
 

 
 

  
 (األول)اإلجتماع  العادية تدعو شركة مالذ للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة

 
وذلك في تمام  (األول)اإلجتماع  العادية اجتماع الجمعية العامةالسادة المساهمين لحضور  يسر مجلس إدارة شركة مالذ للتأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى

م في مركز الملك سلمان االجتماعي 2017 ديسمبر 27هـ )حسب تقويم أم القرى( الموافق 1439ربيع اآلخر 9 األربعاءمساًء يوم  والنصف السابعةالساعة 
 :وذلك للنظر في جدول األعمال التالي (https://goo.gl/maps/D7ZWpWETaUM2)رابط مقر االجتماع على محرك البحث قوقل :  بمدينة الرياض

 

 فترة عملالتصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ صالح عبدالرحمن السماعيل عضو مستقل في لجنة المراجعة من تاريخ الجمعية وحتى نهاية  (1

 م وذلك بداًل من العضو المستقيل األستاذ/ نايف صالح الخمشي )عضو مستقل(. )مرفق السيرة الذاتية(.2019أبريل  5اللجنة الحالية بتاريخ 
 

 التصويت على تحديث دليل الحوكمة الخاص بالشركة )مرفق( والذي يتضمن التالي: (2

  الئحة لجنة المراجعة 

 الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت 
 ة اللجنة التنفيذيةالئح 
 الئحة لجنة االستثمار 
 الئحة لجنة المخاطر 

 .سياسة ومعايير العضوية في مجلس اإلدارة 

 سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة واإلدارة التنفيذية 

 
مال الجمعية باستخدام الرابط التالي المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود جدول أع وسيكون بمقدور

http://tadawulaty.com.sa  ف يتم االعالن الحقا عن المواعيد و ، وسعلمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاح مجانًا لجميع المساهمين
 بعد على بنود الجمعية .بداية ونهاية التصويت عن بالخاصة 

ع األوراق المالية الكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايد و
وكل شخصًا آخر أن ي ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور ،)مركز اإليداع( بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب االنظمة واللوائح

أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في االجتماع بموجب  لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس اإلدارة
ص المرخص لهم بأعمال التوثيق على أن يتم من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية أو كتابة العدل أو األشخا وكالة خطية على أن تكون الوكاالت مصدقة

مساهم يرغب في  كما يجب على كل ،أن يتم ابراز اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعيةبيومين و نسخة التوكيل إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية   إرسال
مع العلم أنه اليكون انعقاد الجمعية العامة العادية )األجتماع ، الشخصيةإبراز إثبات  مع قبل الموعد بوقت كافيحضور االجتماع التواجد في مقر االجتماع 

ربع رأس مال الشركة على األقل، علمًا بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني إلنعقاد اإلجتماع األول فإنه األول( صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون 
ولمزيد من المعلومات حضر.  نحدة من انتهاء المدة المحددة لإلجتماع األول، ويكون اإلجتماع الثاني صحيحًا بمسوف يتم انعقاد اإلجتماع الثاني بعد ساعة وا
       amalath@malath.com.sبريد االلكتروني  - 011-4168333فاكس  - 011-4168222االتصال على إدارة عالقات المساهمين:هاتف 

  
 واهلل الموفق.  

 
 

https://goo.gl/maps/D7ZWpWETaUM2
mailto:malath@malath.com.sa


 

 
 

 
 وكالة

 
الجنسية ............... بموجب هوية شخصية رقم )..............................( أو  .......................................م) األسم رباعي (المساه أنا

سم إشركة )رقم اإلقامة أو جواز سفر رقم لغير السعوديين صادرة من ).........( بصفتي) الشخصية( أو )مفوض بالتوقيع عن / مدير/ رئيس مجلس إدارة 
......................... من أسهم شركة مالذ للتأمين التعاوني)مساهمة سعودية( المسجلة في السجل التجاري في الشركة الموكلة (( ومالك )ة(ألسهم عددها 

( من النظام األساس للشركة فأنني بهذا أوكل) أسم الوكيل رباعي.......................( 25واستنادًا لنص المادة رقم ) 1010231787هـ برقم 07/04/1428
، المملكة العربية الرياض مركز الملك سلمان االجتماعي  بمدينة في( الذي سيعقد األول)االجتماع  العادية حضور اجتماع الجمعية العامة ينوب عني في

وكلته  . وقدم2017 ديسمبر 27)حسب تقويم أم القرى( الموافق  هـ1439 ربيع اآلخر 9 ءاألربعايوم من والنصف مساًء  السابعةتمام الساعة في  السعودية
توقيع نيابة عني بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول األعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، وال

 .جتماع الحق يؤجل إليهعلى كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه االجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا االجتماع أو أي ا
 

 حرر بتاريخ ..../..../........هـ  الموافق ..../..../........م.
 : ...................................أسم موقع التوكيل 

 ...................................       صفة موقع التوكيل: 
 : .......................................السفر لغير السعوديين(رقم السجل المدني لموقع التوكيل )أو رقم اإلقامة او جواز 

 توقيع الموكل )باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصًا معنويًا(:.............................................
 :....................................التصديق

 
 
 



 

 السيرة الذاتية( 1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح .1

 اإلسم الرباعي
 صالح عبدالرحمن عبدالعزيز السماعيل

 الجنسية
 سعودي

 تاريخ الميالد
 م15/7/1942

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح .2

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م

1 
 اوستن/  ادورد سانت جامعة م19/5/1979 ادارة بكاليوريوس

 تكساس

2 
 اوستن/  ادورد سانت جامعة م16/8/1980 إدارة اعمال ماجستير

 تكساس

3 
SOCPA الهيئة السعودية للمحاسبين  م21/7/1997 محاسب قانوني

 القانونين

 الخبرات العملية للعضو المرشح .3

 مجاالت الخبرة الفترة

 عام مدير والتسجيل و القبول قسم والموظفين، رئيس المالية الشئون مديرمعهد اإلدارة العامة:  م1981 –م 1963

 الخاصة ومدير عام التخطيط والتطوير البرامج

واإلدارية )وزير  المالية الشئون عام العربي: مدير الخليج لدول التعاون لمجلس العامة األمانة م 2002 –م 1981

 مفوض(

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو  .4

 اللجان المنبثقة منها:

 م

 النشاط الرئيس اسم الشركة

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 شخصية إعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 مساهمة المراجعة لجنة شخصيةبصفتة ال مستقل أعمال بنكية البنك العربي الوطني 1

 مساهمة المراجعة لجنة شخصيةبصفتة ال مستقل اسمنت الجنوبية اسمنت شركة 2

تبادل المعلومات  تبادل شركة 3
 إلكترونيا  

 غير مدرجة المراجعة لجنة شخصيةبصفتة ال مستقل

األستثمار  سالك شركة 4
الزراعي واإلنتاج 

 الحيواني

 غير مدرجة المراجعة لجنة شخصيةبصفتة ال مستقل
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 الالئحة الداخلية للحوكمة
 شركة مالذ للتأمين التعاوني

 
 

 )قبل التعديل(
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 مقدمة: 
للتأمين موظفي شركة مالذ لاالدار  العليا و و  دار االمساهمين ومجلس للأن يكون مرجعا هو الهدف من هذا الدليل 

وأهدافها لتحقيق خطط الشركة لى تحقيق الجود  واالمتياز إترمي  التي مجموعة من القواعد عن طريق، التعاوني
من أجل ضمان االلتزام بأفضل  ،وتوضيح القواعد والمعايير المنظمة إلدار  الشركات المساهمة المدرجة في السوق

إن الحوكمة، في طبيعة األمر،  .ة حقوق المساهمين و حقوق أصحاب المصالحممارسات الحوكمة التي تكفل حماي
أي وجود قوانين تنظم العالقات بين العناصر الرئيسة التي تؤثر على األداء، وهي كذلك تتضمن المكونات  ;تعني النظام

 لياتهم.ؤو المستقبلية لتغذية الشركة إضافة إلى تعريف المجموعة التي تشرف على ذلك ومس
لقد وافقت الشركة على تنفيذ معايير حوكمة الشركات باعتبارها عنصرا أساسيا لضمان النجاح الذي يحتاج إلى إطار 
عطاء صور   واضح من الشفافية واإلفصاح يضمن لمجلس اإلدار  عمل كل شيء للحفاظ على مصلحة المشاركين وا 

 صادقة وحقيقية لموقف الشركة المالي ونتائج أعمالها.
 االستناد في هذا الدليل على:وتم 

  السعودي. العربي عن مؤسسة النقد  الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر 

  الصادر  عن هيئة سوق المال والقواعد واللوائح ذات الصلة. حوكمة الشركاتالئحة 

 ودي.الئحة حوكمة شركات التأمين الصادر  عن مؤسسة النقد العربي السع 
 .النظام األساسي لشركة مالذ 
 واإلستثمار عن وزار  التجار  نظام الشركات الصادر. 

 .الئحة لجان المراجعة في شركات التامين و/أو إعاد  التأمين الصادر  عن مؤسسة النقد العربي السعودي 
 

ذلك ضمن إطار األنظمة ولمجلس اإلدار  الحق في المراجعة أو التعديل أو اإلضافة لهذه الالئحة متى ما رأى 
 والتعليمات ذات العالقة.

 
 المادة االولى: تعريفات:

 : شركة مالذ للتأمين التعاوني .الشركة -
 .التعاونيللتأمين  لشركة مالذ الالئحة الداخلية للحوكمةالدليل:  -
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ن في المساهمون: المساهمون الحاليون بالشركة سواء مؤسسات أو أفراد بما في ذلك أي مساهمين محتملي -
 الشركة.

 الهيئة: هيئة السوق المالية -
 مؤسسة النقد العربي السعودي المؤسسة: -
ن اإلدارية ؤو مجلس اإلدار : مجلس إدار  الشركة وهو الجهاز الذي يمثل إدار  الشركة التي تتولى المواضيع والش -

مجلس اإلدار  هو الجهاز وصنع القرار/ التصديق، أهداف الشركة ومقاصدها اإلستراتيجية وآليات اإلنجاز. إن 
 الذي يعمل على إدار  الشركة بطريقة منصفة تخدم أصحاب المصلحة.

ين الذي ينتخبه المجلس ليترأس س(: أحد أعضاء المجلس الغير تنفيذيدار  )رئيس المجلرئيس مجلس اإل -
 .بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي في ذلك اجتماعاته وتنظيم أعماله

 من مجلس اإلدار . المنبثقة اللجان: اللجان -
 اإلدار : يمثل اإلدار  التنفيذية الرئيس التنفيذي واإلداريين التنفيذيين بالشركة. -
الشركة اإلستراتيجية، كبار التنفيذيين: هم أشخاص طبيعيون، يديرون ويشرفون على تخطيط وتنفيذ قرارات  -

  .ويشمل ذلك الرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي
ل عن االدار  اليومية لها بغض ؤو ل األعلى في االدار  التنفيذية العليا في الشركة والمسؤو الرئيس التنفيذي: المس -

 .النظر عن المسمى الوظيفي
  األطراف المعنية أو األطراف ذات المصلحة: -

 .الشركة في المساهمين كبار )أ

 .وأقاربهم التابعة شركاتها من أي أو الشركة إدار  مجلس  أعضاء )ب

 .وأقاربهم التابعة شركاتها من أي أو الشركة في التنفيذيين كبار )ج

 .الشركة في المساهمين كبار لدى التنفيذيين وكبار اإلدار  مجلس أعضاء )د

 .أقاربهم أو التنفيذيين كبار أحد أو اإلدار  مجلس لعضو المملوكة – الشركات غير من – المنشآت )ه

 .فيها شريكا   أقاربهم أو التنفيذيين كبار أو اإلدار  مجلس أعضاء من أي يكون التي الشركات )و

 في عضوا   أقاربهم أو التنفيذيين كبار أو اإلدار  مجلس أعضاء من أي يكون التي الشركات )ز

 .فيها التنفيذيين كبار من أو إدارتها مجلس
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% 5نسيبته  ميا أقياربهم أو التنفييذيين كبيار أو مجليس اإلدار  أعضياء مين أي فيهيا يمليك التيي المساهمة شركات )ح
 .التعريف هذا من )د( الفقر  في ورد ما مراعا  مع أكثر، أو

 بإسيداء وليو قراراتهيا فيي تأثير أقاربهم أو التنفيذيين كبار أو اإلدار  مجلس أعضاء من ألي يكون التي الشركات )ط

 .التوجيه  أو النصح

 .تنفيذيها وكبار إدارتهاس مجل وأعضاء الشركة قرارات في تأثير توجيهاته لنصائحه يكون شخص أي )ي

 .للشركة التابعة أو القابضة الشركات )ك

 شيخص مين مهنيي بشيكل تقيدمم التيي والتوجيهيات النصيائح  التعرييف هيذا مين )ي(و )ط( الفقيرتين مين ويسيتثي

 .ذلك في له مرخص

العضو غير التنفيذي: أعضاء مجلس اإلدار  غير المتفرغين إلدار  الشركة وال يستلمون مقابل ذلك راتب شهري  -
 أو سنوي.

وهذا يعني استقاللية العضو  ،عضو مجلس االدار  المستقل: عضو مجلس االدار  الذي يتمتع باستقاللية كاملة -
خذ في عين مور بعد األتوافر القدر  للحكم على األ االستقالليةوتعني  ،بالكامل عن االدار  وعن الشركة

  .ذات العالقة دون أي تأثير من االدار  أو الجهات الخارجية االعتبار جميع المعلومات
 تالية على سبيل المثال ال الحصر:لعضو مجلس االدار  في الحاالت ال االستقالليةتتحق  وال

  حد كبار ممثال أل يكونأو  ،كون من كبار المساهمين في الشركة أو في شركة ذات عالقة بهايأن
 .الحهالمساهمين أو يعمل لص

  يكون قد شغل مثل و شركة ذات عالقة أو أي شركة تابعة لها  فيدار  إأن يكون عضو في مجلس
 األخيرتين. هذا المنصب خالل السنتين 

 كثر من تسع سنواتأن يكون عضوا في مجلس االدار  أل.  
 دار  العليا للشركة أو في ادار  شركة ذات عالقة أو لدى أحد كبار المساهمين يشغل منصبا في اإل أن

 األخيرتين.أو يكون قد شغل منصبا فيها خالل السنتين 
 ى شركة تقدم خدمات للشركة )مثل مراقب أن يكون موظفا لدى الشركة أو لدى شركة ذات عالقة أو لد

المكاتب االستشارية،الخ( أو يكون قد سبق له العمل لدى أحد هذه االطراف خالل السنتين ،حسابات 
 األخيرتين.
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  أن يكون من ذوي الصلة بأحد أعضاء مجلس االدار  أو أعضاء مجلس االدار  أو أعضاء االدار  العليا
 .في الشركة أو شركة ذات عالقة

 جهة يكون من  أن يكون لديه عالقة تعاقدية أو تجارية مع الشركة ) سواء بشكل مباشر أو من خالل
أو أن تكون له مصلحة مباشر  أي دارتها أو مديرا فيها( إكبار المساهمين فيها أو عضوا في مجلس 

 غير مباشر  في العقود والعمليات التي تتم لحساب الشركة.
  دارتها العليا بشكل يمكن أو يؤثر على إدارتها أو إالشركة أو أعضاء مجلس  تجاهإلتزام إأن يكون لديه

     قدرته على الحكم واتخاذ القرارات باستقاللية تامة.
 بداء مهامه ممارسة على قادرا   المستقل اإلدار  سمجل عضو يكون أن يجب  والتصويت على آرائه وا 

 تحقيق في التي تسهم السليمة القرارات اتخاذ على اإلدار  مجلس ُيعين بما وحياد، بموضوعية القرارات

 .الشركة مصالح

 أو عالقات وجود عدم من والتأكد العضو استقالل تحقق لمدى سنويا   تقييما   يجري أن اإلدار  مجلس على 

 .فيه تؤثر أن يمكن أو تؤثر ظروف

 

 :األقرباء من الدرجة األولى 

 ،ن والجدات واألجداد، واألمهات، اآلباء  .علوا وا 

 ،ن وأوالدهم األوالد  .نزلوا وا 

  وأوالدهم ألم، أو ألب، أو األشقاء، واألخوات اإلخو. 

 والزوجات األزواج. 
 المساهمون من األقليات: المساهمون الذين يمثلون كيان غير متحكم وعاجز في التأثير على الشركة. -
 .المهنة اتيأخالق رييومعا المهني الشرف ثاقيمالميثاق:  -
 .لشركة مالذ للتأمين التعاونيالنظام األساسي: النظام األساسي  -
 الخدمات، تسّعر بموجبها التي واإلحصاءات، االحتماالت نظرية بتطبيق يقوم الذي الشخص: اكتواري خبير -

 .المخصصات وتكّون االلتزامات، وتقوم
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 المادة الثانية: استخدامات الدليل:
 يقوم مجلس االدار  باالشراف على تنفيذ الدليل.  -
 يتمكن الحقا  الدليل على رقم يتم تعديله في مراحل تعديل الدليل لكي  هذا سوف تحمل النسخة األصلية من -

 تحكم في التعديل. إن أي تعديل يتعرض له الدليل سيوزع على األطراف المعنية مباشر  بعد تصديقه ال
 عتماده.ا  و 

 الدليل من الجمعية العمومية بعد التوصية من مجلس االدار .يعتمد هذا  -
إضافات أو تغيرات في محتواه عن طريق مذكر   أو ح تعديالتالدى أي مستخدم لهذا الدليل الحق في اقتر  -

 تخاذ قرار نهائي بشأنه.لدراسة المقترح وتقديمه لمجلس اإلدار  إل إلدار  الشركةرسمية تقدم 
 ا الدليل لألطراف التالية:يتم توزيع نسخة من هذ -

 . أعضاء مجلس اإلدار 
 لجان مجلس اإلدار  ءأعضا. 
  لتزام.اال إدار 
 ةالداخلي إدار  المراجعة. 
 اإلدار  العليا للشركة 
  موقع الشركة اإلليكترونييوفر مجلس اإلدار  الدليل ألصحاب المصلحة في الشركة وكذلك على. 

 
 المادة الثالثة: نطاق أحكام الدليل:

تطبق أحكام الدليل في كل األفعال والعمليات بالشركة، والبد من تنفيذ مواضيع وفقرات بكلياتها  (1
 على التعليمات والقواعد المتعلقة بها. اومحتواها وبناء

يجب أن يتضمن الدليل النظام األساس للشركة ولوائحها الداخلية االجراءات واالحتياطات الالزمة  (2
 ين لحقوقهم النظامية.لضمان ممارسة جميع المساهم

بحيث تكون  ،يجب توفير جميع المعلومات التي ُتمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه (3
وعلى الشركة  ،وأن تُقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحدد  ،هذه المعلومات وافية ودقيقة

جوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق ي وال ،استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين
 بتوفير المعلومات.
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 .التصديق تاريخ من الدليل بمحتوى الشركة موظفي كل يلتزم (4
وتزويد  ،ستقاللية في اتخاذ القرارات االداريةيجب اعتماد هيكل تنظيمي يعكس مستوى عالي من اإل (5

المؤسسة بأي تعديالت تطرأ على على أن يتم تزويد  ،المؤسسة بالهيكل المعتمد من مجلس االدار 
 الهيكل.

 
 :األهداف والمسئولياتمجلس االدارة،  تكوينالمادة الرابعة: 

 تكوين مجلس اإلدارة: (1

 ( أعضاء و 9يتكون أعضاء المجلس من عدد )تكون أغلبية األعضاء من الغير تنفيذيين. 

 .)ال يقل عدد األعضاء المستقلين عن ثالثة أعضاء )ثلث عدد األعضاء 

  يتمتع المجلس بشكل عام بتنوع من حيث المؤهالت والخبرات والمعرفة والمهارات بمختلف مجاالت أعمال
 الشركة.

 اليشغل عضو مجلس االدار  عضوية مجلس أكثر من خمس شركات مساهمة . 

  يجب ان يحظى كل عضو بمستوى مالئم من المؤهالت والمعرفة والخبر  والمهار  والنزاهة للقيام بدوره
 سئولياته.وم

  ال يجوز ان يكون عضو مجلس إدار  الشركة عضوا في مجلس إدار  شركة تأمين و/أو إعاد  تأمين محلية
 أخرى أو احد اللجان المنبثقة عنها، او ان يشغل احد المناصب في تلك الشركات.

 :تأخذ اجراءات ترشيح األعضاء في مجلس اإلدار  في اإلعتبار ما يلي 

 يم الطلبات للترشح كعضو مجلس اإلدار .إعطاء وقت كافي لتقد - أ

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بدراسة طلبات الترشح للعضوية ورصد جميع المالحظات والتوصيات  - ب
 ذات العالقة.

 الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابيا قبل انتخاب أي من أعضاء المجلس. - ت

 وخبرات المرشحين قبل التصويت على اختيارهم.تزويد مساهمي الشركة بمعلومات كافية حول مؤهالت  - ث

 اعتماد التصويت التراكمي عند التصويت في الجمعية العامة على انتخاب أعضاء المجلس. - ج

 .تقوم الشركة بإبالغ المؤسسة عند رفض أي من طلبات الترشح لعضوية المجلس مع بيان األسباب 
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 من أيام عمل خمسة خالل عضويتهم وصفات اإلدار  مجلس أعضاء بأسماء والمؤسسة الهيئة إشعار الشركة على 

 خمسة عضويتهم خالل تطرأ على تغييرات وأي – أقرب أيهما – تعيييهم تاريخ من أو اإلدار  مجلس دور  بدء تاريخ

 .التغييرات حدوث تاريخ من عمل أيام

  الفرصة لإلختيار من بين ال بد ان يفوق عدد المرشحين عدد المقاعد المتوفر  بحيث يكون للجمعية العامة
 المرشحين، ويمكن للمجلس االستعانة بخدمات طرف خارجي متخصص ومستقل لتحديد مرشحين اضافيين.

  بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة الكتابية في حال شغور منصب عضو مجلس إدار ، يمكن للمجلس
 اول جمعية عامة تعقب هذا التعيين.أن يعين عضوا جديدا على ان تتم الموافقة على هذا التعيين في 

  ،يخضع األعضاء عند انضمامهم الى المجلس لبرنامج تعريفي عن الشركة وعن االنظمة واللوائح ذات العالقة
 وان يتم تزويدهم بخطاب تعيين يحدد المهام والمسئوليات.

 

 مجلس االدارة: رئيس دور ومسئوليات (2

تشمل واجبات رئيس مجلس اإلدار  على سبيل المثال  ،أخرى اشرافيةعدم اإلخالل باي متطلبات رقابية او  مع
 ال الحصر مايلي:

  تنظيم أعمال المجلس بما في ذلك وضع جداول أعمال االجتماعات والتشاور مع الرئيس التنفيذي وأعضاء
 ا.المجلس، وترأس اجتماعات المجلس واالشراف على تزويد المجلس بالمعلومات والتقارير التي يحتاجه

 عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس االدار  غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي. 

  الجهات القضائية واإلشراف على العالقات بين المجلس والجهات الداخلية يمثل رئيس مجلس ادار  الشركة أمام
ولرئيس المجلس بقرار مكتوب أن يفوض بعض صالحياته إلى غيره من أعضاء المجلس  والخارجية األخرى،

 في مباشر  عمل أو أعمال محدد . غيرهمأو 

  دعم جهود المجلس في االرتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بالشركة والتأكد من اإللتزام باألنظمة واللوائح ذات
 العالقة بجميع األوقات.

  ليات رئيس المجلس ومسئوليات الرئيس التنفيذي، ويجب على رئيس المجلس االلتزام عدم التداخل بين مسئو
 بدوره اإلشرافي وعدم القيام بالمهام التنفيذية التي تكون من اختصاص الرئيس التنفيذي.

 .يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدار  وأي منصب تنفيذي بالشركة 

 ة ودون تدخل غير مبرر في عمليات الشركة التشغيلية.التأكد من المجلس يقوم بأعماله بمسئولي 
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 منتظمة بدعو  من الرئيس، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس لعقد اجتماع بصفة المجلس  يتم عقد اجتماعات
 طارئ متى طلب ذلك اثنان من أعضاء مجلس اإلدار  كتابيا.

 مصلحة مجلس اإلدار  أعضاء ألحد يكون التي والعقود باألعمال انعقادها عند العادية العامة الجمعية إبالغ 

 الخارجي الشركة حسابات مراجع من خاص تقرير هذا التبليغ يرافق وأن فيها، غير مباشر  أو مباشر 

 
 :مجلس االدارة اتليؤو مسدور و  (3

 الشركة إدار  مجلس يتولى العامة وعدم اإلخالل باي متطلبات رقابية او اشرافية، الجمعية اختصاصات مراعا  مع

ن حتى المجلس على الشركة عن النهائية المسؤولية وتظل .إلدارتها السلطات الالزمة و الصالحيات جميع  شكل وا 

 غير عامة أو تفويضات إصدار تجنب المجلس وعلى أعماله، ببعض للقيام آخرين أفراد أو جهات أو فوض لجانا  

 الحصر: ، تشمل مسئوليات المجلس على سبيل المثال الالمد  محدد 

 
  الخططهذه   تنفيذ على االشراف االستراتيجية ووصياغة الخطط  األهداف ووضع االستراتجية القياد 

 .والتأكد من توافر الموارد البشرية الالزمة لتحقيقها والعمليات الرئيسية ةاالستراتيجي

 مجلس االدار اعداد تقرير و  ية والسنوية واعتمادها قبل نشرهااعداد القوائم المالية األول. 

 قرار الميزانيات السنوية ، ومراجعتها بشكل دورييجياتها واهدافها المالية تحديد الهيكل الرأسمالي للشركة واسترات وا 
 وتملك االصول والتصرف بها. ،واالشراف على النفقات الرأسمالية للشركة

 ئتمانية مع الغيراالشراف على االدار  المالية وتدفقاتها النقدية وعالقتها المالية واال. 

 يلي ما حيال يراه بما العادية غير العامة للجمعية االقتراح: 

 .تخفيضه أو الشركة مال رأس زياد  - أ

 .استمرارها تقرير أو األساس الشركة نظام في المعين األجل قبل الشركة حل - ب

 يلي ما حيال يراه بما العادية العامة للجمعية االقتراح: 

 وعدم العادية غير العامة الجمعية قبل من تكوينه  حال في للشركة االتفاقي االحتياطي استخدام - أ

 .معين لغرض تخصيصه
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 .للشركة إضافية مالية مخصصات أو احتياطيات تكوين - ب

 .الصافية الشركة أرباح توزيع طريقة - ت

 الرقابيةالئحة الحوكمة الصادر  عن الجهات  أحكام مع يتعارض ال بما - بالشركة خاص حوكمة نظام وضع- 
 .الحاجة عند وتعديلها فاعليتها مدى العام عليها ومراقبة واإلشراف

 بما في ذلك تحديد المهام  منتظمة بصفة وتحديثها ومراجعتها الرئيسة الداخلية واالجراءات السياسات على الموافقة
 .واالختصاصات والمسؤوليات الموكلة الى المستويات التنظيمية المختلفة

 كفاءته وفعاليته من والتأكدللشركة  الداخلية للرقابة نظام ومراقبة وضع. 

 باستمرار ومراقبتها المخاطر لتقييم بالشركة المخاطر دار إ نظام ومراقبة وضع. 

 جراءات التنفيذية، لإلدار  يفوضها التي الصالحيات اإلدار  مجلس يحدد  يحدد كما ،ومد  التفويض القرار اتخاذ وا 

 للصالحيات ممارساتها عن دورية التنفيذية تقارير اإلدار  وترفع ،فيها البت بصالحية يحتفظ التي الموضوعات

 .وأغراضها الشركة ألهداف تحقيقها ومدى التنفيذية اإلدار  أداء مراقبةو  المفوضة
 الشركة وبخاصة بعمل الجدد المجلس أعضاء لتعريف إجراءات وضع من التأكد اإلدار  مجلس على يجب 

 .األمر لزم إن تدريبهم عن فضال   والقانونية المالية الجوانب

 العناية بذل مع وحرص نية بحسن يعملوا وأن العمل بمجريات دائم اطالع على المجلس أعضاء يكون أن يجب 
 من وغيرهم لهم والمؤمن المساهمين على بالفائد  يعود بما العالقة ذات واللوائح باألنظمة والتقيد الالزمة المهنية
 .المصالح أصحاب

  أي بعيدا  عن واجباتهم بأداء اإلدار  مجلس أعضاء يقوم أن فيجب المساهمين جميع اإلدار  مجلس عضو يمثل 
 وعدم عموما   الشركة مصلحة يحقق بما بالقيام يلتزم أن وعليه ، أو خارجها الشركة داخل من سواء خارجي تأثير
وغيرهم من أصحاب  والمساهمين الشركة مصالح على يمثلون من مصالح أو الشخصية مصالحهم تقديم

 .المصالح
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 بوجه اإلدار  أعضاء مجلس لجميع شؤونها عن وافية معلومات الشركة توفير من التأكد اإلدار  مجلس على يجب 

 ومهماتهم بواجباتهم القيام من تمكينهم من أجل وذلك خاص؛ بوجه التنفيذيين غير اإلدار  مجلس وألعضاء عام

 .بكفاية

 مناسبة سياسة لها الشركة ان من والتأكد )عند الحاجة(المناصب الرئيسية  في التنفيذين الموظفين وتغيير اختيار 

  .بديل مناسب يكون مؤهال للعمل ويملك المهارات المطلوبة الحالل

 مقارنة بأهداف األداء التي يحددها المجلس الشركة أداء ومراقبة العليا االدار  على االشراف. 

