة  ةٓحؽ لمهساٌهٓف هىاقش 5.4.6

 هراجع الحسابات الخارجْ .  ِارات عمْ أعضاء هجمس ا٘دارة وعموطرح ا٘ستفس
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تمؾ ا٘ستفتسارات بشكؿ  ِالرد عمهراجع الحسابات الخارجْ  هجمس ا٘دارة أو ِوعم

 ٚ ٓتعارض هع هصالح الشركة . 
بهعموهات  ةالجهعٓة العاهة هصحوب ِٓجب أف تكوف الهسائؿ الهطروحة عم 5.4.7

 كافًٓ تهكف الهساٌهٓف هف إتخاذ القرارات . 
هحاضر الجهعٓة العاهة  عمِٓجب أف ٓهكف الهساٌهٓف هف اٚطٛع  4.5.8

لِ ٌٓئة سوؽ الهاؿ خٛؿ أسبوع هف إؿ ىسخة هف الهحضر رساا  و وقراءتٍا بتهعف 
 . جتهاع الجهعٓة العهوهٓةإىعقاد إ تآرخ 
وجهٓع الهعموهات  /أي ِأف ٓهىح الهساٌهٓف حؽ الحصوؿ عم ٓجب 4.5.9

عىٍا وتمؾ الهتصمة بالهسائؿ التْ  ةالهسائؿ التْ تكوف ا٘دارة هسئولالهتصمً ب
ف لـ تدرج ، ٓكوف لمهساٌهٓف  ٓىبغْ لٙدارة أف تدرجٍا فْ هثؿ ٌذي الهعموهات . وا 

أف تكوف هف ضهف اٖغراض  ِائؿ فْ جدوؿ أعهاؿ اجتهاعٍـ , عمإقتراح ٌذي الهس
 الهشروعة . 

بحٓث  ةودقٓق ةعموهات التْ تقدـ لمهساٌهٓف شاهمٓجب أف تكوف اله 4.5.10
 تهكىٍـ هف إستعهاؿ حقوقٍـ بشكؿ صحٓح . 

 أي قٓود  تعٓؽ  توفٓر الهعموهات لمهساٌهٓف .ٚ ٓجوز هباشرة  4.5.11
 لجهعٓةا رهحض عمِ عٛطٚا فه فلهساٌهٓا فتهكٓ كةرلشا عمِ بٓج 4.4.12

 .لعاهةا
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  الحق في إقتسام األرباح 5.5
ساسْ فْ وفؽ الىظاـ آٖخضع حؽ جهٓع الهساٌهٓف فْ إقتساـ اٖرباح  5.5.1
 . الشركة
 دراجإتـ ـ إضافٓة لمهساٌهٓف الذٓف اٖرباح ، سواء كاىت ىقدا أو أسٍ ِتعط 5.5.2
هركز إٓداع اٖوراؽ الهالٓة و تظٍر فْ ىٍآة  ىـ فْ السجٛت الهحفوظة لدأسهائٍ

 ي تىعقد فًٓ الجهعٓة العاهة . جمسة التداوؿ فْ الٓوـ الذ
  الحقوق ممارسة 5.6

زالة الهساٌهٓف حقوؽ تعٓزز واجب ا٘دارة عمْ ٓكوف  5.6.2  أف شأىً هف ها كؿ وا 
ض عمِ بالحصوؿ لٍـ والسهاح الحقوؽ ٌذة ههارسة ٓعوؽ  أي إىتٍاؾ حالة فْ تعٓو
ت حقوؽ ههارسة عمِ الهساٌهٓف تشجٓع وكذلؾ.  لٍـ الهقررة الحقوؽ هف  التصٓو
 هفٓدا وٓكوف.  الهىاسبة ألٓات إستخداـ وخٛؿ الجهاعْ العهؿ هشكٛت وحؿ

ا الهفرطة التكالٓؼ إزالة لمهساٌهٓف  لهشاركة العهمٓة أو ا٘دآرة العوائؽ هف وغٌٓر
ت أو/  و اٚجتهاع فْ الهساٌهٓف  . لشخص التصٓو
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 السياسات 6.1  

أتْ هحددا لوظائفً   ِٓىبغْ عم 6.1.1 هجمس ا٘دارة أف ٓىشئ بٓاىا بهسئولٓاتً  ٓو
 وهٍاـ عهمً و تمؾ الهخولة لمجاف الفرعٓة لهجمس ا٘دارة وا٘دارة العمٓا . 

 اف ٖعضاء هجمس ا٘دارة وا٘دارة العمٓا . ٓجب أف ٓتـ إبٛغ البٓ 6.1.2
 دارة:مسؤوليات مجمس اإل 6.2

 التطورات رخآ  فةرهع عمِ رصلحا دارة٘ا سهجم ءعضاأ عمِ بٓج 6.2.1
 تلهجاٚا فْ  لحاجةا بحس كةرلشا هٍاظتى ٓبٓةدرت هجراب فْ كةرلهشاوا ٓهٓةظلتىا
 كهةوح رلحصا ٚ ثاؿلها سبٓؿ عمِ تشهؿ لتْوا ـ،ٌدورب لصمةا ذات ضٓعوالهوا
 هةظٖىوا خمٓةدالا قابةرلوا فلتأهٓوا لهالٓةا و ءةلهٛوا الهخاطر وادارة تكارلشا
 .ٌهٓةأ ذات رىخأ ضٓعواه وأي اهْظلىا زاـٚلتوا

 :ٓمْ ها رلحصا ٚ لهثاؿا سبٓؿ عمِ  دارة٘ا سهجم تجباوا تشهؿ 6.2.2
 .اٚستراتٓجٓة الخطط صٓاغةو داؼٌٖا ضعو و كةلشرم تٓجٓةرا٘ستا دةلقٓاا( أ

 .ئٓسةرلا تلعهمٓاوا تٓجٓةرا٘ستا ططلخا ذتىفٓ عمِ راؼ٘شا( ب
 بصفة ٓثٍادتحو جعتٍاراهو ئٓسٓةرلا راءات٘جوا تلسٓاساا عمِ فقةوالها( جػ
 .هةظهىت
 .فعالٓتًو تًءكفا فه دلتأكوا كةرلمش خمٓةدالا قابةرلا ـاظى قبةراهو ضعو( د
 وهراقبتٍا تٍاوادار الهخاطر ـلتقٓٓ كةربالش طرلهخاا إدارة ـاظى قبةراهو ضعو( ٌػ

 .رةهسته ورةبص
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 فه دلتأكوا( الحاجة عىد) الرئٓسة زكرالها فْ فٓٓذلتىفٓا ففٓٓوظلها رتغٓٓو رختٓاإ( و
 ؾٓهمو لمعهؿ ٌٛؤه وفٓك بهىاس ٓؿدب ٘حٛؿ هىاسبة سٓاسة ٍٓادل كةرلشا أف

 .بةومطلها الهٍارات
 لتْا داءٖا داؼبأٌ ىةرهقا كةرلشا أداء قبةراهو لعمٓاا دارة٘ا عمِ راؼ٘شا( ز
 .سلهجما ٌاددٓح
 آلٓة هةءهٛو لهالٓةا تلبٓاىاوا رٓرلتقاا فعر ـاظى ٌةزاىو سٛهة فه دلتأكا( حػ

 .اٚفصاح
 .تقاوٖا جهٓع فْ ـلٍ فهؤلها هصالح حهآة فضها( ط
 ئحوالموا هةظباٖى زاـٚلتا فه دلتأكوا كةربالش كهةولحا رهعآٓو وىبهست ءتقارٚا( ي

 .تقاوٖا جهٓع فْ لعٛقةا ذات
 تًطىشأ ـٓظلتى بةوهكت تسٓاسا و تراءاجا وضع دارة٘ا سهجم عمِ بٓج  6.2.3
 .بشفافٓةو سهْر بشكؿ

 ؽلمتحق جعةرالها لمجىة هةزلٛا تلصٛحٓاا هىح دارة٘ ا سهجم  عمِ بٓج 6.2.4
 خمٓةدالا جعةرالها ٓفةوظ ستقٛلٓةا فه دلتأكوا ختصاصٍاا فضه هسألة أي فه
 بٓج كها. بأعهالٍا ـلمقٓا تحتاجٍا لتْا تهاولهعما جهٓع عمِ عٛطٚا فه تهكىٍاو
 لعمٓاا دارة٘ا ستجابةا فه دلمتأك ٓةرورلضا ربٓدالتا جهٓع سلهجما ذٓتخ أف

 .فخمٓٓدالا فجعٓرالها تصٓاوتو راتٚستفسا
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 دعتهاوا كةرلشا فْ الحوكهة ثقافة تعٓزز عف ٚوهسئ دارة٘ا سهجم رٓعتب 6.2.5
 .ٓةعال ٓةخٛقأ رهعآٓ

 رلتأثٓا عمِ درةلقا  فه بهتىاس وىهست سلهجما ءعضاأ دىل وفٓك أف بٓج 6.2.6
 ٌا.ذتخاا ـٓت لتْا القرارات فْ

 أي فع دابعٓ ـجباتٍوا داءبأ دارة٘ا سهجم ءعضاأ وـٓق أف بٓج 6.2.7
 ـٓدتق عدـ ـعمٍٓ بٓج كها. جٍارخا أو كةرلشا خؿدا فه واءس جْرخارتأثٓ

 فلهساٌهٓا و كةرلشا هصالح عمِ وفٓهثم فه هصالح أو لشخصٓةا ـهصالحٍ
 .لهصالحا أصحاب فه ـٌرغٓو

  .دورلا ذابٍ قٓاهً ءلقا دارة٘ا سهجم رس فٖهٓ ةهكافأ دارة٘ا سهجم ددٓح 6.2.8
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 مهارات المجمس  6.3.1

ٓجب أف ٓتهمؾ الهجمس هٓزجا ضروٓرا هف الصفات والهٍارات والهعرفة  6.3.1.1
 والخبرة . 
 كؿ هدٓر أف ٓقدـ هساٌهات ىوعًٓ .  ِٓتعٓف عم 6.3.1.2
 تٓة ، بجاىب الهعرفة والخبرة :ٓتعٓف أف ٓتوافر بالهجمس الهٍارات أ 6.3.1.3

 الخبرة التشغٓمٓة أو التقىٓة وهٍارات القٓادة .  6.3.1.3.1
 هٍارات التأهٓف . 6.3.1.3.2
 الخبرات الهالٓة  6.3.1.3.3
 الخبرات القاىوىٓة 6.3.1.3.4
 الدرآة بالهتطمبات القاىوىٓة والتىظٓهٓة .   6.3.1.3.5

 تعيين المجمس   6.3.2
 شغؿ هىاصب الهجمس هف خٛؿ عهمًٓ بحث واسعة الىطاؽ .  ٓتـ 6.3.2.1
ٓجب أف ٓتـ التعٓٓف عف طٓرؽ إجراء هفتوح وواضح الهعالـ ٘عادة   6.3.2.2

 تعٓٓف  وتعٓٓف الهدراء الجدد . 
 ٓجب أف تستوفْ آلٓة التعٓٓف كؿ الهتطمبات القاىوىٓة وا٘دآرة  .   6.3.2.3
سٓها فْ ٓىبغْ أف تكوف ٌىاؾ أولو  6.3.2.4 ٓة فٍـ الهتطمبات الهٍآرة لمهجمس ٚو

 ذلؾ الوقت الذي ٓتـ فًٓ إتخاذ قرار تعٓٓف هدٓر جدٓد . 
 وزٓج ؾلذكو س،لهجما ئاسةرل ذيتىفٓ رغٓ وعض رختٓاا سلهجما عمِ 6.3.2.5

  (.الهؤسسة ههاىعة عدـ عمِ الحصوؿ بعد) لمرئٓس ىائبا ذيتىفٓ رغٓ رعضوختٓاا
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 :ٔتٓةا تلحاٚا فْ دارة٘ا سهجم ٓةوعض تىتٍْ 6.3.2.6
 .الهجمس دورة اىتٍاء(أ

 .اٚدارة هجمس عضو استقالة(ب
 .اٚدارة هجمس عضو وفاة(جػ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  التعاوني للتؤمين العربي الدرع شركة حوكمة الئحة
 68رقم الصفحت : 

 المجلس سر أمين مسإوليات
 6116 أبريل

 نهائيت مسودة

 
 أمين سر المجمس:

 
 عهاؿأ ؽلتىسٓ سلهجما دورة لفترة لً سر أهٓف اٚدارة هجمس فٓعٓ أف بٓج أ(
 فْ واعض رلسا فهٓأ  وفٓك أف فٓهكو. ءلٗعضا دةاعلهسوا ـعدلا ـٓدتقو سلهجما
 .كةرلشا بْوهىس فه أو سلهجما

 كةرلشا بأعهاؿ فةرهعو كافٓة رةخب سلهجما رس فهٓأ دىل وفٓك أف بٓج ب(
 ذات والموائح باٖىظهة همها وفٓك وأف دةجٓ صؿوات راتبهٍا ٓتهتع وأف تٍاطىشوأ
 .تاكرلشا كهةوح هجاؿ فْ تسارلههاا فضؿوأ لعٛقةا

 وهف هٍاـ أهٓف الهجمس عمِ سبٓؿ الهثاؿ ٚ الحصر هآمْ: جػ(
  هىاسبة تصاؿا سائؿو رفوات فه دلتأكا لِإ ضافةإ  سلهجما تجتهاعاا ؽتىسٓ -1
 دارة٘ا سهجم ءعضاأ فبٓو لجاىًو سلهجما فبٓ تهاولهعما تسجٓؿو ؿدلتبا
 سملهجا تجتهاعاا رهحاض ظحفو فٓٓذلتىفٓا رغٓ ءٖعضاوا فٓٓذلتىفٓا
 راراتلقوا لٗعهاؿ ـئدالا سهْرلا لسجؿا سلهجما تجتهاعاا هحاضر إعداد -2
 رهحاض فْ قةدلا هراعاة ٓىبغْو ،هىً لهىبثقةا فلمجاوا سلهجما فه ذةلهتخا
 تجتهاعاا فْ تحطر لتْا ضٓعوالهوا ودلبىا كافة وحضوب ستعك وأف عٚجتهاا

