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الئحة هيئة السوق   9102 ألئحة حوكمة  )المقترحة(  9102ألئحة حوكمة 

 المالية 
 الباب الثاني: حقوق المساهمين.

  الفصل األول: الحقوق العامة.

 الحقوق العامة:

 المعاملة العادلة للمساهمين:

يلتزم مجلس اإلدارة بحماية حقوق المساهمين بما يتضمن 

كما تلتزم اإلدارة التنفيذية بعدم العدالة و المساواة بينهم، 

التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة األسهم، وبعدم حجب 

وعلى الشركة اتخاذ اإلجراءات الالزمة ,   أي حق عنهم

  لضمان ممارسة جميع المساهمين حقوقهم.

 ثانياً: حقوق المساهمين 

 الحقوق العامة:

 المعاملة العادلة للمساهمين:  

مجلس اإلدارة بحماية حقوق المساهمين بما يتضمن يلتزم 

العدالة و المساواة بينهم، كما تلتزم اإلدارة التنفيذية بعدم 

التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة األسهم، وبعدم حجب 

 أي حق عنهم.

المادة الرابعة : 

المعاملة العادلة 

 للمساهمين 

 الحقوق المرتبطة باألسهم: 

 للمساهم الحقوق المرتبطة باألسهم وعلى األخص:تثبت 

الحصول على نصيبه من صافي األرباح التي يتقرر  -1

 توزيعها نقداً أو بإصدار أسهم.

 الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية. -2

حضور الجمعيات العامة )العادية وغير العادية(  -3

 واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها.

 التصرف في أسهمه وفق أحكام النظام. -4

االستفسار وطالع على دفاتر الشركة ووثائقها طلب اال -5

وطلب المعلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال 

يتعارض مع األنظمة واللوائح التنفيذية، بحيث تتاح 

للمساهمين الفرصة إليصال آرائهم واستفساراتهم الى 

 بصورة منتظمة.مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 

مراقبة أداء الشركة بشكل عام و أعمال مجلس اإلدارة  -6

 بشكل خاص.

مسائلة أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية في  -7

مواجهتهم، والطعن ببطالن قرارات جمعيات المساهمين 

العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في األنظمة 

 واللوائح والنظام األساس.

الكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل أولوية ا -8

حصص نقدية مالم ينص في نظام الشركة األساس على 

 غير ذلك.

 قيد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.  -9

طلب االطالع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها   -11

  .األساس مالم تقم الشركة بنشرهما على موقعها االلكتروني

 اإلدارة وانتخابهم.ترشيح أعضاء مجلس  -11

 الحقوق المرتبطة باألسهم: 

 تثبت للمساهم الحقوق المرتبطة باألسهم وعلى األخص:

الحصول على نصيبه من صافي األرباح التي يتقرر  -1

 توزيعها نقداً أو بإصدار أسهم.

 الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية. -2

وغير العادية( حضور الجمعيات العامة )العادية  -3

 واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها.

 التصرف في أسهمه وفق أحكام النظام. -4

 طلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها . -5

االستفسار وطلب المعلومات بما ال يضر بمصالح الشركة  -6

وال يتعارض مع األنظمة واللوائح التنفيذية، بحيث تتاح 

لفرصة إليصال آرائهم واستفساراتهم الى للمساهمين ا

 مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بصورة منتظمة.

مراقبة أداء الشركة بشكل عام و أعمال مجلس اإلدارة  -7

 بشكل خاص.

مسائلة أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية في  -8

مواجهتهم، والطعن ببطالن قرارات جمعيات المساهمين 

وفق الشروط والقيود الواردة في األنظمة  العامة والخاصة

 واللوائح والنظام األساس.

أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص  -9

 نقدية مالم ينص في نظام الشركة األساس على غير ذلك.

 قيد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.  -11

 طلب االطالع على نسخة من عقد تأسيس الشركة -11

ونظامها األساس مالم تقم الشركة بنشرهما على موقعها 

 .االلكتروني

 . ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم -12

المادة الخامسة : 

الحقوق المرتبطة 

 باألسهم
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يلتزم مجلس اإلدارة بتوفير المعلومات الوافية والدقيقة 

وبتوقيت مناسب لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه بكفاءة 

ومعاملة جميع المساهمين بشكل عادل، ويجري تحديثها 

بإنتظام، كما يجب أن يتَسم توفير المعلومات بالوضوح 

والتفصيل، يجب اتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع 

 المساهمين وعدم التمييز بينهم في توفير المعلومات.

كين ميلتزم مجلس اإلدارة بتوفير المعلومات الوافية والدقيقة لت

المساهم من ممارسة حقوقه على أكمل وجه ومعاملة جميع 

المساهمين بشكل عادل، ويجري تحديثها بانتظام، كما يجب 

أن يتَسم توفير المعلومات بالوضوح والتفصيل، يجب اتباع 

أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع المساهمين وعدم التمييز 

 بينهم في توفير المعلومات. 

سة : المادة الساد

حصول المساهم على 

 المعلومات. 

تقدم الشركة للمساهمين معلومات عن المرشحين لعضوية 

مجلس اإلدارة عند توجية الدعوة إلنعقاد الجمعية العامة على 

ً لخبرات المرشحين  أن تتضمن تلك المعلومات وصفا

وعلى الشركة توفير نسخة من هذه  ومؤهالتهم ومهاراتهم،

الرئيسي وموقعها االلكتروني , ويجب  المعلومات في مركزها

استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة. 

ويقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية 

 مجلس اإلدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم.

 

تقدم الشركة للمساهمين معلومات عن المرشحين لعضوية 

إجراء االنتخاب بمدة ال تقل عن قبل موعد مجلس اإلدارة 

على أن تتضمن تلك المعلومات وصفاً لخبرات  ( أيام،3)

المرشحين ومؤهالتهم ومهاراتهم، وعلى الشركة توفير 

نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيس وموقعها 

االلكتروني ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب 

ي الجمعية العامة على مجلس اإلدارة. ويقتصر التصويت ف

المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة الذين أعلنت الشركة عن 

 معلوماتهم.

المادة الثامنة: انتخاب 

 أعضاء مجلس اإلدارة. 

 الحقوق المرتبطة بأجتماع الجمعية العامة.الفصل الثاني : 

 تمهيد: -9.0

الجمعيات العامة للمساهمين هي السلطة العليا لشركة الدرع 

العربي المختصة نظاماً بجميع شؤونها، وتمثل الجمعية العامة 

المعقودة وفقاً لإلجراءات النظامية جميع المساهمين في ممارسة 

وتؤدي دورها وفقا ألحكام نظام اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة 

 . الشركات ولوائحة وهذه الالئحة

 

 تمهيد: -9.9

الجمعيات العامة للمساهمين هي السلطة العليا لشركة الدرع 

العربي المختصة نظاماً بجميع شؤونها، وتمثل الجمعية العامة 

ً لإلجراءات النظامية جميع المساهمين في  المعقودة وفقا

 ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة.

 

 المادة العاشرة: تمهيد. 

العادية بجميع شؤون الشركة وعلى  تختص الجمعية العامة

 األخص ما يلي:

 تعيين وعزل أعضاء مجلس اإلدارة. -1 -1

إجازة أن يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو  -2 -2

غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، 

 وذلك وفق أحكام النظام وهذه الالئحة.

أي عمل من شأنه إجازة اشتراك عضو مجلس اإلدارة في  -3 -3

منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي 

 تزاوله، وذلك وفق أحكام النظام وهذه الالئحة.

مراقبة التزام أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام النظام واألنظمة  -4 -4

األخرى ذات العالقة والنظام األساس للشركة، وفحص أي 

األحكام أو إساءتهم تدبير أمور ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك 

الشركة، وتحديد المسؤولية المترتبة على ذلك واتخاذ ما تراه 

 مناسباً في هذا الشأن وفق النظام.

 تشكيل لجنة المراجعة وفقاً ألحكام النظام. -5 -5

يجب على مجلس اإلدارة تزويد المساهمين خالل اجتماع  

الجمعية العامة بتقرير يتضمن تقييماً شامالً وموضوعياً حول 

وضع الشركة وأدائها بشكل سنوي على األقل على أن يشمل 

 ذلك بحد أدنى على ما يلي:

 ة.الفترة الماضياستعراض تحليلي ألداء الشركة المالي خالل  -0

 أهم القرارات المتخذة وأثرها على أداء ووضع الشركة. -9

 تقييم استراتيجية الشركة ووضعها من الناحية المالية. -3

أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة  -4

 الشركة عضواً في مجالس إدارتها

أي عقوبة أو قيد احتياطي أو جزاء مفروض على الشركة  -5

 ائية أو اشرافية أو تنظيمية.من أي جهة قض

أي عقوبة أو قيد احتياطي أو جزاء مفروض على أي من  -6

أعضاء مجلس اإلدارة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية يكون 

 له عالقة بالشركة.

 تقييم المخاطر المحيطة بالشركة وطريقة التعامل معها. -2

 توقعات األداء المستقبلي. -8

 المادة الثانية عشرة: 

اختصاصات الجمعية 

 العامة العادية. 
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الموافقة على ميزانية الشركة، وحساب أرباحها وخسائرها  -6 -6

 مركزها المالي.وتقرير مجلس اإلدارة عن أنشطة الشركة و

البت في اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع  -7 -7

  األرباح.

تعيين مراجعي حسابات الشركة وتحديد مكافآتهم وإعادة  -8 -8

 تعيينهم وتغيرهم والموافقة على تقاريرهم.

النظر في المخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي  -9 -9

 -صعوبات  حسابات الشركة في أدائهم لمهامهم وفي أي

تتعلق بتمكين مجلس  -يخطرها بها مراجعو حسابات الشركة 

اإلدارة أو إدارة الشركة لهم من االطالع على الدفاتر 

والسجالت وغيرها من الوثائق والبيانات واإليضاحات الالزمة 

 ألداء مهامهم واتخاذ ماتراه مناسباً في هذا الشأن.

( %31تى مابلغ )وقف تجنيب احتياطي الشركة النظامي م -11

من رأس المال المدفوع وتقرير توزيع ما جاوز منه هذه النسبة 

على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي ال تحقق الشركة 

 فيها أرباحاً صافية.

استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال عدم  -11

تخصيصه لغرض معين على أن يكون استخدام هذا االحتياطي 

لى اقتراح من مجلس اإلدارة وفي األوجه التي تعود بالنفع بناءً ع

 على الشركة أو المساهمين.

تكوين احتياطيات أخرى للشركة بخالف االحتياطي   -12

 النظامي واالحتياطي االتفاقي والتصرف فيها.

اقتطاع مبالغ من األرباح الصافية للشركة إلنشاء   -13

عاونة مايكون قائماً من مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لم

 هذه المؤسسات.

( من أصول الشركة %51الموافقة على بيع أكثر من ) -14

( شهر من 12سواًء في صفقة واحدة أم عدة صفقات خالل )

تاريخ أول صفقة بيع وفي حال تضمن بيع تلك األصول مايدخل 

ضمن اختصاصات الجمعية العامة غير العادية فيجب الحصول 

 جمعية العامة غير العادية.  على موافقة ال

 

شؤون الشركة وعلى  تختص الجمعية العامة العادية بجميع

 األخص مايلي: 

 تعيين وعزل أعضاء مجلس اإلدارة. -1 -1

إجازة أن يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو  -2 -2

غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، 

 وذلك وفق أحكام النظام وهذه الالئحة.

 إجازة اشتراك عضو مجلس اإلدارة في أي عمل من شأنه -3 -3

منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي 

 تزاوله، وذلك وفق أحكام النظام وهذه الالئحة.

مراقبة التزام أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام النظام  -4 -4

واألنظمة األخرى ذات العالقة والنظام األساس للشركة، 

وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك األحكام أو إساءتهم 

تدبير أمور الشركة، وتحديد المسؤولية المترتبة على ذلك 

 واتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن وفق النظام.

 تشكيل لجنة المراجعة وفقاً ألحكام النظام. -5 -5

الموافقة على ميزانية الشركة، وحساب أرباحها وخسائرها  -6 -6

 وتقرير مجلس اإلدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي.

لبت في اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع ا -7 -7

  األرباح.

تعيين مراجعي حسابات الشركة وتحديد مكافآتهم وإعادة  -8 -8

 تعيينهم وتغيرهم والموافقة على تقاريرهم.

النظر في المخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي  -9 -9

 -حسابات الشركة في أدائهم لمهامهم وفي أي صعوبات 

تتعلق بتمكين مجلس  -ا مراجعو حسابات الشركة يخطرها به

اإلدارة أو إدارة الشركة لهم من االطالع على الدفاتر 

والسجالت وغيرها من الوثائق والبيانات واإليضاحات 

 الالزمة ألداء مهامهم واتخاذ ماتراه مناسباً في هذا الشأن.

وقف تجنيب احتياطي الشركة النظامي متى مابلغ  -11

أس المال المدفوع وتقرير توزيع ما جاوز منه ( من ر31%)

هذه النسبة على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي ال 

 تحقق الشركة فيها أرباحاً صافية.

ستخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال عدم  -11

تخصيصه لغرض معين على أن يكون استخدام هذا االحتياطي 

دارة وفي األوجه التي تعود بناًء على اقتراح من مجلس اإل

 بالنفع على الشركة أو المساهمين.

تكوين احتياطيات أخرى للشركة بخالف االحتياطي  -12

 النظامي واالحتياطي االتفاقي والتصرف فيها.

قتطاع مبالغ من األرباح الصافية للشركة إلنشاء ا -13 

مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة مايكون قائماً 

 . من هذه المؤسسات
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( من أصول الشركة %51الموافقة على بيع أكثر من ) -14

( شهر من 12سواًء في صفقة واحدة أم عدة صفقات خالل )

تاريخ أول صفقة بيع وفي حال تضمن بيع تلك األصول 

مايدخل ضمن اختصاصات الجمعية العامة غير العادية 

 عادية.  فيجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير ال

 جمعية المساهمين:  

ً للظروف  -1 تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين وفقا

 المنصوص عليها في النظام.

تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على األقل في السنة خالل  -2

 السنة المالية للشركة.الستة أشهر التالية النتهاء 

تنعقد الجمعية العامة )العادية وغير العادية( للمساهمين  -3

بدعوة من مجلس اإلدارة وفقاً لألوضاع المنصوص عليها في 

نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس، وعلى 

مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العادية إلى االجتماع إذا طلب 

الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين  ذلك مراجع

( على األقل من رأس المال، ويجوز %5تمثل ملكيتهم مانسبته )

لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى االنعقاد إذا لم يدعها 

( يوم من تاريخ طلب مراجع 31مجلس اإلدارة خالل )

 الحسابات.

امة ومكانه يجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية الع  -4

وتنشر  ( أيام على األقل90وجدول أعمالها قبل الموعد بـ )

الدعوة في الموقع االلكتروني للسوق والموقع االلكتروني 

للشركة وفي صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يكون فيها 

مركز الشركة الرئيسي وباإلضافة إلى ذلك يجوز للشركة 

مة والخاصة لمساهميها عن توجيه الدعوة النعقاد الجمعيات العا

 طريق وسائل التقنية الحديثة.

يجوز للشركة تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خالل   -5

الفترة مابين نشر اإلعالن وموعد انعقاد الجمعية العامة على أن 

 تعلن الشركة عن ذلك وفقاً لألوضاع المقررة.

ي فيجب أن يتاح فرصة المشاركة للمساهمين والتصويت  -6

ً بالقواعد  اجتماعات الجمعية العامة، كما يجب إحاطتهم علما

 التي تحكم تلك االجتماعات وإجراءات التصويت.

على مجلس اإلدارة العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من  -7

المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، ومن ذلك اختيار الوقت 

 والمكان المالئمين.

تسجيل بيانات المساهمين الراغبين  على الشركة التأكد من -8

 في الحضور أو الراغبين في توكيل غيرهم وإفادتهم بذلك.

 جمعية المساهمين: 

ً للظروف  -1 تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين وفقا

 المنصوص عليها في النظام.

تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على األقل في السنة خالل  -2

 التالية النتهاء السنة المالية للشركة.الستة أشهر 

تنعقد الجمعية العامة )العادية وغير العادية( للمساهمين  -3

بدعوة من مجلس اإلدارة وفقاً لألوضاع المنصوص عليها في 

نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس، 

وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العادية إلى االجتماع 

ذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من إ

( على األقل من رأس %5المساهمين تمثل ملكيتهم مانسبته )

المال، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى االنعقاد 

( يوم من تاريخ طلب 31إذا لم يدعها مجلس اإلدارة خالل )

 مراجع الحسابات.

قاد الجمعية العامة و مكانه و يجب اإلعالن عن موعد انع -4

جدول أعمالها قبل الموعد بواحد و عشررررين يوماً على األقل، 

و تُنشررررررر الرردعوة في الموقع اإللكتروني للسرررررروق و الموقع 

اإللكتروني للشررررركة و في صررررحيفة يومية توَزع في المنطقة 

التي يكون فيها مركز الشرررركة الرئيس. وباإلضرررافة إلى ذلك، 

يرره الرردعوة النعقرراد الجمعيررات العررامررة و يجوز للشررررررركررة توج

الخاصررة لمسرراهميها عن طريق وسررائل التقنية الحديثة. يجوز 

مة خالل الفترة  عا عديل جدول أعمال الجمعية ال للشررررررركة ت

مابين نشررررررر اإلعالن وموعد انعقاد الجمعية العامة على أن 

 تعلن الشركة عن ذلك وفقاً لألوضاع المقررة.

لمشاركة للمساهمين والتصويت في يجب أن يتاح فرصة ا -5

ً بالقواعد  اجتماعات الجمعية العامة، كما يجب إحاطتهم علما

 التي تحكم تلك االجتماعات وإجراءات التصويت.

على مجلس اإلدارة العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد  -6

من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، ومن ذلك اختيار 

 ين.الوقت والمكان المالئم

على الشركة التأكد من تسجيل بيانات المساهمين الراغبين  -7

 في الحضور أو الراغبين في توكيل غيرهم وإفادتهم بذلك.

المادة الثالثة عشرة: 

 جمعية المساهمين. 
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عمال اجتماعات أعداد جدول إعلى مجلس اإلدارة عند   -0

ن يأخذ في عين االعتبار الموضوعات التي أالجمعية العامة 

دراجها ويجوز للمساهمين الذين إيرغب المساهمون في 

كثر من رأس مال الشركة إضافة أو أ (%5)يملكون نسبة 

 عداده.إعمال الجمعية العامة عند ألى جدول إكثر أو أموضوع 

على مجلس اإلدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات  -2

عمال الجمعية العامة في بند مستقل، المدرجة في جدول أ

وعدم الجمع بينهم، وعدم وضع األعمال والعقود التي يكون 

ألعضاء المجلس مصلحة فيها ضمن بند واحد، لغرض 

 الحصول على تصويت المساهمين على البند ككل.

يتعين أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة إحاطة  -3

 ألقل:المساهمين بالموضوعات اآلتية على ا

 .تالوة تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة المراجعة 

  مناقشة تقرير الحوكمة وتوزيع نسخة منه على

 المساهمين خالل االجتماع.

  تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي

 ونتائج اعمالها.

  مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن نتائج البيانات المالية

عليه واعتماد صافي األرباح القابل للشركة والمصادقة 

 للتوزيع.

 .توضيح التعامالت مع األطراف ذوي العالقة 

  المخالفات التي ارتكبتها الشركة إن وجدت والجزاءات

 الموقعة عليها جراء ارتكاب تلك المخالفات.

يجب أن يتاح للمساهمين قبل انعقاد الجمعية الحصول على  -4

األعمال وعلى األخص تقرير  المعلومات المتعلقة ببنود جدول

مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية، وذلك 

 لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأنها.

يجب أن يتاح للمساهمين االطالع على البيانات المثبتة  -5

بسجل اإلفصاح الخاص بأعضاء المجلس وأعضاء اإلدارة 

 التنفيذية.

ويجب اتاحة بنود جدول األعمال للمساهمين على الموقع 

 األلكتروني للشركة والموقع األلكتروني للسوق. 

للجهة المختصة إضافة ما تراه من موضوعات إلى جدول و

  أعمال الجمعية العامة.

 

على مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال اجتماعات  -1

موضوعات التي الجمعية العامة أن يأخذ في عين االعتبار ال

يرغب المساهمون في إدراجها ويجوز للمساهمين الذين 

( أو أكثر من رأس مال الشركة إضافة %5يملكون نسبة )

موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند 

 إعداده.

على مجلس اإلدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات  -2

مستقل، المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة في بند 

وعدم الجمع بينهم، وعدم وضع األعمال والعقود التي يكون 

ألعضاء المجلس مصلحة فيها ضمن بند واحد، لغرض 

 الحصول على تصويت المساهمين على البند ككل.

يتعين أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة إحاطة  -3

 المساهمين بالموضوعات اآلتية على األقل:

 1- ركات وتقرير لجنة المراجعة.تالوة تقرير حوكمة الش 

 2-  مناقشة تقرير الحوكمة وتوزيع نسخة منه على

 المساهمين خالل االجتماع.

 3-  تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي

 ونتائج اعمالها.

 4-  مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن نتائج البيانات المالية

األرباح القابل للشركة والمصادقة عليه واعتماد صافي 

 للتوزيع.

 5- .توضيح التعامالت مع األطراف ذوي العالقة 

 6-  المخالفات التي ارتكبتها الشركة إن وجدت والجزاءات

 الموقعة عليها جراء ارتكاب تلك المخالفات.

يجب أن يتاح للمساهمين قبل انعقاد الجمعية الحصول على   -4

األخص المعلومات المتعلقة ببنود جدول األعمال وعلى 

تقرير مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية، 

 وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأنها.

يجب أن يتاح للمساهمين االطالع على البيانات المثبتة بسجل  -5

اإلفصاح الخاص بأعضاء المجلس وأعضاء اإلدارة 

 التنفيذية.

ول للجهة المختصة إضافة ما تراه من موضوعات إلى جد

 أعمال الجمعية العامة.

 

المادة الرابعة عشر: 

جدول أعمال الجمعية 

 العامة. 

يرأس اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس  -1

اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين 

 أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه.

يلتزم رئيس جمعية المساهمين بإتاحة الفرصة للمساهمين  -2

للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة، 

يرأس اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس  -1

اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من 

بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة أو 

 نائبه. 

المادة الخامسة عشر: 

إدارة جمعية 

 المساهمين. 



6 
 

كما يجب إحاطتهم علًما بالقواعد التي تحكم عمل تلك 

 االجتماعات وإجراءات التصويت.

للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول  -3

جيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء أعمال الجمعية العامة وتو

مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات، ويجب اإلجابة عن هذه 

 األسئلة بالقدر الذي ال يتعارض مع مصلحة الشركة.

في حال موافقة الجمعية العامة على قرار صوت عدد كبير  -4

من المساهمين ضده فعلى المجلس عند إعالن نتائج الجمعية 

خذها لمعرفة أسباب التصويت ضد بيان اإلجراءات التي سيت

 القرار.

على الشركة المدرجة اإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة  -5

 والسوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.

يجب تمكين المساهمين من اإلطالع على محضر اإلجتماع  -6

ايام من تاريخ انعقاد  01وتزويد الهيئة بنسخة منه خالل 

  اإلجتماع. 

 صويت: حق الت 

يعد التصويت حقاً أساسياً أصيالً للمساهم وعلى الشركة إتاحة 

فرصة التصويت لجميع المساهمين دون تمييز وإحاطتهم 

بجميع القواعد التي تحكم إجراءاته، وبالمعلومات الخاصة 

بحق التصويت بانتظام وتجنب وضع أي إجراء يؤدي إلى 

مقابل مالي إعاقة استخدام هذا الحق بما في ذلك فرض 

لحضور الجمعيات أو التصويت على قراراتها، يجب اتباع 

أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت الختيار أعضاء 

 مجلس اإلدارة في الجمعية العامة.

للمساهم أن يوكل عنه كتابة شخصاً آخر من غير أعضاء 

مجلس اإلدارة ومن غير عاملي الشركة في حضور اجتماع 

لى أن يعامل الوكيل معاملة األصيل الجمعية العامة ع

 بالتصويت والمشاركة.

يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية 

الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم اإلفصاح عن سياستهم في 

التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك 

لح ااإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمص

 قد يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة بإستثماراتهم.

بإتاحة الفرصة للمساهمين يلتزم رئيس جمعية المساهمين  -2

للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة، 

كما يجب إحاطتهم علًما بالقواعد التي تحكم عمل تلك 

 االجتماعات وإجراءات التصويت.

للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول  -3

ء أعمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضا

مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات، ويجب اإلجابة عن هذه 

 األسئلة بالقدر الذي ال يتعارض مع مصلحة الشركة. 

في حال موافقة الجمعية العامة على قرار صوت عدد  -4

كبير من المساهمين ضده فعلى المجلس عند إعالن نتائج 

الجمعية بيان اإلجراءات التي سيتخذها لمعرفة أسباب 

 ضد القرار.التصويت 

على الشركة المدرجة اإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة  -5

 والسوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.

 حق التصويت: 

يعد التصويت حقاً أساسياً أصيالً للمساهم وعلى الشركة 

إتاحة فرصة التصويت لجميع المساهمين دون تمييز 

ه، وبالمعلومات وإحاطتهم بجميع القواعد التي تحكم إجراءات

الخاصة بحق التصويت بانتظام وتجنب وضع أي إجراء 

يؤدي إلى إعاقة استخدام هذا الحق بما في ذلك فرض مقابل 

مالي لحضور الجمعيات أو التصويت على قراراتها، يجب 

اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت الختيار 

 أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة.

م أن يوكل عنه كتابة شخصاً آخر من غير أعضاء للمساه

مجلس اإلدارة ومن غير عاملي الشركة في حضور اجتماع 

الجمعية العامة على أن يعامل الوكيل معاملة األصيل 

 بالتصويت والمشاركة.

يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية 

تهم ياسالذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم اإلفصاح عن س

في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، 

وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري 

للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة 

 بإستثماراتهم.

 الباب الثالث: مجلس اإلدارة. 

 تشكيل مجلس اإلدارة.الفصل األول : 

 :المجلس قرار على التصويتتكوين مجلس اإلدارة وطريقة  -0.0

 دارة ما يلي:يراعى في تكوين مجلس اإل

 عضاء مع نشاط الشركة.تناسب عدد األ -1 -1

 تنفيذيين.العضاء غير غلبيته من األأن تكون أ -9 -9

كوين مجلس اإلدارة وطريقة التصويت على قرار ت -0.9

 المجلس:

 يراعى في تكوين مجلس اإلدارة ما يلي :

 تناسب عدد األعضاء مع نشاط الشركة. -1 -5

 ين.غير التنفيذيين والمستقلأن تكون أغلبيته من األعضاء  -2 -6

: المادة السادسة عشرة

 تكوين مجلس اإلدارة. 
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التمثيل المناسب لألعضاء التنفيذيين، وعدم االقتصار على  -3 -3

 الرئيس التنفيذي وحده.تمثيل 

و عن ثلث أعضائه المستقلين عن عضوين أال يقل عدد أ -4 -4

 كثر.أيهما أعضاء المجلس، أ

 

التمثيل المناسب لألعضاء التنفيذيين، وعدم االقتصار  -3 -7

 على تمثيل الرئيس التنفيذي وحده.

أال يقل عدد أعضائه المستقلين عن عضوين أو عن ثلث  -4

 أعضاء المجلس، أيهما أكثر.

 اإلدارة:تعيين أعضاء مجلس  

بـ دارة عضاء مجلس اإلأعدد األساس حدد نظام الشركة  -1 .2

 ( أعضاء.6)

دارة للمدة عضاء مجلس اإلأ ةالعام ةالجمعي إنتخاب -2 .3

 (3)ال يتجاوز أالمنصوص عليها في نظام الشركات بشرط 

دارة مالم ينص عضاء مجلس اإلأعادة تعيين إسنوات ويجوز 

 نظام الشركة على غير ذلك.