 االفصاح آلية ومالئمة المالية والبيانات التقارير رفع نظام ونزاهة سالمة من التأكد. 

 األوقات جميع في لهم المؤمن مصالح حماية ضمان. 

 األوقات جميع ذات العالقة واللوائح باالنظمة االلتزام من والتأكد بالشركة الحوكمة ومعايير بمستوى االرتقاء. 

 لتنظيم أنشطته بشكل رسمي وبشفافية وضع سياسات واجراءات مكتوبة. 

 المجلس رقابة وكيفية ومسؤولياتها، وصالحياتها اللجنة مد  فيها يحدمد بقرارات عنه منبثقة متخصصة لجان تشكيل 

 وأعمال أداء تقييم مع وواجباتهم، وحقوقهم مهامهم وتحديد األعضاء تسمية التشكيل قرار يتضمن أن على عليها،

 وأعضائها اللجان هذه

  والتأكد من استقاللية وظيفة  ،منح الصالحيات للجنة المراجعة للتحقق من أي مسألة ضمن اختصاصها
المراجعة الداخلية وتمكنها من االطالع على جميع المعلومات التي تحتاجها للقيام بأعمالها.كما يجب أن يتخذ 

 .رات وتوصيات المراجعين الداخلييناستفسالمجلس جميع  التدابير الضرورية للتأكد من استجابة االدار  العليا إل

  تعزيز ثقافة الحوكمة في الشركةيعتبر المجلس مسؤوال عن. 

 باألداء، المرتبطة والمكافآت الثابتة، المكافآت مثل الشركة، في للعاملين تمنح التي المكافآت أنواع تحديد 

 .الصادر  التنظيمية واإلجراءات الضوابط مع يتعارض ال بما أسهم، شكل في والمكافآت

  يد باألنظمة ل العناية المهنية الالزمة والتقوحرص مع بذاطالع دائم بمجريات العمل وأن يعملوا بحسن نية
 .واللوائح ذات العالقة بما يعود بالفائد  على المساهمين والمؤمن لهم وغيرهم من أصحاب المصالح
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 جراءات ومعايير سياسات وضع أن  بعد موضع التنفيذ ووضعها اإلدار  مجلس لعضوية منهجية وشفافة للترشيح وا 
 .لتنفيذ بعد اقرار الجمعية العامةووضعها موضع ا وتزود بها الجهات الرقابية عليها العامة الجمعية توافق

 حقوقهم وحفظ حمايتهم أجل من المصالح أصحاب مع العالقة تنظم مكتوبة سياسة وضع.  
  المعلومات وضع السياسات واالجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن

 الجوهرية للمساهمين والدائنين و أصحاب المصالح األخرى.

 

 المادة الخامسة: تقارير مجلس االدارة:

ويتم توفير التقرير السنوي للمساهمين عن طريق  ،يعد مجلس االدار  تقرير سنوي مرفقا به قوائم الشركة السنوية
 وعن طريق االفصاح في مواقع الجهات الرقابية.  ،موقع الشركة والجمعية العمومية

 يجب أن يحتوي تقرير مجلس اإلدار  السنوي على:
 استعراض تحليلي الداء الشركة المالي خالل الفتر  الماضية.  

 .وصف ألنواع النشاط الرئيسية للشركة 

 أهم القرارات المتخذ  وأثرها على أداء ووضع الشركة. 
 وضعها المالي.جية الشركة و تيتقييم استرا 
 .أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس ادار  الشركة عضوا في مجلس ادارتها 

  خالصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية اللخمس
 األخير  أو منذ التأسيس أيهما اقصر.

 .تحليل جغرافي الجمالي ايرادات الشركة 

  مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في  وصف أليعن الشركة، و  تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادر
وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدار  وكبار مصلحة أي التصويت ألية أشخاص، و 

أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار  ووصف ألي ،التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة
حقوق تحويل أي أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل تلك الفتر . كذلك 

 وأي وصفأو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة 
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ترتيبات أو  ألي وصفإلغاء من جانب الشركة ألية أدوات دين قابلة لالسترداد ، كذلك  استرداد أو شراء أو
 اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أي حقوق في األرباح.

  من أي جهة قضائية أو اشرافية أو تنظيمية الشركةأي قيد احتياطي مفروض على أي جزاء أو أو  عقوبةأي. 

  بالشركة وطريقة التعامل معها.تقييم المخاطر المحيطة 
 وقف أو أعمالها، توسعة أو للشركة، الهيكلية التغييرات ذلك في بما المهمة الشركة وقرارات لخطط وصف 

 .الشركة ألعمال المستقبلية والتوقعات ،عملياتها
   .المتطلبات والتعاميم المطلوب االلتزام بالعمل بموجبها والصادر  بشكل دوري من الجهات الرقابية 

  أسماء أعضاء مجلس االدار ، وأعضاء اللجان ، واالدار  التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم
 وخبراتهم.

 تواريخ بداية ونهاية  ونائبه، م رئيس المجلس،اس وظائف المجلس، تشكيل المجلس، :بالنسبة الى مجلس االدارة
عدد االجتماعات المنعقد  خالل الفتر  وتواريخها، أسماء  عدد أعضاء المجلس المستقلين، الحالية، الدور 

 .الحضور لكل اجتماع، وتفاصيل مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس
 أسماء ( مستقل تنفيذي، غير ،تنفيذي) اسم العضو، وتصنيفه :بالنسبة لكل عضو في مجلس االدارة ،

داخل المملكو أو خارجها التي يكون عضو مجلس مجلس ادار  الشركة عضوا  في مجالس ادارتها الشركات 
أي مناصب يشغلها العضو في  ،(وجدت إن)الجهة التي يمثلها العضو ،الحالية أو السابقة أو من مديريها

 .( وجدت إن)الشركة
  رئيس)وتصنيفهماسم ووظائف اللجنة، وأسماء أعضائها  :اللجان التابعة لمجلس االدارةبالنسبة لكل لجنة من 

وعدد االجتماعات المنعقد   ،اإلدار   مجلس أعضاء غير من أو مستقل أو تنفيذي غير أو تنفيذي أو اللجنة
 .وتواريخها وأسماء حضور كل اجتماعخالل الفتر  

 من أعضاء االدار  العليا بالشركة قائمة بأسماء ومناصب ومؤهالت وخبرات كل. 
  مجموع المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس االدار  ولخمسة أعضاء من االدار  العليا األعلى أجرا

لم يكونا من ضمن الذين تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات ماالرئيس التنفيذي والمدير المالي يضاف اليهم 
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باالضافة الى وصف ألي (  أخرى مكونات وأي متغير  ومكافآت ثابتة وبدالت بروات إلى مقسمة) الفتر  خالل
 .باألداء متاحة ألعضاء االدار  العليا مرتبطةمكافآت 

يقصد بمصطلح "المكافآت والتعويضات" الرواتب واالجور والبدالت واألرباح ومافي  ،وألغراض هذه الفقر 
وأي عينية  ،والخطط التحفيزية قصير  او طويلة األجل ،والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة باألداء ،حكمها
 أخرى.

  والتغييرات في ملكيتهم ( المباشر  وغير المباشر )ملكية أعضاء مجلس االدار  واعضاء االدار  العليا في الشركة
 .مساهمينخالل العام المالي المنتهي كما هي معتمد  في سجل ال

 .عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها 

 .وصف الشركة لسياستها في توزيع األرباح 

  بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسدد  والمستحقة لسداد أي زكا  أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى
 .ولم تسدد حتى نهاية الفتر  المالية السنوية

 يلي بما تإقرارا: 

 الصحيح بالشكل أُعدت الحسابات سجالت أن. 

 بفاعلية ونُفذ سليمة أسس على أُعد الداخلية الرقابة نظام أن. 

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

 واالدار  العليا طراف ذات العالقة بما في ذلك كبار المساهمين وأعضاء مجلس االدار  وصف المعامالت مع األ
 خال ل الفتر  وآلية الموافقة عليها.

  لية معالجتها والتعامل معها.آأي حاالت تحتمل وجود تعارض في المصالح و 

 أسماء كبار المساهمين ونسبة تملك كل منهم في أسهم الشركة. 

  لجنة المراجعة في  رأيبالشركة، اضافة الى  الداخلية إجراءات الرقابةلكفاء  وفعالية  السنويةنتائح المراجعة
 مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة.

 المساهمين علما  بمقترحات – التيفيذيين غير وبخاصة – أعضائه إلحاطة اإلدار  مجلس اتخذها التي اإلجراءات 

 .وأدائها الشركة حيال وملحوظاتهم
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 بها األخذ المجلسرفض  التي أو اإلدار ، مجلس قرارات وبين بينها تعارض يوجد التي المراجعة لجنة توصيات 

 تلك ومسوغات الداخلي، المراجع أو تعيين أدائه وتقييم أتعابه وتحديد وعزله الشركة حسابات تعيين مراجع بشأن

 .بها األخذ عدم وأسباب التوصيات،

 اإلدار  مجلس تقرير أن يوضح يجب السنوية، المالية القوائم على تحفظات يتضمن الحسابات مراجع تقرير كان إذا 

 .بها متعلقة معلومات وأي وأسبابها التحفظات تلك

 التقرير يحتوي أجلها،يجب أن من المعين الفتر  انتهاء قبل الحسابات مراجع بتغيير اإلدار  مجلس توصية حال في 

 .بالتغيير التوصية أسباب بيان مع ذلك، على
 الشركة توقعات أعلنتها أي أو السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج في جوهرية فروقات ألي إيضاح. 

 ء مجلس االدار  ضابيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقد  خالل السنة المالية االخير  وأسماء أع
 الحاضرين لهذه الجمعيات.

 أسباب عدم االلتزام  بيان حول التزام الشركة بمتطلبات هذه الالئحة ومتطلبات الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة
 بأي من هذه المتطلبات.

 المادة السادسة: معايير عضوية المجلس:
 تكوين السياسات بمجلس االدار : (1

  يحدد النظام األساسي للشركة تكوين مجلس اإلدار  بينما يضمن توفر عدد كاف من األعضاء وبالتالي
 المطلوبة.المهارات والخبر  المناسبة التي تضمن تكوين اللجان 

 مع مراعا  األنظمة  الجمعية العمومية الدورية أعضاء المجلس للمد  المحدد  في النظام األساسي للشركة تعين
الجمعية العمومية الدورية إال في حالة أن النظام  من قرارب، وعاد  ما يتم تحديد أعضاء المجلس الخاصة بذلك

 األساسي للشركة أوضح غير ذلك.
 عشر  آالف لاير  لس أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة ال تقل قيمتها األسمية عنيجب على عضو المج

 سعودي.
 غير تنفيذيين.ال من االعضاء يجب أن يكون غالبية أعضاء المجلس 
 في وقت واحد. مساهمة يجب أن ال يكون عضو المجلس عضوا بالمجالس ألكثر من خمس شركات 
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 عضو المجلس  منصب الشركة مثلآخر بتنفيذي  نصبرئيس المجلس مع أي م نصبالجمع بين م حظري
ال يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيسا لمجلس ادار  الشركة خالل أو المدير العام و ، الرئيس التنفيذي المنتدب

 .السنة االولى من انتهاء خدمته في الشركة
 أن يجوز ال األحوال جميع وفي. المستقلين األعضاء من مناسبا   تمثيال   اإلدار  مجلس يعكس تشكيل أن يجب 

 .أكثر أيهما المجلس، أعضاء ثلث أو عضوين عن المستقلين المجلس أعضاء عدد يقل
 المجلس أعضاء عضوية تنتهي المجلس، عضوية إنهاء كيفية للشركة  16 الماد  في االساسي النظام يوضح 

 أو عقلي بمرض اإلصابة اإلدار ، مجلس عضو وفا  أو اإلدار ، مجلس عضو ستقالةإ المجلس، دور  بانتهاء
 عضو إخالل وجد إذا وكذلك أكمل وجه، على بدوره القيام على العضو قدر  عدم إلى تؤدي قد جسدية إعاقة

 اإلجراء، هذا على العامة العادية الجمعية توافق أن بشرط الشركة بمصلحة تضر بواجباته بطريقة المجلس
أعلن الحكم  إذا أو مقبول، عذرمشروع دون واحد  سنة خالل اجتماعات متتالية ثالثة حضور عن تغيب العضو

 في فشل إذا ، ديونه، دفع عن توقفه أو دائنيه مع تسوية طلبه إجراء أو إعساره أو إفالس العضو بإشهار
 ،(العمومية الجمعية بموافقة المجلس عضوية إنهاء يتم الحالة هذه في) الشركة تؤذي بطريقة بااللتزامات اإليفاء

األنظمة واللوائح  بمخالفة أو بالتزوير أو األخالقية يتضمن ارتكابه عمل مخل باألمانة فعال ارتكابه ثبت إذا أو
 من أي حكم بموجب ممارسة مسؤوليته لالستمرار في العضو صالحية عدم السعودية، العربية المملكة في

 في عضوا يعين أن للمجلس كان لعضو موقع شغور حالة في. السعودية  العربية في المملكة النافذ  األنظمة
 الجديد العضو كمليو  ،لها اجتماع أول في العادية الجمعية على التعيين هذا يعرض أن على ،الشاغر المركز

 .فقط سلفه مد 
 وأنه يجوز للجمعية العامة في أي وقت عزل جميع  ،أن يبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس

 مع بيان االسباب التي دعت الى ذلك. ،أعضاء مجلس  االدار  أو بعضهم
 نتهاء دور  المجلس أن يكون إ ااستقالة أي عضو في المجلس أو إنهاء بأي من طرق إنهاء العضوية عد عند

ال كان مسؤوال   ،ذلك في وقت مناسب على يجب  و ،ِقبل الشركة عما يترتب عن العزل  من أضرار من وا 
و ابالغ هيئة سوق المال من تاريخ ترك العمل خمسة أيام عمل  (5) خاللوذلك مؤسسة النقد بالغ إالشركة 

تقديم أسباب انتهاء العضوية، ويجب على الشركة الحصول على مع حال شغور المنصب أو انتهاء العضوية 
 .قد قبل تعيين البديلموافقة مؤسسة الن
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 المؤهالت والمهارات المطلوبة: (2
 يجب أن يكون لدى أعضاء المجلس ما يلي:

 يحظى أن يجب كما الشركة، أعمال مجاالت مختلف تنوع من حيث المؤهالت والمعرفة والخبر  والمهارات في 
 للقيام و الشركة مكتسبات لحماية والمهار  والنزاهة والخبر  والمعرفة المؤهالت من مالئم عضو بمستوى كلّ 

 .فعال بشكل ومسئولياته بدوره
 وفهمهما المالية والتقارير البيانات قراء  ىعل قادرا   يكون بأن وذلك ،المالية المعرفة. 
  يجب أن يكون لدى األعضاء استبصار، ورأي إستراتيجي، ورؤية إدارية جيد  وطاقة لإلشراف واإلدار ؛ كما

 بالنواحي القانونية والمالية، وعلى األخص على دراية بأعمال ونشاطات الشركة.يجب أن يكونوا ملمين 
  كفاء  أداء أعضاء المجلس. تحد منتضارب في المصالح قد  كلهناكون ييجب أن ال 
  مجالس إدارات أخرى.ب عضوايتهم ك تضارب في المصالح معلهنا يكونيجب أن ال 
  أي سلطة أو حكومة أو هيئة تنظيمية.يجب أن ال يكون العضو عرضة ألي عقوبة من 
 .يجب أن ال يكون العضو عرضة ألي تحريات ذات عالقة بأنشطة أعماله 

 
 االستقالل وتخصيص الوقت الكافي: (3
 .االستقالل في العمل 
  االلتزام: وضع القواعد، تقدير مقدار الوقت المطلوب، والتأكد من أن أعضاء المجلس ملتزمون باإلطار الزمني

 يتوافق مع التخصص والمهام بما في ذلك أي طرف للتحقق.وأنه 
 

 معايير اإلفصاح الختيار العضو: (4
 .تعرف الشركة كتابة المؤهالت، الخبرات، والمهارات التي يجب على العضو الجديد امتالكها 
 تمد  في األعضاء الحاليين والجدد.ستفصح الشركة عن توفر المعايير المع 

 إدارة ذات كفاءة: (5
 شركة تأمين و/أو إعاد  التأمينفي إدار   مجلس إدار يجب أن ال يكونوا أعضاء  إدار  الشركة مجلس أعضاء 

 في مثل هذه الشركات. ةقياديال أحد المناصب شغلأن ي، أو منه المنبثقة اللجان إحدى أو، أخرى محلية
 عدم ممانعة مؤسسة النفد العربي السعودي على تعيينهم. 
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  أعضاء المجلس. بكفاء  أداء لتضارب مصالح قد يخيجب أن ال يكون هنالك 
 

 المادة السابعة: اختيار أعضاء المجلس وتقديمهم:
 :حيالترش (1

يرجع المجلس إلى لجنة الترشيحات والمكافأت لمعرفة المرشحين الذين تنطبق عليهم معايير الترشيح أو األفراد اآلخرين 
 عدد يفوق أن يجب ت.آالترشيحات والمكاف الموضوعة من قبل لجنة الذين تقدموا للترشيح وفقا لإلجراءات والمطلوبات

 الجمعية لدى يكون بحيث المتوافر  المقاعد عدد العامة الجمعية أمام همئأسما تطرح الذين اإلدار  لمجلس المرشحين
 . إن عملية الترشيح في المجلس ستأخذ في االعتبار ما يلي:المرشحينبين  من االختيار فرصة العامة
 والمكافآت اتيجب أن تراجع لجنة الترشيح.اإلدار  مجلس لعضوية الترشح طلبات لتقديم كافِ  وقت إعطاء 

 الترشيح. طلبات
  االعالن عن الترشيحات للمناصب القيادية المنوه عنها اليكون واجبا اال في حال صدور قرار من مجلس

أما في حال كان موضوع الترشح اليزال قيد البحث  ،االدار  يقضي بتعيين المرشح على المنصب القيادي
 عنه. والمناقشة فال يكون واجبا االعالن

 اختيارهم على التصويت قبل بالشركة وعالقاتهم ومؤهالتهم المرشحين حول كافية بمعلومات المساهمين تزويد. 
 .اإلدار  أعضاء مجلستعيين على تطبيق طريقة التصويت التراكمي عند التصويت في الجمعية العمومية 

 لعضوية المجلس  ترشيحأي من طلبات الرفض عرض  عندمؤسسة النقد العربي السعودي  إبالغ الشركة على
 .الرفضأسباب  مع تحديد

  ،المسبقة بعد الحصول على خطاب عدم الممانعة  اإلدار  مجلسل فيمكنإذا أصبح موقع عضو المجلس شاغرا
 لما تبقى من مد  العضو السابق، القيام بتعيين عضو جديد في الموقع الشاغر وابالغ الهيئة من المؤسسة كتابة

 قادمة.عامة جمعية أول ، بشرط أن يقدم مثل هذا التعيين للموافقة في 
 
 االنتخابات: (2

بشرط أال  للمد  المنصوص عليها في نظام الشركة األساس تختار الجمعية العمومية األعضاء من بين المرشحين
، وذلك عن طريق التصويت التراكمي. ويجب توفير معلومات كافية عن المرشحين قبل اجتماع ث سنواتتتجاوز ثال

 .ويجوز إعاد  انتخاب أعضاء مجلس االدار  مالم ينص نظام الشركة األساس على غير ذلك الجمعية العمومية
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 اعالم أعضاء مجلس االدارة بشئون الشركة: (3

 كل يسلم. الشركة شئون لكل يقدمهم تعريفي لبرنامج المجلس إلى انضمامهم عند الجدد األعضاء يخضع أن  يجب
 وعن اإلستراتيجية وخططها الشركة أعمال عن شاملة ومعلومات والمسئوليات، المهام يوضح تعيين خطاب جديد عضو

 .العالقة ذات واللوائح األنظمة
 

 : عضوية المجلس:الثامنةالمادة 
 ذات المختلفة والخبرات المهارات من االستفاد  من المجلس ليمكن كاف   المجلس أعضاء عدد يكون أن يجب 

 أعمال جدول في المطروحة المواضيع على والتصويت قراراتال واتخاذ المطلوبة اللجان وتكوين العالقة،
 .للشركة األساسي النظام مع بالتوافق المجلس اجتماعات

  أعضاء خمسة( 5) عن يقل ال وأن عضوا عشر إحدى( 11) عن المجلس أعضاء عدد يزيد ال أن يجب 
 .مستمر  بصفة وذلك

  إذا لم تتوفر الشروط الالزمة النعقاد مجلس االدار  بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد المنصوص عليه في
وجب على بقية االعضاء دعو  الجمعية العامة العادية لإلنعقاد خالل  ،يالنظام أو في نظام الشركة األساس

 النتخاب العدد الالزم من االعضاء. ،ستين يوما  
 
 

 المادة التاسعة: ميثاق الشرف المهني
 .يؤكد ميثاق الشرف المهني، المعتمد من مجلس اإلدار ، على أن أنشطة الشركة تؤدي بطريقة منصفة وأخالقية

 
 المجلس: تركيبةالمادة العاشرة: 

 يجب أن ال  األحوال جميع وفي. المستقلين األعضاء من مناسبا تمثيال اإلدار  مجلس تركيبة تعكس أن يجب
يمثلون  ،أكثر أيهما المجلس أعضاء ثلث عن يقل ال أو عضوين عن المستقلين المجلس أعضاءيقل عدد 

وهذا يهدف إلى ضمان أن تكون قرارات المجلس  ،المصلحة العامة وذلك لمساند  وتعزيز حوكمة الشركات
هم فقط أعضاء بمجلس فكما أن األعضاء المستقلين وغير التنفيذيين ال وظائف لهم بالشركة.  ،هادفة ومتوازنة
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عملية صنع القرار هادفة من  يجعلاإلدار  وليس لهم عالقة بالشركة أو بكبار أصحاب المصلحة بها، وهذا 
 ومستقلة وغير منحاز .

 
 المصالح في مجلس االدارة: تعارضعشر:  ةالمادة الحادي

كتشاف من استقاللية االعضاء المستقلين وا  والتأكد بشكل سنوي على الشركة أن تتخذ تدابير معقولةيجب  .1
وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس  الحاالت المحتملة لتعارض المصالح

 عالجتها بعدل وشفافية.وأن يكون لديها اجراءات واضحة ومكتوبة للتعامل مع هذه الحاالت وم إدار  شركة أخرى
 االعمال في مباشر  غير أو مباشر  شخصية مصلحة العليا أو اإلدار  اإلدار  مجلس لعضو يكون ال أن يجب .2

 االعمال ذلك من وتستثنى سنة كل يجدد العامة الجمعية من ترخيص بغير الشركة لحساب تتم التي والعقود
 .االفضل العرض صاحب العضو كان اذا العامة المنافسة طريق عن تتم التي

 التي والعقود األعمال في شخصية مصلحة من له بما المجلس ابالغ العليا اإلدار  أو االدار  مجلس عضو على .3
 .المجلس اجتماع محضر في التبليغ هذا ويثبت الشركة لحساب تتم

 في الشأن هذا في يصدر الذي القرار على التصويت في االشتراك المصلحة ذي االدار  مجلس لعضو يجوز ال .4
 عن انعقادها عند العامة الجمعية اإلدار  مجلس رئيس ويبلغ. اإلدار  مجلس اجتماع في أو العامة الجمعية
 ويرفق ومبالغها، فيها شخصية مصلحة العليا اإلدار  أو اإلدار  مجلس أعضاء ألحد يكون التي والعقود األعمال

  .الحسابات مراقبي من خاص تقرير التبليغ بهذا
رك في تيجوز لعضو مجلس االدار  أو االدار  العليا بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة أن يش ال .5

 أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله
المهن الحر  المتعلقة يجب على أعضاء مجلس االدار  واالدار  العليا الذين لهم ملكية في أي من شركات  .6

 بالتأمين )مثل وسطاء ووكالء التأمين(:
 مهن الحر  في أقرب فرصة ممكنةلاالفصاح كتابيا لمجلس االدار  عن ملكيتهم في شركات ا.  
 االمتناع عن تشجيع التعامل مع شركة المهن الحر  التي لهم ملكية فيها. 
  بالتعامل مع شركة المهن الحر  التي لهم ملكية فيهااالمتناع عن التصويت على أي من القرارات المتعلقة. 
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   كما يجب على الشركة االفصاح للجمعية العامة عند انعقادها عن تعامالتها مع أي من شركات المهن الحر
المتعلقة بالتأمين التي يكون ألي من أعضاء مجلس االدار  أو االدار  العليا مصلحة شخصية فيها، ويرفق 

 رير خاص من مراقبي الحسابات.بهذا التبليغ تق

 هذه تغطي أن ويجب .حقوقهم وحفظ حمايتهم أجل من المصالح أصحاب مع العالقة تنظم مكتوبة سياسة وضع .7

 :اآلتي - خاص بوجه - السياسة

 العقود وتحميها األنظمة تقرها التي حقوقهم انتهاك حالة في المصالح أصحاب تعويض آليات. 

 المصالح وأصحاب الشركة بين تنشأ قد التي الخالفات أو الشكاوى تسوية آليات. 

 بهم المتعلقة المعلومات سرية على والمحافظة والموردين العمالء مع جيد  عالقات إلقامة مناسبة آليات. 

 السليمة واألخالقية المهنية المعايير مع تتوافق بحيث الشركة في والعاملين للمديرين المهني السلوك قواعد 

 القواعد هذه تطبيق مراقبة آليات اإلدار  مجلس يضع أن على المصالح، أصحاب وبين بينهم العالقة وتنّظم

 .بها وااللتزام

 االجتماعية الشركة مساهمة. 

 
 
 

 المادة الثانية عشر: اإليفاء بالمهام المهنية:
 مستوى التزام أعضاء المجلس: (1

  بما في ذلك اإلعداد الالزم وحضور كل يجب على األعضاء تخصيص وقت كاف لإليفاء بمسئولياتهم
اجتماعات المجلس واللجان، وكذلك المشاركة في اجتماعات اللجان المخصصة لمناقشة موضوعات 

 معينة أو أي مسائل ملحة.
 تكون من  ن الوأ ،مساهمة يكون عضوا في أكثر من خمس شركات ال على عضو مجلس االدار  أن

 .و/أو إعاد  تأمين ضمنهم شركة تأمين
  إن عضو المجلس الذي يقوم بمهام رئيس مجلس اإلدار  أو رئيس لجنة البد له أن يخصص وقتا أكثر

 من األعضاء اآلخرين الذين في خدمة المجلس أو اللجنة.
 اإلجراءات التي تضمن التزام عضو المجلس: (2
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 لى أي مدى يذهبون ضد مصالح  البد أن يفصح المرشحون لعضوية المجلس عن ارتباطاتهم الخارجية وا 
 الشركة، وكذلك البد أن يفصحوا فتر  مثل هذه االرتباطات وتسجيل أي تغيرات متعلقة بذلك.

 .البد من الشركة أن تكشف سجالت الحضور لكل اجتماعات المجلس واللجان 
 

 المادة الثالثة عشر :مدة العضوية والدورات:
 مدة العضوية: (1
 ثالث عمر دور  مجلس اإلدار  هي االدار  مجلس عضو عضوية مد  فان االساسي النظام عليه نص لما وفقا -

 .للتجديد قابلة سنوات
ال تزيد مد  رئيس المجلس ونائبه العضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس االدار  على مد  عضوية كل منهم  -

أي وقت في  –على غير ذلك. وللمجلس  يويجوز إعاد  انتخابهم مالم ينص نظام الشركة األساس ،في المجلس
أن يعزلهم أو أيا  منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في  –

 وقت غير مناسب.
 دورات العضوية: (2

 .مد  دور  المجلس هي ثالث سنوات
 

 المادة الرابعة عشر: تقييم أداء مجلس اإلدارة:
 عملية التقييم: (1

 رسمية معايير باستخدام االقل على سنوي بشكل المجلس أداء بتقييم والمكافات الترشيحات لجنة تقوم أن يجب 

 .وموضوعية وشفافة
 .جراءات تدقيق اإلفصاح  البد من إعداد إجراءات التقييم، طرق التدقيق وا 
 .سوف يقود رئيس مجلس اإلدار  عملية التقييم 
 ختصين مستشاري الموارد البشرية الم يتم تقيم أداء المجلس بمشاركة األعضاء المستقلين. ويجوز إخطار

 مختصة خارجية جهة تقييم ىعل للحصول الالزمة الترتيبات اإلدار  مجلس يتخذو للمساعد  في عملية التقييم 

 .سنوات ثالث كل ألداء
 .يشمل التقييم المجلس، أعضاءه، رئيس المجلس وجميع اللجان 
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 الضعف ونقاط القو  ويعالجهم وفقا لمصالح الشركة  يقدم رئيس المجلس نتائج التقييم ويناقش المجلس نقاط
 العليا.