 .هىاقشتٍا تته رىخأ ضٓعواه وأي ذةلهتخا راراتلقوا دارة٘ا سهجم
 خٛؿ تته تٓوتص  عهمٓة أي دارة٘ا سهجم رهحض ؽثوٓ أف ٓىبغْ -3
 رة٘شاا أو ؽفاإر ٓىبغْو.تٓولتصا فع عٚهتىاوا ضةرلهعاا ؾلذ فْ بها ع،ٚجتهاا
  ٓشتهؿ فبٓا دٓع وأف ت،ٚجتهاعاا خٛؿ لٍٓاإ وعجرلا ـت داتهستى أو ؽثائو أي لِإ
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 وأي دةلهعتها فبالمجا قائهةو ف،ٓرلحاضراغٓو فٓرلحاضا ءٖعضاا ءسهاأ عمِ
 .سبابًوأ وعض يٖ( دجو إف) تٓولتصا فع عهتىاا
 تاعاٚجتها دعٓوابه سلهجما ءعضاأ غبٛإ دارة٘ا سهجم رس فهٓأ عمِ بٓج  -3
 قبؿ تسمٓهٍا فه دلتأكوا لعٛقةا ذات داتلهستىوا ٖعهاؿا ؿداوبج ـٌدٓزوتو
 .عهؿ ـٓاأ( 10) فتقؿع ٚ دةبه عٚجتهاا
ًٚ عف -4  ٚ  رةفت خٛؿ لهعىٓةا طراؼٖا عمِ تلجمساا رهحاض توٓزع ٓكوف هسؤو
 ذتىفٓ فع لةؤولهسا لجٍةا أو صلشخا تحدٓد هع هاوٓ رعش خهسة( ٥٥) عمِ دٓزت

 لتمقْ ددهح هىْز ؿدوج ضعو ـعا كؿ ٓةداب سلهجما عمِو ذةلهتخا تالقرارا
 دٓتأك وأف فجٓٓرلخاوا فخمٓٓدالا تلحساباا قبْهرا فهو لهعىٓةا فلمجاا فه رٓرلتقاا
 خمٓةدالا لسٓاسةا هع هتفقةو سمٓهة ٓهٍادتقو ٌادادعروآرلتقاا جهع لٓةآ أف فه
 قاتٍاأو فْ سلهجما عمِ ضٍارعو لهٍهةا تهاولهعما د داعإ ؾلذ فْ بها دة،لهعتها
 .ددةلهحا
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 إستقالل المجمس  6.3.3

 إستقٛؿ الهجمس ٌو أهر ضروري لمحوكهة السمٓهة لمشركات .  6.3.3.1
 قد ٓتحقؽ ٌذا الٍدؼ هف خٛؿ تعٓٓف عدد كاؼ هف الهدٓٓرف الهستقمٓف.   6.3.3.2
ٓىبغْ أف ٓكوف الهجمس قادرا عمْ تقٓٓـ أداء الهدراء هف خٛؿ هىظور  6.3.3.3

تحقؽ ذلؾ هف أعضاء الهجمس  ِهف خٛؿ إستقٛؿ اٖغمبٓة العظه هوضوعْ . ٓو
 لشركة .  عف كؿ هف فٓرؽ ا٘دارة وعف أي تعاهٛت تجآرً هع ا

(  6.3.3( وكذلؾ ا٘ستقٛؿ ) 6.3.2( و التعٓٓف )6.3.1ػالهتطمبات الهٍآرة )
 ِبرجاء الرجوع إل –خاب والهكافآت تخضع لمشروط والقٓود التْ وضعتٍا لجىً اٚىت

 ( 8الوحدة )
 إجتماعات المجمس  6.3.4

تهاـ ٌا ا٘ءا كافٓا هف وقتٍـ  وأف ٓولو الهدراء أف ٓكرسوا جز  ِٓجب عم  6.3.4.1
أكهؿ وجً . وعمٍٓـ حضور إجتهاعات الهجمس بإىتظاـ  ِالٛـز لمقٓاـ بواجباتٍـ عم

التفاعؿ فْ  ةقاعً ا٘جتهاعات هها ٓٓزد هف جودواٚستعداد الجٓد قبؿ دخوؿ 
 إجتهاعات هجمس ا٘دارة . 

ٓىعقد الهجمس كمها كاف ذلؾ ضروٓرا بشرط أٚ ٓىعقد أقؿ هف أربع هرات   6.3.4.2
ة . س  ىٓو

بطمب كتابْ هوقع هف إثىٓف  ٓهكف أف ٓىعقد اٚجتهاع فْ أي وقت ، 6.3.4.3
 اٖقؿ هف أعضاء هجمس ا٘دارة .  ِعم
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ْ ٘حاطة الهجمس باٖ ىبٓاىات أٌهًٓ كبر ؿ الهعموهات والتهث 6.3.4.4 عهاؿ  ٌو

. وتوزع الهسائؿ  ةإجتهاعات هثهر  ِلؾ ٖعضاء هجمس ا٘دارة وتؤدي إلضروٓرة كذ
أعضاء الهجمس فْ وقت هبكر هف  ِعم ةذات الصمة لكؿ إجتهاع كتاب ةالهعروض

وفْ  الهعوهات التىافسٓة . ةسٓر ِإٚ إذا كاف ذلؾ سٓعود بالضرر عما٘جتهاع ، 
ء قبؿ سبعة أٓاـ عمْ اٖقؿ الظروؼ العادٓة ٓجب أف تسمـ ٌذي الهسائؿ إلْ اٖعضا

ٖف ٓجتهع الهجمس فْ وقت قصٓر ،  ةجتهاع . فْ حالة وجود ضرورة همحهف ا٘
ِ احة قبؿ إىعقاد ا٘جتهاع  . وعمفهف الهسمـ بً أف الهسائؿ الهكتوبة قد ٚ تكوف هت

عرض تمؾ الهسائؿ بشكؿ هوجز ولكف ٌذا ٓتـ بعد  ا٘دارة أف تبذؿ جٍدٌا لتوفٓر
 إٓصاؿ الهعموهات اٖساسٓة ) الضروٓرة ( . 

ٓجب أف ٓقدـ جدوؿ اٖعهاؿ لكؿ إجتهاع لهجمس ا٘دارة عف طٓرؽ  6.3.4.5
رئٓس هجمس ا٘دارة والرئٓس التىفٓذي لمشركة بالتشاور هع أعضاء هجمس ا٘دارة 

هجمس ا٘دارة أف ٓقترح إدراج هواد إضافٓة  أخٓرف . وٓجوز ٖي عضو هف أعضاء
إلْ جدوؿ اٖعهاؿ . وبهجرد اٚىعقاد , ٓجب عمْ الهجمس الهوافقة عمْ جدوؿ 
ذا كاف أي عضو لدًٓ اعتراض عمْ جدوؿ اٖعهاؿ ٓجب أف ٓتـ إدراج  اٖعهاؿ وا 

 ذلؾ فْ هحضر ا٘جتهاع . 
ت  ٓجب أف ٓقـو الهجمس بتوثٓؽ إجتهاعاتً وٓجٍز   6.3.4.6 سجٛت الهداٚو

ت . وٓجب أف ٓتـ ترتٓب تمؾ السجٛت فْ فصوؿ لسٍولً الرجوع إلٍٓا .   والتصٓو
 تهكف ٌذي اٚجتهاعات الهدراء هف القٓاـ بالهسئولٓات الهمقاة عمْ عاتقٍـ.  6.3.4.7
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وفْ الوضع الحالْ ىجد أف إجتهاعات هجمس ا٘دارة فْ وجود وسائؿ  6.3.4.8

اٚتصاؿ الحدٓثة تشبً إلْ حد كبٓر الهؤتهرات عف بعد و الهؤتهرات الهرئٓة هسهوح 
 بٍا قاىوىا . 
 ؿٓق ٚأ عمِ ،لحاجةا تعد كمهاو ٓةدور بصفة سلهجما تجتهاعاا عقد 6.3.4.9

 عجتهاا ٌىاؾ وفٓك ثبحٓ تجتهاعاا( 4) عف ٓةولسىا  سلهجما تجتهاعاا ددع
 .رشٍأ ثٛثة كؿ ٖقؿا عمِ دحوا

 دوف هغمقة تجتهاعاا فٓٓذلتىفٓا رغٓ سلهجما ءعضاأ  دٓعق  أف بٓج 6.3.4.10
 رغٓ سلهجما ءٖعضا فٓهكو.  لسىةا فْ رةه ٖقؿا عمِ دارة٘ا ءعضاأ ورحض

 .تٚجتهاعاا يذٌ ورلحض قابةرلا ؼائوظ بْوىسه  فه أي وةعد فٓٓذلتىفٓا
 سلهجما  سئٓر قبؿ  فه قٓعٍاوتو سلهجما رهحاض تسجٓؿ بٓج 6.3.4.11

 .رسهْ سجؿ فْ وتوثٓقٍا السر وأهٓف
 ورلحضا  ءسهاأ سلهجما تجتهاعاا رهحاض ضحوت أف بٓج 6.3.4.12

 ضاتعتراٚوا تٓولتصوا ئٓسٓةرلا تٚداولهوا هىاقشتٍا تته لتْا ضٓعوالهوا
 تاظتحف وأي ذةلهتخا راراتلقوا(دتجو إف بٖسباا هع)  تٓولتصا فع عٚهتىاوا

 ـت لتْا ؽثائولوا تلسجٛا جهٓع ربالهحض ؽفرت أف بٓج كها. راراتلقا يذٌ عمِ
 .عٚجتهاا رهحض فْ لٍٓاإ رة٘شاا تته أو/و عٚجتهاا خٛؿ عمٍٓاعٛط٘ا
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 أجور وتعويضات أعضاء مجمس اإلدارة   6.3.5

ٓجب أف ٓبٓف  الىظاـ اٖساسْ لمشركة طٓرقً دفع اٖجور ٖعضاء  6.3.5.1
ذي اٖجور هف الههكف أف تأخذ شكؿ هبمغ هقطوع  و بدؿ ال حضور هجمس ا٘دارة ٌو

أو كىسبً هعٓىً هف اٖرباح . وهف الههكف أف ٓتواجد اثىاف أو أكثر هف ٌذي 
 اٚهتٓازات . 
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 تضارب المصالح   6.4
تضارب الهصالح " ٓتعمؽ  بالحاٚت التْ  تكوف فٍٓا اٚعتبارات  هصطمح " 6.4.1

الهالٓة أو الشخصٓة هصدر خطر أو لٍا هظٍر هف هظاٌر الهساس بالحكـ الهٍىْ 
لٙدارة . وتتواجد تمؾ الحالة عىدها تتعارض هصالح أو هىافع الهدراء هع هصالح أو 

 هىافع  الشركة . 
ْ أي ىشاط ٓتعارض هع أداء الشركة أو ٓعٓؽ ٓهىع الهدراء هف اٖىخراط ف 6.4.2

قٓاهٍـ بهسئولٓاتٍـ تجاي الشركة أو ٓجعؿ ٌىاؾ تعارض هع هصالح الشركة أو ٓضر 
 بهصالحٍا . 

 إجراء إدارة التعارض  6.4.3
فْ حالً وجود أي تضارب هحتهؿ أو فعمْ لمهصالح , ٓجب عمْ الهدٓر  6.4.3.1

لهصمحة الهالٓة وطبٓعتٍا إلْ رئٓس الهتٍـ بٍذا الوضع أف ٓكشؼ عف وجود ا
هجمس ا٘دارة أو الهجمس قبؿ الىظر فْ الصفقة الهقترحة أو العقد أو الترتٓبات التْ 

 ٓتخذٌا الهجمس أو أي هف  ٌٓئات الهجمس . 
ٓجب عمْ العضو أف ٓسعْ لمحصوؿ عمْ تقٓرر هف رئٓس هجمس  6.4.3.2

 الح أـ ٚ . ا٘دارة إذ كاف لدًٓ شؾ فْ وجود تضارب فْ الهص
ٓجب عمْ رئٓس هجمس ا٘دارة أف ٓطمب الحصوؿ عمْ تقٓرر هف   6.4.3.3

 ا٘دارة إذا كاف لدٍٓا شؾ فْ وجود تضارب فْ الهصالح أـ ٚ . 
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إذا حددت ا٘دارة أو رئٓس هجمس ا٘دارة ، كها قد ٓكوف الحاؿ ، أف  6.4.3.4

ٌىاؾ تضارب فْ الهصالح فإىً ٓهتىع عمْ العضو أو رئٓس هجمس ا٘دارة التعاهؿ 
 هع الحالة الهعىٓة .

ٓجب عمْ رئٓس هجمس ا٘دارة أو ا٘دارة ا٘بٛغ عف الحالة إلْ  لجىة  6.4.4
 اٖعضاء .

رئٓس هجمس ا٘دارة أف ٓبمغ الجهعٓة العاهة ، عىد اىعقادٌا ،  ٓجب عمْ 6.4.5
جب إرفاؽ ٌذا  باٖىشطً أو العقود التْ ٓكوف لعضو هجمس ا٘دارة فٍٓا هصالح ٓو

 ا٘خطار بتقٓرر خاص ٓعدي هدقؽ الحسابات فْ الشركة . 
ت  6.4.6  وجوب ا٘هتىاع عف التصٓو

هسألة لً فٍٓا هصمحً هالًٓ  ٚٓجب عمْ أي هدٓر  أف ٓصوت عمْ أي 6.4.6.1
ت .     هباشري والتْ  ستؤثر عمْ ىتٓجة التصٓو

فْ حالة اٚهتىاع عف  التصوٓت , ٓقـو الهدٓر بذكر السبب وراء  6.4.6.2
 اٚهتىاع , والذي سوؼ ٓدوف فْ هحضر هجمس ا٘دارة . 

 ٓجب أف ٓحتوي الهحضر عمْ :  6.4.6.3
دًٓ فْ تضارب فعمْ أو هحتهؿ لهصالح ػ أسهاء الهدراء الذٓف لٍـ هصمحً ها

الشركة وكذلؾ طبٓعة ٌذي الهصمحة وأي إجراء ٓتـ إتخاذي لتحدٓد ها إذا كاف ٌىاؾ 
تضاربا فْ الهصالح وكذلؾ قرار هجمس ا٘دارة بها إذا كاف ٌىاؾ تضاربا فْ 

 الهصالح بالفعؿ .
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ت الهتعمؽ بالتضارب الفعمْ  أسهاء الهدراء  الذٓف كاىوا حاضٓرف لمهىاقشة والتصٓو

 أو الهحتهؿ لمهصالح و هحتوي القرار و سجؿ باٖصوات التْ اتخذت فٍٓا . 
 إصٛح  الكشؼ عف الهعموهات  6.4.7

تْ تـ الكشؼ عىٍا هف قبؿ عضو هجمس ا٘دارة ٓجب أف الهعموهات ال 6.4.7.1
جب أٚ ٓتـ إفشائٍا إٚ فْ الحاٚت أتٓة :   ٓتـ  ا٘بقاء عمٍٓا فْ سٓرً ٓو

عىدها تكوف ٌىاؾ هتطمبات لمكشؼ عف الهعموهات ٘غراض إدارة   6.4.7.1.1
 الىزاعات الفعمٓة أو الهحتهمة . 

