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 مقدمة في الحوكمة : 2القسم 

 تمهيد 2 - 2

 مجموع العالقات بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها ولجانها ومسـاهمهها والجهـات الرقابيـة واملعنيـين انخـرين  إن حوكمة الشركة هي

ولتحقيـق هـذا الهـدف يتمثل الهدف األساس ي من مبدأ حوكمة الشركة في إيجاد والحفاظ على قيمة متزايدة  لصـالح حملـة األسـهم  

  وتعتقـد الشـركة أنـه ي أن يتم تحديد بوضو  مبـاد  اإلشـراف املالئـم واإلدارة الجيـدةاألمور األخرى، فإنه من الضرور  إلىباإلضافة 

 من املهم أن يتم توضيح مباد  الحوكمة هذه لجميع حملة األسهم لحماية حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في عملية حوكمة الشركة  

 

 أهداف إطار حوكمة الشركة 2 - 1

ز الشركة كمنشأة قوية ومجدية ومنافسة من خـال  إيجـاد بيئـة رقابـة قويـة و قافـة إدارة يتمثل هدف إطار حوكمة الشركة في تعزي

    مباد  أحكام الشريعة اإلسالمية مخاطر متكاملة متفقة بالكامل مع

 
 : وتم تصميمها بهدفاإلدارة ومساهمي الشركة   جلسمسلوك وعالقات بين تركز حوكمة الشركة على 

  
 في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم تفعيل دور املساهمين  ( أ

 بيان اختصاصات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية ومسؤوليتها  ب(

 تفعيل دور مجلس اإلدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آلية اتخاذ القرار في الشركة  ج(

 مكانة الشركة لدى الجمهور من خال  زيادة الشفافية واملحاسبة سمعة و تعزيز      (د

 بيان إبراء الذمة من املسئولية القانونية ومسئولية املساهمين وااللتزامات األخالقية  بللشركة السما      (ه

    املساءلةتوفير آلية لقياس إمكانية     (و

 والسلوك غير األخالقي ومنع حدوثها   والتضليلاملساعدة في كشف الغش    (ز

 إيجاد توجه استراتيجي واملوافقة على استراتيجيات الشركة     ( 

 مراقبة أداء اإلدارة   (ط

 مراقبة األداء املالي   (ك

  محددة بوضو  فيما يتعلق بإدارة املخاطر والرقابة الداخلية آليات ضمان وجود سياسات وإجراءات  ( 

 
  : عليهطالع على دليل حوكمة الشركة وتعديله واملوافقة اإل  2 - 3

اململكة العراية السعودية، بما في ذلك لوائح حوكمة الشركات ولوائح وأنظمة قوانين وفقا لالدليل هذا تمت صياغة  ( أ

 إعادة التأمين ونظام الشركات الجديد   / لجان املراجعة في شركات التأمين وحوكمة شركات التأمين والئحة 

ويقـــوم يجــا اعتمــاد هـــذا الــدليل مـــن قبــل مجلــس اإلدارة وعرضـــه علــى الجمعيـــة العموميــة للمســاهمين لدراســـته وإقــراره   ( ب

    اإلدارة باالحتفاظ بهذا الدليلمجلس أمين سر 

يـوم عمـل مـن تـاري   ( 12) يتوجا على الشركة أن تقدم الدليل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي خال  واحـد وعشـرين  ( ج

 الحصو  على موافقة الجمعية العامة للمساهمين 

وفـق مـا كـل سـنة إلدخـا  التعـديالت والتحـديثات الالزمـة مراجعـة الـدليل مـرة واحـدة علـى األقـل يتعين علـى مجلـس اإلدارة  ( د

 يراه  مجلس اإلدارة 

إلى املجلس إلقرارها  يجا أن يقدم أمين سر مجلس الشركة هذا دليل من خال   فيتوجه جميع التعديالت يجا أن  ( ه

يوم عمل من املوافقة على أي  ( 12) املجلس أي تعديالت إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في غضون واحد وعشرين 

  تعديالت 
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 إلـى جنـا مـع  ( و
 
  وفـي حالـة أي تعـارض بـين اململكـة العرايـة السـعودية وأنظمـةوقـوانين النظـام األساسـ ي يقرأ هذا الدليل جنبـا

، يكـون لخخيـرة األولويـة علـى الـدليل  أي تعـارض فـي وأنظمـة معمـو  بهـاأو أي قـوانين  / لشـركة ول النظـام األساسـ يو الدليل 

أمــين ســر لــى أي مــن األحكــام تــتم مالحظتــه فــي الــدليل مــع أي و ــائق حاليــة أو مســتقبلية للشــركة، إن وجــد، يجــا أن يحــا  إ

 مجلس اإلدارة لتقديم التوضيح الالزم   

 به  للرجوع إليه واالسترشاد يتم توفير الدليل على املوقع االلكتروني للشركة  ( ز
 

 مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل : 1القسم 

 ملجلس اإلدارةدليل عمل  2ـــ  1

  الغرض 2 - 2 - 1

دارة مسئولية أساسية لتعزيز نجا  الشركة على املدى القصير والبعيد بما يتفق مع مسئولية اإل تقع على عاتق مجلس  ( أ

والحكومة والجهات الرقابية واملوظفين  ( حملة الو ائق)  واملشتركين في التأميناملساهمين في الشركة  تجاهاملجلس 

   والجهات املعنية األخرى 

 من املهام واملسئوليات بما في املجلس هيئة حاكمة تعمل بكامل صال  يعد ( ب
 
 كبيرا

 
حياتها  وإن دوره ائتماني ويتضمن عددا

الشركة  وقيم ياتوتنفيذ ضوابط الرقابة الداخلية وأخالق ي اإلدار واإلشراف ذلك التخطيط االستراتيجي وإدارة املخاطر 

  ها  غير و 

كما أن املجلس مناط به مسئولية اإلشراف على كيفية إجراء أعما  الشركة واإلشراف على اإلدارة التي هي مسئولة عن  ( ج

 عاييراملعليه وضع األعما  اليومية للشركة  وفي إشرافه على إجراء األعما  فإن املجلس، من خال  الرئيس التنفيذي، 

   أعما  للشركةب للقيام واإلجراءات السلوكية 

 

 أحكام عامة  1 - 2 - 1

  ( :للمجلس" دليل عمل ") ملجلس اإلدارة  دليل عملينظم  ( أ

   صالحيات املجلس  ( 2

 حقوق وواجبات ومسئوليات املجلس وأعضائه  ( 1

 تكوين املجلس   ( 3

   ( مجلس اإلدارة أعضاءبويشار إلههم فيما يلي ) املجلس  عضوية أعضاءمدة  ( 4

 حهم  يبما في ذلك ترش مجلس اإلدارة، عضاءأإجراءات انتخاب  ( 5

 إجراءات عمل املجلس وعالقته بالهيئات الحاكمة األخرى في الشركة   ( 6

 هيكل املجلس بما في ذلك اللجان   ( 7

 مسئولية عضو مجلس اإلدارة   ( 8

 املكافآت ( 9

 قبل انتهاء مدة عضويتهم   املجلس أعضاءإجراءات عز   ( 20

 

  ( ب
 
 الداخلية للشركة   األنظمة واللوائحوالنظام األساس ي للمجلس وغيرها من  للقانون على املجلس العمل وفقا
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 أهداف املجلس   3 - 2 - 1

 إن املجلس يعمل كأمين للشركة ولديه الصالحية النظامية وااللتزام إلدارة شئون الشركة وأعمالها   ( أ

  ( ب
 
مع أن الهدف األساس ي للمجلس هو العمل بما يخدم مصلحة الشركة على أفضل وجه إال أن املجلس مسئو  أيضا

  عن ضمان االنسجام بين توقعات املساهمين وخطط الشركة وأداء اإلدارة

املسئولية الكاملة من األهمية بمكان مالحظة أن قيام املجلس بتفويض إحدى اللجان باملسئولية ال يعفي املجلس من  ( ج

  عن عمل اللجنة أو قراراتها

 

 املجلس تكوين   4 - 2 - 1

يحدد نظام   عضوا ( 22) أحد عشرة ال يزيد عن ما أعضاء على األقل و  ( 5) يتكون املجلس من خمسة  نأيجا  ( أ

   الشركة عدد أعضاء املجلس

 عضوين مستقلين أو أن يكون  لث األعضاء من املستقلين، أيهما أكبر   ( 1) يجا أن يضم مجلس اإلدارة ما ال يقل عن  ( ب

 يجا أن تكون غالبية أعضاء املجلس من أعضاء املجلس غير التنفيذيين    ( ج

 

 مدة العضوية 5 - 2 - 1

لشركة على ا نظامسنوات  وما لم ينص  ( 3)  الث ملدة ال تزيد عن تقوم الجمعية العمومية بتعيين أعضاء املجلس   ( أ

 خالف ذلك فإنه يجوز إعادة تعيين أعضاء املجلس في مناصبهم  

  مباشرة بعد انتهاء مدة املجلس السابق  املسؤليةاملنتخا حديثا  يتولى مجلس اإلدارة ( ب

مسئوليات على املجلس املنتهية مدته التوقيع على القوائم املالية للسنة التي تكون قد انتهت لتوها  وهذا يتفق مع  ( ج

   أعضاء املجلس االئتمانية باعتبار املجلس هو املجلس الحاكم لفترة القوائم املالية التي تمت إدارتها تحت إشرافهم

قبل انتهاء مدة املجلس الحالي، يظل املجلس الحالي متوليا مهامه إلى حين انعقاد إذا لم تنعقد الجمعية العمومية  ( د

 خاب املجلس الجديد   اجتماع الجمعية العمومية النت

 

 الترشيح  6 - 2 - 1

يطلا من كافة املرشحين الذين يتم وضعهم باالعتبار لعضوية املجلس تقديم معلومات أساسية عامة يتم استخدامها في  ( أ

االستقاللية املعد مسبقا املتضمن في دراسة ترشحهم للمجلس  يجا تقديم هذه املعلومات إلى املجلس بصيغة استبيان 

   2امللحق 

يوما تقويميا قبل انتهاء مدة  90يجا أن تتسلم الشركة التفاصيل والنموذج املعبأ ألي مرشحين لعضوية املجلس خال   ( ب

 املجلس الحالي وذلك من أجل إعداد والدعوة إلى وعقد اجتماع الجمعية العمومية  

  : الترشيح خطيا ويجا أن يتضمنيجا تنفيذ اقترا   ( ج

 االسم األخير واألو  واألوسط لكل مرشح مقتر ، وتاري  ميالده    ( 2 

   ( املجلس) اسم الهيئة التي يتم ترشيح املرشحين لها   ( 1 

 مقدمي االقترا    / مقدم ( املساهمين) املساهم  ( أسماء) اسم   ( 3 

 مقدمي االقترا    / مقدم ( املساهمين) عدد وأنواع وفئات األسهم التي يحملها املساهم   ( 4 

اسم املؤسسة التعليمية وتاري  االستكما  واملؤهل الذي ) املستوى التعليمي، بما في ذلك التعليم املنهي  ( 5

  ( حصل عليه
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ات العشر األخيرة، واملناصا اإلدارية التي الخبرة املهنية، بما في ذلك املناصا التي شغلها خال  السنو  ( 6

 شغلها املرشح في  الهيئات الحاكمة لهيئات اعتبارية أخرى للسنوات الخمس املاضية  

التي يساهم فهها املرشح أو لديه مصلحة فهها، بما في ذلك عدد األسهم أو  الكيانات القانونيةقائمة  ( 7

    الكيانات القانونيةلتلك  الوحدات التي يحملها في رأس املا  املدفوع

 األشخاص الذين يتبعهم املرشح، وأساس تلك التبعية   ( 8

 عالقة املرشح باألشخاص التابعين واألطراف النظيرة الرئيسة في الشركة، وايان تبعية املرشح للشركة   ( 9

 كشف بأي إدانات مدنية أو جزائية سابقة وتجريد من األهلية اإلدارية   ( 20

التبعية ألعضاء املجلس الحاليين أو املقترحين واملوظفين الحاليين للشركة والشركات التابعة تفاصيل  ( 22

 واألطراف ذات العالقة  

بعد توصيات لجنة الترشيحات واملكافآت، يتعين على املجلس دراسة العروض املقدمة وتقرير إذا ما كان سيتم إدراج  ( د

تخابهم لعضوية املجلس خال  خمسة أيام من املوعد املحدد الستالم العرض من املرشحين على قائمة املرشحين الن

 املساهمين  

املساهمين ) يجا إرسا  قرار مجلس إدارة الشركة بقبو  أو رفض مرشح على قائمة املرشحين إلى املساهم املرشح له  ( ه

الة الرفض، يجا تقديم توضيح واف للرفض إلى خال  األيام الثال ة التالية للقرار ذي العالقة  وفي ح ( املرشحين له

 املؤسسة  

  : يتم إدراج املرشحين على قائمة املرشحين باستثناء حيثما ( و

  ؛ بالحد الزمني املقرر  ( املساهمون ) ال يتقيد املساهم   ( 2 

  ؛ العدد الالزم من األسهم التي لها حق التصويت في الشركة ( املساهمون ) ال يحمل املساهم   ( 1 

 ال يلبي االقترا  املتطلبات    ( 3 

 يكون للمرشح لعضوية املجلس الحق في االنسحاب قبل إدراجه على قائمة املرشحين   ( ز

تتطلا الترشيحات لعضوية مجلس اإلدارة املوافقة املسبقة للمؤسسة ويجا أن تتم وفقا ملتطلبات التعيين في املناصا  (  

 العليا في املؤسسات املالية  

يجا أن يزيد عدد املرشحين للمجلس املقدمين إلى الجمعية العمومية للمساهمين عن عدد املناصا املتوفرة  وفي حا   ( ط

شحين يساوي أو يقل عن عدد املناصا املتوفرة، يجوز للمجلس االستعانة بخدمات طرف خارجي إليجاد كان عدد املر 

 مرشحين مناسبين 

 

 االنتخاب  7 - 2 - 1

  باستخدام التصويت التراكمينتخا األعضاء ي ( أ

  : وفيما يتعلق باالنتخاب لعضوية املجلس فإنه يجا تزويد املساهمين باملعلومات حو   (ب

 املساهم أو مجموعة املساهمين الذين يقترحون ترشيح لذلك املرشح   ( 2

 سن املرشح ومستواه التعليمي   ( 1

 الخبرة املهنية بما في ذلك الوظائف التي شغلها املرشح خال  السنوات الخمس السابقة   ( 3

 الوظيفة التي يشغلها وقت ترشيحه   ( 4

 طبيعة عالقات املرشح بالشركة   ( 5

 عضوية املرشح في مجالس إدارات املنشآت األخرى وغيرها من الوظائف التي شغلها املرشح في تلك املنشآت   ( 6

 ح لعضوية املجلس أو ملراكز في الهيئات الحاكمة للمنشآت األخرى  يالترش ( 7
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 عالقات املرشح مع الشركات املنتسبة للشركة   ( 8

 املتعاقدين مع الشركة  عالقات املرشح باملقاولين الرئيسيين  ( 9

 وضع املرشح أو ظروفه األخرى التي قد تؤ ر على قدرته على أدائه ملهامه كعضو مجلس إدارة   ( 20

 رفض املرشح تقديم املعلومات التي طلبتها الشركة   ( 22

 للوائح ذات الصلة، فإنه ال يجوز للشركة ترشيح عضو ملجلس إدارتها أو لوظيفة عضو مجلس ( ج
 
إدارة دون  وفقا

   الحصو  على موافقة خطية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي
 عاديإذا أصبح أعضاء مجلس اإلدارة أقل من العدد املطلوب لتشكيل نصاب نظامي فعلى املجلس الدعوة إلى اجتماع  ( د

عضاء الباقين اتخاذ أي النتخاب عضو مجلس إدارة جديد  وال يحق لخ يوما  ( 60) خال  ستين جمعية العمومية لل

 .قرارات خالف الدعوة النعقاد مثل هذا االجتماع غير العادي للجمعية العمومية

ع في حا  حدوث شاغر في املجلس، يجوز للمجلس تعيين بديل مؤقت الستكما  املدة املتبقية للمدير السابق، م ( ه

إلى الجمعية العمومية للمساهمين في االجتماع  العربي السعودي وتقديم املرشح مراعاة عدم ممانعة مؤسسة النقد

 العام السنوي للجمعية العمومية  

 في مجلس اإلدارة أو عضو لجنة ال يجوز لعضو في مجلس إدارة الشركة أن يكون  ( و
 
 في أي شركة تأمين عضوا

 
، أو موظفا

  
 
 مما ال

 
 أو إعادة تأمين أخرى، أو أي شركة منافسة، أو أي شركة تزاو  عمال

 في أكثر من خمس مجالس إدارة لشركات مساهمة مدرجة في سوق  ( ز
 
وال يجوز لعضو في مجلس اإلدارة أن يكون عضوا

  األوراق املالية

واملهارات في مختلف مجاالت أعما   واملعرفة والخبرة يكون للمجلس التنوع الشامل واملناسا فيما يتعلق باملؤهالت (  

   الشركة وعملياتها

على كل عضو مجلس إدارة أن يملك املستوى املناسا من املؤهالت واملعارف والخبرات واملهارات والحرص  على  يجا  ( ط

 أداء واجباته ومسؤولياته 

على الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خال  خمسة أيام عمل من تاري  بدء دورة  ك(

وأي تغيير تطرأ على عضويتهم خال  خمسة أيام عمل من تاري   –أيهما أقرب  –ينهم مجلس اإلدارة أو من تاري  تعي

 حدوث التغييرات 

 ملدى تحقق استقال  العضو والتأكد من اتخاذ القرارات السليمة التي   (
 
 سنويا

 
على مجلس اإلدارة أن يجري تقييما

 تساهم في تحقيق مصالح الشركة 

 

 اإلدارة والتعليم املستمرالتوجيه ودليل مجلس  8 - 2 - 1

 التوجيه ( أ

تنظيم جلسة تعريفية رسمية ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد لشر  مهام ومسؤوليات  أمين سر املجلسيتعين على  ( 2

األعضاء، وكيفية إدارة املجلس والتزامات حوكمة الشركة واملتطلبات ذات الصلة ملؤسسة النقد العربي 

ة وغيرها من املتطلبات التنظيمية في اململكة العراية السعودية املطبقة على السعودي وهيئة السوق املالي

 الشركة  

  : يجا أن يشمل التوجيه دون االقتصار على ( 1

  ؛ هذا الدليل ( 2)  

  ؛ التعريف برئيس املجلس واألعضاء انخرين في مجلس اإلدارة ( 1)  

  ؛ مهام ومسؤوليات األعضاء ( 3)  
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  ؛ التعريف بالرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذي مع نظرة عامة على مهامهم ومسؤولياتهم ( 4)  

نظرة عامة على هيكل وعمل مجلس اإلدارة بما يشمل املعلومات املالية واإلحصائية والتشغيلية وغيرها من  ( 5) 

 املواد حسبما قد يعد مناسبا  
   مجلس اإلدارةعضو ية دليل  ( ب

الذي تم وضعه  اإلدارة مجلس عضوية بتزويد أعضاء مجلس اإلدارة بدليلأمين سر املجلس كجزء من التوجيه، يقوم 

  : املجلس املواضيع التالية عضوية األعضاء في أداء مسؤولياتهم االئتمانية  يشمل دليل ملساعدة

 مقدمة  ( 2

 التكوين القانوني لشركة األهلي للتكافل   ( 2)  

   عقد التأسيس ( 1)  

   النظام األساس ي ( 3)  

 شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين وشركة األهلي للتكافل  –اتفاقية الوكالة  ( 4)  

 املراجع التاريخية لشركة األهلي للتكافل  ( 1

 نبذة تاريخية خطية موجزة عن شركة األهلي للتكافل  ( 2)  

 قائمة أعضاء املجلس السابقين   ( 1)  

 الهيكل التنظيمي لشركة األهلي للتكافل  ( 3)  

  ( املنتجات الحالية واملخطط لها) منتجات تكافل املطروحة من قبل شركة األهلي للتكافل  ( 4)  

 اإلطار االستراتيجي لشركة األهلي للتكافل ( 3

 بيان املهمة والرؤية ( 2)  

 الخطة طويلة األمد ( 1)  

 خطة التشغيل السنوية الحالية  ( 3)  

 تقويم االجتماعات ( 4

 تقويم اجتماعات املجلس ( 2)  

 تقويم اجتماعات مختلف اللجان ( 1)  

 تقويم املتطلبات التنظيمية  ( 3)  

 املراجع ( 5

 اإلدارة بأعضاء مجلسمعلومات االتصا  الخاصة  ( 2)  

 معلومات االتصا  الخاصة بلجان املجلس ( 1)  

 معلومات االتصا  الخاصة باإلدارة العليا ( 3)  

 دليل حوكمة الشركة الخاص بشركة األهلي للتكافل ( 4)  

 حوكمة الشركات في اململكة العراية السعوديةئحةال  –هيئة السوق املالية  ( 5)  

 أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي ( 6)  

 أنظمة مكافحة غسيل األموا   ( 7)  

 السياسات الخاصة باإلدارة املالية، إدارة املوارد البشرية، وأمن املعلومات ( 8)  

 التعليم والتدريا واملستمر ( ج

يتعين على الشركة كذلك تسهيل مشاركة األعضاء في برامج التعليم املستمر ذات الصلة عند طلا ذلك  ( 2

 ل فائدة كبيرة ألحد األعضاء  من قبل أحد األعضاء أو عندما يقرر املجلس كون ذلك التعليم سيشك

يتعين على كافة األعضاء مواصلة تحديث مهاراتهم ومعارفهم  يجا استخدام تقييمات أداء املجلس  ( 1

قد تشتمل جوانا معينة على تغييرات في والتقييمات الفردية لخعضاء لتحديد احتياجات التطوير  

 التكافل   / ومات الصناعة كذلك، أي منتجات التأمينالبيئات القانونية والتنظيمية واملحاسبية وعلى معل
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 إنهاء عضوية املجلس  9 - 2 - 1

  : تنتهي عضوية املجلس في حا  ( أ

  املجلس عضويةانتهاء مدة  ( 2 

 استقالة عضو املجلس ( 1 

 وفاة عضو املجلس ( 3 

قدرتها على أداء  / قدرتهإصابة عضو املجلس باعتال  جسدي أو عقلي على نحو يحد بصورة حادة من  ( 4

 مهامها  / مهامه

 أصبح عضو املجلس مفلسا أو معسرا ( 5

 إدانة عضو املجلس بجرم مخل باألمانة أو مخالفة قوانين اململكة العراية السعودية أو أي بلد آخر ( 6

الحالة موافقة يجا في تلك ) التزاماتها بصورة تلحق الضرر بالشركة  / عدم وفاء عضو املجلس بالتزاماته ( 7

  ( الجمعية العمومية على اإلنهاء

 اجتماعات للمجلس في سنة واحدة دون عذر مشروع ومقبو    ( 3) عدم حضور عضو املجلس لثال ة  ( 8

كان عضو املجلس غير قادر على مواصلة أداء دوره استنادا إلى القوانين واألنظمة واجبة التطبيق في  ( 9

  اململكة العراية السعودية 

يجوز للجمعية العمومية عز  مجلس اإلدارة قبل انتهاء مدته  وفي حالة عز  املجلس قبل انتهاء مدته فإن األعضاء   ( ب

الجدد الذين يتم انتخابهم يجا علههم البقاء في مراكزهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد في الجمعية العمومية 

   التالية

أعضاء مجلس اإلدارة فإن مثل هذا العضو املستقيل يظل عرضة للمسئولية بموجا في حالة استقالة أي عضو من  ( ج

 عن نيته االستقالة من وظيفته قبل 
 
أنظمة اململكة العراية السعودية  وعلى هذا العضو إبالغ مجلس اإلدارة خطيا

 على األقل
 
    ال ين يوما

على أساس نسبي عن املدة التي أمضاها كعضو في  إذا استقا  عضو مجلس إدارة خال  السنة فإنه يتم تعويضه ( د

 تعويض العضو الجديد على أساس نسبي عن مدته في عضوية املجلس
 
   مجلس اإلدارة ويتم أيضا

بخالف ) يتوجا على الشركة إبالغ مؤسسة النقد العربي السعودي عند استقالة أو إنهاء خدمات أحد أعضاء املجلس  ( ه

  أيام عمل من تاري  استقالة ذلك العضو  ( 5) خال  خمسة  ( عضويتها / يتهما يكون النتهاء مدة عضو 

 

 االجتماعات  20 - 2 - 1

من قبل أي عضوين في املجلس يقدمان يجوز أن توجه الدعوة الجتماع مجلس اإلدارة من قبل رئيس املجلس أو   ( أ

 على توجيه أمين سر طلبات إلى رئيس املجلس، أو من قبل 
 
    رئيس مجلس اإلدارةمن املجلس بناءا

 إلى  يجا أن يتم تقديم  ( ب
 
  ويتم تحديد تاري  طلا أمين سر املجلسطلا الشخص لعقد اجتماع ملجلس اإلدارة خطيا

 على تاري  
 
   للطلاأمين سر املجلس استالم الطلا من قبل الدعوة إلى عقد اجتماع املجلس بناءا

   : يتضمن الطلا ما يلييجا أن  ( ج

 اسم الشخص طالا االجتماع    ( أ

 جدو  األعما   صيغة   ( ب

 شكل االجتماع    ( ج 
 

أيام عمل من استالم الطلا بدعوة املجلس إلى االجتماع  وفي حالة رفض  ( 20) عشرة  على الرئيس أن يقوم خال  ( د

الدعوة إلى االجتماع بشكل ال مبرر له أو عدم قدرة الرئيس على الدعوة إلى اجتماع املجلس فإن أي عضو آخر من 

 أعضاء مجلس اإلدارة يجوز له الدعوة لعقد هذا االجتماع  
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اجتماعات متتالية، فإنه يجوز للمجلس أن ينظر في إنهاء عضوية  3ارة ألكثر من في حالة عدم حضور عضو مجلس اإلد ( ه

   العضو ، بما يحقق أفضل مصلحة للشركة

األعضاء غير التنفيذيين للمجلس عقد جلسات مغلقة دون حضور اإلدارة العليا مرة سنويا على األقل، يجا على  ( و

    ويمكن دعوة ممثلين عن أجهزة الرقابة الداخلية

يجا عقد االجتماع األو  ملجلس اإلدارة في موعد أقصاه شهرا واحدا بعد انتخاب املجلس  يجا أن يتضمن جدو   ( ز

  : االجتماع األو  البنود التالية

 انتخاب الرئيس   ( 2 

 تحديد أولويات عمل الشركة   ( 1 

 تأسيس أو إعادة تثبيت لجان املجلس   ( 3 

  

 انعقاد اجتماعات املجلسوتيرة  22 - 2 - 1

 للوفاء بواجباتهم ومسئولياتهم كأعضاء في 
 
على مجلس اإلدارة أن يعقد اجتماعاته بعدد املرات الذي يعتبره األعضاء ضروريا

مجلس اإلدارة حسبما تمليه احتياجات العمل  وكحد أدنى على املجلس االجتماع على أساس ربع سنوي في األماكن والتواري  التي 

 ها املجلس  يحدد

 

 اإلدارة مجلسات إشعارات اجتماع 21 - 2 - 1

أيام  ( 20) عشرة أن يقوم بتعميم إشعار بانعقاد اجتماع مجلس اإلدارة على جميع أعضاء املجلس قبل أمين سر املجلس على 

اجتماع مجلس اإلدارة عمل على األقل من انعقاد اجتماع املجلس  ويجا أن يرفق بإشعار انعقاد اجتماع املجلس جدو  أعما  

مراسالت املجلس املرسلة مع  / االحتفاظ بسجل لجميع إشعارات أمين سر املجلس مع رزمة املعلومات املبينة فيما يلي  وعلى 

   املراسالت التي تم الحصو  على إقرار باستالمها   / إ بات باإلشعارات 

 

 تقديم املعلومات إلى مجلس اإلدارة  23 - 2 - 1

  : أن تتضمن املعلومات التي تقدم إلى مجلس اإلدارة ما يلي على سبيل املثا  ال الحصر يجوز  ( أ

 جدو  األعما   ( 2

 محضر آخر اجتماع ملجلس اإلدارة    ( 1

 قرارات املجلس  إزاءالخطوات املتخذة  / الوضع املتعلق باإلجراءات   ( 3

 محاضر اجتماعات لجنة املراجعة ولجان املجلس األخرى   ( 4

 ما حددها مجلس اإلدارة وأعدها الرئيس التنفيذي  حسبمؤشرات أداء الشركة املالية منها وغير املالية   ( 5

 توظيف واستقالة وانتهاء خدمات كبار املوظفين ومكافآتهم  املعلومات املتعلقة ب  ( 6

 اإلشعارات الهامة املتعلقة بالعقواات والجزاءات مع بيان أسبابها    ( 7

 جميع األمور الهامة املتعلقة بإدارة املخاطر بما في ذلك األمور املالية والتشغيلية وااللتزام باألنظمة    ( 8

 ستحقاتها  ملاألطراف األخرى أو عدم استرداد الشركة  تجاهأي إخال  خطير بالتزامات الشركة املالية   ( 9

األمور الهامة املتعلقة باإلجراءات القضائية النهائية أو القضايا املرفوعة أمام املحاكم املتعلقة بأنشطة   ( 20

 الشركة التجارية  

مع خطط العمل للموضوعات التي تم  ( املبينة فيما يلي) كشف بعينة من مختلف أنشطة املجلس   ( 22

 تحديدها  
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مسئولية   : 1 ما يلي تجاهمسئوليات املجلس 

 الحوكمة

عضو مجلس ) 

 اللجنة/ اإلدارة

) 

األمر الذي تم 

 تحديده

 ( التاري ) 

األمر الذي 

 تمت تسويته

 ( التاري ) 

مسئولية 

 اإلدارة

 ( االسم) 

التاري  املتوقع 

 لتسوية األمر

 

 املراجعة الداخلية

     

 

 املراجعة الخارجية

     

 إطار الرقابة الداخلية

 االلتزام بإطار حوكمة الشركة

     

 

 إدارة املخاطر

     

 

 االلتزام بمكافحة غسل األموال

     

 

 السلوك األخالقي

     

 

 االتصال باملساهمين

     

 

 قياس األداء واملحاسبة

     

 

 مواطنة الشركة

     

 

 تقييمات املجلس

     

 

 قياس األداء

     

 

امللتزمة املوافقة على املنتجات 

 بالشريعة

     

 

 سياسات واستراتيجيات االستثمار

     

 

                                                 
 أي مسئوليات أخرى يحددها مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل 1



  دليل حوكمة الشركة            

 

 م1027 مايو 07             شركة األهلي للتكافل
 

14 

 

مجلس اإلدارة التأكد من تزويد جميع أعضاء مجلس اإلدارة بكافة املعلومات الضرورية قبل ما ال يقل أمين سر على  ( ب

 أيام عمل من االجتماع   ( 20) عن عشرة 

 

 املشاركة  24 - 2 - 1

 املجلس   اإلدارة، أو نائا الرئيس في حا  غياب الرئيس، اجتماعاترئيس مجلس يجا أن يترأس 

 

 النصاب 25 - 2 - 1

 ما لم يحضره على األ ( أ
 
إما شخصيا أو عن  أعضاء مجلس اإلدارة 3/ 1قل  لثي ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحا

 أعضاء شخصيا   ( 4) طريق وكيل، شريطة حضور ما ال يقل عن أربعة 

عنها عن طريق تقديم وكالة إلى عضو  / لعضو املجلس انتداب عضو آخر في املجلس بحضور االجتماع نيابة عنه يجوز  ( ب

في موعد أقصاه بداية اجتماع املجلس  ال يجوز ألي  أمين سر املجلساملجلس املنتدب  يجا أن يتم تقديم الوكالة إلى 

  شخص آخر ال يكون عضو مجلس إدارة حضور اجتماع املجلس نيابة عن أحد أعضاء املجلس  

 

 التصويت  26 - 2 - 1

ملا ال يقل عن  لثي أعضاء املجلس الحاضرين في االجتماع إما شخصيا  يتم إصدار قرارات املجلس بالتصويت اإليجابي ( أ

 أو عن طريق وكيل  يكون لكل عضو في املجلس صوتا واحدا  

 يكون للرئيس الصوت املرجح لكسر التعاد ، في حالة تعاد  األصوات ( ب

  

 جدول أعمال االجتماع 27 - 2 - 1

خعضاء الحق في إضافة بنود على جدو  ، يكون لتعميم جدو  أعما  االجتماع على جميع أعضاء املجلسبعد   ( أ

من اجتماع املجلس وعلى أيام عمل على األقل  6قبل أمين سر املجلس األعما  شرط أن يتم إرسا  البنود املضافة إلى 

أن يقوم بجمع مالحظات جميع أعضاء املجلس وإرسا  جدو  أعما  معد  إلى أعضاء املجلس قبل أمين سر املجلس 

     أيام عمل على األقل من اجتماع املجلس 5

عند انعقاد االجتماع على املجلس املوافقة على جدو  األعما  وفي حالة اعتراض أي عضو من أعضاء املجلس على  ( ب

   جدو  األعما  هذا فإن تفاصيل مثل هذا االعتراض يجا إدراجها في محاضر االجتماع

الجتماعات من قبل الرئيس التنفيذي أو عضو املجلس املسؤو  عن املوضوع أو يجوز تقديم عروض اإلدارة خال  ا ( ج

خبير مختص محدد  وبعد العرض والرد على االستفسارات، يجوز ملجلس اإلدارة أن يختار مناقشة املوضوع ذي 

 الصلة دون حضور اإلدارة  

 

 

 

 محاضر االجتماعات 28 - 2 - 1

يوم عمل بعد  ( 25) إعداد وتوزيع محاضر اجتماع املجلس خال  خمسة عشرة  أمين سر املجلسيتوجا على  ( أ

  االجتماع  

  : يجا أن تتضمن محاضر اجتماعات املجلس املعلومات التالية على األقل ( ب

 االسم الكامل للشركة وموقعها   ( 2 
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 وقت االجتماع  وتاري  و  ( عنوان) مكان  ( 1 

 جدو  أعما  االجتماع   ( 3 

 األشخاص الحاضرين في االجتماع والنصاب   ( 4 

 أعضاء املجلس غير الحاضرين ولكن الذين أدلوا بآرائهم الخطية   ( 5 

       املواضيع املطروحة للتصويت ونتائج التصويت على أساس فردي، بما في ذلك االعتراضات واالمتناع عن         ( 6

  ( مع بيان األسباب، إن وجدت) التصويت  

 القرارات املتخذة         ( 7

 مرفق بكافة الو ائق املقدمة خال  اجتماع املجلس        ( 8

 عن تنفيذ القرارات املتخذة من قبل املجلس   ( األشخاص املسؤولين) تحديد الشخص املسؤو       ( 9

وكافة األعضاء املشاركين في  و أمين سر املجلسيتم تسجيل محاضر اجتماعات املجلس وتوقيعها من قبل الرئيس  ( ج

  االجتماع 

يتعين على مجلس اإلدارة، في بداية كل سنة، تحديد جدو  مواعيد محدد الستالم التقارير من اللجان املعنية  ( د

وجود آلية لجمع وإعداد وتقديم التقارير والبيانات بالتوافق مع ومراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين، وضمان 

 داخلية املعتمدة  السياسة ال

، تزويد مراجعي الحسابات الخارجيين عند الطلا بمحاضر  أمين سر املجلسيتوجا على املجلس، من خال   ( ه

اجتماعات املجلس  باإلضافة إلى ذلك، يقوم املجلس بتوفير، مع مراعاة إشعار بمدة معقولة، نسخ عن محاضر 

في املكتا املسجل للشركة  يتم توفير هذه املعلومات إلى املساهمين خال  ساعات  املساهميناجتماعات املجلس إلى 

   العمل املعتادة، وألغراض اإلطالع علهها من قبلهم فقط  

 يتعين على الشركة حفظ محاضر اجتماعات املجلس في املكتا املسجل للشركة   ( و

 

 سياسة املكافآت و التعويضات 29 - 2 - 1

   و التعويضات للشركةيتم دفع مكافآت إلى أعضاء املجلس وفقا للمكافآت املقررة في سياسة 

 

 املجلس واجبات أعضاء  1ـــ  1

  : على أعضاء مجلس اإلدارة، بمن فههم الرئيس، عند ممارستهم لحقوقهم وأدائهم لواجباتهم مراعاة ما يلي

التصرف في جميع قراراتهم بشكل معقو  واحسن نية على أفضل ما يخدم مصالح كل من الشركة واملساهمين فهها   ( أ

  وهذا يعني دراسة جميع املعلومات املتوفرة بعناية واتخاذ القرارات املتأنية واملتوازنة التي يتوقع من عضو جيد 
 
معا

 القيام بها في ظروف مما لة  

 

   في اجتماعات وأعما  املجلس واللجان التي تم انتخابهم فههااملشاركة بنشاط  ( ب

العمل للحصو  على التوضيحات وتوجيه األسئلة حو  املسائل غير الواضحة أو غير املفهومة أو التي تتطلا املزيد  ( ج

