
1 
 

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 31432الدمام  5719ص ب 

 المملكة العربية السعودية

 

 
 دليل حوكمة الشركة

 
 التاريخ:                                                                    الرقم: 

 المراجعة:                                                                              

 

 

 

  م2016حقوق النشر محفوظة لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني   

 عنوان الوثيقة: دليل السياسات

  



2 
 

 تاريخ االعتماد والتحديث

 م2008ل محل: يح      م2016تاريخ االصدار 

  رئيس قسم ادارة أخطار المؤسسات - محمد عارف اعداد:
  المدير العام التنفيذي –منير البرنو  راجعه:

  رئيس مجلس االدارة -التركيراجع التطابق :عبدالعزيز 
 اجازته الجمعية العمومية. 

 رئيس الجمعية العمومية -عبدالعزيز التركي
 

 

 األقسام المتأثرة وصف المراجعة/التغيير التفويض التاريخ المراجعة

1 
رئيس مجلس  09/05/12

 االدارة
تضمين التغييرات في متطلبات 

قانون حوكمة الشركة الصادر من 
 الهيئة العامة لسوق المال السعودية

 تعددةم

2 

DD/MM/YY تضمين التغييرات التي لوائح  الجمعية العمومية
حوكمة شركات التأمين الصادرة من 

 السعوديةمؤسسة النقد العربية 

 متعددة

 

  



3 
 

 رقم الصفحة            جدول المحتويات
  5 .................................................................................................................. مقدمة -1
 6 ............................................................................................................. تعريفات 1-1
 7 .......................................................................... مباديء حوكمة الشركات الحسنة -2
 9 ............................................................... أصحاب المصلحة اآلخرونالمساهمون و -3
 9 ..................................................................................... الحقوق العامة للمساهمين 3-1
 9 ............................................................................................. وماتالحق في المعل 3-2
 9 ................................................................ الحقوق المتعلقة باالجتماع السنوي العام 3-3
 10 ...................................................................................................... حق التصويت 3-4
 10 .............................................................................. ساهمينحقوق ارباح االسهم للم 3-5
 10 ........................................................................................................... حق الشفعة 3-6
 11 ..................................................................................... المعاملة العادلة للمساهمين 3-7
 11 ................................................................................................. اصحاب المصلحة 3-8
 12 ............................................................................................................ أحكام عامة -4
 12 ............................................................................................... الصالحية والمالءمة 4-1
 12 ............................................................................................................... التعويض 4-2
 14 ......................................................................................................... مجلس االدارة -5
 14 ............................................................................................................... التكوين 5-1
 15 ........................................................................... المستقلون أعضاء مجلس االدارة 5-2
 15 ............................................................................................................ المؤهالت 5-3
  15 .................................................................................. تعيين أعضاء مجلس االدارة 5-4
 16 ............................................................................... وظائف أعضاء مجلس االدارة 5-5
 18 ......................................................................................................... المسؤوليات 5-6
 18 ............................................................................................................... الحقوق 5-7
 19 ................................................................................ االستقالل وتضارب المصالح 5-8
 20 ........................................................................... اجتماعات أعضاء مجلس االدارة 5-9
 21 ................................................... انهاء مجلس االدارة أو انهاء عضوية عضو فيه 5-10
 22 .............................................................................................................. التقرير 5-11
 22 ............................................................................................................... الفاعلية 5-12
 22 ............................................................................................ رئيس مجلس االدارة 5-13
 23 ......................................................................................... سكرتير مجلس االدارة 5-14
 25 ................................................................................................ لجان مجلس االدارة -6
 25 ...........................................................................................لجنة الترشيحات والمكأفأت 6-1
 26 ......................................................................................................... لجنة األخطار 6-2
 27 ....................................................................................................... المراجعة لجنة 6-3
 29 ......................................................................................................... لجنة األخطار 6-4
 29 ...................................................................................................... لجنة االستثمار 6-5
  31 .......................................................................................... وظائف الرقابة الداخلية -7
 31 .................................................................................................. المراجعة الداخلية 7-1
 31 ...................................................................................................... ادارة األخطار 7-2
 32 ............................................................................................................... اإلالتزام 7-3
  34 .............................................................................................. المعيناإلكتواري خبير  -8
 37 ........................................................................................................... االدارةالعليا -9
 38 .................................................................................................... الهكيل التنظيمي 9-1
 39 ............................................................................................... المدير العام التنفيذي 9-2



4 
 

 39 ......................................................................................................... مدير التشغيل 9-3
 39 ........................................................................................................ المدير المالي 9-4
 39 ............................................................................. اعادة التأمين -نائب المدير العام 9-5
 40 .................................................................... غير الطبي -رئيس االكتتاب المركزي 9-6
 40 ................................................................ غير الطبية –رئيس المطالبات المركزية  9-7
 40 ......................................................................................................... المدير الطبي 9-8
 40 ........................................................................................ مدير المبيعات والتسويق 9-9
 41 .......................................................................................... مدير تقنية المعلومات 9-10
 41 .......................................................................................... مدير الموارد البشرية 9-11
 41 ...................................................................... الدمام/الرياض/جدة-المدير االقليمي 9-12

 42 ................................................................................................ المراجع الخارجي -10
    43 .............................................................................................. االفصاح والشفافية -11
 43  ............................................................................................................... عمومي 11-1
 43 ......................................................................... االفصاح في تقرير مجلس االدارة 11-2
 44 ...................................................................................... سياسة االفصاح المستمر 11-3
 45 ............................................................................................ مراجعة وتعديل الدليل -12
 45 ................................................................................................. االعتماد والسريان -13

 
  



5 
 

 مقدمة -1

الدائنون واصحاب المصلحة االخرون في  تشير حوكمة الشركة إلى نظام يضمن فيه المساهمون،"
االطار كل تتضمن  .متعاظم العالمية"شركة ما قيام االدارة بتعزيز قيمة الشركة وهي تنافس في سوق 

الهدف األساسي لحوكمة الشركة هي خلق والحفاظ  القانوني والتنظيمي إلدارة واالشراف على الشركة.
تأسيس  من الضروري على قيمة الشركة الزائدة لجميع اصحاب المصلحة فيها. لتحقيق هذا الهدف،

فيذ النشاطات وبهذا يوضع أساس التطور وتن مباديء رقابة صحيحة وادارة حسنة بجانب أمور اخرى،
التي تخلق القيمة. كما أنه من المهم أن تكون  مباديء الحوكمة المتفق عليها شفافة لجميع اصحاب 

 المصلحة وبهذا تؤمن حقوق اصحاب المصلحة وكذلك دعم مساهمتهم في عملية حوكمة الشركة.

لعربية السعودية اطار حوكمة الشركة من وثيقة واحدة لوائح حوكمة الشركات في المملكة ا لم يأتي
 الصادرة من مجلس ادارة هيئة سوق المال تضع االطار القانوني الرئيس لحوكمة كل مؤسسة عامة،
كما تبعتها  أحكام ولوائح مؤسسة النقد العربية السعودية، أحكام ولوائح مجلس التأمين الصحي التعاوني 

 دية.والقوانين واللوائح االخرى السارية في المملكة العربية السعو

آلية الحوكمة في شركة اتحاد الخليج للتامين التعاوني مضمنة بشكل اساسي في  النظام األساسي للشركة 
ة ضمن أشياء اخرى، الهيكل االساسي للحوكم تضع،هذه الوثائق التأسيسية  قانون الشركات.في وكذلك 

 حوكمة وظيفة دليل الشركة.والواجبات األساسية لمجلس االدارة والمسؤولين التنفيذيين اآلخرين في 
 النظام االساسي للشركة بوضع مباديء الحوكمة الحسنة الشفافة.واكمال  الشركة هي بدعم

على مجلس اإلدارة، االدارة، المسؤولين التنفيذيين والموظفين في الشركة االلتزام بمباديء وممارسات 
ا هداف الشركة. على الشركة أن تبذل جهدالحوكمة الحسنة التي يتضمنها هذا الدليل كدليل لهم لتحقيق أ

وفي نفس الوقت تعلن كل الشركة التزامها  متواصال لخلق الوعي بالحوكمة الحسنة في الشركة،
المتواصل ببيان رسالة ورؤية شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني وجعلها جزءا ال يتجزأ من هذا 

 الدليل.
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 تعريفات 1-1

 السعوديةمؤسسة النقد العربية   ساما

 
 يةالسوق المال هيئة  الهيئة
 )تداول( السعودية السوق المالية    األسهم: سوق 

التعاوني المرخصة من ساما بموجب  شركة اتحاد الخليج للتامين الشركة:
 قانون االشراف على الشركات ولوائحه التنفيذية.

ما هو مقبول لقوانين المملكة العربية  مجلس ادارة الشركة حسب )المجلس( مجلس االدارة
 السعودية.

مجلس االدارة ليترأس عضو مجلس ادارة غير تنفيذي ينتخبه  رئيس مجلس االدارة
 مجلس االدارة وينظم نشاطاته. اجتماعات

ادارة العمل اليومي  الموظف في ادارة األعلى درجة المسؤول عن التنفيذي الرئيس
 أو وظيفتهاالنظر عن مسمى وظيفته  بغض

) أو واحدة من الشركات العديدة التي تعتبر ساما أنها تعمل  شركة شركة ذات عالقة
أو شركة التي  أو أكثر من أسهم الشركة، %5 تملك بانسجام( التي

)منفردة أو مع شركات أخرى تعتبرها ساما أنها  يكون للشركة فيها
 أو أكثر من األسهم.  %5بانسجام( 

ء األسرة اللصيقون اآلباء، األزواج، األحفاد، أي شخص له اأعض أشخاص ذوو عالقة
وفي أي مؤسسة تكون  القرار؛  ذعالقة عمل قد تؤثر في عملية اتخا
 أو أكثر. %5ألي عضو مجلس ادارة مصلحة  

األشخاص الطبيعيون أو القانونيون الذين يتحكمون، بشكل مباشر أم  المساهمون المؤثرون
 أو أكثر من أسهم الشركة. %5أو مجتمعين، في منفردين  غير مباشر،

 عضو مجلس االدارةالمدير التنفيذي/
  التنفيذي

 عضو مجلس ادارة وهو نفس الوقت عضو في االدارة التنفيذية للشركة
 ويشارك في شؤون الشركة اليومية ويتلقى راتبا شهريا نظير ذلك.

 غير مجلس االدارةعضو 
 /المدير غير التنفيذيالتنفيذي

عضو مجلس االدارة الذي يقدم األفكار والمشورة الفنية وال يشارك في 
 وال يتلقى شهريا أو سنويا.  بأي شكل من األشكال في ادارة الشركة

 المدير المستقل/عضو مجلس االدارة
 المستقل 

 )تكن(: إذا لم يكنيعتبر المدير "مستقال 
أو  مساهما مؤثرا في الشركة أو في شركة ذات عالقة بها، -

 كان مساهما مباشرا بأسهم كبيرة في الشركة.
ممثال  لشخص قانوني  يملك خمسة بالمائة من األسهم  -

 في أي شركة من مجموعتها وأ الصادرة في الشركة
 عضوا في مجلس ادارة الشركة الكثر من تسع سنوات -
عضو مجلس ادارة في شركة ذات عالقة بالشركة أو في أي  -

 الل السنتين الماضيتين.من فروعها أو كان واحدا خ
عمل في وظيفة تنفيذية في الشركة أو في أي شركة ذات   -

 عالقة بالشركة.
في شركة ذات عالقة أو في شركة تقدم  موظفا في الشركة، -

)مثل المراجعين لخارجيين، المؤسسات  خدمات للشركة
الخ أو عمل في  أي من الكيانات المذكورة أعاله  االستشارية،

 الماضيتين.خالل السنتين 
مورد مواد للشركة أو عميل للشركة أو متربط بشكل مباشر  -

 بمورد مواد أو عميل.
و كعضلديه عالقة  تعاقدية مادية مع الشركة بخالف صفته  -

 .مجلس ادارة
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 :مباديء حوكمة الشركة الحسنة -2

تعني حوكمة الشركة بأداء الشركات لمصلحة المساهمين، أصحاب المصلحة والنمو االقتصادي. 
 االدارة، المديرين والمساهمين  في الشركة.تركز على مسلك والعالقات بين مجلس 

)مباشرة أو من خالل  لديه عالقة تعاقدية أو تجارية مع الشركة -
مدير( عضو مجلس ادارة أو  كيان هو أو هي مساهم مؤثر فيه،

يدفع للشركة او يستلم منها ما يعادل مائتين  تمخض عنه أن
أو أكثر )بخالف  ( لاير سعودي25،000) وخمسين الف

تعويضه أو تعويضها كعضو في مجلس االدارة والمبالغ 
 ( الماضيتين.2المتعلقة بعقود التأمين( خالل السنتين)

 اي)ويشمل ذلك القريب من الدرجة االولى( ب شخصا ذا عالقة -
عضو مجلس ادارة أو أي مسؤول تنفيذي اول  في الشركة أو 

 في شركة ذات عالقة.
خاضع ألي التزام مالي نحو الشركة أو أي من أعضاء مجلس  -

ادارتها أو ادارتها العليا قد تحد من ممارسته للحكم المستقل 
 واتخاذ القرار.

 

التنفيذي، المدير العام، نوابهم، العضو النتدب، المدير العام  - )االدارة( االدارة العليا
المدير المالي، مديرو االدارات الرئيسة، المسؤولون 

ووظائف  التنفيذيون في ادارة األخطار، المراجعة الداخلية،
 المطابقة والوظائف الماثلة في المؤسسة المالية باالضافة
لشاغلي أي وظائف أخرى تحددها مؤسسة النقد العربية 

 السعودية.

 أعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا - يالالع الوظائف

 االشخاص أو االطراف التي لديها مصلحة في الشركة، - أصحاب المصلحة
المطالبين،  ،وثائق التأمين ويشمل ذلك المساهمين، حملة

الجهات  الموردين، ،الدائنين،مينالموظفين، معيدي التأ
 واالشرافية والمجتمع. التنظيمية

 األب، األم، الزوجة واألطفال - الدرجة االولىاالقارب من 

هذا يمنح كل مساهم حق التصويت يعادل عدد االسهم التي  - التصويت التراكمي
يحق له/لها استخدامها جميعا لمرشح واحد أو  يحملها/تحملها.