كشؼ عف الهعموهات التالٓة لتغٓٓر عىدها تكوف ٌىاؾ هتطمبات لم 6.4.7.1.2
 هسئولٓات العضو .

 عىدها تكوف ٌىاؾ حاجً لمجوء إلْ ا٘جراءات التأدٓبٓة  6.4.7.1.3
 عىدها ٓكوف ٌىاؾ إلتزاـ قاىوىْ أو تىظٓهْ بالكشؼ عف الهعموهات .  6.4.7.1.4

 اىتٍاكات سٓاسة تضارب الهصالح  6.4.8
المجىة سبب هعقوؿ لٛعتقاد بأف ٌىاؾ إذا كاف لدي هجمس ا٘دارة أو  6.4.8.1

عضوا قد أخفْ  أف ٌىاؾ تضارب فعمْ أو هحتهؿ لمهصالح ، وجب عمٍٓا إبٛغ 
عطاء فرصً لً لشرح فشمً الهزعـو فْ الكشؼ عف التضارب  .  ٌذا العضو , وا 
وبعد استجواب العضو وكذلؾ عهؿ تحقٓؽ إضافْ حسبها تقتضًٓ الظروؼ ، ٓقوـ 

لمجىة بتحدٓد العضو الذي قاـ بإخفاء التضارب الفعمْ أو الهحتهؿ هجمس ا٘دارة أو ا
 لمهصالح ، ٓجب عمٍٓا أف تتخذ هعً التأدٓب الهىاسب وا٘جراء الصحٓح .  
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 بع المتطمبات التنظيمية تت 1.7

تغٓٓر أىشطة وعهمٓات الشركة هع هرور الوقت سوؼ ٓغٓر عمْ طٓرقً  7.1.1
تطبٓؽ القواىٓف والموائح . وبالهثؿ ، فإف إصدار القواىٓف الجدٓدة والموائح الهعتهدة 
ا عمْ الشركة . وعمْ ٌذا الىحو تمتـز الشركة بإتباع  هحمٓا سوؼ ٓغٓر هف أثٌر

 هْ عمْ الىحو التالْ : التطور التىظٓ
إتباع هجاٚت هعٓىً لمقواعد التىظٓهٓة ٌْ هسئولًٓ الشخص الهسئوؿ  7.1.1.1

 عف اٚهتثاؿ . 
ٓىبغْ عمْ أي هوظؼ ، ٓصبح عمْ عمـ بوجود ٚئحة جدٓدة أو قاىوف  7.1.1.2

جدٓد ٓىطبؽ عمْ الشركة ٓجب عمًٓ أف ٓخطر ا٘دارة أو الشخص الهسئوؿ عف 
 اٚهتثاؿ . 

 أىظهً هكافحً اٚحتٓاؿ  7.2
 كمهً عاهً  7.2.1
 التحكـ بهخاطر اٚحتٓاؿ ٌو  عىصر هٍـ ٖداء وحوكهً الشركة .  7.2.2

و ٓأخذ  7.2.1.2 اٚحتٓاؿ ٓعد التٍدٓد الحقٓقْ حالٓا أكثر هف أي وقت هضْ  ، ٌو
التْ العدٓد هف اٖشكاؿ وٓكوف دائها هسببا لٗضرار . فٍو ٓأخذ الهوارد ذات القٓهة 

ٓهكف استخداهٍا فْ أكثر هف هوضع أخر . وا٘حتٓاؿ لٓس أهرا غٓر قاىوىْ فحسب 
 ، بؿ أىً ٓخمؽ أٓضا تٍدٓد حقٓقْ لمهوارد الهتاحة هف الشركة . 

ٓجب وضع استراتٓجًٓ وىٍج سٓاسة  لمتعاهؿ هع حاٚت اٚحتٓاؿ خاصة  7.2.1.3
ة الشاهمة و هوجز بٓاىات عف الخطر و كذلؾ خط  ة العهؿ واٌٖداؼ ( . ٌذي ) الرٓؤ
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السٓاسة ٓتعٓف أف تقسـ إلْ خطوات واضحة تؤخذ فْ اٚعتبار عف وجود احتٓاؿ أو 

بٓر التْ سٓتـ اتخاذٌا لهىع أو تقمٓؿ اٚشتباي فْ وجودي ، ٌذا فضٛ عف التدا
 هخاطر اٚحتٓاؿ . 

 الهدف والحاجة  7.2.2
توضع الضوابط وا٘جراءات الهىاسبة فْ شكؿ إدارة هخاطر اٚحتٓاؿ  7.2.2.1

 لتحقٓؽ ها ٓمْ : 
 التعاهؿ هع هخاطر اٚحتٓاؿ بشكؿ فعاؿ وتقمٓؿ الخسائر  . 7.2.2.1.1
 حتٓاؿ . لهىع أو تقمٓؿ حدوث ا٘ 7.3.2.1.2
 لتوفٓر هٓزد هف الحهآة لٗصوؿ والهصالح الهالٓة لمدرع العربْ .  7.2.2.1.3
لتوفٓر ىٍج هىسؽ لمتحقٓؽ فْ اٖعهاؿ اٚحتٓالٓة وتحدٓدٌا  والتخمص  7.2.2.1.4

 هىٍا .   
ادة الوعْ العاـ حوؿ هسئولًٓ ا٘بٛغ عف وجود اٚحتٓاؿ واٚشتباي  7.2.2.1.5 ٓز

 شاط اٚحتٓالْ .الهعقوؿ فْ الى
 السياسات  7.2.3 

 ٓكوف عمْ هجمس ا٘دارة هسئولًٓ التعاهؿ هع هخاطر اٚحتٓاؿ .   7.2.3.1
دعـ الشركة ضد هخاطر 7.2.3.2 , ٓقوـ هجمس ا٘دارة بتعبئة الهوارد الداخمٓة ٓو

اٚحتٓاؿ وعهؿ إستراتٓجًٓ لمهىظهة بأكهمٍا وكذلؾ السوؽ ، لتهكٓف الكشؼ عف 
 د هخاطر اٚحتٓاؿ والتخفٓؼ هىٍا .والقٓاس ورص
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عمْ ا٘دارة أف تقـو بصٓاغة استراتٓجًٓ التعاهؿ هع هخاطر اٚحتٓاؿ  7.2.3.3

ة الشاهمة وهوجز بٓاىات عف الخطر وأٌداؼ وخطً العهؿ ،  تتهاشْ هع الرٓؤ
 وتتضهف تمؾ اٚستراتٓجًٓ أتْ : 

 هستوي اٚحتٓاؿ الغٓر هتعدد بً هف جاىب الشركة .  7.2.3.3.1
السٓاسات الداخمٓة وا٘جراءات والضوابط التْ ترهْ إلْ الكشؼ عف  7.3.3.3.2

 والقٓاس عمْ ورصد اٚحتٓاؿ . 
 ستراتٓجٓة التعاهؿ هع اٚحتٓاؿ .تحدٓث وتىفٓذ عهؿ إ 7.3.3.3.3
تكوف ا٘دارة هسئولً عف وضع سٓاسة التعاهؿ ع اٚحتٓاؿ والحفاظ عمٍٓا  7.3.3.4

وكذلؾ إجراءات تىفٓذٌا وتتعٍد كذلؾ بإجراء هراجعً هىتظهة عف هخاطر اٚحتٓاؿ 
 وهرتبطة بكؿ أٌداؼ الشركة الرئٓسٓة هف أجؿ الحفاظ عمْ الوضع الحالْ . 

ٓجب أف تتـ الهوافقة عمْ إستراتٓجًٓ التعاهؿ  هع اٚحتٓاؿ هف قبؿ   7.3.3.5
جب أف ٓكوف هجمس ا٘دارة عمْ درآة بالتغٓٓرات الحالٓة عمْ  هجمس ا٘دارة ٓو

 أساس سىوي لضهاف هواكبتٍا لبٓئة اٖعهاؿ الهرتبطة بالشركة .
 تكوف ا٘دارة هسئولً عف تصهٓـ وتوثٓؽ خطً لهعالجً اٖىشطة 7.3.3.6

اٚحتٓالٓة الصغٓرة أو ذات الىطاؽ اٖوسع  . وٓتعٓف عمْ ا٘دارة أف تعٓف هدٓر هف 
جب أف تشتهؿ خطً الطوارئ عمْ  الهستوي الهتوسط لٓكوف هسئٚو عف تىفذي .  ٓو

 أتْ :
 تفصؿ عف خطوات التصعٓد هف اٚحتٓاؿ .  7.3.3.6.1
 التشدٓد عمْ الحاجة لمهحافظة عمْ اٖدلة .  7.3.3.6.2
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إستقداـ خبٓر خارجْ إذا لـز اٖهر ) هدقؽ حسابات و أخصائْ  7.3.3.6.3

 تكىولوجٓا هعموهات وخٛفً ( . 
تفصٓمٓة عف حاٚت وقوع  ٓجب عمْ ا٘دارة أف تحتفظ بسجٛت 7.3.3.7
 اٚحتٓاؿ. 
ٓجب عمْ الهدققٓف الداخمٓٓف إعداد تقآرر شاهمً بالتفصٓؿ عف  وقوع  7.3.3.8

اٚحتٓاؿ ووصفً وتقٓٓـ كفاءة التدابٓر التْ تتخذ لهواجًٍ اٚحتٓاؿ ، وتقدـ تمؾ 
ا .   التقآرر إلْ هجمس ا٘دارة سىٓو

هعقوؿ أف ٌىاؾ ىشاط احتٓالْ ٓهارسً  إذا كاف لدي أحد الهوظفٓف اعتقاد 7.3.3.9
 هوظؼ أخر ، فإف ٚ ٓتـ إخضاع ٌذا الىشاط إلْ التوقؼ بهجرد ا٘بٛغ غىً .

بالىظر إلْ دور وهسئولًٓ اٖفراد ، ٓجب أف ٓتـ توفٓر التدٓرب عمْ  7.3.3.10
هكافحً اٚحتٓاؿ لكف هف الهوظفٓف وأعضاء هجمس ا٘دارة . وفْ الحد اٖدىِ ، 

ٓشهؿ التدٓرب لهحً عاهً عف إستراتٓجًٓ التعاهؿ هع اٚحتٓاؿ واستعراض ٓجب أف 
 هفصؿ لمسٓاسات وا٘جراءات والضوابط الداخمٓة لمتىفٓذ . 

 ترسؿ إجراءات وسٓاسات ا٘حتٓاؿ عبر الهىظهة .  7.3.3.11
التقآرر الداخمٓة : ٓجب ا٘بٛغ عف جهٓع عهمٓات اٚحتٓاؿ الهشبً بٍا إلْ الهدٓر 

ىبغْ استشاري العا ـ ورئٓس الهراجعة الداخمٓة لمحسابات وغضوف ٓوـ عهؿ واحد . ٓو
 هدٓر الهوارد البشٓرة قبؿ إتخاذ إي إجراء ضد الشخص الهعىْ . 

التقآرر الخارجٓة : ضابط اٚهتثاؿ ولجىً التدقٓؽ ٌـ الجٍات الهسئولة عف ا٘بٛغ 
 عف حوادث اٚحتٓاؿ إلْ الٍٓئات الخارجٓة .  
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 تنظيم إدارة المخاطر  7.4

 ىظري عاهة  7.4.1
 إدارة الهخاطر ٌو عىصر ٌاـ فْ أداء وحوكهة الشركات .  7.4.1.1
تحدٓد وتحمٓؿ وهعالجً ٓجب أف تكوف ٌىاؾ عهمًٓ هحددي وواضحة ل 7.4.1.2

 الهخاطر التْ ٓهكف أف تقؼ عقبً فْ طٓرؽ تحقٓؽ الشركة ٌٖدافٍا بشكؿ فعاؿ . 
ات توفٓر  7.4.1.3 وتشهؿ إدارة الهخاطر كذلؾ إقاهة صمً بٓف الهخاطر وأولٓو
 الهوارد . 
وتوضع إستراتٓجًٓ إدارة الهخاطر بحٓث تتهاشْ هع الرؤٓة الشاهمة  7.4.1.4

 عف الخطر وخطة وأٌداؼ العهؿ .  وهوجز بٓاىات
 الٍدؼ والحاجة  7.4.2

 ٓجب أف توضع ا٘جراءات الهىاسبة لخطً إدارة الهخاطر لتحقٓؽ اٖتْ :  7.4.2.1
لمتأكد هف الهخاطر الجسٓهة داخؿ الشركة تـ تحدٓدٌا وكذلؾ تحدٓد  7.4.2.2.1

 اٚستراتٓجٓات الهىاسبة ٘داراتٍا . 
دارة الهخاطر فْ ىظـ حوكهة الشركات والٍٓكؿ لضهاف إدهاج إ 7.4.2.2.2

 ا٘داري لمشركة . 
 السياسات  7.4.3

تكوف عمْ ا٘دارة وا٘دارة العمٓا هسئولٓة عف تقٓٓـ الهخاطر التْ تتعرض  7.4.3.1
 لٍا الشركة وتخفٓؼ وهراقبً تمؾ الهخاطر بشكؿ  هستهر . 
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دارة أىواع  7.4.3.2 وعمْ الهجمس أف ٓقـو بتصهٓـ استراتٓجًٓ شاهمً لفٍـ وا 

الهخاطر بالتىسٓؽ هع لجاف الشركة لمهساٌهٓف وهع الهتطمبات التىظٓهٓة . وٓجب 
ا هع اٖخذ فْ اٚعتبار  أف ٓتـ هراجعً وتحدٓث إستراتٓجٓة إدارة الهخاطر دوٓر

 بالتطورات الداخمٓة والخارجٓة لمشركة . 
وٓكوف عمْ ا٘دارة هسئولٓة  تحدٓد الهخاطر الرئٓسٓة لمشركة ، وأٓضا  7.4.3.3

ات هقبولة لمهخاطر ، وكذلؾ ضهاف إتخاذ خطوات لمكشؼ عف  وضع هستٓو
 الهخاطر ورصدٌا وهراقبتٍا . 