 معايير التقييم: (2
 :تشمل معايير تقييم المجلس واللجان 

 .الكفاء  في اإليفاء بالمسئوليات 
 .تقييم العالقة بين اإلدار ، المساهمين واألطراف ذات العالقة 
 عقد االجتماعات. كفاء  المجلس/لجان إدار  األعمال بما في ذلك الجود  العالية في 
 .كفاء  أساليب القياد  بمتابعة رئيس المجلس أو اللجنة 
 :وتشمل معايير تقييم األعضاء 

 .مشاركة كاملة ألنشطة المجلس، اللجان والشركة 
   احترام الوقت المخصص لالجتماعات خاصة عندما تكون لحضور اجتماعات المجلس واللجان والقدر

 المخصصة في تلك االجتماعات. على المشاركة النشطة في األعمال
 . حسن الخلق مع األعضاء واإلدار 
 .الرغبة في تطوير المهارات الشخصية والمعرفة 
 .القدر  على تأكيد اتصاالت ذات كفاء  والتنسيق مع المجلس والطرف الثالث والمساهمين خاصة 

 
 المادة الخامسة عشر: المكافأت والتعويضات

  رئيس وأعضاء مجلس االدار  مقابل الخدمات التي يقومون بها كافآتميحدد النظام االساسي للشركة، 
 .عادية للمساهمينالأعضاء مجلس االدار  بموافقة الجمعية العامة غير  مكافآتويجوز تعديل 

 يلي بما اإلدار  مجلس يلتزم: 

 الشركة في واإلدار  التنفيذية المجلس أعضاء مكافآت تحديد كيفية وعن المكافآت سياسة عن اإلفصاح. 

 اإلدار  واإلدار  ألعضاء مجلس الممنوحة  المكافآت عن اإلدار  مجلس  تقرير في وتفصيل وشفافية بدقة اإلفصاح 

 .تضليل أو إخفاء دون مباشر ، غير أو مباشر  بصور  التنفيذية

 هذه  عن جوهريانحراف  أي وبيان بها، المعمول المكافآت وسياسة الممنوحة المكافآت بين العالقة توضيح
 .السياسة
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 حد  على يلي ممن لكل المدفوعة والتعويضات المكافآت بشأن الالزمة التفاصيل بيان: 

 .اإلدار  مجلس أعضاء (1

 التنفيذي الرئيس ضمنهم من يكون أن على الشركة من المكافآت أعلى تلقوا ممن التنفيذيين كبار من خمسة (2

 .المالي والمدير

 اللجان أعضاء (3
  مكافآت ال أعضاء مجلس االدار  بناء على توصية لجنة الترشيحات ومكافآت يقوم مجلس االدار  باقتراح

واللوائح والتعليمات ذات العالقة ومع أي شروط معتمد  من الجمعية العامة وال  األنظمةوبما يتوافق مع 
تعتمد أي من المكافأت والتعويضات المقترحة لرئيس وأعضاء المجلس اال بعد موافقة الجمعية العامة 

 عليها.

 كل التفاصيل المتعلقة بمكافات أعضاء مجلس االدار  يجب أن تكون متاحة لجميع المساهمين. 

 الحصول على عموالت أو  باستثناء مديري المبيعات(  ) يجوز لعضو مجلس االدار  أو االدار  العلياال
 لقاء األعمال التي يساهمون في ابرامها لصالح الشركة.مكافآت 

  باستثناء مديري العليا اإلدار  أو  اإلدار وتعويضات عضو مجلس مكافآيت اليجوز ربط أي جزء من(
 .بشكل مباشر( التأمين أقساط)ال الشركة بحجم أعمالمبيعات( 

 والتعويضات وهيكل المكافآت مستوى أن من التأكد اإلدار  مجلس على يجب: 
 عادل.  (أ

 الشركة. أهداف مع متوافق ( ب
 مع ويتفق المدى، قصير  عوائد لتحقيق عاليةمخاطر  أخذ وعدم زيةرااالحت الممارسات على يشجع  (ج

 المجلس. من المعتمد  الشركة مخاطر سياسة إدار 
 .الشركة أداء على التأثير سلبا   شأنه من المصالح في تعارض أي يسبب ال( د
 المدى. طويلة االستراتيجية الشركة والمساهمين وأهداف لهم المؤّمن مصالح تحقيق إلى يهدف( ه

 المساهمين: الحقوق العامةالمادة السادسة عشر: 
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 رباح جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من األ تثبت للمساهمين
التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور 
جمعيات المساهمين، واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في األسهم وحق 

عمال مجلس اإلدار  ورفع دعوى المسئولية على أعضاء المجلس، وحق اإلستفسار وطلب مراقبة أ
المعلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام 

 كات التأمين الصادر  عن المؤسسة.الشركات الصادر من وزار  التجار  واإلستثمار والئحة حوكمة شر 

 .تقييد أسهمه في سجل المساهمين 

  ترشيح أعضاء المجلس وانتخابهم واستخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس االدار  بعد ان تعلن
الشركة عن أسماء المرشحين ووصفا  كامال  لخبرات المرشحين ومؤهالتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم 

 السابقة والحالية.

 ن التدخل في أعمال المجلس أو أعمال االدار  التنفيذية للشركة ما لم يكون ال يجوز الي من المساهمي
عضوا  في مجلس ادارتها أو من ادارتها التنفيذية أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة العادية وفقا  

 .مجلس االدار زها الختصاصاتها أو في الحدود واالوضاع التي يجي

 وائحها الداخلية اإلجراءات الالزمة لضمان ممارسة جميع المساهمين يتضمن النظام األساسي للشركة ول
 لحقوقهم النظامية.

  توفير جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم وفقا لألنظمة واللوائح ذات العالقة، وأن
يجوز التمييز بين  يتم تحديثها، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين، وال

 المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات.

 .أن تتسم وسيلة توفير المعلومات 

 :جتماع الجمعية العامةبإ حقوق المساهمينالمادة السابعة عشر: 
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  تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين مر  على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية إلنتهاء السنة
للشركة، كما يجوز دعو  جمعيات عامة عادية أخرى لالجتماع كلما دعت الحاجة لذلك، حيث المالية 

تختص هذه الجمعية بجميع األمور المتعلقة بالشركة ويناقش فيها جدول األعمال الُمعد من قبل مجلس 
 اإلدار .

 دعو الجمعية العامة تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعو  من مجلس اإلدار ، وعلى مجلس اإلدار  أن ي
%( من رأس 5أو عدد من المساهمين يمثلون ) أو لجنة المراجعة إذا ما طلب ذلك مراقب حسابات الشركة

 مال الشركة على األقل.
 بعشرين يوما  على  يتم نشر اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد

سوق المالية السعودية )تداول( وموقع الشركة االلكتروني وينبغي  استخدام نشر الدعو  في موقع الاالقل و 
 لوسائل التقنية الحديثة لالتصال بالمساهمين.ا

  تتيح الشركة للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، كما
جراءات التصويت.يجب إحاطتهم علما  بالقواعد التي تحكم تلك   االجتماعات وا 

  ،ختيار المكان بإتعمل الشركة على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة
 والوقت المالئمين.

  يتم األخذ بعين اإلعتبار عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الموضوعات التي يرغب
%( على 5أعمال االجتماع. ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة )المساهمون في إدراجها على جدول 

 األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
  يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة في شأنها

والمحاسب القانوني. وعلى مجلس اإلدار  أو المحاسب القانوني اإلجابة على  إلى أعضاء مجلس اإلدار 
 أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر.

  تعمل الشركة على أن تكون جميع الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة متضمنة لمعلومات كافية
 تمكن مساهميها من اتخاذ قراراتهم.
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 ويت حقا اساسيا للمساهم ال يمكن الغاءه باي طريقة، وتتجنب الشركة وضع أي اجراء قد يؤدي يعد التص
 الى اعاقة استخدام حق التصويت، ويتم تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره.

 .اتباع التصويت التراكمي عند التصويت إلختيار أعضاء مجلس اإلدار  في الجمعية العامة 

 مساهما آخرا من غير أعضاء المجلس ومن غير موظفي الشركة في  -كتابة–يوكل عنه  للمساهم أن
 حضور اجتماع الجمعية العامة.

  طالع على محضر اجتماع الجمعية، كما يجب تزويد هيئة السوق المالية اإلب نلمساهميلتمكين  اليجب
 بنسخة من محضر االجتماع خالل )عشر ( أيام من تاريخ انعقاد الجمعية.

 .يجب إعالم السوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها 

 المادة الثامنة عشر: حقوق المساهمين في أرباح األسهم
 ويتم يضع مجلس اإلدار  سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح السهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة ،

 واإلشار  اليها في تقرير مجلس اإلدار .إطالع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة 

  المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية األرباح سواء األرباح النقدية أو أسهم  األرباحتقر الجمعية العامة
المنحة لمالكي األسهم المسجلين بسجالت مركز إيداع األوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 

  العامة.
 عشر: العالقة مع المبلغين: التاسعةالمادة 

توجد الشركة تدابير الحماية للموظفين والمبلغين الذين يبلغون عن السلوك غير القانوني داخل الشركة ويتحقق ذلك 
 عن طريق قنوات االتصال السرية واألنظمة الداخلية لتحقيق العدالة للجميع من دون إظهار المبلغين.

 
 اجتماعات المجلس وجداول األعمال:: العشرونالمادة 

 السنوية المجلس اجتماعات عدد يقل أال على ، الحاجة دعت وكلما دورية بصفة المجلس اجتماعات تعقد 

 .أشهر ثالثة كل على األقل واحد اجتماع هنالك يكون بحيث اجتماعات اربعة
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 بما في ذلك التحضير  ،بمسؤوليتهم ععلى أعضاء مجلس االدار  تخصيص وقت كاف لالضطال
 .حضورها على والحرص ،والمؤقتة الدائمة واللجان المجلس جتماعاتال

 على اإلدار  مر  واحد  أعضاء حضور دون مغلقة اجتماعات تنفيذينال غير المجلس أعضاء يعقد أن يجب 

 لحضور الرقابية وظائفال في اهمنسوبي من أي دعو  تنفيذين الغير المجلس ألعضاء ويمكن السنة في االقل

 .االجتماعات هذه

 رسمي سجل في توثيقها و السر وأمين المجلس رئيس قبل من وتوقيعها المجلس محاضر تسجيل يجب. 

 والمداوالت  مناقشتها تمت التي والمواضيع ورضالح أسماء المجلس اجتماعات محاضر توضح أن يجب
وأي  المتخذ  األسباب إن وجدت( والقراراتالرئيسية والتصويت واالعتراضات واالمتناع عن التصويت)مع 

 عليها االطالع تم يتال والوثائق السجالتجميع  بالمحضر ترفق أن يجب كما تحفظات على هذه القرارات.
 خالل اإلجتماع و/أو تمت اإلشار  إليها في محضر اإلجتماع.

  لمجلس.أو أمين سر الية التحضير لالجتماعات على السكرتير العام و تقع مسئو 
  على رئيس مجلس اإلدار  التشاور مع االعضاء اآلخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول محدد

لألعضاء  –مصحوبا  بالمستندات  –بالموضوعات التي ستعرض على المجلس. ويرسل جدول االعمال 
ويقر مجلس  ،حتى يتاح لهم دراسة الموضوعات واالستعداد الجيد لالجتماع ،قبل االجتماع بوقت  كاف

الجدول تثبت تفاصيل هذا  اوفي حال اعتراض أي عضو على هذ ،االدا  جدول االعمال حال انعقاده
 االعتراض في محضر االجتماع.

  لية إدار  اجتماعات المجلس، ويتم تسجيل وقائع اجتماعات و يقوم رئيس المجلس بصفة أساسية بمسئو
المجلس وتوقع من قبل رئيس المجلس وسكرتير المجلس ويتم إدخالها في سجل رسمي. وتوضح وقائع 
اجتماعات المجلس الحضور، الموضوعات التي تمت مناقشتها، المداوالت الكبير ، عملية التصويت، 

ت )مع األسباب، إذا وجدت(، القرارات التي اتخذت والتحفظات. ويتم االعتراضات والممتنعين عن التصوي
خالل االجتماع أو ذكرت في الوقائع، مع وقائع  تمت مراجعتهاإرفاق كل التسجيالت والمستندات التي 

 (.15االجتماعات لألطراف المعنية خالل خمسة عشر يوما ) محضراالجتماع. وتوزيع 
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 المعروضة من الموضوعات أي أو الشركة أداء حيال ملحوظات اإلدار مجلس  أعضاء من أي لدى كان إذا 

 إجراءات من اتخاذه يرى المجلس أو يتخذه ما وبيان تدوينها فيجب ، المجلس اجتماع في فيها ُيبتّ  ولم

 .اإلدار  لسمج اجتماع محضر في حيالها
 المجلس في محضر اجتماع بالتفصيل إثباته فيجب ، المجلس لقرار مغايرا   رأيا   مجلس اإلدار  عضو أبدى إذا 

. 
 بدعو  من الرئيس. وعلى الرئيس أن يدعو مجلس اإلدار   ،يعقد مجلس االدار  اجتماعات عادية منتظمة

 .اثنان من االعضاء –كتابة  –لعقد اجتماع طارئ متى طلب ذلك 
  عداد محاضر بالمناقشات والمداوالت بما فيها عمليات يجب على مجلس االدار  توثيق اجتماعاته وا 

التصويت التي تمت وتبويبها ثم توقيعها من ق بل رئيس المجلس و أمين السر وحفظها بحيث يسهل الرجوع 
 إليها.

 : مهام سكرتير مجلس اإلدارة:الواحدة والعشرونالمادة 
 و والمساعد  لألعضاءوتقديم الدعم  لفتر  دور  المجلس لتنسيق أعمال المجلس للمجلس سر أمين يعين أن يجب 

 .الشركة منسوبي من أو المجلس في عضوا يكون ان يمكن

 يكون  يتمتع بمهارات تواصل جيد  وأن ومعرفة بأعمال الشركة وأنشطتها و أن الكافية الخبر  لديه يكون ان يجب
 .الشركات ملما باألنظمة واللوائح ذات العالقة وأفضل الممارسات في مجال حوكمة

  العملودون اإلخالل بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى دور ومسؤوليات أمين سر مجلس اإلدار  يشمل ، 

 الحصر ال المثال سبيل على وتشمل ،االدار  مجلس رئيس من توجيهات علىبناء 
 التأكد إلى إضافة ،وتنظيم سجل افصاحات أعضاء مجلس االدار  واالدار  التنفيذية المجلس اجتماعات تنسيق

 اإلدار  مجلس أعضاء وبين ولجانه المجلس بين المعلومات وتسجيل لتبادل مناسبة اتصال وسائل توافر من
تتضمن مادار من نقاشات التي  المجلس اجتماعات محاضر وحفظ التنفيذيين غير واألعضاء التنفيذيين

 السجل المجلس اجتماعات محاضر وتعد ،ومداوالت وبين مكان االجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه
 محاضر في الدقةمراعا   وينبغي منه، المنبثقة واللجان المجلس من المتخذ  القرارات و  لألعمال الدائم الرسمي
 والقرارات اإلدار  مجلس اجتماعات في طرحت التي والمواضيع البنود كافة بوضوح تعكس وأن االجتماع
 .مناقشتها تمت أخرى مواضيع وأي المتخذ 
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 واالمتناع المعارضة ذلك في بما خالل االجتماع تمت تصويت عملية أي االدار  مجلس محضر يوثق أن ينبغي 

 يعد وأن اتاالجتماع خالل اليها الرجوع تم مستندات أو وثائق أي الى االشار  أو ارفاق وينبغي التصويت عن

 التصويت عن امتناع وأي المعتمد  باللجان وقائمة حاضرين وغير الحاضرين عضاءاأل يشتمل على أسماء بيان

 .وأسبابه عضو يأل)إن وجد( 

 عمالاأل بجداول وتزويدهم االجتماعات بمواعيد المجلس أعضاء بالغإ اإلدار  مجلس سر مينأ على يجب 

 محاضر توزع، و عمل يام( أ 10 )عن تقل ال بمد  االجتماع قبل تسليمها من والتأكد العالقة ذات والمستندات
 أو الشخص تحديد مع يوما ،(  15)  عشر خمسة على تزيد ال فتر  خالل المعنية األطراف  على الجلسات
 لتلقي محدد زمني جدول وضع عام كل بداية المجلس وعلى. المتخذ  القرارات تنفيذ عن المسؤولة الجهة

 التقارير جمع آلية أن من يتأكد وأن والخارجيين الداخليين الحسابات مراقبي ومن المعنية اللجان من التقارير
عدادها  وعرضها المهمة المعلومات إعداد ذلك في بما المعتمد ، الداخلية السياسة مع ومتفقة سليمة وتقديمها وا 

 .المحدد  أوقاتها في المجلس على

 الدور بهذا قيامه لقاء اإلدار  مجلس سر مينأل  أمكاف االدار  مجلس يحدد. 

 لجان مجلس االدارة: العشرون:و  الثانية المادة

  لكي يتمكن مجلس  ،ينبغي تشكيل عدد مناسب من اللجان المتخصصة حسب حاجة الشركة وظروفها
 .عملها بما يكفل تحسين أداء الشركة توسيع نطاقدار  من تأدية مهماته بشكل فعال و اال

  وأن يكون لدى كل لجنة  ،التي يشكلها من اللجانلكل لجنة يجب على المجلس أن يعتمد الئحة تنظيمية
مهام اللجنة ومد  عملها والصالحيات  تتضمن تحديد ،من هذه اللجان اجراءات عامة يضعها مجلس االدار 

تبلغ مجلس االدار  بما  ننة أجخالل هذه المد  وكيفية رقابة مجلس االدار  عليها. وعلى اللالممنوحة لها 
ليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة. وعلى مجلس اإلدار  ان يتابع عمل إتقوم به و تتوصل 
 .لتحقق من قيامها باألعمال الموكلة إليهالاللجان بشكل دوري 

 ان وتوصياتها.على مجلس االدار  االطالع على محاضر االجتماعات االتي تعقدها اللج 
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 ينتج قد بالمهمات التي المعنية اللجان في التنفيذيين غير اإلدار  مجلس أعضاء من كاف   عدد تعيين يجب 

 صفقات ومراجعة غيرالمالية، و المالية التقارير سالمة من التأكد مثل مصالح، تعارض حاالت عنها

 .المكافآت وتحديد التنفيذيين، المديرين وتعيين اإلدار ، مجلس لعضوية والترشيح العالقة، ذوي األشخاص

  تشعر المؤسسة و الهيئة بأسماء أعضائه اللجان وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام على الشركة أن
 .عمل من تاريخ تعيينهم وأي تغيرات تطرأ على ذلك خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات

 عند بدورها، للقيام متخصصة خارجية من جهات استشارية بخدمات االستعانة اإلدار  مجلس للجان 
 .اإلدار  مجلس موافقة بعد الشركة، حساب لىع الحاجة،

  ال يحق الي عضو في مجلس االدار  أو االدار  التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجان حضور
 .اجتماعاتها اال اذا طلب اللجنة االستماع الى رأيه أو الحصول على مشورته

 اللجنة التنفيذية :والعشرون الثالثةالمادة 

 :األعضاء واختيار جنةلال تكوين (1

 .يعين اعضاء اللجنة التنفيذية بما يتوافق مع القواعد الصادر  عن الجمعية العامة 

 مجلس قبل من تعيينهم ويتم )تنفيذين وغير تنفيذين( أعضاء خمسة إلى ثالثة من التنفيذية اللجنة تتكون 
 .النقد مؤسسة ممانعة لعدم خاضع التعيين وهذا ، اإلدار 

 للمجلس تقريرها وتقدم اإلدار  لمجلس خاصة لجنة هي التنفيذية اللجنة. 

 احدهم األعضاء يختار غيابه حالة وفى (اللجنة أعضاء قبل من اختياره يتم) اللجنة من عضو اللجنة يرأس 

 .االجتماع لرئاسة

 المؤسسات المالية وأعمال المخاطر بالتأمين، عميقة ومعرفة واسعة خبر  ذوى اللجنة أعضاء يكون ان يراعى. 

 أن بشرط الشركة، مصلحة وفي الزم هو ما حسب اللجنة وعمل تشكيل قواعد تعديل اإلدار  لمجلس يجوز 

 .المشرفة الجهات من الصادر  والقواعد الشركة لوائح مع متوافقا ذلك يكون
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 األعضاء أسماء يحدد أن السكرتير وعلى من موظفي الشركة، أو أعضائها من لها سكرتير اللجنة تعين 
 اللجنة مداوالت توثيق أيضا السكرتير وعلى .اللجنة اجتماع لحضور المدعوين واألشخاص الحاضرين

 .به يحتفظ خاص سجل في تودع محاضر في وقراراتها

 :اللجنة مدة (2

 مد  بانتهاء وتنقضي سنوات ثالث لمد  ، اإلدار  لمجلس دور  كل تكوين وقت في اللجنة أعضاء اختيار يتم 

 .المعنية المجلس

 نقص حالة وفى .اللجنة أعضاء تعيين إعاد  ويمكن اإلدار ، لمجلس دور  كل بداية في اللجنة تكوين يعاد 

 .آخرين بتعيين العضوية بتكملة المجلس يقوم اللجنة فتر  أثناء العضوية

 

  :ومسؤولياتها اللجنة عمل نطاق (3

  اإلستراتيجية والتشغيلية والميزانيات وخطط األعمال واتخاذ ما إداء التوصية لمجلس اإلدار  حول الخطط
 .يلزم بشأنها

  اتخاذ القرارات حول المسائل المخولة لها من المجلس والتي تكون خارج نطاق صالحيات الرئيس التنفيذي
ة من قبل للشركة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالنفقات الرأسمالية والمشتريات في الحدود الممنوحة للجن

 المجلس.

 :والدعوات اللجنة اجتماعات (4

 ى.ادن كحد السنة في مرات ست اجتماعاتها جنةلال تعقد 

 .يحق للجنة دعو  أي من المسئولين التنفيذيين بالشركة لحضور اجتماعات اللجنة متى ما رأت ذلك 
 

 : لجنة المراجعة:العشرونو  الرابعةالمادة 
 تشكيل لجنة المراجعة واستقالليتها   (1
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  على من نظام الشركات،  101بقرار من الجمعية العامة العادية وفقا  للماد  تتكون لجنة المراجعة
 ،وأال يقل عدد أعضائها عن ثالثة و ال يزيد عن خمسة أن يكون أغلبهم من خارج مجلس اإلدار 
الجمعية وبما يتوافق مع القواعد العامة المقرر  من قبل  يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية

 .العامة

 التنفيذيين في الشركة أو  أو أحد االعضاء يجب أن ال يكون عضو لجنة المراجعة من المدراء
 موظفيها أو مستشاريها.

 أو موظفي أو مستشاري  مديري يجب أال يكون عضو لجنة المراجعة أحد أعضاء مجالس ادار  أو
ومنهم على سبيل المثال ال الحصر  ذوي العالقة بالشركة. األطرافأو منسوبي أو ممثلي أحد 

 اآلتي:
 المؤسسين. أو المساهمين كبارُ ( أ

 المراجعون الخارجيون.( ب
 الموردون.( ج
 الشركة. عمالءُ ( د 

  يجب أال يكون عضو لجنة المراجعة عضوا في مجلس إدار  أو لجنة مراجعة أي شركة أخرى
 تعمل في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

 ب أن يكون عضو مجلس االدار  المرشح لعضوية اللجنة مستقال.يج 

  ال يجوز الي عضو من أعضاء لجنة المراجعة أن يخدم بشكل تزامني في لجان مراجعة الكثر من
 أربع شركات عامة.

  ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين الماضيتين في االدار  التنفيذية أو المالية للشركة
 .اجع حسابات الشركة أو يكون عضوا في لجنة المراجعةأو لدى مر 

 تعيين رئيس وسكرتير للجنة 
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 أحد أعضاء لجنة المراجعة رئيسا لها بعد الحصول على عدم ممانعة  اإلدار  بتعيينمجلس  يقوم أعضاء
 .كتابة المؤسسة

 مجلس االدار  عضوا في لجنة المراجعة أو رئيسا لها.رئيس  ال يجوز أن يكون 

  ال يجوز أن يكون لرئيس لجنة المراجعة صلة قرابة أو عالقة مالية أو تجارية مع أي عضو من أعضاء مجلس
 ؤثر على استقالليته.ي بما واالدار  العلياأاالدار  

 التأكدلها االدارية واعداد محاضر اجتماعاتها و ان لجنة المراجعة سكرتيرا لها من موظفي الشركة يتولى أعمتعي 
 ،رئيس اللجنة جدولة مواعيد اجتماعات لجنة المراجعة بالتنسيق مع ،رئيس اللجنة على هذا المحاضر من توقيع

 .واليجوز ان يكون سكرتير اللجنة سكرتيرا ألي لجنة أخرى

 بذلك خاص   سجل   في المراجعة لجنة اجتماعات وحفظ محاضر توثيق المراجعة لجنة سكرتير على يجب. 

 ونصابها.اجتماعات اللجنة  (2
 اجتماعات ستة اللجنة تعقد أن على ،االقل على أعضائها نصف بحضور اال المراجعة لجنة اجتماع ينعقد ال 

 . االدار  مجلس مع السنوي االجتماع فيها بما األقل على السنة في
 ال المثالسبيل  على اآلتي من ألي استجابة   أخرى عقد اجتماعات –الحاجة دعت ما متى- المراجعة للجنة ويمكن

 الحصر:
 اإلدار . مجلس رئيس من طلب( أ

 اجتماع االكتواري عقد الخبير االلتزام أو مسؤول أو أو الداخلي المراجع الخارجي فيها يطلب التي ب( الحاالت
 ذلك. تستدعي حاجة لوجود اللجنة

 المواضيع المالية، المراجعة الداخلية، تعارض المصالح. مثل أخرى مواضيع بشأن اجتماعات( ج

 خطة عمل لجنة المراجعة  (3
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معتمد بقرار من مجلس االدار  يتضمن قواعد ومسؤوليات والتزامات لجنة  لها على لجنة المراجعة وضع دليل عمل
سية التي ستقوم المراجعة، كما يجب على لجنة المراجعة وضع خطة عمل سنوية مفصلة تتضمن المواضيع الرئي

 ببحثها خالل السنة ومواعيد اجتماعها.

 قرارات اللجنة  (4

تصدر قرارات اللجنة باألغلبية وفي حال تساوي عدد االصوات يعد صوت رئيس اللجنة مرجحا، على أن يثبت 
واليجوز التصويت على قرارات اللجنة  ،راء جميع االطراف في محضر االجتماع آسكرتير لجنة المراجعة 

 يابة أو الوكالة عن أحد االعضاء.بالن
 ليات اللجنة:ؤو مهام ومس (5

  دار  المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي بعد الحصول على عدم ممانعة من المؤسسةإتعيين وعزل مدير 
 كتابة.

 من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال  ،اإلشراف على إدار  المراجعة الداخلية في الشركة
 والمهمات التي حددها لها مجلس االدار .

  التأكد من استقالل ادار  المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي في أداء مهامها والتحقق من عدم وجود أي
 قيد على أعمالهما أو وجود ما يمكن أو يؤثر سلبا على أعمالهما

  كفاء  وفعالية وموضوعية أعمال المراجعيين الخارجيين وادار  المراجعة الداخلية أو المراجع تقييم مستوى
دار  االلتزام أو مسؤول االلتزام. الداخلي  ، وا 

 . مراجعة تقارير ادار  المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي ورفع التوصيات بشأنها لمجلس االدار 

  على تعيين أو اعاد  تعيين المراجعين الخارجين ويشمل هذا ضمان تمتع التوصية لمجلس االدار  بالموافقة
 و/أو إعاد  التأمين. بالخبر  الالزمة لمراجعة أعمال شركات التأمين المرشحين المراجعين الخارجين

 ويراعى عند التوصية  ،التوصية لمجلس االدار  بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم
 التأكد من استقالليتهم. بالعتيين

 .التأكد من استقالل المراجعيين الخارجيين عن الشركة وأعضاء مجلس االدار  واالدار  العليا في الشركة 
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 سجالتها على االطالع حق ذلك سبيل في ولها الشركة، أعمال على بالمراقبة المراجعة لجنة تختص 
 من تطلب أن لها ويجوز التنفيذية، اإلدار  أو اإلدار  مجلس أعضاء من بيان أو إيضاح أي وطلب ووثائقها
 الشركة تعرضت أو عملها اإلدار  مجلس أعاق إذا لالنعقاد للشركة العامة الجمعية دعو  اإلدار  مجلس
 .جسيمة خسائر أو ألضرار

 . دراسة تقارير المراجعيين الخارجيين ورفع التوصيات بشأنها لمجلس االدار 

  للمراجعين الداخليين والخارجيين.دراسة خطة المراجعة 

 .بداء ملحوظاتها عليها  دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وا 

  قبل عرضها على مجلس والسنوية والربع سنوية األولية والتقارير والملحوظات دراسة ومراجعة القوائم المالية
بداء الرأي والتوصية في شأنها.  اإلدار  وا 

 بداء الرأي و التوصية لمجلس اإلدار  في شأنها.بية دراسة السياسات المحاس  المتبعة وا 

  . تعيين وعزل مدير ادار  االلتزام أو مسؤول االلتزام بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابة 

  التأكد من استقالل ادار  االلتزام أو مسؤول االلتزام في أداء مهامها والتحقق من عدم وجود أي قيد على
 أو وجود ما يمكن أو يؤثر سلبا على أعمالهما. أعمالهما

 .دراسة خطة االلتزام واقرارها ومتابعة تنفيذها 

 .دراسة تقارير الرقابة النظامية أو المراقب النظامي ورفع التوصيات بشأنها 

  دراسة مالحظات المؤسسة والجهات الرقابية واالشرافية ذات العالقة بشأن أي مخالفات نظامية أو طلب
 ءات تصحيحية ورفع التوصيات بشأنها لمجلس االدار .اجرا

  متابعة التقارير الصادر  عن المؤسسة والجهات الرقابية االشرافية ذات العالقة ورفع التوصيات بشأنها
 لمجلس االدار .