  من التوضيح في تقديرهم

 بعدم قدرتهم على حضور االجتماعات مع بيان أسبا ( د
 
   ب غيابهمإبالغ املجلس مسبقا

 للقواعد واألنظمة التالية فيما يتعلق بتعارض املصالح ( ه
 
  : العمل وفقا
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 حو  أي مصلحة تجارية شخصية أو غيرها  ( 2
 
 وخطيا

 
في املعامالت  ( مباشرة أو غير مباشرة) إبالغ الرئيس فورا

األوراق املالية لشركة أخرى هم  والعقود واملشاريع املتعلقة بالشركة بما في ذلك نيتهم الدخو  في معامالت في

 أعضاء في مجالس إدارتها 

عدم قبو  هدايا أو خدمات أو منافع من أشخاص أو منشآت التي هي، أو قد يفهم منها، أنها عمل للتأ ير على  ( 1

 
 
 قرارات أو تصرفات العضو بصفته الرسمية، وذلك فيما عدا األشياء الرمزية التي تقدم كرمز لحسن النية وفقا

   لقواعد انداب املتعارف علهها أو األشياء التذكارية التي يتم تبادلها في املناسبات الرسمية

ال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين قبو  الهدايا من أي شخص له تعامالت تجارية مع   ( 3

   الشركة، إذا كان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إلى تعارض في املصالح

عدم اإلفصا  عن أي معلومات سرية أو داخلية واملعلومات الرسمية األخرى، التي يكون قد اطلع علهها في سياق  ( 4

أدائه لواجباته كعضو مجلس إدارة، إلى أشخاص ليس لهم اطالع على هذه املعلومات، وال استخدام هذه 

واء  كان ذلك أ ناء مدة عضويتهم أو املعلومات في مصالحهم الشخصية الخاصة أو في مصلحة أطراف أخرى س

ملدة  الث سنوات بعد تركهم الشركة  وعلى جميع أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان مجلس اإلدارة توقيع 

   نموذج إقرار سرية سنوي كجزء من سياسة الشركة حو  السرية

 للقواعد واإلجراءات التي تحددها سياسة الشركة فيما يتعلق  ( 5
 
بأمن وحماية املعلومات السرية عن التصرف وفقا

  الشركة

على األعضاء املستقلين االبتعاد عن التصرفات التي قد ينتج عنها انعدام استقالليتهم  وإذا لم يعد أحد أعضاء  ( 6

 خال  
 
 باستقالليته فعليه إبالغ املجلس بذلك خطيا

 
أيام  20مجلس اإلدارة، نتيجة للتغير في الظروف، متمتعا

  عمل
 

 الصالحية واملسؤوليات  3ـــ  1

إن املجلس هيئة حاكمة للشركة مسئولة عن وضع إستراتيجية الشركة وأولويات أعمالها إضافة إلى مسئوليته عن  ( أ

توجيه إدارة الشركة ومراقبتها  واملجلس مسئو  عن توفير القيادة والرؤية للشركة وهو يشرف على اإلدارة على أفضل 

 همين في الشركة ما يحقق مصالح املسا

وعلى الرغم من أن املجلس يفوض إدارة الشركة، بموجا توجههات من الرئيس التنفيذي، بإدارة األعما  اليومية   ( ب

للشركة إال أن املجلس هو الجهة املناط بها في نهاية األمر املسئولية االئتمانية تجاه املساهمين لضمان سالمة عمليات 

  الشركة

اإلجحاف بالصالحيات املناطة بالجمعية العمومية يجا تفويض مجلس اإلدارة بالصالحيات الكاملة إلدارة مع عدم  ( ج

  أعما  الشركة واإلشراف على شئونها داخل وخارج اململكة العراية السعودية

املثا  ال الحصر  في سياق مسئوليته النهائية عن إدارة الشركة فإن مهام ومسئوليات مجلس اإلدارة تتضمن على سبيل ( د

  : ما يلي

 

  : يجا أن تشمل صالحية املجلس في مجا  الحوكمة اإلستراتيجية ما يلي  ( 2

توجيه وتحديد ومراقبة إستراتيجية الشركة وأولويات األعما  بما في ذلك الخطط املالية  ( 2) 

 والتجارية السنوية وأهداف التشغيل واملوازنة التقديرية التشغيلية ومؤشرات 
 
أداء الشركة بناءا

 على توصيات اللجنة التنفيذية  

 وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام علهها  (1)
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إعداد سياسات و معايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة، ووضعها  (3)

 موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها 

 م العالقة مع أصحاب املصالح وضع سياية مكتواة تنظ (4)

واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصا  عن  وضع السياسات (5)

 املعلومات الجوهرية للمساهمين و أصحاب املصالح، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفبذبة بها 

 وعالقتها املالية و االتمانية مع الغير اإلشراف على إدارة مالية شركة، وتدفقاتها النقدية،  (6)

 إعداد القوائم املالية األولية و السنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها  (7)

تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فهها مدة اللجنة وصالحيتها ومسؤوليتها،  (8)

عضاء وتحديد مهامهم وكيفية رقابة املجلس علهها، على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية األ 

 وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعما  هذه اللجان وأعضائها 

تحديد أنواع املكافآت التي تمنح للعاملين في الشركة، مثل املكافآت الثابتة، واملكافآت املرتبطة  (9)

الصادرة باألداء، و املكافآت في شكل أسهم، بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية 

 لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة  
 
 تنفيذا

تعيين الرئيس التنفيذي وتقييم أدائه وإدارته عن طريق اتخاذ اإلجراءات املالئمة التي لها ما   (20)

يبررها واتخاذ االحتياطات لتوفير الخطط لنقل املهام من الرئيس التنفيذي الحالي إلى الذي 

  يليه

واملوافقة على سياسات وإجراءات الفروع ) سيس الفروع واملكاتا التمثيلية وتصفيتها تأ  (22)

  ( واملكاتا التمثيلية

مراجعة االقتراحات املتعلقة باملبادرات الرئيسية لتطوير األعما  واملوافقة علهها بما في ذلك  (21)

  عمليات الدمج أو االستحواذ

التوازن الصحيح بين الراحية قصيرة األجل واالستمرارية  التأكد من أن الشركة تعتمد مبدأ (23)

  طويلة األجل وإيجاد مصلحة لكل من املساهم وحامل الو يقة

املوافقة على الهيكل التنظيمي لإلدارة، وتكوينها ووضع اإلدارات واألقسام العاملة في الشركة،  (24)

يوم عمل  ( 12) والتي يجا تقديمها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في خال  واحد وعشرين 

  من املوافقة علهها

  واللوائح املعمو  بهاتحقيق مستوى أعلى من حوكمة الشركات وضمان االمتثا  للقوانين   (25)

 

  : يجا أن تتضمن صالحية املجلس في مجا  إعداد وعقد االجتماع السنوي للجمعية العمومية ما يلي  ( 1

  تحديد شكل االجتماع السنوي للجمعية العمومية  ( 2)   

 تحديد تاري  ومكان وموعد بدء االجتماع السنوي للجمعية العمومية واداية ونهاية تسجيل ( 1) 

  املساهمين والعنوان البريدي الذي يجا أن ترسل إليه االقتراعات

  املوافقة على جدو  أعما  االجتماع السنوي للجمعية العمومية ( 3)  

  تحديد إجراءات إبالغ املساهمين بانعقاد االجتماع السنوي للجمعية العمومية ( 4) 

رها للمساهمين أ ناء اإلعداد لالجتماع السنوي املطلوب توفي ( املواد) تحديد قائمة املعلومات  ( 5) 

  للجمعية العمومية وإجراءات السما  باالطالع على هذه املعلومات

  املوافقة على شكل ونص االقتراع  ( 6) 
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دراسة اقتراحات املساهمين لجدو  أعما  الجمعية العمومية وأي قائمة مقترحة باملرشحين  ( 7) 

  التي يتم انتخاب شاغلهها والتي تم تضمينها في جدو  األعما  الذي قد تم ترشيحهم للمراكز

التأكد من أن جدو  األعما  يتضمن جميع البنود التي تعتبر ذات أهمية والتي يجا بيانها  ( 8) 

 للجمعية العمومية  

إضافة املرشحين إلى قائمة املرشحين لالنتخاب للمجلس ولجنة فرز األصوات في حالة غياب  ( 9) 

  نياملساهم تم اقتراحهم من قبلرشحين أو عدم كفاية عدد املرشحين الذين امل

 على طلا مراجعي الحسابات الخارجيين   ( 20) 
 
الدعوة لالجتماع السنوي للجمعية العمومية بناءا

 من األسهم التي يحق لها التصويت %5وكذلك املساهمين الذي يمتلكون على األقل 

وة لالجتماع السنوي للجمعية العمومية واتخاذ قرار إما بالدعوة دراسة اقتراحات الدع ( 22) 

  لالجتماع أو رفض الدعوة ملثل هذا االجتماع خال  خمسة أيام من استالم الطلا

إبالغ الجهات املعنية بقرار الدعوة لالجتماع السنوي للجمعية العمومية أو أسباب رفض مثل   ( 21) 

   ة أيام من تاري  اتخاذ القرارهذا الطلا في موعد ال يتجاوز  ال

اطالع املساهمين على املعلومات التي سيتم تقديمها إلى االجتماع السنوي للجمعية العمومية أو  ( 23) 

االجتماع غير العادي للجمعية العمومية بشكل شامل، وكافي ودقيق وفي الوقت املناسا، بما في 

  ذلك مكان معظم املجموعات الرئيسية للمساهمين

ا على توصية ) اقترا  املوضوعات التالية لدراستها في االجتماع السنوي للجمعية العمومية   ( 24)  بناء 

  : ( املجلس

إعادة تنظيم الشركة وشكل إعادة التنظيم واألمور األخرى املتعلقة بإعادة تنظيم  *

  الشركة

  املتعلقة بهذا الشأنتصفية الشركة وتعيين لجنة التصفية واملوافقة على الو ائق   *

التوصية بمبلغ توزيعات األراا  التي سيتم توزيعها على املساهمين وإجراءات   *

  التوزيع

  املوافقة على التقرير السنوي  *

  الزيادة في رأس ما  الشركة *

  فصل األسهم وتوحيدها *

يمتها عن املوافقة على املعامالت غير العادية التي تشتمل على أصو  يزيد مجموع ق *

  من القيمة الدفترية ألصو  الشركة 15%

املوافقة على املعامالت مع ذوي العالقة في الحاالت التي ال يجوز فهها للمجلس  *

أو أنهم  / املوافقة على مثل هذه املعامالت إذا كان جميع األعضاء من ذوي عالقة و 

أعضاء غير مستقلين إضافة إلى الحاالت التي يكون فهها عدد األعضاء من غير ذوي 

العالقة أقل من النصاب الالزم لعقد اجتماع املجلس كما هو محدد في النظام 

  األساس ي

  إعادة شراء الشركة ألسهمها *

  املوافقة على أتعاب مراجعي الحسابات الخارجيين *

 رير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره إعداد تق   ( 25) 
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  : يجا أن تشمل صالحية املجلس في مجا  األوراق املالية واألصو  ما يلي  ( 3

املوافقة على التقارير حو  نتائج إعادة شراء الشركة لخسهم لتخفيض رأس املا  املدفوع عن  ( 2) 

 طريق إيقاف هذه األسهم  

 سندات غير القابلة للتحويل  اتخاذ القرار حو  إصدار ال ( 1) 

 اتخاذ القرار حو  شراء السندات الصادرة عن الشركة في الحاالت املحددة في النظام األساس ي  ( 3) 

 تحديد القيمة النقدية لخصو  وسعر إصدار األوراق املالية وسعر استردادها  ( 4) 

كدفعة مقابل أسهم والتقرير حو  تزويد املساهمين بقائمة باألصو  التي سيتم استعمالها  ( 5) 

تقييم مثل هذه األصو  إذا كان جدو  أعما  االجتماع السنوي للجمعية العمومية يتضمن 

 
 
 حو  طر  أسهم جديدة يتم الدفع مقابلها عينيا

 
 بندا

 تقديم توصية للمساهمين حو  مبلغ توزيعات األراا  وإجراءات دفعها  ( 6) 

 

  : جلس في مجا  إجراءات عمل املجلس ما يلييجا أن تشمل صالحية امل  ( 4

 أو مؤقتة تابعة للمجلس  / تكوين لجان دائمة و  ( 2)   

 وضع أسس تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة  ( 1) 

تفويض أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي إلبرام عقود توظيف مع جهات خارجية  ( 3) 

 العادية  واملوظفين املحتملين في دورة العمل

  وألمين سر مجلس اإلدارةتحديد شروط تعيين الرئيس التنفيذي  ( 4) 

وظائف في الهيئات الحاكمة  وألمين سر مجلس اإلدارةاملوافقة على شغل الرئيس التنفيذي  ( 5) 

  لشركات أخرى  

القرارات االطالع على محاضر اجتماعات وقرارات اللجان الفرعية للمجلس واملصادقة على هذه  ( 6) 

 أو إلغائها  

 تقديم توصية للمساهمين حو  أتعاب مراجعي الحسابات الخارجيين  ( 7) 

 طلا إجراء فحص غير عادي للعمليات املالية والتجارية للشركة  ( 8) 

طلا تقارير شفوية أو خطية وأي و ائق أو معلومات أخرى من الرئيس التنفيذي وموظفي  ( 9) 

 الحاجة لتمكين املجلس من أداء وظائفه الشركة انخرين حسا 

 : املوافقة على و ائق الشركة الداخلية التالية ( 20) 

 سياسة الشركة حو  إدارة املخاطر   *

 سياسة الشركة حو  تقنية املعلومات *

 السياسات واإلجراءات املتعلقة بحوكمة عمليات الفروع واملكاتا  *

 العمليات املالية والتجارية للشركة إجراءات الرقابة الداخلية على  *

و ائق الشركة الداخلية األخرى خالف تلك املطلوب موافقة املساهمين علهها من  *

 ملتطلبات 
 
خال  االجتماع السنوي للجمعية العمومية أو اللجنة التنفيذية وفقا

 النظام األساس ي 

املعامالت غير ) خارج الخطة املالية وخطة األعما  اتخاذ القرارات بشأن املوافقة على املعامالت التي تتم   ( ـ5

   ( العادية

 ال يجوز تفويض األمور الواقعة ضمن صالحية املجلس للرئيس التنفيذي    ( 6
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يجا أن يكون ألعضاء مجلس اإلدارة حق الحصو  من الهيئات التنفيذية ورؤساء الوحدات الرئيسية في   ( 7

 مة لخعضاء ألداء مهامهم الشركة على كافة املعلومات الالز 

املشاركة في تحديد املخاطر الرئيسية على العمل الذي تزاوله الشركة لتحقيق توازن سليم بين املخاطر   ( 8

 املتكبدة والعائدات املحتملة واإلشراف على تنفيذ األنظمة املالئمة إلدارة املخاطر 

 تصا  الفعا  باملساهمين واملعنيين والجمهور إتباع السياسات والعمليات التي تمكن من تحقيق اال  ( 9

 التأكد من سالمة نظام الرقابة الداخلية وأنظمة إدارة املعلومات لدى الشركة    ( 20

 وضع اإلجراءات الكفيلة بعمل املجلس بشكل مستقل عن اإلدارة  ( 22

 املهام واملسئوليات األخرى التي يخولها عقد تأسيس الشركة   ( 21

 املوافقة على املستحقات املالية ملوظفي الشركة   ( 23

دراسة أداء الشركة على ضوء الخطط واملوازنات التقديرية املعتمدة وطلا توضيحات أو تقديم اإلرشادات   ( 24

 مع األهداف املحددة 
 
 إذا كان األداء متفقا

 التنبه للتغيرات في البيئة النظامية التي قد تؤ ر على الشركة   ( 25

 إعداد التقرير حو  االلتزام بأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي   ( 26

إبالغ هيئة السوق املالية والجهات الرقابية األخرى حا  توقف أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن   ( 27

 العمل كعضو ألي سبا كان   

 

  مجلسلل األخرى  سؤولياتامل  4ـــ  1

 لجنة املراجعة 2 - 4 - 1

املجلس مسئو  مسؤولية كاملة عن أعما  لجنة املراجعة وفقا لخنظمة والتعليمات التي تطبقها الشركة  واملجلس إن  ( أ

  : يجا على املجلس مسئو  عن ضمان كفاءة وفعالية الرقابة والتقارير املالية ومن أجل حماية أصو  الشركة 

 املطابقة و املراجعة، وإدارة املراجعة الداخلية وإدارةتوفير كل ما هو مطلوب منه من أجل تسهيل عمل لجنة  ( 2

 ؛االلتزام

والسياسات الداخلية، واألنظمة املحاسبية املفعلة، وهي التي التنظيمي املناسا ضمان أن الشركة لديها الهيكل  ( 1

 يجا مراجعتها دوريا، وكذلك يجا ضمان أن الشركة تملك نظام ومنهجية إصدار التقارير حو  مختلف

  القضايا التي تقع ضمن اختصاص لجنة  املراجعة 

صياغة مسؤوليات ومهام لجنة املراجعة ودمجها في محضر اجتماعات املجلس بما في ذلك سلطة التحقيق في أي  ( 3

 نشاط يقع ضمن اختصاصاتها والحصو  على أي معلومات مطلواة 

 متابعة عمل لجنة املراجعة  ( 4

 يذ املسؤوليات والواجبات املسندة إلى لجنة املراجعة التأكد من أنه يتم تنف ( 5

 مناقشة القضايا ذات الصلة مع لجنة املراجعة، والتي تشمل التقارير والنتائج التي توصلت إلهها لجنة املراجعة  ( 6

 و ؛ ضمان أن لجنة املراجعة تتابع أحدث التطورات في املعايير املحاسبية ( 7

تلعا الدور الرقابي واإلشرافي وأنها ال تمارس أي وظائف تنفيذية أو تقوم باتخاذ  ضمان أن لجنة املراجعة ( 8

 القرارات اإلدارية 

 
 إدارة املخاطر 1 - 4 - 1

تطبق الشركة سياسة إدارة املخـاطر املعتمـدة مـن قبـل مجلـس اإلدارة، والتـي تبـين بالتفصـيل إطـار إدارة املخـاطر فـي الشـركة وتتـيح 

اإلدارة العليــا فــي إدارة املخــاطر التشــغيلية واالســتثمارية والقانونيــة وتلــك املتعلقــة بمكانــة الشــركة وغيرهــا مــن اإلشــراف علــى أعمــا  

 املخاطر على الشركة 
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 القوائم املالية  تجاهسئوليات املجلس م 3 - 4 - 1

ن املجلس مسئو  عن إعداد التقرير السنوي للشركة وقوائمها املالية  واملجلس مطالا بإعداد قوائم مالية لشركة األهلي إ

 للمتطلبات النظامية ملختلف الجهات الرقابية في اململكة العراية السعودية أي هيئة السوق املالية، ومؤسسة النقد 
 
للتكافل وفقا

   و اإلستثمارارة العربي السعودي ووزارة التج

 

 املراجعة الداخلية تجاهمسئوليات املجلس  4 - 4 - 1

يجا على املجلس التأكد، من خال  لجنة املراجعة، من أن وظيفة املراجعة الداخلية لدى الشركة تستطيع تقديم مشورة 

موضوعية ومستقلة إلى اإلدارة العليا للشركة وإلى املجلس نفسه  ويجا أن تعمل هذه املشورة على تغطية إدارة الشركة 

قواعد يل ضوابط إدارة املخاطر وااللتزام بالسياسات واإلجراءات وكذلك للمخاطر على أعمالها وا بات صالحية وضع وتشغ

    السلوك املنهي

 

 إطار الرقابة الداخلية 5 - 4 - 1

  الداخلية نظام رقابة داخلية فّعا  للتأكد من االلتزام باألنظمة والسياسات واإلجراءات تفعيل دور على الشركة 

 

 املراجعة الخارجية  6 - 4 - 1

 األهداف ( أ

 ايواجه مجلس اإلدارة ولج
 
 متزايدا

 
تحمل املزيد من املسئولية في اإلشراف على عملية إعداد القوائم املالية  لن املراجعة مطلبا

 على جميع مستويات إدارة الشركة  واالنظر لهذه تنظيميويشكل التدقيق املتصاعد من جانا الجهات ال
 
 متزايدا

 
ة ضغطا

 من أي وقت مض ى على الشركة أن تقوم بتكليف مراجعي حسابات خارجيين يو ق بهم بشكل  التحديات فقد بات أكثر
 
إلحاحا

 أكبر 

 تعيينال  ( ب

 على توصية 
 
على مجلس اإلدارة اقترا  مؤسستين من مؤسسات املراجعة كمراجعين خارجيين للشركة للجمعية العمومية بناءا

األقل من مؤسستي املراجعة الخارجية مؤسسة مراجعة دولية كبرى على أن  لجنة املراجعة  ويجا أن تكون مؤسسة واحدة على

مؤسسات مراجعة للعمل كمراجعي  أربعتكون كال املؤسستين مرخص لهما بالعمل في اململكة العراية السعودية  ويجا دعوة 

 حسابات للشركة يتم اختيار ا نتين منهما كمراجعي حسابات الشركة

 

 األخالقيالسلوك  7 - 4 - 1

 تعريف السلوك املقبو  للمكتا واملوظفين انخرين ( أ

تعمل الشركة على وضع املباد  املتصلة بسياستها فيما يتعلق بنظام األخالق ألعضاء مجلس اإلدارة وجميع املوظفين ولوضع 

 لثقافة السلوك األخالقي في الشركة  
 
 بيانات الوظائف تعزيزا

إن من سياسة مجلس اإلدارة وجميع املوظفين إظهار أرقى سلوك أخالقي من أنفسهم وانخرين املرتبطين بالشركة وتحديث وإعادة 

 صياغة معاييرها فيما يتعلق بذلك  

 

 مواطنة الشركة  8 - 4 - 1

 السياسات البيئية  ( أ
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على الشركة االلتزام بجميع أنظمة البيئة والصحة والسالمة  وعلى الشركة إجراء مراجعات وتنفيذ إجراءات لضمان االلتزام بهذه 

املتطلبات وتحديد أهداف الصحة والسالمة لتحسين األداء بشكل مستمر  وعلى الشركة دمج الصحة والسالمة في قرارات 

 وتعزيز األعما  لضمان صحة وسالمة املوظفين 
 
 املمارسات البيئية   استدامةوقائيا

 

 السياسات املتعلقة بخدمة املجتمع واملسئوليات االجتماعية ( ب

 وللمساهمة في التنمية االقتصادية  واالجتماعية فياملسئولية املجتمعية  تتمثل
 
 أخالقيا

 
استمرار التزام الشركة بالسلوك مسلكا

 فهها وعائالتهم إضافة إلى املجتمع املحلي واملجتمع ككل   مع تحسين مستوى نوعية معيشة العمالة

وتهدف الشركة إلى إيجاد سبل بناء القدرة لتأكيد استمرار عيشهم من خال  رعاية املناسبات واألعما  الخيرية  وتحترم الشركة 

 ملجتمع ككل  الفروقات الثقافية وتعمل على إيجاد فرص عمل تستطيع أن تبني فهها على مهارات املوظفين وا

  : تتضمن بعض حوافز املواطنة التي اعتمدتها الشركة ما يلي

  السعودة 

  توظيف املعاقين 

  والتجاريةرعاية األعما  الخيرية 

 

 قياس األداء واملحاسبة  9 - 4 - 1

 إدارة أداء الشركة ( أ

 ألدائه وأداء اللجان التابعة له وأعضاء مجلس اإلدارة كل على حدة واإلدارة 
 
على مجلس اإلدارة إجراء تقييم رسمي وقوي سنويا

 في املساهمة بفعالية وإ بات التزامه بدوره 
 
بما في ) التنفيذية  يجا أن يهدف التقييم الفردي إلى بيان ما إذا كان كل عضو مستمرا

   ( الجتماعات املجلس أو أي واجبات أخرى  ذلك الوقت املخصص

وعلى رئيس مجلس اإلدارة اتخاذ إجراء تجاه نتائج تقييم األداء عن طريق اإلقرار بجوانا القوة ومعالجة نقاط الضعف في 

 املجلس حسا مقتض ى الحا  واقترا  تعيين أعضاء جدد  

 

 االلتزام بإطار الحوكمة 20 - 4 - 1

 املتابعةتعريف آلية  ( أ

إن وجود مجلس إدارة فّعا  ومنهي ومستقل أمر ضروري للحوكمة الجيدة للشركة  وال يستطيع املجلس أن يحل محل املدراء 

املهنيين املوهواين أو تغيير البيئة االقتصادية التي تعمل فهها الشركة ولكن املجلس مع ذلك يستطيع أن يؤ ر في أداء الشركة من 

 وأسعار األسهم خال  اإلشراف االستر 
 
اتيجي والرقابة على اإلدارة  قد تمر أعما  املجلس دون مالحظتها عندما يكون االقتصاد قويا

في تصاعد وعندما يبدو أن كل ش ي يسير على ما يرام  ولكن من الناحية األخرى عندما تكون األمور سيئة فإن املجلس يصبح مركز 

 االهتمام وتصبح أهمية املجلس واضحة  

 

مجلس اإلدارة يفوض صالحية اإلشراف في املجاالت الرئيسية التي تقع تحت مسئوليته إلى اللجان التابعة للمجلس التي تقوم إن 

 برفع تقارير إلى املجلس مع بيان تحليالتها وتوصياتها  

 

الوقت فإن املجلس  إضافة لذلك فإن املجلس يفوض مسئولية تنفيذ وتحقيق خطط وأهداف العمل إلى إدارة الشركة  وفي نفس

 يقوم بوضع وتنفيذ مختلف أدوات الحوكمة واإلشراف واملتابعة ألداء مسئولياته فيما يتعلق بالحوكمة  
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 االلتزام باملتطلبات النظامية  22 - 4 - 1

  : ، التأكد مما يليعلقة بااللتزام بمتطلبات األنظمةلى املجلس، كجزء من واجباته املتع

أي  بشأن تحديثاتتقديم أمين سر املجلس أو  / و أو اللجان / وعلى املجلس أن يطلا باستمرار من الرئيس التنفيذي  ( أ

الشركة والتأكد من أن املجلس يتم اطالعه على أحدث التطورات في  في والتي تؤ رفي املتطلبات النظامية  اتتغيير 

  البيئة النظامية والسوق  

 / على أي إشعارات تتعلق بالتحذيرات أمين سر املجلس أو  / الرئيس التنفيذي وطالعه من قبل املجلس يتم اعلى   ( ب

   الجزاءات النظامية، إن وجدت

  أي فحص تقوم به جهة رقابية أو أي مالحظات تنشأ عن عملية مراجعة ، إن وجدت،على املجلس االطالع على نتائج ( ج

 

 اإلحتيالمنع   21 - 1 - 4

وتنفيذ أي إجراءات اإلحتيا  مخاطر ما تكشف عنه اإلدارة العليا من  أن يقوم، من خال  لجنة املراجعة، بتقييم على املجلس

   اإلحتيا لتزام اإلدارة بإيجاد  قافة "عدم التهاون" مع تطبيقا ال اإلحتيا ملكافحة 

 التأكد من أن اإلدارة العليا 
 
اإلحتيا  تنفذ اإلجراءات املالئمة إليقاف ومنع  ( واخاصة الرئيس التنفيذي) وعلى املجلس أيضا

 لحماية املستثمرين واملوظفين واملعنيين انخرين بشكل أفضل  

 

 عالقة املجلس مع إدارة الشركة و املستشارين املستقلين  5ـــ  1

يمثل الرئيس التنفيذي القناة الرئيسة  أعضاء اإلدارة إلى  ومفتو يجا أن يكون ألعضاء مجلس اإلدارة وصو  كامل  ( أ

للتواصل مع مجلس اإلدارة  يتعين على مجلس اإلدارة تنفيذ مسؤولياته اإلشرافية عن طريق مراقبة أداء الشركة من خال  

الرئيس التنفيذي  ومن جانا آخر، يجوز للمجلس حسا تقديره اختيار االتصا  مع أي عضو في إدارة الشركة بشأن أي مسألة 

  د الدراسة  قي

كما يتعين على املجلس وضع قائمة بأعما  املجلس إلدارة ومراقبة التقدم املحرز بشأن مختلف املواضيع والتحديات   ( ب

 والخطط وغيرها، والتي يقوم املجلس بتتبع أدائها كجزء من مسؤولياته اإلشرافية في عالقته مع اإلدارة  

 في رأي املجلس أن يحصل املجلس أو لكي يؤدي املجلس وظائفه ومهامه ومس ( ج
 
ئولياته بالشكل الصحيح فإذا كان ضروريا

أي لجنة من لجان املجلس على نصيحة ومشورة مستشارين داخليين أو خارجيين فعلى املجلس تكليف املستشارين 

   الالزمين  ويجا أن تتحمل الشركة التكاليف

و  التجارية السليمة بما في ذلك، على سبيل املثا  ال الحصر، عند تعيين مراجعي الحسابات فيجا إتباع األص  ( د

   حسا املطلوب الخالحصو  على عروض أسعار لهذا العمل وطر  العطاءات 

 

 التقارير والسرية 6 - 1

  : لعمومية يتضمن املعلومات التاليةعلى مجلس اإلدارة عرض تقرير سنوي على الجمعية ا ( أ

 أنشطة الشركة   ( 2

 املركز املالي للشركة   ( 1

 البيانات املتعلقة بالراح والخسارة للفترة   ( 3

 الوضع االقتصادي للشركة   ( 4

   وفقا لخنظمة و اللوائح الرقابية ذات الصلة بيان حو  املكافآت والتعويضات ملوظفي الشركة ( 5

 عضاء مجلس اإلدارة  أل  و املكافآت تعويضاتالبيان حو   ( 6



  دليل حوكمة الشركة            

 

 م1027 مايو 07             شركة األهلي للتكافل
 

24 

 

 حو  توزيع أراا  الشركة   التوصيات ( 7

 الحفاظ على سرية املعلومات   ( ب
 
على أعضاء مجلس اإلدارة الحفاظ على سرية املعلومات املؤتمنين علهها  وعلههم أيضا

 به اإلفصا  عنها أو 
 
عن الشركة التي تصل إلى علمهم من أي مصدر كان بصفتهم أعضاء في املجلس إال إذا كان مصرحا

  كان اإل 
 
 نظاما

 
 فصا  جائزا

يجا على العضو عدم استعما  املعلومات السرية ملصلحته أو مصلحتها الخاصة أو للمصلحة الشخصية لخشخاص   ( ج

أو الهيئات داخل الشركة أو خارجها  وعلى األعضاء اعتبار سرية املعلومات كأمر في غاية األهمية  وإذا كان األعضاء 

رة شركات أخرى ويقومون بمعامالت خاصة فعلههم الحفاظ على التزامهم بالسرية في يعملون كأعضاء في مجالس إدا

   كافة األحوا   وعلى جميع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة التوقيع على نموذج تعهد السرية في هذا الشأن

عضو من أعضاء مجلس اإلدارة إن جميع مداوالت املجلس وسجالت الشركة واملواد واملعلومات التي يحصل علهها أي   ( د

   وغير متاحة عامة للجمهور يجا اعتبارها سريةأمين سر املجلس أو 

الحفاظ على سرية هذه املداوالت وحماية هذه السجالت واملعلومات من أمين سر املجلس  و على أعضاء املجلس ( ه

  لههااإلطالع غير املشروع ع

 

 املصالح ضاربت 7 - 1

حا  انتخاب عضو لعضوية املجلس فال يستطيع مثل هذا العضو الحصو  على وظيفة في أي شركة منافسة لشركة األهلي 

 في مجلس إدارة تلك الشركة املنافسة  وفي حالة نشوء مثل هذا املوقف فعلى 
 
للتكافل أو العمل فهها كمستشار أو أن يصبح عضوا

 أيام عمل وعلى املجلس دراسة استقاللية العضو بالنسبة للشركة   5رة بذلك خال  عضو مجلس اإلدارة إبالغ رئيس مجلس اإلدا

 

 التقرير السنوي ملجلس اإلدارة 8 - 1

  اإلدارة مجلسأن يتضمن تقرير  يجا ( أ
 
أعما   في املؤ رةالعوامل  جميع، األخيرة املالية السنة خال  لعملياتهعرضا

 :ما يلي ىعل اإلدارة مجلسأن يشتمل تقرير  يجاالشركة، 

 

بق من أحكام هذه ما  (1
ُ
ق وأسباب ذلك لموما  الالئحةط  .يطبَّ

 وخبراتهم  ومؤهالتهموالسابقة  الحالية، ووظائفهم التنفيذية واإلدارة، وأعضاء اللجان، اإلدارة مجلسأعضاء  أسماء (2

  مجلسيكون عضو  التيأو خارجها  اململكةالشركات داخل  أسماء (3
 
والسابقة أو  الحالية إداراتها مجالس فيإدارة الشركة عضوا

 من مديريها

عضو  -تيفيذي غيرإدارة  مجلسعضو  -تنفيذيإدارة  مجلس: عضو انتي النحو ىعل أعضائها وتصنيف اإلدارة مجلستكوين  (4

  إدارة مستقل مجلس

  – التنفيذيين غير واخاصة – أعضائه إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها التي اإلجراءات (5
 
وملحوظاتهم  املساهميين بمقترحاتعلما

  حيا  الشركة وأدائها

 أسماء، مع ذكر املكافآت ولجنة الترشيحات ولجنة، املراجعة لجنةاللجان ومهامها، مثل:  الختصاصات مختصروصف  (6

  اجتماع لكل لخعضاء الحضور اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواري  انعقادها وايانات 

قامت  التي الخارجية والجهة، ةأعضائه لجانهوأداء  أدائهتقييم  في اإلدارة مجلساعتمد علهها  التي، الوسائل ينطبقحيثما  (7

  بالشركة، إن وجدت وعالقتهابالتقييم 

  التنفيذية  واإلدارة اإلدارة مجلسعن مكافآت أعضاء  اإلفصا  (8
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أو  تنظيميةأو من أي جهة إشرافية أو  الهيئةالشركة من  علىأو قيد احتياطي مفروض  احترازي  تدبيرأي عقواة أو جزاء أو  (9

 السنوية املراجعةنتائج ( 20 املستقبل  فيوتفادي وقوعها  عالجهاوسبل  لها املوقعة والجهة املخالفةقضائية، مع بيان أسباب 

 الشركة فيمدى كفاية نظام الرقابة الداخلية  في ملراجعةا لجنةرأي  إلىلفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة 

  حا  عدم وجوده فيالشركة  فيمراجع داخلي  تعيين إلى الحاجةبشأن مدى  املراجعة لجنةتوصية  (11

 تعيينبها بشأن  األخذ املجلسرفض  التي، أو اإلدارة مجلسقرارات  واين بينهايوجد تعارض  التي املراجعة لجنةتوصيات  (11

الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب  املراجع تعيينأو  أدائهوتقييم  اتعابه وتحديد وعزلهمراجع حسابات الشركة 

 .بها األخذعدم 

 تفاصيل املساهمات االجتماعية للشركة، إن وجدت  (12

مجلس اإلدارة الحاضرين  بيان بتواري  الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خال  السنة املالية األخيرة وأسماء أعضاء (13

 لهذه الجمعيات 

أكثر من النشاط، يجا إرفاق بيان بكل  ووصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة  وفي حا  وصف نوعين ا  (14

 نشاط وتأ يره في حجم أعما  الشركة وإسهامها في النتائج 

كلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عمليتها( وصف لخطط وقرارات الشركة املهمة )بما في ذلك التغيرات الهي (15

 والتوقعات املستقبلية ألعما  الشركة 

املعلومات املتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة )سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق(  (16

 وسياسة إدارة هذه املخاطر ومراقبتها 

صو  الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات املالية الخمس األخيرة أو منذ خالصة على شكل جدو  أو رسم بياني أل  (17

 التأسيس أيهما أقصر 

 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة و شركاتها التابعة  (18

 إيضا  ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة  (19

  إختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين إيضا  ألي (21

اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فهها ونشاطها الرئيس، والدولة املحل الرئيس لعمليتها، والدولة محل  (21

 تأسيسها 

 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة  (22

 سة الشركة في توزيع أراا  األسهم وصف لسيا (23

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار  (24

 التنفيذيين وأقراائهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، وأي تغيير في تلك الحقوق خال  السنة املالية األخيرة 

ية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقراائهم في وصف ألي مصلحة وأوراق مال (25

 أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك املصلحة أو تلك الحقوق خال  السنة املالية األخيرة 

عند الطلا أم غير ذلك(، وكشف باملديونية بة السداد املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء أكانت واج (26

 لقروض خال  السنة ومبلغ أصل القرض واسم 
 
اإلجمالية للشركة و الشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادا

 الجهة املانحة لها ومدته واملبلغ املتبقي، وفي حا  عدم وجود قروض على الشركة، علهها تقديم إقرار بذلك 