د ىٍج كاؼ وأىهً لمتحكـ لقٓاس تحهؿ الهخاطر عمْ ا٘دارة أف تقـو بإعدا 7.4.3.4
وحدود التعرض لٍا وهراقبً الهخاطر والتقمٓؿ هىٍا بالتىسٓؽ هع ا٘ستراتٓجًٓ 

 الهوضوعة ٘دارة الهخاطر .
وتغطْ تمؾ السٓاسة العدٓد هف اٖىشطة الهتىوعة هثؿ هراجعً اٖداء  7.4.3.5

ات والتعاقد الخارجْ وكذلؾ ا٘ستعاىً التشغٓمْ واٚستخداـ الفعاؿ لتكىولوجٓا الهعموه
بالهصادر الخارجٓة . وتحقٓقا لٍذا الغرض ٓتعٓف عمْ الشركة  أف تخضع ىفسٍا 

 لهراجعات دوٓرً داخمًٓ وخارجٓة . 
ٓتعٓف عمْ ا٘دارة أف تقـو بالهوافقة عمْ سٓاسة إدارة الهخاطر وٓتعٓف  7.4.3.6

 هراقبً إدارة الهخاطر . عمٍٓا كذلؾ التأكد هف التىفٓذ الفعاؿ لىظـ 
تكوف ا٘دارة هسئولً عف تصهٓـ وتوثٓؽ خطً الطوارئ لهواجٍة اٖحداث  7.4.3.7

 التْ تؤثر سمبا عمْ عهؿ الشركة . 
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دارة العمٓا بإبٛغ هجمس ا٘دارة عف أي خرؽ لسٓاسات إدارة تقـو ا٘ 7.4.3.8

 الهخاطر . 
ا هفصٛ عف خطتٍا ٘دارة الهخاطر إلْ  7.4.3.9 عمْ الشركة أف تقدـ تقٓررا سىٓو

هؤسسة الىقد العربْ السعودي  وكذلؾ خطوات التىفٓذ كجزء هف  التقآرر الهالٓة 
ة فْ ىٍآة كؿ عاـ .   السىٓو

 ات ا٘جراء 7.4.4
عمْ كؿ وحدي تشغٓمٓة أف تضع خطً الدراسة الخاصة بٍا و أساس تقٓٓـ  7.4.4.1

دارة الهخاطر ذات الصمة بأىشطتٍا .   وهراقبً وا 
ر وتىفٓذ إدارة الهخاطر إلْ  7.4.4.2 عمْ كؿ قسـ أف ٓقدـ تقٓرر سىوي بشأف تطٓو
 ا٘دارة . 
جزئٓة الخاصة بإدارة ٓجب عمْ ا٘دارة أف تقـو بهراجعً التقآرر ال 7.4.4.3

الهخاطر وتقدٓـ تقٓرر هفصؿ إلْ هجمس ا٘دارة عف الهخاطر التشغٓمٓة والهالٓة 
الهختمفة وكذلؾ إستراتٓجٓة وخطط تحدٓد وتقمٓؿ ٌذي الهخاطر وأخٓرا التدابٓر 

 الهعتهدة ٘دارة الهخاطر . 
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 مكافحة غسل األموال و مكافحه تمويل قواعد اإلرهاب  7.5

 
 الهدف  7.5.1

حهآة الشركة وعهٛئٍا هف التعاهٛت غٓر القاىوىٓة أو اٚستغٛؿ فْ  7.5.1.1
اب  ٓة أو أي ىشاط إجراهْ أخر عهمٓات غسؿ اٖهواؿ أو تهوٓؿ اٖىشطة اٌ٘ر

 حهآة الشركة وعهٛئٍا  وتعٓزز الثقة فْ ىزاٌتٍا وهصداقٓتٍا  .  7.5.1.2
 السياسات  7.5.2

عمْ الشركة أف تقوـ بإىشاء فٓرؽ تفتٓش داخمْ لتحدٓد و هىع وهكافحً  7.5.2.1
اب .  ؿ اٌ٘ر  غسؿ اٖهواؿ وتهٓو

كوف عمْ فٓرؽ التفتٓش الداخمْ وضا 7.5.2.2 بط اٚهتثاؿ وكذلؾ هجمس ا٘دارة ٓو
اب  ؿ اٌ٘ر هسئولًٓ تىهًٓ إجراءات وسٓاسات هكافحة غسؿ اٖهواؿ وهكافحً تهٓو
والهحافظة عمٍٓا والحرص عمْ تىفٓذٌا  طبقا لمهتطمبات التىظٓهٓة وا٘جرائٓة  

 والعهؿ عمْ ضهاف إتخاذ الخطوات ىحو ذلؾ وهتابعً وهراقبً تمؾ الهخاطر . 
عمْ ضابط اٚهتثاؿ أف ٓقـو بتحدٓد التعاهٛت الهشتبً فٍٓا ٓجب  7.5.2.3

وا٘بٛغ عىٍا لهجمس ا٘دارة وهؤسسة الىقد العربْ السعودي و العهؿ عمْ ضهاف 
ؿ  الهتابعة الهستهرة لتطبٓؽ ا٘جراءات الخاصً بهكافحة غسؿ اٖهواؿ وهكافحة تهٓو

اب .   اٌ٘ر
دي ا٘ستخبارات الهالٓة عف أي ٓجب عمْ الشركة أف تقوـ بإخطار وح 7.5.2.4

 ىشاط أو تعاهؿ غٓر عادي  ٓتسـ بالضخاهة والتعقٓد وكذلؾ أي تعاهؿ هشتبً فًٓ 
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ىشاط أو عهمًٓ تكوف أو قد ٓكوف لٍا عٛقة بىشاط إجراهْ بالىسبً ٌٖدافٍا  وأي 

ابًٓ .   هالْ أو بهىظهات إٌر
ٓقـو قسـ التدقٓؽ الداخمْ بهراقبً فعالًٓ ا٘جراءات الخاصة بهكافحً  7.5.2.5

اب لتقٓٓـ تطابقٍا هع القواعد عمْ أساس سىوي . وترفع  غسؿ اٖهواؿ وهكافحً اٌ٘ر
 الىتٓجة إلْ هجمس ا٘دارة . 

اب  7.5.2.6 ؿ اٌ٘ر ٓجب أف تكوف إجراءات هكافحً غسؿ اٖهواؿ و هكافحة تهٓو
، هتاحة لكؿ هوظفْ الشركة . وعمْ الشركة أف تقـو بتوفٓر التدٓرب لهوظفٍٓا 
اب  ؿ اٌٚر وهدٓٓرٍا وأعضاء هجمس إدارتٍا فْ هكافحة غسؿ اٖهواؿ و هكافحً تهٓو

 كؿ حسب دوري و هسئولٓاتً فْ الشركة . 
ٓجب هراجعة ا٘جراءات والسٓاسات الهتبعة لهكافحة غسؿ اٖهواؿ  7.5.2.7

ذي  اب بىاء عمْ  أسس هىتظهة لمتأكد هف فاعمٓتٍا . ٌو ؿ اٌ٘ر وهكافحة تهٓو
 الهراجعة ٓجب أف تتضهف أتْ :  

اب .  7.5.2.7.1 ؿ اٌٚر  تقٓٓـ قواعد التفتٓش عف غسؿ اٖهواؿ وتهٓو
أكد هف صحة التقآرر اٚستثىائٓة الخاصة تقٓٓـ وهراجعة والت 7.5.2.7.2

 بالتعاهٛت الضخهة والغٓر عادًٓ . 
 هراجعة ا٘بٛغ الفعاؿ عف الحاٚت الهشتبً بٍا .  7.5.2.7.3
 تقٓٓـ هستوي الهعرفة لدي  هوظفْ خدهة العهٛء . 7.5.2.7.4
 .و هعرفً عهٓمؾعىآة العهٓؿ الواجبة  7.5.2.8

 



 

  التعاوني للتؤمين العربي الدرع شركة حوكمة الئحة
 46رقم الصفحت : 

 االرهاب وتمويل األموال غسيل مكافحة
 6116 أبريل

 نهائيت مسودة

 
جراءاتٍا الهتعمقة بالعىآة الواجبة  7.5.2.8.1 عمْ الشركة أف تطور سٓاستٍا وا 

ر الواضح لمسٓاسات الداخمٓة وذلؾ ٘عتهاد عٛقة العه ٓؿ لمعهٓؿ بها فْ ذلؾ التطٓو
 بعهؿ الشركة .
قبؿ أف تعقد الشركة بأي صفقً فْ أي ىوع هف أعهاؿ الشركة ، عمْ  7.5.2.8.2

ة الحقٓقٓة لمعهٛء والحصوؿ عمْ الهعموهات اٖساسٓة  الشركة أف تقـو بتحدٓد الٍٓو
 عف العهٛء وكذلؾ الغرض هف  وطبٓعة العهؿ الهعىْ .

هات ا٘ضافٓة عف العهٓؿ ٓجب عمْ الشركة  الحصوؿ عمْ الهعمو  7.5.2.8.3
وتوثٓقٍا ، بها ٓتىاسب هع تقٓٓـ هخاطر غسؿ اٖهواؿ باستخداـ ىٍج قائـ عمْ 

 الهخاطر . 
ٓجب عمْ الشركة أف تحدد ها إذا كاف العهٓؿ ٓتصرؼ ىٓابة عف  7.5.2.8.4

شخص طبٓعْ أو عف كٓاف كوصْ أو وسٓط أو هرشح أو وسٓط  هٍىْ . فْ هثؿ 
ة هسبقة هف العهٛء ، ٓتـ استٛـ أدلً هقىعً ٓتحدد هف خٛلٍا ٌذي الحاٚت، وبهوافق

ة أي وسطاء أو اٖشخاص الذٓف ٓتصرفوف ىٓابة عف العهٛء ، فضٛ عف  ٌٓو
 طبٓعة ترتٓبات الثقة . 

 تمـز الشركة عهٛئٍا بإجراءات العىآة الواجبة فْ الحاٚت اٖتًٓ :  7.5.2.8.5
 بىاء عٛقة العهؿ .  7.5.2.8.5.1
عىد وجود إشتباي حوؿ وجود ىشاط غسؿ أهواؿ أو ىشاط هالْ  7.5.2.8.5.2

اب .  ؿ اٌ٘ر  لتهٓو
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موهات والبٓاىات أو الوثائؽ عىد وجود إشتباي حوؿ صحة الهع 7.5.2.8.5.3

تً .   الهقدهة هف العهٓؿ وذلؾ لٛستفتسار عف ٌٓو
 إجراءات العىآة الواجبة ا٘ضافٓة لمهؤسسات الهالٓة :  7.5.2.8.6

 الحصوؿ عمْ هعموهات كافًٓ عف الهؤسسة الهدعْ عمٍٓا . 7.5.2.8.6.1
هات الخاصة تحدٓد أي هف الهصادر الهتاحة لمجهٍور هف الهعمو  7.5.2.8.6.2

بالهؤسسة الهدعْ عمٍٓا بها فْ ذلؾ إذا كاىت تخضع ٖعهاؿ غسؿ اٚهواؿ أو 
اب أو أي عهؿ قاىوىْ أخر . ؿ اٌ٘ر  تهٓو

تقٓٓـ عهؿ الهؤسسة الهدعْ عمٍٓا فْ هكافحة غسؿ اٖهواؿ  7.5.2.8.6.3
اب هف خٛؿ ضوابط دوٓرً .  ؿ اٌ٘ر  وهكافحة تهٓو

ا٘جراءات الضروٓرة لتسمـ عهٛئٍا بٓاىات  عمْ الشركة اف تتخذ كؿ 7.5.2.9
هتكاهمة وحقٓقٓة وأٌدافٍـ هف التأهٓف . وعمْ الشركة أٚ توفر هىتجاتٍا ٖشخاص 
هًٓ وكذلؾ اٖشخاص الذٓف ٓهىع التعاهؿ  هجولٓف أو أشخاص ٓحهموف أسهاء ٌو

 هعٍـ . 
ؿ هع وعىد التعاهؿ هع الخٓر خارج الدولة ، عمْ الشركة أف تتعاه 7.5.2.10

شركات التأهٓف الهرخص لٍا فقط وكذلؾ وسطاء التأهٓف الهرخص لٍـ و الوكٛء 
ـ الذٓف ٓعهموف عمْ إتخاذ إجراءات هكافحة غسؿ اٖهواؿ وهكافحة  الهرخص لٍـ ٌو

اب .  ؿ اٌ٘ر  تهٓو
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عمْ الشركة أف تقٓـ شبكً اتصاٚت فعالً هع الوسطاء والوكٛء هف  7.5.2.11

أجؿ تبادؿ الهعموهات بالشكؿ الهطموب والذي ٓهكىٍا هف هكافحة غسؿ اٖهواؿ 
اب .  ؿ اٌ٘ر  وهكافحة تهٓو

ر سٓاساتٍا  7.5.2.12 جراءاتٍا بها ٓتىاسب هع ٓجب عمْ الشركة أف تقـو بتطٓو وا 
 آلٓة التواصؿ هع هؤسسة الىقد العربْ . 

جرائاتٍا هف أجؿ هوافقً  7.5.2.8.13 ر سٓاساتٍا وا  عمْ الشركة أف تقـو بتطٓو
اب وذلؾ هف خٛؿ  ؿ اٌ٘ر العهٛء عمْ إستخداـ تدابٓر هكافحة غسؿ اٖهواؿ وتهٓو

حالة عدـ الهوافقً عمْ  تحدٓد الهخاطر التْ ٓهكف أف ٓتعرض لٍا العهٛء  فْ
 إستخداـ تمؾ التدابٓر . 