 ويراعى عند التوصية بالعتيين التأكد من  ،متابعة أعمال المحاسبين القانونيين و فصلهم وتحديد أتعابهم
 تقالليتهم.اس

  مع االطراف ذوي العالقة .والعمليات دراسة العمليات فيما بين كيانات المجموعة 
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 . دراسة تقارير الخبير االكتواري ورفع التوصيات بشأنها لمجلس االدار 

  ضمان التزام الشركة بتطبيق مقترحات وتوصيات الخبير االكتواري عندما تكون الزامية بموجب اللوائح
 لصادر  عن المؤسسة والجهات االشرافية والرقابية ذات العالقة.والتعليمات ا

 تحديد المرتب الشهري والمكافأ  التشجيعية والمكافات االخرى الدار  المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي، 
 .وإلدار  االلتزام أو مسؤول االلتزام بما يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمد  من قبل المجلس

  التأكد من توافر الئحة مكتوبة خاصة بقواعد السلوك المهني بعد اعتمادها قبل مجلس ادار  الشركة لضمان
 القيام بأنشطة الشركة بطريقة عادلة وأخالقية.

 أو مسؤول  متابعة الدعاوي القضائية الهامة المرفوعة من الشركة أو المرفوعة ضدها مع مدير االلتزام
 دار .إلورفع تقارير دورية بشأنها الى مجلس ا اإللتزام

  دقيقة  بياناتضمان االستخدام االمثل لتقنية المعلومات وتوفر الضوابط الالزمة للحصول على معلومات و
 يعتمد عليها.

 والخارجيين الداخليينراجعين الم بين التنسيق. 

  الداخلية.دراسة تقييم المراجعين الداخليين والخارجيين إلجراءات الرقابة 

 

 اإلدارة ومجلس المراجعة لجنة بين تعارض حدوث (6

 اللجنة األخذ بتوصية المجلس رفض إذا أو اإلدار ، مجلس وقرارات المراجعة لجنة توصيات بين تعارض حصل إذا

 تضمين فيجب الداخلي، تعيين المراجع أو أدائه أتعابه وتقييم وتحديد وعزله الشركة حسابات مراجع تعيين بشأن

 .بها عدم أخذه وأسباب ومبرراتها، اللجنة توصية اإلدار  مجلس تقرير
 تقرير لجنة المراجعة

 أن على ، المنصوص عليها ومهامها الختصاصاتها أدائها تفاصيل على المراجعة لجنة تقرير يشتمل أن يجب .1

دار  والمالية الداخلية الرقابة نظم مدى كفاية في ورأيها توصياتها يتضمن  .الشركة في المخاطر وا 
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 الموقع في ينشر وأن الشركة الرئيس مركز في المراجعة لجنة تقرير من كافية نسخا   اإلدار  مجلس يودع أن يجب .2

 من يرغب من لتمكين العامة؛ الجمعية النعقاد نشر الدعو  عند للسوق اإللكتروني والموقع للشركة اإللكتروني

 .العامة الجمعية انعقاد أثناء التقرير ملخص ويتلى نسخة منه على الحصول في المساهمين

 

  االكتواريالخبير  تعيين

تعين الشركة خبير اكتواري معتمد وذو خبر  كافبة في أنواع التأمين التي تمارسها الشركة بعد الحصول على موافقة  .1
 مؤسسة النقد  

تنفيذيا وال يجوز الي من أعضاء مجلس اليجوز لالكتواري المعين أن يكون عضوا في مجلس االدار  أو رئيسا  .2
 االدار  أو الرئيس التنفيذي القيام بتقديم أي خدمات اكتوارية

 من التزامات االكتواري 

 على االكتواري المعين رفع التقارير االكتوارية التي يعدها مباشر  وبصفة عاجلة الى مجلس االدار  وادار  االلتزام  .1
 .ةدراسة الوضع المالي العام للشرك .2
 المالء  المالية للشركة. ييمتق .3
 .تقييم الشركة على الوفاء بالتزامتها المستقبلية .4
  .نيتسعير منتجات التأمين التي تقدمها الشركة مع ابداء التوصيات حول كفاية معدالت االقساط لفئات التأم .5
 .ية للشركة والتوصية بشأنهانتحديد المخصصات الف .6
لية المناسبة المخاطر في الشركة لتقدير تأثير المخاطر الجوهرية ولتحديد اآلالتنسيق مع المسؤولين في ادار   .7

 .للتخفيف من أثرها
تقديم التوصيات لمجلس االدار  بشأن السياسة االستثمارية للشركة، مع مراعا  طبيعة وتوقيت االلتزامات تجاه حاملي  .8

 .وثائق التأمين وتوافر االصول المناسبة
 .للشركة بشكل عام تحديد الفائض أو العجز .9
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 .اعداد التقارير المناسبة وفقا لنماذج التقارير المالية المطلوبة من المؤسسة .11
 .تقديم المشور  بشأن أي أمور اكتوارية اخرى .11

 تقارير االكتواري المعين الرسمية للمؤسسة

 .كفاية المخصصات الفنية في أنواع التأمين التي تمارسها الشركة .1
 .استثمارات الشركة خالل السنة المالية تحققهاالتي تحليل العوائد الفعلية  .2
 .تحليل مصروفات الشركة تحليال وافيا .3
 .الوضع المالي للشركة .4
 .تحليل نمو المحفظة التأمينية .5
زامات لتحقيق تتوصيات بشأن العملية المستمر  لصياغة وتنفيذ ومتابعة وتعديل االستراتجيات المتعلقة باالصول واالل .6

 .االصول وااللتزاماتتوافق كاف بين 
ويرفع تقريرا عنها الى ادار  الشركة ومجلس ادارتها وعلى ادار  الشركة رفع  دوريةعلى الخبير االكتواي تقديم مراجعة  .7

تقرير الى المؤسسة في موعد أقصاه نهاية الشهر الثامن من السنة المالية وعلى االكتواري المعين اتباع التعليمات 
 .ا المؤسسة من وقت الخر بشأن محتويات ذلك التقريرالتفصيلية التي تصدره

 

 والعشرون: لجنة الترشيحات والمكافأت: الخامسةالمادة 

   الترشيحات أن تتكون لجنة  على يعين أعضائها بما يتوافق مع القواعد الصادر  عن الجمعية العامة
 .على األقل ويكون من ضمنهم عضوان مستقالن أعضاء 3من  والمكافآت

 ةاللجن عمل سلوبا
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 بين من لها رئيس اللجنة وتختار السنة، في مرتين األقل على الحاجة وعند منتظم أساس على اللجنة تجتمع 

 والقيام محضراجتماعها لكتابة من موظفي الشركة أو أعضائها بين من سكرتير أختيار يجوز وأيضا أعضائها،

 .للجنة اإلدارية بالمهام

 متتالية، جلسات ثالث من ألكثر اللجنة اجتماعات حضور عن تخلف إذا حكما   مستقيال   اللجنة عضو يعتبر 

 . اللجنة رئيس من مسبق إذن دون

 رئيسها طلب على بناء اجتماعات اللجنة تعقد. 

 عضوين يبلغ حضور وبأدنى األعضاء عدد نصف حضر إذا االجتماعات تنعقد.  
 والمكافآت اتالترشيح لجنة مهام

 المعتمد  والمعايير للسياسات وفقا المجلس، لعضوية بالترشيح اإلدار  لمجلس بالتوصية اللجنة تقوم. 

 عداد اإلدار ، مجلس لعضوية المناسبة المهارات من المطلوبة لالحتياجات السنوية المراجعة بعمل اللجنة تقوم  وا 

 يخصصه أن يلزم الذي الوقت تحديد ذلك في بما اإلدار ، مجلس لعضوية المطلوبة والمؤهالت للقدرات وصف

 .اإلدار  مجلس ألعمال العضو

 يمكن التي التغييرات شأن في التوصيات ورفع ،واالدار  التنفيذية اإلدار  مجلس هيكل بمراجعة اللجنة تقوم 

 .إجراؤها

 األقل على المجلس انلج وأعضاء ) المجلس ألعضاء والفردي الشامل األداء( المجلس أداء بتقييم اللجنة تقوم 

 مصالح لضمان لمعالجتها األساليب وتقترح المجلس في الضعف ونقاط القو  نقاط تحددو  سنوي أساس على

 .الشركة

 في  تضارب والتأكد من عدم وجود المجلس ولجان استقاللية األعضاء من بشكل سنوي اللجنة تتأكد
 .المصالح

 .عفاء أعضاء اإلدار  العليا  التوصية فيما يخص تعيين وا 

  سياسة واجراءات التعاقب الوظيفي للرئيس التنفيذي واالدار  العليا ومراقبة تطبيق خطط واجراءات وضع
 التعاقب الوظيفي لهم.
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 .مراجعة خطط التعويضات الخاصة بأعضاء اإلدار  العليا 

 .اإلشراف على البرنامج التعريفي والتدريب الدوري ألعضاء المجلس 

 إلى ورفعها واإلدار  التنفيذية، المجلس عن النبثقة واللجان اإلدار  جلسم أعضاء لمكافآت واضحة سياسة اعداد 

 ترتبط معايير اتباع السياسة تلك في يراع على أن العامة، الجمعية من العتمادها تمهيدا   فيها للنظر اإلدار  مجلس

 .تنفيذها من والتحقق عنها، واإلفصاح باألداء،

 هذه عن انحراف جوهري أي وبيان بها، المعمول المكافآت وسياسة الممنوحة المكافآت بين العالقة توضيح 

 .السياسة

 منها المتوخا  األهداف تحقيق في فعاليتها مدى وتقييم المكافآت، لسياسة الدورية المراجعة. 

 للسياسة وفقا   بالشركة وكبارالتنفيذيين عنه المنبثقة واللجان اإلدار  مجلس أعضاء بمكافآت اإلدار  لمجلس التوصية 

 .المعتمد 
 التنفيذية واإلدار  اإلدار  مجلس في للعضوية واضحة ومعايير سياسات اقتراح. 

 عاد  فيه أعضاء بترشيح اإلدار  لمجلس التوصية  عدم مراعا  مع والمعايير المعتمد ، للسياسات وفقا   ترشيحهم وا 

 .باألمانة مخلة بجريمة ادانته سبقت شخص أي ترشيح

 اإلدار  التنفيذية وظائف وشغل اإلدار  مجلس لعضوية المطلوبة والمؤهالت للقدرات وصف إعداد. 

 اإلدار  مجلس ألعمال تخصيصه العضو على يتعين الذي تحديد الوقت. 

 اإلدار  مجلس اإلدار  ووظائف لعضوية المناسبة الخبرات أو المهارات من الالزمة لالحتياجات السنوية المراجعة 

 .التيفيذية

 وكبارالتنفيذيين المستقلين واألعضاء التنفيذيين غير واألعضاء التنفيذيين لألعضاء وظيفي وصف وضع. 

 كبار التنفيذيين أو اإلدار  مجلس أعضاء أحد مركز شغور حال في الخاصة اإلجراءات وضع. 

 سياسة المكافآت
 ما المكافآت سياسة في يراع أن يجب ،واللوائح ذات العالقة المالية السوق ونظام الشركات نظام بأحكام إخالل دون

 :يلي
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 .وأهدافها الشركة استراتيجية مع انسجامها (1

 المدى على تنميتها و  الشركة إنجاح على التنفيذية واإلدار  اإلدار  مجلس أعضاء حث بغرض المكافآت تقدمم أن (2

 .المدى الطويل على باألداء المكافآت من المتغير الجزء تربط كأن الطويل،

 العلمية، والمؤهالت بشاغلها، المنوطة والمسؤوليات والمهام الوظيفة، مستوى على بناء   المكافآت تحدمد أن (3

 .األداء ومستوى والمهارات، العملية، والخبرات

 .الشركة لدى المخاطر ودرجة وطبيعة حجم مع انسجامها (4

 غير ارتفاع من ذلك عن ينشأ قد ما تفادي مع المكافآت، تحديد في األخرى الشركات ممارسات االعتبار في األخذ (5

 .والتعويضات للمكافآت مبرر

 .فيها المبالغة عدم مع وتحفيزها، عليها والمحافظة المهنية الكفاءات استقطاب تستهدف أن (6

 في عضو قدمها دقيقة غير معلومات عل بناء   تقررت أنها تبين إذا استردادها أو المكافأ  صرف إيقاف حاالت (7

 .مستحقة غير مكافآت على للحصول الوظيفي الوضع استغالل لمنع وذلك التنفيذية؛ اإلدار  أو اإلدار  مجلس

 اشترتها أسهما   أم إصدارا  جديدا   أكانت سواء التنفيذية واإلدار  اإلدار  مجلس ألعضاء الشركة في أسهم منح تنظيم (8

 .الشركة

 
 والعشرون: لجنة االستثمار: السادسةالمادة 
   3أن تتكون لجنة االستثمار من  على يعين أعضائها بما يتوافق مع القواعد الصادر  عن الجمعية العامة 

 .االستثمار الئحة من 34 الماد  في ماورد معيتم تشكيلهم بما يتوافق   على األقل أعضاء

 اسلوب عمل اللجنة:
 .تعقد اللجنة أربع اجتماعات على األقل سنويا 

  وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين.تصدر القرارات 

 .يتم االحتفاظ بمحاضر اإلجتماعات وفق سجالت معد  لذلك 

 .يتم تعيين سكرتير للجنة من احد األعضاء أو من أحد موظفي الشركة 
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 مهام لجنة االستثمار

 .االستثمار ومراجعة أدائها وتنفيذها بصور  سنوية سياسةصياغة واعداد  .1
 .متبعة المخاطر العامة للسياسة االستثمارية أداء كل فئة من االصولمراجعة  .2
 .رفع تقرير أداء المحفظة االستثمارية الى مجلس االدار  .3
 الصادر  عن المؤسسة بمتطلبات الئحة اإلستثمار  التأكد من التزام كافة االنشطة المتعلقة باالستثمار .4

 .خرى ذات عالقةاأللوائح الأو  ةألنظمومتطلبات ا

نهاء مهامهم وتحديد أتعابهم. .5  تعيين مدراء اإلستثمار وتقييم خدماتهم وا 

 إطالع المجلس على ما تقوم به من أعمال أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات. .6
 والعشرون: لجنة المخاطر السابعةالمادة 

الجمعية العامة للشركة، وترفع تقاريرها مباشر  لجنة تابعة لمجلس اإلدار  ومعينة من قبله وفق النظام المعتمد لها من 
 إلى مجلس إدار  الشركة.

 
 
 
 الغرض من اللجنة: 

دار  إلى مساعد  المجلس في أداء مسئولياته الخاصة بحوكمة الشركة في تهدف لجنة إدار  المخاطر التابعة لمجلس اإل
على ومراقبة خطة إدار  المخاطر الخاصة بالشركة شراف الجانب المتعلق بإدار  المخاطر، باإلضافة الى مسئولية اإل

 ة وتطبيقها على ضوء استراتيجية إدار  المخاطر المعتمد .لوالممارسات ذات الص
 تشكيل اللجنة:

  دار  المخاطر. 3تتشكل اللجنة من   أعضاء على األقل ممن يتمتعون بمعرفة في اإلدار  المالية وا 

 غير تنفيذي. ويترأس اللجنة عض 

 عضوية مرتبطة بدور  مجلس اإلدار .مد  ال 
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 مهام اللجنة:
 األخطار مع التعامل في للشركة مقبول مظهر على والمحافظة الشركة تعوق قد التي األخطار تمييز. 

 فاعليته وتقييم المخاطر إدار  نظام على اإلشراف. 

 ي لها.التنظيم واإلطار األخطار حوكمة ذلك في بما للشركة المخاطر إلدار  إطار وانجاز تطوير 

 أسس على وتحديثها ومراجعتها تطبيقها على واإلشراف بالشركة، المخاطر إلدار  شاملة إستراتيجية تحديد 

 .العالمية التطبيقات أفضل متضمنة للشركة والخارجية الداخلية التطورات االعتبار في آخذا ، سنوية

 جاز  مراجعة  .المخاطر إدار  سياسات وا 

  منتظمة أسس على ومدى تعرضها لهاالمخاطر  تحمل على الشركة مقدر  تقييم إعاد.  

 إلدارتها الالزمة اإلجراءات واقتراح للمخاطر التعرض تفاصيل عن لمجلس اإلدار  تقارير تقديم.  

  ها خالل التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرار
 القادمة.االثني عشر شهرا 

 ضمان توافر الموارد والنظم الكافية الدار  المخاطر. 
  مراجعة الهيكل التنظيمي الدار  المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس االدار. 
 مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في ادار  مخاطر الشركة. 

 ا: االدارة العليالعشرونو  الثامنةالمادة 
يجب أن يكون لكل منصب و اإلشراف على نشاطات الشركة اليومية،  نوابهتتولى االدار  العليا متمثلة بالرئيس التنفيذي و 

في االدار  العليا وصف وظيفي موثق ومفصل يحدد األدوار والمسؤوليات والمواصفات والمؤهالت وخطوط رفع 
 األخرى والصالحيات وحدود الصالحيات. التقارير)التبعية( وآلية التفاعل مع الجهات الداخلية

يجب أن يتمتع أعضاء االدار  العليا بالمهارات الالزمة والمعرفة والخبر  المطلوبة لضمان ادار  أنشطة الشركة بطريقة 
ويجب  ار  العليا عند طلب المؤسسة ذلك،ويجب تزويد المؤسسة بمعلومات حول كفاء  ومؤهالت أعضاء االد ،فعالة

   العليا تزويد مجلس االدار  بعرض شامل حول أداء االدار  خالل كل اجتماع للمجلس على االقل.على االدار 
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ين وفي حال الحاجة الى تعيين غير سعودي فيجب على الشركة اثبات يية في وظائف اإلدار  العليا للسعودو تكون االول
يين في المناصب القيادية التي أصدرتها المؤسسة عدم توافر السعودي المؤهل لشغل الوظيفة استنادا الى  متطلبات التع

 م.2013بتاريخ يوليو 
 

 العليا: اإلدارة: مسؤوليات العشرونو  التاسعةالمادة 
 دون االخالل بأي متطلبات رقابية أو اشرافية أخرى، تشمل واجبات االدار  العليا على سبيل المثال ال الحصر:

 واالنظمة الداخلية المعد  من قبل مجلس االدار .والسياسات تنفيذ الخطط االستراتجية  .1
 وتنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفعالية. ادار  األنشطة اليومية .2
 وضع اجراءات لتحديد وقياس المخاطر والحد منها ومراقبتها. .3
وتنفيذ السياسات  نظمة الرقابة الداخليةألضمان كفاء  وفعالية الالزمة جراءات االسياسات و الوضع  .4

الجوهرية والتزامها باالفصاح عن المعلومات واالجراءات التي تضمن تقيد الشركة باالنظمة واللوائح 
 .للمساهمين وأصحاب المصالح

 حفظ المستندات ومراجعة الحسابات. .5
اط المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نش ت مجلس االدار  ورفع التقاريرالعمل وفق توجيها .6

 الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة االستراتجية وعرض تلك التقارير على مجلس االدار .
 ضمان استيفاء كافة المتطلبات الرقابية واالشرافية بأقصى حد ممكن. .7

 تمنح التي المكافآت وأنواع سياسة اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها مثل .8

واقتراح الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة للعاملين وسياسة تفويض األعمال اليها وطريقة تنفيذها 
 والهياكل التنظيمية والوظيفية ورفعها لمجلس االدار  للنظر في اعتمادها.

 .اقتراح النفقات الرأسمالية للشركة وتملك األصول والتصرف فيها .9

 
 االدارة العليا:تعارض المصالح في  :الثالثونالمادة 
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 التي والعقود األعمال في مباشر ( غير أو )مباشر  شخصية مصلحة له يكون أال العليا االدار  عضو على 
 تتم التي األعمال ذلك من ويستثنى سنة، كل يجدد العامة الجمعية  من ترخيص بغير الشركة لحساب تتم
أن  االدار  العلياو على عضو  األفضل العرض صاحب العضو كان اذا العامة المنافسة طريق عن
 في التبليغ هذا ويثبت( مباشر  غير أو مباشر )بما له من مصلحة شخصية  لمجلس اإلدار  /يفصحيبلغ

االجتماع وال يجوز لهذا العضو االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذه الشأن في  محضر
  الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود اإلدار  سويبلغ رئيس مجل ،جمعيات المساهمين

ويرافق التبليغ تقرير خاص من  ،مصلحه مباشر  أو غير مباشر  فيها اإلدر  العلياالتي يكون ألحد أعضاء 
 .مراجع حسابات الشركة الخارجي

 مباشر ) مصلحة له تكون أن  سنة كل يجدد العامة الجمعية من ترخيص بغير العليا اإلدار لعضو  اليجوز 
 النشاط فروع أحد في يتاجر أن أو الشركة منافسة شأنها من التي العقود و العمالا في( مباشر  غير أو

مالم يكن  ،تزاوله و إال كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب الذي
 .يسمح له القيام بذلك –يجدد كل سنة  –حاصال  على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية 

  يجب على أعضاء االدار  العليا الذين لهم ملكية في أي من شركات المهن الحر  المتعلقة بالتأمين )مثل
 :وسطاء ووكالء التأمين(

 ركة المهن الحر  في أقرب فرصة ممكنة.لمجلس االدار  عن ملكيتهم في ش كتابة االفصاح (1
 عن تشجيع التعامل مع شركة المهن الحر  التي لهم ملكية فيها االمتناع (2
 .لهم ملكية فيها التيعن التصويت على أي من القرارات المتعلقة بالتعامل مع شركة المهن الحر   االمتناع (3

 المهن شركات من أي مع تعامالتها عن انعقادها عند العامة للجمعية اإلفصاح الشركة على يجب كما (4
 فيها، شخصية مصلحة العليا اإلدار  أو اإلدار  مجلس أعضاء من ألي يكون التي بالتأمين المتعلقة الحر 
 .الحسابات مراقبي من خاص تقرير التبليغ بهذا ويرفق
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شركات المهن كما يجب على الشركة االفصاح للجمعية العامة عند انعقادها عن تعامالتها مع أي من  (5
الحر  المتعلقة بالتأمين التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدار  أو اإلدار  العليا مصلحة شخصية فيها، 

 ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقبي الحسابات.
  يجب أن يزود مجلس االدار  الجمعية العامة بتفاصيل العقود التأمينية التي يكون فيها مصلحة الحد

لس اإلدار  أواالدار  العليا أو األطراف ذات العالقة بهم، بما في ذلك نوعية وحجم هذه العقود أعضاء مج
إذا تخلف عضو المجلس عن االفصاح عن مصلحته المشار اليها  -وأي خسائر ناتجة منها إن وجدت. 

د أو إلزام جاز للشركة أو لكل ذي مصلحه المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العق ،اعلى
 العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.

 
 : وظائف الرقابة:الواحدة والثالثونالمادة 

 .إدارية او تنفيذية أخرى بالشركة عن اي وظيفة جميع وظائف الرقابة تكون مستقلة
 

 المخاطر:إدارة : الثالثونالثانية و المادة 
ط ومراقبة المخاطر والحد منها بصفة مستمر  على مستوى بوقياس وضتتولى وظيفة ادار  المخاطر تحديد وتقييم 

تقوم وظيفة ادار  المخاطر بأعمالها وأنشطتها بما يتوافق مع الئحة ادار  المخاطر ، و المخاطر الفردية والمخاطر الكلية
للرئيس التنفيذي ويجب ة أو اشرافية أخرى صادر  عن المؤسسة، ترفع جميع تقارير ادار  المخاطر يوأي متطلبات رقاب

 أن يتاح لمدير ادار  المخاطر االتصال المباشر مع لجنة ادار  المخاطر دون عرقلة.

 وظائف ادارة المخاطر :

 دون االخالل بأي متطلبات رقابية أو اشرافية أخرى، تشمل واجبات وظيفة ادار  المخاطر على سبيل المثال ال الحصر:

 .مراقبة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركةلتنفيذ استراتجيات ادار  المخاطر  .1
 .وضع السياسات واالجراءات الفاعلة الدار  المخاطر .2
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 .تحديد المخاطر الناشئة واقتراح الخطوات التصحيحية للحد منها وضبطها .3
 .تقييم قدر  الشركة على تحمل المخاطر ومدى تعرضها لها .4
 .وضع خطة الطوارئ  .5
 .المخاطر بالشركة لضمان فعالية  نظام ادار ق مع االدار  العليا يالتنس .6

 
 ن:ادارة المراجعة الداخلية:ووالثالث الثالثةالمادة 

 عمليات وتحسين قيمة بغرض إضافة وذلك ومستقل، موضوعي واستشاري تأكيدي نشاط هي الداخلية المراجعة
 وتحسين لتقويم منتظم أساس بتوفيرتحقيق أهدافها االستراتيجية  في الشركة الداخلية المراجعة وتساعد الشركة،

 المراجعة إدار  ويجب على .للشركة الرقابي األداء ينطوي عليها التي والعمليات الرقابة الداخلية، فاعلية وكفاية نظام
األداء وعمليات إدار   وفعالية دقة من التأكد شأنها من والتي والخاصة الدورية عمليات المراجعةب القيام الداخلية
 أعمال الجهات وتنسيق والنهائية األولية المالية القوائم مراجعة في المساهمة إلى ر والرقابة النظامية، إضافةالمخاط
  .الخارجية الرقابية

تقوم وظيفة المراجعة الداخلية بتقييم فعالية وكفاء  الضوابط السياسات واالجراءات الداخلية وآلية رفع التقارير ومدى 
 التوصيات لتحسينها.االلتزام بها وتقديم 

 وظائف ادار  المراجعة الداخلية على سبيل المثال ال الحصر:
  لجنة المراجعة.اعداد خطة سنوية الدار  المراجعة الداخلية معتمد  من 
  بالمراجعة الداخلية لألعمال التشغيلية بالشركة.رفع التقارير للجنة المراجعة المتعلقة  
 رجيةمتابعة جميع أعمال المراجعة الخا.  

 
 ن: ادارة االلتزام:ووالثالث الرابعةالمادة 

لتزام الشركة بجميع االنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة الصادر  عن إتزام مسئولية مراقبة لتتولى وظيفة مراقبة اال
 لتحسين مستوى االلتزام النظامي بالشركة  المؤسسة أو الجهات الرقابية األخرى ذات العالقة واتخاذ االجراءات الالزمة

 مسئوليات ادارة االلتزام:
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  هيئة السوق الماليةالصادر  عن المؤسسة و  للشركة وتلك الحوكمة لوائحاتباع قواعد. 

  والتأكد من موافقتها للوائح الصادر  المراجعة الدورية لالئحة الحوكمة الخاصة بالشركة وعرضها على مجلس االدار 
 ومن ثم الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية للشركة.

 . التأكد من تطبيق سياسة االفصاح الوارد  في قواعد التسجيل واالدراج خاصة في تقرير مجلس االدار 
 .تزويد الجهات الرقابية بأي تطورات جوهرية قد تؤثر في قرارات أصحاب المصالح 
 ة.رفع التقارير مباشر  الى لجنة المراجع 

  التأكد من ان أعضاء مجلس االدار  ليس لهم اية مصلحة مباشر  أو غير مباشر  في األعمال والعقود التي تتم
 بحساب الشركة اال بترخيص من الجمعية العامة العادية .

  لجان المراجعة والحوكمة لمدى اإللتزام بلوائحمراجعة مهام الرقابة النظامية. 
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 المحتويات
 

 المادة األولى: تمهيد
 المادة الثانية: تعريفات

 المادة الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين
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 المادة األولى: تمهيد
 

ن العليا وموظفي ومساهمي شركة مالذ للتأمييهدف هذا الدليل ألن يكون مرجعًا لكل من مجلس اإلدارة واإلدارة 
تنفيذ خطط الشركة والوصول ألهدافها وفقًا  نظمت من القواعد التي لمجموعه التعاوني، وذلك من خالل تضمينه

، من أجل لمعايير الجودة واإلمتياز وذلك بإستيضاح القواعد المنظمة إلدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق
التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، والتي تعني في بأفضل ممارسات الحوكمة  التزامهاضمان 

طبيعة الحال وجود األنظمة و القوانين التي تنظم كافة العالقات بين العناصر الرئيسية المؤثرة على األداء وكذلك 
يان اختصصات مجلس اإلدارة واإلدارة وكذلك ب التعريف بالمجموعة المشرفة على ذلك والمسؤوليات المنوطة بها.