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي من أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة  (27

 أصدرتها أو منحتها الشركة خال  السنة املالية مع إيضا  أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك 

أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجا أدوات دين قابلة للتحويل أو  (28

  حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة 
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وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانا الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق املالية املتبقية، مع  (29

 ك التي اشترتها شركاتها التابعة التمييز بين األوراق املالية املدرجة التي أشترتها الشركة وتل

31)  
 
عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خال  السنة املالية األخيرة، وتواري  انعقادها، وسجل حضور كل إجتماع موضحا

 فيه أسماء الحاضرين 

 املساهمين وتواري  تلك الطلبات وأسبابها عدد طلبات الشركة لسجل  (31

 عالقة وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي  (32

 فهها، وفهها أو كانت فهها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو  (33
 
معلومات تتعلق بأي أعما  أو عقود تكون الشركة طرفا

لكبار التنفيذيين فهها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء املعنيين باألعما  أو العقود، وطبيعة هذه 

 دتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعما  أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك األعما  أو العقود وشروطها وم

 اتفاق تناز  بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت بيان ألي ترتيبات أو  (34

 ق في األراا  بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تناز  بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقو  (35

بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائا أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد  (36

 حتى نهاية الفترة املالية السنوية، مع وصف موجز لها وايان أسبابها 

 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة  (37

 ت بما يلي:إقرارا (38

عدت بالشكل الصحيح 
ُ
 أ  أن سجالت الحسابات أ

فذ بفعالية 
ُ
عد على أسس سليمة ون

ُ
 ب  أن نظام الرقابة الداخلية أ

 ج  أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها 

ح تقرير مجلس اإلدارة تلك يجا أن يوضإذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم املالية السنوية،  (39

 التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها 

في حا  توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة املعين من أجلها، يجا أن يحتوي التقرير على ذلك،  (41

 مع بيان أسباب التوصية بالتغيير  

  
 للشركة على املوقع اإللكتروني للشركة التقارير السنوية توفير يجا أن يتم  ( ب

 

 رئيس مجلس اإلدارة 9 - 1

 االنتخاب 2 - 9 - 1

 ملجلــس اإلدارة  ( أ
 
مــن بيــنهم ويجــا أن يــتم االنتخــاب  ( ويشــار إليــه فيمــا يلــي بــالرئيس) ينتخــا أعضــاء مجلــس اإلدارة رئيســا

هــــم  األعضـــاء غيـــر التنفيــــذيين أو املســـتقلين فـــي املجلـــس يكـــون أعضـــاء مجلــــس اإلدارة املنتخبـــين  كافـــة بأغلبيـــة أصـــوات 

نائــا لــرئيس مجلــس اإلدارة  يخضــع تعيــين رئــيس مجلــس ك، كــان منتخبــا فقــط النتخــابهم كــرئيس، أو فــي حــا  املؤهلــون 

 مؤسسة النقد العربي السعودي  ممانعةاإلدارة ونائبه لعدم 

 أو العضـو املنتـدب أو ر فـي الشـركة، مثـل الـرئيس التنفيـذيال يجوز لرئيس مجلـس اإلدارة شـغل أي منصـا تنفيـذي آخـ ( ب

 منصا املدير العام 

كافــــة يكـــون للمجلـــس الحـــق فــــي عـــز  رئيســـه وإعـــادة انتخــــاب رئـــيس لـــه فــــي أي وقـــت كـــان وأن يـــتم ذلــــك بأغلبيـــة أصـــوات  ( ج

 األعضاء املنتخبين  يجا انتخاب رئيس مجلس اإلدارة من قبل املجلس لفترة  الث سنوات 

في حا  غياب رئيس املجلس، يتعين على عضو آخـر أداء مهامـه بقـرار مـن املجلـس يـتم اتخـاذه بأغلبيـة أصـوات األعضـاء  ( د

 املشاركين في  االجتماع  
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 الدور  1 - 9 - 1

  

يتعــــين علــــى رئــــيس املجلــــس دومــــا تعزيــــز املعــــايير العليــــا لحوكمــــة الشــــركة وضــــمان تصــــريف املجلــــس لواجباتــــه والتقيــــد  ( أ

 بالقوانين واألنظمة ذات العالقة  

يتعين على رئيس املجلس بناء عالقة و يقة و قة مع رؤساء اللجان الفرعية للمجلـس، وتحديـدا رئـيس اللجنـة التنفيذيـة  ( ب

 تاحا دوما لتقديم الدعم واملشورة إلههم  ويجا أن يكون م

 

 مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة  3 - 9 - 1

علــى دور إشــرافي وال يجــا أن تتــداخل مــع أو تمتــد إلــى املســؤوليات التنفيذيــة التــي يحــتفظ مســئوليات رئــيس مجلــس اإلدارة  قتصــرت

فــي النشــاطات التشــغيلية للشــركة  تشــمل مســؤوليات بهــا الــرئيس التنفيــذي  يتعــين علــى رئــيس املجلــس ضــمان عــدم تــدخل املجلــس 

  : رئيس املجلس

تنظيم عمل املجلس والتأكد من شروط التباد  الحر لآلراء بين جميع األعضاء وإجراء مناقشة مفتوحة لبنود جدو   ( أ

 األعما   

ات املجلس وترؤسها إضافة ترتيا جدو  زمني محدد والدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد جدو  أعما  اجتماع  ( ب

 
 
إلى التأكد من أن جميع أصوات األعضاء الغائبين قد تم اتخاذها في االعتبار في أي تصويت يقوم به األعضاء وفقا

  ألحكام النظام األساس ي

  ضبط محاضر االجتماعات والتوقيع علهها ( ج

بما في ذلك تقديم معلومات كافية عن البنود وإجراء التأكد من كفاءة اتخاذ القرارات في جميع بنود جدو  األعما   ( د

  مناقشات سليمة والتصويت علهها بشكل صحيح

 يطرحها التأكد من كفاءة األداء واملناقشات ألي من األمور الرئيسية التي  ( ه

أيام  ( 20) بل تزويد جميع أعضاء مجلس اإلدارة باملعلومات الالزمة لالجتماعات في الوقت الصحيح بنية تسليمها ق ( و

  عمل على األقل من االجتماع

مساعدة املجلس في إنشاء لجان املجلس وقيادة املناقشات حو  ترشيحات األعضاء ملثل هذه اللجان وتنسيق العالقات  ( ز

  التنفيذيين ومديريهابين اللجان ومسئولي الشركة 

عزيز العالقات البناءة بين األعضاء التنفيذيين وغير لخعضاء غير التنفيذيين خاصة وت الفعالةالسما  باملشاركة  (  

  التنفيذيين

  تمثيل الشركة أمام الهيئات القضائية واإلشراف على العالقة بين املجلس والجهات الداخلية والخارجية ( ط

   مساعدة املجلس في دراسته لتكوين املجلس واللجان قبل كل اجتماع جمعية عمومية سنوي  ( ي

  جهود املجلس في وضع اإلجراءات الستقبا  ردود فعل املساهمين والحفاظ على هذه اإلجراءاتتسهيل  ( ك

استالم االقتراحات الخطية من املساهمين بدعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي وتسمية املرشحين  (  

  للهيئات الحاكمة للشركة

في الحاالت التي يكون فهها لخشخاص أو الهيئات الداعية لالجتماع، ترؤس االجتماع السنوي للجمعية العمومية إال  ( م

  ، الحق في تعيين رئيس الجتماع الجمعية العموميةالقانون بموجا 

إعداد تقارير عن أنشطة املجلس في السنة التي سيتم إدراجها في التقرير السنوي للشركة  بما في ذلك تحديث سجل  ( ن

  أنشطة املجلس

  الخطوات السليمة للتأكد من كفاية التواصل مع املساهميناتخاذ  ( س
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  أداء املجلس ملسئولياته األخرى التي تناط به من وقت نخر، أو التي تطلبها لجان املجلس ( ع

  تنسيق أنشطة لجان املجلس ( ف

  

 مجلس اإلدارة أمين سر   20 - 1

 التعيين 2 - 20 - 1

 املجلس   عضويةمن بين أعضاء املجلس أو من موظفي الشركة خال  مدة  مجلسللأمين سر يتعين على مجلس اإلدارة تعيين 

    أمين سر املجلساختصاصات و مكافآت يحدد مجلس اإلدارة 

املجلس خبرة ومعرفة وافية بأعما  ونشاطات الشركة، وأن يتمتع بمهارات اتصا  قوية أمين سر يجا أن يكون لدى  ( أ

  واألنظمة واجبة التطبيق واملمارسات املثلى في حوكمة الشركاتوإملام بالقوانين 

 مما يلي: ب(
 
 يجا يتوفر لدى أمين سر املجلس أيا

 على شهادة جامعية في القانون أو املالية أو املحاسبة أو اإلدارة أو مايعادلها وأن تكون لديه خبرة 2
 
( أن يكون حاصال

 عملية ذات صلة ال تقل عن  الث سنوات 

 ( أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات  1

يتبع أمين سر املجلس يتبع رئيس مجلس اإلدارة ومن ناحية إدارية فإن أمين سر املجلس من ناحية وظيفية فإن  ( ب

   الرئيس التنفيذي  

 ج( ال يجوز عز  أمين سر مجلس اإلدارة إال بقرار من مجلس اإلدارة 

 

 الواجبات واملسؤوليات 1 - 20 - 1

 مجلس اإلدارة ولجان املجلس ( أ

 تسهيل عملية صنع القرار في الشركة وآلية إعداد التقارير لتكون سلسلة   ( 2

  تنظيم اجتماعات مجلس اإلدارة ولجان املجلس  ( 1

 أو الرئيس التنفيذي / صياغة جداو  األعما  مع رئيس مجلس اإلدارة و   ( 3

تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدوا  أعما  املجلس وأوراق العمل والو ائق و املعلومات املتعلقة به، وأي   ( 4

  و ائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة باملوضوعات املشمولة في جدو  االجتماع 

 أقرها املجلس التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي   (5

وايان مكان و تاري  ووقت بدايته  محاضر االجتماع لجميع االجتماعات التي تعقد وتو يق التأكد من إعداد  ( 6

  ونهايته

 تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات املجلس قبل التاري  املحدد بمدة كافية  (7

 إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها عرض مسودات املحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة  ( 8

إن  –تو يق قرارات املجلس ونتائج التصويت وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها  ( 9

 وتوقيع هذه املحاضر من جميع األعضاء الحاضرين  –وجدت 

 حفظ التقارير التي ترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها املجلس  (20

التحقق من حصو  أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخ من محاضر اجتماعات املجلس  (22

 واملعلومات و الو ائق املتعلقة بالشركة  

 التنسيق بين أعضاء املجلس  (21
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 التأكد من أن جميع محاضر االجتماعات املوقعة قد تم حفظها وتأمينها بالشكل الصحيح    ( 23

 سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية تنظيم  (24

 التأكد من أن جميع لجان املجلس قد تم تشكيلها بالشكل الصحيح وتزويدها بأحكام واضحة للمرجعية    ( 25

أو االفصاحات املطلواة من قبل الجهات الرقابية يتم  / التأكد، حسا مقتض ى الحا ، من أن املعايير و   ( 26

 م بها وأن ذلك، حسا املطلوب، قد تم بيانه في التقرير السنوي ألعضاء مجلس اإلدارة االلتزا

 تقديم أعضاء مجلس اإلدارة الجدد إلى العمل وتعريفهم بأدوارهم ومسئولياتهم    ( 27

 املساعدة في وضع نظام حوكمة فّعا  للشركة   ( 28

بة االلتزام بهذه السياسات وإبالغ مجلس اإلدارة بيان التزام الشركة بحوكمة الشركة عن طريق مراق  ( 21

 باملخالفات  

التأكد فيما يتعلق بالجرائم املنصوص علهها في األنظمة من أن املجلس على علم بمسئوليته لضمان عدم   ( 29

تضليل السوق عن طريق إصدار معلومات أو السما  بإصدار معلومات مضللة حو  أدائه املالي أو الوضع 

أو عن طريق السهو عن بيان معلومات يتوجا عليه عدم بيانها أو عن طريق االشتراك في سياق  التجاري 

 قيامه بمهامه في ما يمكن أن يرقى إلى تضليل السوق  

 العمل كمستشار ألعضاء مجلس اإلدارة في األمور النظامية املتعلقة بحوكمة الشركة    ( 10

وضع جدو  زمني وتطوير عملية تلقي تقارير من اللجان واملدققين  مساعدة املجلس في بداية كل سنة مع  ( 12

 الداخليين والخارجيين 

 املساهمون  ( ب

 لعقد  ( 2
 
 ملتطلبات الجهات الواضعة لخنظمة ووفقا

 
التأكد من عقد االجتماع السنوي للجمعية العمومية وفقا

 تأسيس الشركة والئحته التنفيذية  

لداخلية والخارجية على جميع الو ائق لتعميمها على املساهمين وإعداد وإصدار الحصو  على املوافقة ا  ( 1

 اإلشعارات املتعلقة باالجتماعات وتوزيع نماذج التوكيل  

إعداد أعضاء مجلس اإلدارة ألسئلة املساهمين ومساعدتهم في إيجاد املواد املتعلقة باطالع املساهمين على   ( 3

ن إجراء نماذج التوكيل بالشكل الصحيح ومن أن التصويت قد تم القيام به املعلومات الالزمة والتأكد م

 على الوجه الصحيح وتنسيق إدارة االجتماعات وضبط محاضر االجتماعات واالحتفاظ بسجالتها  

 العمل كنقطة اتصا  للمساهمين    ( 4

 إعداد سجل باملساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واالحتفاظ به    ( 5

إتاحة حق االطالع للمساهمين على محضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية السنوية وتقديم شر    ( 6

 لهذا املحضر 

 الشركة ( ج

التقيد بااللتزامات املستمرة املنصوص علهها في القواعد الصادرة عن الجهات الواضعة لخنظمة أي التأكد   ( 2

 األولية ضمن الفترة املحددة في القواعد   من نشر وتوزيع التقرير والحسابات والتقارير

تنسيق نشر وتوزيع التقرير والحسابات السنوية والقوائم املالية األولية للشركة بالتشاور مع مسئولي   ( 1

 الشركة ومستشاريها الخارجيين  

يتم تزويدها  التأكد من وجود إجراءات إلدارة الشركات التابعة بالشكل الصحيح ومن أن الشركة القابضة  ( 3

 باملعلومات الصحيحة واالحتفاظ بسجل لهيكل املجموعة  

 تو يق مستندات وشهادات وقرارات الشركة أو إجراءاتها    ( 4
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التأكد من إتباع الهيئات الحاكمة في الشركة لقواعد الشركة وسياساتها وإجراءاتها ومعاييرها وإرشاداتها   ( 5

  
 
 املتبعة حاليا

 في الشركة حسا مقتض ى الحا   اقترا  الت  ( 6
 
 عديالت في القواعد والسياسات الداخلية املتبعة حاليا

7 )   
 
املساعدة في إقامة اتصا  واضح بين مختلف الهيئات الحاكمة في الشركة والحفاظ على هذا االتصا  وفقا

 ملا هو منصوص عليه في النظام األساس ي والالئحة التنفيذية واألنظمة األخرى  

 املساعدة في التأكد من التزام الهيئات الحاكمة باملتطلبات النظامية املعمو  بها    ( 8

مراجعة سياسات الشركة بشكل منتظم والبقاء على اطالع على أحدث التطورات في مجا  حوكمة   ( 9

 العالمي الشركات والتغيرات في اإلطار القانوني والنظامي وأفضل املمارسات في هذا املجا  على املستوى 

 االحتفاظ بجميع مواد وو ائق وسجالت الشركة   ( 20

 التأكد من حفظ أختام الشركة واستعمالها بالشكل الصحيح   ( 22

 االتصا  بالهيئات الحكومية    ( 21

 محاضر االجتماعات ( د

وفقا  ( املراجعةبخالف لجنة ) واللجان إعداد محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة أمين سر املجلس على  ( 2

   للجانا وأدلة عملجلس اإلدارة لدليل عمل ل

 

 

 لجان مجلس اإلدارة : 3القسم 

 صالحية املجلس في تكوين لجان ( أ

، يجوز الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي من الئحة حوكمة الشركات 89بمقتض ى املادة  ( 2

للمجلس تكوين لجان خاصة لتوسيع إشرافه في جوانا معينة من نشاطات الشركة وتفويض الصالحيات 

 الالزمة إلهها  

 أن ، يجا الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي من الئحة حوكمة الشركات 90بمقتض ى املادة   ( 1

 ولجنة إلدارة واملكافآت للترشيحات ولجنة للمراجعة ولجنة تنفيذية لجنة أدنى بحد اإلدارة مجلس يشكل

    لالستثمار ولجنة املخاطر

ان أخرى وتحديد صالحيتها وأهدافها والجهات التي أي وقت بموجا قرار رسمي تكوين لجيجوز للمجلس في  ( 3

  تتبع لها هذه اللجان

 قواعد عامة للجان ( ب

حاملي ل املثلى صلحةاملق اما يحقبحسن نية و لجنة، لدليل عمل اوفقا لجان التصرف اليجا على أعضاء  ( 2

لقوانين وااللتزام بالشركة وأصحاب املصلحة واملساهمين، مع بذ  العناية الواجبة الخاصة باو ائق التأمين 

   واللوائح املعمو  بها
أي تضارب يجا على أعضاء اللجان أداء دورهم تحقيقا ملصلحة الشركة وامنأى عن أي تأ ير خارجي ودون  ( 1

 في املصالح 

  

بخالف تقديمها إلى الجمعية العامة ) ال يجوز ألعضاء اللجنة تقديم أي بيانات للمساهمين أو الجمهور   ( 3

 ويجا عدم استخدام أية معلومات خاصة بالشركة ملصلحتهم الخاصة  ( للمساهمين
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 التنفيذية اللجنة دليل عمل 2ـــ  3

 الغرض 2 - 2 - 3

ملجلس إدارة الشركة من املجلس لتسهيل األعما  أ ناء الفترات ما بين اجتماعات مجلس  اللجنة التنفيذيةتم تكوين ي

 اإلدارة  إن املجلس هو الذي يعين اللجنة للعمل باسم املجلس في حدود ما يسمح به النظام  

 

 أحكام عامة 1 - 2 - 3

 ألنظمة اململكة العراية السعودية لجنة التنفيذية ملجلس اإلدار ال دليل عملتمت صياغة   ( أ
 
 ودليل عملة هذا وفقا

  مجلس اإلدارة وغيرها من الو ائق الداخلية للشركة

  : الدليلهذا  فييجا  ( ب

 صالحية اللجنة التنفيذية وأعضائها  تحديد   ( 2

 واجبات ومسئوليات أعضاء اللجنة بما في ذلك انتخاب اللجنة وتكوينها وعز  أعضاء اللجنة  تحديد   ( 1

 اإلجراءات املتعلقة باجتماعات اللجنة  تحديد   ( 3

 القواعد املتعلقة بأتعاب أعضاء اللجنة  بيان   ( 4

 

 

 

 والتكوين والعزل  االنتخاب 3 - 2 - 3

يجا أن يتم تعيين أعضاء اللجنة واستبدالهم حسا تقدير مجلس اإلدارة ويجا أن تتكون اللجنة على األقل من  ال ة  ( أ

أعضاء من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذين يمكن أن يكونوا من املدراء التنفيذيين أو غير  ( 5) إلى خمسة  ( 3) 

  من قبل أعضاء اللجنة التنفيذيين  ويجا أن يتم اختيار رئيس اللجنة

 على توصية  للجنةتغيبون لثالث اجتماعات متتالية يجوز عز  أعضاء اللجنة الذين ي ( ب
 
في السنة من عضوية اللجنة بناءا

رئيس اللجنة شرط املصادقة على هذا القرار في اجتماع مجلس اإلدارة التالي  ويجا أن تتطابق مدة اللجنة مع مدة 

  مجلس اإلدارة

يجوز للمجلس عز  أي عضو لجنة تنفيذية في أي وقت وتعيين عضو لجنة تنفيذية جديد قبل انتهاء مدة اللجنة  ( ج

 التنفيذية بأغلبية  ال ة أرااع أصوات جميع األعضاء في مجلس اإلدارة  

 

 الصالحيات 4 - 2 - 3

 من املجلس  إن اللجنة التنفيذية مفوضة بالعمل باسم مجلس اإلدارة، في حدود ما يمسح ( أ
 
به النظام، إذا كان مطلواا

 أو عن 
 
اتخاذ إجراء ولم يكن باإلمكان تحقيق نصاب لعقد اجتماع للمجلس في الوقت املناسا سواء  بالحضور شخصيا

، الدليلطريق مؤتمر بالصورة أو الصوت  ويجا أن يكون للجنة التنفيذية صالحيات املجلس املخّولة له بموجا هذا 

  مسح به النظامفي حدود ما ي

يجا أن يكون للجنة التنفيذية الحق في اتخاذ قرارات في األمور التشغيلية األخرى باستثناء إصدار القرارات التي تقع  ( ب

 ليس للجنة 
 
بموجا القانون والنظام األساس ي ضمن الصالحية الحصرية للهيئات الحاكمة األخرى للشركة  وتحديدا

 : بما يليالتنفيذية الصالحيات للقيام 

 إعالن توزيعات األراا  أو توزيعات األسهم    ( 2
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إصدار أسهم أو التفويض بإصدار أو بيع أو التعاقد على بيع أسهم أو تعيين الحقوق أو االمتيازات املتعلقة   ( 1

بها والقيود على مجموعة أو فئة من األسهم أو املوافقة على أي مما ذكر باستثناء أنه يجوز للمجلس توجيه 

يع عدد من األسهم التي سيتم تخصهها لعدد اللجنة تثبيت األحكام املحددة إلصدار أو بيع أو التعاقد على ب

 من املوظفين بموجا برنامج مكافأة املوظفين  

 رفع توصية للمساهمين باتخاذ أي إجراء يتطلا موافقة املساهمين    ( 3

 للشركة  عديل أو إلغاء النظام األساس ي ت  ( 4

 ن  املوافقة على خطة دمج أو تباد  أسهم ال تتطلا موافقة املساهمي  ( 5

إجراء تعديل أو تغيير أو إلغاء أو اتخاذ إجراء ال يتفق مع أي من قرارات أو إجراءات مجلس اإلدارة، إذا كان   ( 6

قرار أو إجراء مجلس اإلدارة ينص في أحكامه على وجوب عدم تعديله أو تغييره أو إلغائه بإجراء تتخذه 

 اللجنة  

السعودية أو هيئة السوق املالية أو أي نظام من أنظمة اململكة اتخاذ إجراء تتطلا مؤسسة النقد العربي   ( 7

 أن يتخذه مجلس اإلدارة وليس أي لجنة من لجان املجلس   يأو النظام األساس السعودية العراية 

 على اللجنة التنفيذية من خال  رئيسها إبالغ املجلس بانتظام فيما يتعلق بأنشطة اللجنة   ( ج

 

 

 

 واملسئولياتالواجبات 

على أعضاء اللجنة التنفيذية التصرف بحسن نية واجتهاد واما تستحقه األمور من عناية وعلى أفضل ما فيه مصلحة  ( أ

  الشركة واملساهمين فهها

 : للجنة التنفيذية الحق في اتخاذ القرارات فيما يلي ( ب

 وضع التوجهات اإلستراتيجية للشركة والتي يجا تقديمها إلى املجلس للموافقة علهها    ( 2

 على التوجه االستراتيجي للشركة ورفع توصية بهذه الخطط إلى  و خطط العملوضع الخطط املالية   ( 1
 
بناءا

 املجلس للموافقة علهها  

 تي تقع ضمن اختصاص اللجنة التنفيذية  املوافقة على الو ائق الداخلية للشركة حو  األمور ال  ( 3

املوافقة على أي معامالت في األصو  الثابتة والحصو  على القروض ما لم تكن مثل هذه املعامالت واقعة   ( 4

 حسا دورة العمل العادية ضمن اختصاصات املجلس  

الشركة والتي يجا إحالتها إلى التي تتم في سياق إعادة تنظيم األستحواذ رفع توصية بعمليات االندماج أو   ( 5

  مجلس اإلدارة بشكل سري  

على اللجنة التنفيذية أن تقوم، على أساس سنوي، ولكل سنة تم فهها اتخاذ إجراء من قبل اللجنة   ( 6

 التنفيذية، القيام بمراجعة أدائها ورفع تقرير بذلك إلى مجلس اإلدارة  

 ملا هو مطلوب بالنسبة ألعضاء مجلس على أعضاء اللجنة التنفيذية استيفاء م  ( 7
 
تطلبات االستقاللية وفقا

 اإلدارة  

  : في حدود إمكانية توقع هذه األمور   ( 8

على رئيس اللجنة التنفيذية بالتشاور مع أعضاء اللجنة تحديد وتيرة اجتماعات اللجنة وطو   ( 2) 

   الدليلمدة االجتماعات بما يتفق مع متطلبات هذا 
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على رئيس اللجنة التنفيذية، بالتشاور مع األعضاء ذوي العالقة في اللجنة واإلدارة وضع جدو   ( 1) 

  أعما  اللجنة  

 إلرشادات إعداد املوازنة التقديرية وفي املواعيد املحددة    ( 9
 
إعداد املوازنة التقديرية السنوية وتقديمها وفقا

  ز التكاليفويجا الحصو  على موافقة مجلس اإلدارة على تجاو 

 

 إجراء االجتماعات  6 - 2 - 3

مرات في كل عام  ويجا  ( 6) يجا أن تجتمع اللجنة التنفيذية حسا االحتياج ولكن يجا أن تجتمع على األقل ستة  ( أ

 على مبادرة 
 
أن توجه الدعوة الجتماعات اللجنة التنفيذية من قبل رئيس اللجنة التنفيذية بمبادرة منه وكذلك بناءا

 من أعضاء اللجنة التنفيذية أو مجلس اإلدارة  

  آخر للجنة  أمين للجنة ما لم يتم تعيين كأمين العمل أمين سر املجلس على  ( ب

 أن تكون االجتماعات الشكل الرئيس ي املستعمل لتنفيذ أعما  وأنشطة اللجنة  يجا  ( ج

ألداء وظائف اللجنة وواجباتها بالشكل الصحيح وفي الالزمة يجوز عقد االجتماعات حسا الضرورة وبعدد املرات  ( د

وإذا كان سيتم عقد الوقت املناسا  ولكن يجا أن تعقد اللجنة كحد أدنى ستة اجتماعات على األقل في السنة  

 5اجتماع ملجلس اإلدارة وتكون فيه صالحيات اللجنة محل بحث فعندئذ يجا عقد اجتماع اللجنة التنفيذية قبل 

  أيام عمل على األقل من هذا االجتماع ملجلس اإلدارة ما لم يقبل مجلس اإلدارة خالف ذلك  

  يجوز  ( ه
 
يجوز عقد االجتماعات في شكل مؤتمرات بالصوت  وعقد االجتماعات عندما يكون األعضاء حاضرين فعليا

 والصورة  

 في أي اجتماع للجنة إذا حضره ا نان على األقل من أعضاء اللجنة  ويجا أن تتخذ اللجنة  ( و
 
يعتبر النصاب مكتمال

األصوات، يجوز للجنة أن تقرر  ( 3/ 1) يكن هناك أغلبية بنسبة  لثي  األصوات، وإذا لم ( 3/ 1) قراراتها بأغلبية  لثي 

 إما تأجيل املوضوع أو عرضه على مجلس اإلدارة  

 آخر في اللجنة  ( ز
 
يجا عدم السما  بتحويل أصوات أعضاء اللجنة التنفيذية إلى شخص آخر حتى لو كان عضوا

 التنفيذية  

لية تقديم إشعار مسبق إلى جميع أعضاء اللجنة عن االجتماع وجدو  أعما  اللجنة مسئو أمين سر تقع على عاتق  (  

أيام  ( 20) والتأكد من توفر جميع املعلومات الالزمة املتعلقة بجميع البنود املدرجة على جدو  األعما  قبل عشرة 

 ومتفق عليه بين
 
أعضاء اللجنة أي بواسطة  عمل على األقل من االجتماع  ويجا تقديم اإلشعار بأي شكل يعتبر مالئما

  الهاتف أو الفاكس أو البريد العادي أو االليكتروني 

على رئيس اللجنة التنفيذية بالتشاور مع الرئيس التنفيذي وضع جدو  أعما  اجتماعات اللجنة التنفيذية وإرسا   ( ط

التنفيذية الحق في اقترا  بنود اإلشعار واملواد املتعلقة باجتماعات اللجنة وترؤس االجتماعات  وألعضاء اللجنة 

 تضاف إلى جدو  األعما   

بتوزيع أمين سر اللجنة يجا بيان نتائج عمل اللجنة في محاضر خطية يوقع علهها رئيس اللجنة  ولكن يجوز أن يقوم  ( ي

اللجنة محضر اجتماع على جميع أعضاء اللجنة الحاضرين وتضاف مالحظاتهم في املحضر النهائي قبل توقيع رئيس 

  : على هذا املحضر  ويتم تقديم املحضر املوقع إلى املجلس  ويجا أن يتضمن املحضر ما يلي

 مكان وزمان االجتماع   ( 2

 أسماء األشخاص الحاضرين في االجتماع   ( 1

 جدو  األعما  واملوضوعات املعروضة على االجتماع   ( 3

 نتائج التصويت على أساس كل بند على حدة   ( 4
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 القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية   ( 5

 شر  ألسباب القرارات   ( 6

   مالحق املستندات املقدمة أ ناء االجتماع ( 7

 

  املكافأت  7 - 2 - 3

   و التعويضات الخاصة بالشركة وفقا لسياسة املكافآترئيس اللجنة املكافأة  ذلك في بمناللجنة التنفيذية إلى تدفع 
 

 لجنة املراجعةدليل عمل  1 - 3

 الغرض 2 - 1 - 3

 يتمثل غرض  لجنة املراجعة في مساعدة مجلس اإلدارة على الوفاء بمسؤولياته اإلشرافية املتعلقة بما يلي : 

 التزام الشركة بالتقيد باملتطلبات التنظيمية ؛  أ (

 اإلفصا  في الشركة ؛نزاهة البيانات املالية وعملية إعداد التقارير املالية وعمليات  ب (

 مؤهالت واعتماد الشركة على شركة مراجعة مستقلة ) " املرجع الخارجي " ( ؛ ج (

 تقييم وتنسيق أداء وظيفة املراجعة الداخلي في الشركة واملرجعين الخارجيين ؛  د (

 في الشركة ؛  توفير تأكيد إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمالءمة وفعالية نظام الرقابة الداخلية ه (

 تولي مسؤوليات التبليغ عن والرقابة وااللتزام الداخليين بمكافحة غسيل األموا  ؛ و و (

 مراجعة تقارير الخبير األكتواري وضمان التزام الشركة بمقترحات وتوصيات الخبير األكتواري  ز (

 

 األحكام العامة 1- 1 - 3

جعة وفقا لخنظمة الداخلية للشركة وقوانين اململكة العراية تم إعداد هذا الدليل الخاص بلجنة املرا - 2 

 السعودية، بما في ذلك أنظمة الشركات وأنظمة لجان املراجعة وضوابط حوكمة الشركات الخاصة بشركات التأمين  

 هذا الدليل :  - 1

 يحدد صالحيات لجنة املراجعة وأعضائها ؛  أ (   

  يحدد واجبات ومسؤوليات أعضاء لجنة املراجعة بما في ذلك مدة تولي املنصا وانتخاب  ب (   

 وتشكيل وعز  أعضاء لجنة املراجعة؛ 

 يحدد إجراءات اجتماعات لجنة املراجعة ؛ و  ج (   

 ينص على القواعد املتعلقة بتعويض أعضاء لجنة املراجعة   د (   

يتم تقديم هذا الدليل، بناء على توصية مجلس اإلدارة، إلقراره من قبل الجمعية العامة للمساهمين وفقا  - 3

من  11من أنظمة هيئة السوق املالية املتعلقة بحوكمة الشركات واملادة  24من نظام الشركات، واملادة  202للمادة 

 نظام مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن لجان املراجعة  

تفوض الجمعية العامة وتخو  مجلس اإلدارة بإجراء تغييرات في هذا الدليل حسبما يعده مجلس اإلدارة  - 4

 مالئما 

 االنتخاب والتكوين والعزل  3 - 1 - 3
 تشكيل : ال - 2
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تقــــوم الجمعيــــة العامــــة للمســــاهمين بتشــــكيل لجنــــة املراجعــــة عــــن طريــــق إمــــا الــــنص علــــى ذلــــك فــــي نظــــام  ( أ

( أعضاء كحـد أدنـى ومـا ال يزيـد عـن  3الشركة أو بموجا قرار مستقل  تتألف لجنة املراجعة من  ال ة ) 

 ( أعضاء، ويجا أن تكون غالية األعضاء من خارج مجلس اإلدارة   5خمسة ) 

 عضاء املستقلين في مجلس اإلدارة العمل كأعضاء في لجنة املراجعة  يجوز فقط لخ  ( ب

 ال يكون األشخاص التاليين مؤهلين لعضوية لجنة املراجعة :  ( ج

 رئيس مجلس اإلدارة   ( 2) 

 املسؤولين التنفيذيين للشركة وموظفهها واستشاريهها   ( 1) 

ي أي أطــراف مرتبطــة املســؤولين التنفيــذيين واملــوظفين واالستشــاريين وأعضــاء مجلــس اإلدارة فــ ( 3) 

بالشــــــركة، بمــــــا فــــــي ذلــــــك ولكــــــن دون االقتصــــــار علــــــى كبــــــار املســــــاهمين واملؤسســــــين واملــــــرجعين 

والجهــات األخـــرى التــي لهـــا عالقــة مـــن الدرجــة األولـــى مــع مجلـــس  العمـــالءالخــارجيين واملــوردين و 

 كة شر إدارة الشركة أو مسؤولهها التنفيذيين أو لديها أي عالقة مالية أو تجارية مع ال

ال يجــــــوز ملــــــن يعمــــــل أو كــــــان يعمــــــل خــــــال  الســــــنتين املاضــــــيتين فــــــي اإلدارة التنفيذيــــــة أو املاليــــــة  ( 4) 

 في لجنة املراجعة للشركة، أو 
 
 مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضوا

 

 ال يجوز لعضو لجنة املراجعة :  ( د

 لتأمين  قطاع  أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة في ( 2) 

 التأمين  قطاع  مراجعة أي شركة فيأن يكون عضوا في لجنة  ( 1) 

 ي ذات الوقت  مساهمة مدرجة ف أن يعمل في لجنة املراجعة ملا يزيد عن أربع شركات ( 3) 

 أن يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أعما  الشركة والعقود املبرمة من قبلها   ( 4) 

 الشركة  أن يشارك في أي أعما  قد تنافس الشركة أو العمل في نشاطات تؤديها  ( 5) 

 يحدد مجلس اإلدارة، سنويا على األقل، إذا ما كان أعضاء لجنة املراجعة مستقلين عن إدارة الشركة 

 
 : املؤهالت املسبقة  - 1

يجا أن يمتلك ما ال يقل عن عضوين، بمن فههم رئيس لجنة املراجعة، معرفة وخبرة حديثة وذات  ( أ

 صلة في املحاسبة واإلدارة املالية واإلفصا  املالي  

يجا أن يمتلك أعضاء لجنة املراجعة مهارات في التفاعل مع كبار املسؤولين التنفيذيين في الشركة  ( ب

 ألخرى ذات العالقة واملرجعين الخارجيين واألطراف ا

 

 : االنتخاب ومدة وشغور املنصا  - 3

بعد الحصو  علـى عـدم ممانعـة مـن مؤسسـة النقـد العربـي السعودي،ــ يقـوم املسـاهمون بتعيـين أعضـاء  ( أ

لجنــة املراجعــة ) مــا لــم يكــن قــد تــم تكليــف مجلــس اإلدارة بتلــك الصــالحية مــن قبــل الجمعيــة العامــة أو 

 (   الدليلبموجا هذا 

ء لجنـــة املراجعـــة لفتـــرة  ـــالث ســـنوات  يكـــون للجمعيـــة العامـــة ) أو املجلـــس، فـــي حـــا  قـــد تـــم يعمـــل أعضـــا ( ب

( حريــة تجديــد  الــدليلتكليــف مجلــس اإلدارة بتلــك الصــالحية مــن قبــل الجمعيــة العامــة أو بموجــا هــذا 

 املدة ألي عضو في لجنة املراجعة بما يصل إلى مدة  الث سنوات إضافية  

ة مـلء أي شـاغر فـي لجنـة املراجعـة عـن طريـق تعيـين عضـو جديـد خـال   ال ـين ) يتعين على مجلـس اإلدار  ( ج

( يومـا مــن شـغور املنصــا، مــع مراعـاة عــدم ممانعــة مؤسسـة النقــد العربــي السـعودي  يكمــل العضــو  30