ً لتحدٓد فئة الهخاطر لمعهٛء .  7.5.2.8.14 ٓجب أف ٓتـ إعداد تقآرر ربع سىٓو
جب ا٘حتفاظ بٍذي التقآرر خهس سىوات عمْ اٖقؿ .   ٓو

 رصد التعاهٛت/ اٖىشطً الهشتبً فٍٓا والتبمٓغ عىٍا  7.5.3
أف ٓجتٍدوا فْ  رصد أي ىشاط أو تعاهؿ غٓر ٓجب عمْ كؿ اٖفراد  7.5.3.1

عادي أو هشكوؾ فًٓ بىاء عمْ الهعآٓر الهطبقً فْ قضاء الدولً التْ تعهؿ بٍا 
 الشركة . 
التبمٓغ عف التعاهٛت الهشتبً بٍا ٓجب أف ٓكوف هتطابقا هع الموائح  7.5.3.2
 والقواىٓف .
اهٛت أو اٚىشطً ٓجب أف ٓتـ إبٛغ ضابط اٚهتثاؿ عف كؿ التع 7.5.3.3

 الهشتبً بٍا  عمْ أساس شٍري ) كؿ شٍر ( . 
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 حفظ السجٛت  7.5.4

ئؽ التْ تـ الحصوؿ عمٍٓا ٓجب أف ٓتـ حفظ السجٛت الخاصً بكؿ الوثا 7.5.4.1
هف أجؿ تحدٓد تمؾ التعاهٛت و كؿ البٓاىات الخاصً بالتعاهٛت وكذلؾ الهعموهات 

 الهتعمقً بغسؿ اٖهواؿ وفقا لمقواىٓف والموائح الهطبقً عمْ غسؿ اٖهواؿ . 
 سىوات .  10ٓجب أف تظؿ السجٛت هحفوظً لهدي ٚتقؿ عف  7.5.4.2
 التدٓرب  7.5.5

ب أف ٓتـ توفٓر التدٓرب عمْ هكافحة غسؿ اٖهواؿ لمهوظفٓف الجدد ٓج 7.5.5.1
والذٓف ٓتعاهموـ هباشرة هع العهٛء وكذلؾ لكؿ الهوظفٓف الذٓف ٓعهموف فْ الهىاطؽ 

اب .  ؿ اٌٚر  اٖخري التْ قد تتعرض لخطر غسؿ اٖهواؿ أو لتهٓو
 ٓجب أف ٓستهر التدٓرب لهدي ٚتقؿ عف سىً واحدي .  7.5.5.2
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 ؽفو ءٌاعضاأ ٓعٓف وأف الهخاطر ٚدارة لجىة اٚدارة هجمس ٓشكؿ أف بٓج 7.6.1
 .لعاهةا لجهعٓةا فع درةلصاا القواعد
 :ٓمْ ها رلحصا ٚ لهثاؿا سبٓؿ عمِ طرخالها إدارة لجىة تجباوا 7.6.2

 طرةلهخاا فه ؿوهقب وىهست عمِ ةظلهحافوا  لٍا رضتتع دق لتْا طرلهخاا دٓدتح( أ
 كةرلمش
 .فعالٓتً ـتقٓٓو كةربالش طرلهخاا إدارة ـاظى عمِ شراؼ٘ا( ب
 وتحدٓثٍا وهراجعتٍا ٌاذتىفٓ هتابعةو طرلهخاا دارة ٘ شاهمة  إستراتٓجٓة ضعو( جػ

 .جٓةرلخاوا كةرلمش خمٓةدالا الهتغٓرات عمِ بىاء
 .الهخاطر ادارة سٓاسات هراجعة( د
 فه) دوري بشكؿ لٍا ضٍارتعو طرلهخاا تحهؿ عمِ كةرلشا درةق ـتقٓٓ دةعاإ( ٌػ

 (.لهثاؿا سبٓؿ عمِ لتحهؿا راتختباا إجراء خٛؿ
 طواتلخوا طرلمهخا التعرض ؿوح دارة٘ا سهجم لِإ هفصمة رٓرتقا فعر( و
 .طرلهخاا يذٌ دارة٘ حةرتلهقا
 .طرلهخاا دارةبإ لهتعمقةا لهسائؿا ؿوح سلمهجم تصٓاولتا ـٓدتق( ز

 برئاسة ءعضاأ(٣) فه ٖقؿا عمِ طرلهخاا إدارة لجىة وفتتك أف بٓج 7.6.3
 طرلهخاا إدارة فْ فةرلهعا فه ـهٛئ بهستوى أعضاؤي ٓتهتع ذي،تىقٓ غٓر عضو

 .لهالٓةا ورٖهوا
 .دارة٘ا سهجم لِإ ٌارٓرتقا طرلهخارةاإدا لجىة فعرت 7.6.4
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 طرلهخاا وهراقبة  طضبو سقٓاو ـتقٓٓو دٓدتح طرلهخاا إدارة ٓفةوظ لِوتت 7.6.5

 .لكمٓةا طرلهخاوا ٓةردلفا طرلهخاا وىهست عمِ رةهسته بصفة هىٍا دلحوا
ٓكؿ تلٓاوهسئو دور كةربالش لخاصةا كهةولحا ٚئحة ددتح أف بٓج 7.6.6  ٌو
 .الهخاطر ادارة وظٓفة
 طرلهخاا تجباوا تشهؿ رى،خأ إشرافٓة أو قابٓةر تمباطهت يبأ ٘خٛؿا ودوف
 :ٓمْ ها رلحصا ٚ لهثاؿا سبٓؿ عمِ   إدارة ٓفةوظ
 .الهخاطر ادارة استراتٓجٓة تىفٓذ(  أ

 .الشركة لٍا تتعرض قد التْ الهخاطر هراقبة( ب
 طضبو سقٓاو ـتقٓٓو دٓدلتح طرلهخاا دارة٘ فعالة واجراءات تسٓاسا ضعو( جػ

 .هىٍا دلحوا طرلهخاا وهراقبة
 .ٍاطضبو هىٍا ولمحد التصحٓحة طواتلخا واقتراح لىاشئةا طرلهخاا دٓدتح( د
 اجراء خٛؿ هف) لٍا تعرضٍا وهدى طرلهخاا تحهؿ عمِ كةرلشا درةق ـتقٓٓ( ٌػ

 .دوٓرة بصفة( الهثاؿ سبٓؿ عمِ التحهؿ اختبارات
 .لمطوارئ خطة وضع( و
 .كةربالش طرلهخاا إدارة ـاظى ءةكفاو فعالٓة فلضها لعمٓاا دارة٘ا هع ؽلتىسٓا( ز

 ٚئحة هع ؽفوآت بها  تٍاطىشوأ بأعهالٍا طرلهخاا إدارة ٓفةوظ ـوتق أف بٓج 7.6.7
 .سسةؤلها فع درةصا رىخأ إشرافٓة أو قابٓةر تمباطهت وأي طرلهخاا إدارة

 .بٚكتتاا  ٓفةوظ فع هستقمة طرلهخاا إدارة ٓفةوظ وفتك أف بٓج 7.6.8
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 ـفتٍرهع وىهستو طرلهخاا إدارة ٓفةوظ فْ فلعاهمٓا ددع بٓتىاس أف  بجٓ 7.6.9
 دبح كةرلشا فتعٓ أف عمِ ،كةرلشا عهاؿأ دتعقٓ دىهو بٓعةوط ـحج هع وخبراتٍـ

 رخادٚوا لحهآةا فلتأهٓ رخوآ لصحْوا ـلعاا فلمتأهٓ طرهخا إدارة فع ٚوهسئ ىِأد
 ـلعاا فلتأهٓا رستها لتْا كاتلمشر  بالىسبة دحوا طرهخا ؿوبهسئ ءٚكتفاا فٓهكو.
 .فقط دخارٚوا لحهآةا فتأهٓ رستها لتْا ؾتم أو طفق لصحْوا

 أي أو ذيلتىفٓا سئٓرلا لِإ ٌارٓرتقا طرلهخاا إدارة ٓفةوظ فعرت أف فٓهك 7.6.10
  إدارة لجىة هع رلهباشا ٚتصاؿا طرلهخاا إدارة لهدٓر حٓتا أف بٓجو ر،خآ ذيتىفٓ
 .قمةرع دوف طرلهخاا
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 عام    8.1

ٓجب أف ٓتـ إىشاء عدد هىاسب هف المجاف وفقا لهتطمبات الشركة  8.1.1 
 ـ بهٍاهً عمْ أكهؿ وجً . والظروؼ، وذلؾ لتهكٓف هجمس ا٘دارة هف القٓا

جب أف ٓكوف هتفقا هع  8.1.2 ٓخضع تشكٓؿ تمؾ المجاف إلْ هجمس ا٘دارة ٓو
ا٘جراءات العاهة الهوضوعة هف قبؿ هجمس ا٘دارة الهتهثمة فْ  هٍاـ وفترة عهؿ 
المجاف والصٛحٓات الهخولً لٍا وكذلؾ طٓرقة هراقبة هجمس ا٘دارة لىشاط تمؾ 

ىة أف ترفع تقٓررا لهجمس ا٘دارة عف ىشاطٍا وكذلؾ الىتائج المجاف . وعمْ المج
والقرارات التْ توصمت إلٍٓا بشفافًٓ تاهً . وعمْ هجمس ا٘دارة اف ٓتعقب ىشاط ٌذي 
المجاف لمتأكد هف أف اٖىشطة التْ ٓعٍد إلْ ٌذي المجاف تىفٓذٌا تتـ عمْ الىحو 

وافؽ هجمس ا٘دارة عمْ لوائح جهٓع لجا شهؿ عدة لجاف الواجب . ٓو ف الهجمس ، ٓو
 كالمجىة التىفٓذٓة ولجىة اٚستثهار ولجىة التدقٓؽ ولجىة اٖجور والهكافأت . 

ٓجب أف ٓعٓف عدد كاؼ هف أعضاء هجمس ا٘دارة الغٓر تىفٓذٓٓف فْ  8.1.3
المجاف التْ تٍتـ باٖىشطة التْ قد تىطوي عمْ تضارب فْ الهصالح ،هثؿ  التأكد 

ر الهالٓة والغٓر هالًٓ وهراجعة العقود الهوقعة هف قبؿ اٖطراؼ هف سٛهً التقآر
ً هجمس ا٘دارة وتعٓٓف الهدراء التىفٓذٓٓف و تحدٓد  ذات الصمة والترشح لعضٓو

 الهكافآت . 
ٓهكف لمهجمس أف ٓىٓب المجاف فْ بعض هسئولٓاتً بها فْ ذلؾ إعداد  8.1.4

 قراراتً وتىفٓذٌا . 
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ٓجب عمْ المجاف أف تبقْ  هجمس ا٘دارة عمْ عمـ  بعهمٍا وقراراتٍا وكذلؾ  8.1.5

 عهؿ العضو وقراراتً فْ الوقت الهىاسب .
ٓش فْ أي هسألة تدخؿ ضهف ىطاؽ ٓهكف لمجاف أف تسهح بإجراء التفت 8.1.6

هسئولٓاتٍا وعمْ الىحو الهىصوص عمًٓ فْ هٓثاؽ تحدٓد واجباتٍا وبالتالْ اٖخذ فْ 
 اٚعتبار بههارسات الهجهوعات الهىاظرة وأفضؿ الههارسات العاهة . 

ٓتـ همئ الوظائؼ فْ المجاف بأغمبٓة أصوات هجمس ا٘دارة فْ اٚجتهاع   8.1.7
 وظائؼ الشاغرة . التالْ لوجود ال

 ٓتـ عزؿ أعضاء المجاف بأغمبٓة أصوات هجمس ا٘دارة . 8.1.8
 ٓتـ هراقبً أداء المجاف هف قبؿ هجمس ا٘دارة بشكؿ سىوي ) كؿ سىً ( .  8.1.9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  التعاوني للتؤمين العربي الدرع شركة حوكمة الئحة
 55رقم الصفحت : 

 التنفيذية اللجنة
 6116 أبريل

 نهائيت مسودة

 
 

 المجنة التنفيذية  8.2
 الهدف  8.2.1

ٓتـ تعٓٓف المجىة التىفٓذٓة هف قبؿ هجمس ا٘دارة هف أجؿ ههارسً سمطات  8.2.1.1
وهٍاـ الهجمس بٓف إجتهاعات هجمس ا٘دارة و كذلؾ فْ الفترة التْ ٚ ٓكوف فٍٓا 

اصة بهجمس ا٘دارة . ة الخالهجمس فْ حالً إىعقاد وأٓضا لتىفٓذ القرارات السٓاسٓ
 لعضوية ا 8.2.2

تتكوف المجىة هف ثٛثة أعضاء هف هجمس ا٘دارة عمْ اٖقؿ إلْ خهسً  8.2.2.1
 أعضاء عمْ اٖكثر . 

رأس اٖخٓر إجتهاعات  8.2.2.2 وٓختار اٖعضاء عضو واحد لٓكوف رئٓسا ٓو
جودٓف . المجىة . وفْ حالة غٓابً ، تختار المجىة رئٓس هؤقت هف اٖعضاء الهو 

وهف الههكف لعضو المجىة التىفٓذٓة أف ٓىوب عىً عضو أخر والذي ٓكوف لً حؽ 
ت لثٛثً إجتهاعات فقط .   التصٓو

ة فْ هجمس  8.2.2.3 هدة العضوٓة فْ المجىة التىفٓذٓة ٌْ ذاتٍا هدي العضٓو
 ا٘دارة . 
 اإلجتماعات  8.2.3

قٓاـ بهسئولٓاتٍا شٓرطة أف تىعقد المجىة كمها كاىت ٌىاؾ ضرورة لذلؾ لم 8.2.3.1
 تىعقد ستة إجتهاعات عمْ اٖقؿ فْ السىة الواحدة . 
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ا ، بإخطار ك 8.2.3.2 تابْ  وقد تىعقد المجىة فْ أي وقت ، كمها كاف ذلؾ ضروٓر

 ٘ثىٓف هف أعضاء المجىة عمْ اٖقؿ .  
ٓجب أف ٓتـ ا٘خطار الكتابْ لعقد إجتهاع المجىة قبؿ سبعة أٓاـ عمْ  8.2.3.3

 اٖقؿ هف إىعقادٌا . 
ٓكتهؿ الىصاب القاىوىْ لعقد أي إجتهاع لمجىة التىفٓذٓة بحضور إثىٓف  8.2.3.4

ف ٓحضر شخصٓا لٓس هف اٖعضاء ، إها شخصٓا أو عف طٓرؽ وكٓؿ ، بشرط أ
 أقؿ هف إثىٓف هف اٖعضاء  . 