يجوز للشخص الذي يحق له بحسب نظام الشركة ال  -3 .4

دارة التصويت على ساس تعيين ممثلين عنه في مجلس اإلاأل

 خرين في المجلس.آعضاء أاختيار 

دارة إدارة عضوية مجلس إال يشغل عضو مجلس أيشترط  -4 .5

 شركات مساهمة في آن واحد. (5)كثر من أ

ء على الشركة إشعار الهيئة والمؤسسة بأسماء أعضا -5 .6

( أيام عمل من 5مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل )

تاريخ بدء دورة مجلس اإلدارة أو من تاريخ تعيينهم وأي 

( أيام عمل من تاريخ 5تغييرات تطرأ على عضويتهم خالل )

 .حدوث التغييرات

ن يتمتع المجلس بشكل عام بتنوع من حيث أيجب  -6 .7

تلف مجاالت والخبرة والمهارات في مخ ةالمؤهالت والمعرف

ن يحضى كل عضو بمستوى مالئم أعمال الشركة، كما يجب أ

والخبرة والمهارة والنزاهة للقيام  ةمن المؤهالت والمعرف

ويعين رئيس المجلس ونائبه  بدوره ومسؤولياته بشكل فعال.

وأمين سر المجلس في أول اجتماع للمجلس بعد موافقة 

 الجمعية العمومية.

و أدارة شركة تأمين إمجلس  ن يكون عضوأيجوز  ال -7 .8

ن أو أحدى اللجان المنبثقة منه أو أخرى أعادة تأمين محلية إ

 حد المناصب القيادية في تلك الشركة.أيشغل 

ي أدارة ويحظر الجمع من منصب رئيس مجلس اإل -8 -8.0

منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب والرئيس 

 . التنفيذي والمدير العام

جراءات إيكون لدى الشركة سياسات ومعايير ون أيجب  -9 -1

ها دارة توافق عليوشفافة للترشيح لعضوية مجلس اإلة منهجي

 الجمعية العامة وتزود بها المؤسسة.

عضاء في مجلس جراءات ترشيح األإن تأخذ أيجب  -11  -2

 يلي : دارة بعين االعتبار مااإل

 تعيين أعضاء مجلس اإلدارة:

حدد نظام الشركة األساس عدد أعضاءمجلس اإلدارة بـ  -1

 ( أعضاء.6)

أعضاء مجلس اإلدارة للمدة  تعين الجمعية العامة -2

( 3المنصوص عليها في نظام الشركات بشرط أال يتجاوز )

سنوات ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس اإلدارة مالم ينص 

 نظام الشركة على غير ذلك.

ال يجوز للشخص الذي يحق له بحسب نظام الشركة  -3

األساس تعيين ممثلين عنه في مجلس اإلدارة التصويت على 

 ر أعضاء آخرين في المجلس.اختيا

يشترط أال يشغل عضو مجلس إدارة عضوية مجلس  -4

 ( شركات مساهمة في آن واحد.5إدارة أكثر من )

على الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة  -5

( أيام عمل من تاريخ بدء دورة 5وصفات عضويتهم خالل )

 رات تطرأ علىمجلس اإلدارة أو من تاريخ تعيينهم وأي تغيي

 ( أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.5عضويتهم خالل )

يجب أن يتمتع المجلس بشكل عام بتنوع من حيث  -6

المؤهالت والمعرفة والخبرة والمهارات في مختلف مجاالت 

أعمال الشركة، كما يجب أن يحضى كل عضو بمستوى 

ة مالئم من المؤهالت والمعرفة والخبرة والمهارة والنزاه

للقيام بدوره ومسؤولياته بشكل فعال. ويعين رئيس المجلس 

ونائبه وأمين سر المجلس في أول اجتماع للمجلس بعد 

 موافقة الجمعية العمومية.

ال يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة شركة تأمين أو  -7

إعادة تأمين محلية أخرى أو أحدى اللجان المنبثقة منه أو أن 

 ية في تلك الشركة.يشغل أحد المناصب القياد

يحظر الجمع من منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي  -8

منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب 

 والرئيس التنفيذي والمدير العام.

يجب أن يكون لدى الشركة سياسات ومعايير وإجراءات  -9

منهجية  وشفافة للترشيح لعضوية مجلس اإلدارة توافق عليها 

 وتزود بها المؤسسة. الجمعية العامة

يجب أن تأخذ إجراءات ترشيح األعضاء في مجلس   -11

 اإلدارة بعين االعتبار مايلي :

 المادة السابعة عشرة:

تعيين أعضاء مجلس 

 اإلدارة. 
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 - عطاء وقت كافي لتقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس إ

وعند رفض أي من طلبات الترشيح لعضوية المجلس  االدارة

 فعلى الشركة إبالغ المؤسسة بذلك مع تحديد أسباب الرفض.

 - الترشيحات والمكافآت بدراسة طلبات الترشيح  ةقيام لجن

دارة وتوثيق جميع المالحظات والتوصيات لعضوية مجلس اإل

 ذات العالقة.

 - ابة قبل انتخاب الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كت

 .عضاء المجلسأ

 - حول المرشحين  ةتزويد المساهمين بمعلومات كافي

 .ومؤهالتهم وعالقاتهم بالشركة قبل التصويت على اختيارهم

 -  سلوب التصويت التراكمي عند التصويت في أاعتماد

 عضاء مجلس االدارة.أالجمعية العامة على تعيين 

دارة الذين اإلن يفوق عدد المرشحين لمجلس أيجب  -11 -3

العامة عدد المقاعد المتوافرة  ةمام الجمعيأسماؤهم أتطرح 

بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة االختيار من بين 

 المرشحين.

دارة، يمكن في حال شغور منصب عضو في مجلس اإل -12  -4

دارة بعد الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة لمجلس اإل

في المنصب الشاغر لما تبقى من  ن يعين عضواً جديداً أكتابة، 

 على هذا التعيين في ةن يتم الموافقأمدة العضو السابق، على 

 عامة. ةول جمعيأ

ن ألى المجلس إعضاء المجلس عند انضمامهم يجب أل -13 -5

ن يزود كل عضو بخطاب تعيين أيخضعوا لبرنامج تعريفي و

عمال ألى معلومات عن إ فةضاإيحدد مهامه ومسؤولياته 

نظمة ذات واللوائح واأل ةة وخططها االستراتيجيالشرك

 .ةالعالق

 ةدارة الحرص على معرفعضاء مجلس اإلأجب على ي -14  -6

تطورات التنظيمية والمشاركة في برامج تدريبية الخر آ

 .شركة حسب الحاجةالتنظمها 

يعين مجلس اإلدارة أميناً للسر من بين أعضائه أو من  -

غيرهم لفترة دورة المجلس من أجل تنسيق أعمال المجلس 

 وتقديم الدعم والمساعدة لألعضاء. 

8.9-  

  إعطاء وقت كافي لتقديم طلبات الترشيح لعضوية

 مجلس االدارة.

  قيام لجنة الترشيحات والمكافآت بدراسة طلبات الترشيح

لعضوية مجلس اإلدارة وتوثيق جميع المالحظات 

 ذات العالقة. والتوصيات

  الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابة قبل انتخاب

 .أعضاء المجلس

  تزويد المساهمين بمعلومات كافية حول المرشحين

ومؤهالتهم وعالقاتهم بالشركة قبل التصويت على 

 .اختيارهم

  اعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت في

 دارة.الجمعية العامة على تعيين أعضاء مجلس اال

يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس اإلدارة الذين   -11

تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة 

بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة االختيار من بين 

 المرشحين.

في حال شغور منصب عضو في مجلس اإلدارة، يمكن   -12

المؤسسة المسبقة لمجلس اإلدارة بعد الحصول على موافقة 

كتابة، أن يعين عضواً جديداً في المنصب الشاغر لما تبقى 

من مدة العضو السابق، على أن يتم الموافقة على هذا التعيين 

 في أول جمعية عامة.

يجب ألعضاء المجلس عند انضمامهم إلى المجلس أن   -13

يخضعوا لبرنامج تعريفي وأن يزود كل عضو بخطاب تعيين 

ومسؤولياته إضافة إلى معلومات عن أعمال  يحدد مهامه

الشركة وخططها االستراتيجية واللوائح واألنظمة ذات 

 العالقة.

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة الحرص على معرفة   -14

آخر التطورات التنظيمية والمشاركة في برامج تدريبية 

 تنظمها شركة الدرع العربي حسب الحاجة.

 

 

 

 

 انتهاء عضوية مجلس اإلدارة: -0.0

 كيفية انتهاء الدرع العربي ساس في شركةيبين النظام األ

دارة ويجوز للجمعية العامة العادية في كل عضوية مجلس اإل

و بعضهم ولو نص أدارة عضاء مجلس اإلأوقت عزل جميع 

 ساس على غير نظام الشركة األ

بحق من ُعزل في التعويض إذا وقع العزل دون إخالل ، ذلك

عند انتهاء و لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب .

 انتهاء عضوية مجلس اإلدارة: -0.9

اء كيفية انته الدرع العربي ساس في شركةيبين النظام األ

دارة ويجوز للجمعية العامة العادية في كل عضوية مجلس اإل

و بعضهم ولو نص أدارة عضاء مجلس اإلأوقت عزل جميع 

دون إخالل بحق من ، ساس على غير ذلكنظام الشركة األ

ُعزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في 

جمعية العامة إنهاء عضوية وقت غير مناسب وكذلك يجوز لل

المادة التاسعة عشرة: 

انتهاء عضوية مجلس 

 اإلدارة. 
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دارة بإحدى طرق انتهاء عضوية عضو في مجلس اإل

ذا إن تبلغ الجهة المختصة والسوق أالعضوية فعلى الشركة 

لى إسباب التي دعت كانت الشركة مدرجة فوراً مع بيان األ

دارة، وكانت لديه مجلس اإلذا استقال عضو ، وإذلك

لى إداء الشركة فعليه تقديم بيان مكتوب أمالحظات على 

عضاء أدارة ويجب عرض هذا البيان على اإلرئيس مجلس 

 المجلس.

دارة في الحاالت تنتهي عضوية مجلس اإلوفي جميع األحوال، 

 اآلتية:

 .نتهاء دورة المجلسإ -1 -1

 دارة.ستقالة عضو مجلس اإلإ -2 -2

 عضاء االدارة.أو من وفاة عض -3 -3

ه ئداأعاقة جسدية قد تؤثر على إو أصابة بمرض عقلي اإل -4 -4

 كمل وجه.ألدوره على 

الحكم بإشهار إفالس العضو أو إعساره أو طلبه إجراء  -5 -5

 تسوية مع دائنية أو توقفه عن دفع ديونه.

و بالتزوير أ ةمانبارتكاب عمل مخل بالشرف واأل ةداناإل -6 -6

في  أوة نظمة واللوائح بالمملكة العربية السعودياأل ةو مخالفأ

 أي بلد آخر.

بمصلحة  رخالل عضو المجلس بواجباته بطريقة تضإ -7 -7

 ن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة.أالشركة بشرط 

( إجتماعات خالل سنة واحدة دون عذر 3التغيب عن ) -8 -8

 مشروع ومقبول.

مسؤوليته  عدم صالحية العضو لالستمرار في ممارسة -9 -9

 نظمة النافذة في المملكة.ي من األأبموجب 

 وأي عضو في المجلس أ ةبالغ المؤسسة عند استقالإيجب 

انتهى عضوية سباب ي سبب من األنهاء عضويته ألإ

 فصاح ذات العالقة.مراعاة متطلبات اإلفورا مع  المجلس

 

( اجتماعات متتالية 3من يتغيب من أعضائه عن حضور )

عند انتهاء عضوية عضو في و للمجلس دون عذر مشروع.

ن أدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية فعلى الشركة مجلس اإل

ذا كانت الشركة مدرجة فوراً إتبلغ الجهة المختصة والسوق 

ذا استقال عضو ، وإذلكلى إسباب التي دعت مع بيان األ

داء الشركة أدارة، وكانت لديه مالحظات على مجلس اإل

 دارة ويجباإللى رئيس مجلس إفعليه تقديم بيان مكتوب 

 عضاء المجلس.أعرض هذا البيان على 

دارة في تنتهي عضوية مجلس اإلوفي جميع األحوال، 

 الحاالت اآلتية:

 .انتهاء دورة المجلس -1 .1

وفاة عضو من أعضاء أو  دارةمجلس اإلاستقالة عضو  -2 .2

 دارة.اإل

ه ئادأعاقة جسدية قد تؤثر على إو أصابة بمرض عقلي اإل -3 .3

 كمل وجه.ألدوره على 

و بالتزوير أ ةمانبارتكاب عمل مخل بالشرف واأل ةداناإل -4 .4

 ة.واللوائح بالمملكة العربية السعودينظمة األ ةو مخالفأ

بمصلحة  رطريقة تضخالل عضو المجلس بواجباته بإ -5 .5

 ن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة.أالشركة بشرط 

عدم صالحية العضو لالستمرار في ممارسة مسؤوليته  -6 .6

 نظمة النافذة في المملكة.ي من األأبموجب 

و أي عضو في المجلس أ ةبالغ المؤسسة عند استقالإيجب 

سباب عدا انتهاء دورة ي سبب من األنهاء عضويته ألإ

يام عمل من تاريخ ترك العمل، أ (5)المجلس وذلك خالل 

 فصاح ذات العالقة.ومراعاة متطلبات اإل

ستقل قادراً على لمدارة اإللس امجب أن يكون عضو يج -أ

 ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات

اذ تخدارة على ااإللس مج ينا يع، بموضوعية وحيادبم

على  ،الشركة لحقيق مصاتح فيتسهم  تيالقرارات السليمة ال

 المستقليناء أعضائه سمتقريره أ فيدارة أن يورد إللس امج

 العضو اللقق استقتحدى لمري تقييماً يجوأن وعددهم، 

قات أو ظروف تؤثر أو الوالتأكد من عدم وجود ع سنويا

يتنافى مع االستقالل الالزم توافره في ، وكن أن تؤثر فيهيم

في الحاالت التالية على سبيل  عضو مجلس اإلدارة المستقل

 المثال ال حصر:

ستقل قادراً على لمدارة اإللس امجب أن يكون عضو يج -أ

ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات 

اذ تخدارة على ااإللس مج ينا يع، بموضوعية وحيادبم

على  ،الشركة لحقيق مصاتح فيتسهم  تيالقرارات السليمة ال

ن يورد في تقريره أسماء أعضائه المستقلين أجلس اإلدارة م

ستقالل والتأكد من عدم الن يجري تقييماً لمدى اأوعددهم، و 

يتنافى مع و ن تؤثر فيه.أو ظروف يمكن أوجود عالقات 

االستقالل الالزم توافره، كأن يكون من كبار التنفيذيين خالل 

و في شركة أ شركة الدرع العربيالعامين الماضيين في 

و أعضاء المجلس أن يكون من ذوي الصلة بأحد ، وأأخرى

 و في شركات ذات عالقة.أدارة العليا في الشركة عضاء اإلأ

المادة العشرون: 

 عوارض اإلستقالل. 
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 -  أن يكون من كبار المساهمين في الشركة أو في شركة ذات

عالقة بها، أو يكون ممثالً ألحد كبار المساهمين أو يعمل 

 لصالحه. 