 الجديد املدة املتبقية للعضو السابق الذي خرج من لجنة املراجعة  
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فــــي حــــا  تــــم انتخــــاب مجلــــس إدارة جديــــد مــــن قبــــل املســــاهمين، بعــــد الحصــــو  علــــى عــــدم ممانعــــة مــــن  ( د

مؤسسة النقد العربي السعودي، يجوز للمجلس الجديد ) في حا  كـان مفوضـا بـذلك مـن قبـل الجمعيـة 

 ( انتخاب لجنة مراجعة جديدة   الدليلالعامة أو بموجا هذا 

 

 : رئيس اللجنة  - 4

يتعــين علــى مجلــس اإلدارة اختيــار واحــد مــن أعضــاء لجنــة املراجعــة للعمــل كــرئيس للجنــة املراجعــة، مــع  ( أ

 مراعاة الحصو  على عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي  

ال يجوز أن يكون لرئيس لجنة املراجعة أي عالقة باألعضاء انخرين في املجلس، إما عن طريق القرابة أو  ( ب

 تباط في شراكات أو مشاريع مشتركة أو ملكية جوهرية في شركات  من خال  ار 

 ال يجوز أن يكون لرئيس لجنة املراجعة أي عالقة باإلدارة العليا للشركة   ( ج

 

 

 : لجنة املراجعة أمين سر - 5

 للجنة املراجعة من موظفي الشركة   أمين سرتقوم لجنة املراجعة بتعيين  ( أ

 لجنة املراجعة املهام اإلدارية للجنة املراجعة، والتي تشمل ولكن دون االقتصار على :  أمين سريتولى  ( ب

  التنسيق مع أعضاء لجنة املراجعة لترتيا اجتماعاتها   ( 2) 

 إعداد جداو  أعما  االجتماعات   ( 1) 

إرســـــا  الـــــدعوات إلـــــى املـــــرجعين الخـــــارجيين وإلـــــى مـــــوظفي الشـــــركة الـــــذي يطلـــــا حضـــــورهم فـــــي  ( 3) 

 االجتماعات  

 داد وختم محاضر االجتماعات إلى جانا رئيس اللجنة  إع ( 4) 

 التأكد من توقيع محاضر االجتماعات  ( 5) 

 حماية وحفظ محاضر االجتماعات في سجل خاص محدد للجنة املراجعة   ( 6) 

 ألي لجان أخرى ملجلس اإلدارة   كأمين سرلجنة املراجعة العمل  ألمين سرال يجوز  ( ج

  

 

 : العز  واالستقالة  - 6

 يحق ملؤسسة النقد العربي السعودي سحا عدم ممانعتها املتعلقة بعضو في لجنة املراجعة   ( أ

بعد الحصو  على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي، يجـوز للجمعيـة العامـة عـز  أي عضـو  ( ب

فــــي لجنــــة املراجعــــة فــــي حــــا  توقــــف ذلــــك العضــــو عــــن تلبيــــة شــــروط العضــــوية أو مخالفتــــه ألي نظــــام أو 

    توجيه

يجوز لعضو لجنة املراجعة االستقالة من لجنة املراجعة عن طريق تزويد الشركة بإشعار مدته  ال ـين )  ( ج

 ( يوما قبل تاري  نفاذ مفعو  االستقالة   30

يعـد عضــو لجنــة املراجعــة مسـتقيال حكمــا حــا  تخلفــه عــن حضـور  ال ــة اجتماعــات متتاليــة دون تزويــد  ( د

 مجلس اإلدارة بعذر مقبو   

الشــركة بإشــعار مؤسســة النقــد العربــي الســعودي خطيــا باســتقالة عضــو لجنــة املراجعــة واتزويــد  تلتــزم ( ه

 ( أيام من االستقالة   5مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة عن خطاب االستقالة خال  خمسة ) 

تنتهـــي عضـــوية لجنــــة املراجعـــة حكمـــا لــــدى وقـــوع أي حـــدث مــــن شـــأنه أن يخـــالف شــــروط أنظمـــة لجــــان  ( و

 أو أي أنظمة أو توجههات أخرى صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي   الدليلة أو هذا املراجع

يتعــــين علــــى عضــــو لجنــــة املراجعــــة إبــــالغ الشــــركة فــــورا وخطيــــا بــــأي تغييــــر مــــن شــــأنه أن يــــؤدي إلــــى إنهــــاء  ( ز

 عضويته في لجنة املراجعة وعدم حضور أي اجتماعات للجنة املراجعة بعد ذلك  
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   التعويض 4 - 1 - 3

مكافـأة يجـري تحديـدها وفقـا لسياسـة لجنـة املراجعـة، اأعضاء لجنة املراجعة، بمن فـههم رئـيس يستحق  ( أ

ومـن  ـم اعتمادهـا لجنـة الترشـيحات و املكافـآت املكافآت املقررة بالشركة، ويتم املصادقة علهها مـن قبـل 

 من قبل مجلس اإلدارة والجمعية العمومية  

 الصالحية  5 - 1 - 3

ن للجنـــــة املراجعـــــة املـــــوارد والصـــــالحية الالزمـــــة ألداء واجباتهـــــا ومســـــؤولياتها  يجـــــا أن تتمتـــــع لجنـــــة املراجعـــــة يكـــــو  - 2

 بالصالحية التالية : 

طلــا الو ــائق والتقــارير واإليضــاحات وغيرهــا مــن املعلومــات ذات العالقــة مــن مســؤولي وإداريــي ومــوظفي  ( أ

  الشركة ]بما في ذلك مستشاري استراتيجية للشركة[ ؛

دعــوة مســؤولي وإداريــي ومــوظفي الشــركة، بمــن فــي ذلــك مستشــاري اســتراتيجية الشــركة، إلــى اجتماعاتهــا  ( ب

 كمراقبين الستجوابهم، وطلا إيضاحات وتفسيرات ؛

االستعانة بخدمات استشاريين وخبراء ومستشارين خارجيين حسـبما يـتم إقـراره مـن قبـل مجلـس اإلدارة  ( ج

 ؛ 

 إجراء التحقيقات الخاصة واالستعانة بخدمات خبراء مستقلين للقيام بذلك ؛  ( د

حسبما هـو منصـوص  املراجعةتأدية أي واجبات أخرى يطلبها مجلس اإلدارة ضمن نطاق صالحية لجنة  ( ه

 عليه في هذا النظام األساس ي ؛ 

حريـة اإلطـالع التامـة وغيـر املشـروطة ملراجعـة كافـة سـجالت وو ـائق وقيـود الشـركة  املراجعةيكون للجنة  ( و

، بمــا فــي ذلــك ولكــن دون االقتصــار علــى محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة ومحاضــر  الخاصــة والســرية

اجتماعــــات لجنتــــه الفرعيــــة بغــــرض تنفيــــذ مســــؤوليتها املتعلقــــة باملراجعــــة الــــداخلي والرقابــــة الداخليــــة 

مكافحــــة غســــيل األمــــوا  واالحتيــــا  والنشــــاطات املشــــبوهة والتحقيقــــات واملســــؤوليات األخــــرى ومراقبــــة 

 أو التي يتم تكليفها بها من قبل مجلس اإلدارة من حين إلى آخر ؛  نظامها األساس ياملنصوص علهها في 

االتصـــــــــا  بصـــــــــورة مباشـــــــــرة مـــــــــع مجلـــــــــس اإلدارة واإلدارة العليـــــــــا للشـــــــــركة وكافـــــــــة املـــــــــوظفين واللجـــــــــان  ( ز

واملستشـــارين القـــانونيين واملـــرجعين الـــداخليين والخـــارجيين فـــي املكتـــا الرئيســـ ي للشـــركة و / أو فروعهــــا 

 واألطراف األخرى ذات العالقة بالشركة ؛ و

 دة بغرض مساعدتها في أداء عملها الحق في االستعانة بأي استشاري خارجي للقيام بمهام محد (  

 

 املسؤوليات والواجبات 6 - 1 - 3

 ية اتجاه مؤسسة النقد العربي السعودي واملساهمين ومجلس اإلدارة املسؤول - 2

أمـام مؤسســة النقــد العربــي السـعودي ومســاهمي الشــركة ومجلــس اإلدارة  مســئولةتكـون لجنــة املراجعــة  ( أ

 عن تطبيق واجباتها والتزامها بأنظمة لجان املراجعة  

 وضع مصالح الشركة موضع األولوية يتعين على أعضاء لجنة املراجعة ممارسة واجباتها عن طريق  ( ب

 

 تشمل واجبات لجنة املراجعة ما يلي :  - 1

 مهمة املراجعة الداخلي والخارجي : أ( 

اإلشــــراف علــــى دائــــرة املراجعــــة الــــداخلي فــــي الشــــركة للتأكــــد مــــن فعاليتهــــا فــــي تنفيــــذ النشــــاطات  ( 2

، وضــمان اســتقالليتها وســلطتها لتنفيــذ عملهــا دون  والواجبــات املحــددة مــن قبــل مجلــس اإلدارة

 أي عوائق  

مراجعـــــة إجــــــراءات املراجعــــــة الـــــداخلي وإعــــــداد تقريــــــر خطــــــي حـــــو  ذلــــــك املراجعــــــة وتوصــــــياتها  ( 1

 املتعلقة به  
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، بمـــــا فـــــي ذلـــــك تلـــــك املتعلقـــــة بـــــإجراءات الرقابـــــة  مراجعـــــة تقـــــارير املراجعـــــة الـــــداخلي والخـــــارجي ( 3

لـــــــى مجلــــــس اإلدارة، ومتابعـــــــة تطبيــــــق اإلجـــــــراءات التصـــــــويبية الداخليــــــة، وتقـــــــديم التوصــــــيات إ

 املتعلقة باملالحظات املتضمنة فهها  

التوصــــية إلــــى مجلــــس اإلدارة بتعيــــين وعــــز  وتعــــويض املــــرجعين الخــــارجيين ؛ وعنــــد أي توصــــية  ( 4

 كهذه، يجا وضع استقالليتهم باالعتبار  

لخـارجيين واعتمـاد أي نشـاط خـارج التنسيق مع واإلشراف على نشاطات املرجعين الـداخليين وا ( 5

 نطاق عمل املراجعة املكلفين به في سياق تنفيذهم لواجباتهم  

 مراجعة خطة املراجعة الخاصة باملرجع الداخلي واملرجع الخارجي وإعطاء أي مالحظات علهها   ( 6

    مراجعة مالحظات املرجع الخارجي على البيانات املالية ومتابعة اإلجراءات املتخذة بشأنها ( 7

مراجعـــة البيانـــات املاليـــة املؤقتـــة والســـنوية مـــع املـــرجعين الخـــارجيين واإلدارة قبـــل عرضـــها علـــى  ( 8

 مجلس اإلدارة ؛ وإعطاء الرأي والتوصيات املتعلقة بها  

 مراجعات السياسات املحاسبية املطبقة وإبالغ مجلس اإلدارة بأي توصية تتعلق بها   ( 9

قة / شركاء العمـل وغيـرهم للتوجـه إلـى لجنـة املراجعـة توفير آلية للموظفين / الجهات ذات العال ( 20

والكشــــف عـــــن املمارســـــات غيــــر األخالقيـــــة / غيـــــر الالئقــــة أو أي ســـــلوك خـــــاط  مزعــــوم آخـــــر فـــــي 

 الشركة  

إعــــداد وتقــــديم موازنــــة ســــنوية بمــــا يتوافــــق وضــــوابط ومواعيــــد موازنــــة الشــــركة  يجــــا اعتمــــاد  ( 22

 إلدارة  تجاوزات التكلفة غير املتوقعة من قبل مجلس ا

بعـــد الحصـــو  علـــى عـــدم ممانعـــة خطيـــة مـــن مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي، تعيـــين أو عـــز   ( 21

 رئيس قسم املراجعة الداخلي أو املرجع الداخلي  

 تقييم كفاءة وفعالية وموضوعية دائرة االلتزام   ( 23

مراجعـــة التعـــامالت داخـــل املجموعـــة وتعـــامالت األطـــراف ذات العالقـــة وتقـــديم التوصـــيات إلـــى  ( 24

 مجلس اإلدارة  

املناقشـــــــة مـــــــع اإلدارة و املـــــــرجعين الخـــــــارجين بشـــــــأن أي مراســـــــالت مـــــــع الجهـــــــات التنظيميـــــــة أو  ( 25

الوكــاالت الحكوميــة وأي تقــارير منشــورة تثيــر مشــاكل ماديــة تتعلــق بالبيانــات املاليــة للشــركة أو 

 سياساتها املحاسبية  

ألخــرى لــدائرة املراجعــة الــداخلي تحديــد التعــويض، بمــا فــي ذلــك الرواتــا والعــالوات والــدفعات ا ( 26

 والتأكد من كون تلك املبالغ تتوافق وسياسات مجلس اإلدارة  

 التنسيق واملتابعة مع املرجعين الخارجيين، بما يشمل ولكن دون أن يقتصر على ما يلي : ( 27

 التعديالت األساسية التي تمت من قبل الشركة في سياساتها املحاسبية  ( 2) 

 دارة فيما يخص أي مسألة تتعلق بحماية األصو  املستثمرة  التناقضات املادية مع اإل  ( 1) 

مخالفـــات القـــوانين واألنظمـــة والتعليمـــات الصـــادية عـــن الجهـــات اإلشـــرافية والرقابيـــة  ( 3) 

 وعدم االلتزام بسياسات وإجراءات الشركة  

مالحظـــــات مـــــدققين آخـــــرين ) مـــــن فـــــروع خارجيـــــة أو غيـــــر ســـــعودية ( حـــــو  اإلجـــــراءات  ( 4) 

 املحاسبية والتقارير والسلوك املنهي  

 مواضع القصور في الهيكل العام ألنظمة الرقابة الداخلية وأدائها   ( 5) 

 األخطاء املادية في البيانات املالية   ( 6) 

خــــــارجيون فـــــي التحقـــــق مــــــن قـــــرارات اإلدارة واألســـــاس الـــــذي يســــــتند إليـــــه املرجعـــــون ال ( 7) 

 التقديرات املحاسبية الهامة، مثل املخصصات الفنية واالحتياطيات  

 املباد  واملعايير املحاسبية وقرارات اإلفصا  املتعلقة بالتعامالت غير العادية   ( 8) 

 أي مشاكل هامة في التعامل مع اإلدارة وإذا ما قد أ رت على املراجعة   ( 9) 
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 أي تعديالت في نطاق املراجعة   ( 20) 

 خطاب اإلدارة املعد من قبل املرجعين الخارجيين وإدارة الشركة   ( 22) 

 مهمة االلتزام :ب( 

اإلشراف على دائرة االلتزام للتأكد من استقالليتها وصالحيتها في تنفيذ عملها دون أي  ( 2) 

 عوائق 

 اقبة تطبيقها  إجراء مراجعة مع مسؤو  االلتزام لخطة االلتزام ومراقبتها ومر  ( 1) 

 مراجعة تقارير دائرة االلتزام وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة   ( 3) 

 تقييم كفاءة وفعالية وموضوعية دائرة االلتزام  ( 4) 

بعد الحصو  على عدم ممانعة خطية من مؤسسة النقد العربي السعودي، تعيين أو  ( 5) 

 عز  رئيس دائرة االلتزام أو مسؤو  االلتزام  

ا في ذلك الرواتا والعالوات والدفعات األخرى لدائرة االلتزام تحديد التعويض، بم ( 6) 

 والتأكد من كون تلك املبالغ تتوافق وسياسات مجلس اإلدارة 
 الخبير األكتواري : ج( 

 مراجعة تقارير الخبير األكتواري وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة  ( 2) 

ل الخبير األكتواري ضمان التزام الشركة باملقترحات والتوصيات املقدمة من قب ( 1) 

 حسبما تقتضيه مؤسسة النقد العربي السعودي  

التنسيق مع املرجعين الخارجيين ملناقشة تقارير الخبير األكتواري املتعلقة بالبيانات   ( 3) 

 املالية ومالءمة املخصصات الفنية واالحتياطيات املقررة من قبل األكتواري  

 اخلية وتقدير ألصو  الشركة ومالءتها  إجراء تقييم مع املرجع الخارجي للرقابة الد ( 4) 
 الشؤون التنظيمية : د( 

مراجعة التقارير الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات  ( 2) 

التنظيمية األخرى، بما في ذلك التقارير املتعلقة بأي مخالفات تنظيمية أو إجراءات 

 ، وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة  تصويبية مطلواة

املتابعة مع الشركة فيما يتعلق بالتقارير التنظيمية وأي إجراءات تصويبية متخذة،  ( 1) 

 وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة  

 
 حوكمة الشركات : هـ( 

وضع خطة عمل مفصلة بصورة سنوية تشمل املواضيع األساسية التي سيتم نقاشها  ( 2) 

 خال  السنة ومواعيد االجتماعات  

التأكد من أن لدى الشركة مدونة سلوك مكتواة معتمدة حسا األصو  من قبل  ( 1) 

 مجلس إدارتها لضمان ممارسة نشاطات الشركة بصورة نزيهة وأخالقية  

تطلبات القانونية تقيد باملمراجعة التقارير من اإلدارة املتعلقة بالتزام الشركة بال ( 3) 

 والتنظيمية واجبة التطبيق وامدونة سلوك الشركة  

ضمان االستخدام األمثل لتقنية املعلومات ووجود ضوابط لها الضرورية إلنتاج  ( 4) 

 معلومات وايانات دقيقة ومو وقة 
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وضع إجراءات لدراسة والتعامل مع الشكاوى أو املخاوف املستلمة من قبل الشركة  ( 5) 

 جي  املتعلقة بعملية الرقابة الداخلية أو املحاسبة والتقارير املالية أو املراجعة الخار 

تمكين املوظفين من تقديم مخاوفهم بصورة سرية ودراسة الكشف عن أي ممارسات  ( 6) 

احتيالية حيث تكون اإلدارة أو موظفين آخرين متورطة / متورطين بأدوار هامة في 

 املراجعة الداخلي  

مراجعة كافة التقارير املتعلقة بأي احتيا  ملحوظ أو عدم التزام تنظيمي يقع في  ( 7) 

أن تشمل هذه املراجعة دراسة الضوابط الداخلية التي يجا تعزيزها   يجا  الشركة

 للحد من خطر حاد ة مشابهة في املستقبل  

بصورة سنوية كحد أدنى، إجراء مراجعة مع محامي الشركة ألي أمور قانونية قد  ( 8) 

يكون لها أ را ملحوظا في البيانات املالية للمؤسسة، والتزام الشركة بالقوانين 

اجبة التطبيق واالستفسارات املستلمة من الجهات التنظيمية أو الوكاالت واألنظمة و 

 الحكومية، وتقديم تقرير دوري إلى مجلس اإلدارة  

ضمان وضع والحفاظ على إجراءات مالئمة  يتوجا على لجنة املراجعة ضمان وضع  ( 9) 

 سياسات إدارة مخاطر وإجراء فحص منتظم لحاالت عدم االلتزام بها  

الم وحفظ والتعامل مع الشكاوى التي تتسلمها الشركة واملتعلقة مراقبة است ( 20) 

 باملحاسبة أو ضوابط املحاسبة الداخلية أو أمور املراجعة  

السما  بالتقديم السري من قبل موظفي الشركة إلى لجنة املراجعة ملخاوفهم  ( 22) 

 املتعلقة باألمور املحاسبية أو املراجعة املشكوك فهها   

راجعة إجراء مراجعة وتقييم سنوي لهذا الدليل وتقديم يتوجا على لجنة امل ( 21) 

 توصيات إلى مجلس اإلدارة تتعلق بأي تعديالت فيه تراها مناسبة  

ولكن بما  منتظمة،على لجنة املراجعة تقديم تقاريرها إلى مجلس اإلدارة بصورة  يجا ( 23) 

لتقرير إلى ال بقل عن مرة واحدة كل ربع سنة  يتعين على لجنة املراجعة توفير هذا ا

مجلس اإلدارة بأسرع وقت ممكن بعد كل اجتماع  ويجا أن يكون هذا التقرير 

 بصيغة محاضر اجتماعات لجنة املراجعة  

 يتعين على أعضاء لجنة املراجعة :  ( 24) 
معاملـــــة كافـــــة املعلومـــــات التـــــي يطلعـــــون علههـــــا فـــــي ســـــياق أدائهـــــم لواجبـــــاتهم الرســـــمية  ( 2

 ؛ باعتبارها معلومات سرية

إعــالم مجلــس اإلدارة بــأي تغييــرات فــي وضــعهم املســتقل أو أي تضــارب مصــالح يتعلــق  ( 1

 و راجعة؛املبالقرارات املتخذة من قبل لجنة 

وأعضــائها، بمــا فــي ذلــك  راجعــةإجــراء مراجعــات وتقييمــات ســنوية لنشــاطات لجنــة امل ( 3

   الدليلبهذا  راجعةمراجعة التزام لجنة امل

 إلدارة لتطبيق أمن معلومات الشركة وارامج استمرارية العمل  مراقبة األنظمة التي وضعتها ا ( 25) 

وسياســــــات الشــــــركة والقــــــانون الحــــــاكم،  الــــــدليلتنفيــــــذ أي نشــــــاطات أخــــــرى تتوافــــــق مــــــع هــــــذا  ( 26) 

 أو يراه مجلس اإلدارة أو املساهمين ضروريا أو مالئما   راجعةحسبما تراه لجنة امل

 االجتماعاتاإلجراءات  7 - 1 - 3

يجا أن يترأس رئيس اللجنة اجتماعات لجنة املراجعة  ويجا أن تمثل االجتماعات الشكل  - 2

 الرئيس ي املتبع في تنفيذ عمل ونشاطات لجنة املراجعة  



  دليل حوكمة الشركة            

 

 م1027 مايو 07             شركة األهلي للتكافل
 

41 

 

( اجتماعات دورية على األقل كل سنة بما في ذلك اجتماع  6يجا أن تعقد لجنة املراجعة ستة )  - 1

 سنوي مع مجلس اإلدارة  

ت إضافية كلما دعت الحاجة بغرض التنفيذ السليم ملهام وواجبات لجنة يجوز عقد اجتماعا - 3

املراجعة بصورة آنية  عالوة على ذلك، يجوز عقد اجتماعات إضافية بناء على طلا رئيس 

مجلس اإلدارة أو رئيس لجنة املراجعة أو بناء على طلا املرجعين الخارجيين أو الداخليين أو 

، عند االقتضاء  يتولى سكرتير لجنة املراجعة املسؤولية  كتواري مسؤو  االلتزام أو الخبير األ

عن الدعوة إلى تلك االجتماعات عند طلبها إما من قبل مدققين داخليين أو خارجيين أو مسؤو  

 االلتزام أو الخبير األكتواري  

رية ، يجا أن تجتمع لجنة املراجعة بصورة دو  كجزء من االجتماعات الدورية للجنة املراجعة - 4

التنفيذي ( واملرجع الداخلي واملرجعين الخارجيين وأن تجري  الرئيسمع اإلدارة ) بما في ذلك 

ذلك التفاعل انخر املباشر واملستقل مع أولئك األشخاص من حين إلى آخر حسبما يراه رئيس 

 لجنة املراجعة مالئما بغرض مناقشة أي مسألة ترى لجنة املراجعة أو كل من هذه املجموعات

 وجوب مناقشتها  

يجوز عقد االجتماعات في وقت مقرر عندما يكون األعضاء حاضرين شخصيا، ويجوز عقدها  - 5

 على شكل محاد ات جماعية سمعية أو بصرية  

يعد النصاب القانوني متوفرا في أي اجتماع للجنة املراجعة فقط في حا  كانت غالبية األعضاء  - 6

  وفي  خاذ القرارات عن طريق غالبية أصوات األعضاءحاضرين شخصيا  تقوم لجنة املراجعة بات

 أمين سرحا  تساوي األصوات، يكون لرئيس لجنة املراجعة صوتا مرجحا، شريطة أن يقوم 

لجنة املراجعة بتدوين آراء كافة األطراف في محضر االجتماع  يحظر حضور االجتماع 

 والتصويت فيه نيابة عن عضو آخر  

جنة املراجعة مسؤولية توجيه إشعار مسبق إلى كافة أعضاء لجنة ل أمين سرتقع على عاتق  - 7

املراجعة باالجتماع وجدو  أعماله، وضمان توفر كافة املعلومات الضرورية املتعلقة بكل بند 

( أيام عمل من ذلك االجتماع   20مدرج على جدو  األعما  ذلك قبل ما ال يقل عن عشرة ) 

عار بأي صورة يعدها أعضاء لجنة املراجعة مالئمة باإلضافة إلى ذلك، يجا توجيه اإلش

 ويتفقون علهها، مثال عن طريق الهاتف أو الفاكس أو بالبريد العادي أو االلكتروني  

يجا بيان نتائج أعما  لجنة املراجعة في محاضر مكتواة موقعة من قبل رئيس لجنة املراجعة   - 8

( يوما من االجتماع  25  خمسة عشرة ) لجنة املراجعة خال أمين سرمن جانا آخر، يتعين على 

تعميم مسودة املحضر على كافة أعضاء لجنة املراجعة الحاضرين ويجا إدراج أي مالحظات في 

املحضر النهائي قبل قيام رئيس لجنة املراجعة بتوقيع ذلك املحضر  يتم تقديم املحضر املوقع 

 جعة ما يلي كحد أدنى :إلى رئيس مجلس اإلدارة  يجا أن يتضمن محضر لجنة املرا

 موقع ووقت االجتماع ؛  ( أ

 أسماء األشخاص الحاضرين في االجتماع ؛  ( ب

 جدو  أعما  ومواضيع االجتماع ؛  ( ج

 نتائج التصويت على أساس فردي ؛  ( د

 القرارات املتخذة من قبل لجنة املراجعة ؛  ( ه

 األسباب املوجبة لقرارات لجنة املراجعة ؛ و ( و
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 الجتماع مرفقات الو ائق املقدمة خال  ا ( ز

عند الضرورة، يجوز للجنة املراجعة دعوة أي شخص ترى له صلة من داخل أو خارج الشركة  - 9

 لحضور اجتماعاتها  

 

 أحكام عامة 8 - 1 - 3

ال يجوز للشركة إصدار أو تجديد أي بوليصة تأمين ألي عضو في لجنة املراجعة أو أطراف ذات  - 2

 عالقة بهم قبل استالم كامل دفعة قسط التأمين املستحق  

يخضع أعضاء لجنة املراجعة إلى ذات إجراءات التعامل مع املطالبات املطبقة من قبل الشركة  - 1

 دون أي معاملة خاصة أو أفضلية  

من كافة أعضاء لجنة املراجعة توقيع نموذج إقرار يبينون فيه مصلحتهم املالية / غير  يطلا - 3

املالية في الشركة أو في شركات تابعة ذات عالقة قبل تعيينهم كأعضاء في لجنة املراجعة  يتم 

 تجديد هذا اإلقرار سنويا  

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت دليل عمل 3 - 3

 الغرض 2 - 3 - 3

الغرض من إنشاء لجنة الترشيحات واملكافآت هو مساعدة مجلس اإلدارة في تقديم التوجههات واإلشراف على الوظائف بشكل إن 

  : فعا  وكفؤ في املجاالت التالية

 

دعم املجلس وتقديم املشورة له في أداء مسئولياته تجاه املساهمين من خال  التأكد من أن املجلس مكون من أفراد  ( أ

 في االعتبار األنظمة املرعية وأعلى مستويات  قادرين
 
على أداء مسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة على أفضل وجه أخذا

 الحوكمة  

التأكد من وجود اإلجراءات املالئمة لتقييم مستويات املكافأة للرئيس واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء التنفيذيين   ( ب

 ولجان املجلس واملجلس ككل  والتابعين مباشرة للرئيس التنفيذي 

كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة املؤهلين والتأكد من أن السياسات واإلجراءات املتبعة  تعيينفي عملية  الدعم  ( ج

 عليه 
 
لدى الشركة تدعم التوظيف الناجح للمدراء وأعضاء مجلس اإلدارة وتطوير قدراتهم واالحتفاظ بهم واناءا

 ي تحقيق أهداف العمل والتطور االقتصادي الدائم  مساعدة الشركة ف

 واملزايا في جميع أقسام الشركة وأنها منافسة   ور و املكافآتاألج سلمالتأكد من عدالة   ( د

 

 األحكام العامة 1 - 3 - 3

 ألنظمة اململكة العراية السعودية والنظام األساس ي  الدليلتمت صياغة هذا  ( أ
 
للجنة الترشيحات واملكافآت وفقا

 للشركة وو ائق الشركة الداخلية األخرى  

  : الدليلهذا   فييجا  ( ب

 صالحيات لجنة الترشيحات واملكافآت  تحديد   ( 2

 واجبات ومسئوليات أعضاء اللجنة بما في ذلك اختيار اللجنة وتكوينها وعز  أعضائها  تحديد   ( 1

 إجراءات اجتماع اللجنة  تحديد   ( 3

 القواعد املتعلقة بمكافأة أعضاء اللجنة  بيان   ( 4
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 انتخاب اللجنة وتكوينها وعزلها 3 - 3 - 3

 على  ( أ
 
من مجلس اإلدارة بإصدار قواعد تعيين أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت  توصيةتقوم الجمعية العمومية بناءا

 ومدة شغل اللجنة ملركزها واإلجراءات التي يجا على اللجنة إتباعها  

أعضاء على األقل، وذلك شريطة أن يكون ا نان منهم مستقلين  يجا انتخاب أعضاء  ( 3) تتكون اللجنة من  ال ة  ( ب

اللجنة بأغلبية أصوات جميع أعضاء مجلس اإلدارة ويتم انتخاب الرئيس من قبل أعضاء اللجنة، واحيث ال يكون هو 

 رئيس مجلس اإلدارة  

  ( ج
 
 في هذه اللجنة   ال يجوز أن يكون أي من أعضاء اإلدارة أو موظفي الشركة عضوا

يجا أن تتوفر ألعضاء اللجنة املعرفة والخبرة واملهارة الالزمة لالتصا  بكبار التنفيذيين في الشركة والجهات األخرى  ( د

 ذات العالقة  

اجتماعات اللجنة على األقل يجا أن يحيل رئيس لجنة الترشيحات  ( %66) إذا لم يحضر عضو اللجنة  لثي  ( ه

ا األمر إلى مجلس اإلدارة وعلى أعضاء مجلس اإلدارة دراسة إنها عضوية أعضاء اللجنة في اللجنة على واملكافآت هذ

أفضل وجه يحقق مصلحة شركة األهلي للتكافل  ويجا على املجلس اختيار عضو جديد للجنة في أقرب وقت يتم فيه 

اللجنة من  إعادة تشكيل وأضو في اللجنة تحديد املرشح املناسا  ويجوز ملجلس اإلدارة في أي وقت كان عز  أي ع

 جديد  

 يجا أن تتوافق مدة خدمة اللجنة مع مدة بقاء مجلس اإلدارة في الخدمة    ( و

 

 الصالحيات 4 - 3 - 3

  : يجا أن يكون للجنة املوارد الصالحيات الالزمة ألداء واجباتها ومسئولياتها  ويجا أن يكون للجنة الصالحيات التالية ( أ

أن تكون اللجنة وأعضائها األفراد مفوضون للتقدم بطلا لإلدارة ومجلس اإلدارة ولجانه لتقديم املعلومات   ( 2

التي يحتاجونها بما في ذلك اإلشعارات وأعما  فحص السجالت اإلدارية والو ائق واألوراق املالية األخرى 

 مات املطلواة في اقرب وقت ممكن  التي تحتفظ بها الشركة لغرض أداء واجباتهم  يجا تقديم املعلو 

إن اللجنة هي وحدها فقط التي لها صالحية االستفادة من خدمات مستشار خارجي أو أي مؤسسة بحث   ( 1

 تستخدم لتحديد املرشحين للعضوية أو غيرهم من الخبراء واملستشارين أو االستشاريين وإنهاء خدمات

 مثل هذه الجهات إذا اعتبرت اللجنة أن ذلك م
 
املوافقة على أتعاب ب الحصرية صالحية، بما في ذلك الالئما

املؤسسات وغيرها من شروط االستفادة من خدماتها  وفي قيامها بهذا العمل على اللجنة إتباع املمارسات 

 التجارية السليمة مثل الحصو  على عدة عروض وطر  هذه األمور في مناقصات  

وتنفيذيهها وموظفهها وكذلك مستشاري الشركة حو  االستراتيجية إلى يجوز للجنة دعوة مسئولي الشركة   ( 3

 اجتماعاتها كمراقبين لتوجيه األسئلة إلههم والعمل على الحصو  على شروحات وتوضيحات  

تستطيع اللجنة القيام بأي واجبات أخرى يطلبها منها مجلس اإلدارة ضمن نطاق صالحيات اللجنة كما هي  ( 4

   ليلالد امبينة في هذ

إن أي اتصاالت بين اللجنة واملستشار القانوني في سياق الحصو  على مشورة قانونية تعتبر اتصاالت   ( 5

 متميزة للشركة وعلى اللجنة اتخاذ جميع الخطوات للحفاظ على الطبيعة املتميزة لهذه االتصاالت  

 

 الواجبات واملسئوليات 5 - 3 - 3

  : الترشيحات واملكافآت ما يليتشمل واجبات ومسئوليات لجنة 
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 للسياسات واملعايير املعتمدة، وعلى اللجنة التأكد من عدم  ( أ
 
التوصية ملجلس اإلدارة بالتعيينات لعضوية املجلس وفقا

 ة بالشرف واألمانة لهذه العضوية ترشيح أي شخص سبقت إدانته في أي جريمة مخل

تعلقة باملهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات القيام باملراجعة السنوية للمتطلبات امل ( ب

 واملؤهالت املطلواة لهذه العضوية بما في ذلك الوقت الذي يجا على مجلس اإلدارة تخصيصه ألنشطة املجلس 

 مراجعة األداء، دراسة هيكل مجلس اإلدارة على أساس سنوي واقترا  التعديالت عليه   ( ج

 ط القوة والضعف في مجلس اإلدارة واقترا  العالج املتفق مع مصلحة الشركة  تحديد نقا ( د

 من استقاللية األعضاء املستقلين وعدم وجود أي تعارض في املصالح في الحالة التي يعمل فهها عضو  ( ه
 
التأكد سنويا

  
 
 املجلس كعضو مجلس إدارة شركة أخرى أيضا

تعاب مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وعند وضع هذه السياسات يجا إتباع وضع السياسات املتعلقة بمكافآت وأ ( و

املعايير املتعلقة باألداء، وعلى وجه الخصوص، يجا أن يستند قياس أداء اإلدارة العليا على بيانات األداء على املدى 

 الطويل للشركة بدال من تقرير األداء السنوي 

وضع سياسة األجور التي تغطي جميع مستويات وفئات املوظفين، والتي يجا أن تكون عادلة، وتتماش ى مع أهداف  ( ز

 الشركة، واما يتفق مع أحكام الئحة حوكمة شركات التأمين  

ومكافأتهم  العمل باالتصا  الو يق مع الرئيس التنفيذي واللجنة التنفيذية لوضع البرامج الفّعالة لالحتفاظ باملوظفين (  

 على أساس األداء والحصو  على موافقة مجلس اإلدارة علهها  

قياس أدائهم و أعضاء مجلس اإلدارة وجميع أعضاء اللجان بإجراء مراجعة سنوية لخداء والسياسات املتعلقة  ( ي

 لواجباتهم  

ضو مجلس إدارة، أو عضو لجنة، أو أيام من اكتشاف أن أي ع ( 3) إبالغ مؤسسة النقد العربي السعودي خال   ال ة  ( ك

 من الئحة حوكمة شركات التأمين  13عضو اإلدارة العليا ال يصلح لتحمل مسؤولياته وفقا للمادة 

 التأكد من أن الشركة لديها نظام قياس أداء ُمفعل لتقييم وقياس أداء موظفهها بطريقة عادلة وموضوعية  (  

 رة العليا إلدااألجور سنوي  تقييم مراجعة طلا ( م

 املراجعة، مثل أقسام الرقابيةالتنسيق مع لجنة املراجعة بشأن األجور التي أوصت بها للموظفين في الوظائف  ( ن

 ، وضمان عدم وجود تدخل من جانا اإلدارة واإللتزام ةالداخلي

 مختلف القضايا املتصلة بالترشيح إصدار توصية للمجلس باختيار أو إقالة اإلدارة العليا، وإصدار توصيات بشأن ( س

 واملكافآت 

  هاعة تنفيذلرئيس التنفيذي وغيره من مسئولي اإلدارة العليا، ومتابل التعاقا الوظيفيتطوير سياسة وإجراءات  ( ع

 إجراء تقييم سنوي ألعما  الشركة، وأداء الرئيس التنفيذي ومراجعة تقييم الرئيس التنفيذي ملرؤوسيه املباشرين  ( ف