تتخذ القرارات بتوافؽ أراء ، وفْ حالً الىزاع ، تكوف اٖغمبٓة بثٛثة  8.2.3.5
 ( اٖعضاء الحاضٓرف أو ههثمٍٓـ أف تطمب اٖهر ذلؾ .  3/4أرباع )

 تقدـ تقآرر المجىة إلْ هجمس ا٘دارة فْ إجتهاعً الهقرر عقب إجتهاع 8.2.3.6
رفؽ بً أي توصٓات تهت الهوافقة عمٍٓا هف قبؿ المجىة لهجمس ا٘دارة .    المجىة ٓو

 المسئوليات و المهام 8.2.4 
 الهجمػػػػس عمػػػػِ عرضػػػػٍا قبػػػػؿ الشػػػػركة خطػػػػط هراجعػػػػة المجىػػػػة عمػػػػِ ٓجػػػػب 8.2.4.1
 . عمٍٓا لمهوافقة

 و تتوافػػػػؽ بالشػػػػركة الخاصػػػػة العهمٓػػػػات أف هػػػػف التأكػػػػد المجىػػػػة عمػػػػِ ٓجػػػػب 8.2.4.2
 .       الشركة أٌداؼ لتحقٓؽ  ;المجىة خطط

 تقٓرػر كتابػة و, بالشػركة الخاصػة الهالٓػة الىتػائج هراجعػة المجىػة عمِ ٓجب 8.2.4.3
 .  الهٓزاىٓة فْ تغٓرات/ توقعات بأي لمهجمس
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 بػػػأي  الهجمػػػس إبػػػٛغ و ا٘دارة هػػػف الػػػورادة التقػػػآرر هراجعػػػة المجىػػػة عمػػػِ 8.2.4.4
ػػػا ٓجػػػب التػػػْ بػػػاٖهور لتوصػػػْ ٌاهػػػة عواهػػػؿ او احػػػداث  لموصػػػوؿ التطبٓػػػؽ فػػػْ تغٌٓٓر
 .تقدـ ٖفضؿ

 هػػف الهقدهػػة الهٓزاىٓػػة هػػع ِقَبمٍػػا هػػف الهتوقعػػة الهٓزاىٓػػة هراجعػػة المجىػػة عمػػِ 8.2.4.5
ػػػر إعػػػداد المجىػػػة عمػػػِ ٓجػػػب كػػػذلؾ .ا٘دارة  توصػػػٓات بػػػً هرفػػػؽ بالهٓزاىٓػػػة خػػػاص تقٓر
 .    عمًٓ لمهوافقة الهجمس إلِ إرسالً و المجىة

 لٙىتٍػػػاء ا٘دارة هػػػف الهتوقعػػػة السػػػمطات حػػػدود هراجعػػػة المجىػػػة عمػػػِ ٓجػػػب 8.2.4.6
 .عمٍٓا لمهوافقة لمهجمس رفعٍا و الٓوهٓة العهمٓات هف

 و, العمٓػػػػا الٍٓئػػػػة هىاصػػػػب عمػػػػِ الهوافقػػػػة و لهراجعػػػػةا المجىػػػػة عمػػػػِ ٓجػػػػب 8.2.4.7
, الهىصػب فػْ هىػً أعمػِ ٌػو هػف إلػِ او هباشػرة العػاـ لمهدٓر اٖهر إبٛغ و وظائفٍـ

ضات و التعٓٓف لجىة قبؿ هف وارد ٌو كها      .  التعٓو
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 اإلستثمار لجنة 8.3

 الغرض 8.3.1
 ٌػػػو الهجمػػػس رؤسػػػاء هػػػف الهكوىػػػة ا٘سػػػتثهار لجىػػػة وجػػػود هػػػف الغػػػرض إف 8.3.1.1
 السٓاسػػػػات, ا٘دارة, لمشػػػركات الهالٓػػػة الهعػػػاهٛت و الشػػػػركة اسػػػتثهار عمػػػِ ا٘شػػػراؼ
 لهخػاطر التعرض وهراجعة اٚستثهاري، اٖداء هراجعة تشهؿ التْ التوجٍٓٓة والهبادئ

  .الشركة رأسهاؿ ٌٓكؿ وهراجعة ا٘ستثهار إدارة
 العضوية 8.3.2

 5 عف تٓزد ٚ و. اٖقؿ عمِ اعضاء 3 هف المجىة تكوف أف ٓجب 8.3.2.1
 .اعضاء

 ٓدٓر كْ لمجىة كرئٓس هىٍـ واحداً  اختٓار اٖعضاء عمِ ٓجب 8.3.2.2
 اٖعضاء هف هؤقت رئٓس اختٓار ءاٖعضا عمِ غٓابً حالة فْ. المجىة اجتهاعات
ض الهىفذة المجىة تقـو اف الههكف هف. الحاضروف  لً ٓكوف ٚ و آخر عضو بتفٓو

ت حؽ  .فقط اجتهاعات 3 هف اكثر فْ التصٓو
ة هدة ٌْ ا٘ستثهار لجىة بقاء هدة تعتبر 8.3.2.3  .الهجمس فْ العضٓو

 اإلجتماعات 8.3.3
, الهٍاـ ٌذي ٘تهاـ اٖهر لـز كمها اتا٘جتهاع هف عدد المجىة ستعقد 8.3.3.1

اً  إجتهاعات 6 عف ا٘جتهاعات ٌذي عدد تقؿ أٚ عمِ  .سىٓو
ف بحضػػػور وقػػػت أي فػػػْ ا٘جتهػػػاع ٓعقػػػد 8.3.3.2  اٖقػػػػؿ عمػػػِ المجىػػػة هػػػف عضػػػٓو

 .كتابٓاً 
 .  كتابٓاً  ُتسمـ أف ٓجب المجىة بإجتهاع الخاصة أٓاـ السبعة هٛحظات 8.3.3.3
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 إهػػػا الحضػػػور سػػػكوف, عضػػػواف ٌػػػو لمجىػػػة اجتهػػػاع ٖي القػػػاىوىْ الىصػػػاب 8.3.3.4
ض او شخصػػٓاً   اعضػػاء هػػف اثىػػاف عػػف بأىفسػػٍـ الحاضػػروف عػػدد ٓقػػؿ أٚ عمػػِ بػػالتفٓو
 .المجىة

 او الحضػػػور¾  هوافقػػػة ٓمػػػـز الخػػػٛؼ حالػػػة فػػػْ. با٘جهػػػاع اراتالقػػػر  تؤخػػذ 8.3.3.5
 .عىٍـ الىائبوف

 
 فْ ا٘دارة هجمس إلِ المجىة اجتهاعات عف تقآرر إصدار ٓجب 8.3.3.7

 توصٓات أي ٓرافقً المجىة اجتهاع عقب هىتظهة بصورة عقدي الهقرر القادـ اجتهاعً
 .المجىة عمًٓ وافقت التْ ا٘دارة لهجمس
 : المسئوليات و هامالم 8.3.4

 اٚستثهآرة،السٓاسػػػػات اٌٖػػػػداؼ عمػػػػِ وا٘شػػػػراؼ الصػػػػٓاغة المجىػػػػة ٓجػػػػب 8.3.4.1
ات تشػػهؿ قػػػد والتػػػْ لمشػػركة التابعػػػة والبػػػراهج واٚسػػتراتٓجٓات،  هخػػػاطر، تحهػػػؿ هسػػػتٓو

 .هختمفة عهٛت هف هٓزج او اصوؿ هف وهٓزج
 الىقػد هؤسسػة افقػةهو  عمػِ حصػمت ا٘دارة أف هػف التأكػد المجىػة عمِ ٓجب 8.3.4.2

 قاهػت التػْ اٚسػتثهارات جهٓػع أف و الهقترحػة اٚسػتثهار سٓاسػة هف السعودي العربْ
 .القاىوىٓة القٓود هع تتعارض ٚ الشركة بٍا

 التػػػْ الهحػػػددة اٚسػػػتثهارات عمػػػِ والهوافقػػػة اسػػػتعراض المجىػػػة عمػػػِ ٓجػػػب 8.3.4.3
 .الشركة عف ىٓابة بٍا قاهت أو قدهتٍا

ض ىػػػةلمج ٓجػػػوز 8.3.4.4  الخارجٓػػػة اٚسػػػتثهارات إدارة أو ا٘دارة إلػػػِ السػػػمطة تفػػػٓو
 والحػػدود السٓاسػػات إطػػار فػػْ الشػػركة عػػف ىٓابػػة الفردٓػػة اٚسػػتثهآرة العهمٓػػات لتىفٓػػذ

  و الشركة عف ىٓابة اٚستثهآرة الهعاهٛت عمِ ولمهوافقة المجىة قبؿ هف الهعتهدة
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  .الهفوضة السمطة ٌذي تتجاوز التْ

 بػػػػػٓف الهقارىػػػػػة أسػػػػػاس عمػػػػػِ اٚسػػػػػتثهاري اٖداء تقٓػػػػػٓـ المجىػػػػػة عمػػػػػِ ٓجػػػػػب 8.3.4.5
 هعػػآٓر هػػع بالهقارىػػة, لٍػػا الهخطػػط و الخالصػػة الشػػركة هكاسػػب و الفعمٓػػة الهكاسػػب

 اٚعتبػػػار فػػػْ التقٓػػػٓـ ٌػػػذا وسػػػٓأخذ.لٕخػػػر وقػػػت هػػػف تحدٓػػػدٌا فػػػْ لحػػػؽا لمجىػػػة أخػػػرى
ات لٛستثهار التوجٍٓٓة والهبادئ لمسٓاسات اٚهتثاؿ  .الخطر وهستٓو

 :ٓمْ هاوهف تمؾ الهٍاـ أٓضًا  8.3.4.6
 .رسهٓة بصورة وتىفٓذٌا أدائٍا وهراجعة اٚستثهار سٓاسة واعداد صٓاغة( أ

 .صوؿاٖ هف فئة كؿ أداء هراجعة( ب
 .اٚستثهآرة لمسٓاسة العاهة الهخاطر هتابعة( جػ
 . دارة٘ا سهجم لِإ ٓةرٚستثهاا ةظلهحفا أداء رٓرتق فعر( د

 رٚستثهاا ٚئحة تمباطبهت رباٚستثها لهتعمقةا ةطٖىشا كافة التػػػػػػػػػػػزاـ فه دلتأكا( ٌػػػػػػػػػػػػ
 .لعٛقةا ذات رىٖخا ئحوالموا هةظٖىا تمباطهتو سسةؤلها فع درةلصاا
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 :والمكافآت الترشيحات لجنة 8.4

 : العضوية 8.4.1
ػػد ٚو أعضػػاء ثٛثػػة عػػف ٓقػػػؿ ٚ عػػدد هػػف المجىػػة تتػػألؼ اف ٓجػػب 8.4.1.1  عػػػف ٓٓز

 .الهجمس اعضاء هف اٖعضاء ةأغمبٓ تكوف أف .أعضاء خهسة
 .المجىة رئٓس الهجمس اعضاء ٓعٓف 8.4.1.2
ٓة هدة 8.4.1.3 ة هدة ٌْ المجىة ٚو  .الهجمس فْ العضٓو
 المجىػػة وهػػدة هكافػػآتٍـ المجىػػة، أعضػػاء تعٓػػٓف وهعػػآٓر عهمٓػػة تحدٓػػد ٓجػػب 8.4.1.4
 قبػػؿ هػف  ـوهسػػؤولٓاتٍ واجبػاتٍـ ٖداء اٖعضػاء قبػػؿ هػف اتباعٍػػا الواجػب وا٘جػراءات

 .العاهة الجهعٓة فْ الهساٌهٓف هف الهىاسبة الهوافقات توضٓح ٓتـ أف وعمِ الهجمس
 اجتماعات 8.4.2

 ، بهسػػؤولٓاتٍا اٚضػػطٛع إلػػِ الضػػرورة دعػػت كمهػػا المجىػػة تجتهػػع سػػوؼ 8.4.2.1
ا اٖقؿ عمِ اجتهاعٓف عقد ٓتـ أف شٓرطة  .سىٓو

جوز 8.4.2.2  هػف اٖقػؿ عمػِ اثىػٓف قبؿ هف بطم إذا وقت أي فْ اٚجتهاع عقد ٓو
  .كتابٓاً  ، المجىة أعضاء

  .كتابٓاً  ا٘جتهاع اجتهاعا ٘ىعقاد كإشعار اٖقؿ عمِ أٓاـ سبعة ٓعطِ 8.4.2.3
 القػادـ اجتهاعػً فْ ا٘دارة هجمس إلِ المجىة اجتهاعات عف تقآرر تصدر 8.4.2.4

 هجمػس ؿ توصػٓات أي هعػً هرفقػاً  المجىػة اجتهػاع عقػب هىتظهػة بصػورة عقدي الهقرر
  .المجىة عمٍٓا وافقت الذي ا٘دارة
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 الغرض 8.4.3

 أف ٓىبغػػػْ الػػػذي هػػػف لتحدٓػػػد الىٍائٓػػػة الهسػػػؤولٓة الشػػػركة هسػػػاٌهْ ٓتحهػػػؿ 8.4.3.1
 تتحهػػػؿ أف ٓجػػػب المجىػػػة أف بػػػً الهسػػػمـ فهػػػف ، ذلػػػؾ وهػػػع الػػػدرع العربػػػْ. فػػػْ ٓهػػػثمٍـ

  .أعضاءي و الهجمس أداء هراجعة و لتقٓٓـ الهسؤولٓة
 و وهسػػػؤولٓات واجبػػػات فٍػػػـ عمػػػِ الهػػػدٓٓرف هسػػػاعدة عػػػف هسػػػؤولة المجىػػػة 8.4.3.2
 تػػدعو أف جىػػة لػػؿ ٓجػػوز . الهػػدٓٓرف ٚختٓػػار هىاسػػبة الهجمػػس ٓراٌػػا التػػْ الهعػػآٓر
 و اٚىتخابٓػة العهمٓػة و ، الهجمػس دور وشػرح ترشٓحٍـ لهىاقشة هعٍـ لمقاء الهرشحٓف
 . الهجمس ٓعتهدٌا التْ الهعآٓر

 واٖجور، بالرواتب ٓتعمؽ فٓها بالتزاهاتً الوفاء فْ الهجمس المجىة تساعد 8.4.3.3
ض الهتعمقة بهسؤولٓاتً اٚضطٛع فْ تساعدي كذلؾ  .الشركة لضباط بالتعٓو