 .التنفيذية ومسؤولياتهم ووضع اإلطار العام للتعامل مع اصحاب المصالح
فقد وافقت الشركة على تنفيذ معايير حوكمة الشركات كونها عنصرا أساسيا لضمان النجاح وفقًا لسياسة واضحة من 

عطاء صورة  دارةتضمن بذل كافة الجهود من قبل مجلس اإل الشفافية واإلفصاح للحفاظ على مصلحة المشاركين وا 
 صادقة وحقيقية لموقف الشركة المالي ونتائج أعمالها.

 
 :التالي على الالئحةتم االستناد في هذا حيث 

 .الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي 

  الصادرة عن هيئة سوق المال والقواعد واللوائح ذات الصلة.الئحة حوكمة الشركات 

 .الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي 
 .النظام األساسي لشركة مالذ 
 عن وزارة التجارة واإلستثمار. نظام الشركات الصادر 

  الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.الئحة لجان المراجعة في شركات التامين و/أو إعادة التأمين 

 
لمجلس اإلدارة الحق في المراجعة أو التعديل أو اإلضافة لهذه الالئحة متى ما رأى ذلك ضمن إطار األنظمة 

 والتعليمات ذات العالقة.
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 : تعريفات:الثانيةالمادة 
 

 : شركة مالذ للتأمين التعاونيالشركة
 لشركة مالذ للتأمين التعاوني الداخليةالئحة الحوكمة  :الالئحة

المساهمون الحاليون بالشركة سواء مؤسسات أو أفراد بما في ذلك أي مساهمين محتملين في  المساهمون:
 الشركة.
 هيئة السوق المالية الهيئة:

  مؤسسة النقد العربي السعودي المؤسسة:
األنظمة المعمول بها في المملكة العربية مجلس إدارة الشركة المتعارف عليه بموجب  مجلس اإلدارة:

 السعودية
ينتخب من مجلس اإلدارة أحد أعضاء المجلس الغير تنفيذيين الذي  رئيس مجلس اإلدارة )رئيس المجلس(:

 سسة النقد العربي السعودي في ذلكاجتماعاته وتنظيم أعماله بعد الحصول على عدم ممانعة مؤ  لرئاسة
 من مجلس اإلدارةاللجان المنبثقة  اللجان:

المسؤول األعلى في االدارة التنفيذية العليا في الشركة والمسؤول عن إدارة أعمالها اليومية  الرئيس التنفيذي:
 بغض النظر عن المسمى الوظيفي

أي شركة )أو شركة من مجموعة شركات قد تعدها المؤسسة وحدة واحدة( تمتلك خمسة شركة ذات عالقة: 
رأس مال الشركة، أو الشركة التي تمتلك الشركة )بمفردها أو باالشتراك مع مجموعة بالمئة أو أكثر من 

 شركات قد تعدها المؤسسة وحدة واحدة( خمسة بالمئة أو أكثر من رأس مالها.
أفراد العائلة من األب واألم والزوج والزوجة واألبناء، أو من تربطهم عالقة تجارية من شأنها  ذوو الصلة:
اتخاذ القرار، وأي من المؤسسات التي يملك فيها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أكثر من التأثير على 

٥.% 
 

األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون الذين يسيطرون، بشكل مباشر أو غير مباشر،  كبار المساهمين: 
 بمفردهم أو باالشتراك مع آخرين، على خمسة بالمئة أو أكثر من رأس مال الشركة.

 
عضو مجلس اإلدارة الذي يكون عضوًا في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك  مجلس اإلدارة التنفيذي:عضو 

 في اإلدارة اليومية لها ويتقاضى راتبًا شهريًا مقابل ذلك.
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عضو مجلس اإلدارة الذي يقدم الرأي والمشورة الفنية وال يشارك بأي  عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي:
 في إدارة الشركة ومتابعة أعمالها اليومية و ال يستلم راتبًا شهريًا أو سنويًا. شكل من األشكال

 

كاملة. وهذا يعني، استقاللية العضو بالكامل العضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باالستقاللية  العضو المستقل:
األخذ في االعتبار جميع عن اإلدارة وعن الشركة. وتعني االستقاللية توافر القدرة للحكم على األمور بعد 

المعلومات ذات العالقة دون أي تأثير من اإلدارة أو من جهات خارجية. على أن يقوم مجلس اإلدارة بتقييم 
وال تتحقق   سنوي لمدى تحقق االستقاللية والتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروف تؤثرأو يمكن أن تؤثر.

  آلتية على سبيل المثال ال الحصر:االستقاللية لعضو مجلس اإلدارة في الحاالت ا
 أو أكثر في الشركة أو في شركة ذات عالقة بها أو له صلة قرابة 5مالكا لما نسبته  أن يكون %

 مع من يملك هذه النسبة أو يكون ممثاًل ألحد كبار المساهمين أو يعمل لصالحه.

  أو يكون قد شغل مثل أن يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة ذات عالقة أو أي شركة تابعة لها
 هذا المنصب خالل السنتين األخيرتين.

 .أن يكون عضوًا في مجلس إدارة الشركة ألكثر من تسع سنوات متصلة أو منفصلة 

  أن يشغل منصبًا في اإلدارة العليا للشركة أو في إدارة شركة ذات عالقة أو لدى أحد كبار
 .السنتين األخيرتينالمساهمين أو يكون قد شغل منصبًا فيها خالل 

  أن يكون موظفًا لدى الشركة أو لدى شركة ذات عالقة أو لدى شركة تقّدم خدمات للشركة )مثل
مراقب الحسابات، المكاتب االستشارية، الخ( أو يكون قد سبق له العمل لدى أحد هذه األطراف 

طراف خالل خالل السنتين األخيرتين أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك اال
 العامين الماضيين.

 ارة العليا في الشركة أو في أن يكون من ذوي الصلة بأحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلد
 ذات عالقة. شركة

 أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. 

  أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا بشكل أن يكون لديه التزام مالي تجاه الشركة أو أّي من
 .يمكن أن يؤثر على قدرته على الحكم واتخاذ القرارات باستقاللية تامة

 أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة. 
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  له أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاو
 .الشركة

تشمل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم، والمدير المالي، اإلدارة العليا )إدارة الشركة(: 
ومديري اإلدارات الرئيسية، والمسؤولين عن وظائف إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية وااللتزام في الشركة، ومن 

 تحددها المؤسسة.في حكمهم، وشاغلي أي مناصب أخرى 
 

تصويتية بعدد األسهم يمنح كل مساهم قدرة  أسلوب تصويت إلختيار أعضاء مجلس اإلدارةالتصويت التراكمي: 
، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود التي يملكها

حصول مساهمي األقلية على تمثيل لهم في مجلس أي تكرار لهذه األصوات. ويزيد هذا األسلوب من فرص 
 .اإلدارة عن طريق األصوات التراكمية لمرشح واحد

 

 تشمل عضوية مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.المناصب القيادية: 
 

 األقارب أو صلة القرابة:
 ن علو  االباء واألمهات، واألجداد والجدات وا 
 ن نزلو  األوالد وأوالدهم وا 
 االشقاء أو ألب أو ألم واوالدهم األخوة واألخوات 
 االزواج والزوجات 

 

: كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل المساهمين، والعاملين، والدائنين، والعمالء، أصحاب المصالح
 والموردين، والمجتمع.

 

 : المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث ال يستطيعون التأثير عليها.مساهمو األقلية
 

 االطراف ذوو العالقة:
 كبار المساهمين في الشركة .1

 أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة واقاربهم .2

 .كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة واقاربهم .3

 أعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة. .4

 المملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين -من غير الشركات-المنشآت  .5
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 الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو اقاربهم شريكا فيها .6

الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو اقاربهم عضوا في مجلس إدارتها  .7
 أو من كبار التنفيذيين فيها

الشركات المساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو اقاربهم ما نسبته  .8
 .% أو أكثر5

الشركات التي يكون ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم تأثير في قراراتها  .9
 .مرخص بشكل مهني( صهات التي تقدم من شخولو بإسداء النصح أو التوجيه )يستثنى النصائح والتوجي

 أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار  .11
 التنفيذيين)يستثنى النصائح والتوجيهات التي تقدم من شخض مرخص بشكل مهني(

 الشركات القابضة أو التابعة للشركة .11

 
 

في افعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر، منفردا أو مجتمعا مع قريب أو القدرة على التأثير  حصة السيطرة:
% أو اكثر من 31% أو اكثر من حقوق التصويت في الشركة أو له حق تعيين 31تابع ، من خالل امتالك نسبة 

 .أعضاء الجهاز االداري

 وتقوم الخدمات، تسّعر بموجبها واإلحصاءات، التي االحتماالت نظرية بتطبيق يقوم الذي الشخص :اكتواري خبير
 .المخصصات وتكّون االلتزامات،

 
 
 
 
 
 
 

 حقوق المساهمين والجمعية العامة

 المادة الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين
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على نصيب من األرباح التي  تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وبوجه خاص الحق في الحصول
الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات توزيعها، والحق في  يتقرر

المساهمين، واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بما في ذلك تعديل النظام األساسي للشركة وانتخاب 
وحق أعضاء مجلس اإلدارة والموافقة على اختيار مراجع الحسابات، وحق التصرف في األسهم ونقل ملكيتها 

المساهمة في زيادة رأس المال، وحق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق 
االستفسار وطلب معلومات مثل االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية بما ال يضر 

باإلضافة إلى أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة  ،الية ولوائحه التنفيذيةبمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام السوق الم
التي تصدر مقابل حصص نقدية ، مالم توقف الجمعية العامة غير العادية العمل بحق األولوية )إذا نص على ذلك 

وانتخاب أعضاء ترشيح  نظام الشركة األساس(. وكذلك تقييد أسهمه في في سجل المساهمين في الشركة.  وللمساهم
الحق في طلب االطالع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األساس مالم  وللمساهم، المجلس وانتخابهم

 .(اول)تد سوق المال موقعأو في  كترونيها اإللعتنشرهما الشركة في موق
 

 

 المادة الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات
 

الشركة على ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية على قدم المساواة دون تمييز وفقًا لنظام تعمل  -أ 
 الشركات والنظام األساسي للشركة.

تعمل الشركة على توفير جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه،  -ب 
ي ية ودقيقة، وأن تُقدم وُتحدث بطريقة منتظمة وفودون تمييز بينهم، على أن تكون هذه المعلومات واف

 وتعمل الشركة على استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين. .المواعيد المحددة

تلتزم الشركة باإلجابة على أسئلة واستفسارات مساهميها كافة دون تمييز بالقدر الذي ال يعرض مصلحة  -ج 
 الشركة للضرر.

تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين ويكون مبنيا على الفهم المشترك لألهداف  يضمن مجلس اإلدارة -د 
 .االستراتيجية للشركة ومصالحها

يعمل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي على اطالع بقية أعضاء مجلس اإلدارة على آراء  -ه 
 المساهمين ومناقشتها معهم.
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س اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشركة مالم ال يجوز ألي من المساهمين التدخل في أعمال مجل -و 
يكون عضوا في مجلس إدارتها أو من إداراتها التنفيذية أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة العادية 

 ووفقا الختصاصاتها أو في الحدود واألوضاع التي يجيزها مجلس اإلدارة.

 
 

 األسهم: حقوق المساهمين في أرباح الخامسةالمادة 

 سياسة توزيع األرباح  -أ
 ومكاسب مجزية للمستثمرين في أسهمتعتمد سياسة توزيع األرباح في الشركة على تحقيق عوائد 

 الشركة، وبحيث يمتد أثر تلك العوائد والمكاسب ليشمل المحاور التالية:

 المختلفة القائمة وقتار العوامل توزيع أرباح نقدية مجزية على المساهمين، بعد األخذ في االعتب -1
التوزيع بما في ذلك الوضع المالي للشركة ومتطلبات رأس المال العامل واألرباح القابلة للتوزيع وحدود 

 االئتمان المتاحة للشركة, باإلضافة إلى الوضع االقتصادي العام.
باألرباح  منح أسهم مجانية للمساهمين في حالة توفر الظروف والمتطلبات الخاصة بذلك المرتبطة -2

 المبقاة ومكونات حقوق المساهمين في المراكز والقوائم المالية للشركة.

لكي األسهم المسجلين بسجالت تكون أحقية األرباح سواء األرباح النقدية أو أسهم المنحة لما -3
 اإليداع لدى شركة السوق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.مركز 

  رباح المقرر توزيعها على المساهمين في المواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة.تدفع الشركة األ -4
 

 اإلعالن عن توزيع األرباح-ب
 

 

القرار الخاص باإلعالن والسداد للتوزيعات متضمنا القرار الخاص بمقدار التوزيعات اإلجراءات  .1
بناء على توصيات مجلس الخاصة بسدادها، سوف يتم اتخاذه عن طريق الجمعية العامة للمساهمين 

 اإلدارة.
القرار الخاص باإلعالن والسداد للتوزيعات سوف يكون موضوع مستقل في جدول أعمال الجمعية  .2

 العامة للمساهمين.
القرار الخاص بتحديد مقدار التوزيعات واإلجراءات الخاصة بسدادها، سوف يتم اتخاذه بواسطة مجلس  .3

اد التوزيع المبدئي لصافي أرباح الشركة عن العام، ويتم التوصية به اإلدارة في اجتماعه عندما يتم اعتم
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 : حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامةالسادسةالمادة 
 

تعقد الجمعية العامة مرة واحدة على األقل في السنة خالل الشهور الستة التالية لنهاية السنة المالية  -أ
 أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عادية 

تنعقد الجمعيات العامة بدعوة من مجلس اإلدارة و يجب على مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة  -ب
العادية لالجتماع بناء على طلب مراقب الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل 

الحسابات دعوة الجمعية إلى االنعقاد إذا لم  %( من رأس المال على األقل. ويجوز لمراجع5ملكيتهم )
 يدُعها مجلس اإلدارة خالل ثالثين يومًا من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

 

على األقل، ونشر  أيام يتم اإلعالن عن انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد بعشرة -ت
االنتشار في المملكة العربية السعودية وفي موقع  صحيفة واسعةالدعوة في موقع الشركة اإللكتروني وفي 

 التقنية الحديثة لالتصال بالمساهمين. وسائلويجوز أن تستخدم الشركة )تداول( المالية السوق 
 

تتيح الشركة لمساهميها الفرصة للمشاركة الّفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين،  -ث
جراءات التصويت. وتحيطهم علمًا بالقواعد التي  تحكم تلك االجتماعات وا 

عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، ومن ذلك اختيار  تعمل الشركة على تيسير مشاركة أكبر -ج
 ويكون التصويت بوسائل التقنية الحديثة. المكان والوقت المالئمين

في االعتبار الموضوعات التي يرغب عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة، يأخذ مجلس اإلدارة  -ح
( على %5المساهمون في إدراجها على جدول أعمال االجتماع. ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة )

 األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

 للجمعية العامة للمساهمين. 
 يجب أن يوضح اإلعالن عن سداد التوزيعات اآلتي: .4
 اإلعالن عن التوزيعات. -أ 
 مقدار التوزيعات لكل سهم. -ب 
 فترة السداد للتوزيعات. -ج 
 شكل التوزيعات. -د 
 باإلعالن عن التوزيعات لألسهم وفقا للنظام األساسي للشركة.يتم اتخاذ القرار الخاص  .5
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الجمعية العامة وتوجيه األسئلة في شأنها للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال  -خ
إلى أعضاء مجلس اإلدارة والمحاسب القانوني. وعلى مجلس اإلدارة أو المحاسب القانوني اإلجابة على 
ذا رأى المساهم أن الرد على السؤال  أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وا 

 رارها في هذا الشأن نافذًا.غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان ق

يجب أن تكون الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين  -د
 من اتخاذ قراراتهم. 

طلب إلى الجهة المختصة لدعوة  تقديمالمال على األقل  % من رأس5يجوز لعدد من المساهمين يمثل  -ذ
 الجمعية العامة العادية لالنعقاد، إذا توافر أي من الحاالت اآلتية:

 إذا انتقضت المدة المحددة لالنعقاد المنصوص عليها في المادة )السابعة والثمانين( من نظام الشركات. .1

مراعاة ما ورد في المادة إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة انعقاده،مع  .2
 (من نظام الشركات.69)

 إذا تبين وجود مخالفات ألحكام نظام الشركات أو نظام الشركة األساس، أو وقع خلل في إدارة الشركة. .3

إذا لم يوجه المجلس الدعوة النعقاد الجمعية العامة خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ طلب مراجع  .4
 %(من رأس المال على األقل5دد من المساهمين يمثل )الحسابات أو لجنة المراجعة أو ع

يجوز للشركة تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خالل الفترة ما بين نشر اإلعالن وموعد انعقاد الجمعية  -ر
 العامة.

التحقق من تسجيل بيانات المساهمين الراغبين في الحضور في مركز الشركة الرئيس قبل الوقت المحدد  -ز
 ية ما لم ينص نظام الشركة األساس على وسيلة أخرى.النعقاد الجمع

إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية في بند مستقل وال تجمع الموضوعات  -س
تحت بند واحد، على أن توضع االعمال والعقود ألعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير  المختلفة جوهرياً 

 .مباشرة فيها ضمن بند واحد
كتروني للسوق عند نشر الدعوة النعقاد ح للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني للشركة والموقع االليتا -ش

الجمعية العامة الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة وبخاصة تقرير مجلس 
تحديثها في حال تعديل جدول أعمال و م المالية وتقرير لجنة المراجعة اإلدارة ومراجع الحسابات والقوائ

 الجمعية.
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 :حقوق التصويتالسابعةالمادة 
يعد التصويت حقًا أساسيًا للمساهم ال يمكن إلغاؤه بأية طريقة، وعلى الشركة تجنب وضع أي إجراء قد  -أ

يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره وتحقيق 
 المعاملة المتكافئة للمساهمين.

تحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم ومع ذلك ال يجوز  -ب
 مدة إدارتهم. ذمتهم عنألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء 

التصويت التي يتم توزيعها على المساهمين تجرى عملية التصويت بطريقة االقتراع من خالل بطاقة  -ت
الحاضرين أو ممثليهم في االجتماع وعلى الشركة أن تعد هذه البطاقة قبل االجتماع بوقت كاٍف  وتدرج فيها 

 أسماء المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة وبنود جدول األعمال.
رة أو موظفي الشركة لحضور مساهمًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدا -كتابة –للمساهم أن يوكل عنه  -ث

 اجتماع الجمعية العامة.
  .تتبع الشركة أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة -ج
 .يجوز التصويت باستخدام وسائل التقنية الحديثة بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة -ح

 
 : اختصاصات الجمعيات العامة للمساهمينالثامنةالمادة 
 الجمعية العامة العادية: - أ

 

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية،تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة 
 بالشركة ، ومنها على سبيل المثال ما يلي:

 على ما يرد بتقرير مجلس اإلدارة. الموافقة -1
 .لشركة عن السنة المالية المنتهيةعلى القوائم المالية ل االموافقة -2
 الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية. -3
 وفقًا لهذه الالئحة. واإلدارة التنفيذية الموافقة على صرف مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة -4
 ارتهم.إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن فترة إد -5
عفائهم. -6  انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وا 
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عادة تعيينهم وتغييرهم والموافقة على تقاريرهم. -7  تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد مكافآتهم وا 
 الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزيعات األرباح إن وجدت. -8
نة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر ولجنة الموافقة على قواعد إختيار ومدة العضوية وأسلوب عمل كل من اللج -9

 .االستثمار ولجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات
الترخيص في أن يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم  -11

 لحساب الشركة.
لشركة ، أو أن ينافس الشركة أحد الترخيص باشتراك عضو مجلس اإلدارة في أي عمل من شأنه منافسة ا -11

 فروع النشاط الذي تزاوله.
 تشكيل لجنة المراجعة. -12
مراقبة إلتزام أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة  -13

أمور الشركة  إلدارةونظام الشركة األساس وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك األحكام أو إساءتهم 
 وتحديد المسؤولية المترتبة على ذلك،  واتخاذ ماتراه مناسبا في هذا الشأن.

% من رأس مال الشركة المدفوع وتقرير توزيع 111بلغ  وقف تجنيب احتياطي الشركة النظامي متى ما -14
 ارباحا صافيةماجاوز هذه النسبة على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي ال تحقق فيها الشركة 

استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصه لغرض معين ، على أن يكون استخدام  -15
ة وجة التي تعود بالنفع على الشركهذا االحتياطي بناءا على اقتراح من مجلس اإلدارة وفي األ

 أوالمساهمين.
كونيه والموافقة عليه من قبل في حال تتكوين احتياطيات أخرى للشركة بخالف االحتياطي النظامي  -16

 والتصرف فيها. الجمعية العامة غير العادية
اقتطاع مبالغ من االرباح الصافية للشركة إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة لمعاونة مايكون  -17

 .من نظام الشركات 129قائما من هذه المؤسسات وفقا لما ورد في المادة 
 12من اصول الشركة سواء في صفقة واحدة أم عدة صفقات خالل % 51الموافقة على بيع أكثر من  -18

شهرا من تاريخ أول صفقة بيع، وفي حال تضمن بيع تلك األصول ما يدخل ضمن اختصاصت الجمعية 
 العامة غير العادية فيجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية.

 
 

 الجمعية العامة غير العادية: -ب
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الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع، إال إذا كان قرارًا متعلقًا تصدر قرارات  -1
بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في النظام األساس 

ثالثة أرباع األسهم الممثلة في  أو باندماجها مع شركة أخرى، فال يكون صحيحًا إال إذا صدر بأغلبية
 االجتماع.

تختص بتعديل نظام الشركة االساس باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظامًا وفضاًل عن ذلك يكون  -2
لها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط 

 .واألوضاع المقررة للجمعية العادية
الشركة وفى حاله حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح  ةعند انتهاء مد -3

مجلس اإلدارة طريقه التصفية وتعين مصفيًا أو أكثر وتحدد صالحياتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة 
 بانقضاء الشركة.

ة زيادة رأس مال الشركة مره أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادي -4
بنفس القيمة االسمية لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد دفع بأكمله, ويعين القرار طريقة 

 زيادة رأس المال.
 نيت بخسائر.يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال إذا زاد عن حاجتها أو إذا م -5
 تقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ينص عليه نظامها االساس ويخصص لغرض معين، والتصرف فيه. -6
 .لنفسها الموافقة على عملية شراء اسهم الشركة -7
اصدار اسهم ممتازة أو اقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى اسهم ممتازة أو العكس، وذلك بناءا على نص  -8

ووفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بالشركات في نظام الشركة 
 المساهمة المدرجة.

تخصيص االسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منه للعاملين في الشركة أو الشركات التابعة أو أي  -9
 من ذلك.

 اصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم وبيان الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز  -11
 اصدارها مقابل تلك الصكوك أو األدوات.

وقف العمل بحقوق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء  -11
 التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة )إذا نص النظام األساس( األولوية لغير المساهمين في الحاالت
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ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات داخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية ، على  -12
أن تصدر القرارات وفقا لشروط إصدار قرارات الجمعية العامة المحددة باألغلبية المطلقة لالسهم الممثلة في 

 ماع.االجت
 

 إدارة جمعية المساهمين
 

ينتدبه مجلس  من يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو -1
 .اإلدارة من بين اعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه

والتصويت في اجتماعات الجمعية  يلتزم رئيس جمعية المساهمين بإتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة -2
العامة، وتجنب وضع أي اجراء يؤدي إلى إعاقة حضور الجمعيات أو استخدام حق التصويت ويجب 

جراءات التصويت. احاطتهم علماً   بالقواعد التي تحكم عمل االجتماعات وا 

سئلة بشأنها إلى للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه األ -3
ض مصلحة هذه االسئلة بالقدر الذي ال يعر  أعضاء مجلس اإلدارة  ومراجع الحسابات وتتم اإلجابة عن

 الشركة للضرر.

أيام  11تمكين المساهمين من االطالع على محضر اجتماع الجمعية العامة وتزويد الهيئة بنسخة منه خالل  -4
 عمل  من تاريخ عقد االجتماع.

 .ور واشعار الهيئة والسوق بنتائج الجمعية العامةاالعالن للجمه -5

 : ضوابط الحضور بالوكالةالتاسعةالمادة 
 

 مساهمًا آخر في حضور اجتماع الجمعية العامة وفقًا للضوابط التالية: –كتابة  –للمساهم أن يوكل عنه 

 

 أواًل:يجب أن يتضمن التوكيل المعلومات األساسية التالية:
 

 رباعيًا، أو اسم الشركة أو المؤسسة وفقًا لما هو مدون في السجل التجاري.اسم المساهم  -

 عدد األسهم -

 رقم السجل المدني / السجل التجاري المساهم -

 اسم الوكيل رباعيًا. -

 رقم السجل المدني للوكيل. -
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 على أن ترفق صورة من الوكالة الشرعية في حالة كون موقع التوكيل وكيالً  –اسم وصفة موقع التوكيل  -
 شرعيًا.

 تاريخ تحرير التوكيل. -

 

 ثانيًا:يشترط لقبول التوكيل توفر العناصر التالية:

 ةفي حضور الجمعيات العمومية للشركيجب النص في الوكاالت صراحة على حق الوكيل   -أ 
 والتصويت على بنود جدول أعمالها، على أن يكون الوكيل من مساهمي الشركة.

مساهم أو وكيله الشرعي من غير موظفي الشركة أو أعضاء مجلس أن يكون التوكيل صادرًا من  -ب 
 إداراتها وأن يكون التوكيل مصدقا من إحدى الجهات التالية:

الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبًا إلحداها وكذلك الحال إذا كان المساهم شركة أو  -1
 شخصية اعتبارية. 

 موكل حساب لدى البنك المصدق.البنوك السعودية شريطة أن يكون لل -2

 الجهة التي يعمل بها المساهم الراغب في التوكيل. -3

 إحدى الجهات الحكومية. -4

 أن يكون التوكيل الجتماع محدد )ما عدا الوكاالت الشرعية(. -5
أن يكون التوكيل لغير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل  -6

 إداري لحسابها.فني أو 

 ال يجوز أن تحدد الشركة مساهمًا معينًا لتلقي التوكيالت.ثالثًا: 

 يجب تقديم أصل التوكيل المصدق، وال تقبل الصورة.رابعًا: 

 

 : النصاب القانوني الجتماعات الجمعية العامة للمساهمينالعاشرةالمادة 
 

المال على األقل،  رأس إذا حضره مساهمون يمثلون ربعال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إال  -أ
 ما لم ينص نظام الشركة االساس على نسبه أعلى. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول, 

ذلك  أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرطين، أواًل أن يجيز و  
االجتماع االول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا  ثانيًا أن تتضمن الدعوة لعقد ساس للشركة،النظام األ
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االنتشار صحيفة واسعة وتنشر الدعوة في موقع السوق المالية )تداول( وموقع الشركة اإللكتروني وفي  االجتماع.
في المملكة ويعتبر  طريق وسائل التقنية الحديثةة عن ويجوز للشركة توجية الدعوة النعقاد الجمعية العامة والخاص
 االجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه.

 

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على  -ب
 يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول األقل، ما لم ينص نظام الشركة االساس على نسبه أعلى، فإذا لم 

أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرطين، أواًل أن يجيز و 
ذلك النظام األساس للشركة، ثانيًا أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع االول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا 

صحيفة توزع في شر الدعوة في موقع السوق المالية )تداول( وموقع الشركة اإللكتروني وفي االجتماع. وتن
ويجوز للشركة توجية الدعوة النعقاد الجمعية العامة والخاصة عن طريق  المنطقة التي فيها مركز الشركة

يمثلون ربع رأس المال وسائل التقنية الحديثة.  ويكون االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين 
 .على األقل

واذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باالوضاع  -ج
 المنصوص عليها باالجتماع األول

 ويكون االجتماع الثالث صحيحًا أيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه، بعد موافقة الجهة المختصة. -د

 
 
 
 

 الشركة وتوزيع األرباححسابات 
 حسب ما نص عليه الباب الثامن من النظام األساس للشركة

 

 المادة الحادية عشر: االفصاح في تقرير المجلس 
واإلدراج والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن لوائح هيئة السوق المالية بشأن مع األخذ مع ماورد في قواعد التسجيل 

يجب أن يحتوي تقرير مجلس اإلدارة  والذي يرفق مع القوائم المالية السنوية للشركة،محتويات تقرير مجلس اإلدارة 
 على االقل ما يلي:

 

تقييمًا شاماًل وموضوعيًا حول وضع الشركة وأدائها بشكل سنوي على األقل، على أن يشمل ذلك بحٍد أدنى  -1
 ما يلي:
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 الماضية.استعراض تحليلي ألداء الشركة المالي خالل الفترة  -أ 

 أهم القرارات المتخذة وأثرها على أداء ووضع الشركة. -ب 

 تقييم استراتيجية الشركة ووضعها من الناحية المالية. -ج 

 أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس إدارتها. -د 

قضائية أو إشرافية أو تنظيمية مع أي عقوبة أو أي قيد احتياطي أو جزاء مفروض على الشركة من أي جهة  -ه 
 بيان اسباب المخالفة والجهة الموقعه لها وسبل عالجها وتفاديها في المستقبل.