وتحديد  ( آتنظام املكاف) إصدار التوصية بصرف املكافئات والتعويضات على أساس األداء إلى مجلس اإلدارة للشركة  ( ص

 خاصة للرئيس التنفيذي  آتمكافاي 

 

 إجراءات االجتماعات 6 - 3 - 3

يجا أن يترأس اللجنة رئيس اللجنة الذي يجا أن يتم انتخابه باألغلبية البسيطة من أصوات أعضاء اللجنة  ويجوز  ( أ

 توجيه الدعوة الجتماعات اللجنة من قبل رئيس اللجنة أو أي عضو في اللجنة أو بقرار من مجلس اإلدارة  

 آخر للجنة   أمين سرن للجنة ما لم يتم تعيي أمين سرالعمل  أمين سر املجلسعلى  ( ب

 يجا أن تكون االجتماعات هي الشكل الرئيس ي لتنفيذ أعما  وأنشطة اللجنة   ( ج
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يجوز عقد االجتماعات عند الضرورة وبعدد املرات الالزم ألداء اللجنة لوظائفها وواجباتها بالشكل الصحيح وفي الوقت  ( د

املناسا  ولكن على اللجنة أن تعقد على األقل اجتماعين في السنة  وإذا كان سيتم عقد اجتماع ملجلس اإلدارة تكون 

أيام عمل على األقل  5اجتماع لجنة الترشيحات واملكافآت قبل فيه صالحيات اللجنة محل بحث فيجا عندئذ عقد 

 من اجتماع مجلس اإلدارة ما لم يقبل املجلس بخالف ذلك  

 عقد االجتماعات في شكل مؤتمرات تعقد بالصوت أو  ( ه
 
 ويجوز أيضا

 
يجوز عقد االجتماعات عند حضور األعضاء فعليا

 ض لعضو آخر للحضور بالنيابة عنهم  الصورة  وال يجوز ألعضاء اللجنة إصدار تفوي

 في أي اجتماع من اجتماعات اللجنة إذا كان  لثي  ( و
 
أعضاء اللجنة حاضرين على  ( 3/ 1) يجا اعتبار النصاب مكتمال

األصوات  وإذا لم يتوفر اإلجماع يجوز للجنة أن تقرر إما  ( 3/ 1) األقل  وتقوم اللجنة باتخاذ قراراتها بأغلبية  لثي 

 عرضه على مجلس اإلدارة   ( 3/ 1) تأجيل املوضوع أو  لثي 

يجا تسجيل نتائج أعما  الشركة في محضر خطي يوقع عليه رئيس اللجنة  ولكن يجا تعميم مسودة املحضر على  ( ز

جنة وتتم إضافة مالحظاتهم في املحاضر النهائية قبل توقيع الل أمين سرجميع أعضاء اللجنة الحاضرين عن طريق 

يوم من عقد االجتماع  ويجا تقديم املحضر املوقع إلى  ( 25) رئيس اللجنة على هذه املحاضر في غضون خمسة عشر 

 : يجا أن يتضمن املحضر  رئيس مجلس إدارة الشركة

 موقع ووقت االجتماع، ( 2

 ؛ االجتماع أسماء األشخاص الحاضرين في ( 1

 ؛ جدو  األعما  واملوضوعات املطروحة في الجلسة ( 3

 نتائج التصويت على أساس فردي  ( 4

  ؛القرارات التي اتخذتها اللجنة  ( 5

 األساس املنطقي للقرارات  ( 6

 مرفقات الو ائق املقدمة خال  االجتماع  ( 7

اللجنة مسئولية تقديم إشعار مسبق باالجتماع إضافة إلى جدو  أعما  االجتماع إلى جميع  أمين سرتقع على عاتق  (  

أعضاء اللجنة وعليه التأكد من وجود جميع املعلومات الالزمة املتعلقة بجميع البنود املدرجة على جدو  األعما  

تبر مالئمة ومتفق علهها بين أعضاء أيام عمل  يجا تقديم اإلشعار بأي صيغة تع ( 20) خال  مدة ال تقل عن عشرة 

 كتروني والفاكس والبريد العادي أو االل اللجنة مثل الهاتف

 

 املكافأت 7 - 3 - 3

و التعويضات  وفقا لسياسة املكافآتاملقررة رئيس اللجنة املكافأة  ذلك بمن في لجنة الترشيحات واملكافآت أعضاء إلىتدفع 

   الخاصة بالشركة

 

 لجنة االستثمار دليل عمل 4 - 3

 الغرض 2 - 4 - 3

إن الغرض األساس ي من لجنة االستثمار التابعة ملجلس اإلدارة هي مساعدة املجلس في وضع سياسات واستراتيجيات  ( أ

االستثمار واملوافقة على معامالت االستثمار واإلشراف علهها ومتابعة األداء االستثماري للشركة وشركاتها التابعة على 

 واألنظمة املرعية   ( حسا مقتض ى الحا ) سالمية ضوء االستراتيجيات املحددة ومباد  الشريعة اإل 
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إن لجنة االستثمار مسئولة عن صياغة سياسات االستثمار العامة للشركة شرط موافقة مجلس اإلدارة علهها ووضع  ( ب

إرشادات االستثمار في متابعة لهذه السياسات  وتتولى لجنة االستثمار مراقبة إدارة املحفظة لاللتزام بسياسات 

 شادات االستثمار لتحقيق األهداف مع مرور الوقت  وإر 

يجا أن تعمل لجنة االستثمار بالتنسيق الو يق مع الهيئة الشرعية والتأكد من أن جميع األنشطة املتعلقة باالستثمار  ( ج

 ملتزمة باملباد  الشرعية  

 تثمار أصو  حملة الو ائق  إن لجنة االستثمار مسئولة عن مبادرات االستثمار ألصو  الشركة وكذلك اس ( د

 

 األحكام العامة 1 - 4 - 3

 ألنظمة اململكة العراية السعودية والنظام األساس ي للشركة وو ائق  الدليلتمت صياغة هذا  ( أ
 
للجنة االستثمار وفقا

 الشركة الداخلية األخرى  

  : النظام األساس يهذا   فييجا  ( ب

 صالحيات لجنة االستثمار التابعة للمجلس وصالحيات أعضاء اللجنة  تحديد   ( 2

 واجبات ومسئوليات أعضاء اللجنة بما في ذلك تكوين اللجنة وعز  أعضاء اللجنة  تحديد   ( 1

 إجراءات عقد اجتماعات اللجنة  تحديد   ( 3

 القواعد املتعلقة بأتعاب أعضاء اللجنة  بيان   ( 4

 

 

 

 

 االنتخاب والتكوين والعزل  3 - 4 - 3

أعضاء  ( 3) يجا أن يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة  ويجا أن تتكون اللجنة على األقل من  ال ة  ( أ

املستقل  وعلى  تقديرها / الذين يجا أن يكونوا متحررين من أي عالقة قد تتداخل مع ممارسة العضو لتقديره

 للجنة  أعضاء اللجنة اختيار رئيس ا

يجا أن يكون ألعضاء اللجنة املعرفة والخبرة واملهارات الالزمة لالتصا  بكبار التنفيذيين في الشركة واألطراف األخرى  ( ب

ذات العالقة  ويجا أن يكون العضو واحد على األقل من أعضاء لجنة االستثمار معرفة قوية باالستثمار وأدوات 

 عية  االستثمار املتفقة مع الضوابط الشر 

 يجا أن تتوافق مدة عضوية اللجنة مع مدة عضوية املجلس   ( ج

اللجنة من جديد  وإذا لم يحضر  إعادة تشكيليجوز ملجلس اإلدارة، في أي وقت، عز  أي عضو من أعضاء اللجنة أو  ( د

إلى رئيس مجلس اجتماعات اللجنة على األقل يجا على رئيس اللجنة إحالة األمر  ( %66) العضو في اللجنة  لثي 

اللجنة على أفضل وجه يخدم مصلحة الشركة  ويجا أن  عضواإلدارة وعلى أعضاء املجلس النظر في إنهاء عضوية 

 يتم انتخاب عضو اللجنة الجديد من قبل مجلس اإلدارة حا  تحديد املرشح املناسا  

 

 الصالحيات 4 - 4 - 3

في أدائها ملسئولياتها يجا على لجنة االستثمار إتباع قرارات الهيئة الشرعية فيما يتعلق باملعامالت امللتزمة بالضوابط  ( أ

 الشرعية  
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يجا أن يكون للجنة االستثمار الصالحيات واملسئوليات لتعيين أو إنهاء خدمات أي استشاري من خارج الشركة  ( ب

يين وأتعاب مثل هذا االستشاري  وفي حالة تعيين أي استشاري من خارج الشركة واملوافقة على شروط مثل هذا التع

حسا  الخفإن على لجنة االستثمار إتباع أصو  العمل السليمة والحصو  على عروض أسعار وطر  العطاءات      

 اللزوم  

 الطلا من أي مسئو  أو موظف آخر في الشركة أو مستش ( ج
 
ار الشركة الخارجي أو شخص يجوز للجنة االستثمار أيضا

آخر االجتماع مع أي أعضاء من لجنة االستثمار أو مستشاريها أو تقديم مساعدة أخرى للجنة االستثمار في أداء 

 واجباتها  

للجنة االستثمار الحق الكامل وغير املشروط في االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها املتعلقة باالستثمار  وفي نفس  ( د

 ى لجنة االستثمار الحفاظ على سرية املعلومات بالكامل  الوقت عل

 

 الواجبات واملسئوليات 5 - 4 - 3

تقع على عاتق لجنة االستثمار مسئولية املوافقة على سياسة االستثمار لدى الشركة الستثماراتها الخاصة بها وكذلك  ( أ

األصو  وفئات األصو   تخصيصأموا  حملة الو ائق  يجا أن تتضمن سياسة االستثمار إرشادات االستثمار ومدى 

  ويجا على لجنة االستثمار إبالغ مجلس اإلدارة بأي ضةوحدود املخاطر والصالحيات املفو  واالستثمارات املحظورة

  ، والتي ال يسري مفعولها إال بموافقة املجلس  تعديالت في سياسة االستثمار

 يتعين على لجنة االستثمار إجراء مراجعة لسياسة االستثمار والحصو  على موافقة املجلس علهها بصورة سنوية   ( ب

على لجنة االستثمار التأكد من أن حساب استثمار الشركة مقسم بوضو  في سجالت الشركة  وعلى اللجنة التأكد  ( ج

 من أن استثمارات حملة الو ائق منفصلة بشكل مالئم عن استثمارات املساهمين في شركة تابعة وفي دفاتر 
 
أيضا

االستثمار الذين تستفيد شركة األهلي للتكافل من وسطاء  / األستاذ العام  ويجا تطبيق ذلك وإبالغه إلى مدراء 

 خدماتهم  

إن املسئوليات الرئيسية للجنة االستثمار هي التأكد من أن سياسة االستثمار املعتمدة لدى شركة األهلي للتكافل يتم  ( د

  : لياتإتباعها وتعديلها وتنفيذها بالشكل املناسا لدعم أهداف الشركة بعيدة املدى  وتشمل هذه املسئو 

التأكد من االلتزام بالضوابط والقواعد واملباد  الشرعية في جميع األنشطة االستثمارية التي تقوم بها  ( 2

 الشركة والحصو  على موافقة الهيئة الشرعية على األدوات االستثمارية الستثمار أموا  حملة الو ائق  

أسيس شركة األهلي للتكافل واألحكام املنطبقة على التأكد من االلتزام باألحكام كما هي محددة في عقد ت ( 1

 االستثمار من األنظمة والقواعد ذات العالقة في جميع األنشطة االستثمارية التي تقوم بها الشركة  

املوافقة على استثمار وإعادة استثمار األموا   ويجوز للجنة االستثمار تفويض وظائف االستثمار إلى  ( 3

 ة وملدراء استثمار خارجيين  مسئولي وموظفي الشرك

 ومراجعة أدائهم واملوافقة على  / وضع أسس اختيار وتحديد مدراء  ( 4
 
استشاريي االستثمار لدى الشركة دوريا

 إنهاء خدماتهم  

استشاريي االستثمار وعن طريق  / مراقبة أدارة األموا  من خال  مراجعة التقارير الخطية من مدراء  ( 5

استشاريي االستثمار في اجتماعات لجنة االستثمار التي تركز على املحددات  / املناقشات مع مدراء 

 األساسية للعائدات بما في ذلك تخصيص األصو  وإستراتيجية االستثمار 

 على مقارنة العائدات الفعلية على ض ( 6
 
وء هدف الشركة املطلق الذي تقييم أداء استثمار األموا  بناءا

تحدده للعائدات وعلى ضوء مؤشرات قياس األخرى التي يختارها مجلس اإلدارة ولجنة االستثمار من وقت 
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نخر  ويجا أن يأخذ التقييم في االعتبار االلتزام بسياسات وإرشادات االستثمار ومستويات املخاطر، وأداء 

 كل فئة من األسهم  

وإعادة تقييمه عند الحاجة ورفع توصية بالتعديالت املقترحة إلى مجلس اإلدارة  الدليل مراجعة كفاية هذا ( 7

 للموافقة علهها 

املرتبطة بتطبيق هذه السياسة،  تطوير سياسة االستثمار ومراجعة تطبيقها ، ومتابعة املخاطر الكلية ( 9

    على أساس ربع سنوي ومراجعة األداء ورفع التقارير ملجلس اإلدارة 

 

 االجتماعات  6 - 4 - 3

يجا أن يرأس اللجنة رئيس ينتخا باألغلبية البسيطة ألصوات أعضاء اللجنة  ويجوز أن توجه الدعوة لعقد  ( أ

 االجتماعات من قبل رئيس اللجنة أو أي عضو من أعضاء اللجنة أو بقرار من مجلس اإلدارة  

   آخر للجنة أمين سرللجنة ما لم يتم تعيين  أمين سرالعمل  أمين سر املجلسعلى  ( ب

 يجا أن تكون االجتماعات هي الصيغة الرئيسية املستعملة ألداء اللجنة ألنشطتها   ( ج

مرات في  ( 4) ألداء مسئولياتها يجا على لجنة االستثمار أن تضع في كل سنة جدو  اجتماعات وعلهها االجتماع أربع  ( د

 السنة، ويجوز جدولة اجتماعات أخرى إذا اعتبرت لجنة االستثمار أو اعتبر رئيس اللجنة أن عقدها مالئم  

 مباشرة إلى املجلس في كل اجتماع مجدو  من اجتماعات املجلس تعرض فيه أداء  ( ه
 
على لجنة االستثمار أن ترفع تقريرا

   لفعلية مقابل توقعات أداء الشركةة االستثمار بما في ذلك العائدات ااالستثمار على ضوء األهداف املحددة في سياس

إن رئيس لجنة االستثمار مسئو  عن وضع جداو  أعما  اجتماعات لجنة االستثمار  ويجا إرسا  املواد املتعلقة  ( و

بموضوع البحث في كل اجتماع إلى أعضاء لجنة االستثمار قبل كل اجتماع  ويجا إعداد محاضر لجميع اجتماعات 

ا أن تقدم لجنة االستثمار تقارير منتظمة إلى مجلس لجنة االستثمار لتو يق أداء لجنة االستثمار ملسئولياتها  ويج

 اإلدارة  

 في أي اجتماع من اجتماعات اللجنة إذا حضره على األقل  لثي  ( ز
 
أعضاء اللجنة  ويجا  ( 3/ 1) يعتبر النصاب مكتمال

 األصوات   ( 3/ 1) على اللجنة اتخاذ قراراتها بأغلبية  لثي 

أغلبية أصوات األعضاء املشاركين في االجتماع  إن أي قرارات أو مداوالت تتخذها أو تجريها على اللجنة اتخاذ قراراتها ب (  

لجنة االستثمار يجا أن تكون خطية بما في ذلك انراء املخالفة إن وجدت  ويكون لرئيس اللجنة الصوت املرجح في 

 حالة تعاد  األصوات  

يوقع علهها رئيس اللجنة  ولكن يجا تعميم مسودة املحاضر على  يجا بيان نتائج أعما  اللجنة في محاضر مكتواة ( ط

جميع أعضاء اللجنة وتتم إضافة مالحظاتهم في املحاضر النهائية قبل توقيع الرئيس على هذه املحاضر في خال  خمسة 

تتضمن  يوم من عقد االجتماع  ويجا تقديم املحاضر املوقعة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة  يجا أن ( 25) عشر 

 : املحاضر
 موقع ووقت االجتماع، ( 2

 ؛ أسماء األشخاص الحاضرين في االجتماع ( 1

 ؛ جدو  األعما  واملوضوعات املطروحة في الجلسة ( 3

 نتائج التصويت على أساس فردي  ( 4

  ؛القرارات التي اتخذتها اللجنة  ( 5

 األساس املنطقي للقرارات  ( 6

 خال  االجتماع مرفقات الو ائق املقدمة  ( 7
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اللجنة مسئولية تقديم إشعار مسبق إلى جميع أعضاء اللجنة بانعقاد االجتماع مع جدو   أمين سرتقع على عاتق  ( ي

 ( 20) على جدو  األعما  قبل عشرة  األعما  والتأكد من توفر جميع املعلومات الالزمة فيما يتعلق بالبنود املدرجة

 ومتفق عليه بين أعضاء اللجنة 
 
أيام عمل على األقل من االجتماع  ويجا تقديم هذا اإلشعار بأي شكل يعتبر مالئما

 مثل الهاتف أو الفاكس أو البريد العادي أو البريد االلكتروني  

 

 املكافأت 7 - 4 - 3

و التعويضات  املقررة وفقا لسياسة املكافآترئيس اللجنة املكافأة  ذلك بمن في إلى أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآتتدفع 

   الخاصة بالشركة

 

 إدارة املخاطرلجنة دليل  5 - 3

 مقدمة  2 - 5 - 3

يتعرض كل نشاط يتعلق بمشاريع إلى مخاطر في سياق ترقا الفوائد  يتم تعريف إدارة املخاطر من وجهة نظر عمل  ( أ

حيث ينظر إلهها باعتبارها أداة ال تتجزأ لدعم قرارات اإلدارة  ؛ من مجرد أداة للحد من الخسائراملشاريع باعتبارها أكثر 

 بشأن فرص األراا  مقابل احتمالية الخسارة  

بمقتض ى الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمين في مؤسسة النقد  ( ب

في شركات التأمين العاملة في اململكة العراية السعودية  ( املجلس) العربي السعودي، يتعين على مجالس اإلدارة 

 ة املخاطر  لجنة إدار  ن، من بين أمور أخرى، تشكيل لجان إشراف تتضم

لكل لجنة إشراف يتضمن اإلجراءات املنصوص علهها والتي تحدد  دليل عملبناء على ذلك، يتعين على املجلس إقرار  ( ج

 مهام ومدة ونطاق عمل وصالحيات وواجبات اللجنة وانلية التي يقوم مجلس اإلدارة من خاللها بالرقابة على أعمالها  

   للتكافلللجنة إدارة املخاطر لشركة األهلي  دليل عملتشكل هذه الو يقة  ( د

 ذات املعنى الوارد في الئحة حوكمة شركات التأمين   الدليليكون للمصطلحات املعرفة التي لم يرد تعريفها في هذا  ( ه

 

 املهام 1 - 5 - 3

 تعيين األعضاء ( أ

 على مجلس اإلدارة تعيين أعضاء لجنة إدارة املخاطر وفقا للقواعد الصادرة عن الجمعية العمومية   ( 2 

أعضـاء يرأسـها عضـو غيـر تنفيـذي كـرئيس للجنـة، يـتم  ( 3) تتألف لجنة إدارة املخـاطر ممـا ال يقـل عـن  ال ـة  ( 1 

 تعيينه من قبل املجلس 

 ملخاطر من أعضاء مجلس اإلدارة  يجا أن تكون غالبية أعضاء لجنة إدارة ا ( 3 

  تعيين أمين السر ( ب

علــى لجنــة إدارة املخــاطر تعيــين أمــين للســر، ال يكــون عضــوا فــي لجنــة إدارة املخــاطر، والــذي يتــولى املســؤولية عــن تقــديم 

لتقـدير لجنــة   ووفقــا ( مــع الحـق فــي إعـادة التعيـين) الـدعم اإلداري  تكـون مــدة عمـل أمـين الســر مما لـة لتلــك التـي للجنـة 

 دما يكون له أو لها تضارب مصالح إدارة املخاطر، من املمكن أن يطلا من أمين السر عدم حضور اجتماعاتها عن

 االجتماعات والنصاب ( ج

يتعـــين علـــى لجنـــة إدارة املخـــاطر عقـــد مـــا ال يقـــل عـــن اجتمـــاع واحـــد كـــل ربـــع ســـنة مـــع صـــالحية الـــدعوة إلـــى عقـــد  ( 2

 اجتماعات إضافية حسبما تمليه الظروف  
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ألغــراض ممارســة أعمالهــا، يجــا أن يتــوفر النصــاب الجتمــاع لجنــة إدارة املخــاطر  يعنــي النصــاب مــا ال يقــل عــن  ( 1

ملخـــاطر الحاضـــرين إمـــا شخصـــيا أو عـــن طريـــق وكيـــل  يمكـــن لكـــل عضـــو حاضـــر أن غالبيـــة أعضـــاء لجنـــة إدارة ا

 فقط   ( 2) يحمل وكالة واحدة 

 يجوز الحضور إما شخصيا أو عن طريق الهاتف أو عن طريق مؤتمرات بالصوت والصورة   ( 3

مـــن  ( 1) ن ا نـــين تـــتم الـــدعوة إلـــى االجتماعـــات مـــن قبـــل رئـــيس لجنـــة إدارة املخـــاطر، أو بنـــاء علـــى طلـــا خطـــي مـــ ( 4

   أعضاء لجنة إدارة املخاطر 

 الرقابة وتأ ير األعضاء ( د

يتم إصدار قرارات لجنة إدارة املخـاطر باألغلبيـة البسـيطة للنصـاب  وفـي حـا  تسـاوي األصـوات، يكـون لـرئيس االجتمـاع 

لــى النصــاب الحاضــر تعيــين صـوتا مرجحــا  وفــي غيــاب رئــيس لجنــة إدارة املخــاطر املعــين مـن قبــل مجلــس اإلدارة، يتعــين ع

 رئيس مكلف لالجتماع املعني  

 سلوك األعضاء ( ه

يجا أن يكون أعضاء لجنة إدارة املخاطر على إطالع تـام بسـير العمـل، ويكـون لهـم إمكانيـة الوصـو  إلـى كافـة املعلومـات 

وأفــراد الشــركة وعلــههم التصــرف بنيــة حســنة بــاذلين العنايــة الواجبــة واالتقيــد بــالقوانين واألنظمــة واجبــة التطبيــق وامــا 

ة و ائقهــــا وغيـــرهم مــــن الجهــــات ذات العالقـــة، وعلــــههم أداء واجبــــاتهم يصـــا فــــي املصـــلحة املثلــــى ملســــاهمي الشـــركة وحملــــ

 تهممصـلحتغليـا بمنـأى عـن أي تـأ ير خـارجي، سـواء مـن داخـل الشـركة أو خارجهـا  ال يجـوز ألعضـاء لجنـة إدارة املخـاطر 

قـــة أو أن أو مصـــلحة الجهـــات التـــي يمثلونهـــا علـــى تلـــك التـــي للشـــركة ومســـاهمهها والجهـــات األخـــرى ذات العال شخصـــيةال

 تتعارض معها  

 السرية  ( و

يحظــر علــى أعضــاء لجنــة إدارة املخــاطر الكشــف إلــى املســاهمين أو العامــة عــن أي معلومــات ســرية حصــلوا علههــا خــال  

أدائهـــم لـــدورهم، بخـــالف مـــا يكـــون فـــي الجمعيـــة العموميـــة، وال يجـــوز لهـــم اســـتخدام تلـــك املعلومـــات لفائـــدتهم الخاصـــة 

 وكسبهم الشخص ي 

 محاضر االجتماعات ( ز

، ويجــا أن يس وأمــين ســر لجنــة إدارة املخــاطريــتم تــدوين محاضــر اجتماعــات لجنــة إدارة املخــاطر وتوقيعهــا مــن قبــل رئــ

تبـين الحاضـرين فـي االجتمـاع واملواضـيع التـي تمـت مناقشـتها واملـداوالت الهامـة وعمليـة التصـويت واالعتراضـات واالمتنــاع 

والقـرارات املتخـذة والتحفظـات  يـتم إرفـاق مـع املحضـر كافـة السـجالت  ( ب، إن وجـدتمـع بيـان األسـبا) عن التصـويت  

 أو اإلشارة إلهها في املحضر  / والو ائق التي تتم دراستها خال  االجتماع و

 إشعار االجتماع (  

مــواد ذات وإرســا  جــداو  أعمــا  االجتمــاع مــع أي  ةمســبق اتإشــعار  توجيــهاللجنــة مســئولية  أمــين ســرتقــع علــى عــاتق 

أي اجتمـاع  أيـام عمـل قبـل ( 20) عالقة إلـى أعضـاء لجنـة إدارة املخـاطر والتأكـد مـن تسـليمها خـال  فتـرة مـن عشـرة أيـام 

 للجنة إدارة املخاطر 

 إشراف املجلس : متطلبات ما بعد االجتماع ( ط

) يتم توزيع محاضر اجتماعـات لجنـة إدارة املخـاطر علـى األطـراف املعنيـة خـال  فتـرة ال تزيـد عـن خمسـة عشـرة  ( 2

ذكرهـــا فـــي  / يومـــا  يـــتم تحديـــد الشـــخص املســـؤو  أو الجهـــة املســـؤولة عـــن تنفيـــذ القـــرارات املتخـــذة وذكـــره ( 25

 املحضر 

 تها إلى املجلس وفقا للسياسـة الداخليـة املعتمـدة للشـركةعلى لجنة إدارة املخاطر إعداد وتقديم تقاريرها وايانا ( 1

 بصورة دورية يتوجا على لجنة إدارة املخاطر إعداد وتقديم املعلومات إلى املجلس  و

 املدة ( ي

ســنوات  يعمــل أعضــاء لجنــة إدارة  ( 3) تكــون مــدة لجنــة إدارة املخــاطر معادلــة لتلــك التــي ملجلــس اإلدارة ال تتجــاوز  ــالث 

املخاطر وفقا لتقدير املجلس ويجوز عزلهم أو استبدالهم في أي وقت لسبا أو دون سبا من قبـل املجلـس  مـن املمكـن 

 إعادة تعيين أعضاء لجنة إدارة املخاطر عند انتهاء مدة تعيينهم  
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 نطاق العمل 3 - 5 - 3

األحكــــام ذات العالقـــة فــــي الئحـــة حوكمــــة شـــركات التــــأمين والئحــــة إدارة يشـــمل نطــــاق عمـــل لجنــــة إدارة املخـــاطر تطبيــــق 

اإلدارة العامة ملراقبة التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي، والذي يتضـمن دون أن يقتصـر  عن املخاطر الصادرة

 : على

املســــاهمين  تجــــاهمســــاعدة مجلــــس اإلدارة فــــي وضــــع اســــتراتيجية إلدارة املخــــاطر تتوافــــق والتزامــــات الشــــركة  ( أ

 وتتوافق مع املتطلبات التنظيمية وحملة الو ائق 

مساعدة مجلس اإلدارة في وضع إطار إدارة مخاطر متكامل لقياس املخاطر وتحديد حدود املخـاطر املقبولـة  ( ب

وحــدود التعــرض اإلجماليــة والحــد مــن املخــاطر ومراقبــة والــتحكم فــي كافــة العمليــات ذات العالقــة باملخــاطر  

   : يجا أن يشتمل هذا اإلطار على سبيل املثا  ال الحصر

 ية إدارة مخاطر محددة لملناصا العاملين املناط بهم مسؤو  تحديدا واضحا ( 2 

 أنظمة مالئمة لتحديد وقياس الخطر   ( 1 

 تشغيلية مستقلة وتدقيقا داخليا  ضوابط فعالة تتعلق باملخاطر، وضوابط ( 3 

ل للجنة إدارة املخاطر، يعمل على ضمان املراقبة الفورية وتقـديم التقـارير نظام معلومات متكام ( 4

 بكافة املخاطر وعمليات إدارة املخاطر على كافة مستويات الشركة  

فـي العمـل   الحـادمساعدة مجلس اإلدارة في وضع خطة ملواجهة حـاالت الكـوارث الخارجيـة ذات األ ـر السـلبي  ( ج

  : ويجا أن تشمل هذه الخطة

 ارات التحذير املبكر من املخاطر التأكد من إش ( 2

 ملفصل في حالة وجود نتيجة سلبية بيان اإلجراء املتبع ا ( 1

 تحديد األدوار واملسؤوليات عن كل إجراء مقرر   ( 3

مساعدة مجلس اإلدارة في تزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بتقرير سنوي يفصـل خطـة إدارة املخـاطر  ( د

 دمة إلى املؤسسة في نهاية السنة وخطوات تطبيقها كجزء من التقارير املالية السنوية املق للشركة

 
 الصالحيات والواجبات 4 - 5 - 3

 الصالحيات والواجبات العامة ( أ

 : يلي ما الحصر ال املثا  سبيل على املخاطر إدارة لجنة واجبات تشمل 

 ؛ الشركة لها تتعرض قد التي املخاطر تحديد ( 2 

 ؛ للشركة املخاطرة من مقبو   مستوى  على املحافظة و تحديد ( 1 

  ؛ وتقييم فعاليته بالشركة املخاطر إدارة نظام على شرافاإل  ( 3

 على بناء   وتحديثها بصورة منتظمة ومراجعتها تنفيذها ومتابعة املخاطر إلدارة شاملة إستراتيجية وضع ( 4

  ؛ للشركة والخارجية الداخلية املتغيرات

  ؛ املخاطر إدارة سياسات مراجعة ( 5

 إجراء اختبارات خال  من) دوري  بشكل لها وتعرضها املخاطر تحمل على الشركة قدرة تقييم إعادة ( 6

  ؛ ( املثا  سبيل على التحمل

ة تقارير رفع ( 7
ّ
  ؛ هذه املخاطر إلدارة املقترحة والخطوات للمخاطر حو  التعرّض  اإلدارة مجلس إلى مفصل

  املخاطر املتعلقة بإدارة املسائل حو   للمجلس التوصيات تقديم ( 8 

 املشورة املهنية الخارجية ( ب

ة بعــد يمكــن للجنــة إدارة املخــاطر الحصــو  علــى مشــورة مهنيــة خارجيــة، عنــد الضــرورة، ألداء دورهــا، علــى نفقــة الشــرك

 الحصو  على موافقة املجلس 
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 تاملكافأ 5 - 5 - 3

   و التعويضات الخاصة بالشركة املقررة وفقا لسياسة املكافآترئيس اللجنة املكافأة  ذلك بمن في أعضاء اللجنةإلى تدفع 
  

 

 اإلدارة العليا : 4القسم 
 

 اليومية   الشركة نشاطات على اإلشراف مسئولية العليا اإلدارة تتولى

 

 الرئيس التنفيذي  2 - 4

يتولى الرئيس التنفيذي املسئولية األساسية لتنفيذ اإلستراتيجية التي يحددها مجلس اإلدارة وتخضع لرقابة اللجنة التنفيذية 

وهو مسئو  مباشرة أمام رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية عن تنفيذ هذه اإلستراتيجية وتحقيق األهداف املحددة في مجا  الراح 

كة من السوق  وهو صلة الوصل األساسية بين إدارة الشركة واللجنة التنفيذية ومسئو  عن السنوي واملبيعات وحصة الشر 

ضمان اطالع اللجنة التنفيذية بشكل كاف على أداء الشركة وعن التحديات القصيرة واملتوسطة والطويلة األجل التي تواجهها 

زيادة قيمة األسهم على املدى البعيد إلى أقص ى حد عن الشركة  والرئيس التنفيذي هو املسئو  عن قيادة فريق تنفيذي فعا  ل

 طريق اإلسهام في وضع استراتيجيات العمل املناسبة وضمان التنفيذ الفّعا  لتلك االستراتيجيات  

 

 املسئوليات العامة 2 - 2 - 4

 تنفيذ الخطط اإلستراتيجية والتكتيكية لتطوير الشركة وتعزيز قيمة األسهم   ( أ

 ارات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية للمساهمين  تنفيذ قر  ( ب

 تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة املقرة من مجلس اإلدارة  ج(

اقترا  استراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية واملرحلية وسياسات وآليات االستثمار والتمويل وإدارة  د(

 الطارئة وتنفيذها  املخاطر وخطط إدارة الظروف اإلدارية

 البقاء على اتصا  و يق مع رئيس اللجنة التنفيذية واطالعه على األمور اإلستراتيجية   ( ه

 اقترا  الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها املالية  (و

 اقترا  النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة وتملك األصو  والتصرف فهها  (ز

 إعداد املوازنات التقديرية السنوية لعرضها على اللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة   ( د

دراسة جميع مشاريع املوازنات التقديرية للمصروفات الرأسمالية واملوافقة علهها وتخصيص مثل هذه املوازنات  ( ه

 لدل
 
يل تفويض الصالحيات املعمو  به لدى التقديرية بعد املصادقة علهها من مجلس اإلدارة أو اللجنة التنفيذية وفقا

 الشركة  

 تنسيق وضع الخطط االستراتيجية لخمس سنوات للشركة على أساس منتظم بالتعاون مع اللجنة التنفيذية  ( و

                                   إعداد التقارير الدورية املالية و غير املالية بشأن التقدم املحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة  ز(

 االستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس اإلدارة 

 اقترا  الهياكل التنظيمية و الوظيفية للشركةورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها  ( 

 تمثيل الشركة لدى األطراف األخرى وأمام الجهات الرقابية وإدارة عالقات الشركة مع األطراف األخرى   ( ط

 التأكد من وضع السياسات الرسمية للشركة لجميع مجاالت العمل وااللتزام بها  ( ي
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لومات إلى الجمهور القيام بدور الشخص املفوض ضمن مفهوم سياسة االتصا  بالجمهور لدى الشركة، في نقل املع ( ك

بما في ذلك ممثلي الصحافة  واصفته الشخص املفوض فإن الرئيس التنفيذي يجوز له القيام بمثل هذا االتصا  

 أو تفويض فرد آخر للقيام بمثل هذه االتصاالت  
 
 شخصيا

ن الرئيسيين في مجا  ضمان تطوير العالقات مع الجهات الرقابية الرئيسية واملنظمات الحكومية الرئيسية والالعبي (  

 صناعة التكافل والشركاء التجاريين والحفاظ على هذه العالقة  

التأكد من استيفاء املتطلبات التي تضعها الجهات الواضعة لخنظمة فيما يتعلق بإعداد التقارير وإجازة إصدار أي  ( م

ة لخنظمة أو الوكاالت الحكومية، إن معلومات مالية أو غيرها إلى تلك الجهات وإلى جميع الجهات األخرى الواضع

 وجدت  

 قيادة وتحفيز الفريق التنفيذي للشركة بإدارة سليمة للعمل   ( ن

 تنسيق أنشطة فريق اإلدارة العليا  ( س

 تعزيز وتطوير األنظمة التشغيلية للشركة   ( ع

 تحقيقها تقديم رؤيا واضحة عن استراتيجيات الشركة وتشجيع جميع موظفي الشركة على  ( ف

 مراجعة وتدعيم املهارات الفنية للشركة من جميع جوانبها   ( ص

 دعم تطوير أعما  الشركة عن طريق إتباع األصو  اإلدارية والفنية الرائدة   ( ف

 توصيل رؤيا واضحة إلدارة الشركة عن استراتيجية الشركة   ( ق

إدارة املوظفين الذين يتبعونه مباشرة واالحتفاظ بفريق تنفيذي متماسك مع توفير التدريا واإلرشاد الدائم حسا   ( ر

 الحاجة  

 عقد اجتماعات لفريق اإلدارة العليا مرة كل شهر على األقل وترؤس هذه االجتماعات  ( ش

 ا  بفعالية  جذب فريق إدارة من املستوى املطلوب واالحتفاظ به إلدارة األعم ( ت

اقترا  سياسة وأنواع املكافآت التي تمنح للعاملين، مثل املكافآت الثابتة و املكافآت املرتبطة باألداء واملكافآت في شكل  (ث

 أسهم 

مراقبة أهداف األداء الشهرية لجميع اإلدارات على أساس مستمر واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة لضمان  ( خ

 تحقيق األهداف  

مراجعة جميع التقارير املالية الشهرية وربع السنوية والسنوية ورفع توصية بها قبل تقديمها من خال  اللجنة  ( ذ

   التنفيذية ملوافقة املجلس علهها وتوقيع القوائم املالية التي تمت املوافقة علهها وتقديمها إلى الجهات الرقابية

   أو األفراد / التأكد من إيجاد حلو  سريعة ألي خالفات أو نزاعات بين اإلدارات و  ( ض

 

 ثقافة الشركة  1 - 2 - 4

تطوير  قافة للشركة والحفاظ علهها تركز في نفس الوقت على "شبكة قوية قائمة على العنصر البشري" وكذلك إيجاد "فريق 