 ومسؤوليات واجبات  8.4.4
ة شٓحربالت دارة٘ا لهجمػػػس وصػػػٓةلتا( أ  تمباطلمهت وفقػػػا ولجاىػػػً دارة٘ا سهجم لعضػػػٓو
 .دةلهعتها رلهعآٓوا تلسٓاساوا اهٓةظلىا

 سهجم ٓةولعض لهىاسبةا راتلهٍاا فه بةومطلها تلٛحتٓاجا ٓةولسىا جعةالهػػػػػػػػػػػػرا( ب
 لجاىًو سلهجما ٓةولعض بةومطلها تٌٛؤلهوا دارتلمق ؼصو دادعوا لجاىًو دارة٘ا
 .سلهجما فلجا أو/و سلهجما ٖعهاؿ ولعضا ٓخصصً أف ـزٓم ذيلا تقولا دٓدتحو

 ٓةدور بصفة فٍٓا ؼلضعا بىواج دٓدتحو لجاىًو سلهجما كٓبةرتو ٌٓكؿ ـتقٓٓ( ػجػػػػػػػػػػػػ
 .لهعالجتٍا هةزلٛا طواتلخا واقتراح
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 ربتضا ودجو دـع فه دلتأكوا لجاىًو سلهجما ءعضاأ ستقٛلٓةا وهراقبػػػػػػػػػػػػػػػػػة ـتقٓٓ( د

 .فلهستقمٓا ءٖعضاا ستقٛلٓةا فه ويسى بشكؿ دلتأكا ؾلذ فْ بها ،لهصالحا فْ
 لجاىًو دارة٘ا سهجم ءعضاأ تهكافآو تٓضاولتع ضحةوا تسٓاسا ضعو( ٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .العمٓا دارة٘ا ءعضاوأ
 .دوري بشكؿ لجاىًو الهجمس ءعضاأ أداء ـتقٓٓ( و
 .لعمٓاا دارة٘ا ءعضاأ واعفاء فتعٓٓ صٓخ فٓها التوصٓة( ز
 دارة٘ا ءعضاأ ركباو ذيلتىفٓا لمػػرئٓس الػػوظٓفْ التعاقػػب واجػػراءات سٓاسة ضعو( حػػػ
 .ـلٍ ٓفْظو لا بلتعاقا واجراءات خطط ؽبٓطت وهراقبة لعمٓاا
 لعمٓاا دارة٘ا ءبأعضا لخاصةا تٓضاولتعا ططخ هراجعة( ط
 .دارة٘ا سهجم ءٖعضا دوريلا بٓدرلتوا ٓفْرلتعا ىاهجرلبا عمِ اٚشراؼ( ي
 .تلهكافآوا تشٓحاربالت لهتعمقةا لهسائؿا ؿوح سلمهجم التوصٓة( ؾ

 كػػػػػػػػػػػػؿ) سلهجما أداء ـبتقٓٓ  تلهكافآوا حػػػػػػػػػػػػاتشٓرلتا لجىة ـوتق أف بٓج 8.4.4.20
 سهٓةر هعػػآٓر باسػػتخداـ اٖقػػؿ عمػػِ سػػىوي بشػػكؿ( ككػػؿ والهجمػػس حػػدة عمػػِ عضػػو

 .عٓةوضوهو شفافةو
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 لجنة المراجعة  8.4

 الهدف  8.5.1
راجعة لرؤساء هجمس ا٘دارة ٌو هساعدة الهجمس عمِ الٍدؼ اٖوؿ لمجىة اله

 ا٘شراؼ عمِ هسئولٓات الرقابة هع احتراـ: 
 هحاسبة وهراجعة الشركة وعهمٓات تقدٓـ التقآرر الهالٓة.  8.5.1.1
 ىزاٌة القوائـ الهالٓة لمشركة.  8.5.1.2
ستقٛلٓة هراجعْ إستقٛلٓة الشركة.  8.5.1.4 ٛت وا   تعٓٓف وتقٓٓـ الهٌؤ

 العضوية 8.5.2
أعضاء تحتوي  5أعضاء ٚو تٓزد عف  3تتألؼ المجىة عمِ اٖقؿ هف  8.5.2.1

 عمِ أخصائْ شئوف هحاسبٓة وهالٓة الذي ٓصبح هستقؿ عف ا٘دارة التىفٓذٓة. 
 رئٓس المجىة ٓصبح عضو هجمس هستقؿ وغٓر تىفٓذي.  8.5.2.2
 ء والرئٓس. سىوات وقد ٓعاد إىتخاب اٖعضا 3هدة المجىة  8.5.2.3
ٓتـ هتابعة عهمٓة وهعآٓر تعٓٓف أعضاء المجىة وهدة المجىة وا٘جراءات  8.5.2.4

هف خٛؿ اٖعضاء لتقٓٓـ واجباتٍـ وهسئولٓاتٍـ التْ تتحدد هف خٛؿ الهجمس 
 والحصوؿ عمِ الهوافقات الهىاسبة هف الجٍات الهعىٓة فْ الجهعٓة العهوهٓة. 

 إجتماعات  8.5.3
هرات خٛؿ العاـ، هع حؽ عقد إجتهاعات إضافٓة كمها  4ابؿ المجىة ستتق 8.5.3.1

 ٓتطمب اٖهر. 
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ف عمِ  8.5.3.2 قد ُٓعقد ا٘جتهاع فْ أي وقت إذا تطمب اٖهر بحضور عضٓو

 قؿ هف المجىة لمتسجٓؿ. اٖ
 أٓاـ لتسجٓؿ إجتهاع المجىة.  7عمِ اٖقؿ  8.5.3.3

 أدوار ومسئوليات        8.5.4
ضهاف ا٘لتزاـ بتطبٓؽ القواىٓف والموائح هف خٛؿ هسئوؿ التقٓٓد  8.5.4.1.1

 با٘ضافة إلِ الهراجعٓف الداخمٓٓف والخارجٓٓف. 
ـ هكتهمٓف، هتضهىة هراجعة القوائـ الهالٓة الهؤق 8.5.4.1.2 عتباٌر ة وا  تة والسىٓو

ىعكاس الهبادئ الهحاسبٓة الهىاسبة.  عرض الهعموهات عمِ أعضاء المجىة وا 
الهراجعة الهستهرة لتطبٓؽ السٓاسات الهحاسبٓة والهالٓة وعرض  8.5.4.1.3

 التعمٓقات والتوصٓات فْ كؿ السٓاسات الخاصة بالهجمس. 
 ظاـ التحكـ الداخمْ لمدرع العربْ. هراجعة كفاءة وىزاٌة ى 8.5.4.1.4
ا.  8.5.4.1.5  ٓتقابؿ الهراجعوف الخارجٓوف تىفٓذٓا هع المجىة عمِ اٖقؿ هرة سىٓو
 متابعة وظائف المراجع الداخمي  8.5.4.2.1
الهراجعة هع ا٘دارة وهدٓر الهراجعة الداخمٓة واٖىشطة والتوظٓؼ  8.5.4.2.1

 ة. والٍٓكؿ التىظٓهْ لمهراجعة الداخمٓ
الهراجعة هف وقت ٔخر التكمفة الفعمٓة لمهراجعة وضهاف ا٘ستقٛلٓة  8.5.4.2.2

 لوظائؼ الهراجعة الداخمٓة عف الوظائؼ اٖخرى.   
هراجعة خطط وتقآرر ا٘ىجاز لمهراجعة الداخمٓة هىاقشة التقآرر  8.5.4.2.3

ستجابة ا٘دارة وتقٓٓـ  التىفٓذ لخطط العهؿ.  الىاجهة هف هراجعات الهراجعة الداخمٓة وا 
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التأكد هف عدـ وجود هبررات أو قٓود لهراجعة وا٘تفاؽ عمِ التعٓٓف  8.5.4.2.4

 وا٘ستبداؿ أو إقالة هدٓر الهراجعة الداخمْ. 
عمِ اٖقؿ هرة كؿ سىة ، هراجعة أداء هدٓر الهراجعة الداخمْ وا٘تفاؽ  8.5.4.2.5

ة وتعدٓؿ الرواتب.  ضات السىٓو  عمِ التعٓو
دارة الهوارد.  8.5.4.2.6  هراجعة وظٓفة الهراجع الداخمْ لضهاف كفآة وا 
ا٘شراؼ عمِ قسـ الهراجعة الداخمٓة فْ أداء الهٍاـ وهراجعة فعالٓة  8.5.4.2.7

 الهراجع الداخمْ.  وظٓفة
عداد تقٓرر هكتوب عف الهراجعة  8.5.4.2.8 هراجعة إجراءات الهراجع الداخمْ وا 

 وتوصٓاتٍا بكؿ احتراـ لٍا. 
 التوجًٓ وا٘شراؼ ٖي هشروعات هتخصصة أو التحقٓقات الضروٓرة.  8.5.4.2.9
 هتابعة وظائؼ الهراجع الخارجْ   8.5.4.3

عادة التعٓٓف إزالة وهكافأة الىظر والتوصٓة لمهج 8.5.4.3.1 مس والتعٓٓف وا 
 الهراجعوف الخارجٓوف، إستقالة، إقالة الهراجعوف الخارجٓوف. 

 هراجعة إستقٛلٓة وأٌداؼ التعٓٓف وأداء الهراجعوف الخارجٓوف.  8.5.4.3.2
هىاقشة والهوافقة هع طبٓعة وىطاؽ الهراجعٓف الخارجٓف وخطة الهراجع  8.5.4.3.3

ات اٌٖهٓة الىسبٓة قبؿ البدء فْ هتضهىا أي تغٓ ٓرات هخطط لٍا لمهجاؿ وهستٓو
 الهراجعة. 

ا٘شراؼ عمِ أىشطة الهراجع الخارجْ والهوافقة عمِ أي ىشاط ضهف  8.5.4.3.4
 هجاؿ عهؿ الهراجعة أثىاء أداء واجباتٍـ. 
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هراجعة ىتائج وتقآرر الهراجع الخارجْ لضهاف تىاسب وصحة العهؿ  8.5.4.3.5

 الذي ٓتـ وقت هحدد. 
هراجعة تىظٓـ بىود جدوؿ اٖعهاؿ فْ إجتهاعاتٍـ وهٛحظة الحسابات  8.5.4.3.6

رات ،، إف الغٓر هىفذة & وتوصٓات ظٍور حاٚت لخطط العهؿ هع توضٓح الهتأخ
 وجد. 

هراجعة إذا تطمب اٖهر وأخذ إجراء لتحسٓف جودة تقدٓـ الهساعدة  8.5.4.3.7
 لمهراجع الخارجْ فْ أداء إجراءتٍـ. 

ضهاف بسبب التىسٓؽ بٓف الهراجع الداخمْ والخارجْ لٗداء اٖحسف  8.5.4.3.8
عموهات لكؿ الهسئولٓات واٖدوار لتحسٓف ا٘تصاٚت بٓف أخٓرف وهشاركة اله

 لضهاف التغطٓة الجٓدة وتجىب التدخؿ والتكرار لمهجٍودات. 
 اإللتزام  8.5.4.4

هراجعة فعالٓة الىظاـ لهتابعة ا٘لتزاـ بالقواىٓف والموائح تحقٓؽ وهتابعة  8.5.4.4.1
 ىتائج ا٘دارة )هتضهىا اٖعهاؿ التأدٓبٓة( فْ حاٚت عدـ ا٘لتزاـ. 

ات هف قبؿ ٌٓئات تىظٓهٓة وأي هٛحظات هراجعة ىتائج أي فحوص 8.5.4.4.2
 هراجعٓة. 

تىفٓذ تحدٓثات هىظهة هف قبؿ ا٘دارة وهوظؼ ا٘لتزاـ حسب أحواؿ  8.5.4.3.3
 ا٘لتزاـ. 

 
 



 

  التعاوني للتؤمين العربي الدرع شركة حوكمة الئحة
 68رقم الصفحت : 
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 نهائيت مسودة

 
 لخبراء واإلستشاريينإشراك ا  8.5.4.5

ٓهكف تهكٓف المجىة حسب ها تراي هىاسب لهشاركة أي هتخصص أو إستشاري 
 خارجْ كها ٓتطمب اٖهر. 

قالة الهستشار الخارجْ والخبراء الخارجٓف.  8.5.4.5.2 لمجىة السمطة با٘حتفاظ وا 
وط هتضهىا السمطة لمهوافقة عمِ دفع الهصآرؼ لخبراء الهستشار وا٘لتزاـ بأي شر 

 أخرى. 
توفر الششركة الىتٓجة الهىاسبة كها ٓتحدد هف قبؿ الممجىة لدفع  8.5.4.5.3

 الهصآرؼ الهطموبة وهصروفات ٌذي الجٍات. 
 مسئولية تقديم التقارير   8.5.4.6

إرساؿ التقآرر الهىتظهة عف المجىة واٖىشطة والقضآا والتوصٓات  8.5.4.6.1
 الهتعمقة لرئٓس هجمس ا٘دارة. 

توفٓر قىاي لٙتصاؿ بٓف الهراجع الداخمْ والهراجع الخارجْ ورؤساء  8.5.4.6.2
 هجمس ا٘دارة. 
إرساؿ تقٓرر سىوي لمجٍات الهعىٓة ٓصؼ هكوىات المجىة وهسئولٓاتٍا  8.5.4.6.3

وكٓفٓة إدارتٍا وأي هعموهات هطموبة لكؿ دور هتضهىا الهوافقة عمِ الخدهات التْ 
 لـ تراجع. 