تقسيمها بين مرشحيه/مرشحيها المختارين بدون أي تكرار 
 لهذه االصوات

 الشركةحامل االسهم في  - المساهم

هم المساهمون الذين يمثلون درجة من المساهمين التي ال  - المساهمون االقلية
تتحكم في الشركة وبالتالي ليس في وسعهم التاثير على 

 الشركة

قة على موافخبير التأمين الذي تعينه الشركة بعد الحصول  - خبير التأمين المعين
النقد العربية السعودية لتولي المهام  كتابية مسبقة من مؤسسة

الموضحة في  اللوائح العديدة الصادرة من مؤسسة النقد 
 العربية السعودية.
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 من أجل: ةمحوكمة الشركة مصم

 أداء الشركة تعزيز -
 ثقة المستثمرين في الشركةغرس  -
 تقوية ثقة المساهمين والمجتمع في الكيان -
 تعزيز السمعة العامة من خالل المزيد من الشفافية والمساءلة -
لاللتزامات القانونية، والتزامات المساهمين السماح للكيانات بممارسة التصريف الفعال  -

 وااللتزامات األخالقية.

 المساءلة ألسس  توفير آلية  -
 المساعدة في كشف ومنع الغش، عدم األمانة أو السلوك غير األخالقي. -

 

 بيان الرسالة
 اية ممتازة.حموراحة البال بتوفير تقديم عروض تأمينية ممتازة 

 بيان الرؤية 
أكبر خمس شركات تأمين في المملكة العربية السعودية ونقدم منتجات وخدمات أن نصبح من بين 

مبتكرة لعمالئنا،وأن نعزز ربحية المساهمين وأن نكون شركة وطنية مسؤولة تقدم فرصا مهنية ذات 
 معنى لمواطنينا
 القيم الجوهرية

 النزاهة -
 الشفافية -
 تجويد خدمة العمالء -
 المسؤولية االجتماعية -
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 :المساهمون وأصحاب -3

 :حقوق المساهمين العامة 3-1

 يجب أن تكون للمساهمين الحقوق التالية الملحقة بالسهم:

 حصة من األرباح القابلة للتوزيع؛ -

  حصة من أصول الشركة عند تصفية الشركة؛ -

في المداوالت والتصويت في القرارات   حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي والمشاركة -
 ذات العالقة وطرح أفكارهم وهمومهم لمجلس االدارة واالدارة العليا؛

 احاطتهم علما  بمحاضر الجمعية العمومية؛ -
 االشراف على نشاطات مجلس االدارة، ورفع دعاوى مسؤولية ضد أعضاء مجلس االدارة؛ -
ض راالشركة وبالطريقة  التي ال تتع بمصالح لى المعلومات بدون االضرارطالع عالتحري واإل -

 مع  قانون سوق المال وأحكامه التنفيذية؛
 الحق في التصرف في األسهم. -
 ديهم وسائل آمنة لتسجيل الملكية ونقل األسهم.لأن تكون  -

 :الحق في  المعلومات 3-2

 كنها  تم ومعلومات أخرى تمكنه/ بناء على طلبه ولغرض شرعي، توفر للمساهم تقارير دورية
 كفاءة، وهذه المعلومات تكون شاملة، كافية ودقيقة، وقد تتضمن:ومن ممارسة حقوقه بجودة 

  معلومات شخصية ومهنية عن أعضاء مجلس االدارة والمسؤولين التنفيذيين
الشركة وتعامالتهم مع  وأمور معينة أخرى مثل ما يحملون من أسهم في

 الشركة؛
 ة وكبار المسؤولين التنفيذيين.العالقات بين أعضاء مجلس اإلدار 

 .على الشركة استخدام أكثر الوسائل فاعلية في التواصل مع المساهمين 

 .يجب عدم ممارسة أي قصور في توفير المعلومات للمساهمين 

  يحق للمساهمين االقلية أن يقترحوا عقد اجتماع وتضمين بنود في أجندة االجتماع شريطة أن
 أعمال  شرعية.تكون هذه البنود ألغراض 

 :الحقوق المتعلقة باالجتماع السنوي العام 3-3

تعقد االجتماعات العامة السنوية مرة واحدة على األقل  في السنة خالل ستة أشهر من نهاية  (أ
 السنة المالية للشركة.

يعقد االجتماع السنوي العام بناء على رغبة مجلس االدارة. يدعو مجلس االدارة لالجتماع  (ب
على األقل من  %5ام بناء على طلب المراجع أو عدد من المساهمين الذي يمثلون السنوي الع

 رأس مال الشركة.

يوما على األقل   24قبل  ويتم االخطار بهج( يحدد تاريخ ومكان وأجندة االجتماع السنوي العام 
في  عفي صحيفيتين يوميتين واسعتي التوزي ؛ تنشر الدعوات لالجتماع العاممن تاريخ االجتماع

المملكة العربية السعودية أو تنشر في موقع الشركة االلكتروني أو وسائل عالية التقنية  للتواصل 
 مع المساهمين.
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د( تتاح للمساهمين فرصة المشاركة بفاعلية والتصويت في االجتماع العام ويشمل ذلك ،ضمن 
 زمان االجتماع المناسبين. أشياء أخرى،  تحديد مكان و

من أسهم الشركة عند  %5المساهمين الذين يحملون هـ( على مجلس االدارة النظر في مقترحات 
 وضع اجندة الجمعية العمومية.

االجتماع العام وطرح اسئلة ذات عالقة على  يحق للمساهمين بحث األمور المسجلة في أجندة و(
الخارجي الرد على األسئلة مجلس االدارة والمراجع ء مجلس االدارة والمراجع الخارجي ولأعضا

 المطروحة من المساهمين بطريقة ال تضر بمصالح الشركة.

يجب أن تكون  األمور المعروضة في االجتماع السنوي العام مصحوبة بالمعلومات الكافية  ز(
 لتمكين المساهمين من اتخاذ الرارات.

الشركة أن تقدم لهيئة سنوي العام؛ وعلى ح( يمكن المساهمون من متابعة محاضر االجتماع ال
 أيام من تاريخ عقد أي من هذه االجتماعات. 10خالل  نسخة من تلك الوقائع يةلسوق المالا

 يجب اخطار سوق األسهم فورا بنتائج االجتماع السنوي العام. ط(

 :حق التصويت 3-4

 عال معينة أف و يستبعد ويستبدل أعضاء مجلس االدارة والتصويت على يحق للمساهم أن ينتخب
 تقوم بها  الشركة.

 .يجوز ابعاد أعضاء مجلس  يستخدم التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس االدارة
لكن ال يجوز ابعادهم بدون سبب ان كان ذلك سيحرم المساهمين  االدارة بسبب أو بدون سبب،

 األقلية من فرصة التمثيل في مجلس االدارة.

ابة أي مساهم آخر ليس عضوا في مجلس االدارة وليس موظفا في الشركة يجوز ألي مساهم أن يعّين كت
 لحضور االجتماع العام السنوي نيابة عنه.

  :حقوق المساهمي في  أرباح األسهم 3-5

 .يحق للمساهمين تلقي أرباح أسهم  حسب خيار مجلس االدارة 

 األسهم هذه، سواء كانت وي العام أرباح األسهم وتاريخ توزيعها. أرباح نيجيز االجتماع الس
 نقدا أم أسهما اضافية يجوز اعطاؤها للمساهمين المسجلين في السجالت كحق لهم.

 : حق الشفعة 3-6

 جميع المساهمين لهم حقوق الشفعة ما لم يكن هناك رفض محدد لهذا الحق في عقد التأسيس أو تعديالته.
حقوقا وصالحيات خاصة  اسي أن يضعيجوز للنظام األس يحق لهم االكتتاب في رأس مال الشركة.

تضاربة م تكون محمية بالقانون طالما لم تكنوجميعها س للمساهمين فيما يتعلق  بأسهم معينة يحملونها،
 مع قانون الشركات.
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 :المعاملة العادلة للمساهمين 3-7

  وتكون لهم نفس حقوق التصويت.معاملة متساوية يجب معاملة المساهمين 

  االسهم األوصياء/ المعينين يتم توجيهها وفقا حسب رغبات المساهمين المعنيين.أصوات حملة 

  صواتهم.العوائق التي تؤثر على اإلدالء بأتكون اجتماعات المساهمين العامة خالية من 

 :اصحاب المصلحة 3-8

لة عن ن. كمبدأ عام، االدارة مسؤواالكيهذا  لهم عالقة بنجاح  )بخالف المساهمين( أصحاب المصلحة
 دارة هذه العالقات بنجاح.تطوير السياسات المالئمة ال

يساند مجلس االدارة، كجزء من نظامه لحوكمة الشركة، احترام جميع الحقوق القانونية الصحاب 
 تتيح الصحاب المصلحة المشاركة في عملية حوكمة الشركة،المصلحة؛ وتوفير آليات لتعزيز االداء 

 فعالة ومسؤولة إلدارة الشركة. /آليةان طريقةوفي العملية االستشارية لضم
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 :أحكام عامة -4

 :الصالحية والمالءمة 4-1

يجب أن يكون أعضاء مجلس االدارة، لجان مجلس االدارة واالدارة العليا جديرين   4-1-1
بالثقة وأن تكون لديهم النزاهة والكفاءة والمعرفة والخبرة للقيام بادوارهم والتطابق مع 

اللوائح واألحكام الصادرة من مؤسسة النقد العربية السعودية في جميع والقوانين، 
 االوقات.

يجب أن يكون المساهمون المؤثرون حسنو السلوك والسمعة، ولهم المالءة المالية،  4-1-2
وسجلهم خال من االدانات المتعلقة بارتكاب  أي فعل يحتوي على عدم نزاهة أخالقية 

 لكة العربية السعودية أو اي سلطة قضائية اخرى.أو مخالفة القوانين في المم

وفقا  ولجانه تتم مجلس االدارة أعضاءجميع التعيينات في الوظائف العليا ،ويشمل ذلك  4-1-3
لمتطلبات مؤسسة النقد العربية السعودية للتعيين في الوظائف العليا في المؤسسات 

 المالية.

ة التي تتبعها الشركة مقاييس واجراءات رسمي يجب أن تكون لسياسة التعيين والتعويض 4-1-4
أعضاء مجلس اإلدارة، أعضاء لجان  وصارمة لمراقبة وتقويم صالحية ومالءمة

أعاله، واخطار  1-1-4مجلس اإلدارة، وأعضاء اإلدارة العليا وفقا لمتطلبات الفقرة 
ويم بتقمؤسسة النقد العربية السعودية فورا بأي معلومات أو ظروف تكون ذات عالقة 

أيام عمل على االكثر  من  (3) صالحية ومالءمة هؤالء األشخاص خالل فترة ثالثة
 يوم الحصول على المعلومات أو من يوم حدوث التغيير.

 :التعويض  4-2

 ال يمكن و في النظام األساسي. عن خدماتهم موضح مجلس اإلدارة وأعضاء تعويض رئيس
 بقرار من اجتماع الجمعية العمومية غير العادي.تعديل تعويض أعضاء مجلس االدارة اال 

 الترشيحات  يقترح مجلس االدارة جملة التعويض لمجلس االدارة بناء على توصيات لجنة
طبقة وبناء على الشروط التي تضعها الجمعية اللوائح واالحكام  الم تبعا للقوانين، والمكأفأت
 ويخضع ذلك لموافقة الجمعية العمومية. العمومية،

 ة الطالع والمكافآت متاح الشركة أن تضمن أن جميع التفاصيل المكتوبة للتعويض المقترح على
 .للتصويت المساهمين  قبل الجمعية العمومية التي ستطرح فيها التعويضات والمكافآت

  يجب أن تكون للشركة سياسة تعويض تغطي جميع مستويات وفئات الموظفين سواء كانت
 أن تعالج سياسة التعويض ما يلي على االقل: عادية أن تعاقدية. يجب

)مع التركيز على تطوير ادارة سليمة لألخطار وتحقيق  أهداف خطة مشروع التعويض (أ
 السالمة المالية واالستقرار في الشركة(

)ويشمل محددات التعويض الرئيسة، تراصف التعويض مع التعرض  هياكل نظام التعويض (ب
 الخ(...لألخطار،

 الخ(...) مكونات ثابتة ومتغيرة، فوائد نقدية وغير نقدية، مكونات خليط التعويضج( محددات 
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 ربط التعويض مع األداء. د(

 * على  مجلس االدارة أن يضمن أن مستويات وهياكل التعويض:

 أ( عادلة

 ب( متناسقة مع أهداف الشركة

قا ر عالية تحقيتشجع السلوك السليم وال تشجع على المعامالت التي تنطوي على مخاط ج(
المدى القصير وتتوافق مع سياسة ادارة األخطار في الشركة المجازة من مجلس  الرباح على

 االدارة.

 د( ال تسبب أي تضارب مصالح قد يؤثر سلبا على أداء الشركة.

 وأهداف الشركة طويلة االجل. المساهمين هـ( تحقق مصالح

  األداء لتقويم وقياس أداء موظفيها في المستويات يجب أن يكون للشركة نظام معمول به لقياس
المختلفة، بطريقة موضوعية ورسمية. يكون قياس أداء االدارةالعليا على وجه الخصوص مبنيا 

 على أداء الشركة على المدى الطويل وليس مبنيا على أداء سنة واحدة فقط.

 مان موضوعية يجب أن يصمم هيكل تعويض الموظفين العاملين في وظائف رقابية لض
واستقاللية هذه الوظائف. في هذا الصدد، يجب ضمان عدم تدخل االدارة التنفيذية في الشركة 

 في عملية قياس األداء وتحديد تعويض هؤالء الموظفين.

  باستثناء مديري المبيعات( اي عمولة  ال يتلقى أعضاء مجلس االدارة واالدارة العليايجب أن(
يجب أن يبنى أي مكون كما ال  )مثل االنتاج(. متعلقة بالمبيعاتأو مكافآت عن النشاطات ال

 تعويض مجلس االدارة واالدارة العليا على حجم قسط التامين بشكل مباشر. متغير من مكونات
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 :مجلس االدارة -5

السلطة العليا في أمور الحوكمة وادارة العمل العادي والمنتظم في الشركة.يتمتع  مجلس االدارة هو
 ون الشركةؤمجلس االدارة في اطار صالحيتهم كمجلس ادارة بصالحية كاملة  لتنظيم شأعضاء 

 وفقا لتقديرهم.

ومساءلة مجلس االدارة أمام العليا  الدارةل مجلس االدارة تعكس حوكمة الشركة مساءلة نيجب أ
 المساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين من خالل انظمة وسياسات رقابة داخلية سليمة.