 هدف مشترك بزيادة أداء الشركة إلى أقص ى حد   عمل شديد االلتزام ينظر إلى النتائج" مع وجود

 

 سئوليات تجاه مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية امل 3 - 2 - 4

يتوقع من الرئيس التنفيذي حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية بصفته غير عضو واملشاركة في  ( أ

 املناقشات ولكنه ال يمارس التصويت ال في قرارات املجلس وال في قرارات اللجنة التنفيذية  

ة بما في ذلك أدائها واألمور األخرى ذات التأكد من اطالع املجلس واللجنة التنفيذية بالشكل الصحيح على شئون الشرك ( ب

 العالقة 
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 مساعدة املجلس واللجنة التنفيذية في اتخاذ قرارات مدروسة تكون عملية ويمكن تنفيذها بسهولة   ( ج

 

 خطوط التبعية  4-2-4

نه يتبع إلى يتبع الرئيس التنفيذي مباشرة إلى اللجنة التنفيذية وخال  الوقت ما بين اجتماعات اللجنة التنفيذية فإ ( أ

 رئيس اللجنة التنفيذية  

على الرئيس التنفيذي التأكد من بقائه على اتصا  و يق برئيس اللجنة التنفيذية ومن اطالعه على األمور االستراتيجية  ( ب

 لتمكينه من أداء مسئولياته تجاه الشركة  

 

 وظائف الرقابة : 5القسم 

 

 وظيفة املراجعة الداخلية 2 - 5

 بالشـركة التقـارير رفـع وآليـة الداخليـة واإلجـراءات والسياسـات الضـوابط وكفـاءة فعاليـة بتقيـيم الداخليـة املراجعـة وظيفـة تقـوم

 .لتحسينها التوصيات وتقديم بها االلتزام ومدى

 

ب إلضـــافة قيمــة إلـــى العمليـــات وتحســينها عـــن طريــق إدخـــا  أســـلو  يهــدفالــداخلي مســـؤولية تقــديم تأكيـــد وتوصـــيات  املراجـــعيتــولى 

 ومنظم لتقييم وتحسين فعالية إدارة املخاطر وعمليات الرقابة والحوكمة   منهجي

  

 الواجبات واملسؤوليات 2 - 2 - 5

راجع الداخلي على التأكد من تنفيـذ املهـام واملسـؤوليات أدنـاه بمـا فـي ذلـك التنسـيق واملتابعـة مـع شـركة مراجعـة الحسـابات امليعمل 

 املكلفة واإلدارة ولجنة املراجعة  

 جنة املراجعة لدراستها وإقرارها إلى ل راجعة وعرضهاامليقوم بإعداد خطة  ( أ

 باملتطلبات القانونية واالقتصادية   عمليات الشركة ككل التزاميتأكد من  ( ب

 يتأكد من التزام التعامالت والنشاطات بالسياسات واألنظمة املعتمدة للشركة   ( ج

للتأكــد مــن توافــق كافــة  وتصــحيحيةيتحقــق مــن التــزام مصــروفات اإلدارات باملوازنــة الســنوية ويو ــ ي بــإجراءات وقائيــة  ( د

 املصروفات باملوازنة 

ت املراجعــة املحــددة ويعــد الو ــائق املطلواــة، ويــزود لجنــة املراجعــة بتقيــيم مســتقل لجــودة أصــو  الشــركة ينفــذ إجــراءا ( ه

 ومالءمة وفعالية الرقابة الداخلية في كافة مجاالت الشركة، ومالءمة اإلجراءات واملمارسات التشغيلية  

   يقيم مالءمة ومو وقية املعلومات املتوفرة التخاذ قرارات اإلدارة  ( و

يضـــــــع توصـــــــيات بشـــــــأن األنظمـــــــة والسياســـــــات واإلجـــــــراءات قيـــــــد الدراســـــــة، ويراقـــــــا رد اإلدارة وتنفيـــــــذها فيمـــــــا يتعلـــــــق  ( ز

 بالتوصيات املعتمدة وتطوير السياسات  

ومراجعـي  ( مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي وهيئـة السـوق املاليـة) ينسق ويدير عالقـات املراجعـة مـع الجهـات الرقابيـة  (  

الخـــارجيين انخـــرين للتأكـــد مـــن توافـــق وشـــمولية املراجعـــة الســـليمة  ويجـــري دراســـات خاصـــة لإلجـــراءات أو  الحســـابات

 جوانا املشاكل حسبما تطلبه أو توعز به املستويات اإلدارية املعنية  

 يساعد في تطوير نظام فعا  لحوكمة الشركة   ( ط

 يبرز التزام الشركة بحوكمة الشركة عن طريق مراقبة االلتزام بهذه السياسات، ويبلغ لجنة املراجعة بأي مخالفات   ( ك

 يعمل كمستشار للجنة املراجعة حو  األمور التنظيمية، والتشريعات املتعلقة بحوكمة الشركات   (  

 

 االلتزام  مراقبة 1 - 5
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 عـن الصـادرة العالقـة ذات والتعليمـات واللـوائح األنظمـة بجميـع الشـركة مزاالتـ قبـةرام مسـئولية متـزااالل قبـةامر  وظيفـة تتـولى

 .بالشركة النظامي مزاااللت مستوى  لتحسين الالزمة ءاترااإلج واتخاذ العالقة ذات األخرى  الرقابية الجهات أو املؤسسة

 

اللتــزام فــي الشــركة بأكملهــا ضــمن بيئــة عمــل شــركة  يتــولى مســؤو  االلتــزام املســؤولية عــن وضــع وتنفيــذ ضــوابط وممارســات نظاميــة

 األهلي للتكافل  

 

 

 الواجبات واملسؤوليات 2 - 1 - 5

يضـــــع خطـــــة إدارة االلتـــــزام وموازنتهـــــا ومواردهـــــا مـــــع ضـــــمان توافقهـــــا واالســـــتراتيجية والتوجههـــــات العامـــــة لشـــــركة األهلـــــي  ( أ

 للتكافل  

االلتــزام والو ــائق املتعلقــة بــااللتزام ومكافحــة غســيل األمــوا  والتحــديثات يقــوم بصــياغة سياســات وإجــراءات وضــوابط  ( ب

 الالحقة في البرامج 

 يقوم بحفظ الو ائق النظامية املتوفرة للشركة وتحديثها وفقا لخنظمة واللوائح املعمو  بها   ( ج

 ة اعرف عميلك  ومتطلبات سياس النظاميةيضع وينفذ إطار التزام فعا  للشركة وفقا للمتطلبات  ( د

ويطـــر  إجـــراءات وقايـــة  العمـــالءيحـــدد املخـــاطر ومـــدى تعـــرض الشـــركة فيمـــا يتعلـــق بـــال جم وخطـــوط العمـــل وقاعـــدة  ( ه

 لوظائف بالنسبة للمسائل الناشئة مبكرة ل

   محتملة ذات صلة إلى الشخص املعنييقوم باإلبالغ عن كافة شؤون االلتزام وأي مخاطر  ( و

 يضع ويقدم كافة التقارير املطلواة إلى الشخص املعني وفقا للسياسات ذات العالقة واألنظمة املعمو  بها   ( ز

 وإجراءات التحقق   العمالءيضع سياسة تعريف  (  

يتحقــق مــن تقــارير أعمــا  شــركة األهلــي للتكافــل والو ــائق ذات العالقــة للتقيــد بــاإلجراءات الحاكمــة وســجالت تســجيل  ( ط

 الو ائق واملطالبات وتقارير التعويضات  

لفـــرض تنفيـــذ االلتـــزام  ( أي الهيئـــات الرقابيـــة ومراجعـــي الحســـابات) يقـــوم بالتنســـيق مـــع الجهـــات الداخليـــة والخارجيـــة  ( ي

) د واألنظمــة، ويقــدم توصــياته بشــأن املمارســات والتصــرفات الجيــدة بصــفته مســؤو  االتصــا  أمــام الســلطات بالقواعـ

    ( مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق املالية وغيرها

يتعــــاون بالكامــــل مــــع املفتشــــين املعينـــــين فــــي تقــــديم املعلومــــات والتوضــــيحات الضـــــرورية حــــو  نشــــاطات الشــــركة وفقـــــا  ( ك

 ياسات ذات العالقة والقوانين واألنظمة املعمو  بها  للس

  للتأكـد ( خـط العمـل والشـروط والبنـود وعمليـة املبيعـات واملكتـا، الـخ) يقوم بدراسـة كافـة عـروض املنتجـات املقترحـة  (  

 من توافقها وضوابط االلتزام النظامية  

ة األهلـــــي للتكافـــــل وموظفههـــــا لضـــــمان التقيـــــد بـــــااللتزام يقـــــدم املشـــــورة الالزمـــــة فـــــي الوقـــــت املطلـــــوب ويـــــدعم إدارة شـــــرك ( م

 واملتطلبات واملعايير  

روتينيــة وخاصــة لتقيــيم املالءمــة والفعاليــة التشــغيلية لسياســات وإجــراءات االلتــزام تشــمل  التــزاميجــري بــرامج مراجعــة  ( ن

 خدمات الشركة 

لـــى املعـــايير الدوليـــة للســـلوك املنهـــي األخالقـــي املقـــررة يتأكـــد مـــن إجـــراء كافـــة مـــوظفي الشـــركة لتعـــامالت العمـــل وفـــاق ألع ( س

 لشركة األهلي للتكافل ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق املالية   السلوكبموجا قواعد 

 الروتينية والخاصة مع لجنة املراجعة عند إتمام املراجعة   االلتزاميناقش نتائج برامج مراجعة   ( ع

 اء التعليم والتدريا املستمر حو  االلتزام ومتطلباته وشؤونه لكافة املوظفين بصورة منتظمة يقوم بإعداد وإجر  ( ف

يقــوم بالتأكــد مــن توزيــع وتنفيــذ التحــديثات النظاميــة فــي الوقــت املحــدد لكافــة مــوظفي شــركة األهلــي للتكافــل مــن خــال   ( ص

 التعميمات والنقاش وورشات العمل  

يــادة واإلدارة للمرؤوســين للتأكــد مــن انســيابية العمــل بكفــاءة وفعاليــة، ويتأكــد مــن اســتيعاب يقــدم اإلرشــاد والــدعم والق ( ق

 كافة املوظفين ألدوارهم األساسية لتحقيق األهداف املؤسسية العامة لشركة األهلي للتكافل  
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 يجري تقييم أداء سنوي ملراجعة أداء املوظفين ويتولى كافة املهام واملسؤوليات اإلدارية الضرورية   ( ر 

 

  إدارة املخاطر 3 - 5

 املخـاطر مسـتوى  علـى مسـتمرة بصـفة منهـا والحـد املخـاطر قبـةراوم وضـبط وقيـاس وتقيـيم تحديـد املخـاطر إدارة وظيفـة تتـولى

   الكلية واملخاطر الفردية

 

يتولى مدير املخاطر املسؤولية عن تحديد املخاطر املحتملة في شركة األهلي للتكافل ويساعد اإلدارة في تنفيذ االستراتيجيات للحـد 

من تلك املخاطر  وفي سياق دعم ذلك، يتعين على مدير املخاطر القيـام بوضـع واالحتفـاظ بنظـام فعـا  لتحديـد مخـاطر وإبـالغ عـن 

ا يكون ضروريا  باإلضافة إلى ذلك، على مدير املخـاطر تـولي القيـادة مـن خـال  العمـل مـع اإلدارات األخـرى حيثم) الحوادث وتحديثه 

 في تنفيذ إجراءات الحد من املخاطر  

 

 الواجبات واملسؤوليات  2 - 3 - 5

 توفير القيادة العامة والرؤية والتوجيه إلدارة مخاطر املؤسسة   ( أ

 وضع إطار إدارة مخاطر متكامل لكافة جوانا املخاطر في شركة األهلي للتكافل ككل   ( ب

 وضع سياسات إدارة مخاطر لتحديد األدوار الهابطة والصاعدة واملسؤوليات بشأن إدارة املخاطر   ( ج

إلنشـــاء أو تحســـين إطـــار  مراجعـــة بـــرامج إدارة املخـــاطر القائمـــة لتحديـــد كيفيـــة تعزيـــز ممارســـات إدارة املخـــاطر الحاليـــة ( د

 إدارة مخاطر املؤسسة 

 وضع التصنيفات الرئيسة للمخاطر وفقا للمتطلبات الرقابية   ( ه

 وضع هيكل إدارة مخاطر واألدوار واملسؤوليات في الشركة على مختلف مستويات اإلدارة   ( و

 عالقة  وضع منهجية تقييم لتقدير املخاطر األساسية والضوابط األساسية ذات ال ( ز

إجــــراء تقييمــــات املخــــاطر وتنفيــــذ خطــــط األعمــــا  القائمــــة علــــى املخــــاطر وتقــــديم التوصــــيات بشــــأن الرقابــــة الداخليــــة  (  

 وتحسين العمليات  

تقيـــيم املخــــاطر والضــــوابط  تقيــــيم تصــــميم وفعاليـــة بيئــــات الرقابــــة والتوصــــية حيثمــــا يكـــون مــــن املمكــــن االعتمــــاد علــــى  ( ط

 يكون من املطلوب وجود إجراءات فحص أكثر استقاللية  الضوابط وتقييم متى قد 

 وتقييم النتائج واقترا  خطط تخفيف   ؛ تصميم وتنفيذ فحوص االلتزام ( ي

 مراقبة برنامج خطة التحسين   ( ك

قوانين أو االلتــــزام بــــال / إعــــداد التقــــارير واملســــتندات والجــــداو  املؤيــــدة األخــــرى التــــي تفصــــل العمليــــات والوضــــع املــــالي و (  

 واألنظمة وتقدم توصيات وتحسينات حيثما ينطبق  

تطبيق مجموعة مصفوفات وتقارير املخاطر، بما في ذلـك بيانـان الخسـائر والحـوادث، والتعرضـات للمخـاطر األساسـية  ( م

 ومؤشرات التنبيه املبكر  

مج التــدريا وقيــاس األداء القــائم علــى تحســين جاهزيــة إدارة املخــاطر فــي شــركة األهلــي للتكافــل مــن خــال  االتصــا  واــرا ( ن

 املخاطر والحوافز  

 تطوير أنظمة التحليل وقدرات إدارة البيانات لدعم برنامج إدارة املخاطر   ( س

جمــع البيانــات اإلحصــائية وإعــداد التقــارير بشــأن مجموعــة واســعة مــن املواضــيع املتعلقــة بــإدارة املخــاطر ذات االهتمــام  ( ع

 تكافل  لدى شركة األهلي لل

 مراجعة وتحليل النشاطات التشغيلية وتقديم التوصيات لتحقيق األهداف املرجوة إلدارة املخاطر   ( ف

وتحديـــــد التعرضـــــات وتقيـــــيم املســـــؤولية مـــــن خـــــال  تقيـــــيم إحصـــــائيات وتوجهـــــات خســـــائر  ؛ تقيـــــيم التغطيـــــة التأمينيـــــة ( ق

 املطالبات  

 وضع واالحتفاظ بأنظمة وسجالت توفر تقييما سليما ورقابة وتو يقا للمهمة املوكلة إليه   ( ر

 

  : يلي ما الحصر ال املثا  سبيل على املخاطر إدارة وظيفة واجبات تشمل أخرى، فيةراإش أو رقابية متطلبات يباإلضافة إلى أ
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 املخاطر إدارة استراتيجية تنفيذ ( أ

 الشركة لها تتعرض قد التي املخاطر مراقبة ( ب

 منها   والحد املخاطر ومراقبة وضبط وقياس وتقييم لتحديد املخاطر إلدارة فعالة وإجراءات سياسات وضع ( ج

 وضبطها   منها للحد التصحيحية الخطوات واقترا  الناشئة املخاطر تحديد ( د

 ( املثـا  سـبيل علـى التحمـل اختبـارات إجـراء خـال  مـن) لهـا  تعّرضـها ومـدى املخـاطر تحمـل علـى الشـركة قـدرة تقيـيم ( ه

 ( دورية بصفة

 وضع خطة للطوار   ( و

 بالشركة املخاطر إدارة نظام وكفاءة فعالية لضمان العليا اإلدارة مع التنسيق ( ز

 نظام إدارة املخاطر  (  

 

 أخـرى  فيةراإشـ أو رقابيـة متطلبـات وأي املخـاطر إدارة الئحة مع يتوافق بما وأنشطتها بأعمالها املخاطر إدارة وظيفة تقوم أن يجا

 .املؤسسة عن صادرة

 

 .االكتتاب وظيفة عن مستقلة املخاطر إدارة وظيفة تكون  أن يجا

 
 أعمـا  تعقيـد ومـدى وطبيعـة حجـم مـع تهمراوخبـ معـرفتهم ومسـتوى  املخـاطر إدارة وظيفـة فـي العـاملين عـدد يتناسـا أن يجـا

  الشركة

 

 املخـاطر إدارة ملـدير يتـا  أن ويجـا آخـر، تنفيـذي أي أو التنفيـذي الـرئيس إلـى تقاريرهـا املخـاطر إدارة وظيفـة ترفـع أن يمكـن

 .عرقلة دون  املخاطر إدارة لجنة مع املباشر االتصا 

 

 العالقات  1 - 3 - 5

 : يقوم مدير إدارة املخاطر بإقامة واالحتفاظ بعالقات مع من يلي

 داخليا ( أ

 املدير العام وإداراته   ( 2 

 املدير املالي وإداراته  ( 1 

 مدير الدعم وإداراته   ( 3 

 لجنة املراجعة واملراجعين الداخليين   ( 4 

 مجلس اإلدارة   ( 5 

 خارجيا ( ب

 املراجعين الخارجيين وغيرهم من االستشاريين   ( 2 

 الوكاالت واملؤسسات الحكومية   ( 1 

    ( هيئة السوق املالية، مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة التجارة والصناعة) ة الجهات الرقابي ( 3 

  الشركاء الفنيين   ( 4 

 

 املعين األكتواري  : 6القسم 

 

 وامـا التـأمين قبـةرام لنظـام التنفيذيـة الالئحـة مـن ( 10)  املـادة فـي علههـا املنصـوص والواجبـات باملهام املعين األكتواري  الخبير يقوم

 .املؤسسة عن الصادرة التأمين وٕاعادة التأمين لشركات اإلكتوارية لخعما  التنظيمية الالئحة متطلبات مع يتوافق
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 تعيين األكتواري املعين 2 - 6

 خبي تعّين أن املؤسسة، من مسبقة كتابية موافقة على الحصو   بعد كة،ر الش على يجا
 
  را

 
ا)  إكتواريا ا إكتواري    ( معين 

 
 حسا مؤهال

 يكون  أن ويمكن .الشركة تمارسها التي التأمين أنواع في كافية خبرة ذا يكون  وأن الالئحة، هذه من)  ٣١)  املادة في الواردة املتطلبات

  خـارجي إكتـواري  بخـدمات االسـتعانة أو التوظيـف خـال  مـن التعيـين
 
 التـأمين وٕاعـادة التـأمين بشـركات الخاصـة اإلسـناد لالئحـة وفقـا

 .الحرة املهن وأصحاب

 

ا أو إدارة مجلس في واعض يكون  أن املعين لإلكتواري  يجوز  ال ا رئيس   .عالقة ذات شركة في أو الشركة في عاما رامدي أو تنفيذي 

 

 شروط التعيين وإجراءاته 1 - 6

 : أدنى كحد انتية الشروط املعين اإلكتواري  في تتوافر أن يجا

  يكون  أن ( أ
 
 .املؤسسة علهها وتوافق لعضويتها ترااالختبا نظام تعتمد إكتوارية منظمة من الزمالة درجة على حاصال

 اإكتو  للعمل تؤهله الزمالة درجة على حصوله بعد كافية بخبرة يتمتع أن ( ب
 
  ريا

 
 تمارسـها التـي التـأمين أنواع في للشركة معينا

 .الشركة

 أو إكتواريـة، منظمـة أي مـن وقـت أي فـي إلغاؤهـا أو عضـويته تعليـق جـرى  أو تـأديبي، ءراإجـ أي ضـده صـدر قـد يكـون  أال  ( ج

 .تنظيمية جهة أي من إكتوارية خدمات بتقديم له يسمح الذي ترخيصه إلغاء أو تعليق جرى 

 .اعتباره إليه يرد لم ما األمانة أو بالشرف مخلة بجريمة أدين قد يكون  أال ( د

 

 أحكام عامة 3 - 6

 وٕادارتهـا الشـركة إدارة مجلـس مـن يطلـا أن لـه ويحـق .ومسـتنداتها وسـجالتها الشـركة دفـاتر علـى االطـالع املعـين لإلكتـواري  يحـق

 .بذلك تزويده الشركة وعلى بواجباته للقيام ضرورية يراها التي واإليضاحات املعلومات العليا

 

 فـي ماااللتـز  مراقبـة وٕادارة الشـركة إدارة مجلـس إلـى عاجلـة مباشرة واصـفة يعدها التي اإلكتوارية التقارير رفع املعين اإلكتواري  على

 : انتية الحاالت

 

، وتؤ ر الشركة تواجه قد مستقبلية أو وشيكة مخاطر هناك كان إذا ( أ
 
  : انتي على الحصر، ال املثا  سبيل على سلبا

 املالءة هامش ( 2

 التأمين معيدي تجاه  الشركة والتزامات التأمين معيدي التزامات ( 1

 باملخاطر االحتفاظ من مالئمة مستويات ( 3

  الشركة منتجات راحية ( 4

 الشركة منتجات تسعيرة ( 5

 الفنية االحتياطات ( 6

 تعليمـات أو لـوائح أي أو التنفيذيـة الئحتـه أو التعـاوني التـأمين شـركات مراقبـة نظـام أحكـام خالفـت الشركة أن  بت إذا ( ب

 حقـوق  علـى تـؤ ر مسـألة أي أو الفنيـة مخصصـاتها أو للشـركة املـالي بالوضـع عالقـة ذات املؤسسـة عـن صـادرة أخـرى 

 .التأمين و ائق من املستفيدين أو لهم املؤمن

 التـأمين شـركات قبـةمرا نظـام بموجـا إليـه املسـندة واملسـؤوليات األعمـا  بـأداء املعـين لإلكتـواري  الشـركة تسـمح لـم إذا ( ج

 .املؤسسة عن صادرة أخرى  تعليمات أو لوائح وأي التنفيذية والئحته التعاوني

 املعلومـات بجميـع املؤسسـة وتزويـد التصـحيحية بـاإلجراءات ويو ـ ي اإلكتواريـة التقـارير يـدرس أن اإلدارة مجلـس علـى ( د

 .اإلكتواري  التقرير استالم تاري  من عمل يوم عشرين خال  املتخذة باإلجراءات الصلة ذات
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  : بانتي متزااالل املعين اإلكتواري  على

  إليـه املوكلـة األعمـا  تنفيـذ ( أ
 
 مسـؤوال ويعـد لهـا التـابع اإلكتواريـة املنظمـة عـن الصـادرة اإلكتواريـة واملعـايير للمبـاد  وفقـا

 األعمـا  جميـع علـى لتطبـق اإلكتواريـة الجمعيـة عـن الصـادرة املعـايير االعتبـار بعـين األخـذ .واملؤسسـة املنظمـة تلك أمام

 املؤسسة   تطلبها إكتوارية أعما  أي وعلى الالئحة هذه في املتطلبة اإلكتوارية

 إعطـاء وعـدم للشـركة الفنـي أو املـالي بالوضـع تتعلـق حقـائق أي إخفـاء وعـدم وكفـاءة وأمانـة بصـدق واجباتـه تنفيـذ ( ب

 .صحيحة غير معلومات

 مـن االنتهـاء بعـد أو بعملـه قيامـه خـال  علههـا حصـل التـي بالشـركة الخاصـة السـرية املعلومـات عـن للغيـر اإلفصـا  عـدم ( ج

 عمله  

 يقـوم سـوف ومـن العمـل نطـاق تحديد حا  في إال عنه نيابة اإلكتواري  بالعمل بالقيام آخر لشخص اإلكتواري  يعهد أال ( د

 .واضح بشكل التقرير في به

 السـجالت تشـمل أن ويجـا .لهـا التـابع اإلكتواريـة للمنظمـة املهنيـة املعـايير حسـا منظمـة عملـه بسـجالت االحتفـاظ ( ه

 بها   املؤسسة تزويد يجا التي الو ائق وصور  البيانات

 لنظـام الالئحـة التنفيذيـة مـن ( ٩) للمـادة  وفقـا واإلهمـا  التقصـير ناتجـة عـن مهنيـة ممارسـات أي مسـؤولية تحمـل ( و

 .التعاوني التأمين شركات مراقبة

 فقط  فهها مناسبة خبرة لديه والتي لها املؤهل املهنية الخدمات يؤدي أن ( ز

 

اإلجـراءات  اتخـاذ الشـركة علـى فيجـا اإلكتـواري املعـين، علـى رأي بنـاء   الفنيـة فـي املخصصـات عجـزا هنـاك أن تبـين إذا مـا حـا  فـي

 .الشركة في فيه العجز تبين التي املالي للربع الالحق املالي نهاية الربع خال  العجز لتصحيح الالزمة التصحيحية

 

 املهام واملسؤوليات  4 - 6 

 : انتي على - الحصر وليس املثا  سبيل على - املعين لإلكتواري  العامة واملسؤوليات املهام تشتمل

 .السابق املعين اإلكتواري  من الالزمة املعلومات جميع على الحصو   ( أ

  للشركة العام املالي الوضع سةدرا ( ب

 .للشركة املا  ة رأسكفاي تقييم ( ج

 .املستقبلية ماتهاتزابال الوفاء على الشركة قدرة تقييم ( د

 معـدالت كفايـة حـو   التوصـيات إبـداء مـع املركبـات وتـأمين الصـيي والتـأمين واالدخـار الحمايـة تـأمين منتجـات تسـعير ( ه

 .املنتجات من األخرى  العام التأمين لفئات األقساط

 .بشأنها والتوصية للشركة الفنية املخصصات تحديد ( و

 للتخفيـف املناسـبة انليـة ولتحديـد الجوهريـة املخاطر تأ ير لتقدير الشركة في املخاطر إدارة في املسؤولين مع التنسيق  ( ز

  .أ رها من

 .األمثل االحتفاظ بمستوى  والتوصية باملخاطر لالحتفاظ املالئمة واملستويات التأمين إعادة ترتيبات كفاية تقييم  (  

 تجـاه االلتزامـات وتوقيـت طبيعـة مراعـاة مـع االسـتثمارية، الشـركة سياسـة بشأن الشركة إدارة ملجلس التوصيات تقديم ( ط

 .املناسبة األصو   وتوافر التأمين و ائق حاملي

 .عام بشكل للشركة العجز أو الفائض تحديد ( ي

 .املؤسسة من املطلواة املالية التقارير لنماذج وفقا املناسبة التقارير إعداد ( ك

 .بالشركة الخاصة االكتتاب أدلة مراجعة   (  

 .أخرى  إكتوارية أمور  أي بشأن املشورة تقديم ( م

 

  : بانتي القيام املعين اإلكتواري  على واملسؤوليات، املهام إلى إضافة

   التأمين أقساط معدالت راحية اختبار عمل  ( أ
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 .التأمين و ائق وشروط بنود بشأن املشورة تقديم  ( ب

 .كفايتها من والتأكد الرياضيةة اإلكتواري االحتياطيات تحديد ( ج

 .العوائد ذات واالدخار الحماية تأمين و ائق حملة على املالية املكافآت أو األراا  توزيع بشأن املشورة تقديم ( د

 و ائقهم   عن تخلههم عند واالدخار الحماية تأمين و ائق لحملة الدفع مستحقة املبالغ تحديد ( ه

 

 

 

 التقارير 5 - 6

 متابعـة خبـرة ذي آخـر إلكتـواري  يمكـن بحيـث يقدمـه الـذي اإلكتـواري  التقريـر وشـمولية وضـو  مـن التأكـد املعـين اإلكتـواري  علـى

 استنتاج   إلى والتوصل التقرير

 

  : أدنى كحد انتي على التقرير يحتوي  أن ويجا

 .معين كإكتواري  رسمية بصفة يتصرف بأنه واضح بيان   ( أ

 .املتبعة اإلكتوارية لإلرشادات وصف  ( ب

 .العميلة بالشركة يتعلق فيما املعين اإلكتواري  أصدرها التي السابقة التقارير جميع تواري    ( ج

 .العميلة للشركة آخرون إكتواريون  أصدرها التي العالقة ذات التقارير جميع حو   تعليقات  ( د

 .فهها النظر أو جعتهارام تتم لم إذا السابقة، اإلكتوارية التقارير جعةرام عدم أسباب   ( ه

 .تيراالتغ هذه أسباب وشر  السابقة بالتقارير مقارنة والفرضيات املنهجية في الجوهرية تيراللتغ وتوضيح تلخيص    ( و

 .عليه االعتماد تم خارجي مصدر أي إلى واإلشارة اختيارها، وسبا الجوهرية الفرضيات جميع اختيار حو   إيضا  ( ز

 .اإلكتواري  اتبعها التي املنهجية شر    (  

 .فهها املشاركين وتحديد ء،راالنظ جعةرام لعملية وتوضيح التقرير، على عملوا الذين انخرين باإلكتواريين تعريف  ( ط

 صـلة ذات معلومـات وأي التقريـر، بموضـوع يتعلـق أمـر أي بخصـوص أخـرى  أو تنظيميـة أو ماليـة تبعيـة أي عـن إفصـا   ( ي

 .واضحة وغير

 .املستخدمة للمصطلحات قائمة   ( ك

 

 البيانات  6 - 6

 .التحليل في يستخدمها التي البيانات واكتما  ودقة اتساق لضمان املعقولة الخطوات جميع اتخاذ املعين اإلكتواري  على يجا

 : أدنى كحد انتي على الرسمية التقارير جميع تحتوي  أن وينبغي

    اإلكتواري  للخبير املنهي الحكم حسا املطلوب التحليل بإكما  تسمح املتاحة البيانات بأن تأكيد  ( أ

 .علهها املترتبة وان ار املعروفة، الرئيسية البيانات حدود عن إفصا   ( ب

 .استخدامها تم التي للبيانات كامل وصف   ( ج

 .البيانات من للتحقق املنفذة العمليات لجميع كامل وصف  ( د

 .البيانات خاللها استنتجت التي سةدراال ملدة دقيق تحديد   ( ه

 .السابقة التقارير أحدث في البيانات على تريأج التي املعقولية تاراباختب وصف    ( و

 .التأ ير لقياس أجريت محاولة وأي األولية، للبيانات تصفية أو تعديالت أي إيضا   ( ز

 البيانات تلك جعةرام عدم إلى التقرير يشير أن فيجا مناسبة، تكن لم البيانات جعةرام أن املعين اإلكتواري  قرر  إذا   (  
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 .املنفذ اإلكتواري  العمل بشأن قيود أي عن يفصح وأن  ( ذلك وسبا) 

  البيانـات جـودة بشـأن آخـرين علـى املسـؤولية إللقـاء تسـعى تراتحـذي علـى اإلكتـواري  تقريـر يحتـوي  أن املقبـو   غيـر مـن  ( ط

 .املقدم تقريره لنتائج كافية تدقيق عمليات تنفيذ اإلكتواري  الخبير من وُيتوقع

 

 عملية مراجعة النظراء 7 - 6

 فـي مشـاكل أي كشـف إلـى ءظـراالن جعـةرام عمليـة وتهـدفراء   النظ قبل من عمله جعةرام تمت أنه من التأكد املعين اإلكتواري  على

  ؛ املناسا الوقت في وتصحيحها املعين اإلكتواري  من املقدمة االكتوارية الخدمات

 مـن ٩٩ و ١٣ و ٠٢ واملـواد الالئحـة هـذه فـي علههـا املنصـوص املسـؤوليات ءراالنظـ جعـةرام عـيرات أن يجـا الخصـوص، وجـه وعلـى

   : أدنى كحد يلي ما علىراء النظ جعةرام تحتوي  أن ويجا .التعاوني التأمين شركات قبةرام لنظام التنفيذية الالئحة

 مـن ٩٩ و ١٣ و ٠٢ واملـواد الالئحـة هـذه فـي املحـددة واملسـؤوليات األدوار أداء يفـ املعـين اإلكتـواري  الخبيـر تـزامال مـدى  ( أ

    التعاوني التأمين شركات قبةرام لنظام التنفيذية الالئحة

 .املستخدمة واملنهجية ضاترااالفت  ( ب

 .املعين اإلكتواري  الخبير يقدمها التي اإلكتوارية التقارير في الواردة والتوصيات االستنتاجات    ( ج

 .املعين اإلكتواري  الخبير بها قام التي أهمية األكثر االحتساب عمليات من مختارة مجموعة  ( د

 .للشركة الفنية املخصصات كفاية مدى   ( ه

 

  يكـون  أن نظيـر ملراجعـة خضـوعه عنـد املعـين اإلكتـواري  الخبيـر علـى يجـا
 
ا متعاونـا  يتحيـز وأال أخـرى  نظـر وجهـات لدراسـة ومسـتعد 

 ُيبـدي وأن العامـة، واملبـاد  الجوهريـة األمـور  علـى التركيـز النظيـر مراجعـة منفـذ اإلكتـواري  علـى املقابـل، وفـي  كبيـرة بدرجـة نرائـه

 .الصادقة املختلفة وانراء البديلة النظر لوجهات االحترام

 

 إبدالـه الشـركة مـن تطلـا أن لهـا فـإن املـذكورة، باملسـؤوليات للقيـام مناسـا غيـر املعـين اإلكتـواري  الخبيـر أن للمؤسسـة تبـين إذا

ا الشركة تعين لم وٕاذا املسؤوليات، بتلك للقيام الالزمة بالكفاءة يتمتع بآخر   إكتواري 
 
 إكتـواري  تعيـين فـي الحـق للمؤسسـة فـإن بـديال

 .الشركة نفقة على

 

 .للشركة يقدمها التي اإلكتوارية الخدمات عن املهنية املسؤولية املعين اإلكتواري  يتحمل

 

 التقارير الرسمية للمؤسسة 8 - 6

  املعـين اإلكتـواري  ُيقـدم
 
  تقريـرا

 
 السـنة مـن الثـاني الشـهر نهايـة أقصـاه موعـد فـي واملؤسسـة إدارتهـا ومجلـس الشـركة إدارة إلـى سـنويا

 وأن التقريـر، ذلـك محتويـات بشأن نخر وقت من املؤسسة تصدرها التي التفصيلية التعليمات إتباع وعليه .للشركة التالية املالية

 : أدنى كحد انتي على التقرير يحتوي 

) اإلكتواريـة  االحتياطيـات كفايـة تحديـد إلـى إضـافة الصـيي، والتـأمين العـام للتـأمين بالنسـبة الفنيـة املخصصـات كفايـة ( أ

 .واالدخار الحماية لتأمين  ( رياضيا املحتسبة

 املالية السنة خال  الشركة استثمارات تحققها التي الفعلية العوائد تحليل ( ب

 نهايــة مخـاطر تحليـل كــذلك التقريـر يتضــمن أن يجــا واالدخـار، الحمايـة تـأمين إلـى املصـروفات  واالنســبة تحليـل ( ج

 .االستمرارية وتحليل التأمينية التغطية

  املصروفات تحليل يكون  أن يجا ( د
 
 : التالية واالحتياطيات الفرضيات ليحدد وافيا

 واالدخار الحماية تأمين ومنتجات والصيي، العام التأمين منتجات لجميع األقساط كفاية عدم احتياطيات ( 2

 .األجل قصيرة

 .األجل طويل واالدخار الحماية لتأمين املصروفات فرضيات تجديد ( 1
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 االحتياطيـات هـذه اعتمـاد يجـوز  وال .األجل طويل واالدخار الحماية تأمين احتياطيات تتجاوز  مصروفات أي ( 3

 طويـل واالدخـار الحمايـة تـأمين بطـر  التـأمين شـركة قيـام مـن فقـط األولـى الـثالث السـنوات لتقييمـات إال

 .الشـركة تتكبـدها التـي الـدخل وضـريبة والزكـاة املصـروفات لجميع كاملة احتياطيات تخصيص يجا .األجل

 .العوائد في انخفاض معاملة ومعاملتها فقط، االستثمار مصروفات استثناء ويمكن

 .للشركة العام املالي الوضع ( ه

 .التأمينية املحفظة نمو تحليل ( و

 وااللتزامـات باألصـو   املتعلقـة االسـتراتيجيات وتعـديل ومتابعـة وتنفيـذ لصـياغة املسـتمرة العمليـة بشـأن توصـيات ( ز

 .وااللتزامات األصو   بين كاف   توافق لتحقيق

 .االكتتاب سياسة في والسلبية اإليجابية التطورات (  

 التقريـر رفـع الشـركة إدارة وعلـى إدارتهـا، ومجلـس الشـركة إدارة إلـى عنهـا راتقريـ ويرفـع سـنوية نصـف جعـةرام املعين اإلكتواري  ينفذ