 راجعة أي تقآرر أخرى لقضآا الشركة هرتبطة بهسئولٓات المجىة. ه 8.5.4.6.4
فصاحا 8.5.4.7  .ت هرتبطة بٍاقوائـ هالٓة وا 
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ة هراجعة البٓاىات الغٓر دقٓقة والق 8.5.4.7.1 وائـ الهالٓة الهدققة السىٓو

دارة اٖهور التْ تحتاج لىقاش  وا٘فصاحات الهرتبطة وهىاقشة الهحاسبات الهستقمة وا 
 هتضهىا: 
o  الجودة با٘ضافة إلِ الهبادئ الهحاسبٓة الهقبولة الُهطبقة فْ القوائـ الهالٓة

 و... 
o لشكوؾ أو سٓاسات هحاسبٓة هتغٓرة وجدٓدة، والتقدٓرات الٍاهة واٖحكاـ وا

 الهعاهٛت الغٓر عادٓة وسٓاسات هتعمقة ببىود القوائـ الهالٓة الٍاهة. 
هراجعة الهبادئ الهحاسبٓة الٍاهة والسٓاسات والههارسات التْ ٓتـ  8.5.4.7.2

هتابعتٍا هف قبؿ هجاؿ الهحاسبة الخاص بالشركة وتقدٓـ تقٓرر عف الىتائج الهالٓة 
 ضهف التوصٓات هع فائؽ ا٘حتراـ. لمعهمٓات وتقدٓـ الىصح لمهجمس تت
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 مسئول اإللتزام    9.1

تشٓر الشركة إلِ هوظؼ ا٘لتزاـ الذي ٓتـ هتابعتً هباشرة هف قبؿ لجىة  9.1.1
 .  SAMAوقد ٓتصؿ هباشرة بػػ الهراجعة 
هوظؼ ا٘لتزاـ هسئوؿ عف ضهاف إلتزاـ الشركة بقواىٓف التأهٓف والموائح  9.1.2

، وأي لوائح أخرى الصادرة هف الٍٓئات التىظٓهٓة. هٍاـ  CMAالتىظٓهٓة ولوائح 
 . 1ٚبد هف أدائٍا هف قبؿ هوظؼ ا٘لتزاـ ُهدرجة بهرفؽ 

ضات أو  لمجىةر ٓقدـ هوظؼ ا٘لتزاـ تقٓر 9.1.3 الهراجعة الداخمْ عف أي تعٓو
 هدفوعات هطموبة التْ تىدرج هع هدفوعات الهطالبة بالهعآٓر الفىٓة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  التعاوني للتؤمين العربي الدرع شركة حوكمة الئحة
 71رقم الصفحت : 
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 المراجع الداخمي  9.2

ٓجب أف ٓكوف لمشركة وظٓفة هراجع داخمْ هستقؿ التْ تتـ هف خٛؿ  9.2.1
 هراجع داخمْ أو هجهوعة هراجعٓف داخمٓٓف. 

قسـ الهراجعة الداخمٓة هسئوؿ عف توفٓر تأكٓدات هعقولة التْ تعتبر هفتاح  9.2.2
 تىظٓهْ وأحكاـ إجرائٓة هؤثرة وهىاسبة وا٘لتزاـ بٍا. 

 تقٓرر لمجىة الهراجعة. ٓقدـ الهراجع الداخمْ  9.2.3
 تلسٓاساوا طبوالضا ءةكفاو فعالٓة بتقٓٓـ  خمٓةدالا الهراجعة ٓفةوظ وـتق 9.2.4

 ـٓدتقو بٍا  لتزاـٚا دىهو كةربالش رٓرلتقاا فعر لٓةوآ خمٓةدالا جراءات٘وا
 .لتحسٓىٍا تصٓاولتا
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 االكتواري الخبير
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 نهائيت مسودة

 
 الخبير االكتواري: 110.

 فْ عمٍٓا وصلهىصا تجباوالوا بالهٍاـ فلهعٓا  واريٚكتا رلخبٓا ـوٓق 10.1.1
 هع ؽفوآت بهاو التأهٓف هراقبة ـاظلى ٓةذلتىفٓا لٛئحةا فه( 20) العشٓرف دةلهاا
 التأهٓف واعادة فلتأهٓا تكارلش ٓةوار٘كتا اؿلٗعه ٓهٓةظلتىا لٛئحةاا تمباطهت

 :الهؤسسة عف الصادرة
 .السابق كتوارياٚ هو الهطمَبة َالبٓاىات الهعمَهات عمِ ؿالحصَ. ٥
 .كةلمشر الهالْ كزالهر هراجعة. ٢
 .الهستقبمٓة التزاهاتٍا تسدٓد عمِ كةالشر هقدرة تقَٓن. ٣
 .اٚحتفاظ ىسب تحدٓد. ٤
 .لمشركة أهٓىٓةالت الهىتجات تسعٓر. ٥
 .كةلمشر الفىٓة الهخصصات َاعتهاد تحدٓد. ٦
 .عمٍٓا تَصٓاتًبداء َإ لمشركة اٚستثهارٓة السٓاسة عمِ ا٘طٛع. ٧
 .أخرُ اكتوآرة تَصٓات أّ. ٨
 

ًٚ كتوارياٚ الخبٓر ٓعتبر: ثاىٓاً  وػه كةرػػلمش ًػٓقده اػعه ةػهٍىٓ هسؤَلٓة هسؤَ
 ٓقدن أو ،كةالشر طمب عمِ بىاءا ،كتوارياٚ الخبٓر َعمِ ،خدهات أَ استشارات

 :أتْ كةالشر ٘دارة
 تقبمْػَالهس الحالْ الهالْ الَضع عو الصحٓحة كتوآرةاٚ َالبٓاىات الهعمَهات. ٥

 .كةلمشر
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 االكتواري الخبير
 6116 أبريل

 نهائيت مسودة

 
 ستَو أقصاي هَعد فْ كةلمشر الفىٓة الهخصصات كفآة عو سىَٓاً تقرٓراً. ٢

 .الهالٓة السىة ىٍآة تارٓخ اً هوػَٓه
 ستَو أقصاي هَعد فْ كةلمشر التأهٓىٓة الهىتجات تسعٓر عو سىَٓاً تقرٓراً. ٣

 اًػَٓه
 .الهالٓة السىة ىٍآة تارٓخ هو
٤ .ًٛ  .كةلمشر اٚستثهار لعائد تحمٓ
٥ .ًٛ  .التأهٓىٓة الهحافظ لتطَر تحمٓ
٦ .ًٛ  .لمهصارٓف تحمٓ
 .الخصَن هع ؿاٖصَ تَافق هدُ. ٧
 .كتتاباٚ سٓاسة فْ َالسمبٓة ا٘ٓجابٓة التطَرات. ٨

 ةػلمهؤسس قػفٓح ،َقتٍا فْ الدراسات ٌذي إعداد طمب فْ كةالشر قصرت َإذا
 .الهطمَبة بالهٍان لمقٓان كةالشر حساب عمِ اكتواريخبٓر  تعٓٓو
 الهحاسب عمٍٓا ٓطمع التْ الهستىدات أحد كتوارياٚ الخبٓر تقرٓر ٓكَو: اًثالث

 القاىَىْ
 تنػٓ كها ،كةلمشر هستقبمٓة أَ حالٓة هخاطر أّ هٛحظة عىد َخاصة الخارجْ

 . حٓىً فْ التقرٓر ٌذا هو بىسخة الهؤسسة تزَٓد
 أو لمشركة تقبمٓةػهس أَ حالٓة هخاطر أّ هٛحظة عىد كتوارياٚ الخبٓر َعمِ
ًٛ تقرٓراً بذلك ٓقدن  ا٘دارة سػهجم ِػَعم ،رةػهباش كةالشر إدارة لهجمس عاج

 .َٓهاً عشر خهسة ؿخٛ بٍا الهؤسسة َهَافاة عمًٓ هرئٓاتً بداءَإ التقرٓر هراجعة
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 للشركة العليا دارةاإل
 6116 أبريل

 نهائيت ودةمس

 
 االدارة العميا لمشركة:

 .هٓةولٓا كةرلشا تاطىشا عمِ شراؼ٘ا لٓةوهسئ لعمٓاا دارة٘ا تتولِ 11.1.1
 أو قابٓةر تمباطهت يبأ ٘خٛؿا ودوفتكوف هسؤولٓات اٚدارة العمٓا  .11.1.2
 :ٓمْ ها رلحصا ٚ لهثاؿا سبٓؿ عمِ لعمٓاا دارة٘ا  تجباوا تشهؿ رى،خأ اشرافٓة

 .لمشركة اٚستراتٓجٓة الخطط تىفٓذ( أ
 .لمشركة الٓوهٓة اٖىشطة ادارة( ب
 .وهراقبتٍا هىٍا دلحوا سقٓاو طرلهخاا دٓدلتح جراءات٘ا ضعو( جػ
 قابةرلا ـاظى فعالٓةو كفاءة فلضها هةزلٛا واٚجراءات تلسٓاساا ضعو( د

 .الداخمٓة
 .الحسابات وهراجعة الهستىدات حفظ( ٌػ
 .لًٓإ رٓرلتقاا فعور دارة٘ا سجمه تجٍٓاوت ؽفو لعهؿا( و
 .فههك دح بأقصِ  واٚشرافٓة قابٓةرلا تمباطلهتا كافة ءستٓفاا فضها( ز

 ددٓح هفصؿو ؽثوه ٓفْوظ وصؼ فاٚدارة هىصب لكؿ وفٓك أف بٓج 11.1.3
 لٓةوآ( التبعٓة) التقآرر فعر طوطخو تٌٛؤلهوا تصفاوالهوا تلٓاولهسئوا دوارٖا
  تلصٛحٓاا دودحو تلصٛحٓاوا رىٖخا خمٓةادلا تلجٍاا هع لتفاعؿا

 رةلخبوا فةرلهعوا هةزلٛا راتبالهٍا لعمٓاا دارة٘ا ءعضاأ ٓتهتع أف بٓج 11.1.4
 دٓزوت بٓجو. حصٓفةو فعالة بطٓرقة  كةرلشا ةطىشأ إدارة فلضها بةومطلها
ٛت كفاءة حوؿ تهاوبهعم سسةؤلها  سسةؤلها طمب عىد لعمٓاا دارة٘ا ءعضاأ وهٌؤ
 .ؾلذ



 

  التعاوني للتؤمين العربي الدرع شركة حوكمة الئحة
 75رقم الصفحت : 

 للشركة العليا دارةاإل
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 نهائيت مسودة

 
 أداء ؿوح شاهؿ رضبع  دارة٘ا سهجم دٓزوت  لعمٓاا دارة٘ا عمِ بٓج 11.1.5

 ٖقؿ.ا عمِ سلمهجم عجتهاا كؿ خٛؿ دارة٘ا
 لِإ لحاجةا حاؿ  فْو فٓٓودلمسع لعمٓاا ارةد٘ا ؼائوظ فْ ٓةولوٖا وفتك 11.1.6

 لشغؿ ٌؿؤلها وديلسعا رفوات دـع تثباإ فلتأهٓا كةرش فعمِ وديسع رغٓ فتعٓٓ
 اصدرتٍا التْ القٓادٓة بلهىاصا فْ فلتعٓٓا تمباطهت لِإ استىادا الهطموبة ٓفةوظلا

 . ـ 2013 ٓولٓو بتآرخ الهؤسسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1مرفق 
 لتزاـهسئولٓات هوظؼ ا٘

 تتضهف هسئولٓات هوظؼ ا٘لتزاـ ولكىٍا لٓست هحدودة لٕتْ: 
 تنفيذ الموائح  .1

 .  SAMAوضهاف الهوافقة الهسبقة لػ  KSAهتابعة الهخاطر خارج  .1
ر هىتج جدٓد وضهاف الهوافقة الهسبقة لػ  .2  .  SAMAهتابعة تطٓو
 . SAMA توفٓر ىسخ هف إتفاقٓات إعادة التأهٓف هشٓرا لػػ .3
 إجراءات الحكـ الداخمْ هكتوبة. الحفاظ عمِ  .4
 % أو اكثر. 5ٖي عقد جٍة هعىٓة  SAMAالعائد الربع سىوي لػػ  .5
 . SAMAهتابعة تأسٓس هكاتب فرع جدٓد وضهاف الهوافقة الهسبقة لػ  .6
 % . 30وتأكٓد حد أدىِ عاـ   GWPهتابعة بقاء  .7
ت إعادة التأهٓف وتأكٓد حد أدىِ  .8 أو  KSA% فْ 30هتابعة تىاٚز

 . SAMAالهوافقة الهسبقة لػ ضهاف 
ٚ  BBBهتابعة شركات إعادة تأهٓف وتأكٓد ىسبة الحد اٖدىِ  .9 وا 

 .    SAMAضهاف الهوافقة الهسبقة لػ 
إٓجاد التسجٓؿ والهتابعة لكؿ الهطالبات حٓث لمحد اٖقصِ لهرات  .10

ة.   تىظٓـ التسٓو
توفٓر وهتابعة تسجٓؿ الشكاوي وتقدٓـ التقٓرر ىصؼ سىوي لمجىة  .11

 هراجعة. ال
* GWP 10تقٓٓـ ربع سىوي لٗحكاـ الفىٓة. ٓجب أف تتجاوز  .12

 .  SAMA)رأس الهاؿ + ا٘حتٓاطات( ثـ ٓجب التوضٓح لػػ 
لمتسجٓؿ والهتابعة لهعاهٛت "الجًٍ الهتعمقة" وتوفٓر العائد الهىتظـ  .13

 . SAMAلػ 



)تشكٓؿ  SAMAا٘لتزاـ والتأكٓد عمِ التقٓرر السىوي لػ  .14
ة العمٓا، توطٓف هوظفْ السعودٓة، وأخٓرف كها ٓتطمب الهجمس وا٘دار 

 ٓوـ بىٍآة العاـ.  45( خٛؿ  SAMAهف 
 الحفاظ عمِ تسجٓؿ هتخصصْ التأهٓف.  .15
 ٓـو هف ىٍآة العاـ قبؿ ىشروي.  60استٛـ تقٓرر الهراجعٓف خٛؿ  .16
ٓـو هف ىٍآة  90خٛؿ   SAMAإستٛـ القوائـ الهالٓة الدقٓقة لػػ  .17

 العاـ. 
 لمجمعيات مقال .2

لمتعٓٓف أو إعادة التعٓٓف  SAMAلمتأكٓد عمِ الهوافقة الهسبقة هف قبؿ  (1
 لمهراجع خارجْ. 

أشٍر هف  3لمتأكٓد عمِ ىشر القوائـ الهالٓة الهراجعة وفؽ الموائح وخٛؿ  (2
 ىٍآة العاـ. 

ٓوـ هسبؽ لٙجتهاع  10بحد أدىِ  CMAتسمٓـ القوائـ الهالٓة الهراجعة لػ  (3
 ي. العهوهْ السىو 

  غسل األموال قانون مكافحة .3
 قاىوف هكافحةالتواصؿ هع الهراجع الداخمْ لضهاف ا٘لتزاـ هع كافة الجواىب 

 . SAMAهف ىسخة لػ  FIUوتقدٓـ تقٓرر عف الهخالفات لػ  غسؿ اٖهواؿ
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