 :التكوين  5-1

  منهم  (6) ستة عشرة  أعضاء،10حسب النظام األساسي للشركة، عدد أعضاء مجلس  االدارة
 يمثلون المساهمين اآلخرين. (4) يمثلون مؤسسي الشركة وأربعة

 سنوات. (3) ينتخب المساهمون أعضاء مجلس االدارة في االجتماع السنوي العام لفترة ثالث 
 استبعاد عضو مجلس االدارة من مجلس االدارة قبل اكمال فترته. يحق للمساهمين

 .معظم أعضاء مجلس االدارة أعضاء غير تنفيذيين 

  تداول( وأي  السوق المالية السعودية و، الشركة اخطار مؤسسة النقد العربي السعوديعلى(
 )إن حدث(. سلطة تنظيمية ذات عالقة بسبب استبعاد عضو مجلس االدارة

  تخضع للوائح هيئة سوق المالية ومؤسسة  يةهيئة السوق المالبصفتها شركة عامة مسجلة في
على شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني التطابق مع المتطلب القانوني  ،السعودي النقد العربي

بوجود أعضاء مجلس ادارة مستقلين يشكلون ثلث أعضاء مجلس االدارة. يجوز تحديد اعضاء 
 دارة المستقلين في التقرير السنوي.مجلس اال

 /أو شركة  ال يكون عضو مجلس االدارة عضوا في مجلس ادارة شركة تأمين محلية أخرى و
 إعادة تأمين أو أي من لجان مجلس االدارة األخرى أو يشغل وظيفة قيادية في تلك الشركات.

 ات مساهمة  في ال يكون عضو مجلس االدارة عضوا في مجالس ادارات أكثر من خمس شرك
 وقت واحد أيا كانت طبيعة عملها.

  الشخص االعتباري الذي يحق له بموجب النظام األساسي للشركة تعيين ممثلين في مجلس
 االدارة، ال يحق أن يصوت لتعيين أعضاء آخرين في مجلس االدارة.

 دارة.س االيكون لجميع أعضاء مجلس االدارة األفراد تحكما وتأثيرا تناسبيا على قرارات مجل 
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 :تقلونأعضاء مجلس االدارة المس 5-2

مصالح أو عالقات مع الشركة تؤثر على استقاللهم من  ال تكون ألعضاء مجلس االدارة المستقلين
الشركة أو االدارة وتتدخل في ممارسة حكمهم المستقل  في القيام بمسؤولياتهم كأعضاء مجلس ادارة. 
على عضو مجلس االدارة المستقل أن يقدم لسكرتير الشركة خطاب تأكيد يوضح فيه أن لديه مصالح 

 كعضو مجلس ادارة. هو تعيينه و/أو أعادة تعيينأو يحمل أسهما في وقت انتخابه أ

 تقلين:انوني في اعضاء مجلس االدارة المسكما وألغراض التطابق مع المتطلب الق

 يجب أن يكون أغلبية أعضاء مجلس االدارة مستقلين. -1
 يجب أن يكون رئيس مجلس االدارة مستقال. -2
صالح. عندما يكون لعضو يجب أن يكون جميع أعضاء مجلس االدارة خالين من تضارب الم -3

 عليه أن يقوم باالفصاح فورا لسكرتير الشركة. محتمل أم واقع مجلس االدارة تضارب مصالح
على أعضاء مجلس االدارة غير التنفيذيين االجتماع من حين آلخر بصفة مستقلة عن أعضاء  -4

 مجلس االدارة التنفيذيين واالدارة.

 :المؤهالت 5-3

 ادارة شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني  المؤهالت التالية:يجب أن يحمل عضو مجلس 

 من رأس مال الشركة.األقل ( سهم على 1000ملكية ألف ) (أ
 لديه مزيج المهارات والخبرة المناسب للوفاء  بالتزاماته. (ب

 االستقامة ويكون مخلصا ومجتهدا في أداء وظائفه.ج( يتسم بالنزاهة، 

 :تعيين مجلس االدارة 5-4

 أن تضع عملية تعيين مجلس االدارة ما يلي في االعتبار: يجب

 .اتاحة وقت كاف لتلقي مقترحات الترشيح لعضوية مجلس االدارة 

  وتدوين النتائج والتوصيات.لجنة الترشيحات والمكأفأت مراجعة الترشيحات بواسطة 

  ةضويمرشح لعالحصول على عدم معارضة مؤسسة النقد العربية السعودية كتابة على أي 
  قبل تعيينه عضوا في مجلس االدارة. دارةاالمجلس 

  توفير معلومات كافية للمساهمين عن المرشحين لعضوية مجلس االدارة ومؤهالتهم وعالقاتهم
 مع الشركة وذلك قبل التصويت.

  تطبيق طريقة التصويت التراكمي عند التصويت في الجمعية العمومية لتعيين أعضاء مجلس
 االدارة.

عند رفض مقترح تعيين لعضوية مجلس  شركة أن تخطر مؤسسة النقد العربي السعوديعلى اليجب 
 االدارة وتحديد أسباب الرفض.

من أجل اتاحة  يجب أن يكون عدد المرشحين لعضوية مجلس االدارة أكثر من عدد المقاعد المتوفرة
 خدمات طرف أن يوظف  الفرصة للجمعية العمومية لالختيار من بين عدة مرشحين. يجوز للمجلس

 ثالث مستقل  كمرشح اضافي لعضوية المجلس  اذا كان عدد المرشحين غير كاف.
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س االدارة أن يعين عضوا مؤقتا في المجلس لباقي منصب عضو مجلس االدارة ،يجوز لمجلاذا شغر 
ة أن طفترة سلفه وذلك بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربية السعودية، شري

 يطرح هذا التعيين في اجتماع الجمعية التالي للموافقة.

 :وظائف مجلس االدارة 5-5

لضمان مستويات رفيعة من الممارسات الحسنة في الشركة. على مجلس االدارة أن يبذل قصارى جهده 
يخضع أعضاء مجلس االدارة لبرنامج تعريفي فور التحاقهم بمجلس االدارة. يزود كل عضو مجلس 

)دورها ومسؤولياتها(،ومعلومات شاملة عن أعمال  ادارة بخطاب تعيين يوضح دوره ومسؤولياته
طبقة. بذل أعضاء مجلس االدارة جهدهم تيجية وعن القوانين واللوائح الموخططها االسترا الشركة

دريب تلتعليم أنفسهم والمامهم بآخر التحديثات التي تطرأ على  التطورات التنظيمية ويخضعون كذلك ل
ويشمل ذلك،على سبيل المثال ال الحصر،  دوري  حسب الحاجة في المجاالت والمواضيع ذات العالقة

القانون، التطابق التنظيمي وأي  التأمين،الرقابة الداخلية، ،المالءة الماليةالمالية،  حوكمة الشركة،
ة قيام بها في قوانين  الشركمواضيع اخرى هامة. على مجلس االدارة القيام بجميع الواجبات المطلوب ال

 الداخلية بجانب الوظائف التالية:

  تصريف مهام مجلس االدارة بصورة حسنة باالجتماع بشكل منتظم. يجب أن تلقى وجهات
ويجب تسجيل محاضر جميع هذه  مام اثناء اجتماعات مجلس االدارة،النظر المستقلة االهت

 االجتماعات؛

 لجنة  ،لجنة الترشيحات والمكأفأت )مثل اللجنة التنفيذية،  تشكيل لجنة مراجعة ولجان أخرى
 االستثمار، لجنة المراجعة ولجنة األخطار( حسب المطلوب في النظام األساسي للشركة؛

  مراجعة واجازة هياكل الشركة التنظيمية والوظيفية على أساس دوري.

 زاهة، الكفاءة من التحفيز، النالتنفيذي الذي يتمتع بالمستويات السليمة  اختيار وتعيين الرئيس
 والمهنية؛

 نامج تطوير مهني للموظفين والمسؤولين التنفيذيين، وخطة خالفة االدارة العليا رب وضع
 والوظائف الرئيسة في الشركة؛

  وضع ومراجعة التوجيه االستراتيجي  بوضع أهداف استراتيجية وتكوين خطط استراتيجية
 وخطة العمل؛السنوية واجازة ميزانية التشغيل 

 مراقبة تنفيذ الخطط االستراتيجية والمعامالت الرئيسة؛ 

  االشراف على االدارة العليا ومراقبة أداء الشركة مقارنة بأهداف األداء التي وضعها مجلس
 االدارة؛

 مالي سية استراتيجية بخصوص االنفاق الرأتوفير سياسات سليمة مكتوبة وخطوط ارشاد
 فيذ هذه االستراتيجيات بشكل دوري؛الرئيس ومراجعة وتقويم تن

  التصرف في األصول؛ / الرئسية وحيازةاالشراف على مصاريف الشركة الراسمالية 

 ضل ممارسات األعمال بقدر ضمان مطابقة الشركة مع جميع القوانين واللوائح ذات العالقة وأف
 االمكان؛

 منتظم؛ومراجعتها وتحديثها بشكل  اجازة السياسات واالجراءات الرئيسة 

  .مةظنهذه االتتم مراجعة انشاء ومراقبة نظام للضوابط الداخلية وضمان كفايته وفاعليته 
 وتحديثها بشكل منتظم لضمان فاعليتها؛
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  تحديد ومراقبة والعمل على توفير تقنية وأنظمة سليمة لتحديد وادارة األخطار الرئيسة ومجاالت
 خطار بشكل مستمر؛األداء الرئيسة لتقويم،ادارة ومراقبة هذه األ

 :مجلس االدارة مسؤول بشكل اساسي امام المساهمين عن التبليغ المالي والرقابة، وعليه أن 
 سالمة انظمة التبليغ المحاسبية والمالية وصحة عملية كشفها؛يضمن  -
مل ويش المعلومات ذات العالقة عن الشركة في الوقت المطلوب لجميع اصحاب المصلحة، يقدم -

المثال ال الحصر، تقريرا شهريا وتقريرا سنويا عن أداء الشركة ووضعها ذلك،على سبيل 
 وتوقعاتها؛

عن وضع وتوقعات الشركة. هذا يمتد ليشمل التقارير المؤقتة  اومفهوم امتوازن اتقويم يقدم -
والتقارير العامة الحساسة عن االسعار والتقارير الصادرة للمنظمين وكذلك المعلومات 

 بعا للمتطلبات القانونية؛المطلوب تقديمها ت
 مؤسسة مستمرة مع االفتراضات أو المؤهالت المساندة،إن لزم األمر؛ بأن األعمال يقدم تقريرا  -
 للرقابة الداخلية لحماية استثمارات المساهمين وأصول الشركة؛ اسليم انظام يقيم -
التي  الضوابطيضمن أن فحوصات المراجعة الداخلية تغطي على االقل  تقويم كفاية وفاعلية  -

نطاق  تضم حوكمة، عمليات، أنظمة معلومات المنظمة بناء على خطط المراجعة المجازة،
ن صول والتطابق مع القوانيوتكرار المراجعاتن لتضمين اعتمادية  ونزاهة العمليات، وحماية اال

 كام، اللوائح والعقود؛، األح
تقريرا سنويا عن نشاط،غرض،  يطلب من كبير مسؤولي المراجعة أن يقدم للجنة المراجعة -

ذات العالقة  بخطط واستراتيجيات المراجعة  صالحية، مسؤولية،أداء ادارة المراجعة الداخلية
المجازة من لجنة المراجعة. يجب أن يتضمن هذا التقرير السنوي تعرضات األخطار الكبيرة 

 ليا.واالمور االخرى التي يحتاجها أو يطلبها مجلس االدارة واالدارة الع

  من حوكمة الشركة والممارسات األخالقية بنهج قانون حوكمة الشركة  رفيعةتطوير مقاييس
له وتراقب بصفة عامة فاعلية القانون وتعدي مع أحكام اللوائح  التي تشرف عليهبما ال يتناقض 

 متى ما كان ذلك ضروريا.

 وديي السعد العربعلى المجلس أن ينفذ سياسة مكافآت وتعويض وفقا للوائح مؤسسة النق 
المجازة من مجلس االدارة وتقديم نسخة من السياسة لمؤسسة النقد العربية السعودية خالل مائة 

( يوما تقويميا من تاريخ اصدار مؤسسة النقد العربية السعودية للوائح حوكمة 180وثمانمائة )
نظر في الشركة وال شركات التأمين. كما إنه يتعين على مجلس االدارة مراجعة سياسة التعويض

في أي تعديالت ضرورية  على أساس سنوي كحد أدنى. يجب تقديم جميع التعديالت الالحقة 
يوم عمل من  (21خالل واحد وعشرين ) أجريت عليها لمؤسسة النقد العربي السعوديالتي 

 تاريخ التعديل.

 ؛يوصى المساهمون بتعيين مراجعين  خارجيين  وفقا لتوصيات لجنة المراجعة 

  خلق اجراء ألعضاء مجلس االدارة أفرادا أم مجموعة ألداء واجباتهم، والحصول على نصيحة
 فنية مستقلة اذا لزم االمر، على حساب الشركة بمصاريف معقولة.

 ،واضحة لعضوية مجلس االدارة وتنفيذها بعد اعتمادها من  واجراءاتمقاييس  وضع سياسات
 االجتماع السنوي العام.

 ن أصحاب المصلحة وتضع في االعتبار حماية سة مكتوبة تنظم العالقة بيوضع اطار سيا
 حقوقهم، تغطي هذه السياسة على وجه الخصوص ما يلي:
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آليات لتعويض اصحاب المصلحة في حالة انتهاك حقوقهم بموجب القانون وعقودهم ذات  -
 العالقة.

 واصحاب المصلحة.آليات لتسوية المطالبات والنزاعات التي قد تنشأ بين الشركة  -
آليات مناسبة القامة عالقات طيبة مع العمالء والموردين وحماية سرية المعلومات المتعلقة  -

 بهم.
ميثاق شرف للمسؤولين التنفيذيين والموظفين في الشركة لتنظيم عالقتهم مع اصحاب المصلحة.  -

ة يضع مجلس االدار س المهنية واالخالقية السليمة.ييجب أن يكون الميثاق متوائما مع المقاي
 اجراءات لالشراف على هذا الميثاق وضمان تطابقه مع تلك المقاييس.

 مساهمات الشركة االجتماعية. -

 :المسؤوليات 5-6

 ،ل ويخضع للمساءلةوهو مسؤو يتمتع مجلس االدارة بجميع الصالحيات الالزمة الدارة الشركة 
االدارة صالحياته للجان مجلس  عن اداء، مسلك وتطابق الشركة تنظيميا. إن تفويض مجلس

االدارة أو االدارة العليا ال يعفيه من مسؤولياته. كما إن مجلس االدارة مسؤول عن أداء 
 وكاالت تجنب اصداراالطراف الثالثة المشاركة في القيام أو إدارة أعمال. على مجلس االدارة 

 شرعية عامة أو غير محددة.