 التعليمـات تبـاعإ املعـين اإلكتـواري  وعلـى .للشـركة الحاليـة املاليـة السـنة مـن الثـامن الشـهر نهايـة أقصـاه موعـد فـي املؤسسـة إلـى

  : أدنى كحد انتي على التقرير يحتوي  نأ ويجا التقرير، ذلك محتويات بشأن نخر وقت من املؤسسة تصدرها التي التفصيلية

 .املـالءة هـامش كفايـة وتوضـح الفـائض لتوزيـع خطـط أي االعتبـار فـي تأخـذ أعـوام  ال ـة ملـدة محد ـة مسـتقبلية توقعـات ( أ

 إجمـالي) التـأمين  وأقسـاط  ( املطالبـات وصـافي املطالبـات إجمـالي) املطالبـات  األقـل علـى التوقعـات تغطـي أن ويجـا

 ،( املكتسـبة األقسـاط وصـافي املكتسـبة األقسـاط وٕاجمـالي املكتتبـة التـأمين أقسـاط وصـافي املكتتبـة التـأمين أقسـاط

بنـى أن يجـا كمـا .االسـتثمار وعوائـد املختلفـة املصـاريف وجميع
ُ
  التوقعـات ت

 
 مختلفـة متوقعـة مسـارات  ال ـة إلـى اسـتنادا

 سـلبية افتراضـات إلـى يسـتند) متشائم  متوقع ومسار تقدير، أوسط مسار املسارات على هذه تشتمل بحيث األقل، على

 .املالءة هامش على االحتماالت هذه في التغير تأ ير تحليل مع ،( إيجابية افتراضات إلى يستند) متفائل  متوقع ومسار ،(

 املشـورة االعتبـار فـي األخـذ اإلدارة مجلـس بشـأنها  وعلـى املشـورة وتقـديم باملخـاطر لالحتفـاظ املالئمـة املسـتويات تحليـل ( ب

 للشركة   التأمين إعادة استراتيجية لو يقة السنوية املراجعة إجراء عند املعين اإلكتواري  من املقدمة

 املنتجات أقساط معدالت تسعير كفاية   ( ج

 يخـص فيمـا األقسـاط، معـدالت كفايـة بشـأن توصـيات وتقـديم املسـتخدمة األقسـاط ملعـدالت راحيـة اختبـار إجـراء  ( د

 .واالدخار الحماية تأمين منتجات

 

 لجمعية العموميةدليل عمل ا : 7القسم 

 

 الغرض 2 - 7

إن الجمعية العمومية للمساهمين هي أعلى هيئة في الشركة  وإن عقد اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين هو  ( أ

حدث خاص بالنسبة للمساهمين إذ يتيح لهم الفرصة للمشاركة مباشرة في عملية صنع القرار عن طريق التصويت 

في الشركة  والشركة تدرك أهمية الجمعية  على القرارات املقترحة بغض النظر عن عدد األسهم التي يمتلكونها

العمومية للمساهمين وتشجع جميع املساهمين فهها على ممارسة حقوقهم بالكامل في الجمعية العمومية من خال  

 ممارسة حقوقهم في التصويت  

 في كل سنة  ويسمى هذا االجتماع  ( ب
 
 سنويا

 
جمعية العمومية  االجتماع السنوي للبتعقد الجمعية العمومية اجتماعا

ويتيح االجتماع السنوي للجمعية العمومية ملجلس اإلدارة الفرصة ألداء واجباته فيما يتعلق باألمور التي تحتاج إلى 

قرار على مستوى الجمعية العمومية أو بموجا القانون أو عقد التأسيس أو طر  هذه األمور أمام الجمعية العمومية 

 التخاذ قرار فهها  

 

 كام عامةأح 1 - 7
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 بجميع الحقوق املتعلقة بأسهمه مثل الحق في حصة من األراا  املمكن توزيعها والحق  ( أ
 
يجا أن يكون املساهم مخّوال

في حصة في أصو  الشركة عند تصفيتها والحق في حضور الجمعية العمومية واملشاركة في مداوالتها والتصويت على 

رف فيما يتعلق باألسهم وحق اإلشراف على أنشطة مجلس اإلدارة وتقديم القرارات املتعلقة بهذا الشأن وحق التص

الدعاوى فيما يتعلق باملسئولية، ضد أعضاء املجلس وحق االستفسار عن املعلومات واالطالع علهها دون إضرار 

 بمصالح الشركة وبشكل ال يتعارض مع نظام هيئة السوق املالية والئحته التنفيذية  

 لنظام الحوكمة لدى هيئة السوق املالية فإن على الشركة أن تحدد في عقد تأسيسها ونظامها األساس ي اإلجراءات  ( ب
 
وفقا

 واالحتياطات الالزمة ملمارسة املساهمين جميع حقوقهم املشروعة  

 

 الصالحيات 3 - 7

ن املشاركين في فهها بأغلبية أصوات املساهميتقع األمور التالية ضمن صالحيات الجمعية العمومية ويجا أن يتم اتخاذ قرار 

  : الجمعية العمومية

 مجلس اإلدارةانتخاب وعز  أعضاء  ( أ

 املصادقة على انتخاب وعز  أعضاء لجنة املراجعة    ( ب

 مجلس اإلدارة   أعضاء مكافأةاملوافقة على   ( ج

 على توصية مجلس اإلدارة وتحديد مدة عضويتهم واإلجراءات   ( د
 
إصدار قواعد تعيين أعضاء لجنة املراجعة بناءا

 الواجا على اللجنة إتباعها  

 في مجلس اإلدارة    ( ه
 
 تفويض صالحية عضو مجلس اإلدارة إلى مدير ليس عضوا

ة بما في ذلك امليزانية العمومية وقوائم الراح والخسارة وقائمة املوافقة على التقارير السنوية والقوائم املالية السنوي  ( و

 على نتائج السنة املالية  
 
 التدفقات النقدية واإليضاحات حو  القوائم املالية إضافة إلى توزيع األراا  والخسائر بناءا

 على نتائج السنة املالية    ( ز
 
 اإلعالن عن توزيعات األراا  ودفعها بناءا

 على تحقيق األهداف  املو   (  
 
 من الجمعية العمومية على توزيعات األراا  املرحلية للسنة التالية بناءا

 
 افقة املحددة مسبقا

 اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين واملوافقة على أتعابهم    ( ط

 املوافقة على إجراءات عقد الجمعية العمومية   ( ي

 نائية أو غير العادية  املوافقة على سداد البنود االستث  ( ك

املوافقة على املعامالت غير العادية التي تخضع ملوافقة مجلس اإلدارة في الحاالت التي ال يستطيع فهها املجلس الوصو    (  

 إلى موافقة إجماعية على املعاملة ويحيل صالحيات املوافقة علهها إلى الجمعية العمومية  

 نشطة املالية واالقتصادية للشركة  طلا القيام بفحص غير عادي لخ  ( م

 أي أمر آخر ينص عليه القانون أو عقد التأسيس    ( ن

 املوافقة على املعامالت مع ذوي العالقة    ( س

 لجنة املراجعة  دليل عمل تشكيل لجنة مراجعة، بما في ذلك  ( ع

 

 الحقوق  4 - 7

 حقوق املساهمين ألغراض الجمعية العمومية 2 - 4 - 7

 وخال  ستة  ( ويشار إليه فيما يلي باسم االجتماع السنوي ) يجا عقد االجتماع السنوي للجمعية العمومية  ( أ
 
سنويا

 على طلا مجلس اإلدارة  
 
 أشهر على األكثر من نهاية السنة املالية للشركة بناءا
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مومية، كاجتماع غير عادي يجا عقد جميع اجتماعات الجمعية العمومية، بخالف االجتماع السنوي للجمعية الع ( ب

    ( ويشار إليه فيما يلي باسم االجتماع غير العادي) للجمعية العمومية 

يجا اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدو  أعمالها قبل املوعد بعشر أيام على األقل، وتنشر  ج(

نيي للشركة وفي صحيفة يومية توزع في املنطقة التي تكون الدعوة في املوقع اإللكتروني للسوق املالية و املوقع اإللكترو

فهها مركز الشركة الرئيس  وااإلضافة إلى ذلك، يجوز للشركة توجيه الدعوة النعقاد الجمعيات العامة و الخاصة 

  ملساهمهها عن طريق وسائل التقنية الحديثة 

كبر عدد من املساهمين في االجتماع بما في ذلك تحديد على شركة األهلي للتكافل اتخاذ الترتيبات لتسهيل مشاركة أ ( د

زمان ومكان االجتماع  وعلى الشركة إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت في الجمعية العمومية وإبالغ املساهمين 

 بالقواعد الحاكمة لالجتماعات وإجراءات التصويت  

 لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق املالية ( ه
 
 على طلا  وفقا

 
فيجا عقد اجتماع الجمعية العمومية بناءا

 على طلا مراجعي الحسابات أو
 
 مجلس اإلدارة  وعلى مجلس اإلدارة الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية بناءا

ويجوز ملراجع الحسابات دعوة على األقل من رأس املا    %5عدد من املساهمين تمثل مساهمتهم  لجنة املراجعة أو

 من تاري  طلا مراجع الحسابات  30معية إلى االنعقاد إذا لم يدعها مجلس اإلدارة خال  الج
 
 يوما

في إعداد جدو  أعما  االجتماع السنوي للجمعية العمومية على مجلس اإلدارة أن يأخذ في االعتبار األمور التي تطلا  ( و

على األقل من أسهم  %5اهمين الذين يمتلكون الجمعية العمومية إدراجها في جدو  األعما  املذكور ويحق للمس

 الشركة إضافة بند أو عدد أكبر من البنود على جدو  األعما  عند إعداده  

يجا أن يكون للمساهمين حق مناقشة األمور املدرجة على جدو  أعما  الجمعية العمومية وطر  األسئلة املتعلقة بها  ( ز

وعلى الخارجيين سواء  كانت هذه األمور مدرجة في جدو  األعما  أم ال   على أعضاء مجلس اإلدارة وعلى املراجعين

أعضاء مجلس اإلدارة واملراجعين الخارجيين اإلجابة على األسئلة التي يطرحها املساهمون بشكل ال يضر بمصالح 

  الشركة

 يجا إرفاق معلومات كافية باألمور املعروضة على الجمعية العمومية لتمكين املساهمين من اتخاذ القرارات   (  

يجا تمكين املساهمين من قراءة محاضر اجتماع الجمعية العمومية وعلى الشركة تزويد الجهات الرقابية بصورة من  ( ط

 جتماع   أيام من تاري  انعقاد مثل هذا اال  20تلك املحاضر خال  

 

 األنواع املختلفة الجتماع للجمعية العمومية للمساهمين 7-4-1

 االجتماع العادي أو االجتماع السنوي للجمعية العمومية  ( أ

  وتسمى الجمعية العمومية "العادية" أو الجمعية العمومية 
 
وهذه هي الجمعية العمومية للمساهمين التي تعقد سنويا

ومية يقوم املساهمون باالطالع على تقرير مجلس اإلدارة السنوي ومناقشة القوائم "السنوية" وفي هذه الجمعية العم

املالية  وبعد املوافقة على القوائم املالية وتوزيعات األراا ، إذا كان قد تم اإلعالن عنها، يجوز للجمعية العمومية أن 

الحسابات الخارجيين من مسئوليتهم   تختار إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان مجلس اإلدارة ومراجعي

، عند الضرورة، ما إذا كان قد تم تعيين أو إعادة تعيين أعضاء 
 
إضافة لذلك يجوز للجمعية العمومية أن تقرر أيضا

 إضافة نقاط أخرى إلى جدو  األعما  لبحثها واملوافقة 
 
مجلس اإلدارة ومراجعي الحسابات الخارجيين  ويجوز أيضا

 علهها  

 الجمعية العمومية غير العادية  ( ب

يجا أن يقوم مجلس اإلدارة بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية عندما يريد املجلس الطلا من املساهمين في 

 تتعلق بما يلي الشركة املوافقة على قرارات
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عد بموجا أحكام نظام الش        (2
ُ
 ركات باطلة تعديل نظام الشركة األساس باستثناء التعديالت التي ت

   الشركة وفق األوضاع املقررة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذيةزيادة رأس ما    ( 1

الشركة في حا  زيادته على حاجة الشركة أو منيت بخسائر مالية، وفق األوضاع املقررة تخفيض رأس ما   ( 3

   في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية

 تقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ينص عليه نظامها األساس ويخصص لغرض معين، والتصرف فيه   ( 4

  تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل األجل املعين في نظامها األساس   ( 5

 املوافقة على عملية شراء أسهم الشركة   ( 6

ية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم املمتازة إألى إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عاد  ( 7

 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة 
 
أسهم عادية، وذلك بناء على نص في نظام الشركة األساس ووفقا

 لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة 
 
إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية  (8تنفيذا

وايان الحد األقص ى لعدد األسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك األدوات أو قابلة للتحويل إلى أسهم، 

 الصكوك 

تخصيص األسهم املصدرة عند زيادة رأـس املا  أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو  (8

 بعضها، أو أي من ذلك 

ا  مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في اإلكتتاب بزيادة رأس امل (9

 لغير املساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة ملصلحة الشركة، إذا نص على ذلك في نظام الشركة األساس 

 

 املشاركة في الجمعية العمومية للمساهمين 3 - 4 - 7

 أو من خال  وكيل  
 
 يستطيع املساهمون املشاركة في الجمعية العمومية إما باالشتراك شخصيا

 املشاركة الشخصية ( أ

 يجا على املساهم أن يمتلك أسهم
 
التي يجا أن تكون مسجلة و الشركة في  الحضور اجتماع جمعية عمومية شخصيا

 ار الدعوة لالجتماع  في سجل املساهمين في التاري  الذي توجه فيه الشركة إشع

 املشاركة من خال  وكيل ( ب

من خال  الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية من خال  وكيل أي والتصويت يجوز للمساهم املشاركة 

مساهم أو شخص وللحضور من خال  وكيل على املساهم إصدار وكالة إلى من خال  شخص آخر نيابة عن املساهم  

وال يستطيع وكيل بمفرده أن يكون لديه مجلس اإلدارة أو عضوا في اإلدارة أو موظفا في الشركة   آخر ليس عضوا في

من أسهم الشركة ما لم يكن لديه وكالة باسم مجموعة من شركات ذات عالقة أو  %5وكاالت بالحضور ألكثر من 

 إحدى العائالت أو أفرادها  

واز سفره مكتواا في نموذج الوكالة ويجا أن تحتوي الوكالة ج / يجا أن يكون اسم الشخص الحاضر ورقم هويته

 معلومات تحدد االجتماع الذي سيحضره الوكيل نيابة عن املساهم  

ويجوز له بيان من هو الشخص الذي يريد ويجوز للمساهم بيان تعليماته املتعلقة بالتصويت على نموذج والوكالة  

  عن كل بند من بنود جدو  األعما  سيتم التصويت عليه أ ناء اجتماع الجمعية االمتناعالتصويت له أو ضده أو 

 فعلى 
 
إذا لم يقم املساهم بتعبئة الخانات املخصصة لبيان ما الذي يفضله املساهم وقام بإرسا  نموذج الوكالة فارغا

 الشركة اعتبار ذلك كما لو لم يتم اإلدالء بأي صوت من قبل املساهم  

 

 حقوق املساهمين في التصويت 4 - 4 - 7
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 من حقوق املساهم وال يجوز بأي شكل إنكاره  ويجا على الشركة تحاش ي اتخاذ أي إجراء قد يعيق 
 
 جوهريا

 
يعتبر التصويت حقا

 استعما  حق التصويت ويجا تقديم كل املساعدة املمكنة للمساهم لتسهيل ممارسة هذا الحق  

 عن طريق تصويت املساهمين إن أعضاء مجلس اإلدارة يتم انتخابهم

 

 تقديم املعلومات إلى املساهمين  5 - 4 - 7

  : يجا توفير املعلومات والو ائق التالية إلى املساهمين قبل االجتماع السنوي للجمعية العمومية ( أ

 تقرير مجلس اإلدارة إلى املساهمين    ( 2

القوائم املالية السنوية بما في ذلك امليزانية العمومية وقائمة الراح والخسارة وقائمة التدفقات النقدية  ( 1

 واإليضاحات حو  القوائم املالية  

 تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين والتقرير االكتواري    ( 3

 املعلومات عن املرشحين املقترحين ملنصا عضو مجلس إدارة    ( 4

 مسودة التعديالت على النظام األساس ي، إن وجدت    ( 5

 مسودة النسخة الجديدة من النظام األساس ي، إن وجدت    ( 6

 مسودات الو ائق الداخلية للشركة إذا كان قد تم تقديمها للموافقة علهها من الجمعية العمومية    ( 7

 التقرير السنوي    ( 8

توصيات مجلس اإلدارة حو  توزيع األراا  بما في ذلك مبلغ األراا  وإجراءات دفعها وتوزيع خسائر الشركة  ( 9

 على نتائج السنة املالية  
 
 بناءا

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان املجلس والتنفيذيين الخمسة الذي تدفع لهم أعلى رواتا   ( 20

  والرئيس التنفيذي واملسئو  املال
 
 ي األو  إذا لم يكونوا من بين أعلى خمسة تنفيذيين رواتبا

 املعلومات عن موقف مجلس اإلدارة وانراء املخالفة لدى األعضاء عن كل بند من بنود جدو  األعما     ( 22

أي معلومات مطلواة بموجا أنظمة اململكة العراية السعودية ونظام السوق املالية ونظام مؤسسة النقد   ( 21

 العربي السعودي والو ائق الداخلية للشركة  

إذا كان جدو  أعما  الجمعية العمومية يتضمن انتخاب مجلس اإلدارة وأعضاء لجنة املراجعة وعضو فرد في مجلس  ( ب

اإلدارة واملوافقة على مراجعي الحسابات الخارجيين فإن املعلومات املتعلقة بوجود موافقة خطية على املرشحين يجا 

 مها إلى املساهمين  تقدي

إذا كان جدو  أعما  االجتماع السنوي للجمعية العمومية يتضمن بنود قد تؤدي إلى نشوء حقوق استرداد فيجا  ( ج

  : أ ناء اإلعداد للجمعية العمومية عندئذ تقديم املعلومات والو ائق التالية للمساهمين

 مستقل للقيمة السوقية ألسهم الشركة وسعر التباد  الذي يمكن أن يطلا مقابلها   مقيمتقرير  ( 2

 املعلومات املتعلقة بصافي قيمة موجودات الشركة     ( 1

مجلس اإلدارة الذي حدد فيه سعر تباد  األسهم واين فيه  ( من املحاضر مقتطفاتأو ) محاضر اجتماع   ( 3

 سعر التباد   

أعما  االجتماع السنوي للجمعية العمومية يتضمن إعادة تنظيم الشركة يجا توفير املعلومات إذا كان جدو   ( د

  : والو ائق التالية للمساهمين أ ناء اإلعداد لالجتماع السنوي للجمعية العمومية

أو أساس أو أسباب أحكام وإجراءات إعادة التنظيم الواردة في القرار حو  التوحيد أو الدمج أو الفصل  ( 2

االستبعاد أو التحويل، أو األحكام الواردة في عقد الدمج أو التوحيد الذي تمت املوافقة عليه من قبل 

 مجلس اإلدارة املعني  
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التقارير السنوية والقوائم املالية لجميع الشركات املعنية بإعادة التنظيم للسنوات املالية الثالث األخيرة أو   ( 1

 تهية إذا كان قد تم تأسيس الشركة قبل أقل من  الث سنوات  لجميع السنوات املالية املن

 القوائم املالية للسنة األخيرة حتى الربع الذي يسبق تاري  الجمعية العمومية    ( 3

املعلومات واملواد التي يجا تقديمها إلى األشخاص الذين يحق لهم املشاركة في االجتماع السنوي للجمعية العمومية   ( ه

 بحق تزويدهم بإشعار يجا توفير 
 
 في مقرات الشركة لتسهيل االطالع علهها ومعرفتها  ويحتفظ املساهمون أيضا

 
ها أيضا

 خطي مسبق فيما يتعلق بدفاتر الشركة وو ائقها النظامية في املركز الرئيس ي  

رة أو اختيار مراجعي إذا كان جدو  أعما  االجتماع السنوي للجمعية العمومية يتضمن انتخاب أعضاء مجلس اإلدا  ( و

حسابات الشركة الخارجيين املقترحين فيجا أن يكون املرشحون حاضرون عند مناقشة الجمعية العمومية لهذا 

 األمر باستثناء مراجعي الحسابات الخارجيين عند مناقشة اختيارهم  

 

 تقديم املعلومات إلى هيئة السوق املالية  6 - 4 - 7

وفق الضوابط التي تحددها  -على الشركة اإلعالن للجمهور وإشعار هيئة السوق املالية و شركة السوق املالية السعودية )تداو (

بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها  وأن يتم تمكين املساهمين من اإلطالع على محضر  اجتماع الجمعية العامة، وأن يتم  -الهيئة

 أيام من تاري  عقد االجتماع   20نه خال  تزويد الهيئة بنسخة م

 

 توزيعات األرباح 5 - 7

على مجلس اإلدارة أن يضع سياسة واضحة فيما يتعلق بتوزيعات األراا  بشكل يحقق مصالح كل من املساهمين  ( أ

 والشركة ويجا إبالغ املساهمين بتلك السياسة أ ناء الجمعية العمومية واإلشارة إلهها في تقرير مجلس اإلدارة  

لتي يقترحها املجلس وعلى تاري  التوزيع  ويجا تقديم توزيعات يجوز للجمعية العمومية املوافقة على توزيعات األراا  ا ( ب

 أو أسهم منحة، كحق لهم، إلى املساهمين املسجلين في السجالت املحفوظة لدى مركز إيداع 
 
األراا ، سواء  كانت نقدا

 األوراق املالية كما تظهر في نهاية جلسة التداو  في اليوم الذي تجتمع فيه الجمعية العمومية  

 

 السياسات: 8القسم 

 
  قواعد السلوك املنهي 2 - 8

 الصدق والنزاهة 2 - 2 - 8

يعتمد نجا  أعما  الشركة على الصدق والنزاهة والثقة املكتسبة من موظفهها وعمالئها، ومساهمهها  تكتسا الشركة صفة 

فقط من خال  السلوك الشريف  يجا  مصداقية من خال  االلتزام بتعهداتها، والعرض الصادق والنزيه وتحقيق أهداف الشركة

 أن تكون الشركة مثاال يحتذى به، وسوف يتم في نهاية املطاف الحكم على أفعالها 

 

يجا أن يسأ  املوظفون عما إذا كانت أفعا  معينة سوف تقوم ببناء الثقة واملصداقية للشركة وما إذا كان هذا اإلجراء يساعد 

ا الشركة على املدى البعيد  يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار املدراء واملوظفين على خلق بيئة عمل يمكن أن تنجح فهه

 السعي لبناء سمعة طيبة للشركة من خال  التقيد بالشرف والنزاهة 

 

 تضارب املصالح 1 - 2 - 8

العمومية للمساهمين يتم إقرار سياسة تضارب املصالح املنصوص علهها في هذه الو يقة من قبل مجلس اإلدارة والجمعية 

 وتنفيذها من قبل الشركة 
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مثل الوسطاء والوكالء، وما ) يجا على أعضاء مجلس اإلدارة وكبار املدراء الذين يملكون مصلحة في جهات تقديم خدمة التأمين 

 : القيام بما يلي ( إلى ذلك

 صو  على أي فائدة الكشف للمجلس عن مصالحهم كتابيا في الشركة املختصة بالتأمين، وفور الح ( أ

 و ؛ عدم الترويج أو تشجيع التعامل مع الشركة التي يملكون مصلحة فهها ( ب

 االمتناع عن التصويت في حا  اتخاذ القرارات املتعلقة بالتعامل مع الشركة التي يملكون مصلحة بها  ( ج

 أو يزيد إبالغ الهيئة و الجمهور من دون أي تأخير بذلك التعاقد أو التعامل، إذا  د(
 
كان هذا التعاقد أو التعامل مساويا

 نخر قوائم مالية سنوية مراجعة  %2على 
 
 من إجمالي إيرادات الشركة وفقا

 

يجا إخطار الجمعية العمومية للمساهمين عن أي معامالت مع أي شركة ذات الصلة بالتأمين يكون لعضو مجلس اإلدارة، 

لحة فهها  يجا أن يرفق بالكشف عن هذه املصالح إلى الجمعية العامة تقريرا مقدم من لعضو اللجنة، أو أحد كبار املدراء له مص

 املدقق الخارجي فيما يتعلق بتضارب املصالح 

 

وااإلضافة إلى ذلك، يجا على الرئيس تقديم بيان للجمعية العمومية للمساهمين حو  تفاصيل عقود التأمين التي يكون ألعضاء 

إن ) ة العليا أو األطراف ذات العالقة لهم مصلحة فهها، بما في ذلك تحديد نوع األعما ، وحجم الخسائر مجلس اإلدارة أو اإلدار 

  ( وجدت

 

 اإلفصاحسياسة  3 - 2 - 8

ال يجوز للشركة اإلعالن عن أي إجراءات املتوقعة تتطلا موافقة مسبقة أو عدم االعتراض من مؤسسة النقد العربي السعودي 

 املوافقة الفعلية أو عدم االعتراض، مع األخذ في االعتبار االلتزام بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة قبل الحصو  على 

يجا أن يكون أي اإلفصا  للجمهور والسلطات التنظيمية أن تكون واضح وعاد ، وغير مضلل  والشركة ملزمة بضمان أن 

ورات املادية غير معروفة للعامة والتي قد يكون لها تأ ير على تكشف على الفور إلى السلطات العامة والتنظيمية عن أي تط

املوجودات واملطلواات أو الوضع املالي أو على املسار العام ألعما  الشركة أو الشركات التابعة لها، أو تلك التطورات التي قد 

 لتزاماتها فيما يتعلق سداد الدين تؤدي إلى حركات في أسعار أسهمها، أو تؤ ر بشكل كبير أو قدرة الشركة على الوفاء با

عند تحديد ما إذا كانت التطورات ذات أ ر مادي، يتعين على الشركة تقييم ما إذا كان أي مستثمر من املرجح أن يأخذ بعين 

 االعتبار هذه التطور عند اتخاذ القرارات االستثمارية فيما يتعلق بأسهم الشركة 

 

الواردة في التقارير املالية والو ائق العامة كاملة، وعادلة ودقيقة، ومقدمة في الوقت  تلتزم بالتأكد من أن جميع اإلفصاحات

املناسا واطريقة مفهومة  ويسري هذا االلتزام على جميع العاملين املكلفين بإعداد هذه التقارير، بما في ذلك الصياغة واملراجعة 

اإلحالة إلى اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة واللجنة اإلدارية  ال والتوقيع أو التصديق على املعلومات الواردة فيه، وكذلك 

 يوجد أي مبرر لتشويه الحقائق أو تزوير السجالت، كما ال توجد أي محاذير يجوز السكوت ألي سبا من األسباب 

ات تصل إلى علمهم فيما يتعلق بأي بيان بأي معلوم املراجعة الداخلية وإدارة االلتزاميجا على املوظفين إبالغ اإلدارة العليا وإدارة 

أو إعالن عام أو أي اتصاالت غير صحيحة أو مضللة في وقت صدرها، أو إذا كانت املعلومات من شأنها أن تؤ ر الحقا مصداقية 

 الشركة في بياناتها أو خال  االتصا  الجماهيري 

الجتماعات والعروض واملقترحات الثنائية أو اللجان املصغرة سواء في املناقشات وا) كما ال يجوز للشركة الكشف بشكل انتقائي 

، حيث ال يجا الكشف بشكل انتقائي عن أي معلومات سرية متعلقة بمصالح الشركة، أوراقها املالية، والعمليات ( أو غير ذلك

جيدا، وخاصة عند تقديم  التجارية، والخطط، والوضع املالي، نتائج العمليات أو أي خطط تطوير  يجا على الشركة االنتباه

 العروض أو املقترحات للعمالء، لضمان أن العروض املقدمة ال تحتوي على معلومات سرية 

يجا أن تتم كافة االتصاالت وفقا ألنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي وضوابط حوكمة شركات التأمين ومعايير اإلفصا  

 سجيل واإلدراج، وغيرها من القوانين ذات الصلة املعمو  بها في هيئة السوق املالية، وقواعد الت

 اللجنة التنفيذية  رئيس تضمن الشركة أن جميع إعالنات املطلواة يتم مراجعتها واملوافقة علهها من قبل
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 املساءلة 4 - 2 - 8

املنصوص علهها في هذه الو يقة يكون املجلس ولجانه واإلدارة العليا واملوظفين مسئولين عن معرفة والتقيد بالقيم واملعايير 

ومدونة األخالق ودليل حوكمة الشركات، ويجا علههم طر  األسئلة إذا كان لديهم أي تساؤالت حو  سياسة الشركة  تتحمل 

 اإلدارة العليا املسئولية أمام مجلس اإلدارة، في يكون املجلس مسئوال أمام مساهمي الشركة ومؤسسة النقد العربي السعودي 

الشركة بالتقيد التام باملعايير املنصوص علهها في مدونة السلوك، وكذلك يترتا على االنتهاكات اتخاذ إجراءات تأديبية، تقوم 

والتي تصل إلى إنهاء الخدمة أو الطرد من املجلس أو لجانه  يتم االستجابة للتساؤالت املتعلقة بمدي التقيد بمعايير للشركة 

قا االنتهاكات القانونية أو مخالفة دليل حوكمة الشركات وضرورة ضمان االمتثا  ومهام ويجا زيادة التوعية بخصوص عوا

  املراجعةإدارة املراجعة الداخلية أو لجنة 

 

 لقوانين واللوائحبا االلتزام 5 - 2 - 8

العراية السعودية  يجا أن يكون يبدأ التزام الشركة بالتعامل النزيه باالمتثا  للقوانين والقواعد واللوائح املعمو  بها في اململكة 

لدى اإلدارة، واملديرين التنفيذيين واملوظفين الفهم التام بسياسات الشركة والقوانين والقواعد واللوائح التي تنطبق على األدوار 

ورة الخاصة بهم  في حالة عدم اليقين ما إذا كان عمل ما مسمو  به بمقتض ى القانون أو سياسة الشركة، يجا تقديم املش

والتوجيه ويجا على املوظف املعني الرجوع إلى مشورة اإلدارة القانونية وإدارة االمتثا   يتحمل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، 

 واملوظفين املسئولية عن منع االنتهاكات القانونية واإلبالغ عنها في حالة اكتشافها أو العلم بأي انتهاكات محتملة 

بكافة القوانين واللوائح والتوجههات والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة  يجا على الشركة االلتزام

سوق املا ، واألنظمة األخرى املعمو  بها في اململكة العراية السعودية، بما في ذلك نظام حوكمة شركات التأمين، وقواعد 

 التسجيل واإلدراج، ونظام الشركات وغيرها  

 
 املعلومات السرية واملعلومات الخاضعة لحقوق امللكية 6 - 2 - 8

تعتبر حماية املعلومات السرية جزءا ال يتجزأ من نجا  أعما  الشركة، فضال عن حماية املعلومات غير املسمو  للعامة اإلطالع 

السرية واملعلومات الخاضعة علهها، واملعلومات املتعلقة باملوظفين والعمالء والشركاء التجاريين انخرين  وتشمل املعلومات 

أو املعلومات الغير متاحة  / عناوين العمالء واملعلومات املالية و / لحقوق امللكية معلومات التسعير والبيانات املالية، وأسماء 

علومات للعامة عن الشركات األخرى، بما في ذلك املوردين والبائعين الحاليين أو املحتملين  ال يجوز للشركة اإلفصا  عن امل

 السرية وغير العامة دون غرض تجاري مشروع أو تصريح مناسا 

من املهم أيضا أن تحترم الشركة حقوق ملكية انخرين  تلتزم الشركة بعدم اكتساب أو السعي للحصو  على األسرار التجارية عن 

الخاضعة للملكية  تلتزم الشركة بعم  املنافسين بوسائل غير الئقة أو الحصو  على غيرها من املعلومات السرية أو املعلومات

 املشاركة في االستخدام غير املصر  به، أو نسخ أو توزيع أو تعديل البرامج أو املواد الخاضعة للملكية الفكرية للغير 

 

 حماية أصول الشركة 7 - 2 - 8

فقط  من املطلوب من أعضاء مجلس  يتم تكريس موارد الشركة، بما في ذلك الوقت، واملواد واملعدات واملعلومات حصريا للعمل

اإلدارة، وكبار املدراء واملوظفين والذين يمثلون الشركة التصرف بمسؤولية واستخدام التقدير الصحيح للحفاظ على موارد 

الشركة  يكون املدراء هم املسئولين عن االستخدام السليم للموارد املخصصة إلداراتهم والعمل على حل جميع املشكالت ذات 

 صلة ال

ال يجوز، بصفة عامة، استخدام معدات الشركة، مثل أجهزة الكمبيوتر وآالت التصوير وأجهزة الفاكس، في إدارة األعما  

الخارجية أو لدعم أي نشاط يومي الخارجي الدينية والسياسية أو غيرها، باستثناء الدعم املطلوب من الشركة للمنظمات غير 
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ها في املهام املعتمدة من اإلدارة  يحظر طلا التبرعات أو توزيع املواد غير ذات الصلة بالعمل الهادفة للراح أو غيرها واستخدام

 أ ناء ساعات العمل 

من أجل حماية مصالح وأصو  الشركة وموظفينا، تحتفظ الشركة بالحق في مراقبة أو مراجعة جميع البيانات واملعلومات 

رامج املثبتة على أجهزة املوظف املمنوحة من قبل الشركة، أو جهازه اإللكتروني، الواردة على أجهزة الكمبيوتر والبيانات والب

واستخدام شبكة اإلنترنت أو الشبكة الداخلية للشركة  ونحن لن تتسامح مع استخدام موارد الشركة إلنشاء والوصو  إلى، 

ة، أو املواد الجنسية الفاضحة، أو الهجوم على وتخزين، وطباعة، وطلا، أو إرسا  أي مواد تتضمن املضايقة أو تهديد أو اإلساء

 الغير، أو أي استخدام خالف ذلك بطريقة غير الئقة 

 يجا توجيه االستفسارات املتعلقة باالستخدام السليم ملوارد الشركة لقسم االمتثا  

 

 التعامل العادل 8 - 2 - 8

املدراء واملوظفين االلتزام بالتعامل بعد  مع عمالء الشركة واملوردين يجا على أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة لها، وكبار 

واملنافسين، ومراجعين مستقلين، واملساهمين، واين بعضهم البعض، كما ال يجوز لهم الحصو  على ميزة غير عادلة من أي 

قائع املادية، أو أي شكل من أشكا  شخص عن طريق التالعا، أو اإلخفاء، أو إساءة استخدام املعلومات السرية ، أو تحريف الو 

 التعامل غير العاد  أو غيرها من املمارسات 

يتعين أن تكون بيئة عمل بيئة راعية للتعامل مع الجميع بكرامة واحترام  وتلتزم الشركة بخلق مثل هذه البيئة إلخراج اإلمكانات 

  الكاملة لكل شخص، وهو ما يساهم بدوره بشكل مباشر في نجا  أعمالها

وحيث أن الشركة هي صاحا العمل العاد  بين الجميع، في تلتزم بتوفير بيئة عمل خالية من التمييز بجميع أنواعه وادون أي 

سلوك تعسفي أو إساءة أو مضايقة  يجا على أي موظف يشعر باملضايقة أو التمييز ضده املبادرة باإلبالغ عن ذلك األمر إلى 

 ر، أو قسم املوارد البشرية، أو قسم االمتثا  رئيسه أو رئيسها، أو املدير مدي

 

 املبادئ التوجيهية للسلوك األخالقي 9 - 2 - 8

في بعض األحيان، قد تضطر اإلدارة العليا واملوظفون إلى اتخاذ القرارات التي ال يرغبون في إصدارها أو مواجهة القضايا التي 

الشركة ممارسة أقص ى قدر من العناية في اتخاذ القرارات مع الثقة بأن  يفضلون تجنبها  يجا على اإلدارة العليا واملوظفين في

الشركة تلتزم بالعمل بطريقة أخالقية وعادلة في جميع األوقات  في سبيل القيام بذلك، قد يتطلا األمر من الشركة أن تلتزم بأكثر 

 من الحد األدنى للمتطلبات القانونية 

السلوك األخالقي في الشركة ال يمكن أن تعالج كل قضية أو تقديم إجابات على كل حالة، وحيث أن املباد  التوجههية الخاصة ب

فإنه يجا التحلي بالسلوك األخالقي في الشركة طوا  ممارسة األعما  تجارية، واحيث يكون بمثابة توجيه دائم للشؤون اليومية 

 ألعما  الشركة 

من خال  أعمالها، مدى أهمية التقيد باألخالقيات والسلوك املنهي  إن السلوك  تتحمل اإلدارة العليا مسؤولية إضافية وهي إ بات،