أي عقوبة أو أي قيد احتياطي أو جزاء مفروض على أي من أعضاء مجلس اإلدارة من أي جهة قضائية أو  -و 
 إشرافية أو تنظيمية يكون له عالقة بالشركة.

 حيطة بالشركة وطريقة التعامل معها.تقييم للمخاطر الم -ز 

 .توقعات األداء المستقبلي -ح 
 

إضافة إلى أي متطلبات أخرى لإلفصاح صادرة عن المؤسسة أو الجهات الرقابية األخرى، يجب أن يتضمن  -2
 التقرير السنوي لمجلس اإلدارة في الشركة المعلومات اآلتية )بغض النظر عن الترتيب(:

 

اإلدارة: وظائف المجلس، تشكيل المجلس، اسم رئيس المجلس ونائبه، تواريخ بداية وانتهاء بالنسبة لمجلس  -أ 
المستقلين، عدد االجتماعات المنعقدة خالل الفترة وتواريخها، أسماء  الدورة الحالية، عدد أعضاء المجلس

 الحضور لكل اجتماع، وتفاصيل مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس.
 

مجلس اإلدارة: اسم العضو، وتصنيفه )تنفيذي، غير تنفيذي، أو مستقل(، أسماء  بالنسبة لكل عضو في -ب 
الشركات األخرى التي يشغل فيها العضو منصب عضو مجلس إدارة، الجهة التي يمثلها العضو )إن 
وجدت(، أي مناصب أخرى يشغلها العضو في الشركة )إن وجدت( ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم 

 وخبراتهم.
 

بالنسبة لكل لجنة من اللجان التابعة لمجلس اإلدارة: إسم ووظائف اللجنة ووصف مختصر الختصاصات  -ج 
اللجان ومهامها ، وأسماء أعضائها وتصنيفهم )رئيس اللجنة أو تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل أو من غير 

، وأسماء حضور كل اجتماع، أعضاء مجلس اإلدارة(، وعدد االجتماعات المنعقدة خالل الفترة وتواريخها
 وتفاصيل مكافآت وتعويضات األعضاء لقاء عضويتهم في اللجنة.

 قائمة بأسماء ومناصب ومؤهالت وخبرات كل من أعضاء اإلدارة العليا بالشركة. -د 
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مجموع المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة ولخمسة أعضاء من اإلدارة العليا األعلى  -ه 
والرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمن الذين تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات خالل أجرًا 

الفترة )مقسمة إلى رواتب وبدالت ثابتة ومكافآت متغيرة وأي مكونات أخرى(، إضافًة إلى وصف ألي مكافآت 
يذي والمدير المالي إن لم يكونا من مرتبطة باألداء متاحة ألعضاء اإلدارة العليا، يضاف إليهم الرئيس التنف

 93ضمنهم. وذلك حسب متطلبات الئحة الحوكمة في هيئة السوق المالية المادة 

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا في الشركة )المباشرة وغير المباشرة( والتغييرات في  -و 
 المساهمين.ملكيتهم خالل العام المالي المنتهي كما هي معتمدة في سجل 

وصف المعامالت مع األطراف ذات العالقة، بما في ذلك كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  -ز 
 العليا خالل الفترة وآلية الموافقة عليها.

 أي حاالت تحتمل وجود تعارض في المصالح وآلية معالجتها والتعامل معها. -ح 

 في أسهم الشركة.أسماء كبار المساهمين ونسبة تملك كل منهم  -ط 

نتائج المراجعة السنوية لكفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى  -ي 
 كفاية نظام المراقبة الداخلية في الشركة.

 بيان حول التزام الشركة بمتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ومتطلبات الئحة -ك 
 الحوكمة الخاصة بالشركة وأسباب عدم االلتزام بأي من هذه المتطلبات.

اإلجراءات التي اتخذها المجلس إلحاطة أعضائه علما بمقترحات المساهمين ومالحظاتهم حيال الشركة  -ل 
 وأدائها.

 توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده. -م 

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة أو التي رفض مجلس اإلدارة  -ن 
األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي 

 ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم األخذ بها.

 تماعية إن وجدتتفاصيل المساهمات االج -س 
 

 توفير نسخة من الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة والتقارير السنوية للمساهمين على موقع الشركة. -3
بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس االدارة  -4

 الحاضرين لهذه الجمعيات.
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 للشركة. وصف ألنواع النشاط الرئيسية -5
بأي مخاطر تواجهها الشركة ،سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية أم مخاطر المعلومات المتعلقة  -6

 سوق وسياسة هذه االمخاطر ومراقبتها.
 تحليل جغرافي الجمالي ايرادات اشركة. -7
 أعلنتها الشركة. ايضاح الي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات -8
 ايضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. -9
 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة. -11
 وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم. -11
بتلك الحقوق  وصف ألي مصحلة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص أبلغوا الشركة -12

 وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.
 التنفيذين وكبار الشركة إدارة سمجل ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق تعاقدية مالية وأوراق مصلحة ألي وصف -13

 الحقوق تلك أو المصلحة تلك في تغيير وأي التابعة، شركاتها من أي أو الشركة دين أدوات أو أسهم في وأقربائهم

 .األخيرة المالية السنة خالل

 وكشف ،)ذلك غير أم الطلب عند السداد واجبة أكانت سواء( الشركة ىعل قروض بأي المتعلقة المعلومات -14

 أصل ومبلغ السنة خالل لقروض سداداً  الشركة دفعتها مبالغ وأي لها التابعة والشركات للشركة اإلجمالية بالمديونية

 إقرار تقديم عليها الشركة،على  قروض وجود عدم حال وفي المتبقي، والمبلغ ومدتها لها المانحة الجهة واسم القرض

 .بذلك

 حقوق أو اكتتاب حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق وأي للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف -15

 .ذلك مقابل الشركة عليه حصلت عرض أي إيضاح مع المالية السنة خالل الشركة منحتها أو أصدرتها مشابهة

 حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب أو تحويل حقوق ألي وصف -16

 .الشركة منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق أو اكتتاب،

 األوراق وقيمة   لالسترداد، قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو استرداد ألي وصف -17

 الشركة اشترتها التي المدرجة المالية األوراق بين التمييز مع المتبقية، المالية

 .التابعة شركاتها اشترتها التي وتلك 

 كل حضور وسجل انعقادها، وتواريخ األخيرة، المالية السنة خالل ُعقدت التي اإلدارةمجلس  اجتماعات عدد -18



 

Page 21 of 53  
 

 مجلس اإلدارة
 المادة الثانية عشر:مجلس اإلدارة

 

 رئيس مجلس اإلدارة

 .الحاضرين أسماء فيه موضحاً  اجتماع

 .وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ المساهمين لسجل الشركة طلبات عدد -19

 .عالقة ذي وطرف الشركة بين صفقة ألي وصف -21

 ألحد مصلحة فيها كانت أو فيها، طرفاً  الشركة تكون عقود أو أعمال بأي تتعلق معلومات -21

 ،منهم بأي عالقة ذي شخص ألي أو فيها التنفيذين لكبار أو الشركة إدارة سمجل أعضاء -22

 وشروطها العقود أو األعمال هذه وطبيعة العقود، أو باألعمال المعنيين أسماء تشمل بحيث -23

ذا ومبلغها، ومدتها   بذلك. إقرار تقديم الشركةى فعل القبيل، هذا من عقود أو أعمال توجد لم وا 
 كبار أحد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان -24

 .مكافآت أي عن التنفيذين     

 .األرباح في حقوق أي عن الشركة مساهمي أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان -25

 أخرى مستحقات أي أو رسوم أو ضرائب أو زكاة أي لسداد والمستحقة المسددة النظامية المدفوعات بقيمة بيان -26

 .أسبابها وبيان لها موجز وصف مع السنوية، المالية الفترة نهاية حتى تسدد ولم

 .الشركة موظفي لمصلحة أنشئت احتياطات أو استثمارات أي بقيمة بيان -27

 :يلي بما قراراتا -28

 الصحيح بالشكل ُأعدت الحسابات سجالت أن. 

 بفاعلية وُنفذ سليمة أسس على ُأعد الداخلية الرقابة نظام أن. 

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

 أن يجب السنوية، المالية على القوائم تحفظات يتضمن الحسابات مراجع تقرير كان إذا -29

 .بها متعلقة معلومات وأي وأسبابها التحفظات تلك اإلدارة مجلس تقرير يوضح      

 يحتوي يجب أنأجلها،     من المعين الفترة انتهاء قبل الحسابات مراجع بتغيير اإلدارة مجلس توصية حال في -31

 بالتغيير. التوصية أسباب بيان مع ذلك، على التقرير
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إختيار عضو غير تنفيذي نائبًا  وعلى المجلس إختيار عضو غير تنفيذي لرئاسة المجلس، 
 للرئيس )بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة(.

اإلدارة بتفويض رئيس المجلس لتنظيم أعمال المجلس ويمنحه الصالحيات الالزمة يقوم مجلس 
ألداء مهامه. دون اإلخالل بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، تشمل واجبات رئيس 

 المجلس، إلى جانب واجباته كأحد أعضاء المجلس، على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

ذلك وضع جداول أعمال االجتماعات بالتشاور مع الرئيس  أ( تنظيم أعمال المجلس بما في
التنفيذي وأعضاء المجلس، وترأس اجتماعات المجلس، واإلشراف على تزويد المجلس 

 بالمعلومات والتقارير التي يحتاجها.

ب( تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية واإلشراف على العالقات بين المجلس والجهات 
 األخرى. الداخلية والخارجية

ج( دعم جهود مجلس اإلدارة في االرتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بالشركة والتأكد من االلتزام 
 باألنظمة واللوائح ذات العالقة في جميع األوقات.

د( يجب أال يكون هناك تداخل بين مسئوليات رئيس مجلس اإلدارة ومسئوليات الرئيس 
وره اإلشرافي وعدم القيام بالمهام اإلدارة اإللتزام بدى رئيس مجلس التنفيذي. ويجب عل

 التنفيذية التي تكون من اختصاص الرئيس التنفيذي.

هـ( يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب 
 العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.

أعماله بمسئولية ودون تدخل غير مبرر في عمليات الشركة حـ( التأكد من أن المجلس يقوم ب
 التشغيلية.

ط(عقد اجتماعات دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في 
 الشركة.

ك( ابالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس 
شرة أو غير مباشرة فيها على أن يتضمن هذا اإلبالغ المعلومات التي قدمها اإلدارة مصلحة مبا

 العضو لمجلس اإلدارة وأن يرفق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع الحسابات.
 ل( ال يتم تعيين الرئيس التنفيذي رئيسا لمجلس اإلدارة خالل السنة األولى من انتهاء خدماته.
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 بشكل فعال وفي الوقت المناسب. األساسيةقشة جميع المسائل ز( التحقق من قيام المجلس بمنا
 ي( ضمان وجود قنوات فعالة للتواصل مع المساهمين وايصال أرائهم الى مجلس االدارة.
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 تكوين مجلس اإلدارة:

يجب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثياًل مناسبًا من األعضاء المستقلين. وفي جميع  -1
عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء األحوال ال يجوز أن يقل 

 المجلس أيهما أكثر.

يجب أن يتمتع المجلس بشكل عام بتنوع من حيث المؤهالت والمعرفة والخبرة والمهارات في  -2
مختلف مجاالت أعمال الشركة. كما يجب أن يحظى كّل عضو بمستوى مالئم من المؤهالت 

زاهة  والقدرة على القيادة والتوجية والكفاءة والمعرفة المالية واللياقة والمعرفة والخبرة والمهارة والن
 الصحية للقيام بدوره ومسئولياته بشكل فعال.

 
 الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة: 

( 31والمادة  22والمادة  21استنادا على الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية )المادة 
ات الجمعية العامة، يتولى مجلس إدارة الشركة جميع الصالحيات و مع مراعاة اختصاص

ن شكل  والسلطات الالزمة إلدارتها، وتظل المسئولية النهائية عن الشركة على المجلس حتى وا 
لجانًا أو فوض جهات أو أفرادًا آخرين للقيام ببعض أعماله، وعلى المجلس تجنب إصدار 

 مارس مجلس اإلدارة الوظائف التالية:تفويضات عامة أو غير محددة المدة، ويُ 

 القيادة االستراتيجية للشركة ووضع األهداف وصياغة الخطط االستراتيجية. -1

اإلشراف على تنفيذ الخطط االستراتيجية والعمليات الرئيسة وتحديد الهيكل الرأسمالي  -2
فيها، والمراجعة األمثل للشركة، واالشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية وتملك األصول 

 والوظيفية في الشركة واعتمادها. الدورية للهياكل التنظيمية
 الموافقة على السياسات واإلجراءات الرئيسية ومراجعتها وتحديثها بصفة منتظمة. -3

 وضع ومراقبة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من كفاءته وفعاليته. -4
دارتها ومراقبتها بصورة وضع ومراقبة نظام إدارة المخاطر بالشرك -5 ة لتقييم المخاطر وا 

 مستمرة.

إختيار وتغيير الموظفين التنفيذيين في المراكز الرئيسة )عند الحاجة(، والتأكد من أن  -6
الشركة لديها سياسة مناسبة إلحالل بديل مناسب يكون مؤهال للعمل ويملك المهارات 
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 المطلوبة.
 

 
 
 
 

 أداء الشركة مقارنة بأهداف األداء التي يحددها المجلس. اإلشراف على اإلدارة العليا ومراقبة -7

 التأكد من سالمة ونزاهة نظام رفع التقارير والبيانات المالية ومالءمة آلية اإلفصاح. -8
 ضمان حماية مصالح المؤمن لهم في جميع األوقات. -9
واللوائح ذات العالقة في االرتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بالشركة والتأكد من االلتزام باألنظمة  -11

 جميع األوقات.
 تعزيز ثقافة الحوكمة في الشركة واعتماد معايير أخالقية عالية. -11
منح الصالحيات الالزمة للجنة المراجعة للتحقق من أي مسألة ضمن اختصاصها والتأكد من  -12

تحتاجها للقيام  استقاللية وظيفة المراجعة الداخلية وتمكنها من االطالع على جميع المعلومات التي
بأعمالها. كما يجب أن يتخذ المجلس جميع التدابير الضرورية للتأكد من إستجابة اإلدارة العليا 

 الستفسارات وتوصيات المراجعين الداخليين. 
 

جراءات يتبعها  -بناءا على اقتراح لجنة المراجعة–على مجلس اإلدارة  -13 وضع مايلزم من سياسات وا 
تقديم شكاواهم أو اإلبالغ عن الممارسات المخالفة مع مراعاة تيسير ابالغ اصحاب المصالح في 

اصحاب المصالح )بمن فيهم العاملون في الشركة( مجلس اإلدارة بما قد يصدر عن اإلدارة التنفيذية 
 من تصرفات أو ممارسات تخالف األنظمة واللوائح والقواعد المرعية أو تثير الريبة في القوائم المالية أو
جراء التحقيق  أنظمة الرقابة الداخلية أو غيرها، سواء أكانت تلك التصرفات في مواجهتهم أم لم تكن ، وا 
الالزم بشأنها ، والحفاظ على سرية إجراءات االبالغ بتيسير االتصال المباشر بعضو مستقل في لجنة 

وي أو بالغات المراجعة أو غيرها من اللجان المتخصصة، وكذلك تكليف شخص مختص بتلقي شكا
أصحاب المصالح ، وتخصيص هاتف أو بريد إليكتروني لتلقي الشكاوي مع توفير الحماية الالزمة 

 ألصحاب المصالح.
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 إجراءات ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة 

 يجب أن تأخذ إجراءات ترشيح األعضاء في مجلس اإلدارة في اإلعتبار ما يلي :
 

الترشح لعضوية مجلس اإلدارة على أن يظل باب الترشح مفتوحا إعطاء وقت كاِف لتقديم طلبات  -أ
 مدة شهر على األقل من تاريخ االعالن.

قيام لجنة الترشيحات و المكافآت بدراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة وتوثيق جميع  -ب
 المالحظات والتوصيات ذات العالقة.

 أي من أعضاء المجلس. الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابة قبل انتخاب -ت

تزويد المساهمين بمعلومات كافية حول المرشحين ومؤهالتهم وعالقاتهم بالشركة قبل التصويت  -ث
 ويتم توفير نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيس وموقعها االليكتروني.على اختيارهم

 

تعيين أعضاء مجلس إعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت في الجمعية العامة على  -ج
 اإلدارة.

 إبالغ المؤسسة عند رفض أي من طلبات الترشح لعضوية المجلس مع تحديد أسباب الرفض. -ح
 

التأكد من أن يفوق عدد المرشحين لمجلس اإلدارة الذين تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد  -خ
ن بين المرشحين واقتصار المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة االختيار م

لذين اعلنت الشركة التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة على ا
 عن معلوماتهم.

 

في حال شغور منصب عضو في مجلس اإلدارة، يمكن لمجلس اإلدارة، بعد الحصول على عدم  -د
المنصب الشاغر لما تبقى من مدة ممانعة المؤسسة المسبقة كتابة ، أن يعين عضوًا جديدًا في 

 العضو السابق، على أن تتم الموافقة على هذا التعيين في أول جمعية عامة.

 
 

 أعضاء  مجلس اإلدارة

( ال يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجلس إدارة شركة تأمين و/أو إعادة تأمين محلية 1
يشغل أحد المناصب القيادية في تلك الشركات وأن ال يشغل عضو  أخرى أو إحدى اللجان المنبثقة منه أو أن

 .مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في وقت واحد
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( يخضع أعضاء المجلس عند انضمامهم إلى المجلس لبرنامج تعريفي وأن يزود كّل عضو بخطاب تعيين يحدد 2
إضافة إلى معلومات شاملة عن أعمال الشركة وخططها االستراتيجية وعن األنظمة واللوائح ذات مهامه ومسئولياته 

 العالقة.

 ( أن يكون لدى أعضاء المجلس مستوى متناسب من القدرة على التأثير في القرارات التي يتم اتخاذها.3

بحسن نية وحرص وأن يقدمو مصلحة ( أن يكون أعضاء المجلس على اطالع دائم بمجريات العمل وأن يعملوا 4
الشركة والمساهمين على مصالحهم الشخصية مع بذل العناية المهنية الالزمة والصدق والوالء والتقيد باألنظمة 

 واللوائح ذات العالقة بما يعود بالفائدة على المساهمين والمؤمن لهم وغيرهم من أصحاب المصالح.

ء واجباتهم بعيدًا عن أي تأثير خارجي سواء من داخل الشركة أو خارجها. ( أن يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بأدا5
كما يجب عليهم عدم تقديم مصالحهم الشخصية أو مصالح من يمثلون على مصالح الشركة والمساهمين وغيرهم 

 من أصحاب المصالح.

كجزء من ممارستهم  ( يحظر على أعضاء المجلس ولجانه اإلفصاح عن المعلومات السرية التي حصلوا عليها6
لمسئولياتهم إلى المساهمين أو العامة خارج نطاق اجتماعات الجمعية العامة أو أن يستعملوا أيًا من هذه 

 المعلومات لتحقيق منفعة شخصية أو ربح خاص.

 ( أن يكون ألعضاء المجلس صالحية كاملة للحصول على أي معلومات ذات عالقة حول الشركة.7

 انة بخدمات استشارية من جهات خارجية مستقلة عند الحاجة ،على نفقة الشركة.للمجلس االستع( 8

والنزاهة  األمانة العليا اإلدارة وأعضاء له التابعة وأعضاء اللجان اإلدارة مجلس أعضاء فير تتواف أن يجب (9
الصادرة  والتعليمات واللوائح األنظمة بكافة اإللتزام الخاصة وعليهم مهامهم ألداء الالزمة والخبرة والمعرفة والكفاءة

 األوقات. جميع وهيئة السوق المالية والجهات الرقابية ذات العالقة في مؤسسة النقد عن

(على عضو مجلس اإلدارة ابالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في 11
يتضمن ذلك االبالغ طبيعة تلك المصلحة وحدودها وأسماء أي األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وأن 

من تلك المصلحة سواء أكانت  اشخاص معنيين بها والفائدة المتوقع الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر
 تلك الفائدة مالية أو غير مالية وعلى العضو عدم المشاركة في التصويت على أي قرار يصدر بهذا الشأن.

 

عضو مجلس اإلدارة ابالغ المجلس بشكل كامل وفوري بمشاركته في أي اعمال من شأنها منافسة ( على 11
 الشركة أو منافسة أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

 ( االستقالة من عضوية المجلس في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه في المجلس على الوجه األكمل.12



 

Page 28 of 53  
 

فيهم أعضاء مجلس األدارة وأعضاء اللجان التابعه له يجب أن  بما(جميع التعيينات لشاغلي المناصب القياديه 13
 تتم وفق ما ورد في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الصادرة عن المؤسسة.

 االستراتيجيةداء الرأي المستقل في المسائل ( من مهام عضو مجلس اإلدارة المستقل المشاركة بفعالية في اب14
وسياسات الشركة وادائها وتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية ، والتحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها 

قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة ومراقبة  تطويروتقديمها عند حصول أي تعارض في المصالح، واالشراف على 
 ةتطبيق اإلدارة التنفيذي

 

 
 

 المادة الثالثة عشر :اجتماعات مجلس اإلدارة ومسؤولياته وآلية عمله
 

( 4تعقد اجتماعات المجلس بصفة دورية وكلما دعت الحاجة ، على أن ال يقل عدد اجتماعات المجلس السنوية عن )
على أعضاء مجلس اإلدارة تخصيص وقت  اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد على األقل كل ثالثة أشهر.

كاف لالضطالع بمسئولياتهم، بما في ذلك التحضير الجتماعات المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة، والحرص على 
وسائل إتصال التقنية الحديثة ، ماع طارئ توجيه الدعوة بأي من ويجوز في حالة دعوة المجلس الجت .حضورها

ألعمال على األعضاء عند بداية االجتماع.كما يجتمع المجلس بناءا على دعوة رئيسه وفي هذه الحالة يوزع جدول ا
الدعوة لالجتماع إلى كل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة أيام  أو طلب عضوين من أعضاءه ويجب إرسال

ما لم تستدع على األقل من تاريخ االجتماع مرافقًا لها جدول أعمال االجتماع والوثائق والمعلومات الالزمة، 
األوضاع عقد االجتماع بشكل طارئ، فيجوز إرسال الدعوة إلى االجتماع مرافقًا لها جدول أعمال االجتماع 

 والوثائق والمعلومات الالزمة خالل مدة تقل عن خمسة أيام قبل تاريخ االجتماع.
 

 
 

 ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة
الموضوعات المعروضة ولم  اإلدارة ملحوظات حيال أداء الشركة أو أي من سأ( إذا كان لدى أي من أعضاء مجل

أو يرى اتخاذه من إجراءات حيالها في  وبيان ما يتخذه المجلس تدوينهاُيبّت فيها في اجتماع المجلس ، فيجب 
 .محضر اجتماع مجلس اإلدارة

 اجتماع المجلس  ثباته بالتفصيل في محضرب( إذا أبدى عضو مجلس اإلدارة رأيًا مغايرًا لقرار المجلس ، فيجب إ
 باجتماعات مجلس االدارة البد من االخذ باالعتبار المالحظات التالية : يتعلقوفيما 
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 اجتماعات مغلقة دون حضور أعضاء اإلدارة على األقل مرة في السنة.  يعقد أعضاء المجلس الغير التنفيذيين
 ويمكن ألعضاء المجلس الغير التنفيذيين دعوة أي منسوبي وظائف الرقابة لحضور هذه االجتماعات.
اجتماعات المجلس سرية وللمجلس حق دعوة أي من العاملين بالشركة أو خارجها من ذوي الخبرة لحضور 

إلدالء بما يطلبه المجلس من بيانات أو إيضاحات على أن ال يشترك في باقي الموضوعات أحد اجتماعاته ل
 وال يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.

  على رئيس مجلس اإلدارة التشاور مع األعضاء اآلخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول محدد
مال ـ مصحوبًا بالمستندات ـ لألعضاء قبل بالموضوعات التي ستعرض على المجلس، ويرسل جدول األع

االجتماع بوقت كاٍف على أن تكون المستندات مصحوبة بمعلومات كافية ودقيقة وتتضمن اإلشارة إلى 
أساسيات وخلفيات الموضوع، خاصة في حالة ارتباط الموضوع بعروض أو قرارات سابقة للمجلس، حتى 

لالجتماع. وللعضو طلب معلومات إضافية حول الموضوعات  يتاح لهم دراسة الموضوعات واالستعداد الجيد
المطروحة بجدول األعمال. وُيقر مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده ، وفي حال اعتراض أي عضو 

تسجيل محاضر المجلس وتوقيعها من على هذا الجدول تثبت تفاصيل هذا االعتراض في محضر االجتماع. 
 سر وتوثيقها في سجل رسمي.قبل رئيس المجلس وأمين ال

  توضح محاضر اجتماعات المجلس أسماء الحضور والمواضيع التي تمت مناقشتها والمداوالت الرئيسية
والتصويت واالعتراضات واالمتناع عن التصويت )مع األسباب إن وجدت( والقرارات المتخذة وأي تحفظات 

ت والوثائق التي تم اإلطالع عليها خالل على هذه القرارات.كما يجب أن ترفق بالمحضر جميع السجال
 اإلشارة إليها في محضر االجتماع. أو تمت/االجتماع و

  ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحا إال إذا حضره على األقل ثلثي األعضاء بأنفسهم أو بطريق اإلنابة
( من 22ا ورد في المادة )بشرط أن ال يقل عدد األعضاء الحاضرين بأنفسهم عن أربعة أعضاء, ومع مراعاة م

 النظام األساسي؛ للعضو أن ينيب عنه عضوًا آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها.
  تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية ثلثي أصوات األعضاء الحاضرين والممثلين على األقل وللمجلس أن

يصدر القرارات بالتصويت عليها بالتمرير إال إذا طلب أحد األعضاء كتابة عقد اجتماع للمداولة فيها, 
تثبت مداوالت المجلس  وتعرض القرارات الصادرة بالتمرير على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له.

وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتدون هذه المحاضر في سجل مستخرج من الحاسب 
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اآللي يوقعه رئيس المجلس والسكرتير مع مراعاة أن تكون قرارات المجلس مدروسة وشفافة وتتضمن حيثيات 
 القرار.

 ه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي على أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الذي تكون ل
أمر أو اقتراح معروض على المجلس أو من لجانه، عليه أن يبلغ المجلس أو اللجنة بطبيعة مصلحته في 
األمر المعروض, وعليه االمتناع عن التصويت دون استبعاده من العدد الالزم لصحة االجتماع عن االشتراك 

 جلس أو اللجنة التنفيذية فيما يتعلق باألمر أو االقتراح.في المداوالت والتصويت في الم
  هتمام وأن تكون قراراته مبنية على يجب أن يؤدي مجلس اإلدارة مهماته بمسؤولية وحسن نية وجدية وا 

 معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية أو أي مصدر موثوق آخر.
  بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عمومًا وليس يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم

 ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس اإلدارة.
  جراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، كما يحدد مجلس اإلدارة الصالحيات التي يفوضها لإلدارة التنفيذية، وا 

فيها وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصالحية البت 
للصالحيات المفوضة. كما يجوز لمجلس اإلدارة أن يفوض إلى واحد أو أكثر من أعضائه أو لجانه أو من 

 غيرهم مباشرة عمل أو أعمال معينة.
  وبخاصة الجوانب على مجلس اإلدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة

المالية والقانونية فضاًل عن تدريبهم إن لزم األمر ، ومن ذلك إعداد برنامج تعريفي ألعضاء المجلس الجدد 
 لمرافق الشركة. وكذلك تمكينهم من القيام بزيارات

  على مجلس اإلدارة التأكد من توفير الشركة معلومات وافية عن شؤونها لجميع أعضاء مجلس اإلدارة بوجه
ام وألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين بوجه خاص، وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ع

 ومهماتهم بكفاية.
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 المعايير المهنية واالخالقية
 يضع مجلس اإلدارة سياسة السلوك المهني والقيم االخالقية في الشركة تراعي بصفة خاصة مايلي:

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة ببذل واجبي العناية والوالء التأكيد على كل عضو من أعضاء  .1
تجاه الشركة وكل ما من شأنه صون مصالح الشركة وتنميتها وتعظيم قيمتها وتقديم مصالحها على مصلحته 

 الشخصية.

ومصلحة المساهمين تمثيل عضو مجلس اإلدارة لجميع المساهمين في الشركة وااللتزام بما يحقق مصلحة الشركة  .2
 ومراعاة حقوق اصحاب المصالح وليس مصلحة المجموعة التي انتخبته فحسب.