  بوضوح في النظام األساسي للشركة.مسؤوليات مجلس االدارة مذكورة 

  يؤدي مجلس االدارة واجباته بطريقة مسؤولة وبحسن نية واخالص وفقا للقانوان واللوائح
قراراته مبنية على  حملة وثائق التامين واصحاب المصلحة.ووتحقيقا لمصلحة المساهمين، 

 معلومات كافية من االدارة التنفيذية.

 مجلس ترفع االدارة التنفيذية تقارير دورية ل دارة التنفيذية.لال عليه أن يحدد ويفوض الصالحيات
 االدارة.

  ضمان وضع اجراء لتعريف أعضاء مجلس االدارة الجدد باعمال الشركة وعلى وجه
 الخصوص، النواحي المالية والقانونية.

 ،بصفة عامة وعلى  ضمان توفير معلومات كافية عن الشركة  لجميع أعضاء مجلس االدارة
 واجباتهم  بشكل فعال.ر التنفيذيين لتمكينهم من تصريف ه الخصوص لألعضاء غيوج

  ال يحق لمجلس االدارة الدخول في اي ترتيبات قروض نيابة عن الشركة وال يحق له اسقاط
 ديون الشركة.

  يحظر على أعضاء مجلس االدارة ولجانه من أن يكشفوا للمساهمين أو يعلنوا أي معلومات
ال و عليها اثناء قيامهم بواجباتهم بخالف تلك التي تكشف في الجمعية العمومية،سرية تحصلوا 

 يحق لهم استخدام هذه لمعلومات لمصلحتهم الذاتية والكسب الشخصي.

 :الحقوق  5-7

 .تلقي جميع المعلومات التي ستبحث في اجتماع قبل عقد ذلك االجتماع 

 .اتاحة وقت كاف لهم للنظر في وبحث هذه القضايا 

  الوصول إلى المعلومات ذات العالقة والموثوق بها ويحق لهم الحصول على الموارد
 ويشمل ذلك التواصل المباشر مع الموظفين حسبما يرغبون. والمعلومات من الشركة،
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  يجب أن يكون مجلس االدارة قادرا على الحصول على المشورة الخارجية المستقلة عند
 الضرورة على نفقة الشركة.

 عندما ال تكون هناك قيود من قانون الشركات وقوانين الشركة ) عضاء مجلس االدارةيجوز ال
 الداخلية(:

 التعاقد أو الدخول في ترتيبات مع الشركة؛ -
 حضور اجتماع والتصويت فيه على مسالة قد يكون لعضو مجلس ادارة مصلحة فيها؛و -
الف وظيفة بخى حسبما يجيزه أعضاء مجلس االدارة شغل منصب في اي شركة اخر -

 المراجع(.

 :االستقاللية وتضارب المصالح 5-8

  يجب ان يساند هيكل الحوكمة في الشركة اتخذا القرارات باستقاللية في المنظمة بواسطة، على
سبيل المثال، اقامة فصل واضح للواجبات بين مجلس االدارة واالدارة، تعزيز استقاللية وظائف 

 المصالح.الرقابة والتحكم في خطر تضارب 

  اثير خارجي سواء كان من داخل الشركة  على اعضاء مجلس االدارة القيام بواجباتهم بدون أي
أم خارجها. على أعضاء مجلس االدارة عدم السماح لمصالحهم الخاصة أو مصالح األطراف 

، أن تجيء قبل أو تتضارب مع مصالح الشركة ومساهميها واصحاب المصلحة التي يمثلونها
 .اآلخرين

  على مجلس االدارة أن يستفيد من خدمات االطراف الخارجية والداخلية لتقديم ضمان لكفاية
وفاعلية هيكل وعملية الحوكمة في الشركة والمجاالت الفنية األخرى التي قد يفتقد فيها مجلس 

 االدارة الخبرة ذات العالقة.

  قد يحدث فيها تضارب المصالح على اعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا تجنب الحاالت التي
 مع مصالح الشركة.

  أي مصالح )بشكل مباشر أم غير مباشر( يجب اال تكون ألعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا
في نشاطات وعقود الشركة بدون تفويض  مسبق من الجمعية العمومية يتم تجديده كل سنة. 

ستثناء اذا كان عضو مجلس ادارة هو تتم النشاطات من خالل المناقصات المباشرة ويكون  اال
 ويخضع ذلك لعدم ممانعة مؤسسة النقد العربية السعودية. أفضل صاحب العطاء األفضل،

  على اعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا اخطار  مجلس االدارة بواسطة رئيس مجلس االدارة
ها الشركة. يسجل هذا بأي  مصلحة شخصية لدي أو لديها في العمل  والعقود  التي تدخل في

 االخطار في محاضر اجتماع مجلس االدارة.

  عضو مجلس االدارة صاحب المصلحة  ال يحق له التصويت في اجتماع الجمعية العمومية  أو
 اجتماع مجلس االدارة في أي قرار سيتم اتخاذه  في هذا الصدد.

 التي بالنشاطات والعقود لس االدارة اخطار  الجمعية العمومية عند انعقادها  جعلى رئيس م
يكون فيها مصلحة شخصية ألحد أعضاء مجلس االدارة أو االدارة العليا ومبلغها وأن يرفق 

 مع هذا االخطار تقريرا خاصا يعده المراجع الخارجي للشركة.

  على الشركة اال تمنح قرضا نقديا،أيا كان،  ألي من أعضاء مجلس االدارة أو تقدم  ضمانا
فيه عضو مجلس االدارة مع أطراف ثالثة باستثناء البنوك والشركات  الي قرض يدخل 
 االئتمانية األخرى.
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 المشاركة في اي نشاط من األرجح أن ينافس نشاطات الشركة  ال يحق لعضو مجلس االدارة
أو المتاجرة في اي فرع من النشاطات التي تقوم بها الشركة إال بتفويض مسبق من الجمعية 

 ديده كل سنة.العمومية يتم تج

  في جهة تقدم خدمة التأمين مصلحةأعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا الذين  لديهم على 
 :)مثل وسطاء التامين،الوكالء وإداريي اطراف ثالثة،الخ(

أن يكشفوا كتابة لمجلس االدارة مصالحهم  في الشركة التي لها عالقة بالتأمين في أقرب  (أ
 فرصة ممكنة؛

 يجتذبوا معامالت مع الشركة لتي لديهم مصالح فيها؛أال يشجعوا أو  (ب

التي لديهم مصالح  مع الشركة ج( أن يمتنعوا عن التصويت في القرارات المتعلقة بالمعامالت 
 فيها.

اضافة على ذلك، على الشركة أن تخطر الجمعيةالعمومية عند انعقادها بجميع األعمال  * 
ضو مجلس ادارة أو عضو ادارة عليا مصلحة، مع أي شركة لها عالقة بالتأمين يكون لع

 وعليها أن ترفق  مع هذا االخطار تقريرا خاصا يعده مراجعو الشركة الخارجيون.

علي رئيس مجلس اإلدارة أن يقدم للجمعية العمومية تفاصيل عقود التأمين التي يكون  *
العالقة بهم، فيها مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أو االدارة العليا أو األطراف ضات 

 ويشمل ذلك  خط و حجم  العمل والخسائر المرتبطة به إن وجدت.

خير باي تطورات مادية أوالجمهور بدون ت  يةيجب أن تخطر الشركة هيئة سوق المال *
 الشركةمن خالله الي معاملة بين الشركة وطرف ذي عالقة أو أي ترتيب تستثمر 

 وطرف ذو عالقة في اي مشروع أو أصول أو توفر تمويال لها.

يجب أن يتضمن تقرير مجلس االدارة السنوي المعاملة بين الشركة وأي طرف ذي  *
 عالقة.

يجب أن يتمضن تقرير مجلس االدارة السنوي أيضا معلومات تتعلق باي عمل أو عقد  *
ي، المدير المالي أو عضو ادارة التنفيذ تكون لعض مجلس إدارة، الرئيسالشركة فيه و

 عليا أو اي شخص يتعلق بهم مصلحة حالية أم سابقة.

 

 اجتماعات اعضاء مجلس اإلدارة 5-9

 ( مرات سنويا على االقل.4) يجتمع مجلس االدارة أربع 
  يعقد أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين اجتماعات مغلقة بدون حضور أعضاء اإلدارة مرة

 ل بناء على طلب األعضاء غير التنفيذيين الذين يعقدون االجتماع.سنويا على األق
 .يكتمل النصاب القانوني لالجتماع بحضور ثلثي أعضاء مجلس ادارة الشركة 
 بدون عذر مبول ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يتغيب الكثر من ثالثة اجتماعات متتالية 

 لمجلس االدارة.
 ة في تطوير أجند اجتماع مجلس االدارة بواسطة رئيس يجوز ألعضاء مجلس االدارة المساعد

 مجلس االدارة.
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 .يجب أن يخطر مجلس االدارة باالجتماعات قبل وقت كاف 
 .تتاح لمجلس االدارة ولجانه مهلة عشرة أيام  عمل على األقل قبل أي اجتماع مجدول 
 لية الرئيسة، عم توضح محاضر مجلس اإلدارة الحاضرين، المواضيع التي تم بحثها، المداوالت

)مع ذكر األسباب إن وجدت( والتحفظات.  التصويت، المعترضون والممتنعون عن التصويت
ترفق مع المحاضر جميع السجالت والوثائق التي استعرضت أثناء االجتماع و/أو اشير إليها 

 في المحاضر.
 مجلس  يجب أن تكون محاضر اجتماعات مجلس االدارة واللجان دقيقة وتعمم على أعضاء

يوما  من أجل التعليقات عليها ويجب استالم هذه  15اإلدارة واللجان خالل فترة ال تتجاوز 
بعد استالم تعليقات األعضاء هذه،إن وجدت، وقرارات األعضاء،  التعليقات خالل سبعة أيام.

تعمم المحاضر للموافقة ويوقع عليها سكرتير وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة. تدخل 
 محاضر المجازة في سجل رسمي.ال
 .توضح المحاضر الشخص أو الكيان المسؤول عن تنفيذ القرارات المتخذة 
 .تعقد اجتماعات مجلس االدارة واللجان وفقا لدستور الشركة وميثاق اللجنة 
 .يحضر كبار أعضاء االدارة العليا بتوجيه الدعوة لهم 
  لمراجعة واعتماد  استراتيجية الشركة وخطة يعقد مجلس االدارة اجتماعا ليوم واحد كل سنة

 عملها للسنة المالية التالية.

 :إنهاء مجلس االدارة أو عضو مجلس االدارة 5-10

 تنتهي عضوية مجلس اإلدارة عند انتهاء فترة تعيينه. (أ
 استقالة أعضاء مجلس اإلدارة. (ب

 وفاة عضو مجلس اإلدارة. ج(

جسديا أو عقليا بطريقة تحد من قدرته )قدرتها( على أداء اذا أصبح عضو مجلس اإلدارة معاقا د( 
 )واجباتها( بصورة حسنة. واجباته

 ائنيه أو توقفبح معسرا أو تقدم بطلب تسوية مع دأعلن إفالس عضو مجلس اإلدارة أو اصإذا هـ( 
 عن سداد ديونه.

ية ية السعودلعربو( إذا أدين في جريمة تنطوي على عدم شرف أو مخالفات للقانون في المملكة ا
 خر.أو أي اختصاص قضائي آ

وفي هذه الحالة يخضع انهاء عضوية ) ز(  اذا أخفق في الوفاء بالتزاماته بطريقة تضر بالشركة
 عضو مجلس االدارة لموافقة الجمعية العمومية(

 ح( اذا تغيب العضو لثالثة اجتماعات متتالية بدون سبب شرعي مقبول.

طبقة في المملكة حكم أي من القوانين واللوائح الممواصلة أداء  دوره بط( عدم قدرة العضو على 
 العربية السعودية.

والسوق المالية  ية، تخطر الشركة فورا هيئة سوق المالعند انهاء عضوية عضو مجلس االدارة
في حالة استقالة  عضو مجلس االدارة  )تداول(. يجب اخطارمؤسسة النقد العربي السعودي السعودية



22 
 

( أيام 5)تعيينها( وذلك خالل ) )عضويتها( لسبب آخر غير نهاية فترة تعيينه أو عند انهاء عضويته
 عمل  من التاريخ الذي يغادر فيه العضو مجلس االدارة.

 :التقرير 5-11

 المالية  وفقا للوائح السوق سوقيا مستمراافصاحا  يوفر له يكون لديه بروتوكول على المجلس أن
 واللوائح االخرى ذات العالقة.

 مع مقاييس التبليغير السنوي للكيان متطابقا تماما على مجلس االدارة أن يضمن أن التقر  
 المنطبقة على الكيان.

  على مجلس اإلدارة أن يضمن أن للكيان معلومات جاهزة متناسقة مع المقاييس المقبولة ويمكن
 صحاب  المصلحة الوصول إليها.للمساهمين وأ

  ئة هيلوائح حوكمة الشركات في على مجلس االدارة أن يضمن أن تقارير الشركة متطابقة مع
 في المملكة. ي السعوديومؤسسة النقد العرب يةسوق المال

 :الفاعلية  5-12

 ين على مجلس االدارة أن يراجع ويقوم مرة واحدة في السنة على األقل أداءه وأداء المدير
 االفراد واللجان.

  على مجلس االدارة مراقبة أعضائه واالدارة فيما يتعلق بتضارب المصالح واتخاذ اجراءات
 عالجية عند الضرورة.

  على مجلس االدارة ضمان وصول اعضاء مجلس االدارة لالستشارة المهنية المستقلة عند
 اللزوم على حساب الشركة.

  فاعلية عملياته.على المجلس انشاء لجان للمساعدة في 

  .يحق لمجلس االدارة ولجانه الطالع على المعلومات من الكيان واالدارة وفقا للبروتوكول القائم 

 :رئيس مجلس االدارة 5-13

  يجب أن ينتخب مجلس االدارة عضوا غير تنفيذي ليكون رئيسا لمجلس االدارة،ويجوز له ايضا
دم ى ع)بعد الحصول عل مجلس االدارةأن يختار  عضوا غير تنفيذي لمنصب نائب رئيس 

.ال يسمح بالجمع بين منصب رئيس مجلس االدارة (اعتراض مؤسسة النقد العربي السعودي
التنفيذي أو العضو المنتدب أو المدير  منصب الرئيسمثل  وأي منصب تنفيذي في الشركة،

 العام.