 -  ًفي مجلس إدارة شركة ذات عالقة أو أي أن يكون عضوا

شركة تابعة لها يكون قد شغل مثل هذا المنصب خالل 

 العامين الماضيين.

 -  قد شغل منصباً في اإلدارة  أويكون من كبار التنفيذيين أن

شركة الدرع العليا للشركة خالل العامين الماضيين في 

ن وأ ،و في شركة أخرى أو لدى أحد كبار المساهمينأ العربي

دارة عضاء اإلأو أعضاء المجلس أيكون من ذوي الصلة بأحد 

 و في شركات ذات عالقة.أالعليا في الشركة 

 - شركة ذات عالقة أو يكون موظفاً لدى الشركة أو لدى  أن

لدى شركة تقدم خدمات للشركة )مثل مراقب الحسابات، 

المكاتب اإلستشارية، إلخ..( أو يكون قد سبق له العمل لدى 

 أحد هذه األطراف خالل العامين الماضيين. 

 - ( 9)كثر من دارة الشركة ألإن يكون عضواً في مجلس أ

 .سنوات

 - 911011بقيمة من الشركة مالية  مكافأتان يكون قد تلقى 

او اكثرعالوة على منصب في مجلس اإلدارة او اي لجنة 

من مكافأة العالم السابق التي  %51اخرى ويزيد ذلك عن 

حصل عليها مقابل عضوية اإلدارة او اي من لجانها ايهما 

 اقل.

 - عضاء أي من أو أن يكون لديه التزام مالي تجاه الشركة أ

ن يؤثر على أا العليا بشكل يمكن دارتهإو أدارتها إمجلس 

  تامة. ةقدرته على الحكم واتخاذ القرارات باستقاللي

 -  ان يكون له مصلحة مباشرة في األعمال او العقود التي تتم

 لحساب الشركة. 

ان يشترك في اي عمل من شانه منافسة الشركة او ان  -

 يتاجر بأحد فروع نشاط الشركة. 

لنافية الستقاللية العضو التي يتم المصلحة االتعد من قبيل  -

الحصول فيها على موافقة من الجمعية وهي األعمال 

والعقود التي تتم مع العضو لتلبية احتياجاته الشخصية اذا 

التي تتبعه الشركة مع  تتبعتها نفس األوضاع والشروط

د اذا لم وكانت ضمن نشاط الشركة المعتا عموم المتعاقدين

الف ذلك.ترى لجنة الترشيحات خ  

( 9)كثر من دارة الشركة ألإن يكون عضواً في مجلس وأ

مع ة و تجاريأن يكون لديه عالقة تعاقدية وأ، سنوات

و تلقي مبلغ مالي من الشركة أالشركة ترتب عليها دفع 

 .خيرتينلف لاير خالل السنتين األأ (951)يساوي ما قيمته 

عضاء أي من أو أان يكون لديه التزام مالي تجاه الشركة أو 

ن يؤثر على أدارتها العليا بشكل يمكن إو أدارتها إمجلس 

ال تُعد من  تامة. ةقدرته على الحكم واتخاذ القرارات باستقاللي

مصلحة النافية الستقاللية عضو مجلس اإلدارة التي قبيل ال

يجب لها الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية، 

األعمال و العقود التي تتم مع عضو مجلس اإلدارة لتلبية 

احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه األعمال و العقود بنفس 

ين داألوضاع و الشروط التي تتَبعها الشركة مع عموم المتعاق

و المتعاملين و كانت ضمن نشاط الشركة المعتاد، ما لم تَر 

 لجنة الترشيحات خالف ذلك.

0.3-  

 .الباب الثالث : مجلس اإلدارة

 الفصل الثاني: مسؤوليات مجلس اإلدارة واختصاصاته.

 نظام في العامة للجمعية المقررة االختصاصات مراعاة مع

 يكون األساس الشركة ونظام التنفيذية ولوائحه الشركات

المادة الثانية  الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة:

الوظائف والعشرون: 
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 وتوجيه الشركة إدارة في الصالحيات أوسع اإلدارة لمجلس

 مجلس مهام ضمن ويدخل أغراضها، يحقق بما أعمالها

 :يلي ما واختصاصاته اإلدارة

وضع الخطط واالستراتيجيات واألهداف الرئيسة للشركة  -1

واإلشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري والتأكد من 

 توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيقها ومن ذلك: 

وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة  -

 توجيهها.وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها و

تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها  -

 وأهدافها المالية وغقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.

اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة وتملك  -

 األصول والتصرف بها.

 وضع أهداف األداء ومراقبة األداء الشامل في الشركة. -

الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة المراجعة  -

 واعتمادها.

التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيق  -

 أهداف الشركة وخططها الرئيسة.

يلتزم مجلس اإلدارة بوضع اإلجراءات والسياسات  - 9

الخاصة بسياسة بيع منتجات الشركة و التأكد من أخذ موافقة 

 ذات العالقة قبل بيعها للعمالء.الجهات 

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام  -3

 عليها ومن ذلك:

وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حاالت تعارض المصالح  -

الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام األصول 

ها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع ومرافق

 األطراف ذوي العالقة.

التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك  -

 األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.

التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة  -

د تواجه المخاطر وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي ق

الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على   مستوى 

الشركة وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف 

 ذات الصلة. 

وضع سياسات محددة و واضحة إلدارة المخاطر المتعلقة  -

 باالكتتاب في منتجات التأمين العام و الطبي. 

مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة في نظام مع 

الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس يكون 

لمجلس اإلدارة أوسع الصالحيات في إدارة الشركة وتوجيه 

أعمالها بما يحقق أغراضها، ويدخل ضمن مهام مجلس 

 اإلدارة واختصاصاته مايلي:

هداف الرئيسة للشركة وضع الخطط واالستراتيجيات واأل -1 -1

واإلشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري والتأكد من 

 توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيقها ومن ذلك:

 -  وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة

 وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.

 -  الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها تحديد الهيكل

 وأهدافها المالية وغقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.

 -  اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة وتملك

 األصول والتصرف بها.

 - .وضع أهداف األداء ومراقبة األداء الشامل في الشركة 

 -  ة والوظيفية في الشركالمراجعة الدورية للهياكل التنظيمية

 واعتمادها.

 -  التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيق

 أهداف الشركة وخططها الرئيسة.

جراءات والسياسات دارة بوضع اإليلتزم مجلس اإل -2 -2

قة خذ موافأالتأكد من و الخاصة بسياسة بيع منتجات الشركة 

 .الجهات ذات العالقة قبل بيعها للعمالء

شراف العام قابة الداخلية واإلروضوابط لل ةنظمأوضع  -3 -3

 :عليها ومن ذلك

وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حاالت تعارض المصالح  - -

الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام األصول 

لتعامالت مع ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن ا

 األطراف ذوي العالقة.

التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك  -

 األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.

التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة  -

المخاطر وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد 

تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على   

مستوى الشركة وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح 

 واألطراف ذات الصلة. 

مخاطر المتعلقة وضع سياسات محددة و واضحة إلدارة ال -

 باالكتتاب في منتجات التأمين العام و الطبي. 

األساسية لمجلس 

 .اإلدارة
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دارة المخاطر وضع سياسات واضحة و محددة متعلقة بإ -

الرقابية و المخاطر المتعلقة بمكافحة غسل األموال و تمويل 

 اإلرهاب. 

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلة في  -

 الشركة.

وضع سياسات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس  -4

 .اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها

مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وضع سياسة   -5

 وفق أحكام هذه الالئحة.

 .وضع سياسة استراتيجية إدارة المخاطر -6

وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة  -7

باألنظمة واللوائح والتزامها باالفصاح عن المعلومات 

الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح اآلخرين 

 والتحقق من اإلدارة التنفيذية لها.

إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعالقاتها المالية  -8 -1

 واإلئتمانية مع الغير.

 االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي: -9 -2

 - تخفيضه. أو الشركة زيادة رأس مال 

 - األساس أو الشركة  نظام في المعين األجل حل الشركة قبل

 تقرير استمرارها.

 االقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي: -11 -3

 -  استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصه

 لغرض معين.

 - .تكوين احتياطي أو مخصصات مالية إضافية للشركة 

 - .طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية 

 للشركة والسنوية األولية المالية مراجعة القوائم -11

 .نشرها قبل واعتمادها

 .نشره قبل واعتماده إعداد تقرير مجلس اإلدارة -12

اعتماد مشروع ميزانية الشركة وحساب أرباحها  -13

 وخسائرها لعرضهما على الجمعية العامة العادية.

ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب   -14

 اإلفصاح عنها. 

اإلعالن بشكل دوري عن سير نشاط الشركة وجميع  -15

  التطورات التي تطرأ على أعمالها.

إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين االطالع  -16

بشكل مستمر علـى األنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات 

  جوهرية. 

تشكيل لجان متخصصة منبثقة منه بقرارات يحدد فيها  -17

مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس 

وضع سياسات واضحة و محددة متعلقة بإدارة المخاطر  -

الرقابية و المخاطر المتعلقة بمكافحة غسل األموال و تمويل 

 اإلرهاب. 

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلة في  -

 الشركة.

ومحددة للعضوية في مجلس وضع سياسات واضحة  -4

 ةقرار الجمعيإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد اإل

 العامة لها.

صحاب المصالح أمكتوبة تنظم العالقة مع  وضع سياسة -5

 حكام هذه الالئحة.أوفق 

 وضع سياسة استراتيجية إدارة المخاطر . -6

جراءات التي تضمن تقيد الشركة وضع السياسات واإل -7

زامها باالفصاح عن المعلومات واللوائح والت ةنظمباأل

صحاب المصالح أالجوهرية للمساهمين والدائنين و

 دارة التنفيذية لها.خرين والتحقق من اإلاآل

دارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعالقاتها المالية إ -8

 مع الغير. ةئتمانيواإل

عادية بما يراه حيال الاالقتراح للجمعية العامة غير  -9

 مايلي:

  تخفيضه. أو الشركة رأس مالزيادة 

 الشركة األساس  نظام في المعين األجل حل الشركة قبل

 أو تقرير استمرارها.

 االقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي: -11

  استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال عدم

 تخصيصه لغرض معين.

  للشركة. ةضافيإ ةو مخصصات ماليأتكوين احتياطي 

  رباح الشركة الصافية.أطريقة توزيع 

 

 للشركة والسنوية األولية المالية إعداد القوائم -11

 .نشرها قبل واعتمادها

 .نشره قبل واعتماده إعداد تقرير مجلس اإلدارة -12 -1

رباحها أالشركة وحساب  ةاعتماد مشروع ميزاني -13 -2

 العامة العادية. وخسائرها لعرضهما على الجمعية

دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب ضمان  -14 -3

 فصاح عنها. اإل

عالن بشكل دوري عن سير نشاط الشركة وجميع اإل -15  -4

 عمالها.أالتطورات التي تطرأ على 
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عليها كما يتضمن تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم 

وواجباتهم مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان واألعضاء 

 الرئيسيين بها.

تمنح للعاملين بعد دراستها من تحديد أنواع المكافآت التي  -18

 الثابتة، المكافآت قبل لجنة الترشيحات والمكافآت مثل

 ال بما أسهم، شكل في والمكافآت باألداء، والمكافآت المرتبطة

 تنفيذاً  الصادرة واإلجراءات التنظيمية الضوابط مع يتعارض

 المدرجة. المساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام

 معايير التي تحكم العمل في الشركة.وضع القيم وال -19

إدراك التزاماته تجاه المساهمين وأصحاب المصالح  -21 -1

 للوفاء بها.

مراقبة نظام إدارة المخاطر بالشركة لتقييم المخاطر  -21  -2

باالضافة الى أي عقود  وإدارتها ومراقبتها بصورة مستمرة

تنشأ بين الشركة والطرف المقابل، ويتولى مجلس االدارة 

االدارة التنفيذية متابعة مراقبة تلك العقود تحديد نوع و

ومستوى الخطر والطرق المناسبة لتجنبها حسب السياسة 

 الداخلية إلدارة المخاطر.

اختيار وتغيير الموظفين التنفيذيين في المراكز الرئيسية  -22 -3

والتأكد من أن الشركة لديها سياسة مناسبة إلحالل بديل 

 لعمل ويملك المهارات المطلوبة.مناسب يكون مؤهالً ل

اإلشراف على اإلدارة العليا ومراقبة أداء الشركة مقارنة  -23 -4

 بأهداف األداء التي يحددها المجلس.

التأكد من سالمة ونزاهة نظام رفع التقارير والبيانات  -24 -5

 المالية ومالئمة آلية اإلفصاح.

 ضمان حماية مصالح المؤمن لهم في جميع األوقات. -25

االرتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بشركة الدرع العربي  -26

والتأكد من االلتزام باألنظمة واللوائح ذات العالقة في جميع 

 األوقات.

يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسات وإجراءات  -27

 مكتوبة لتنظيم أنشطته بشكل رسمي.

يجب على مجلس اإلدارة منح الصالحيات الالزمة للجنة  -28

ضمن اختصاصاتها والتأكد  اجعة للتحقق من أي مسألةالمر

من استقاللية وظيفة المراجعة الداخلية وتمكنها من االطالع 

  على جميع المعلومات التي تحتاجها للقيام بأعمالها.

يعتبر مجلس اإلدارة مسؤوالً عن تعزيز ثقافة الحوكمة  -29

 في شركة الدرع العربي.

مجلس اإلدارة القدرة على يجب  أن يكون لدى أعضاء  -31

 التأثير بالقرارات التي يتم أخذها.

يجب أن يكون أعضاء المجلس على اطالع دائم  -31

بمجريات العمل وعليهم التقيد باألنظمة واللوائح ذات العالقة 

تتيح للمساهمين االطالع  ةقنوات اتصال فعال ءرساإ -16 -5

ات ي تطورأللشركة وة نشطة المختلفبشكل مستمر علـى األ

 جوهرية. 

جان متخصصة منبثقة منه بقرارات يحدد فيها تشكيل ل -17  -1

وصالحياتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس  ةمدة اللجن

عضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم عليها كما يتضمن تسمية األ

عضاء عمال هذه اللجان واألأداء وأوواجباتهم مع تقييم 

 الرئيسيين بها.

تها بعد دراس نواع المكافآت التي تمنح للعاملينأتحديد  -18 -2

 الثابتة، المكافآت من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت مثل

 بما أسهم، شكل في والمكافآت باألداء، والمكافآت المرتبطة

 الصادرة واإلجراءات التنظيمية الضوابط مع يتعارض ال

 المدرجة. المساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذاً 

 حكم العمل في الشركة.وضع القيم والمعايير التي ت -19

إدراك التزاماته تجاه المساهمين وأصحاب المصالح  -21

 للوفاء بها.

مراقبة نظام إدارة المخاطر بالشركة لتقييم المخاطر  -21

وإدارتها ومراقبتها بصورة مستمرة. باالضافة الى أي عقود 

تنشأ بين الشركة والطرف المقابل، ويتولى مجلس االدارة 

يذية متابعة مراقبة تلك العقود تحديد نوع واالدارة التنف

ومستوى الخطر والطرق المناسبة لتجنبها حسب السياسة 

 الداخلية إلدارة المخاطر.

اختيار وتغيير الموظفين التنفيذيين في المراكز الرئيسية -22

والتأكد من أن الشركة لديها سياسة مناسبة إلحالل بديل مناسب 

 هارات المطلوبة.يكون مؤهالً للعمل ويملك الم

اإلشراف على اإلدارة العليا ومراقبة أداء الشركة مقارنة  -23

 بأهداف األداء التي يحددها المجلس.

التأكد من سالمة ونزاهة نظام رفع التقارير والبيانات  -24

 المالية ومالئمة آلية اإلفصاح.

 ضمان حماية مصالح المؤمن لهم في جميع األوقات. -25

الدرع االرتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بشركة  -26 -1

 واللوائح ذات العالقة في ةوالتأكد من االلتزام باألنظمالعربي 

 وقات.جميع األ

جراءات إدارة وضع سياسات وجب على مجلس اإلي -27  -2

 نشطته بشكل رسمي.ألتنظيم  ةمكتوب

دارة منح الصالحيات الالزمة يجب على مجلس اإل -28 

ضمن اختصاصاتها ة ي مسألأللتحقق من  ةعالمراج ةللجن

وظيفة المراجعة الداخلية وتمكنها من  ةوالتأكد من استقاللي

 على جميع المعلومات التي تحتاجها للقيام بأعمالها. االطالع
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بما يعود على المساهمين والمؤمن لهم وغيرهم من أصحاب 

 المصالح بالفائدة.

لجانه اإلفصاح عن يمنع على أعضاء المجلس و -32

المعلومات السرية التي حصلوا عليها كجزء من ممارستهم 

لمسؤولياتهم إلى المساهمين أو العامة خارج نطاق اجتماعات 

الجمعية أو يستخدمون أي من هذه المعلومات لتحقيق منفعة 

 شخصية أو ربح خاص. 

يجب تسجيل محاضر المجلس وتوقيعها من قبل رئيس 

 وتوثيقها في سجل رسمي بحيث توضح المجلس وأمين السر

 التي والمواضيع أسماء الحضور المجلس اجتماعات محاضر

 والتصويت والمداوالت الرئيسية مناقشتها تمت

 إن األسباب عن التصويت )مع واالمتناع واالعتراضات

 هذه على تحفظات وجدت( والقرارات المتخذة وأي

 سجالتال جميع ترفق بالمحضر أن يجب كما .القرارات

 تمت أو/و االجتماع خالل اإلطالع عليها تم التي والوثائق

 االجتماع. في محضر إليها اإلشارة

يجب أن يكون ألعضاء المجلس صالحية كاملة  -33

 للحصول على أي معلومات ذات عالقة حول الشركة. 

على مجلس االدارة وبالتشاور مع االدارة التنفيذية في  -34

منتجات الشركة التي يتم بيعها الشركة مراجعة جميع 

 ومراجعتها بشكل دوري لتفادي أي عيوب أو سلبيات.

على مجلس اإلدارة إعتماد الهيكل التنظيمي وأي  -35

تعديالت تتم عليه وبالتالي، يجب على الشركة تزويد 

( يوم عمل 90المؤسسة بنسخة من الهيكل التنظيمي خالل )

 من تاريخ إعتماده أو تعديله. 

راجعة فئات المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة م -36

 Market Risk”, “Counterparty“بشكل دوري )

Default Risk”, “Non-life Underwriting”, 

“Strategic Risk”, “Operational Risk”, 

“Oversight”, “Conduct of Business”, 

“Actuarial Risk”, 

دارة مسؤوالً عن تعزيز ثقافة الحوكمة يعتبر مجلس اإل -29 -3

 .الدرع العربي في شركة

دارة القدرة على لس اإلعضاء مجأن يكون لدى أيجب   -31  -4

 خذها.أالتأثير بالقرارات التي يتم 

عضاء المجلس على اطالع دائم أن يكون أيجب  -31  -5

 ةقح ذات العالئواللوا ةنظمبمجريات العمل وعليهم التقيد باأل

صحاب أبما يعود على المساهمين والمؤمن لهم وغيرهم من 

 المصالح بالفائدة.

فصاح عن ولجانه اإلعضاء المجلس أيمنع على  -32  -6

المعلومات السرية التي حصلوا عليها كجزء من ممارستهم 

و العامة خارج نطاق اجتماعات ألى المساهمين إلمسؤولياتهم 

ي من هذه المعلومات لتحقيق منفعة أو يستخدمون أالجمعية 

 و ربح خاص.أشخصية 

يجب تسجيل محاضر المجلس وتوقيعها من قبل رئيس  -33

 السر وتوثيقها في سجل رسمي.المجلس وأمين 

يجب أن يكون ألعضاء المجلس صالحية كاملة  -34

 للحصول على أي معلومات ذات عالقة حول الشركة. 

على مجلس االدارة وبالتشاور مع االدارة التنفيذية في  -35

الشركة مراجعة جميع منتجات الشركة التي يتم بيعها 

 سلبيات.ومراجعتها بشكل دوري لتفادي أي عيوب أو 

 

 :دارةيتعين على مجلس اإل

 اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها. - 1

اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات  -2

تفويض، الالمفوضة إلى اإلدارة التنفيذية، وطريقة التنفيذ ومدة 

على أن ترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية بشأن ممارساتها 

 للصالحيات المفوضة.

تحديد الموضوعات التي يحتفظ المجلس بصالحية البت  - 3

 فيها.

 دارة:يتعين على مجلس اإل

 اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها. -1 -1

بتحديد الصالحيات  ةاعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلي -2 -2

دارة التنفيذية، وطريقة التنفيذ ومدة لى اإلإالمفوضة 

أن دارة التنفيذية تقارير دورية بشن ترفع اإلأالتفويض، على 

 ممارساتها للصالحيات المفوضة.

تحديد الموضوعات التي يحتفظ المجلس بصالحية البت  -3 -3

  فيها.

المادة ثالثة 

 عشرون:الو

توزيع األختصاصات 

   والمهام.
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دارة إمع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة يتولى مجلس 

دارتها، وتظل الشركة جميع الصالحيات والسلطات الالزمة إل

 ن شكلإو ىعن الشركة على المجلس حت ةالنهائي ةالمسؤولي

 عماله،أفراد آخرين للقيام ببعض أو أو فوض جهات ألجاناً 

 دارة بوضوح في نظاميجب تحديد مسؤوليات مجلس اإل

دارة مهماته ن يؤدي مجلس اإلأيجب ، ساسالشركة األ

على معلومات  ةن تكون قراراته مبينأواهتمام و ةبمسؤولي

 يمثل عضوو ي مصدر موثوق.أو أارة التنفيذية دوافية من اإل

ن يلتزم بالقيام بما أدارة جميع المساهمين، وعليه اإل مجلس

الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح  يحقق مصلحة

و التي صوت على تعيينه في مجلس أالتي يمثلها  ةالمجموع

  دارة.اإل

جراءات لتعريف إدارة التأكد من وضع يجب على مجلس اإل

 ةعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب الماليأ

 .مرذا لزم األإوالقانونية فضالً عن تدريبهم 

كد من توفير الشركة المعلومات أدارة التيجب من مجلس اإل

دارة بوجه عام عضاء مجلس اإلأالوافية عن شؤونها لجميع 

ل جأتنفيذيين بوجه خاص، من الدارة غير عضاء مجلس اإلوأل

س اليجوز لمجل، وتمكينهم من القيام بمهامهم وواجباتهم بكفاية

سنوات ( 3)كثر من جلها ألأدارة عقد القروض التي يتجاوز اإل

براء مديني الشركة من إو أو رهنها أو بيع عقارات الشركة أ

ذا كان مصرحا له بذلك في نظام الشركة إال إالتزاماتهم 

ي حكاماً فأنظام الشركة ذا لم يتضمن إوبالشروط الواردة فيه و

ال إهذا الشأن فال يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة 

عتها بطبي ةالعامة مالم تكن تلك التصرفات داخل ةبإذن الجمعي

  غراض الشركة.أفي 

يتولى رئيس مجلس اإلدارة قيادة المجلس واإلشراف على سير  

ات صاصعمله وأداء اختصاصاته بفعالية ويدخل في مهام واخت

 رئيس مجلس اإلدارة بصفة خاصة ما يلي:

ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب  - 1

على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير 

 المضللة.

التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل  -2

 األساسية بشكل فعال.

 نظام عليه ينص ما وفق الغير أمام الشركة تمثيل -3

واإلشراف األساس  ونظام الشركة التنفيذية ولوائحه الشركات

 الداخلية والخارجية. والجهات المجلس بين العالقات على

تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفعالية  -4

 وبما يحقق مصلحة الشركة.

دارة إس مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة يتولى مجل

دارتها، الشركة جميع الصالحيات والسلطات الالزمة إل

ن إو ىعن الشركة على المجلس حت ةالنهائي ةوتظل المسؤولي

فراد آخرين للقيام ببعض أو أو فوض جهات أشكل لجاناً 

دارة بوضوح في يجب تحديد مسؤوليات مجلس اإل عماله،أ

مهماته دارة ن يؤدي مجلس اإلأيجب ، ساسالشركة األ نظام

على معلومات  ةن تكون قراراته مبينأواهتمام و ةبمسؤولي

يمثل و ي مصدر موثوق.أو أدارة التنفيذية وافية من اإل

ن يلتزم أدارة جميع المساهمين، وعليه اإل عضو مجلس

الشركة عموماً وليس ما يحقق  بالقيام بما يحقق مصلحة

في  هو التي صوت على تعيينأالتي يمثلها  ةمصالح المجموع

 دارة.مجلس اإل

جراءات لتعريف إدارة التأكد من وضع يجب على مجلس اإل

عضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب أ

 .مرذا لزم األإوالقانونية فضالً عن تدريبهم  ةالمالي

كد من توفير الشركة المعلومات أدارة التيجب من مجلس اإل

دارة بوجه عام عضاء مجلس اإلأالوافية عن شؤونها لجميع 

تنفيذيين بوجه خاص، من الدارة غير عضاء مجلس اإلوأل

ز اليجو، وجل تمكينهم من القيام بمهامهم وواجباتهم بكفايةأ

كثر من جلها ألأدارة عقد القروض التي يتجاوز لمجلس اإل

براء مديني إو أو رهنها أو بيع عقارات الشركة أسنوات  (3)

كان مصرحا له بذلك في نظام ذا إال إالشركة من التزاماتهم 

ذا لم يتضمن نظام الشركة إالشركة وبالشروط الواردة فيه و

حكاماً في هذا الشأن فال يجوز للمجلس القيام بالتصرفات أ

العامة مالم تكن تلك التصرفات  ةال بإذن الجمعيإالمذكورة 

  غراض الشركة.أبطبيعتها في  ةداخل

المجلس واإلشراف على يتولى رئيس مجلس اإلدارة قيادة 

سير عمله وأداء اختصاصاته بفعالية ويدخل في مهام 

 واختصاصات رئيس مجلس اإلدارة بصفة خاصة مايلي:

ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب  -1 -1

على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير 

 المضللة.

يع المسائل التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جم -2 -2

 األساسية بشكل فعال.

 نظام عليه ينص ما وفق الغير أمام الشركة تمثيل -3 -3

 . األساس ونظام الشركة التيفيذية ولوائحه الشركات

تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم  -4 -4

 بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.

ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين  -5 -4

 وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة الثالثون: مهام 

اعضاء مجلس اإلدارة 

 وواجباتهم. 
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ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين  -5

 إلى مجلس اإلدارة.وإيصال آرائهم 

تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من  -6

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين 

وغير التنفيذيين والمستقلين وإيجاد ثقافة تشجع على النقد 

 البناء.

إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ  -7

أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة بعين االعتبار 

أو يثيرها مراجع الحسابات والتشاور مع أعضاء المجلس 

 والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس.

عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير  - 8

 التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.

 والعقود باألعمال انعقادها عند اديةالع العامة الجمعية إبالغ - 9

ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير  يكون التي

مباشرة فيها، على أن يتضمن هذا اإلبالغ المعلومات التي قدمها 

العضو إلى مجلس اإلدارة وأن يرافق هذا التبليغ قرار خاص 

 من مراجع حسابات الشركة الخارجي.

التنفيذي رئيساً لمجلس إدارة الشركة وال يجوز تعيين الرئيس 

 خالل السنة األولى من انتهاء خدماته.

 والواجبات المهام اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كل يؤدي

  :اآلتية

 الشركة.  استراتيجية لتطوير المقترحات تقديم -1

 ألهداف تحقيقها ومدى التنفيذية اإلدارة أداء مراقبة -2

 .وأغراضها الشركة

 .الشركة بأداء الخاصة التقارير مراجعة -3

 المالية والمعلومات القوائم ونزاهة سالمة من التحقق -4

 .للشركة

 في المخاطر إدارة ونظم المالية الرقابة أن من التحقق -5

 .قوية الشركة

 اإلدارة أعضاء لمكافآت المالئمة المستويات تحديد -6

 .التنفيذية

 وعزلهم. التنفيذية اإلدارة أعضاء تعيين في الرأي إبداء -7

 وظائف في واإلحالل التعاقب خطة وضع في المشاركة -8

 .التنفيذية الشركة

 المالية السوق ونظام الشركات نظام بأحكام التام االلتزام -9

ذات الصلة والنظام األساس عند  واألنظمة التنفيذية ولوائحهما

تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من  -6

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين 

لنقد جاد ثقافة تشجع على اوغير التنفيذيين والمستقلين وإي

 البناء.

إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ  -7

بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة 

أو يثيرها مراجع الحسابات والتشاور مع أعضاء المجلس 

 والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس.

عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير  -8

 ين دون حضور أي تنفيذي في الشركة. التنفيذي

 باألعمال انعقادها عند العادية العامة الجمعية إبالغ -9

ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة  يكون التي والعقود

مباشرة أو غير مباشرة فيها، على أن يتضمن هذا اإلبالغ 

المعلومات التي قدمها العضو إلى مجلس اإلدارة وأن يرافق 

قرار خاص من مراجع حسابات الشركة هذا التبليغ 

 الخارجي.

وال يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيساً لمجلس إدارة الشركة 

 خالل السنة األولى من انتهاء خدماته. 

يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المهام 

 والواجبات اآلتية:

 .الشركة استراتيجية لتطوير المقترحات تقديم -1 -1

 ألهداف تحقيقها ومدى التنفيذية اإلدارة أداء مراقبة -2 -2

 .وأغراضها الشركة

 .الشركة بأداء الخاصة التقارير مراجعة -3 -3

 المالية والمعلومات القوائم ونزاهة سالمة من التحقق -4 -4

 .للشركة

 في المخاطر إدارة ونظم المالية الرقابة أن من التحقق -5 -5

 .قوية الشركة

 اإلدارة أعضاء لمكافآت المالئمة المستويات تحديد -6 -6

 .التنفيذية

 وعزلهم. التنفيذية اإلدارة أعضاء تعيين في الرأي إبداء -7 -7

 وظائف في واإلحالل التعاقب خطة وضع في المشاركة -8 -8

 .التنفيذية الشركة

 المالية السوق ونظام الشركات نظام بأحكام التام االلتزام -9

والنظام األساس ذات الصلة  واألنظمة التنفيذية ولوائحهما

عند ممارسته لمهام عضويته في المجلس واالمتناع من القيام 

 أو المشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتدبير شؤون الشركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة السابعة 

 والعشرون:

اختصاصات رئيس 

  مجلس اإلدارة ومهامه.

المادة الثامنة 

تعيين والعشرون: 

الرئيس التنفيذي بعد 

 انتهاء خدماته رئيس

   المجلس اإلدارة.
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القيام أو ممارسته لمهام عضويته في المجلس واالمتناع من 

 المشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتدبير شؤون الشركة.

حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العامة وعدم  -11

التغيب عنها إال لعذر مشروع يخطر به رئيس المجلس مسبقاً 

 أو ألسباب طارئة.

تخصيص وقت كاٍف لالضطالع بمسؤولياته والتحضير  -11

جانه والمشاركة فيها بفعالية بما الجتماعات مجلس اإلدارة ول

في ذلك توجيه أألسئلة ذات العالقة ومناقشة كبار التنفيذيين 

 بالشركة.

 بالموضوعات الصلة ذات المعلومات وتحليل دراسة -12

 ينظر فيها مجلس اإلدارة قبل إبداء الرأي بشأنها. التي

تمكين أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين من إبداء آرائهم  -13

قصاء توحث المجلس على مداولة الموضوعات واس بحرية

آراء المختصين من أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة ومن 

 غيرهم إذا ظهرت حاجة إلى ذلك.

إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له  -14

في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وأن يتضمن ذلك 

 أشخاص أي وأسماء وحدودها المصلحة اإلبالغ طبيعة تلك

 أو مباشر عليها بشكل الحصول المتوقع والفائدة بها، معنيين

 أم مالية الفائدة تلك أكانت سواء المصلحة تلك من مباشر غير

 التصويتفي  المشاركة عدم العضو ذلك مالية، وعلى غير

ً  وذلك ذلك، بشأن يصدر قرار أي على  نظام ألحكام وفقا

 .التنفيذية ولوائحهما المالية السوق ونظام الشركات

إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بمشاركته في  -15

أي أعمال من شأنها منافسة الشركة أو بمنافسته الشركة في 

ً  أحد فروع النشاط الذي تزاوله وذلك  نظام ألحكام وفقا

  التنفيذية. المالية ولوائحهما السوق ونظام الشركات

 طريق عن عليها وقف أسرار أي إفشاء أو إذاعة عدم -16

عضويته في المجلس إلى أي من مساهمي الشركة أو إلى 

الغير وذلك بحسب ماتقتضيه أحكام نظام الشركات ونظام 

 السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

 بذل مع نية، وبحسن كاملة، معلومات على بناءً  العمل -17

 والمساهمين شركةال لمصلحة الالزمين، واالهتمام العناية

 .كافة

 على المترتبة ومسؤولياته وأدواره واجباته إدراك -18

 العضوية.

حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العامة  -11

وعدم التغيب عنها إال لعذر مشروع يخطر به رئيس المجلس 

 مسبقاً أو ألسباب طارئة.

وقت كاٍف لالضطالع بمسؤولياته والتحضير تخصيص  -11

الجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه والمشاركة فيها بفعالية بما 

في ذلك توجيه أألسئلة ذات العالقة ومناقشة كبار التنفيذيين 

  بالشركة.

 بالموضوعات الصلة ذات المعلومات وتحليل دراسة -12 -1

 أنها.ينظر فيها مجلس اإلدارة قبل إبداء الرأي بش التي

تمكين أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين من إبداء آرائهم  -13 -2

بحرية وحث المجلس على مداولة الموضوعات واسقصاء 

آراء المختصين من أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة ومن 

 غيرهم إذا ظهرت حاجة إلى ذلك.

إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة  -14 -3

التي تتم لحساب الشركة وأن يتضمن  له في األعمال والعقود

 أي وأسماء وحدودها المصلحة ذلك اإلبالغ طبيعة تلك

 عليها بشكل الحصول المتوقع والفائدة بها، معنيين أشخاص

 تلك أكانت سواء المصلحة تلك من مباشر غير أو مباشر

 المشاركة عدم العضو ذلك مالية، وعلى غير أم مالية الفائدة

وفقاً  وذلك ذلك، بشأن يصدر قرار أي على في التصويت

 ولوائحهما المالية السوق ونظام الشركات نظام ألحكام

 التنفيذية.

إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بمشاركته في  -15

أي أعمال من شأنها منافسة الشركة أو بمنافسته الشركة في 

ً  أحد فروع النشاط الذي تزاوله وذلك  نظام ألحكام وفقا

 التنفيذية. المالية ولوائحهما السوق ونظام الشركات

 طريق عن عليها وقف أسرار أي إفشاء أو إذاعة عدم -16

عضويته في المجلس إلى أي من مساهمي الشركة أو إلى 

الغير وذلك بحسب ماتقتضيه أحكام نظام الشركات ونظام 

 السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

 بذل مع نية، وبحسن كاملة، معلومات على بناءً  العمل -17 -4

 والمساهمين الالزمين، لمصلحة الشركة واالهتمام العناية

 .كافة

 على المترتبة ومسؤولياته وأدواره واجباته إدراك -18  -5

 العضوية.

 وفي وأعمالها الشركة أنشطة مجال في معارفه تنمية -19  -6

 .ذات الصلة والصناعية والتجارية المالية المجاالت

االستقالة من عضوية مجلس اإلدارة في حال عدم تمكنه  -21 -7

 من الوفاء بمهامه في المجلس على الوجه األكمل.
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 وفي وأعمالها الشركة أنشطة مجال في معارفه تنمية -19

 .ذات الصلة والصناعية والتجارية المالية المجاالت

االستقالة من عضوية مجلس اإلدارة في حال عدم تمكنه  -21

  المجلس على الوجه األكمل.من الوفاء بمهامه في 

إذا كان لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة ملحوظات حيال 

أداء الشركة أو أي من الموضوعات المعروضة ولم يُبت فيها 

 المجلس أو يتخذه ما في اجتماع المجلس فيجب تدوينها وبيان

اجتماع مجلس  محضر في حيالها من إجراءات اتخاذه يرى

ً اإلدارة. إذا أبدى عضو   لقرار مغايراً  مجلس اإلدارة رأيا

  المجلس. محضر اجتماع في بالتفصيل إثباته فيجب المجلس،

 :كالتالي فهي المستقل العضو مهام أما

 وسياسات االستراتيجية، المسائل في المستقل الرأي إبداء -1 -1

 التنفيذية. أعضاء اإلدارة وتعيين وأدائها، الشركة،

 وتقديمها ومساهميها الشركة مصالح مراعاة من التحقق -2 -2

 .في المصالح تعارض أي حصول عند

 بالشركة، الخاصة الحوكمة قواعد تطوير على اإلشراف -3

 .لها التنفيذية اإلدارة تطبيق ومراقبة

إذا كان لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة ملحوظات حيال 

أداء الشركة أو أي من الموضوعات المعروضة ولم يُبت 

 يتخذه ما فيها في اجتماع المجلس فيجب تدوينها وبيان

 محضر في حيالها من إجراءات اتخاذه يرى المجلس أو

 ً  اجتماع مجلس اإلدارة. إذا أبدى عضو مجلس اإلدارة رأيا

محضر  في بالتفصيل إثباته فيجب المجلس، لقرار مغايراً 

 المجلس.  اجتماع

 :أما مهام العضو المستقل فهي كالتالي

 االستراتيجية، المسائل في المستقل الرأي إبداء -1

 التنفيذية. أعضاء اإلدارة وتعيين وأدائها، الشركة، وسياسات

 وتقديمها ومساهميها الشركة مصالح مراعاة من التحقق -2

 .في المصالح تعارض أي حصول عند

 بالشركة، الخاصة الحوكمة قواعد تطوير على اإلشراف -3

  .التنفيذية لها اإلدارة تطبيق ومراقبة

 

 

 

 

المادة الحادية 

والثالثون: مهام العضو 

  المستقل.

المادة الثالثة 

والثالثون: ملحوظات 

  أعضاء مجلس اإلدارة.

 الفصل بين المناصب:

يعين مجلس اإلدارة مع مراعاة أحكام نظام الشركة األساس 

من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس بحيث يقوم المجلس 

بإختيار عضو غير تنفيذي لرئاسة المجلس ويجوز إختيار 

عضو غير تنفيذي نائباً للرئيس بعد الحصول على عدم 

ويقوم مجلس اإلدارة بتفويض الممانعة من قبل المؤسسة. 

حه الصالحيات رئيس المجلس لتنظيم أعمال المجلس ويمن

وال يجوز الجمع بين منصب رئيس الالزمة ألداء مهامه. 

مجلس اإلدارة أو نائب الرئيس وأي منصب تنفيذي بالشركة. 

مجلس  رئيس مسئوليات بين تداخل هناك يكون أال ويجب

رئيس  على ويجب .التنفيذي الرئيس ومسئوليات اإلدارة

بالمهام  لقياما وعدم اإلدارة االلتزام بدوره اإلشرافي مجلس

وعلى .التنفيذي الرئيس اختصاص من تكون التي التنفيذية

مجلس اإلدارة إقرار اختصاصات كل منهم وتحديد مسؤولياته 

بشكل واضح ومكتوب. وفي جميع األحوال ال يجوز أن ينفرد 

 .شخص بالسلطة المطلقة التخاذ القرارات في الشركة

 على نشاطات الشركةشراف تتولى اإلدارة العليا مسؤولية اإلو

شرافية إو أخالل بأي متطلبات رقابية ودون اإل، اليومية

تتمثل واجبات اإلدارة العليا على سبيل المثال ال  ،أخرى

 الحصرما يلي:

 1- .تنفيذ الخطط االستراتيجية للشركة 

 2- .إدارة األنشطة اليومية للشركة 

 الفصل بين المناصب:

يعين مجلس اإلدارة مع مراعاة أحكام نظام الشركة األساس 

من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز أن يعين 

لس مجمنصب رئيس  ينمع بالجوز يج وال عضواً منتدباً.

لى . وعالرئيس وأي منصب تنفيذي بالشركةدارة أو نائب إلا

ديد تحدارة إقرار اختصاصات كل منهم وإللس امج

 الحوال أليع اجم وفيمسؤولياته بشكل واضح ومكتوب. 

 يفاذ القرارات التخطلقة لموز أن ينفرد شخص بالسلطة ايج

 .الشركة

شراف على نشاطات تتولى اإلدارة العليا مسؤولية اإلو

و أخالل بأي متطلبات رقابية ودون اإل، الشركة اليومية

تتمثل واجبات اإلدارة العليا على سبيل  ،شرافية أخرىإ

  المثال ال الحصرما يلي:

 1- .تنفيذ الخطط االستراتيجية للشركة 

 2- .إدارة األنشطة اليومية للشركة 

 3-  وضع اإلجراءات لتحديد وقياس المخاطر والحد منها

 ومراقبتها.