 ترسيخ مبدأ التزام أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين فيها بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. .3

الوظيفي بهدف تحقيق مصلحة  الحيلولة دون استغالل عضو مجلس اإلدارة أو عضو اإلدارة التنفيذية لمنصبه .4
 خاصة به أو بغيره.

التأكيد على قصر استعمال أصول الشركة ومواردها على تحقيق أغراض الشركة وأهدافها وعدم استغالل تلك  .5
 األصول أو الموارد لتحقيق مصالح خاصة

لخاصة بالشركة وضع قواعد دقيقية ومحكمة وواضحة تنظم صالحية وتوقيت االطالع على المعلومات الداخلية ا .6
بما يحول دون استفادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وغيرهم منها أو اإلفصاح عنها ألي شخص إال في 

 الحدود المقررة أو الجائزة نظاما.

 

 المادة الرابعة عشر : تفويض صالحيات مجلس اإلدارة
 

ه لواحد أو أكثر من أعضائه، وللمجلس إلغاء لمجلس اإلدارة في حدود صالحياته النظامية أن يفوض بعض أعمال
 المجلس من تحمل مسؤولياته وفقًا لألنظمة.التفويض في أي وقت. وال ُيعفي التفويض 

 

 و االطراف ذو العالقة تنظيم تعارض المصالح

تعارض على مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تطبيق سياسة تنظيم تعارض المصالح المعمتدة والتي تتضمن تجنب 
فصاح المرشح عن تعارض المصالح ومنافسة الشركة ومفهوم أعمال المنافسة والحاالت التي يتم فيها  المصالح وا 

 (49-43رفض تجديد الترخيص وقبول الهدايا وذلك لطبقا لالئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية المواد )

 

 اإلفصاح والشفافية
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جراءاته وانظمته االشرافية بما يتفق مع متطلبات اإلفصاح توفر من مجلس اإلدارة يتأكد  سياسات مكتوبة لالفصاح وا 
 الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية مع مراعاة مايلي:

أن تتضمن تلك السياسات أساليب إفصاح مالئمة تمكن المساهمين واصحاب المصالح من اإلطالع على  .1
لمالية وغير المالية المتعلقة بالشركة وأدائها وملكية األسهم والوقوف على وضع الشركة بشكل المعلومات ا

 متكامل.

أن يكون اإلفصاح للمساهمين والمستثمرين من دون تمييز وبشكل واضح وصحيح وغير مضلل وفي الوقت  .2
ارسة حقوقهم على أكمل المناسب وعلى نحو دقيق ومنتظم ، وذلك لتمكين المساهمين وأصحاب المصالح من مم

 وجه

إعداد نظم للتقارير تتضمن تحديد المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها ، وأسلوب تصنيفها من حيث طبيعتها أو  .3
 دورية اإلفصاح عنها.

مراجعة سياسات اإلفصاح بشكل دوري والتحقق من توافقها مع أفضل الممارسات ، ومع أحكام نظام السوق  .4
 التنفيذية.المالية ولوائحة 

 

 المادة الخامسة عشر : أحكام إنتهاء العضوية في مجلس اإلدارة

 تنتهي العضوية في مجلس اإلدارة طبقًا للنظام األساسي للشركة بأحد األسباب التالية:

انتهاء مدتها, أو االستقالة، أو الوفاة، اإلصابة بمرض عقلي أو إعاقة جسدية قد تؤدي إلى عدم قدرة العضو بقيام  -أ 
 بدوره على أكمل وجهة.

عدم صالحية العضو لالستمرار في ممارسة مسؤوليته بموجب أي من األحكام  المطبقة في المملكة العربية  -ب 
 السعودية.

إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة  -ج 
 الجمعية العامة العادية.

 تغيبه عن حضور ثالث جلسات خالل السنة الواحدة متتالية بدون عذر يقبله مجلس اإلدارة.  -د 

 إذا حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو قدم تسويه مع دائنيه أو توقف عن دفع ديونه.  -ه 

ية السعودية اإلدانة بإرتكاب عمل مخل بالشرف واألمانة أو بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة العرب -و 
 أو في أي بلد آخر. 
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عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من طرق انتهاء العضوية تخطر الشركة هيئة السوق المالية   -ز 
 فورًا مع بيان األسباب التي دعت إلى ذلك. 

إبالغ المؤسسة عند استقالة أي عضو في المجلس أو انتهاء عضويته ألي سبب عدا انتهاء دورة المجلس وذلك  -ح 
 (أيام عمل من تاريخ ترك العمل. 5خالل)

 يجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم. -ط 

 يمكن لمجلس اإلدارة بغالبية أصوات أعضائة، إعفاء رئيس المجلس من مهامه في أي وقت.  -ي

في حال استقال عضو مجلس اإلدارة وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس 
 مجلس اإلدارة ويجب عرض البيان على أعضاء مجلس اإلدارة

 

 عشر: لجان مجلس االدارة واستقالليتهاالمادة السادسة 
 

 أ( قواعد عامة للجان المجلس:

  يجب أن يشكل مجلس اإلدارة بحد أدنى لجنة تنفيذية، ولجنة للمراجعة، ولجنة للترشيحات والمكافآت، ولجنة إلدارة
 أعضاء وال يزيد عن خمسة. 3المخاطر ، ولجنة لالستثمار على أن ال يقل عدد أعضاء اللجان عن 

  والمنصوص يتم تشكيل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وفقًا للضوابط المعتمدة من الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة
ماعدا لجنة المراجعة تشكل بقرار من الجمعية العامة، ويتم إعداد الئحة تحدد مهمة اللجنة عليها في الالئحة ،

المدة وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها، وُتحيط اللجان مجلس ومدة عملها والصالحيات الممنوحة لها خالل هذه 
اإلدارة علمًا بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة، وعلى مجلس اإلدارة أن 

 يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها باألعمال الموكولة إليها.

 اء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهمات التي قد ينتج عنها يتم تعيين عدد كاف من أعض
تعارض مصالح, مثل التأكد من سالمه التقارير المالية وغير المالية ومراجعه صفقات األشخاص ذوى العالقة 

 والترشيح لعضويه مجلس اإلدارة وتعيين المديرين التنفيذيين وتحديد المكافآت.

 المجلس عمل آللية مشابهة عمل بآلية اإلدارة مجلس لجان تعمل. 

  على رؤساء اللجان أو من ينيبونهم من أعضاء اللجان حضور اجتماع الجمعية العامة لإلجابة على اسئلة
 .المساهمين

  ايام عمل من تاريخ تعيينهم وأي  5على الشركة اشعار الهيئة بأسماء أعضاء اللجان وصفات عضويتهم خالل
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 ت تطرأ على ذلك خالل نفس الفترة.تغييرا
 

  للجان االستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو خارجها في حدود صالحياتها على أن
 يضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة ، مع ذكر اسم الخبير وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية

 
 

 :ب( لجنة المراجعة

قواعد إختيار أعضاء لجنة  الترشيحات  ،الجمعية العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارةتطبيق ما أقرته 
 والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة 

  على أن ال تضم اللجنة أيا من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية
لعضوية اللجنة من يعمل أو كان يعمل خالل السنتين الماضيتين في اإلدارة التنفيذية والمحاسبية، كما التضم 

 أو المالية للشركة أو لدى مراجع الحسابات .

  يجب أال يكون عضو لجنة المراجعة أحد أعضاء مجالس ادارة أو مديري أو موظفي أو مستشاري أو منسوبي أو
 نهم على سبيل المثال ال الحصر اآلتي:ممثلي أحد األطراف ذوي العالقة بالشركة. وم

 أ( كباُر المساهمين أو المؤسسين.
 ب( المراجعون الخارجيون.

 ج( الموردون.
 .د( عمالُء الشركة 

  يجب أال يكون عضو لجنة المراجعة عضوا في مجلس إدارة أو لجنة مراجعة أي شركة أخرى تعمل في قطاع
 التأمين في المملكة العربية السعودية.

  أن يكون عضو مجلس االدارة المرشح لعضوية اللجنة مستقال.يجب 

  ال يجوز الي عضو من أعضاء لجنة المراجعة أن يخدم بشكل تزامني في لجان مراجعة الكثر من أربع شركات
 عامة.

 ع ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين الماضيتين في االدارة التنفيذية أو المالية للشركة أو لدى مراج
 حسابات الشركة أو يكون عضوا في لجنة المراجعة

  اجتماعات خالل السنة المالية. 6تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها  عن 

  عقد اجتماعات أخرى استجابًة ألي من اآلتي على سبيل المثال  –متى ما دعت الحاجة-ويمكن للجنة المراجعة
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 ال الحصر:
 مجلس اإلدارة.طلب من رئيس  -

ع الحاالت التي يطلب فيها المراجع الخارجي أو الداخلي أو مسؤول االلتزام أو الخبير االكتواري عقد اجتما -
 اللجنة لوجود حاجة تستدعي ذلك.

 اجتماعات بشأن مواضيع أخرى مثل المواضيع المالية، المراجعة الداخلية، تعارض المصالح. -

  مع مراجع الحسابات ومع المراجع الداخلي، كما يحق للمراجع الداخلي تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية
 ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة لذلك

  توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ
الشركة وعزل وتحديد أتعاب وتقييم أداء أوتعيين المراجع الداخلي، ومسوغات بها بشأن تعيين مراجع حسابات 

 تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها.

  للجنة المراجعة حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها، ولها الحق أن تطلب أي إيضاح أو بيان من
لس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ولها أن تطلب من مج

 لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو أخطار جسيمة.

  على لجنة المراجعة وضع دليل عمل لها معتمد بقرار من مجلس االدارة يتضمن قواعد ومسؤوليات والتزامات
ة عمل سنوية مفصلة تتضمن المواضيع الرئيسية لجنة المراجعة، كما يجب على لجنة المراجعة وضع خط

 التي ستقوم ببحثها خالل السنة ومواعيد اجتماعها.

  تصدر قرارات اللجنة باألغلبية وفي حال تساوي عدد االصوات يعد صوت رئيس اللجنة مرجحا، على أن
على قرارات  يثبت سكرتير لجنة المراجعة آراء جميع االطراف في محضر االجتماع ، واليجوز التصويت

 اللجنة بالنيابة أو الوكالة عن أحد االعضاء.
 

 تعيين رئيس وسكرتير للجنة
  يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بتعيين أحد أعضاء لجنة المراجعة رئيسا لها بعد الحصول على عدم ممانعة    

 المؤسسة كتابة.     

  ئيسا لها.ال يجوز أن يكون رئيس مجلس االدارة عضوا في لجنة المراجعة أو ر 

 ال يجوز أن يكون لرئيس لجنة المراجعة صلة قرابة أو عالقة مالية أو تجارية مع أي عضو من أعضاء 
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 يؤثر على استقالليته. مجلس االدارة أواالدارة العليا بما    

 تعين لجنة المراجعة سكرتيرا لها من موظفي الشركة يتولى أعمالها االدارية واعداد محاضر اجتماعاتها 

 عالتأكد من توقيع رئيس اللجنة على هذا المحاضر، جدولة مواعيد اجتماعات لجنة المراجعة بالتنسيق مو     
 رئيس اللجنة، واليجوز ان يكون سكرتير اللجنة سكرتيرا ألي لجنة أخرى.    

 بذلك ة في سجل خاصيجب على سكرتير لجنة المراجعة توثيق وحفظ محاضر اجتماعات لجنة المراجع 

 

 وتشمل مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلى :
 

  اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة لضمان فعاليتها في تنفيذ أنشطتها والواجبات التي يحددها
 .مجلس اإلدارة

  عداد تقارير مكتوبة حول هذه المراجعة بما في ذلك رفع التوصيات نها بشأمراجعة إجراءات التدقيق الداخلي وا 
  .لمجلس اإلدارة

 . بداء أي مرئيات حولها  مراجعة خطة المراجعة المقدمة من المراجعين الداخليين والخارجيين وا 

  تعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي بعد الحصول على عدم ممانعة من المؤسسة
 كتابة.

  المراجع الداخلي في أداء مهامها والتحقق من عدم وجود أي قيد التأكد من استقالل ادارة المراجعة الداخلية أو
 على أعمالهما أو وجود ما يمكن أو يؤثر سلبا على أعمالهما

  تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال المراجعيين الخارجيين وادارة المراجعة الداخلية أو المراجع
دارة االلتزام أو مسؤول االلتزام.  الداخلي ، وا 

 .مراجعة تقارير ادارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي ورفع التوصيات بشأنها لمجلس االدارة 

  التوصية لمجلس االدارة بالموافقة على تعيين أو اعادة تعيين المراجعين الخارجين ويشمل هذا ضمان تمتع
 أمين و/أو إعادة التأمين.المراجعين الخارجين المرشحين بالخبرة الالزمة لمراجعة أعمال شركات الت

  التوصية لمجلس االدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالعتيين
 التأكد من استقالليتهم.

 .التأكد من استقالل المراجعيين الخارجيين عن الشركة وأعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا في الشركة 

 لمراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها تختص لجنة ا
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تطلب من مجلس  وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن
ت الشركة ألضرار أو تعرض اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو

 خسائر جسيمة.

 .دراسة تقارير المراجعيين الخارجيين ورفع التوصيات بشأنها لمجلس االدارة 

 .دراسة خطة المراجعة للمراجعين الداخليين والخارجيين 

 .بداء ملحوظاتها عليها  دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وا 

  والملحوظات والسنوية والربع سنوية األولية قبل عرضها على مجلس دراسة ومراجعة القوائم المالية والتقارير
بداء الرأي والتوصية في شأنها.  اإلدارة وا 

 .بداء الرأي و التوصية لمجلس اإلدارة في شأنها  دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وا 

 لمؤسسة كتابة . تعيين وعزل مدير ادارة االلتزام أو مسؤول االلتزام بعد الحصول على عدم ممانعة ا 

  التأكد من استقالل ادارة االلتزام أو مسؤول االلتزام في أداء مهامها والتحقق من عدم وجود أي قيد على
 أعمالهما أو وجود ما يمكن أو يؤثر سلبا على أعمالهما.

 .دراسة خطة االلتزام واقرارها ومتابعة تنفيذها 

 مي ورفع التوصيات بشأنها.دراسة تقارير الرقابة النظامية أو المراقب النظا 

  دراسة مالحظات المؤسسة والجهات الرقابية واالشرافية ذات العالقة بشأن أي مخالفات نظامية أو طلب
 اجراءات تصحيحية ورفع التوصيات بشأنها لمجلس االدارة.

 بشأنها لمجلس  متابعة التقارير الصادرة عن المؤسسة والجهات الرقابية االشرافية ذات العالقة ورفع التوصيات
 االدارة.

  التأكد من استقالليتهم.أتعابهم، ويراعى عند التوصية متابعة أعمال المحاسبين القانونيين و فصلهم وتحديد 

 . دراسة العمليات فيما بين كيانات المجموعة والعمليات مع االطراف ذوي العالقة 

 الدارة.دراسة تقارير الخبير االكتواري ورفع التوصيات بشأنها لمجلس ا 

  ضمان التزام الشركة بتطبيق مقترحات وتوصيات الخبير االكتواري عندما تكون الزامية بموجب اللوائح
 والتعليمات الصادرة عن المؤسسة والجهات االشرافية والرقابية ذات العالقة.

  ،تحديد المرتب الشهري والمكافأة التشجيعية والمكافات االخرى الدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي
 وإلدارة االلتزام أو مسؤول االلتزام بما يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.
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  بعد اعتمادها قبل مجلس ادارة الشركة لضمان التأكد من توافر الئحة مكتوبة خاصة بقواعد السلوك المهني
 القيام بأنشطة الشركة بطريقة عادلة وأخالقية.

  متابعة الدعاوي القضائية الهامة المرفوعة من الشركة أو المرفوعة ضدها مع مدير االلتزام أو مسؤول اإللتزام
 ورفع تقارير دورية بشأنها الى مجلس اإلدارة.

 ية المعلومات وتوفر الضوابط الالزمة للحصول على معلومات و بيانات دقيقة ضمان االستخدام االمثل لتقن
 يعتمد عليها.

 .التنسيق بين المراجعين الداخليين والخارجيين 

 .دراسة تقييم المراجعين الداخليين والخارجيين إلجراءات الرقابة الداخلية 
 دارة المراجعة الداخلية أو المراجع  تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال المراجعين الخارجيين وا 

دارة الرقابة النظامية أو المراقب النظامي.  الداخلي وا 

 . مراجعة تقييم المراجعين الداخليين والخارجيين إلجراءات الرقابة الداخلية 

  العالقة.مراجعة المعامالت والعمليات مع األطراف ذات 

 لتزام .المراجعة والموافقة على ومراقبة تنفيذ خطة اال 

  اإلشراف على أنشطة المراجعين الخارجيين والموافقة على أي نشاط خارج نطاق أعمال التدقيق الموكلة إليهم
 أثناء أدائهم لواجباتهم .

 . مراجعة توصيات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة اإلجراءات المتخذة حيالها 
 الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في الشركة . التأكد من استقالل المراجعين الخارجيين عن 
  مناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية المؤقتة مع المراجعين الخارجيين واإلدارة العليا بالشركة قبل

 صدورها.
  بداء الرأي  والتوصيات بشأنها.مراجعة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وا 
  مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الوقت الحالي وتقديم المشورة لمجلس اإلدارة متضمنة أي توصيات

 بهذا الشأن .
 . مراجعة الضوابط المالية وغير المالية الداخلية ونظام إدارة المخاطر 
 قسم االلتزام الرقابي أو مسؤول االلتزام  تعيين وفصل رئيس قسم المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي ورئيس

 الرقابي بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد ، وتقييم األداء والمكافآت لجميع الموظفين المعنيين .



 

Page 39 of 53  
 

  دارة الرقابة النظامية أو مسؤول االلتزام التأكد من استقالل إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وا 
 من عدم وجود أي قيد على أعمالهم أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلبًا على أعمالهم . الرقابي والتحقق

  مراجعة تقارير إدارة الرقابة النظامية أو مسؤول االلتزام الرقابي وتقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ
 اإلجراءات التصحيحية الموصى بها وتقديم التوصيات الالزمة بشأنها لمجلس اإلدارة .

  مراجعة مالحظات مؤسسة النقد والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة فيما يتعلق بأي مخالفات تنظيمية أو
 اإلجراءات التصحيحية المطلوبة ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.

 قبل الجهات  متابعة االلتزام بـما نص عليه تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي ، وجميع التقارير الصادره من
 المعنية، ورفع بشأنها التوصيات لمجلس اإلدارة.

  مراقبة أنشطة إدارة االلتزام الرقابي والتأكد من التزام الشركة وتقيدها أنظمة ولوائح مؤسسة النقد وهيئة سوق
 المال وغيرها من األنظمة واللوائح األخرى .

 مجلس اإلدارة .مراجعة تقارير الخبير االكتواري ورفع التوصيات بشأنها ل 
  التأكد من التزام الشركة بمقترحات وتوصيات الخبير االكتواري عندما تكون إلزامية ومطلوبة بمقتضى اللوائح

 أو تعليمات مؤسسة النقد .
  تحديد المرتب الشهري والمكافأة التشجيعية إلدارة المراجعة الداخلية أو إدارة الرقابة النظامية أو المراجع

 ول االلتزام الرقابي وفقًا للوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.الداخلي أو مسؤ 
  التأكد من وجود الئحة قواعد السلوك األخالقي والمعتمده من مجلس اإلدارة لضمان القيام بأنشطة الشركة

 بطريقة عادلة وأخالقية .
  ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس اإلدارة.متابعة الدعاوى القضائية الهامة المرفوعة من أو ضد الشركة 
  التأكد من االستخدام األمثل والسيطرة على تكنولوجيا المعلومات الالزمة إلصدار المعلومات والبيانات الموثوقة

 في الوقت المناسب .

 .للجنة السلطة للتحقيق في أي نشاط ضمن اختصاصاتها والحصول على أي معلومات قد تحتاج إليها 

 ل تقرير لجنة المراجعة تفاصيل أدائها الختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات يشتم
دارة المخاطر  ولوائحه التنفيذية على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وا 

ز الشركة الرئيس وأن ينشر في في الشركة ، على أن يودع مجلس اإلدارة نسخا كافية من التقرير في مرك
الموقع االليكتروني للشركة والموقع االليكتروني للسوق عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة لتمكين من 
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 يرغب من المساهمين في الحصول على نسخة ويتلى ملخصه أثناء انعقاد الجمعية 
  ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية على لجنة المراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم

 أو غيرها بسرية والتحقق من تطبيقها.

 أن على ، المنصوص عليها ومهامها الختصاصاتها أدائها تفاصيل على المراجعة لجنة تقرير يشتمل أن يجب 

دارة والمالية الداخلية الرقابة نظم مدى كفاية في ورأيها توصياتها يتضمن  .الشركة في المخاطر وا 

 الموقع في ينشر وأن الشركة الرئيس مركز في المراجعة لجنة تقرير من كافية نسخاً  اإلدارة مجلس يودع أن يجب 

 من يرغب من لتمكين العامة؛ الجمعية النعقاد نشر الدعوة عند للسوق اإللكتروني والموقع للشركة اإللكتروني

 .العامة الجمعية انعقاد أثناء التقرير ملخص ويتلى نسخة منه على الحصول في المساهمين

 
 

 

 ج( لجنة الترشيحات والمكافآت:

قواعد إختيار أعضاء لجنة  الترشيحات  ،الجمعية العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارةتطبيق ما أقرته 
يكون أعضائها من مجلس وأن ى أن تجتمع اللجنة بصفة دورية والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة عل

اإلدارة المستقلين ويجوز االستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من خارج المجلس على أن يكون رئيس اللجنة 
يعين أعضائها بما يتوافق مع القواعد الصادرة عن الجمعية العامة  على  أن تتكون لجنة الترشيحات و  .مستقل

 .ويكون من ضمنهم عضوان مستقالنأعضاء على األقل  3والمكافآت من 
 لكتابة من موظفي الشركة أو أعضائها بين من سكرتير أختيار يجوز أعضائها، وأيضا بين من لها رئيس اللجنة وتختار

 .اإلدارية للجنة بالمهام والقيام محضراجتماعها

إذن  دون متتالية، جلسات ثالث من ألكثر اللجنة اجتماعات حضور عن تخلف إذا حكماً  مستقيالً  اللجنة عضو يعتبر
 اللجنة.  رئيس من مسبق

 .رئيسها طلب على بناء اجتماعات اللجنة تعقد

  عضوين. يبلغ حضور وبأدنى األعضاء عدد نصف حضر إذا االجتماعات تنعقد
 

 

 

 وتشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلى:

  لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه وفقًا للمتطلبات النظامية والسياسات والمعايير التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح
 المعتمدة. وعلى اللجنة  مراعاة عدم ترشيح شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة لعضوية اللجنة.

 ي يجب على إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه ، بما في ذلك الوقت الذ
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 ألعمال مجلس اإلدارة ولجانه.العضو تخصيصه 

 وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين 

  مراجعة االحتياجات الالزمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة بشكل سنوي على األقل وتقديم
 التوصيات بالحلول بما يتفق ومصلحة الشركة على أفضل وجه. 

  .جراءات التعاقب لمجلس اإلدارة ولجانه  وضع سياسات وا 

 ا بصفة دورية واقتراح الخطوات الالزمة مراجعة هيكل وتركيبة المجلس ولجانه وتحديد جوانب الضعف فيه
لمعالجتها وكذلك وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين 

 وكبار التنفيذيين

  تقييم ومراقبة استقاللية أعضاء المجلس ولجانه بشكل سنوي على األقل والتأكد من عدم وجود تضارب في
 ت التي يكون فيها العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. المصالح في الحاال

 ويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ) كما أقرت الجمعية العامة ( ولجانه وضع سياسات واضحة لتع
والرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة العليا على أساس أدائهم في تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وأرباح 

 دلة.األعمال المع

  التأكيد على إجراء مراجعة سنوية لخطط التعويضات الخاصة بأعضاء اإلدارة العليا بشكل مستقل عن اإلدارة
 التنفيذية. 

  عفاء أعضاء اإلدارة العليا و/ أو ترقية تقديم التوصيات النهائية للمجلس حول المسائل المتعلقة بتعيين وا 
 حسب قواعد مؤسسة النقد المتعلقة بـمالءمة ومناسبة األشخاص.الموظفين الحاليين إلى وظائف اإلدارة العليا 

  .تقديم التوصيات النهائية للمجلس فيما يخص إعفاء أعضاء اإلدارة العليا 

  جراءات التعاقب الوظيفي للرئيس التنفيذي وكبار أعضاء اإلدارة العليا ومراقبة تطبيق خطط وضع سياسة وا 
جراءات التعاقب الوظيفي لهم.  وا 

 م أداء أعضاء المجلس ) أداء المجلس بكامله واألداء الفردي ألعضائه( ولجانه بشكل دوري ) على األقل تقيي
 على أساس سنوي

 .اإلشراف على البرنامج التعريفي والتدريب الدوري ألعضاء مجلس اإلدارة 

 صالحيات ومسؤوليات أخرى قد تكلف بها اللجنة أو تخول إليها من وقت  اتخاذ أي إجراء آخر أو تولي أية
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 آلخر من قبل المجلس .

 
 

 :د(اللجنة التنفيذية

تقر الجمعية العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة, قواعد اختيار أعضاء اللجنة  ومدة عضويتهم وأسلوب 
 عملها. 

  يتوافق مع القواعد الصادرة عن الجمعية العامة.يعين اعضاء اللجنة التنفيذية بما 

 مجلس  قبل من تعيينهم ويتم )تنفيذين وغير تنفيذين( أعضاء خمسة إلى ثالثة من التنفيذية اللجنة تتكون
 .النقد مؤسسة ممانعة لعدم خاضع التعيين وهذا ، اإلدارة

 للمجلس تقريرها وتقدم اإلدارة لمجلس خاصة لجنة هي التنفيذية اللجنة. 

 احدهم األعضاء يختار غيابه حالة وفى اللجنة( أعضاء قبل من اختياره اللجنة )يتم من عضو اللجنة يرأس 

 .لرئاسة االجتماع

 المؤسسات  وأعمال المخاطر بالتأمين، عميقة ومعرفة واسعة خبرة ذوى اللجنة أعضاء يكون ان يراعى
 .المالية

 أن بشرط الشركة، مصلحة وفي الزم هو ما حسب اللجنة وعمل تشكيل قواعد تعديل اإلدارة لمجلس يجوز 

 .المشرفة الجهات من الصادرة والقواعد الشركة لوائح مع ذلك متوافقا يكون

 األعضاء  أسماء يحدد أن السكرتير وعلى من موظفي الشركة، أو أعضائها من لها سكرتير اللجنة تعين
 اللجنة مداوالت توثيق أيضا السكرتير وعلى .اللجنة اجتماع لحضور المدعوين واألشخاص الحاضرين

 به يحتفظ خاص سجل في تودع في محاضر وقراراتها

 مدة بانتهاء وتنقضي سنوات ثالث لمدة ، اإلدارة لمجلس دورة كل تكوين وقت في اللجنة أعضاء اختيار يتم 

 .المجلس المعنية

 نقص حالة وفى .اللجنة أعضاء تعيين إعادة ويمكن اإلدارة، لمجلس دورة كل بداية في اللجنة تكوين يعاد 

 آخرين بتعيين العضوية بتكملة المجلس يقوم اللجنة أثناء فترة العضوية

 

 تشمل مهمات اللجنة التنفيذية ومسؤولياتها ما يلى :

 التوصية لمجلس اإلدارة حول الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية والميزانيات وخطط األعمال واتخاذ ما يلزم 
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 .بشأنها

  اتخاذ القرارات حول المسائل المخولة لها من المجلس والتي تكون خارج نطاق صالحيات الرئيس التنفيذي
للشركة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالنفقات الرأسمالية والمشتريات في الحدود الممنوحة للجنة من قبل 

 المجلس.

 دارة بين اجتماعات المجلس في حاالت عدم انعقاد ممارسة الصالحيات واالمتيازات الكاملة لمجلس اإل
المجلس التي يكون فيها إتخاذ إجراء أو قرار سريع مطلوبًا أو مبررًا، ما لم تكن للجنة السلطة التخاذ قراربداًل 
عن المجلس في أي مسألة يحظر فيها تخويل السلطات بموجب األنظمة المعمول بها أو الذي يستلزم موافقة 

 كة أو كانت أحد لجان المجلس األخرى مكلفة به تحديدًا.مساهمي الشر 

 . مراجعة تفاصيل إستراتيجية عمل الشركة وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة إلقرارها 

  مراجعة تفاصيل خطط عمل الشركة والميزانية ومراقبة تقدم العمل المحرز في خطط العمل والميزانية بشكل
 منتظم 

 يس التنفيذي للشركة .اإلشراف على أنشطة الرئ 

 . دعم ومساندة الرئيس التنفيذي على أساس الحاجة لمعالجة احتياجات أو مهمات محددة 

  مراجعات حاالت التحالفات واإلندماج واإلستحواذ واالتفاقيات اإلستراتيجية األخرى وتقديم التوصيات بشأنها
 إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها 

  لي أية صالحيات ومسؤوليات أخرى قد تكلف بها اللجنة أو تخول إليها من وقت اتخاذ أي إجراء آخر أو تو
 آلخر من قبل المجلس.