 يمنحها(  ن يمنحهعلى مجلس االدارة أن يفوض رئيس مجلس االدارة لتنظيم نشاطاته وأ(
 )مسؤولياتها(. الصالحيات الالزمة لتصريف مسؤولياته

  صر تقت .الرئيس التنفيذييجب اال تتداخل مسؤوليات رئيس مجلس االدارة مع مسؤوليات
)دورها( االشرافي وال يمتد للمسؤوليات التنفيذية  مجلس االدارة على دوره مسؤولية رئيس

 .لرئيس التنفيذيلالمخصصة 

  بغالبية اصوات جميع أعضاء مجلس االدارة، فصل رئيسه المنتخب في  لمجلس االدارة،يحق
 أي وقت.

 :ما يلي دور ومسؤوليات رئيس مجلس االدارة 
 ضمان أن يوفر مجلس االدارة القيادة والرؤية للكيان؛ -
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 تنظيم نشاطات مجلس اإلدارة؛ -
وأعضاء مجلس اإلدارة يذي الرئيس التنفوضع أجندة لكل اجتماع مجلس ادارة بالتشاور مع  -

 اآلخرين؛
 رئاسة اجتماعات مجلس االدارة ومناقشات أعضاء مجلس االدارة وضمان عدالتها وأخالقيتها؛ -
 س محاضر اجتماعات مجلس االدارة قرارات مجلس االدارة بدقة؛ان أن تعكضم -
دارة االحصول مجلس  االشراف على عملية توفير المعلومات والتقارير لمجلس االدارة لضمان -

 على جميع المعلومات المهمة التخاذ القرارات المؤثرة؛
 ضمان تقويم مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة مرة واحدة سنويا على االقل؛ -
 في اختيار أعضاء مجلس االدارة؛لجنة الترشيحات والمكأفأت المشاركة مع  -
  لمستمرة؛ارشاد أعضاء مجلس االدارة في فاعليتهم وفاعلية مجلس االدارة ا -
رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية لضمان حصول المساهمين على الفرصة الكافية لطرح  -

 وجهات نظرهم والحصول على االجابات؛
تمثييل الشركة أمام الجهات القضائية واالشراف على العالقة بين مجلس االدارة واألطراف  -

 الداخلية والخارجية؛
لمقاييس الرفيعة من حوكمة الشركة وضمان التطابق مع مجلس االدارة في دعم ا دمساندة جهو -

 القوانين واللوائح المنطبقة في جميع األوقات؛
 بنشاطاته بدون تدخل ال مبرر له في نشاطات الشركة التشغيلية.مجلس االدارة  قيامضمان  -

 :سكرتير مجلس االدارة   5-1-4

شاطاته بترتيب ن لفترة والية مجلس االدارة للقيام تير لمجلس االدارةكرعلى مجلس االدارة تعيين س
ن يكون السكرتير عضوا في مجلس االدارة عدة ألعضاء مجلس االدارة. يمكن أوتوفير المساندة والمسا
 يجب أن يتمتع السكرتير بالخبرة الكافية والمعرفة باعمال ونشاطات الشركة،. أو موظفا في الشركة

 طبقة وأفضل ممارسات حوكمةبالقوانين واللوائح الم تامةعلى دراية  ومهارات التواصل القوية ويكون
 الشركات.

يلي  . فيما)مسؤوليتها(  حسب توجيه رئيس مجلس االدارة يمارس سكرتير مجلس االدارة مسؤولياته
 مهام سكرتير مجلس االدارة:

 كمستشار  ألعضاء مجلس االدارة في مسؤولياتهم والتزاماتهم؛ العمل (أ
ر وسائل االتصال الصحيحة لتبادل وتسجيل المعلومات بين مجلس االدارة ولجانه يضمن توف  (ب

 وبين اعضاء االدارة العليا وأعضاء مجلس االدارة غير التنفيذيين؛

ج( حفظ محاضر اجتماعات المساهمين،مجلس االدارة، اللجنة التنفيذية وجميع اللجان األخرى في 
وتوفير نسخ منها  لرئيس مجلس االدارة وأعضاء مجلس  دفتر أو دفاتر مخصصة لهذا الغرض،
 االدارة اآلخرين حسبما يكون مالئما؛

 د( حفظ ختم الشركة في مكان آمن ووضعه على أي أداة تتطلب ذلك؛

هـ( يكون مسؤوال عن دفتر شهادات االسهم والدفاتر واألوراق األخرى حسب توجيه مجلس 
 ؛االدارة
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 رات باجتماعات مجلس االدارة والمساهمين؛و( االشراف على اصدار االخطا

 ز( يكون على علم تام بعملية جدولة نشاطات مجلس االدارة األخري وجزءا منها؛

ح( اعداد جدول سنوي باجتماعات مجلس االدارة وأجندة االجتماعات واحاطة مجلس االدارة علما 
 بهذه االجندة في كل اجتماع؛

 لكافية لمجلس االدارة قبل االجتماعات؛ط( االشراف على انسياب المعلومات ا

ة سوق ،هيئ مؤسسة النقد العربي السعوديي( ضمان تتنفيذ متطلبات االفصاح لوزارة التجارة، 
 والوكاالت التنظيمية السعودية تداول ، مجلس التأمين الصحي التعاوني، السوق الماليةيةالمال

 االخرى.

 الخرى التي قد يفرضها عليه مجلس االدارة.ك( يؤدي سكرتير مجلس االدارة المسؤوليات ا

 كرتير نظير القيام بأعبائه.سيحدد مجلس اإلدارة تعويض ال
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 لجان مجلس االدارة -6
ن في أداء واجباته ووفقا للقوانييجوز لمجلس االدارة انشاء لجان حسبما يراه ضروريا لمساندته 

القوانين الداخلية، االجراءات العامة،  الداخلية في الشركة والمساعدة في الحوكمة الحسنة.
نطاق العمل وصالحيات وواجبات جميع لجان مجلس االدارة موضحة ادناه. فترات  الوظائف،

اللجان تتوازى عموما مع فترة مجلس االدارة ما لم يحدد غير ذلك. يراقب مجلس االدارة 
للجان قادرة على الحصول نشاطات اللجان دوريا وبتقارير يطلبها من اللجان. يجب أن تكون ا

استشارة خارجية مهنية عند اللزوم على نفقة الشركة بعد الحصول على موافقة مجلس  على
 االدارة.

تعمل لجان مجلس االدارة بطريقة مماثلة لطريقة مجلس االدارة. على وجه لخصوص، االحكام 
في  الحق في الحصول على المعلومات،الحق المتعلقة باالخطار باالجتماعات،

ق لجان مجلس االدارة مثلما تنطب ة،السرية والمحاضر تنطبق ايضا علىالتصويت،االستقاللي
 على مجلس االدارة.

يراجع محاضر اجتماعات وتوصيات اللجان. كحد أدنى، تكون لمجلس  على مجلس االدارة أن
 االدارة اللجان التالية:

 اللجنة التنفيذية 6-1

أعضاء مع عضو  (5) أعضائه لجنة تنفيذية مكونة من خمسةيعين مجلس االدارة من بين  (أ
من خارج مجلس الدارة لتعزيز فاعلية مجلس االدارة. يعين أعضاء اللجنة التنفيذية رئيسا 

اللجنة التنفيذية تحت اشراف مجلس االدارة.تعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية  للجنة من بينهم.
 اجتماعات سنويا. (6) الجتماعات عن ستةبشكل منتظم وحسب الحاجة وال يقل عدد ا

وفقا للصالحيات التي منحها لها مجلس االدارة،أو اثناء غياب مجلس  على اللجنة التنفيذية، (ب
ن تتصرف بغالبية اصوات اعضائها في أمور معينة تقع في اختصاص مجلس  االدارة،أ

تعلق لشركة ما عدا ما ياالدارة تفوض من حين آلخر للجنة التنفيذية وفقا للنظام االساسي ل
 الموافقة على اي أمر يحتاج لموافقة المساهمين أيضا؛

 تتطلب موافقة المساهمين  ملء المقاعد الشاغرة في مجلس االدارة أو اللجنة التنفيذية والتي
 بحكم القانون؛

 تعديل أو ابطال النظام االساسي؛ 

 ؛عاجلة غير قابل للتعديلتعديل أو ابطال أي قرار من مجلس االدارة والذي بشروطه ال 

 توزيع أرباح االسهم النقدية؛ 

 .ممارسة السلطات المفوضة من مجلس االدارة حصريا للجان االخرى 

حكام د اللجنة التنفيذية أتحد ج( يكتمل النصاب القانوني للجنة التنفيذية بوجود أغلبية أعضائها.
ن  شريطة فقة مصالحياتها ال يحتاج العتماد أو موااجراءاتها.أي فعل من اللجنة التنفيذية يقع في نطاق 

لغ جميع تب ق له في اي وقت توسيع أو اعادة تعريف صالحيات اللجنة التنفيذية.أن مجلس االدارة يح
عة أو ويخضع الفعل للمراجتماعه الذي يعقب ذلك الفعل افعال اللجنة التنفيذية لمجلس االدارة في اج

 شريطة اال تؤثر هذه المراجعة أو التغيير على حقوق أو أفعال أطراف ثالثة.التغيير من مجلس االدارة 

 د( ما يلي وظائف اللجنة التنفيذية:

 ها.زنياتها واسترتيجياتومي مساعدة مجلس االدارة في تكوين وتطوير خطة الشركة االستراتيجية -1
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 مساعدة مجلس االدارة في اعداد: -2

 سياسة عامة للسوق 

 موارد البشرية والتطوير االداري وخطة لتطوير ال 

 التشغيل والميزانيات الراسمالية 

مساعدة مجلس االدارة في مراقبة فاعلية ممارسات الحوكمة في الشركة واجراء التغييرات حسب  -3
 الحاجة.

 تقوم بمراجعة ما يلي بشكل منتظم:-4

 تجية الشركة واألداء التشغيليارتنفيذ اتس 

  في الشركةاداء االدارة التنفيذية 

 مستوى الخطر 
ضمان وجود اطار وضاح من الصالحيات المفوضة وحدود فاصلة واضحة بين واجبات مجلس  -5

،لجنة التعيين والتعويض، لجنة المراجعةنالمدير العام التنفيذي،كبير مديري االدارة، اللجنة التنفيذية
 التشغيل وباقي اعضاء االدارة العليا.

 االتصاالت.عملية االفصاح و االشراف على -6
 ها مجلس االدارة.بلأي وظيفة اخرى يط -7

 :والمكأفأت الترشيحات لجنة 6-2

نفيذيين ء جميعهم أعضاء مجلس ادارة غير تأعضا (3) من ثالثة تتكون لجنة الترشيحات والمكافأت
( منهم عضوي مجلس ادارة مستقلين.ال يستطيع رئيس مجلس االدارة رئاسة 2) ويجب أن يكون اثنان

كأفأت لجنة الترشيحات والمتقاريرها لمجلس االدارة.تعقد  لجنة الترشيحات والمكأفأتهذه اللجنة.ترفع 
اجتماعاتها بشكل منتظم وحسب الحاجة،وال تقل االجتماعات عن مرتين في السنة. ما يلي واجبات 

 اللجنة:ومسؤولية 

وضع توصيات لمجلس االدارة حول تعيين أعضاء مجلس االدارة وأعضاء لجان مجلس  (أ
 االدارة وفقا للمتطلبات التتنظيمية؛

مراجعة متطلبات المهارات المناسبة لعضوية مجلس االدارة ولجانه على أساس سنوي  (ب
الذي واعداد اوصاف القدرات المطلوبة ومؤهالت هذه العضويات،ويشمل ذلك  الزمن 

 يجب على العضو تخصيصيه لنشاطات مجلس االدارة و/أو لجان مجلس االدارة؛

 يم هيكل وتكوين مجلس االدارة ولجانه بانتظام  وتحديد نقاط ضعفها والعالجات الموصى بها.تقج(

وشمان عدم وجود أي  مجلس االدارة ولجان مجلس االدارة  أعضاء يم ومراقبة استقالليةتقد( 
 ما في ذلك ضمان استقاللية األعضاء المستقلين،على االقل على اساس سنوي؛تضارب مصالح ب

اجراء رسمي وشفاف لتطوير سياسة لتعويض أعضاء مجلس االدارة،وأعضاء انشاء  هـ( 
لجان مجلس االدارة واالدارة العليا متناسقة مع ثقافة واستراتيجية الشركة وبيئة الرقابة والتطابق 

 ة والنظام األساسي للشركة؛مع المتطلبات القانوني
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جلس باعضاء مب أن يكون كافيا لجذب واالحتفاظ والذي يجتخصيص مبلغ التعويض، و(
 تها بنجاح؛اجهم الشركة الداراالدارة الذين تحت

الكشف عن تعويضات أعضاء مجلس االدارة  بطريقة مختصرة ومفهومة وواضحة  ز(
 عن السنة السابقة والسنة الجارية؛ في تقارير الشركة السنوية وبيانات المعلومات

 لجان مجلس االدارة بشكل منتظم؛ م أداء أعضاء مجلس االدارة واعضاءيتق ح(

 رفع توصيات لمجلس االدارة بي خصوص اختيار وفصل أعضاء االدارة العليا؛ ط(

وكبار أعضاء االدارة العليا ومراقبة لرئيس التنفيذي ل انشاء سياسة واجراءات خالفة ي(
 خطط واجراءات الخالفة؛ تنفيذ

 مراجعة واالشراف على خطط تعويض  االدارة العليا؛ ك( 

 رفع توصيات لمجلس االدارة حول القضايا العديدة المتعلقة بالتعيين والتعويض. ل(

 :لجنة المراجعة 6-3

تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء على األقل  وخمسة أعضاء على االكثر،يكون 
كون ضمن عضويتها يأغلبية أعضائها من خارج مجلس االدارة/مستقلين وال 

مثلين م المسؤولين التنفيذيين،الموظفين،المستشارين أعضاء مجلس االدارة في الشركة،
 المساهمين ى سبيل المثال ال الحصر،ويشمل ذلك، عل الي اطراف مرتبطة بالشركة،

 االشخاص عمالء الشركة،الرئيسيين، المؤسسين، المراجعين الخارجيين،الموردين،
القانونيين الذين لديهم عالقات قرابة من الدرجة األولى مع مجلس ادارة الشركة أو 

.يجب اوال تكون لديه أي عالقات مالية أو عالقات أعمال به ؤولي الشركة التنفيذيينسم
ن ينثيجب أن يكون الأن يكون اعضاء المراجعة مؤهلين بقدر كاف  لتصريف اعبائهم. 