 4- اإلجراءات الالزمة لضمان كفائة وضع السياسات و

 .وفعالية نظام الرقابة الداخلية

ن يكون لكل منصب في اإلدارة العليا وصف وظيفي أيجب 

موثوق ومفصل يحدد األدوار والمسؤوليات والمواصفات 

ع ليات التفاعل مآوالمؤهالت وخطوط رفع التقارير التبعية و

المادة الرابعة 

والعشرون: الفصل بين 

 المناصب. 
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 3-  وضع اإلجراءات لتحديد وقياس المخاطر والحد منها

 راقبتها.وم

وضع السياسات واإلجراءات الالزمة لضمان كفائة  -4

 .وفعالية نظام الرقابة الداخلية

ن يكون لكل منصب في اإلدارة العليا وصف وظيفي أيجب 

موثوق ومفصل يحدد األدوار والمسؤوليات والمواصفات 

 ليات التفاعل معآوالمؤهالت وخطوط رفع التقارير التبعية و

 ألخرى والصالحيات وحدود الصالحيات.الجهات الداخلية ا

ن يتمتع أعضاء اإلدارة العليا بالمهارات الالزمة أيجب و

ة أنشطة الشركة رداإوالمعرفة والخبرة المطلوبة لضمان 

ة ءبطريقة فعالة، ويجب تزويد المؤسسة بمعلومات حول كفا

ومؤهالت أعضاء اإلدارة العليا عند طلب المؤسسة لذلك. 

عليا تزويد مجلس اإلدارة بعرض شامل حول على اإلدارة الو

  أداء اإلدارة خالل كل اجتماع للمجلس على األقل.

تكون األولوية في وظائف اإلدارة العليا للسعوديين وفي حال 

الحاجة إلى تعيين غير سعودي فعلى الشركة  إثبات عدم توافر 

السعودي المؤهل لشغل الوظيفة المطلوبة استناداً إلى متطلبات 

لتعيين في المناصب القيادية التي أصدرتها المؤسسة بتاريخ ا

  .2113يوليو 

 الحيات.الجهات الداخلية األخرى والصالحيات وحدود الص

ن يتمتع أعضاء اإلدارة العليا بالمهارات الالزمة أيجب 

ة أنشطة الشركة رداإوالمعرفة والخبرة المطلوبة لضمان 

ة ءبطريقة فعالة، ويجب تزويد المؤسسة بمعلومات حول كفا

 ومؤهالت أعضاء اإلدارة العليا عند طلب المؤسسة لذلك.

بعرض شامل يجب على اإلدارة العليا تزويد مجلس اإلدارة 

 حول أداء اإلدارة خالل كل اجتماع للمجلس على األقل.

تكون األولوية في وظائف اإلدارة العليا للسعوديين وفي حال 

ات ثبإلى تعيين غير سعودي فعلى شركة التأمين إالحاجة 

عدم توافر السعودي المؤهل لشغل الوظيفة المطلوبة استناداً 

ها قيادية التي أصدرتلى متطلبات التعيين في المناصب الإ

 .2113المؤسسة بتاريخ يوليو 

 

 اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها: 

وتختص اإلدارة التنفيذية بتنفيذ الخطط والسياسات  

واالستراتيجيات واألهداف الرئيسية للشركة ويدخل ضمن 

  ما يلي:اختصاصات اإلدارة التنفيذية 

المقررة من مجلس  ةالداخلي ةنظمواأل تنفيذ السياسات -1

 .اإلدارة

للشركة، وخطط العمل  ةاالستراتيجية الشاملاقتراح  -2

والتمويل، وإدارة المخاطر وخطط إدارة الظروف 

 وتنفيذها. اإلدارية الطارئة

الهيكل الرأسمالي للشركة واستراتيجياتها وأهدافها اقتراح  -3

 . المالية

للشركة وتملك األصول  ةالنفقات الرأسمالياقتراح  -4

 .والتصرف بها

لى إالهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها اقتراح  -5

 .مجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها

 واإلشراف العام، أنظمة وضوابط الرقابة الداخليةتنفيذ  -6

 :وتشمل

 تنفيذ سياسة تعارض المصالح. 

 اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها: 

بتنفيذ الخطط والسياسات تختص اإلدارة التنفيذية 

واالستراتيجيات واألهداف الرئيسية للشركة ويدخل ضمن 

  اختصاصات اإلدارة التنفيذية مايلي:

تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية المقررة من مجلس  -1

 اإلدارة.

اقتراح االستراتيجية الشاملة للشركة، وخطط العمل  -2 -1

لظروف اإلدارية والتمويل، وإدارة المخاطر وخطط إدارة ا

 الطارئة وتنفيذها.

اقتراح الهيكل الرأس مالي للشركة واستراتيجياتها  -3 -2

 وأهدافها المالية.

اقتراح النفقات الرأس مالية للشركة وتملك األصول  -4 -3

 والتصرف بها.

اقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى  -5 -4

 مجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها.

تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام،  -6 -5

 وتشمل:

 - .تنفيذ سياسة تعارض المصالح 

 -  تطبيق األنظمة المحاسبية والمالية بشكل سليم بما في ذلك

 األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.

المادة السادسة 

والعشرون: 

اختصاصات اإلدارة 

 التنفيذية ومهامها. 
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  لك بشكل سليم بما في ذتطبيق األنظمة المحاسبية والمالية

 األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.

  تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر وذلك

بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة 

وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى 

من  الشركة وطرحها بشفافية مع مجلس اإلدارة وغيرهم

 أصحاب المصالح.

 

الحوكمة الخاصة بالشركة بفعالية واقتراح  تنفيذ قواعد -7

 .تعديلها عند الحاجة

تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة  -8

باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات 

 الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح.

ة لممارسة الالزمبالمعلومات  مجلس اإلدارةتزويد  -9

 اختصاصاته وتقديم توصياته حيال ما يلي:

 .زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه 

  جل المحددالشركة قبل األحل. 

 الحتياطي االتفاقي للشركةاستخدام ا. 

  احتياطيات إضافية للشركةتكوين. 

  توزيع أرباح الشركة الصافيةطريقة. 

 .للعاملينأنواع المكافآت التي تمنح اقتراح سياسة و  -11

دم بشأن التق ماليةالالتقارير الدورية المالية وغير إعداد   -11

هداف أفي ضوء خطط و المحرز في نشاط الشركة

 .الشركة وعرض تلك التقارير على مجلس اإلدارة

إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها فضالً عن  -12

ة إدارة مواردها بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشرك

 واستراتيجيتها.

 .ثقافة القيم األخالقية ءالفعالة في بناالمشاركة   -13

نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتحقق من تنفيذ   -14

والحرص على االلتزام بمستوى  فعالية تلك النظم وكفايتها

 المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة.

ل الشركة المتعلقة بعم ةالداخلي اقتراح السياسات  -15

 .وتطويرها

 .عمال وطريقة تنفيذهاسياسة لتفويض األاقتراح   -16

ليها، وإجراءات اتخاذ إالصالحيات التي تفوض اقتراح   -17

ن ترفع تقارير دورية عن أالقرار ومدة التفويض على 

 .ممارستها لتلك الصالحيات

تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر وذلك  -

ن المخاطر التي قد تواجه الشركة بوضع تصور عام ع

وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى 

الشركة وطرحها بشفافية مع مجلس اإلدارة وغيرهم من 

 أصحاب المصالح. 

تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفعالية واقتراح  -7

 تعديلها عند الحاجة.

تضمن تقيد الشركة تنفيذ السياسات واإلجراءات التي  -8

باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات 

 الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح.

تزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لممارسة  -9

 اختصاصاته وتقديم توصياته حيال مايلي:

 .زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه 

 .حل الشركة قبل األجل المحدد 

  االحتياطي االتفاقي للشركة.استخدام 

 .تكوين احتياطيات إضافية للشركة 

 .طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية 

 اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تمنح للعاملين.  -11

إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم   -11

المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة 

 وعرض تلك التقارير على مجلس اإلدارة.

إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها فضالً عن   -12

إدارة مواردها بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة 

 واستراتيجيتها.

 المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية.  -13

 اطر والتحقق منتنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخ  -14

فعالية تلك النظم وكفايتها والحرص على االلتزام بمستوى 

 المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة.

اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة  -15

 وتطويرها.

 اقتراح سياسة لتفويض األعمال وطريقة تنفيذها. -16

اذ اتخاقتراح الصالحيات التي تفوض إليها، وإجراءات  -17

القرار ومدة التفويض على أن ترفع تقارير دورية عن 

 ممارستها لتلك الصالحيات.
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 الباب الثالث: مجلس اإلدارة.

 الفصل الرابع: إجراءات عمل مجلس اإلدارة.

 إجتماعات مجلس اإلدارة: -0

يعقد مجلس اإلدارة اجتماعات عادية منتظمة لممارسة مهامه 

( اجتماعات في السنة على 4يعقد مجلس اإلدارة ) بفعالية، 

( أشهر ، يجتمع 3األقل بما ال يقل عن اجتماع واحد كل )

مجلس اإلدارة بناًء على دعوة رئيسه أو طلب عضوين من 

ن أعضائه ويجب إرسال الدعوة لالجتماع إلى كل عضو م

( أيام على األقل من تاريخ االجتماع 5أعضاء المجلس قبل )

مرفقاً لها جدول أعمال االجتماع والوثائق والمعلومات 

الالزمة مالم تستدِعي األوضاع عقد االجتماع بشكل طارئ 

فيجوز إرسال الدعوة إلى االجتماع مرافقاً لها جدول أعمال 

مدة تقل عن االجتماع والوثائق والمعلومات الالزمة خالل 

( أيام قبل تاريخ االجتماع. ال يكون االجتماع صحيحاً إال 5)

بحضور نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة على األقل على 

( مالم ينص نظام الشركة 3أن ال يقل عدد الحاضرين عن )

 أعضاء يعقد أن ويجباألساس على نسبة أو عدد أكبر. 

 ضورح دون اجتماعات مغلقة التنفيذيين غير المجلس

 ويمكن ألعضاء .في السنة مّرة األقل على اإلدارة أعضاء

 وظائف منسوبي أي من دعوة التنفيذيين غير المجلس

  االجتماعات. هذه لحضور الرقابة

 اجتماعات مجلس اإلدارة: -0

مارسة مهامه لمدارة اجتماعات عادية منتظمة إللس امجيعقد 

السنة على  ( اجتماعات في4يعقد مجلس اإلدارة ) لية، بفعا

( أشهر ، يجتمع 3األقل بما ال يقل عن اجتماع واحد كل )

مجلس اإلدارة بناًء على دعوة رئيسه أو طلب عضوين من 

أعضائه ويجب إرسال الدعوة لالجتماع إلى كل عضو من 

( أيام على األقل من تاريخ االجتماع 5أعضاء المجلس قبل )

المعلومات مرفقاً لها جدول أعمال االجتماع والوثائق و

الالزمة مالم تستدعِ األوضاع عقد االجتماع بشكل طارئ 

فيجوز إرسال الدعوة إلى االجتماع مرافقاً لها جدول أعمال 

االجتماع والوثائق والمعلومات الالزمة خالل مدة تقل عن 

( أيام قبل تاريخ االجتماع. ال يكون االجتماع صحيحاً إال 5)

رة على األقل على بحضور نصف عدد أعضاء مجلس اإلدا

كة ( مالم ينص نظام الشر3أن ال يقل عدد الحاضرين عن )

 األساس على نسبة أو عدد أكبر.

 

المادة الثانية 

 والثالثون: 

اجتماعات مجلس 

 اإلدارة.

 المادة الثالثة والثالثون: ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة.

 تم ذكرها مسبقا.

 تنظيم حضور اجتماعات مجلس اإلدارة: -0

دارة، إللس امجب تنظيم عملية حضور اجتماعات يج

حضور تلك  فيعضاء ألت عدم انتظام االوالتعامل مع حا

ضر يحستقل أن لمدارة اإللس امجعلى عضو  جتماعات.الا

 في المجلس( من اجتماعات %25يقل عن ) البنفسه ما 

تتخذ فيها  التيجتماعات اليع اجمالسنة، وعليه حضور 

  .وضع الشركة فيية تؤثر قرارات مهمة وجوهر

 

 تنظيم حضور اجتماعات مجلس اإلدارة: -0

يجب تنظيم عملية حضور اجتماعات مجلس اإلدارة، والتعامل 

مع حاالت عدم انتظام األعضاء في حضور تلك االجتماعات. 

بناًء على توصية من مجلس  -على أنه يجوز للجمعية العامة 

أعضائه عن حضور إنهاء عضوية من يتغيب من  -اإلدارة 

على .ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع

عضو مجلس اإلدارة المستقل أن يحضر بنفسه ما ال يقل عن 

( من اجتماعات المجلس في السنة، وعليه حضور 75%)

جميع االجتماعات التي تتخذ فيها قرارات مهمة وجوهرية 

 تؤثر في وضع الشركة.

المادة الرابعة 

: تنظيم والثالثون

حضور اجتماعات 

 مجلس اإلدارة. 

على مجلس اإلدارة ممارسة مهامه واختصاصاته في إطار  -3.0

 ظوابط حكيمة وفعالة تسمح بقياس المخاطر وإدارتها. 

ويجوز ايضا لمجلس اإلدارة ان يفوض الى واحد او اكثر من  -3.9

أعضائه او لجانه او من غيرهم مباشرة عمل او أعمال في 

يجب ان يضع المجلس سياسة داخلية تبين حدود اختصاصه. 

إجراءات العمل وتحث أعضائه على العمل بفعالية. ويتولى 

المجلس تنظيم أعماله وتنظيم الوقت الكافي إلتمام المهام بما 

في ذلك التحضير إلجتماعات المجلس والتأكيد والتنسيق 

  وتسجيل وحفظ محاضره.