 األخالقي هو محصلة التواصل والتطبيق الواضح واملباشر للتوقعات السلوكية التي حددتها وضعتها اإلدارة كمثا  يحتذي به 

األخالقية أو الشواغل التي أ يرت من قبل املوظفين واتخاذ تتحمل اإلدارة العليا مسئولية التعامل على وجه السرعة مع املسائل 

الخطوات املناسبة للتعامل مع هذه القضايا  يتعين على املدراء عدم اعتبار املخاوف األخالقية للموظفين بمثابة تهديدات أو 

 تحديات لسلطتهم، بل اعتبارها شكل آخر من أشكا  التشجيع على استمرار التواصل املنهي 

 

 

  ( : السياسة اإلبالغ عن املخالفات) سياسة التقارير السرية  20 - 2 - 8

إن كل موظف هو مورد رئيس ي للشركة للكشف عن أي ممارسات تجارية غير أخالقية أو غير مشروعة يقوم بها موظف أو 

اء أي سوء تصرف أو ممارسة أو عمل إن إخف موظفون أو عميل أو عمالء أو آخرون  ويجا إبالغ هذه املعلومات إلى اإلدارة العليا  

تجاري غير أخالقي أو غير مشروع والتغاض ي عنه أو إبداء التهاون تجاه مثل هذه املمارسة أو العمل الذي قد يكون املوظف الحظه 
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 ملكانة الشركة  ومن هنا فإن الشركة تتوقع من ا
 
 أو ضررا

 
 ماليا

 
ملوظفين إبداء أو فهمه من شأنه أن يعقد املشكلة وقد يسبا ضررا

 مخاوفهم، إذا كانت في محلها، إما لرؤسائهم أو لإلدارة العليا  

لدى الشركة سياسة قائمة فيما يتعلق بجميع املساهمين وإبداء أي مخاوف أخالقية أو تقديم أي دليل على سوء التصرف أو 

لداخلية واألمور املحاسبية التي هي محل االنتهاكات بشكل سري ودون خشية أي عقواة  قد تشمل املخاوف ضوابط املحاسبة ا

شك  يستطيع املوظفون إبداء مخاوفهم وشكوكهم وأي إدعاءات أخرى بوجود مخالفات قد تعرض مصالح الشركة للخطر 

 بالرجوع إلى سياسة الشركة حو  التنبيه  

 

 سياسة شركة األهلي للتكافل حول التنبيه 

 : مقدمة  ( أ

الشركة بتسيير أمور الشركة بشكل عاد  وشفاف عن طريق إتباع أعلى املعايير املهنية تتناو  هذه السياسة التزام 

واألمانة والنزاهة والسلوك األخالقي  وتضع هذه السياسة وتحدد اإلجراءات التي تسمح ملوظفي شركة األهلي للتكافل 

إن وظائف لجنة التنبيه من سوء واألطراف املعنية األخرى إلبداء مخاوفهم بشكل سري إلى رئيس لجنة املراجعة  

 التصرفات مناطة بلجنة املراجعة 

 الغرض  ( ب

يجا على جميع املوظفين الحفاظ على أعلى املستويات األخالقية التجارية في أدائهم ملسئولياتهم في  ( 2

تزام الشركة  وكموظفين وممثلين للشركة يجا علههم العمل بأمانة ونزاهة في أدائهم ملسئولياتهم واالل

 بجميع القوانين واألنظمة املحلية  

 على ذلك فإن كل موظف أو موظفة أو عضو في مجلس إدارة أو مسئو  في الشركة عليه مسئولية   ( 1
 
واناءا

 من قبل 
 
مستمرة في اإلبالغ عن أي نشاط أو نشاط مشبوه قد يكون نما إلى علمه أو علمها قد يكون محظورا

 
 
 فيما يتعلق بالحفاظ على مصالح الشركة  الشركة أو قد يعتبر حساسا

  : فيما يلي أهداف السياسة  ( 3

تقديم آلية للموظفين واملعنيين والشركاء التجاريين     إلخ لالتصا  بلجنة املراجعة في الشركة  ( 2) 

واإلفصا  عن أي ممارسات غير أخالقية أو غير سليمة أو أي إدعاء بوجود أي سلوك خاط  في 

 الشركة  

سواء  كانت تشكل مخالفة للنظام ) لتمكين الشخص الذي يالحظ وجود ممارسة غير أخالقية  ( 1) 

 من االتصا  بلجنة املراجعة دون إبالغ رؤسائهم بالضرورة   ( أم لم تشكل

 التعريفات ( ج

تعلقة لجنة املراجعة هي لجنة معينة من مجلس إدارة الشركة للمساعدة في مسئولياته اإلشرافية امل  ( 2

باملحاسبة املالية للشركة وأعما  إعداد التقارير وضوابط الرقابة وااللتزام باملتطلبات القانونية والنظامية 

 وأداء املراجعين الداخليين واملراجعين الخارجيين للشركة  

عضاء مجلس املوظف يعني كل موظف في الشركة سواء  كان يعمل في مقر الشركة أو في مواقعها بما في ذلك أ  ( 1

 إدارة الشركة  

 لشركة األهلي للتكافل   مدونة السلوكعني ت املدونة ( 3

اإلفصا  املحمي يعني أي اتصا  من شخص غير مجهو  يتم بحسن نية يتم فيه اإلفصا  أو بيان معلومات   ( 4

 قد تثبت القيام بعمل غير أخالقي أو غير سليم  
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 تم تقديم إفصا  م ( 5
 
حمي ضده أو فيما يتعلق به أو دليل تم الحصو  عليه أ ناء الشخص يعني شخصا

 مجريات التحقيق  

 عن أي عمل غير أخالقي تمت مالحظته   ( 6
 
املخبر يعني الشخص أو الذي يقدم أو املنشأة التي تقدم إفصاحا

وقد يكون املخبر موظفين أو مقاولين أو موظفي مقاولين أو عمالء أو جهات بائعة أو مراجعين داخليين أو 

 جهات أخرى  مراجعين خارجيين أو الجهات الرقابية املناط بها فرض تطبيق النظام أو 

السلوك األخالقي يعني االلتزام باملباد  املتعارف علهها فيما يتعلق بالصحيح والخطأ والتي تحكم نظام  ( 7

األخالق لدى الشركة بما في ذلك على سبيل املثا  ال الحصر املخالفات املالية وسوء املمارسة  / السلوك 

 املحاسبية  

والوعي والسلوك املنظم في مكان العمل والذي يجتهد للحفاظ على تقدير  لسلوك املنهي يعني إظهار املودةا ( 8

 إيجابي لآلخرين وتحاش ي اإلظهار املفرط للمشاعر العميقة  

 تطبيق السياسة ( د

تنطبق هذه السياسة على جميع موظفي الشركة  كما تنطبق على األطراف األخرى التي توافق على إتباع السياسات 

 ركة األهلي للتكافل  املعمو  بها لدى ش

 نطاق السياسة  ( ه

القصد من السياسة أن تغطي املعلومات التالية حو  املمارسات غير األخالقية وغير الصحيحة املشبوهة أو السلوك 

  : الخاط  التي يعتقد املوظفون بحسن نية أنها موجودة

 استغال  بيانات وسجالت الشركة   ( 2

 الخطر الفعلي واملحدد على الصحة والسالمة العامة   ( 1

 سوء استخدام السلطة   ( 3

 تسريا معلومات سرية أو مملوكة للشركة   ( 4

 مخالفة أي قانون أو نظام   ( 5

 اإلسراف الشديد أو سوء استغال  أموا  وأصو  الشركة   ( 6

 أمور املحاسبة واملراجعة التي هي محل شك   ( 7

 أي تحريف في أي إفصا  خطي أو شفوي تكون الشركة أو من ينوب عنها قد قدمته   ( 8

 أي حالة من حاالت التزوير   ( 9

 تضليل أو إكراه مراجعي الحسابات   ( 20

 للسياسات بما في ذلك  ( 22
 
 والسلوك   ياتاألخالق مدونةاألعما  التي تشكل انتهاكا

 ان وال يجا اعتبارها على أنها شاملة لكل ش يء  ن القائمة املبينة أعاله هي فقط للبيإ

 تكوين لجنة التنبيه  ( و

 كأعضاء في  ( 2
 
يجا أن يكون رئيس لجنة املراجعة هو رئيس "لجنة التنبيه" ويعمل أعضاء لجنة املراجعة أيضا

 لجنة التنبيه  

يجا أن يعهد إلى اللجنة بالعديد من الوظائف بموجا هذه السياسة بما في ذلك استالم اإلفصاحات  ( 1

 والتحقيق في األمور  

 

 : إجراءات التنبيه

 قنوات االتصا  ( أ



  دليل حوكمة الشركة            

 

 م1027 مايو 07             شركة األهلي للتكافل
 

73 

 

إن أي موظف يالحظ أي ممارسة غير أخالقية أو غير سليمة أو سلوك يدعي بأنه خاط  يجا عليه   ( 2

  : التنبيه وفيما يلي قنوات االتصا  اإلفصا  عنها إلى لجنة

 االتصا  الهاتفي  ( 2) 

 كتروني البريد االل ( 1) 

 (3 )  
 
 اإلبالغ عن املخاوف خطيا

 مع اللجنة  ( 4) 
 
 االجتماع شخصيا

املحاسبية يجوز توجههها إلى رئيس لجنة املراجعة في  / إن أي إفصاحات محمية تتعلق باألمور املالية  ( 1

 الشركة، إذا أراد املخبر القيام بذلك، للتحقيق فهها 

 لضمان فهم األمور املثارة بشكل واضح  وإذا   ( 3
 
يجا أن تكون جميع اإلفصاحات خطية والتصريح عنها خطيا

 فإن التقارير الشفوية يجا أن يتم عا
 
رئيس لجنة  / دة تو يقها من قبل أعضاء تم التصريح عنها شفويا

 التنبيه  

 التحقيق ( ب

يجا على لجنة املراجعة أن تحقق بالشكل املناسا وعلى وجه السرعة في جميع التقارير التي يتم استالمها   ( 2

 ممن هم غير مجهولين  

مستندات وفحص أي موظف من موظفي  / يجا أن يكون للجنة املراجعة الحق في طلا أي معلومات   ( 1

قد تعتبر اللجنة أن من املناسا فحصه لغرض إجراء  ( أو أشخاص آخرين) الشركة أو شخص آخر 

 تحقيق بموجا هذه السياسة  

 على ما يتوصل إليه أعضاء لجنة    ( 3
 
على رئيس لجنة املراجعة رفع توصية إلى مجلس إدارة الشركة بناءا

 املراجعة من نتائج 

 رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة  ( ج

 حو  األمر إلى مجلس 
 
عندما تعتبر لجنة املراجعة أن تحقيقها قد تم استكماله فعلى لجنة املراجعة أن تقدم تقريرا

 اإلدارة مع توصيتها باتخاذ مزيد من اإلجراءات على أساس كل حالة على حدة  

 العالج والضبط ( د

 أو مخالفة أخالقية قد حدث أو حد ت فعليه اتإذا قرر مجلس اإلدارة أن تو 
 
 : خاذ اإلجراء التالي لتصحيح الوضعاطؤا

أي شخص يثبت ارتكابه ملخالفة نظام السلوك لدى شركة األهلي للتكافل يخضع إلجراء تأديبي يصل إلى  ( 2

 إنهاء خدمته  

للتأكد من الكشف املبكر عن  يجا وضع اإلجراءات والسياسات والضوابط املالئمة في جميع اإلدارات ( 1

 املخالفات املما لة 

أنه يلقن  ( ب) باالنتقام من الشاكي  ( أ) أ ناء فترة التحقيق أو أي وقت بعدها، إذا تبين أن أي موظف يقوم   ( 3

 انه يعبث باألدلة فإن ذلك يؤدي إلى إجراء تأديبي قاس بما في ذلك إنهاء الخدمة  ( ج)  الشهود

 ورفع التقاريرالتو يق  ( ه

يجا االحتفاظ بجميع الو ائق املتعلقة بالشكوى  بما في ذلك على سبيل املثا  ال الحصر تقرير لجنة  ( 2

املراجعة والتقرير عن اإلجراء التصحييي املتخذ على أن يتم االحتفاظ بها للفترة التي تعتبر ضرورية  ولكن 

 نوات  س ( 20) يجا االحتفاظ بها لفترة ال تقل عن عشرة 

 باإلجراء التصحييي   ( 1
 
 وإذا قررت لجنة املراجعة أن من املالئم القيام بذلك فإن إشعارا

 
إذا كان ذلك ممكنا

 يجا أن يتم تقديمه إلى الشخص الذي قدم الشكوى  
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 الحماية  ( و

يجا عدم ممارسة أي تمييز أو مضايقة أو تعريض للمعاناة أو أي إجراء وظيفي غير منصف مثل االنتقام  ( 2

من املوظف أو تهديده أو تخويفه بإنهاء أو تعليق الخدمة أو اتخاذ إجراء تأديبي بحقه أو نقله من مكان 

 عمله أو تنزيل درجته أو رفض ترقيته أو أي إجراء مما ل  

بر اإلبالغ عن أي مخالفة مذكورة في الفقرة أعاله إلى رئيس لجنة التنبيه الذي يتوجا عليه يجوز للمخ  ( 1

  : التحقيق فهها ورفع توصية إلى اإلدارة باتخاذ اإلجراء املناسا الذي يشمل من بين أشياء أخرى على ما يلي

 إعادة املوظف إلى نفس الوظيفة أو إلى وظيفة مما لة   ( 2) 

 يض عن الرواتا واألتعاب أو أي مكافآت تم فقدانها  طلا تعو  ( 1) 

 أمور أخرى  ( ز

 الشكاوى من غير املعروفين    ( 2

السياسة بقبو  شكاوى من أشخاص غير معروفين  ولتبرير الشكوى والتحقيق فهها يجا  هذه ال تسمح

 على األشخاص إضافة أسمائهم إلى أي شكوى يتقدمون بها  

 السرية   ( 1

على الشركة التعامل مع جميع اإلفصاحات بشكل حساس والعمل على الحفاظ على أي فرد يتقدم بشكوى 

 مصدر املعلومات وقد يحتاج الشخص املفصح عن 
 
سرية وحمايته  ولكن عملية التحقيق قد تكشف حتما

 إذا ما نشأت إجراءات قضائية  
 
 املعلومات إلى تقديم بيان ال يمكن اإلبقاء عليه سريا

 اإلدعاءات غير الصحيحة واإليذاء واملضايقة ( 3

 قد تقدم 
 
إذا تقدم أي فرد بإدعاء لم يتم تأكيده في التحقيقات الالحقة وأظهر التحقيق أن شخصا

بإدعاءات لإليذاء واملضايقة لرفع مكانته أو ألسباب غير أخالقية وخاصة إذا أصر أو أصرت على تقديم 

 : تأديبي ضد ذلك الشخص  وقد يشمل اإلجراء التأديبي ما يلياإلدعاءات فيجوز اتخاذ إجراء 

   ( مع دفع األجر) تعليق الخدمة  ( 2) 

   ( دون دفع األجر) تعليق الخدمة  ( 1) 

 إصدار إنذار خطي   ( 3) 

  تخفيض الدرجة ( 4) 

 إنهاء الخدمة  ( 5) 

 اإلشعارات ( 4

إن جميع رؤساء اإلدارات مطالبون باإلبالغ عن وجود هذه السياسة وإيصا  محتوياتها إلى املوظفين في 

إداراتهم  ويجا إبالغ املوظفين املستجدين حو  هذه السياسة من قبل إدارة املوارد البشرية والشئون 

 اإلدارية ويجا تقديم بيان في هذا الشأن بشكل دوري إلى لجنة املراجعة  

 املراجعة السنوية  ( 5

 وإجراء تعديالت إذا دعت الحاجة لذلك التي يتقرر أن 
 
على لجنة املراجعة مراجعة إجراءات "التنبيه" سنويا

من املالئم إجراؤها  ولكن ال تكون مثل هذه التعديالت أو املراجعات ملزمة للموظفين ما لم يتم إبالغها 

 إلى املوظفين  
 
 خطيا

 املتابعة  ( 6

 مسئولية متابعة السياسة واإلجراءات املبينة في هذه الو يقة تقع على عاتق لجنة املراجعة إن 
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 سياسة التعامل مع مساهمي األقلية 1 - 8

 التعريف 2 - 1 - 8

 مساهمو األقلية هم أولئك املساهمون الذي يمثلون فئة من املساهمين ال تسيطر على الشركة وعليه فإنهم ال يستطيعون التأ ير

 على الشركة   

 

 الغرض 8-1-1

إن الغرض من هذه السياسة هو التأكيد على وجود حماية لحقوق ومصالح جميع فئات املساهمين وكذلك ملنع أي تعارض في 

املصالح  إن القصد من السياسة هو متابعة مصالح املساهمين ومتابعة الحوار املتعلق بحوكمة الشركات وضمان املعاملة 

 مين  العادلة لكافة املساه

 

 املسئوليات  3 - 1 - 8

على مجلس اإلدارة فحص األمور الواردة من مساهمي األقلية وشر  أشكا  حقوق املساهمين والقيام بدور الوسيط في  ( أ

 الخالفات بين أطراف الخالف الذي له عالقة بالشركة 

لسياسة الشركة حو  املعلومات عند  على املجلس اإلشراف على تنفيذ السلطات التنفيذية لشركة األهلي للتكافل ( ب

تعامله مع موضوع التحكم في وصو  مساهمي األقلية لقنوات يتم من خاللها اإلفصا  عن املعلومات  وعلى مجلس 

اإلدارة وضع مسودات بالتوصيات املتعلقة بتحسين وظيفة االتصا  واالنفتا  والشفافية واملساواة في الحقوق لجميع 

 املعلومات املطلواة في الوقت املناسا املساهمين والستالم 

على املجلس القيام بفحص أولي لجميع املسودات املتعلقة باإلجراءات الهامة التي تتخذها الشركة فيما يتعلق بحماية  ( ج

حقوق مساهمي األقلية والتأكيد على إجراءات إضافية تضمن إتاحة الفرصة ملساهمي األقلية للتأ ير على متابعة هذه 

 جراءات  اإل 

 التقدم  ( د
 
على املجلس القيام بفحص أولي لخمور املتعلقة باإلعداد الجتماع املساهمين وعقد هذا االجتماع  وعليه أيضا

 
 
بتوصيات حو  اإلجراءات التي تؤكد وجود ضمانات إضافية ملمارسة مساهمي األقلية لحقوقهم  وعلى املجلس ممثال

 اد حوار خارج القواعد اإللزامية أو اإلجراءات الرسمية لالجتماع  في غالبية أعضاءه حضور اجتماعات املساهمين إليج

  : مجلس اإلدارة، من موقف حماية حقوق مساهمي األقلية، إجراء التحليل التالي ىعل ( ه

 النظام األساس ي والو ائق الداخلية للشركة    ( 2

 التشريعات الحالية وأفضل ممارسة لتطبيقها    ( 1

 ئدة لحوكمة الشركات  املعايير الرا  ( 3

 مسودة أنظمة وقرارات الجهات الواضعة لخنظمة    ( 4

 في شكل تقارير واستنتاجات واستعراض للنتائج   ( و
 
 يجا صياغة نتائج التحليل الذي يتم القيام به رسميا

 

 

 

 

 

 

 املالحق
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 ملتطلبات واحتياجات العمل  
 
 يجوز للمجلس أن يختار إجراء تعديل أو إضافة أو تحديث عند الحاجة وحسا الحاجة وفقا

 

  : 2امللحق رقم 

 
 
 استبيان االستقاللية للمرشحين املتقدمين لعضوية املجلس واملطلوب توقيعه من قبل جميع أعضاء مجلس اإلدارة سنويا

:  

 

 في مجلس إدارتهاأذكر أسماء الشرك  ( أ
 
  : ات التي كنت عضوا

  : 2الشركة رقم 

  : اسم الشركة

  : عدد أعضاء مجلس اإلدارة

 فترة العضوية من سنة        إلى سنة           : تواري  العضوية في املجلس

 مستقل  غير تنفيذي     تنفيذي  : طبيعة العضوية

 

  : 1الشركة رقم 

  : اسم الشركة

  : مجلس اإلدارةعدد أعضاء 

 فترة العضوية من سنة        إلى سنة           : تواري  العضوية في املجلس

 مستقل  غير تنفيذي     تنفيذي  : طبيعة العضوية

 

  : 3الشركة رقم 

  : اسم الشركة

  : عدد أعضاء مجلس اإلدارة

 فترة العضوية من سنة        إلى سنة           : تواري  العضوية في املجلس

 مستقل  غير تنفيذي     تنفيذي  : طبيعة العضوية

 

  : 4الشركة رقم 

  : اسم الشركة

  : عدد أعضاء مجلس اإلدارة

 فترة العضوية من سنة        إلى سنة           : تواري  العضوية في املجلس

 مستقل  غير تنفيذي     تنفيذي  : طبيعة العضوية

 

  : املعلومات الشخصية ( ب

 االسم الكامل : 

  االسماء األخرى :  

  املسمى الوظيفي / املهنة 
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 ومسئوليات وواجبات الوظيفة املرشح لها وأرفق أحدث بيان لسيرتك الذاتي 
 
 أذكر وصف وظيفتك كامال

 العنوان 

 تاري  ومكان امليالد 

  الجنسية 

 املؤهالت 

الوظائف السابقة، الشركة، ) أذكر التفاصيل بما في ذلك  : في مجال العمل للسنوات العشر السابقةالخبرة  ( ج

 . ( التواريخ، املسئوليات والواجبات وأسباب ترك العمل

 ؟ ( بين التفاصيل) باإلشارة إلى السؤال السابق أين عملت كعضو مجلس إدارة أو كمدير   ( د

 مساهم في   ( هـ
 
أي شركة تخضع في الوقت الحالي أو لديها خطط لتصبح في املستقبل خاضعة لنظام هل أنت حاليا

الحوكمة الصادر عن هيئة السوق املالية أو الجهة الرقابية املشرفة على شركات التأمين في اململكة العربية 

 ؟ ( بين التفاصيل) السعودية 

 ؟ ( بين التفاصيل) باإلشارة إلى البنود "ج" و "د" و "هـ" هل ألي من هذه الشركات عالقة بشركة األهلي للتكافل   ( و

  : معلومات حسن السلوك  ( ز

 من قبل أي محكمة أو أي جهة مناط بها فرض تطبيق القانون؟ 
 
 هل تمت إدانتك جنائيا

 أعمالك أو أنشطتك املالية؟  هل صدر قرار بحق من محكمة فيما يتعلق بأي تحقيق في 

  في مجلس إدارة أي شركة تم فهها عز  أعضاء في مجلس اإلدارة؟ 
 
 هل كنت عضوا

  في مجلس إدارة في أي شركة أعلنت إفالسها ؟ 
 
 هل كنت عضوا

  هل تم إنهاء خدماتك كعضو مجلس إدارة في أي شركة؟ 

 هل كنت في منصا مدير وتم سحا صالحياتك في ذلك املنصا ؟ 

 ل سبق وأن عجزت عن دفع أي دين وإذا كان األمر كذلك هل تم تقديم تمويل جديد أو صدر إعفاء من ه

 القرض في تلك الحالة؟ 

  هل خضعت لحالة إفالس بأمر من املحكمة؟ 

  هل حصلت على أي أمر من أي جهة سلطة صلح؟ 

 : معلومات أخرى   ( ح

 تواصل شغل منصا في املكان الذي تعمل فيه أو إذا تم اختيارك كعضو مجلس إدارة األهلي تكافل هل س

 تقديم املشورة أو اتخاذ القرارات لشركة أخرى؟ 

  كم عدد األسهم التي تملكها أو يملكها أقاراك انخرون في شركة األهلي للتكافل؟ 

  في شركة األهلي للتكافل بصفة و  ي أو بالنيابة عن أحد؟ 
 
 هل تمتلك أنت أو أقاراك انخرون سهما

  لديك أقارب في مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل أو مجموعة شركاتها؟ هل 

  هل لديك أقارب من كبار التنفيذيين في شركة األهلي للتكافل أو مجموعة شركاتها؟ إذا كان الجواب بنعم املرجو

 اإلفادة عن صلة القرابة مع ذلك القريا؟ 

  هل كنت خال  السنوات الثالث املاضية شريك أعما  رئيس للشركة؟ 

  هل التحقت خال  السنوات الثالث املاضية بشركة استشارية تقدم خدمات استشارية للشركة أو أي من

 الشركات املرتبطة بها؟ 

 رتبطة بهم أو هل لديك روابط مع أي من مراجعي الحسابات الخارجيين الحاليين للشركة أو أي من الشركات امل

 أنت موظف لديهم؟
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  : بيانات املعرفين ( ط

  : 2املعرف رقم 

  : االسم

  : الوظيفة

  : رقم الهاتف

  : رقم الفاكس

 : البريد االليكتروني

 

 : 1املعرف رقم 

  : االسم

  : الوظيفة

  : رقم الهاتف

  : رقم الفاكس

 : البريد االليكتروني

 

  : 3املعرف رقم 

  : االسم

  : الوظيفة

  : رقم الهاتف

  : رقم الفاكس

 : البريد االليكتروني

 

  : إن جميع املعلومات املقدمة بعاليه صحيحة وقد تم التوقيع عليه من قبل

ـــ : االســــم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  ـــ

ـــ : التاري  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

  : التوقيع

  

 

 

 

 

 

 

 

 املصالح تضارببيان عدم  : 1ق رقم حلامل
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  : أنني لست انن ولم أكن في أي وقت خال  السنة السابقة ( فيما عدا ما تم بيانه أدناه) أشهد بموجبه 

، سواء  كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في أي ترتيا أو اتفاقية أو استثمار أو أي نشاط آخر مع أي  ( 2
 
مشاركا

جهة بائعة أو مورد أو طرف آخر يقوم بعمل تجاري مع شركة األهلي للتكافل نتج عنه أو قد ينتج عنه منفعة شخصية 

 لي  

، سواء  كان ذلك بصفة مباشرة أم غ ( 1
 
 2،000تزيد في قيمتها عن ) ير مباشرة، ألي مبالغ رواتا أو قروض أو منح مستلما

من أي نوع أو أي خدمة مجانية أو خصم أتعاب أخرى من أو بالنيابة عن أي شخص آخر أو مؤسسة  ( ريا  سعودي

 أخرى مشترك أو مشتركة في أي معاملة مع شركة األهلي للتكافل  

 

عاله قد تم بيانها أدناه مع وصف كامل للمعامالت وللمصلحة، سواء  كانت مباشرة أم غير أ 1أو  2إن أي استثناءات للنقطة 

في املنشآت أو املؤسسات التي لها معامالت مع  ( أو قمت بها أو تملكتها خال  السنة السابقة) مباشرة، التي أقوم بها أو أملكها 

 شركة األهلي للتكافل  

 

وأشهد إضافة لذلك بأنني، ال أنا وال أي من أفراد أسرتي املباشرين، أملك أو يملك أي مصلحة سواء  كانت مالية أم غير مالية لم 

 يتم اإلفصا  عنها إلى مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل قد تؤ ر بشكل معقو  أو تبدو أنها تو ر على وظيفتي  

 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                          

 

 التوقيع                             التاري                         

 
 
                                                   : االسم مطبوعا
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  : 3امللحق رقم 

 

 التقييم الذاتي ملجلس اإلدارة

 

 رئيس مجلس اإلدارة - 2القسم 

 األداء الحالي

 ال أوافق 

 بقوة 

 ال اعترض  ال أوافق

 وال أوافق

 أوافق بقوة أوافق

 : تم خال  سنة الحوكمة الحالية

 ( فيما يتعلق برئيس مجلس اإلدارة) 

2 1 3 4 5 

توظيف واختيار وتعيين رئيس مجلس اإلدارة من قبل  ( 2

مجلس اإلدارة وقد قدم املجلس توقعات ومؤهالت 

 خطية بوضو  للوظيفة وكذلك تعويض معقو   

     

دورها وقد  / تعريفها بوضو  وادوره  / تم تعريفه  ( 1

عملت بدقة بصفة الحوكمة املركزة على  / عمل 

 الحوكمة وسياسة املتابعة والتخطيط  

     

      شجع النقاش املفتو  أ ناء اجتماعات املجلس   ( 3

 للنقاش في االجتماعات   ( 4
 
 كافيا

 
      أعطى وقتا

      أدرج ما هو مهم في جدو  األعما    ( 5

قدم مادة كافية ومالئمة إلرسالها إلى أعضاء املجلس  ( 6

 قبل االجتماعات  

     

      شجع مشاركة األعضاء في االجتماعات  ( 7

 عن األعضاء الرئيسيين انخرين في  ( 8
 
 كافيا

 
قدم تعريفا

 اإلدارة إلى مجلس اإلدارة  

     

تأكد من تقديم عروض بيانية نوعية إلى املجلس  ( 9

 ولجانه  

     

قام بشكل كاف بتوجيه األعضاء الجدد في مجلس  ( 20

 اإلدارة  

     

قام باالتصا  بشكل كاف مع أعضاء املجلس بين  ( 22

 تواري  االجتماعات  

     

      تأكد من تقديم معلومات مالية كافية إلى املجلس   ( 21

تأكد من تقديم معلومات كافية عن املنافسين إلى  ( 23

 مجلس اإلدارة  

     

سمح للمجلس بمناقشة األمور الهامة قبل وضع  ( 24

 الخطط  

     

      مكن من تعريف املجلس بجميع جوانا األمور  ( 25

 كقائد   ( 26
 
 عموما

 
      كان فّعاال

    إيضا  ما هو التغيير الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى تحسين  ( 27
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سيتم طباعة مالحظاتك وتلخيصها ) فعالية الرئيس؟ 

قبل أن يتم تقديمها إلى لإلبقاء على اسمك غير معرف 

   ( الرئيس

 

 
 ـــ املجلس 1القسم 

 األداء الحالي

 ال أوافق 

 بقوة

 ال اعترض ال أوافق

 وال أوافق 

 أوافق بقوة أوافق

 5 4 3 1 2  : كان املجلس خال  سنة الحوكمة الحالية

 بما فيه الكفاية للرئيس التنفيذي   ( 2
 
      داعما

كان يوجد العدد الصحيح من لجان املجلس ألداء  ( 1

 العمل  

     

 مؤهلين ألداء مهامهم   ( 3
 
      ضمت لجان املجلس أشخاصا

 ومعلومات منتظمة فيما يتعلق  ( 4
 
 منتظما

 
قدم تدريبا

 بمسئوليات األعضاء  

     

تم تزويد جميع أعضاء املجلس بدليل األعضاء  ( 5

واطالعهم على إطار حوكمة الشركات لشركة األهلي 

 للتكافل  

     

أطلعت لجان املجلس أعضاء املجلس انخرين حسا  ( 6

 األصو  

     

 في تحديد واتخاذ القرارات التي تؤ ر على  ( 7
 
واضحا

أهداف املؤسسة من خال  التخطيط املناسا 

 والواقعي  

     

       : شارك املجلس بفعالية في

      التخطيط االستراتيجي للشركة  ( 2

      متابعة استراتيجية الشركة   ( 1

      االطالع على أداء الشركة التشغيلي واملالي  ( 3

االطالع على هيكل الحوكمة لدى الشركة وجميع  ( 4

 األنظمة األساسية خال  سنة الحوكمة هذه 

     

وضع خطط نقل املسئولية املتعلقة بالوظائف  ( 5

 الرئيسية  

     

      تقييم رئيس مجلس اإلدارة  ( 6

      اتخاذ القرارات املتعلقة بالتعويض  ( 7

      االطالع على أداء اإلدارة وأخالقها  ( 8

توجيه أعضاء مجلس اإلدارة الجدد وتعريفهم برسالة  ( 9

وسياساتها شركة األهلي للتكافل ونظامها األساس ي 

 إضافة إلى أدوارهم كأعضاء مجلس إدارة 
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حماية الخصوصية ملا حدث في اجتماعات املجلس  ( 20

 األسس اإلضافية 

     

       : املعايير اإلضافية

قام املجلس بعمله كهيئة حاكمة لشركة األهلي  ( 22

للتكافل بالنيابة عن املساهمين واملعنيين انخرين مع 

 القيام باألهداف االستراتيجية لشركة األهلي للتكافل  

     

      امتنع املجلس عن إدارة التفاصيل   ( 21

لدى املجلس سياسة خطية تمنع املوظفين وأفراد  ( 23

أسر املوظفين املباشرة من العمل كأعضاء في لجان 

املجلس  وقد التزم املجلس بهذه السياسة خال  سنة 

 الحوكمة هذه  

     

تحاش ي مجلس اإلدارة تعارض املصالح وقام جميع  ( 24

أعضاء املجلس باالطالع على السياسة حو  تعارض 

 املصالح والتوقيع على إقرار بااللتزام بها  

     

تم اطالع املجلس على أي معامالت بين أعضاء املجلس  ( 25

أو عائالتهم وكان هناك إفصا  كامل لكل من الجمهور 

 والجهات الرقابية  

     

 وتمت  ( 26
 
كان عدد مرات اجتماع املجلس مالئما

 االجتماعات على أساس ربع سنوي على األقل 

     

27 )   
 
      كان مكان اجتماعات املجلس مرضيا

      كانت التسهيالت في مكان عقد االجتماعات مرضية   ( 28

 من العدد الصحيح من األعضاء  ( 29
 
      كان املجلس مكونا

كان في جميع اجتماعات املجلس جداو  أعما  خطية  ( 10

وتم تقديم املواد املتعلقة بالقرارات الهامة إلى املجلس 

 قبل االجتماعات  

بين عدد املرات التي لم تكن فهها املواد كافية أو تم 

 توزيعها في الوقت املناسا 

     

سهلت اجتماعات املجلس التركيز على تقدم سير  ( 12

 يتعلق بتحقيق األمور التنظيمية الهامة العمل فيما 

     

تم تزويد املجلس بتقارير منتظمة عن األمور املالية  ( 11

واملوازنات التقديرية واملنتجات والبرامج واألداء وغيرها 

 من األمور الهامة  

     

قام املجلس بانتظام بمتابعة وتقييم تقدم سير العمل  ( 13

في األهداف االستراتيجية لشركة األهلي للتكافل 

 البرامج   / وتنفيذ املنتجات 

     

عالج املجلس بشكل فّعا  األمور املستعجلة التي  ( 14

 نشأت بين اجتماعات املجلس النظامية 

     

كانت عملية اختيار أعضاء مجلس اإلدارة الجدد  ( 15

 مالئمة  
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 من مجموعة متنوعة من األعضاء  ( 16
 
) كان املجلس مكونا

   ( من حيث السن واملعرفة والخبرة    إلخ

     

تم اإلفصا  بشكل كاف عن تكون املجلس بما في ذلك  ( 17

 ملا 
 
البيانات عن رئيس املجلس وجميع األعضاء وفقا

 بموجا األنظمة هو مطلوب 

     

18 )   
 
 كان املجلس فّعاال

 
      عموما

ما هو التغير الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى تحسين  ( 19

سيتم طباعة ) فّعالية املجلس إلى أقص ى حد ؟ 

مالحظاتك وتلخيصها لإلبقاء على اسمك غير معروف 

   ( قبل عرضها على الرئيس

     

 

ـــ األسئلة املطلوب اإلجابة علهها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بصفتهم  بصفتهم الفرديةـــ أعضاء مجلس اإلدارة  3القسم 

 الفردية بالنسبة ألنفسهم ولخعضاء انخرين في املجلس  

 

  : هل حضرت أنت وأعضاء مجلس اإلدارة انخرين خال  سنة الحوكمة الحالية

  : ثلثي اجتماعات املجلس على األقل ( 2

  : نفسكمالحظاتك عن 

  : مالحظاتك عن األعضاء انخرين في املجلس

 الجتماعات املجلس  ( 1
 
 جيدا

 
 : كنت مستعدا

 : مالحظاتك عن نفسك

  : مالحظاتك عن األعضاء انخرين في املجلس

  : املشاركة بنشاط في اجتماعات املجلس ( 3

  : مالحظاتك عن نفسك

  : مالحظاتك عن األعضاء انخرين في املجلس

 

  : املشاركون الرئيسيون في املجلس  ( 4

  : مالحظاتك عن نفسك

  : مالحظاتك عن أعضاء املجلس انخرين

 

  : االنفتاح على االقتراحات واألفكار  ( 5

 : مالحظاتك عن نفسك

 : الحظاتك عن األعضاء انخرين في املجلسم

 

  : مساءلة الرئيس بما فيه الكفاية  ( 6

 : مالحظاتك عن نفسك

 : ظاتك عن األعضاء انخرين في املجلسمالح
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  : دعم الرئيس بما فيه الكفاية  ( 7

  : مالحظاتك عن نفسك

 : مالحظاتك عن األعضاء انخرين في املجلس

 

 : املشاركة بنشاط في الحوكمة واملتابعة وعملية التخطيط ( 8

  : مالحظاتك عن نفسك

  : مالحظاتك عن األعضاء انخرين في املجلس