رئيس اللجنة خبرة حديثة في المحاسبة أعضاء لجنة المراجعة  بما فيهما على األقل من 
أو االدارة المالية. يقوم مجلس االدارة  بتعيين واحد من أعضاء لجنة المراجعة رئيسا 

ن .ال يكومؤسسة النقد العربي السعوديعد الحصول على عدم ممانعة للجنة المراجعة ب
رئيس مجلس االدارة عضوا في لجنة المراجعة  أو رئيسا لها. تعين لجنة المراجعة 
سكرتيرا للجنة من موظفي الشركة للقيام بمهامها االدارية واعداد محاضر االجتماعات 

جتماعات لجنة المراجعة بالتنسيق ا وضمان توقيع الرئيس على هذه المحاضر، وجدولة
  مع رئيسها. يقوم السكرتير بحفظ محاضر االجتماعات في سجل خاص.

تجتمع لجنة المراجعة ست مرات سنويا على األقل مع مجلس االدارة. ال يعقد اي 
اجتماع للجنة المراجعة بدون حضور نصف أعضائها على االقل. يمكن عقد اي اجتماع 

يحق للجنة المراجعة عند الضرورة دعوة من ترى من داخل  عند الضرورة. اضافي
 أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها. تتخذ قرارات لجنة المراجعة باغلبية االصوات.

إذا تعادلت األصوات يكون لرئيس اللجنة صوتا ترجيحيا شريطة أن يسجل سكرتير 
بالتصويت  اللجنة في محاضر االجتماع وجهات نظر جميع األطراف. غير مسموح

 نيابة أو وكالة عن أي عضو آخر. على قرارات لجنة المراجعة
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ي ايجابية ف ئجيتوقع من لجنة المراجعة ،من خالل توفير الشيكات واألرصدة، الوصول لنتا (أ
 االشراف ومساندة  ادارة الشركة. لديها الواجبات والسمؤوليات التالية:

ة المطابقة في الشركة لضمان فاعليتها في مراقبة إدارة المراجعة الداخلية وإدارة مراقب -1
 تنفيذ النشاطات والواجبات التي حددها مجلس االدارة.

وادارة المراجعة الداخلية في أداء مهامهما  وضمان  استقاللية ادراة مراقبة الإللتزام ضمان -2
 عدم وجود قيود على نطاق عملهما أو اي عوائق قد تؤثر سلبا على عملهما.

لمراجعة الداخلية واعداد تقرير كتابي عن هذه المراجعة وتوصياتها مراجعة اجراء ا -3
 الخاصة بها.

 مراجعة خطة المراجعة للمراجعين الخارجيين والداخليين. -4
 إجازة ومراقبة تنفيذ خطة المطابقة.‘مراجعة -5
 ومتابعة تنفيذ االجراءات التصحيحية الإللتزاممراجعة تقارير المراجعة الداخلية وادارة  -6

 الخاصة بالتعليقات المضمنة فيها وتقديم التوصيات ذاتالعالقة لمجلس االدارة.
الخارجيين بضمان تمتع  فصل وتعويض المراجعين التوصية لمجلس االدارة بتعيين، -7

ناء يجب ب المراجعين الخارجيين المعينين بخبرة مراجعة شركات التأمين وإعادة التأمين؛
العتبار الستقالليتهم عن الشركة،مجلس االدارة واالدارة على هذه التوصيات أن يوضع في ا

 العليا.
االشراف على نشاطات المراجعين الخارجيين  واجازة أي نشاط خارج نطاق عمل  -8

 المراجعة يوكل لهم أثناء أدائهم لواجباتهم.
 مراجعة  خطة المراجعة  مع المراجع الخارجي وتقديم أي تعليقات حولها. -9

 المراجعية الخارجيين والداخليين.التنسيق بين  -10
مراجعة تعليقات المراجع الخارجي عن القوائم المالية ومتابعة االجراءات المتخذة في  -11

 خصوصها.
مراجعة والبحث مع المراجعين الخارجيين واالدارة العليا القوائم المالية المؤقتة والقوائم  -12

ارة بناء على تقرير المراجعين المالية المراجعة قبل اصدارها ورفع توصيات لمجلس االد
 الخارجيين.

 مراجعة سياسات المحاسبة السارية وتقديم اي توصيات لمجلس االدارة تتعلق بها. -13
وموضوعية العمل الذي يقوم به المراجعون الخارجيون،إدارة  فاعلية، تقويم كفاءة، -14

 .الإللتزام والرقابة،المراجع الداخلي أو مسؤول الإللتزامإدارة  المراجعة الداخلية،
ة والكيانات  االشرافية والرقابي مؤسسة النقد العربي السعودي مراجعة تعليقات مؤسس -15

االخرى المتعلقة بأي مخالفة للوائح أو اجراءات تصحيحية مطلوبة وتقديم تقرير عنها 
  لمجلس االدارة.

الت المعامجراءات الرقابة الداخلية، ارجيين إلمراجعة تقويم المراجعين الداخليين والخ -16
تقارير خبير التأمين وتقديم توصيات  معامالت االطراف ذات العالقة، داخل المجموعة،

 عنها لمجلس االدارة.
ضمان مطابقة الشركة مع اقتراحات وتوصيات خبير التامين حينما تكون الزامية  -17

 .مؤسسة النقد العربي السعوديوتتطلبها اللوائح أو تعليمات 
،مدير ادارة المراجعة الداخلية، مسؤول  الإللتزامرقابة  تعيين وفصل مدير ادارة -18

ة مؤسسأو مسؤول المراجعة الداخلية بعدالحصول على عدم الممانعة الكتابية من  الإللتزام
 .النقد العربي السعودي
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والتعويضات االخرى الدارة المراجعة الداخلية،إدارة  المكافاتتحدي الراتب الشهري، -19
وفقا لقوانين الشركة الداخلية  الإللتزاملمراجع الداخلي أو مسؤول ، ا الإللتزام رقابة ا

 المجازة من مجلس االدارة.
ضمان وجود ميثاق شرف مكتوب لدى الشركة مجاز من مجلس االدارة لضمان قيام  -20

 الشركة بنشاطاتها  بطريقة عادلة واخالقية.
د معلومات دقيقة وضوابط تقنية المعلومات الالزمة لتوليضمان االستخدام االمثل  -21

 وموثوق بها.
همي ا، مس السعوديمسؤولون امام مؤسسة النقد العربي أعضاء لجنة المراجعة   -22

الشركة ومجلس االدارة عن تنفيذ أحكام اللوائح الصادرة من مؤسسة النقد العربية السعودية، 
 مجلس التامين الصحي التعاوني والسلطات التنظيمية االخرى وتنفيذ خطة عمل لجنة

 المراجعة الصادرة بقرار من مجلس االدارة.
 ب المصالح المحتملرالتوصية لمجلس االدارة بسياسات وعمليات فعالة لمعالجة تضا -23

 ويشمل ذلك أمورا مثل:، لدى اعضاء مجلس االدارة

 طراف ذات العالقة؛معامالت األ 

 سوء استخدام األصول التابعة للشركة؛و 

  لمصلحة شخصيةاستخدام المعلومات االمتيازية 

 :لجنة االخطار 6-4

تكوين لجنة الدارة األخطار وتعيين أعضائها وفقا للقواعد الصادرة من الجمعية على مجلس االدارة 
أعضاء على األقل ويترأسها عضو غير تنفيذي ويتمتع  (3العمومية.تتكون لجنة ادارة األخطار من )

 تتبع لجنة ادارة األخطار لمجلس االدارة، .لالدارة المالية  وادارة األخطار حسنةأعضاؤها بمعرفة 
 ولديها األدوار والمسؤوليات التالية:

 تحديد األخطار التي قد تهدد الشركة  واقامة سيرة مقبولة لألخطار في  الشركة؛ (أ
 االشراف على نظام ادارة األخطار  وتقويم فاعليته؛ (ب

الدارة األخطار في الشركة واالشراف على تنفيذها ومراجعتها  ج( تعريف استراتيجية شاملة
 وتحديثها  بشكل منتظم،مع األخذ بعين االعتبار  التطورات داخل وخارج الشركة؛

 مراجعة سياسات ادارة األخطار؛د( 

 خالل اختبار االجهاد(؛من )أي  يم سماح الشركة وتعرضها للخطر على أساس منتظمهـ( اعادة تق

 تقرير لمجلس االدارة بتفاصيل التعرضات للخطر واالجراءات الموصى بها الدارتها؛و( رفع 

 ز( نصح مجلس االدارة عن األمور المتعلقة بادارة األخطار.

 :لجنة االستثمار 6-5

ة تكوين لجنة استثمار وتعيين أعضائها وفقا لألحكام الصادرة من الجمعية على مجلس االدار
 أعضاء على األقل، وتخضع الشراف مجلس االدارة. (3االستثمار من )العمومية.تتكون لجنة 
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 أدوار ومسؤوليات لجنة االستثمار كما يلي:

 انشاء سياسة استثمار للشركة وضمان تنفيذها خالل مراجعات ربع سنوية؛ (أ
الدارة االستثمار في الشركة لتعظيم العائد بالنظر لمتطلبات المالءة  انشاء السياسة واالجراءات (ب

 والسيولة في الشركة؛
 تقديم النصح لمجلس االدارة حول خيارات االستثمار المتعددة؛ (ج
 )بشكل عام وبدرجة األصول( مراقبة أداء استثمارات الشركة (د

تقديم توصياتها لمجلس االدارة في خصوص  المؤسسات المالية التي ترغب الشركة في هـ( 
 المالءة والسيولة في الشركة؛ استثمار أموالها فيها واضعة في االعتبار متطلبات

 مراقبة األخطار الشاملة في سياسة االستثمار؛ و(

 تقديم تقرير مراجعة أداء االستثمارات لمجلس االدارة؛ز( 

 نها.م ال سيما لوائح االستثمار ركة مع لوائح مؤسسة النقد العربي السعوديالش تطابقضمان  ح(
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 :وظائف الرقابة الداخلية  -7

االدارة وضع وظيفة رقابة داخلية كفؤة وفعالة ومنحها المستوى الصحيح من الصالحية على مجلس 
وحرية االطالع على جميع المعلومات التي تحتاجها للقيام بنشاطاتها. اضافة إلى ذلك، على مجلس 
االدارة اتخاذ جميع االجراءات الالزمة لضمان استجابة االدارة العليا الستفسارات وتوصيات 

 الرقابة الداخلية.وظائف 

 :المراجعة الداخلية 7-1

المراجعة الداخلية نشاط مستقل، موضوعي، ضماني واستشاري مصمم الضافة القيمة وتحسين 
عمليات المنظمة. تساعد المنظمة في انجاز اهدافها بادخال طريقة منتظمة ومنضبطة لتقويم 

توفر لمجلس االدارة والمساهمين ضمانا .وتحسين فاعلية ادارة األخطار،الرقابة وعمليات  الحوكمة 
معقوال بأن  الضوابط التنظيمية واالجرائية الرئيسة في الشركة فعالة وصحيحة ويتم التقيد بها. 

 تقوم اللجنة ضمن أشياء أخرى بمراجعة ورفع تقارير عن:

 العمل؛فة افاعلية نظام الضوابط التنظيمية مع األخذ بعين االعتبار  طبيعة وتعقيد العمل وثق -
 مالت؛د المعامقدار،حجم وتعقي -
 درجة الخطر؛ -
 مدى وفاعلية تقنية المعلومات؛و -

تقوم بوظائف المراجعة باخالص وفقا لمقاييس الممارسة المهنية للمراجعة *مدى التطابق التنظيمي 
لتطابق ا وإال فإن مدير المراجعة الداخلية يتعين عليه أن يكشف لمجلس االدارة أنه لم ينجز بعد الداخلية،

 التام مع المقاييس الخاصة بالممارسة المهنية للمراجعة الداخلية.

وظيفة المراجعة مستقلة ويتاح لها الوصول إلى جميع المعلومات  على مجلس االدارة أن يضمن أن
ألداء واجباتها. اضافة إلى ذلك، يتعين على مجلس االدارة اتخاذ جميع االجراءات الالزمة  التي تحتاجها

 ان تجاوب االدارة العليا مع استفسارات وتوصيات المراجعين الداخليين.لضم

 ادارة األخطار 7-2

وظيفة ادارة األخطار مسؤولة عن تحديد،تقويم، قياس، التحكم، تخفيف ورقابة  أخطار الشركة بشكل 
لوائح ل مستمر وعلى المستوى الفردي  والمستوى المتوسط.تزاول وظيفة ادارة األخطار نشاطاتها وفقا

خرى صادرة من مؤسسة النقد العربي ادارة األخطار وأي  متطلبات تنظيمية أو اشرافية أ
.يجب أن تكون وظيفة ادارة األخطار مستقلة عن وظيفة االكتتاب وترفع تقاريرها للجنة السعودي

 األخطار التابعة لمجلس االدارة.

األخطار متناسبة مع  طبيعة،درجة وتعقيد يجب أن يكون عدد،معرفة وخبرة الموظفين في وظيفة ادارة 
 أعمال الشركة.

( واحد منهما للتأمين العام والصحي 2بغض النظر عن ذلك، يجب أن للشركة مسؤولي ادارة أخطار)
وواحد لتأمين الحماية والتوفير.الشركات التي  تقدم التأمين العام والتأمين الصحي فقط،أو تأمين الحماية 

 استخدام مسؤول ادارة أخطار واحد. ،يمكنهاوالتوفير فقط

 تنفيذ استراتيجية ادارة األخطار (أ
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 مراقبة سجل أخطار الشركة (ب

ج( تطوير سياسات واجراءات ادارة أخطار فعالة  لتحديد،وقياس والتحكم في وتخفيف ومراقبة 
 األخطار.

 )من خالل اختبارات االجهاد( بصفة منتظمة. يم سماح الشركة  للتعرض لألخطارد( تق

 عليا لضمان فاعلية وكفاءة نظام ادارة األخطار.لهـ( التنسيق مع االدارة ا

 الاللتزام: 7-3

مسؤولة عن مراقبة مطابقة الشركة في جميع األوقات مع جميع القوانين،اللوائح  الإللتزاموظيفة 
ت اوالجهات التنظيمية األخرى ذ  ة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعوديواألحكام المنطبق

 العالقة من أجل تعزيز المطابقة التنظيمية.

 :الإللتزامأدوار ومسؤوليات وهيكل وظيفة 

لذي ا الإللتزاماالدارة الفعالة  لخطر االدارة العليا لتحقيق  الإللتزاميجب أن تساعد وظيفة  (أ
و أي التي تتم في إدارته أ الإللتزامعلى تنفيذ وظائف  الإللتزامتواجهه الشركة.يشرف مسؤول 

 إدارة أخرى في الشركة.
 ادارة أخرى. عالجتهاجميع نشاطاتها بطريقة تصل لعلمه حتى لو  الإللتزامتنظم وظيفة  (ب

تقديم النصح لإلدارة العليا حول جميع أحكام، لوائح ومقاييس المطابقة  الإللتزامج( على وظيفة 
ة العربية السعودية وفي الخارج.يجب أن تقدم النصح الهامة ويشمل ذلك أحدث التطورات في المملك

  في خصوص العمليات اليومية المتعلقة  بالمطابقة عند الطلب.