 ادنى. كحد السنة في مرات ست اجتماعاتها اللجنة تعقد 

 .يحق للجنة دعوة أي من المسئولين التنفيذيين بالشركة لحضور اجتماعات اللجنة متى ما رأت ذلك 

 :هـ( لجنة االستثمار

تقر الجمعية العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة, قواعد اختيار أعضاء لجنة  االستثمار ومدة عضويتهم 
أعضائها بما يتوافق مع القواعد الصادرة عن الجمعية العامة  على  أن تتكون لجنة حيث يعين وأسلوب عمل اللجنة 

 من الئحة االستثمار 34بما يتوافق  مع ماورد في المادة أعضاء على األقل يتم تشكيلهم  3االستثمار من 

 تشمل مهمات لجنة االستثمار ومسؤولياتها ما يلى:

  التأكيد على أن السياسة االستثمارية بالشركة قد تم إعدادها وفقًا إلستراتيجية العمل الشاملة بالشركة وكذلك
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 الضوابط النظاميه.

  سنويا.تعقد اللجنة أربع اجتماعات على األقل 

 .تصدر القرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين 

 .يتم االحتفاظ بمحاضر اإلجتماعات وفق سجالت معدة لذلك 

 .يتم تعيين سكرتير للجنة من احد األعضاء أو من أحد موظفي الشركة 

 . الحصول على موافقة المجلس للسياسة االستثمارية 

  االستثمار بصورة ربع سنوية مع األخذ في اإلعتبار المتغيرات في متطلبات مراجعة وصياغة إستراتيجية
 األعمال وظروف السوق.

 تقييم آداء مدراء االستثمار والصناديق االستثمارية.و  تعيين 

 . عفاء مستشار االستثمار  التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين وا 

 ذ قرارات لجنة االستثمار عند االقتضاء .تخويل لجنة فرعية يتم اختيارها و/ أو فريق اإلدارة  لتنفي 

  إصدار قرارات تنفيذ االستراتيجية لكل شريحة من شرائح المحافظ االستثمارية ، وما إذا كان التعرض في كل
شريحة سينفذ عن طريق أسلوب اإلدارة السلبي أو اإليجابي ، أن تتم إدارتها محليًا أو بواسطة مدراء خارجيين 

 فصلة أو صناديق استثمارية .عن طريق تفويضات من

 .نهاء مهامهم وتحديد أتعابهم  تعيين مدراء اإلستثمار وتقييم خدماتهم وا 

 . مراجعة القرارات التي يتخذها فريق اإلدارة ومستشار )مستشاري( االستثمار 

  تقديم التقارير إلى المجلس حول أداء استثمارات الشركة من حيث المخاطر ، العوائد على االستثمار ،
 المخصصات وعن أي تطورات رئيسية ذات صلة .

  اتخاذ أي إجراء آخر أو تولي أية صالحيات ومسؤوليات أخرى قد تكلف بها اللجنة أو تخول إليها من وقت
 آلخر من قبل المجلس 

 
 

 :و( لجنة المخاطر

لجنة المخاطر ومدة عضويتهم تقر الجمعية العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة, قواعد اختيار أعضاء 
وأسلوب عمل اللجنة على أن يكون رئيسها وغالبية اعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين ويشترط أن 

 يتوافر لديهم مستوى مالئم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.
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  دارة المخاطر. أعضاء على األقل ممن يتمتعون بمعرفة في اإلدار  3تتشكل اللجنة من  ة المالية وا 

 .يترأس اللجنة عضو غير تنفيذي 

 مدة العضوية مرتبطة بدورة مجلس اإلدارة 
 

تهدف لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة إلى مساعدة المجلس في أداء مسئولياته الخاصة بحوكمة الشركة و 
اإلشراف على ومراقبة خطة إدارة المخاطر الخاصة في الجانب المتعلق بإدارة المخاطر، باإلضافة الى مسئولية 

 بالشركة والممارسات ذات الصلة وتطبيقها على ضوء استراتيجية إدارة المخاطر المعتمدة.
 

 وتشمل مهمات لجنة المخاطر واإلكتتاب ومسؤولياتها ما يلى:
  المخاطرة للشركة.تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والمحافظة على مستوى مقبول من 

  .تحديد  والتوصية لمجلس اإلدارة على معايير ونطاق قدرة الشركة على قبول المخاطر 

 سنوية أسس على وتحديثها ومراجعتها تطبيقها على واإلشراف بالشركة، المخاطر إلدارة شاملة إستراتيجية تحديد ، 
 .العالمية التطبيقات أفضل متضمنة للشركة والخارجية الداخلية التطورات االعتبار في آخذا

 .ضمان توافر الموارد والنظم الكافية الدارة المخاطر 

 .مراجعة الهيكل التنظيمي الدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس االدارة 

 .مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في ادارة مخاطر الشركة 

 ستراتيج  ية إسناد إعادة التأمين على أساس دوري. مراجعة هيكل وا 

  .مراجعة سياسات ولوائح اإلكتتاب 

  .تقييم ومراجعة آداء اإلكتتاب بالشركة 
 .اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعاليته 
  وضع استراتيجية شاملة إلدارة المخاطر ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء على المتغيرات الداخلية

 والخارجية للشركة.
 .مراجعة سياسات إدارة المخاطر 
  إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري )من خالل إجراء اختبارات التحمل على

 (.سبيل المثال
 .رفع تقارير مفصّلة إلى مجلس اإلدارة حول التعرّض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر 
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 وتعويضاتهم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المادة السابعة عشر
 

  .( يبين نظام الشركة األساس طريقة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة1

يتوافق  وبما والمكافآت الترشيحات لجنة توصية على بناءً  اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت بإقتراح اإلدارة مجلس ( يقوم2
 من المكافآت أي يعتمد وال العامة الجمعية من معتمدة أي شروط ومع العالقة ذات والتعليمات واللوائح األنظمة مع

  .عليها العامة الجمعية موافقة بعد إال المقترحة والتعويضات

 لجميع المساهمين متاحة لتكون المقترحة والتعويضات مكتوبة للمكافآت التفاصيل كل نشر من التأكد الشركة على ويجب

 .والتعويضات المكافآت تلك على فيها التصويت يتم التي العامة الجمعية انعقاد قبل
 
 أمين سر مجلس اإلدارة لمادة الثامنة عشر :ا
 

أعضائه أومن غيرهم، تحدد مكافآته وفقًا للقرار الصادر بتعيينه وال يعين مجلس اإلدارة أمين سر المجلس من بين 
تزيد مدته عن مدة عضوية المجلس ويجوز إعادة تعيينه؛ يكون لدى أمين سر المجلس خبرة كافية ومعرفة بأعمال 

ضل الممارسات الشركة وأنشطتها وأن يتمتع بمهارات تواصل جيدة وأن يكون ملمًا باألنظمة واللوائح ذات العالقة وأف
 في مجال حوكمة الشركات.ويختص باآلتي:

تنسيق اجتماعات المجلس إضافة إلى التأكد من توافر وسائل اتصال مناسبة لتبادل وتسجيل المعلومات بين  -1
المجلس ولجانه وبين أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين وحفظ محاضر اجتماعات 

اجتماعات المجلس السجل الرسمي الدائم لألعمال والقرارات المتخذة من المجلس واللجان المجلس وتعد محاضر 
المنبثقة منه، وينبغي مراعاة الدقة في محاضر االجتماع وأن تعكس بوضوح كافة البنود والمواضيع التي طرحت 

 في اجتماعات مجلس اإلدارة والقرارات المتخذة وأي مواضيع أخرى تمت مناقشتها. 
ينبغي أن يوثق محضر مجلس اإلدارة أي عملية تصويت تمت خالل االجتماع، بما في ذلك المعارضة  -2

واالمتناع عن التصويت. وينبغي إرفاق أو اإلشارة إلى أي وثائق أو مستندات تم الرجوع إليها خالل 
باللجان المعتمدة  االجتماعات، وأن يعد بيان يشتمل على أسماء األعضاء الحاضرين وغير الحاضرين، وقائمة

 وأي امتناع عن التصويت )إن وجد( ألي عضو وأسبابه. 
يجب على أمين سر مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس بمواعيد االجتماعات وتزويدهم بجداول األعمال  -3

 .( أيام عمل11والمستندات ذات العالقة والتأكد من تسليمها قبل االجتماع بمدة ال تقل عن )
( يومًا، مع تحديد 15الجلسات على األطراف المعنية خالل فترة ال تزيد على خمسة عشر )توزع محاضر  -4
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الشخص أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرارات المتخذة. وعلى المجلس بداية كل عام وضع جدول زمني محدد 
كد من أن آلية جمع لتلقي التقارير من اللجان المعنية ومن مراقبي الحسابات الداخليين والخارجيين وأن يتأ

عدادها وتقديمها سليمة ومتفقة مع السياسة الداخلية المعتمدة، بما في ذلك إعداد المعلومات المهمة  التقارير وا 
 وعرضها على المجلس في أوقاتها المحددة.

إعداد جدول األعمال لالجتماعات ، وتوزيع الدعوات لالجتماع ، حسب التعليمات التي تصدر إليه في هذا  -5
 لشأن.ا
تسجيل وقائع اجتماعات المجلس بما في ذلك ملخص القرارات، وتوقيعه من األعضاء الحضور ليتم على  -6

ضوئه صياغة المحاضر الخاصة بتلك االجتماعات وتوقيعها منه ومن رئيس المجلس وتزويد األعضاء بنسخ 
الغرض وكذلك إعداد  منها واستخراج نسخة أصلية من تلك المحاضر للسجل الخاص السنوي الدوري المعد لهذا

 محاضر لجان المجلس وتوقعيها من األعضاء. 
 متابعة تنفيذ قرارات المجلس ولجانه لدى إدارة الشركة.  -7
 اإلشراف على تجهيز مكان االجتماع وتوفير المستلزمات التي يتطلبها االجتماع.  -8
 المحافظة على سرية جميع المعلومات والوثائق واالجتماعات ذات العالقة بأعمال المجلس ولجانه.  -9

تزويد رئيس المجلس واألعضاء بالمعلومات التي يحتاجونها واللوائح واألنظمة حسب صدورها تابعًا وكل ما   -11
 ودقيقة.من شأنه أن يساعد األعضاء على اتخاذ قراراتهم بصورة نظامية وفعالة 

حفظ سجالت ووثائق اجتماعات المجلس في مكان آمن يتوفر فيه ضوابط الحماية وبطريقة يسهل الرجوع إليها  -11
 عند الحاجة بما في ذلك قائمة حصر للملفات والسجالت. 

لعضو المجلس أن يطلب إثبات مالحظاته ووجهة نظره في صلب محضر االجتماع سواء كانت رأيًا  -12
 ألي من قرارات المجلس. متحفظًا أو مخالفاً 

تاحة االطالع على  -13 تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتحديثه بشكل دوري، وا 
 السجل لمساهمي الشركة دون مقابل مالي.

 تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة  -14

 اإلدارة.ال يجوز عزل أمين سر مجلس اإلدارة إال بقرار من مجلس  -15
 

 
 

 إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والرقابة النظامية
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 المادة التاسعة عشر :إدارة المخاطر
 

 تقوم الشركة بتأسيس إدارة للمخاطر تتولى تحديد وتحليل وتصنيف وتقييم المخاطر التي قد تواجها الشركة. -أ 

العام إلدارة المخاطر في الشركة وكيفية وطرق إدارة  تقوم الشركة بإعداد الئحة مستقلة إلدارة المخاطر تحدد اإلطار -ب 
 المخاطر.

تلتزم الشركة باإلفصاح في تقريرها السنوي عن سياسة إدارة المخاطر المتبعة وأي تغييرات قد تحدث عليها كما يتم  -ج 
 اإلفصاح عن المخاطر التي تواجهها الشركة وكيفية الرقابة عليها.

يد وتقييم وقياس وضبط ومراقبة المخاطر والحد منها بصفة مستمرة على مستوى تتولى وظيفة إدارة المخاطر تحد -د 
 المخاطر الفردية والمخاطر الكلية. 

 

 ودون اإلخالل بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، تشمل واجبات وظيفة إدارة المخاطر ما يلي:

 تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر. -1
 مراقبة المخاطر التي قد تتعّرلها الشركة.  -2
جراءات فعالة إلدارة المخاطر لتحديد وتقييم وقياس وضبط ومراقبة المخاطر والحد منها.  -3  وضع سياسات وا 
 تحديد المخاطر الناشئة واقتراح الخطوات التصحيحية للحّد منها وضبطها.  -4
)من خالل إجراء اختبارات التحمل على سبيل تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر ومدى تعّرضها لها  -5

 المثال( بصفة دورية.
 وضع خطة للطوارئ. -6
 التنسيق مع اإلدارة العليا لضمان فعالية وكفاءة نظام إدارة المخاطر بالشركة. -7
يجب أن تقوم وظيفة إدارة المخاطر بأعمالها وأنشطتها بما يتوافق مع الئحة إدارة المخاطر  -ج 

 أو إشرافية أخرى صادرة عن المؤسسة.وأي متطلبات رقابية 

 يجب أن تكون وظيفة إدارة المخاطر مستقلة عن وظيفة اإلكتتاب. -د 

يجب ان يتناسب عدد العاملين في وظيفة إدارة المخاطرومستوى معرفتهم وخبراتهم مع حجم  -ه 
 و طبيعة و مدى تعقيد اعمال الشركة

رئيس التنفيذي أو أي تنفيذي آخر، ويجب يمكن أن ترفع وظيفة إدارة المخاطر تقاريرها إلى ال -و 
 دون عرقلة. المخاطر أن يتاح لمدير إدارة المخاطر االتصال المباشر مع لجنة إدارة
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 المادة العشرون : المراجعة الداخلية
 

 يجب على لجنة المراجعة اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة, من أجل التحقق من فاعليتها في تنفيذ -أ
 األعمال والمهمات المحددة لها، وستكون إدارة المراجعة الداخلية مسئولة لدى لجنة المراجعة.

تقوم وظيفة المراجعة الداخلية بتقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية وآلية رفع التقارير بالشركة 
 ومدى االلتزام بها وتقديم التوصيات لتحسينها.

  يكون مدير إدارة المراجعة الداخلية حائزا على المؤهالت المهنية القياسية المطلوبة لشغل هذه الوظيفة يجب أن -ب

 يجب أن تكون إدارة المراجعة الداخلية مستقلة في عملياتها عن بقية إدارات الشركة . -ج

لوصول المباشر لرئيس لجنة مسئوال وظيفيا لدى لجنة المراجعة مع إمكانية اإدارة المراجعة الداخلية يكون مدير  -د
 المراجعة للتشاور.

إجراء المراجعات المنتظمة لنظم وضوابط الرقابة الداخلية إدارة المراجعة الداخلية يجب أن يكون الدور الرئيسي  -ه
 للتأكد من عدم وجود ضعف جوهري في تلك النظم .

القدرات المناسبة ألداء أعمالهم بصورة مرضية يجب أن يتمتع موظفو إدارة المراجعة الداخلية بالمؤهالت والخبرات و  -و
. 

 يجب أيضا وضع دليل للمراجعة الداخلية لتمكين اإلدارة من تنفيذ متطلبات الالئحة بفعالية . -ز

إعداد وتنفيذ خطط المراجعة االستراتيجية والسنوية المعتمدة من قبل لجنة إدارة المراجعة الداخلية يجب على  -ح
 .المراجعة 

متابعة القرارات المتخذة من قبل اإلدارة ردا على نتائج مراجعي الشركة إدارة المراجعة الداخلية يجب على  -ط
 والمحاسبين القانونيين وأية جهات نظامية أخرى.

إجراء عمليات التدقيق والمراجعة والتحقيقات الخاصة حول أي مجاالت محددة إدارة المراجعة الداخلية يجب على  -ي
 عة أو حسبما تطلب اإلدارة وتخطر لجنة المراجعة بصفة رسمية عن تلك األعمال.من قبل لجنة المراج

التنسيق مع المحاسبين القانونيين للشركة إلجراء أعمال التدقيق والمراجعة إدارة المراجعة الداخلية يجب على  -ك
 .على فترات مالئمة والتأكيد على عدم ازدواجية الجهود المبذولة ومراجعة جميع المجاالت الهامة وذات الصلة

مراقبة حاالت تضارب المصالح أو حاالت تعارض مصالح األطراف ذات إدارة المراجعة الداخلية يجب على   -ل
العالقة الناشئة بالشركة وبخاصة أي حاالت تثير خالفا حول نزاهة إدارة الشركة وتقديم تقارير بشأنها إلى لجنة 

 .المراجعة
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 اقبة االلتزامالمادة الحادية والعشرون: مر 
 

 يجب على لجنة المراجعة اإلشراف على إدارة  مراقبة االلتزام في الشركة.  )أ
تتولى وظيفة مراقبة االلتزام مسئولية مراقبة إلتزام الشركة بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة الصادرة  )ب

عن المؤسسة ، أو هيئة السوق المالية ، أو الجهات الرقابية األخرى ذات العالقة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين 
 النظامي بالشركة.مستوى االلتزام 

 دم مسؤول االلتزام تقريره للجنة المراجعة.يق )ج

 في حال عدم االلتزام باألنظمة واللوائح ذات العالقة وجب إشعار لجنة المراجعة والجهة المعنية بذلك.   )د
ه(التأكد من وجود مستوى عال من االستجابة للمتطلبات النظامية التي تفرضها الجهات الرقابية مثل المؤسسة  

الية ووزارة التجارة واالستثمار وغيرها، والتحقق من االلتزام الكامل بتلك المتطلبات، ورفع التقارير وهيئة السوق الم
 المتعلقة بها في الوقت المناسب.

و( التأكد من أن اإلدارة التنفيذية لديها فهم كاف لمخاطر عدم االلتزام التي قد تتعرض لها الشركة وأنها تعمل على 
ة والعمليات والنظم والسياسات واإلجراءات ذات العالقة لمعرفة مدى فاعليتها في مواجهة تلك تقييم الضوابط الرقابي

 المخاطر.

 ز( اتخاذ الخطوات الالزمة نحو تعزيز وتشجيع ثقافة االلتزام بكفاءة عالية على نطاق الشركة بأكملها
ل في لجنة المراجعة  ويمكن لمدير االلتزام ح( يتحقق استقالل إدارة االلتزام من خالل مرجعيتها الوظيفيةوالتي تتمث

 التواصل مع لجنة المراجعة مباشرة في مسائل االلتزام
 
 

 المادة الثانية والعشرون :االكتواري المعين
 

( من الالئحة التنفيذية لنظام ٢٠يقوم الخبير االكتواري المعين بالمهام والواجبات المنصوص عليها في المادة العشرين )
عادة التأمين الصادرة مراقبة  التأمين وبما يتوافق مع متطلبات الالئحة التنظيمية لألعمال اإلكتوارية لشركات التأمين وا 

 عن المؤسسة ومن هذه المهام:

 .السابق االكتواري من المطلوبة والبيانات المعلومات على الحصول -1
 مراجعة المركز المالي للشركة.  -2



 

Page 51 of 53  
 

 3لى تسديد التزاماتها المستقبلية.تقويم مقدرة الشركة ع  -

 تحديد نسب االحتفاظ. -4

 تسعير المنتجات التأمينية للشركة.-5

 تحديد واعتماد المخصصات الفنية للشركة.-6

بداء توصياته عليها.-7  االطالع على السياسة االستثمارية للشركة وا 

 أي توصيات إكتوارية أخرى.-8
 

 :اإلدارة العلياالمادة الثالثة والعشرون 
 

( تتوّلى اإلدارة العليا مسئولية اإلشراف على نشاطات الشركة اليوميةودون اإلخالل بأي متطلبات رقابية أو إشرافية 1
 أخرى، تشمل واجبات اإلدارة العليا على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

 .تنفيذ الخطط االستراتيجية للشركة 
 ةإدارة األنشطة اليومية للشرك. 

  ومراقبتها. وضع اإلجراءات لتحديد وقياس المخاطر والحد منها 

 .وضع السياسات واإلجراءات الالزمة لضمان كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية 

 .حفظ المستندات ومراجعة الحسابات 

 .العمل وفق توجيهات مجلس اإلدارة ورفع التقارير إليه 

  الرقابية واإلشرافية بأقصى حد ممكن.ضمان استيفاء كافة المتطلبات 

أن يكون لكّل منصب في اإلدارة العليا وصف وظيفي موثق ومفصل يحدد األدوار والمسئوليات والمواصفات  (2
والمؤهالت وخطوط رفع التقارير )التبعية( وآلية التفاعل مع الجهات الداخلية األخرى والصالحيات وحدود 

 الصالحيات.

اء اإلدارة العليا بالمهارات الالزمة والمعرفة والخبرة المطلوبة لضمان إدارة أنشطة الشركة بطريقة ( أن يتمّتع أعض3
 فّعالة وحصيفة. 

 ( على اإلدارة العليا تزويد مجلس اإلدارة بعرض شامل حول أداء اإلدارة خالل كل اجتماع للمجلس على األقل.4

 بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير الماليةتطبيق األنظمة المالية والمحاسبية بشكل سليم  (5

 تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفعالية واقتراح تعديلها عند الحاجة. (6
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رأس   تزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لممارسة اختصصاته وتقديم توصياته على سبيل المثال: زيادة  (7
 ية، طريقة توزيع ارباح الشركة.مال الشركة، تكوين احتياطات اضاف

 اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تمنح للعاملين مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة باألداء (8
 

 

 مراجع حسابات الشركة
موضوعي تسند الشركة مراجع حساباتها السنوية إلى مراجع يتمتع باالستقالل والكفاءة والخبرة والتأهيل إلعداد تقرير 

ومستقل لمجلس اإلدارة والمساهمين بيين فيه ما إذا كانت قوائم الشركة المالية تعبر بوضوح وعدالة عن المركز المالي 
 للشركة وادائها في النواحي الجوهرية.

تعين الجمعية العامة العادية مراجع حسابات الشركة بناءا على ترشيح مجلس اإلدارة ، مع مراعاة أن يكون ترشيحه 
بناءا على توصية لجنة المراجعة وأن يكون مرخصا وال تتعارض مصالحه مع مصالح الشركة ، على أن ال يقل عدد 

 المرشيحن عن مراجعين اثنين.

على مراجع الحسابات بذل العناية الواجبة، وابالغ الهيئة في حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء المناسب بشأن 
تي يطرحها.  كما أن يقوم بطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية إذا لم ييسر المسائل المثيرة للشبهه ال

المجلس عمله ويكون مسؤوال عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب األخطاء التي 
ذا تعدد المراجعون واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين   بالتضامن.تقع منه في أداء عمله، وا 

 

 

 
 

 

 
 

 

 المادة الرابعة والعشرون: أحكام ختامية
 

 تكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة.  .1
 تلغي أحكام هذه الالئحة ما يتعارض معها من إجراءات أو لوائح داخلية بالشركة. .2
فيما لم يرد به نص في هذه الالئحة يتم الرجوع بشأنه إلى النظام األساس للشركة، ونظام الشركات، والئحة   .3

 الحوكمة الصادرة عن المؤسسة وهيئة السوق المالية.  

على مجلس اإلدارة مراقبة تطبيق الئحة الحوكمة والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة والتحقق من إلتزام  .4
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ة بهذه القواعد ومراجعة القواعد وتحديثها وفقا للمتطلبات النظامية ومراجعة قواعد السلوك المهني التي الشرك
تمثل قيم الشركة وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل 

 الممارسات.
الشركات وأفضل الممارسات أو تفويض اطالع أعضاء مجلس اإلدارة دوما على التطورات في مجال حوكمة  .5

 ذلك إلى أحد اللجان.
على الشركة أن تحتفظ بجميع المحاضر والمستندات والتقارير والوثائق االخرى المطلوب االحتفاظ بها بموجب  .6

سنوات وأن يشمل ذلك تقرير مجلس اإلدارة وتقرير لجنة  11هذه الالئحة في مقر الشركة مدة التقل عن 
لى الشركة في حال وجود دعوى قضائية )بما في ذلك أي دعوى قائمة أو وجود احتمال بإقامتها المراجعة.  وع

أو مطالبة أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك المحاضر أو المستندات أو التقارير أو الوثائق االحتفاظ 
 مة.بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائ

في حال تغيرت بعض المواد االسترشادية في اللوائح لتصبح إلزامية فإنه يحق لمجلس اإلدارة بإضافتها على  .7
 هذه السياسة 

 
 
 
 



 
 

 

 مجلس اإلدارة:مكافأة أعضاء 

 النظام األساسي للشركة، فإن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة تكون كالتالي: في طبقًا للمادة التاسعة عشر

   (مائتسان ألس   200.000يكون الحد األدنى للمكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلسس اإلدارة مبلس )لاير
لاير ( خمسمائة أل  لاير سعودي سنويًا نظير عضويتهم  500.000لاير سعودي والحد األعلى مبل)   

في مجلس اإلدارة ومشاركتهم في أعماله، شاملة للمكافآت اإلضافية في حالة مشاركة العضو فسي أي 
 لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة.

   بح بعسد %( مسن بسا ي فسافي السر 10وفي حال حققت الشسركة أربساي يجسون أن يستم تونيسة نسسبة تعسادل
خفم االحتياطيات التي  ررتها الجمعية العامة تطبيقسًا ألحكسام نظسام مرا بسة شسركات التسأمين التعساوني 

%( مسسن رأس مسسال الشسسركة المسسدفون، علسسى أن يكسسون 5وبعسسد تونيسسة ربسسح علسسى المسسسا مين ال يقسسل عسسن  
يخال  ذلك يكون  استحقاق  ذه المكافأة متناسبًا مة عدد الجلسات التي يحضر ا العضو، وكل تقدير

 باطاًل.
 وفي جمية األحوال، ال يتجاون مجمون ما يحفل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومنايا مالية 

 لاير( خمسمائة أل  لاير سنويًا. 500,000أو عينية مبل)  
 لاير ( خمسسسة اال  لاير عسسن كسسل  5000الحسسد األعلسسى لبسسدل حضسسور جلسسسات المجلسسس ولجانسسه    يكسسون

 جلسة، غير شاملة مفاري  السفر واإل امة.
  ُيدفة لكل عضو من أعضساء المجلسس بمسا فسيهم رئسيس المجلسس   يمسة النفقسات الفعليسة التسي يتحملونهسا

جلسسس اإلدارة بمسسا فسسي ذلسسك مفسسروفات مسسن أجسسل حضسسور اجتماعسسات المجلسسس أو اللجسسان المنبثقسسة مسسن م
 السفر واإل امة واإلعاشة.

 أعضاء اللجان:

 أعضاء اللجان الذين ليسوا أعضاء بمجلس اإلدارة تتم مكافأتهم كالتالي:

 لاير سعودي مقابل مهامة كعضو باللجنة. 40,000مبل) و درة  -



 

 لاير سعودي لحضور كل اجتمان لجنة. 3,000مبل) و درة  -

للجان من حقهم الحفول على تعويض للنفقات التي يتكبدونها في حضور كما أن أعضاء ا -
 اإلجتماعات وعلى آداء واجباتهم كأعضاء في اللجان.

 

 

 مكافآت وأجوراإلدارة التنفيذية

يحدد المجلس أجر الرئيس التنفيذي ومكافآته في  رار تعيينه وتدون  ذه المكافآت واألجور في العقد  . أ
 .المبرم معه

اءات الداخلية للشركة، وتحدد بناًء على السياسات واإلجر  تنفيذية بناءً مكافأة وأجور اإلدارة التكون  . ب
على الدرجة الوظيفية الممنوحة لعضو اإلدارة التنفيذية، وذلك ما عدا مدير إدارة التد يق الداخلي 

 .المراجعة على ا تراي لجنة بناءً ومدير اإللتنام والتي تحدد مكافآتهم وأجور م من المجلس 

يراعى في المكافآت واألجور الخافة باإلدارة التنفيذية أن تكون متناسبة مة المهام والمسئوليات   . ت
 والمؤ الت العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى األداء

يجب على الشركة فور علمها بأي معلومات مضللة  دمها عضو اإلدارة التنفيذية إلستغالل الوضة  . ث
لحفول على مكافآت غير مستحقة أن تو   مكافأة ذلك الشخص فور علمها بذلك، الوظيفي ل

وللشركة أخذ مطالبة ذلك العضو عن في كل المكافآت الغير مستحقة التي فرفت له، ولها أن 
 تطالب بها لدى الجهات المختفة أو داخليا الشركة. 

رة التنفيذية دوريًا لضمان كفايتها على لجنة الترشيحات والمكافآت أن تراجة مكافآت وأجور اإلدا  . ج
بقاء أشخاص ذوي كفاءة وخبرة والحرص على حثهم لتنمية الشركة على  بشكل معقول إلستقطاب وا 

 .المدى الطويل

في مكافأة أعضاء اإلدارة التنفيذية، يجب مراعاة معايير ترتبط باألداء كأن تكون المكافأة أو جنء  . ي
 .ة السنوية بأدائه تجاه مسئولياته وأ دافهمنها مرتبط بأداءه كاربتاط المكافأ