ن يتعليم وتدريب  الموظفين المعنيين بشكل مستمر. يجب ارشاد الموظفومطابقة،لل ارشادد( خلق 
التبليغ عن مثل  مكافحة غسيل األموال وتمويل مكافحة االرهابمجاالت اجراءات في  دالجد

 .تسويق المنتجات الجديدة،الخ المعامالت المريبة،

الخ( ..)النظام، السمعة،االستراتيجية، أن تحدد بنشاط  أخطار المطابقة الإللتزامهـ( على وظيفة 
 المرتبطة بالنشاطات في الشركة ويشمل ذلك المنتجات، األعمال والعالقات الجديدة.

 عيا بتوظيف طرق تقويم مناسبة.كميا ونو الإللتزاميقاس خطر 

 فهم العمل، عمليات التشغيل ومنتجات الشركة. الإللتزامو( يجب أن يتضمن تقويم أخطار 

جنة بتقديم تقارير لالدارة العليا ول الإللتزامباستمرار قضايا  الإللتزامز( يجب أن تراقب وظيفة 
 المراجعة.

 لتزامالإلطر تعريف، قياس ومراقبة خ ضمنخطة عمل مفصلة تت الإللتزامط(يجب أن يعد مسؤول 
في الشركة واعتماد ذلك  من لجنة المراجعة،ويجب أن تتضمن مراجعة لسياسات واجراءات 

  الشركة.
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ي( تقديم تقارير دورية ربع سنوية للجنة المراجعة تغطي اي تغييرات في القوانين، األحكام،اللوائح، 
 .الإللتزاملك نتائجها المتعلقة بمراقبة خطر ويشمل ذ التعليمات،واالرشادات التنظيمية

ك(يرفع للجنة المراجعة تقرير سنوي يغطي كامل المطابقة في الشركة.هذا التقرير يقوم جميع 
)مالية وغير مالية(،برامج التدريب للموظفين  مستويات المطابقة، المخالفات،القصور،الجزاءات

 وردود فعلهم.

أن  تجمع مقاييس تنظيمية من الجهات االشرافية في المملكة العربية  الإللتزامل( على وظيفة 
 السعودية.

 مكافحة غسيل األموال وتمويل مكافحة االرهابمسؤولة عن  مطابقة الشركة مع  الإللتزامم(وظيفة 
 وحكم اعرف عميلك.كما انها مسؤولة عن التبليغ عن المعامالت المريبة.
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 :المعّين خبير اإلكتواري -8

مرتبة الزمالة أو تحصل على خدمات خبير تأمين تأمين يحمل اكتواري على الشركة أن تعين خبير 
لتأمين ا اكتواريأو مؤسسة خبرة تأمينية بعد الحصول على اذن كتابي من الوكالة.يتولى خبير 

 كة المهام رالذي تعينه الش

  والمسؤوليات التالية:

 من خبير التأمين السابق؛الحصول على جميع المعلومات والتفاصيل  -أ
 فحص الوضع المالي العام للشركة؛ -ب

 يم كفاية رأس مال الشركة؛تق -ج

 يم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية،تق -د

 تحديد المستوى المناسب لالحتفاظ  بالخطر؛ -هـ

الئمة ممثل التأمين الصحي وتأمين السيارات،وتقديم توصيات حول  الشركة اتتسعير منتج -و
 أسعار أقساط التأمين في الشركة لدرجات األعمال العامة األخرى؛

 واعتماد أحكام الشركة الفنية؛ تحديد -ز

المتعلقة بسياسة الشركة االستثمارية واضعا في  تقديم النصح والتوصيات لمجلس االدارة -ح
 وتوقيت مسؤوليات حملة وثائق التأمين وتوفر األصول المالئمة؛االعتبار  طبيعة 

يم تأثير  االخطار المادية  وتحديد ي ادارة األخطار في الشركة في تقالتنسيق مع  مسؤول -ط
 الوسائل السليمة  لتخفيف هذه األخطار؛

يم توصيات ديم كفاية ترتيبات اعادة التأمين والمستويات السليمة لالحتفاظ بالخسارة وتقتق -ي
 بمستوى االحتفاظ األمثل؛

 تحديد الفائض أو العجز  لكل الشركة؛ -ك

 ؛السعودي بياعداد تقارير سليمة  وفقا لنماذج التبليغ المالي المطلوب من مؤسسة النقد العر -ل

 االكتتاب في الشركة؛ ( Manualsمراجعة مدونات )   -م

 تامينية اخرى.إكتوارية  أي توصيات  -ن

دمها( )تق التامين مسؤوال مهنيا عن االستشارات والخدمات الفنية التي يقدمها اكتواري خبيريكون 
لنقد مجلس االدارة/مؤسسة اللشركة،وعليه تصريف مسؤولياته بتقديم تقارير مختلفة الدارة الشركة/

 تغطي النواحي التالية:سعودي ال العربي

 .المالي الحالي والمستقبليمعلومات تأمينية وبيانات سليمة عن موقف الشركة  -1
 ستين يوما من انتهاء  السنة المالية للشركة يعكس : تقرير سنوي خالل -2

 كفاية أحكام الشركة الفنية. (أ
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 كفاية تسعير منتجات التامين. (ب

 ج( تحليل عائدات استثمار الشركة.

 د( تحليل تطوير محفظة التامين.

 هـ( تحليل التكاليف

 االصول مع االلتزامات.مالئمة و( تقرير يعكس كفاية 

 ز( وضح تطوير سياسة االكتتاب االيجابي والسلبي.

 30أشهر انتهت في  9البيانات وتقرير االختبار بتاريخ سابق   باستخدام البيانات حتى  -3
 سبتمبر من السنة المالية المعنية.

من  رالتامين الصاد اكتواري عمل خبيرتقرير مراجعة نصف سنوي حسب ما تتطلبه لوائح  -4
 .مؤسسة النقد العربي السعودي

تقرير تسعير تأمين السيارات والتأمين الطبي بالتطابق مع التعليمات/ التعاميم والتوجيهات  -5
 مؤسسة النقد العربي السعوديالصادرة من 

بلية مستقالتأمين التي تقدم اخطارا فورية أو  اكتواريتقارير خبير   بمراجعةيقوم مراجع خارجي 
  من هذه التقارير في الوقت المناسب.  ة،ويجب أن توفر نسخ للوكالة تواجه الشرك

ة في الظروف الشرك التامين التابع للشركة تقريرا بشكل عاجل مباشرة لمجلس ادارة اكتوارييقدم خبير 
 التالية:

 وجود أخطار فورية أو مستقبلية تواجه الشركة؛أو -
 ؛أو مؤسسة النقد العربي السعوديارتكاب الشركة خرقا مثبتا  للوائح الصادرة من  -
التأمين المعين بأداء الواجبات والمسؤوليات المخصصة لهم  اكتواري ال تسمح الشركة لخبير -

  بموجب القانون.

يدرس مجلس اإلدارة التقرير ويوصي بإجراءات تصحيحية وتقديم جميع المعلومات ذات العالقة 
 ذلك التقرير. خالل خمسة عشر يوما  من تاريخ استالم للمؤسسة

 التامين المعين في الشركة في اي من الحاالت التالية: اكتواري ينتهي دور خبير

د ، يجب اخطار مؤسسة النقالتأمين المعين. في حالة الفصل اكتواري استقالة أو فصل خبير -1
 )أسباب( الفصل. العربية السعودية بسبب

 عند نهاية العقد. -2
التأمين المعين. يجب اخطار  اكتواري بواسطة الشركة أو خبيرالغاء العقد اثناء فترةالعقد  -3

 )أسباب( التي أدات لإللغاء. بسبب مؤسسة النقد العربي السعودي
المعين اذا  التأمين اكتواريالشركة  بتعيين بديل لخبير  مؤسسة النقد العربي السعوديتخطر  -4

 (.)مسؤولياتها )أنها( غير مناسب  للقيام بمسؤولياته اتضح أنه
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(أيام 5التأمين المعين خالل ) اكتواريبإنهاء عقد خبير  مؤسسة النقد العربي السعوديتخطر الشركة 
يوما  تقويميا من  (60) تأمين آخر خالل فترة ال تتجاوز ستين اكتواريعمل ،وتعين أو تستاجر خبير 
  التأمين المعين السابق. اكتواريتاريخ انهاء عقد وظيفة خبير 

. 
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 اإلدارة العليا  -9

االدارة تخضع أساسا لمساءلة مجلس االدارة عن عمليات الشركة،  وهي مسؤولة عن االشراف 
على النشاطات اليومية للشركة. كجزء من مساءلتها،هي ايضا ملزمة بأن ترفع لمجلس االدارة 

 الدائهامعلومات كاملة وكافية عن عمليات وشؤون الشركة في الوقت المحدد وتقدم نظرة شاملة 
ف لوية في وظائاألو األقل. كسياسة منتهجة، يمنح السعوديون في كل اجتماع لمجلس االدارة على

االدارة العليا.قبل تعيين غير السعوديين في هذه الوظائف،يجب أن تثبت الشركة عدم توفر الموظفين 
 ة.ذات العالق السعوديين المؤهلين للوظيفة المطلوبة واتباع العملية  التي تفرضها اللوائح

يجب أن يتحلى أعضاء االدارة العليا بالمهارات، المعرفة والخبرة المطلوبة  الدارة الشركة بفاعلية 
وحكمة. يجب أن تقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي وبناء على طلبها اثباتات بمؤهالت كبار 

 مية أو اشرافية أخري:المديرين.واجبات االدارة العليا كما يلي، إضافة إلى أي متطلبات تنظي

 تنفيذ خطط الشركة االستراتيجية؛ (أ
 ادارة النشاطات اليومية؛ (ب

 ج( وضع اجراءات لتحديد ،قياس،تخفيف تأثير، ومراقبة األخطار؛

 د( وضع سياسات،اجراءات وضوابط لضمان كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية؛

 هـ( حفظ السجالت وتعقبات المراجعة؛

 على تعليمات ورفع التقارير إلى مجلس االدارة ؛و( العمل بناء 

 ز( ضمان الوفاء بالمتطلبات التنظيمية واالشرافية بقدر المكان
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 الهيكل التنظيمي 9-1
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 التنفيذي الرئيس 9-2

  التنفيذي مسؤول أمام مجلس االدارة عن ادارة وأداء الشركة بشكل عام.الرئيس 

  الكيان وفقا لالستراتيجية، الخطط والسياسات المجازة من  مجلس االدارة.الرئيس التنفيذي يدير 

  مسؤول عن:الرئيس التنفيذي  
 تنفيذ خطط الكيان االستراتيجية والتشغيلية حسبما اجازها مجلس االدارة. -
 احالة المعامالت التي تقع خارج صالحياته لمجلس االدارة. -
 ضمان توافق جميع األفعال مع سياسات الكيان والقانون. -
 جميع األمور الموكلة له. -

 : مدير التشغيل 9-3

  عن الرقابة العامة للعمليات اليومية للشركة وهو مسؤول مباشرة أمام التشغيل مسؤول مدير
 .الرئيس التنفيذي

  في تنفيذ استراتيجية الشركة،وخطط العمل الرئيسة،الميزانيات السنويةالرئيس التنفيذي يساعد 
   وخطط العمل في الشركة.

  ة، المالية الشركة الفنيعلى مدير التشغيل اتباع جميع التعليمات المتعلقة بسياسات واجراءات
 واالدارية.

  الرئيس التنفيذييخضع مدير التشغيل الشراف مجلس االدارة مباشرة في غياب. 

 :المدير المالي 9-4

  المدير المالي مسؤول عن وضع الميزانيات الفعالة وتسجيل والتبليغ عن  النتائج المالية
 وعمليات الشركة.

 :المدير المالي مسؤول عن 
 الميزانية المالية السنوية للشركة.وضع  -
 مراقبة المحاسبة، الخزينة، الذمم الدائنة والذمم المدينة ونشاطات الضرائب في الشركة. -

 

 :)إعادة التأمين( نائب المدير العام 9-5

 احماية الشركة من الخسائر الكارثية التي يمكن أن تحطمه. 

 بدون ) بلها الشركة على حسابها الخاصالسماح بقبول أخطار أكبر من تلك التي يمكن أن تق
 أمينمع شركة إعادة الت اواحتياطياته اقبوله بناء على رأسماله ربط ،يمكن للشركة (إعادة تأمين

 االخطار  جزء أقل من راسمالها الخاص وتتحفظ باضافة قدرات جميع معيدي تأمينه.

 عن  طاقتها وال تحتاج للبحث السماح للشركة بقبول تدفق أكبر لألعمال ألن الشركة تعلم جملة
 مساندة معيدي التأمين للخطرالمقدم للشركة.

 .السماح بتوزيع أكبر للخسارة عموما وبالتالي تقليل  تأثير أي خسارة واحدة 
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  استقرار نتائج االكتتاب  للشركة ألن الخسارة موزعة على جميع معيدي التأمين بدال من وقوعها
 ا الرأسمالية.بالكامل على الشركة واحتياطياته

 يقدم خدمات فنية قيمة للشركة مثل النصح  حول تقدير األخطار  يمكن لمعيد التأمين الخبير أن
وادارة األخطار ،تسعير أقسط التأمين،مناولة المطالبات وتقدير احتياطي الخسارة. تسيير العمل 

 اليومي في ادارة اعدة التأمين.

   التفاقيات اعادة التأمين التي عقدتها الشركة لضمان أن يكون على علم بجميع الشروط والحدود
 التقيد دائما بشروط هذه االتفاقيات.

 :رئيس االكتتاب المركزي)غير الطبي( 9-6

 في تحليل وتنفيذ الخطة االستراتيجية المتفق عليها لتحقيق رسالة  مساعدة ومساندة المدير العام
 واهداف الشركة وتعزيز العائدات والربحية والنمو.

 .ادارة والقيام بمهام ادارية لعمليات اكتتاب التأمين التي تحت مسؤوليته حسب الهيكل التنظيمي 

 مسؤوليات الموكلة له.متابعة تنفيذ قرارات مجلس االدارة في الشركة حسب التوجيه وال 

 .تحقيق االنتاج واألهداف المضنة في خطط الشركة التشغيلية 

 .المشاركة في االدارة الشاملة  والتوجيه االستراتيجي  لعمل التأمين 

  مراجعة واعتماد عروض األسعار المستلمة من الفروع لألعمال الجديدة والمجددة،بواسطة
غيرها( بغرض تأكيد التطابق الكامل مع االدارة المركزية المعنية )سيارات أم 

 سياسات،اجراءات واستراتيجيات  الشركة.

 :)غير الطبية( رئيس المطالبات المركزية 9-7

  االشراف على التحري، التحليل واجراءات وثائق التأمين غير الطبية المتعلقة بالمطالبات
نجاز اليذ خطة استراتيجية المتوافقة مع السياسات واالجراءات القائمة.تحليل ومراجعة وتنف

 مهام االكتتاب غير الطبي ودعم االيرادات والربحية والنمو كمنظمة.

  ضمان الحفاظ على درجة عالية من رضاء العمالء  بالقيام بمعالجة المطالبات فورا والتواصل
 مع ورش اصالح السيارات،السماسرة، الفاحصون أو اصحاب المطالبات. الفعال السريع

 :المدير الطبي 9-8

  تخطيط، توجيه وادارة نشاطات االكتتاب المتعلقة بالتأمين الطبي في اتحاد الخليج لضمان
التحكم في االخطار مقابل الخسائر والتطابق مع السياسات واالجراءات الداخلية القائمة وكذلك 

 الخطوط االرشادية التنظمية.

 :مدير المبيعات والتسويق 9-9

  نشاطات إدارة المبيعات والتسويق بما في ذلك استراتيجية المبيعات والتسويقادارة وتوجيه 
والرؤية الداخلية للشركة والرؤية الخارجية للشركة من أجل تنفيذ وتحقيق األهداف التسويقية 

 للشركة واألهداف األخرى.
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  لك تنهج استراتيجية وتوجيه ومراقبة جميع نشاطات التسويق والمبيعات الوظيفية وتشمل
المتعلقة بأبحاث السوق عن اتجاهات أعمال التأمين ومبادرات حمالت الترويج من أجل تحقيق 

 اختراق في السوق والبناء.

 :تقنية المعلوماتمدير  9-10

مسؤول عن ادارة جميع تقنيات المنظمة وتوفير المساندة التقنية والتدريب.تتضمن الواجبات األساسية 
وتصميم، تطوير والحفاظ على ؛الحفاظ على محطات العمل والشبكاتتحليل األنظمة والعمليات، 

تطبيقات األعمال.قد يتعين على مدير تقنية المعلومات ادارة عدة مشاريع في وقت واحد،وقد يقطع 
 عملبيئة العمله باستمرار  للوفاء باحتياجات وطلبات العمالء. قد يجد مدير تقنية المعلومات أن 

دارة الوقت ومهارات ادارة الجهد  الكمال ممتازة التاج لتنظيم ومهارات ، مزعجة وقد يحمزدحمة
يخضع له مدير ادارة أمن المعلومات في تطوير وادارة النظم، وملكية  المهام المطلوبة.

المعلومات،وتوفير الخطوط االرشادية،المقاييس واالجراءات  لتصنيف، المعلومات 
قاييس،اجراءات واخطوط ارشادية لدعم أم الكمبيوتر بال والبيانات.تطوير،انشاء و الحفاظ على م

أنظمة التطبيق في اتحاد الخليج، تحديد ومعالجة التعرضات للدمار،الكشف، التعديل انقطاع بناء على 
أو انقطاع المعلومات العارض والذي قد يسبب  خسارة مالية و/أو خسارة معلومات جسيمة التحاد 

ة أصول ومعلومات الشركة المعالجة أو المخزنة في أنظمة معلومات الخليج. يكون مسؤوال عن حماي
 اتحاد الخليج الكمبيوترية.

 مدير الموارد البشرية 9-11

   يدير ويوجه نشاطات ادارة الموارد البشرية ويشمل ذلك تخطيط ،تعويض،وفوائد القوى
 العاملة، ادارة الرواتب، التدريب، التوظيف،ادارة شؤون الموظفين وعالقات العمل.

 

 الدمام/الرياض/جدة-المدير االقليمي -9-12

أو منطقة الرياض أو منطقة جدة . يدير المدير االقليمي القطاع المسؤول عنه سواء كان منطقة الدمام 
 ويطور المبيعات رعالقات طويلة االجل مع جميع عمالء المنطقة او وسطاء تأمين ويديو يدعم ويطور 

ي يمكن ان يتلقاها من حين الى إلضافة الى األعمال األخرى التابطقته نوفريق المبيعات الخاص بم
  .ر من اإلدارة العامةآخ
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 :الخارجيةالمراجعة -10

  يتولي بمراجع خارجي معتمد  من خالل لجنة المراجعةللمساهمين يوصي مجلس االدارة
قوائم بها ال وتقدم المراجعة المستقلة ويوفر ضمانا موضوعيا حول الطريقة التي يجب أن تعد

 .المالية

 :على المراجع الخارجي 
المتحكمين حتى تتكون ثقة  القيام بمراجعات عادلة  مستقال عن الشركة،ادارتها ومساهميها (أ

 لدى المساهمين والمستخدمين اآلخرين في معلومات الشكرة المحاسبية؛
التيقن من وجود أي حقيقة تتناقض مع نتائج المراجعة في المعلومات التي كشفت بانتظام  (ب

 مع القوائم المالية المراجعة،وطلب التصحيح ان كا ن ذلك ضروريا؛

سنوي والرد على أي أسئلة حول تقارير المراجعة وعن ج( حضور اجتماع المساهمين ال
 المراجعين وعملهم وتعويضهم؛

د( القيام بوظائف أخر حسبما يجيزه مجلس االدارة في خصوص المراجع، شريطة اال يتضارب 
 العمل اآلخر بخالف عمل المراجعة مع وظائف المراجع كمراجع خارجي.

الخارجي وتاريخ ذلك يضمن في تقارير  راجعأسباب استقالة/ فصل أو انهاء خدمات الم *
الشركة السنوية. يجب أن تتضمن هذه التقارير مناقشة أي اختالف مع المراجع 
الخارجي الخارجي المذكور أو أي أمر يتعلق بمباديء أم ممارسات المحاسبة،الكشف 

 ي المراجععن القوائم المالية أو نطاق أو اجراء المراجعة،والذي اذا لم يتم حله بما يرض
 السابق، قد يسبب ما يدعو لالشارة لموضوع الخالف فيما يتعلق بهذا التقرير.

اذا كان المراجع الخارجي يعتقد أن البياانات الواردة في التقرير السنوي والتي كانت  *
في فترة عمله غير صحيحة أو غير كاملة، عليه أيضا أن يقدم وجهة نظره في تلك 

 التقارير.
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 :اح والشفافيةاالفص -11

 :عمومي 11-1

 .نهجت الشركة نظام افصاح مستمر كجزء من سياسة حوكمة الشركة 

  الشركة ملتزمة باالفصاح في الوقت المناسب وبدقة عن جميع األمور التي تؤثر عليها،ويتضمن
 ذلك:

 النتائج المالية ونتائج التشغيل 
 أهداف الشركة 
 ملكية األسهم الرئيسة وحقوق التصويت 
 تفاصيل أعضاء مجلس االدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين وتعويضهم 
 األخطار المادية المنظورة 
 القضايا الرئيسة المتعلقة بالموظفين، المساهمين،الخ 
 سياسات الحوكمة 

  .تراجع القوائم المالية السنوية بواسطة مراجع مستقل 

 في وقت كاف وتتاح لجميع  هارالمعلومات التي توزع على المساهمين وغيرهم  يتم توفي
 المتلقين المستهدفين.

  الشركة والتقارير الخاص بعلى الشركة أن توفر لمساهميها على االنترنت قانون حوكمة
 السنوية.

  ال تعلن الشركة أي اجراءات متوقعة تتطلب موافقة مؤسسة النقد العربية السعودية المسبقة أو
،واضعة في االعتبار عدم اعتراضها، قبل الحصول على الموافقة أو عدم االعتراض الفعلي 

 جميع القوانين واللوائح ذات العالقة.

 :االفصاح في تقرير مجلس االدارة 11-2

وائم المتعلقة بمحتوى تقرير مجلس االدارة في القوائم المالية العامة في أحكام الق باالضافة للمتطلبات
 السنوية للشركة، يتم االفصاح عن اآلتي:

 ؛أسماء جميع المساهمين الهامين واألسهم التي يملكونها في الشركة 

  اسم شركة المساهمة أو الشركات التي يشغل أي عضو مجلس ادارة في الشركة منصب عضو
 ؛تلك الشركة فيمجلس ادارة 

  تكوين مجلس االدارة وتصنيف أعضائه كأعضاء مجلس ادارة تنفيذيين،أعضاء مجلس ادارة
العضو  ا)ان وجدت( الوظائف األخرى التي يشغله تغير تنفيذيين،أو مستقلين أو ممثلين لكيانا

)ان انطبق ذلك(،اسم رئيس مجلس االدارة، نائب رئيس مجلس االدارة،تاريخ بداية  في الشركة
 ؛الفترة الحالية وتاريخ نهايتها

  عدد اجتماعات مجلس االدارة التي عقدت اثناء الفترة والتاريخ واألعضاء الحاضرون في كل
 ؛اجتماع وتفاصيل تعويض كل عضو مجلس ادارة

 ت لجان مجلس االدارة الرئيسة مثل اللجنة التنفيذية، لجنة احيات وواجبوصف موجز لصال
ماء أس،لجنة االستثمار ولجنة ادارة األخطار وتوضيح لجنة الترشيحات والمكأفأت  المراجعة،

ادارة تنفيذي،عضو مجلس ادارة غير تنفيذي،  )مع وضعه :عضو مجلس  الرؤساء واألعضاء
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و مجلس ادارة غير تنفيذي مستقل،أو ليس عضوا في عضو مجلس ادارة غير مستقل، عض
عدد االجتماعات المنعقدة خالل الفترة،تاريخ وحاضرو كل اجتماع،تعويض  مجلس االدارة(،

 األعضاء  عن خدمتهم للجنة؛

  الملكية المباشرة وغير المباشرة في الشركة ألعضاء مجلس االدارة وأعضاء االدارة العليا وأي
لكيتهم خالل السنة الماضية حسبما هي مدونة في سجل المساهمين تغييرات تطرأ علي م

 المعتمد؛

 مراجعة تحليلية ألداء الشركة المالي خالل الفترة األخيرة؛ 

 القرارات الرئيسة المتخذة وتأثيرها على أداء  ووضع الشركة؛ 

 تقويم استراتيجية الشركة ووضعها المالي؛ 

 ممن يلي ذكرهم: تفاصيل التعويض والمكافأة المدفوعة ألي 
 رئيس وأعضاء مجلس االدارة؛ -
)أرباح في  تعويضا ومكافأة من الشركةخمسة موظفين في االدارة العليا تلقوا  أعلى -

م والمدير المالي  ان لالرئيس التنفيذي وأي مكونات أخرى(. يضمن  الرواتب،بدالت،المكافات
متوفر لدى االدارة العليا يتم وصفه بشكل  أي حافز مربوط باألداءيكنا ضمن الخمسة األعلى.

  منفصل؛

  أي عقوبة أو جزاء أو حظر فرض على الشركة أو أي من أعضاء مجلس االدارة بواسطة هيئة
 فيما يتعلق بعدم المطابقة؛ نتائج خرى، أو قضائية أتنظيمية ،أو أي جهة اشرافية يةسوق المال

 لداخلية  في الشركة؛المراجعة السنوية وفاعلية اجراءات الضوابط ا

  أوصاف المعالمالت مع أي أطراف ذات عالقة،ويشمل ذلك المساهمين الهامين وأعضاء
 مجلس االدارة واالدارة العليا،التي تمت خالل الفترة وكيف ستجاز أو أجيزت هذه المعامالت؛

 أي حاالت محتملة لتضارب المصالح وكيف تمت معالجتها؛ 

 تمت ادارة هذه األخطار؛يم األخطار المحتملة وكيف تق 

 تقديرات ألداء الشركة المستقبلي؛ 

 وتشمل االسم، الوظيفة، المؤهالت والخبرة لكل مدير  السير الذاتية ألعضاء االدارة العليا(
 أول(؛

  بيان عن مطابقة الشركة مع متطلبات هذه اللوائح وميثاق حوكمة الشركة مع مبررات أي
 حاالت عدم مطابقة.

 :االفصاح المستمرسياسة  11-3

  ية المتعلقة بوضع الشركة مجلس ادارتها سياسة افصاح للقوائم المالنهجت الشركة وأعضاء
المالي وأداء الشركة، التعرضات للخطر وادارة األخطار وحوكمة الشركة والكشف عن 

 معلومات أخرى حساسة تتعلق باألسعار للسوق، المساهمين وأصحاب المصلحة.

 من أن المعلومات المكشوفة شاملة،ذات معنى، ذات عالقة، في موعدها على الشركة أن تض
 المطلوب، متناسقة،موثوق بها ويمكن للجمهور الوصول اليها بدون تكلفة أو تأخير.

  على أعضاء مجلس االدارة مراقبة التطابق مع سياسة االفصاح واتخاذ اجراءات عالجية عند
 اللزوم.

 لشركة متوفرة ألصحاب المصلحة ويتم كشفها في تقرير يجب أن تكون سياسة االفصاح في ا
 الشركة السنوي للمساهمين.
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 :مراجعة وتعديل الدليل  -12

  على مجلس االدارة مراجعة أحكام هذا الدليل وأي تطبيق لها سنويا.ان تمخضت المراجعة عن
 ىا في الجمعية العمومية للحصول علأي تغييرات ضرورية، يجب التوصية بهذه التغيير

 يوم عمل. 21موافقتها. ترفع التغييرات المجازة لمؤسسة النقد العربية السعودية خالل 

  جميع عمليات وممارسات األعمال التي تتم في أي ادارة أو وحدة أعمال في الشركة يتم نقض
 من هذا الجليل ما لم يتم رفع درجتها لتكون مطابقة. مع أي جزء  ال تتوافقالتي 

 لمراجعة والتعديل  لألخذ في االعتبار احتياجات الشركة المتغيرة، الظروف هذا الدليل خاضع ل
 الواقعية السائدة في البيئة والمتطلبات التنظيمية.

 

 :اإلعتماد والسريان 13 

شركة أتحاد الخليج للتأمين التعاوني بتاريخ  إدارةتمت الموافقة على هذه المدونة من قبل مجلس 
وسوف يتم العمل بها  م وسوف تعرض هذه المدونة على الجمعية العامة للموافقة عليها19/04/2016

 يوم عمل. 21بعد الموافقة. والتعديالت الموافق عليها سوف تسلم للمؤسسة خالل 