المادة السادسة  لم يذكر.  -0.0

والثالثون: ممارسة 

اختصاصات مجلس 

 اإلدارة. 
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و من أميناً للسر من بين أعضائه أيعين مجلس اإلدارة 

لفترة دورة المجلس من أجل تنسيق أعمال المجلس  غيرهم

  وتقديم الدعم والمساعدة لألعضاء.

 

اختصاصات أمين سر المجلس بقرار من مجلس د وتحد

  هذه االختصاصات: ن يتضمنأاإلدارة على 

توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها  -1

تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان مكان االجتماع 

وتاريخه ووقت بدايته ونهايته، وتوثيق قرارات المجلس 

ونتائج التصويت وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان 

أبدوها، وتوقع أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي 

جميع األعضاء الحاضرين باإلضافة إلى  هذه المحاضر من

إرفاق أو اإلشارة إلى أي وثائق أو مستندات تم الرجوع إليها 

  خالل اإلجتماعات.

  حفظ التقارير التي ترفع للمجلس والتقارير التي يعدها. -2

عمال المجلس أتزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول  -3 -1

 الوثائق والمعلومات المتعلقة به.وأوراق العمل و

التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي  -4 -2

 أقرها المجلس.

مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس  ءعضاأتبليغ  -5 -3

وتزويدهم بجداول األعمال والمستندات ذات العالقة  قبل 

 كافية( .)مدة عمل أيام (01) عن تقل ال ةالتاريخ المحدد بمد

 اإلدارة مجلس أعضاء على المحاضر مسودات عرض -6 -1

 .توقيعها قبل حيالها مرئياتهم إلبداء

التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل  -2 -9

ومات وسريع على محاضر اجتماعات المجلس والمعل

 . والوثائق المتعلقة بالشركة

 التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة. -8 -3

 واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء إفصاحات سجل تنظيم -9 -4

 .التنفيذية

 لى أعضاء مجلس اإلدارة.إتقديم العون والمشورة  -11 -5

ال بقرار من إوال يجوز عزل آمين سر مجلس اإلدارة 

 المجلس.

 ويشترط أمين سر مجلس اإلدارة ما يلي: 

أن يكون حاصالً على شهادة جامعية في الحقوق أو المالية  -1 -1

 أو اإلدارة أو ما يعادلها.أو المحاسبة 

 أمين السر: -0

يعين مجلس اإلدارة أميناً للسر من بين أعضائه أو من 

على أن يتضمن هذه غيرهم، ويحدد اختصاصاته بقرار منه 

  االختصاصات:

 عداد محاضر لها إتوثيق اجتماعات مجلس اإلدارة و

تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان مكان 

االجتماع وتاريخه ووقت بدايته ونهايته، وتوثيق 

قرارات المجلس ونتائج التصويت وحفظها في سجل 

خاص ومنظم، وبيان أسماء األعضاء الحاضرين 

هذه المحاضر من جميع  عبدوها، وتوقأوالتحفظات التي 

  األعضاء الحاضرين.

 فظ التقارير التي ترفع للمجلس والتقارير التي يعدها.ح 

  عمال المجلس و أتزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول

 أوراق العمل و الوثائق والمعلومات المتعلقة به.

  التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي

 أقرها المجلس.

  مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات  ءعضاأتبليغ

 كافية. ةقبل التاريخ المحدد بمدالمجلس 

  عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة

 إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.

  التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل

وسريع على محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات 

 والوثائق المتعلقة بالشركة.

 .التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة 

  تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة

 التنفيذية.

  لى أعضاء مجلس اإلدارة.إتقديم العون والمشورة 

 

ال بقرار من إوال يجوز عزل آمين سر مجلس اإلدارة 

 المجلس.

 شروط أمين السر: -0.9

 مين سر مجلس اإلدارة ما يلي:أيشترط في 

 1- و أ ن يكون حاصالً على شهادة جامعية في الحقوقأ

 و ما يعادلها.أو اإلدارة أو المحاسبة أالمالية 

 2- ال تقل عن ثالث  ةن تتوافر لديه خبرة عملية ذات صلأ

 سنوات.

 3- ( سنوات.5أن تكون لديه خبرة عملية ال تقل عن ) 

 

 

المادة السابعة 

والثالثون: أمين سر 

 مجلس اإلدارة.



23 
 

أن تتوافر لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن ثالث  -2 -2

ومعرفة بأعمال الشركة وأنشطتها وأن يتمتع سنوات 

 .بمهارات تواصل جيدة

 ( سنوات.5أن تكون لديه خبرة عملية ال تقل عن ) -3 -3

أن يكون على علم باألنظمة واللوائح ذات العالقة وأفضل  -4 -4

 في مجال حوكمة الشركات. الممارسات

 الباب الثالث: مجلس اإلدارة.

 المصالح.الفصل السادس: تعارض 

 يجريمع مراعاة أحكام نظام الشركات ولوائح التنفيذية، 

 تعامالتوصفقات أو  المصالحت تعارض الالتعامل مع حا

 .هذا الفصل فيالواردة  لألحكاموفقاً  العالقةذوي  األطراف

  ،يجريمع مراعاة أحكام نظام الشركات ولوائح التنفيذية 

 تعامالتوصفقات أو  المصالحت تعارض الالتعامل مع حا

 .هذا الفصل فيالواردة  لألحكاموفقاً  العالقةذوي  األطراف

المادة الثانية 

واألربعون: التعامل مع 

تعارض المصالح 

وصفقات األطراف ذوي 

 العالقة. 

 تجنب تعارض المصالح:

 يجب على عضو مجلس اإلدارة:

 ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة وأن يقدم مصالح الشركة على -

 مصالحه الشخصية.

تجنب حاالت تعارض المصالح وإبالغ المجلس بما له من  -

مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب 

الشركة، وبحاالت أخرى من التعارض التي تؤثر في حياده 

عند نظر الموضوعات المعروضة على المجلس بحيث يثبت 

س اإلدارة هذا التبليغ في محضر إجتماع المجلس، وعلى مجل

عدم إشراك هذا العضو في المداوالت وعدم التصويت على 

هذه الموضوعات في اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعية 

ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند المساهمين. 

إنعقادها عن األعمال والعقود باإلضافة إلى أي من شركات 

د أعضاء المهن الحرة المتعلقة بالتأمين التي يكون ألح

مجلس اإلدارة او اإلدارة العليا مصلحة شخصية فيها 

ومبالغها ، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقبي 

الحسابات. ويجب على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود 

الجمعية العامة بتفاصيل العقود التأمينية التي يكون فيها 

 اإلدارة أو اإلدارة العليا أو مصلحة ألحد أعضاء مجلس

األطراف ذات العالقة بهم، بما في ذلك نوعية وحجم هذه 

 العقود وأي خسائر ناتجة منها إن وجدت. 

الحفاظ على سرية المعلومات وعدم افشائها إلى أي شخص  -

 وتجنب االستفادة منها لتحقيق مكاسب شخصية.

يجب أال يكون لعضو مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا مصلحة 

شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، في األعمال والعقود التي 

 تجنب تعارض المصالح:

 دارة:يجب على عضو مجلس اإل

ن يقدم مصالح الشركة أونزاهة و ةممارسة مهامه بأمان - -1

 على مصلحته الشخصية.

بالغ المجلس بحاالت إتجنب حاالت تعارض المصالح  و - -2

التعارض التي تؤثر في حياده عند نظر الموضوعات 

شراك إدارة عدم المعروضة على المجلس، وعلى مجلس اإل

هذا العضو في المداوالت  وعدم التصويت على هذه 

دارة وجمعية الموضوعات في اجتماعات مجلس اإل

 المساهمين.

لى أي شخص إالحفاظ على سرية المعلومات وعدم افشائها  - -3

 وتجنب االستفادة منها لتحقيق مكاسب شخصية.

 يحضر على عضو مجلس اإلدارة : -

و الجمعية العامة في أة التصويت على قرار مجلس اإلدار - -4

ذا كانت له إعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة األ

 و غير مباشرة فيها.أمصلحة مباشرة 

و أاالستغالل واالستفادة من أي من أصول الشركة  - -5

 عليه بصفته ةو الفرص االستثمارية المعروضأمعلوماتها 

و المعروضة على الشركة، أعضواً في مجلس االدارة، 

ذلك الفرص االستثمارية التي تدخل ضمن أنشطة  ويشمل

و التي ترغب الشركة باالستفادة منها، ويسري أالشركة، 

ر على عضو المجلس الذي يستقيل ألجل استغالل ظالح

ثناء عضويته بمجلس أالفرص االستثمارية والتي علم بها 

 اإلدارة.

المادة الرابعة 

تجنب  واألربعون:

 تعارض المصالح. 
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تتم لحساب الشركة بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل 

سنة، وتستثنى من ذلك األعمال التي تتم عن طريق المنافسة 

باإلضافة، ال العامة إذا كان العضو صاحب العرض األفضل. 

يجوز لعضو مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا، بغير ترخيص من 

الجمعية العامة، يجدد كل سنة، أن يشترك في أي عمل من 

شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي 

 تزاوله. 

 يحضر على عضو مجلس اإلدارة:

العامة في و الجمعية أالتصويت على قرار مجلس اإلدارة  - -1

ذا كانت له مصلحة إعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة األ

 و غير مباشرة فيها.أمباشرة 

و أاالستغالل واالستفادة من أي من أصول الشركة  - -2

عليه بصفته  ةو الفرص االستثمارية المعروضأمعلوماتها 

و المعروضة على الشركة، أعضواً في مجلس االدارة، 

ستثمارية التي تدخل ضمن أنشطة ويشمل ذلك الفرص اال

و التي ترغب الشركة باالستفادة منها، ويسري أالشركة، 

ر على عضو المجلس الذي يستقيل ألجل استغالل ظالح

ثناء عضويته بمجلس أالفرص االستثمارية والتي علم بها 

 اإلدارة.

يجوز لعضو مجلس اإلدارة االستفادة من الفرص االستثمارية  

المجلس واتخاذ القرار برفضها مع التزامه بعد عرضها على 

 فصاح للمجلس عن رغبته باالستفادة من هذه الفرصة.باإل

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا الذين لهم  -

ملكية في أي شركة من شركات المهن الحرة المتعلقة 

 بالتأمين:

 0-  اإلفصاح كتابةً لمجلس اإلدارة عن ملكيتهم في شركة

 المهن الحرة في أقرب فرصة ممكنة. 

 9-  اإلمتناع عن تشجيع التعامل مع شركة المهن الحرة التي

 لهم ملكية فيها. 

 3-  اإلمتناع عن التصويت على أي من القرارات المتعلقة

  بالتعامل مع شركة المهن الحرة التي لهم ملكية فيها.

يجوز لعضو مجلس اإلدارة االستفادة من الفرص   -6

عد عرضها على المجلس واتخاذ القرار االستثمارية ب

برفضها مع التزامه باإلفصاح للمجلس عن رغبته باالستفادة 

 من هذه الفرصة.

7-  

 إفصاح المرشح عن تعارض المصالح: -3

ن أعلي من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة 

العامة والمجلس عن أي من حاالت تعارض  ةيفصح للجمعي

 وتشمل:المصالح، 

 0-  غير مباشرة في العقود التي تتماووجود مصلحة مباشرة 

 دارتها.إالتي يرغب في الترشيح لمجلس  للشركة

 2-  و منافستها فيأاشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة 

 حد فروع النشاط الذي تزاوله.أ

 المصالح:إفصاح المرشح عن تعارض 

ن أعلي من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة 

العامة والمجلس عن أي من حاالت تعارض  ةيفصح للجمعي

 المصالح، وتشمل:

إبرام عقد أو وجود تعامل بينه وبين الشركة التي يرغب  -0

 في الترشيح لمجلس إدارتها.

اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها  -2

 في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

المادة الخامسة 

واألربعون: إفصاح 

المرشح عن تعارض 

 المصالح. 
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 منافسة الشركة: 

دارة في االشتراك في عمل من ذا رغب عضو مجلس اإلإ

 يلي: فيجب مراعاة ماشأنه منافسة الشركة 

 1- عمال المنافسة التي يرغب في دارة باألبالغ مجلس اإلإ

بالغ في محضر اجتماع مجلس ثبات هذا اإلإممارستها و

 دارة.اإل

 2-  عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على

دارة وجمعيات ر في هذا الشأن في مجلس اإلدالقرار الذي يص

 المساهمين.

 3- دارة الجمعية العامة العادية عند بالغ رئيس مجلس اإلإ

 وذلك و المجلسعمال المنافسة التي يزاولها عضانعقادها باأل

بعد تحقق مجلس اإلدارة سنويا من اشتراك العضوفي اعمال 

تنافسية ضد الشركة في عمل تزاوله وفق معايير الجمعية 

 العامة.

 4-  الحصول على ترخيص الجمعية العامة العادية للشركة

ن يجدد هذا أعمال المنافسة، على للعضو في ممارسة األ

 الترخيص سنوياً.

دارة في االشتراك في عمل من مجلس اإلذا رغب عضو إ

 فيجب مراعاة مايلي:شأنه منافسة الشركة 

عمال المنافسة التي يرغب في دارة باألبالغ مجلس اإلإ - 1 -8

بالغ في محضر اجتماع مجلس ثبات هذا اإلإممارستها و

 دارة.اإل

عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت  - 2

دارة الشأن في مجلس اإل ر في هذادعلى القرار الذي يص

 وجمعيات المساهمين.

دارة الجمعية العامة العادية عند بالغ رئيس مجلس اإلإ -3

 عمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس.انعقادها باأل

على ترخيص من الجمعية العامة العادية  الحصول -4

 للشركة يسمح للعضو بممارسة األعمال المنافسة.

المادة السادسة 

ربعون: ضوابط واأل

 منافسة الشركة.

ال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين قبول  -0

ذا كان إمع الشركة،  ةالهدايا من أي شخص له تعامالت تجاري

 لى تعارض في المصالح.إن تؤدي أمن شأن تلك الهدايا 

وال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 

من أي شخص له تعامالت تجارية مع الشركة، قبول الهدايا 

إذا كان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إلى تعارض في 

 المصالح.

المادة التاسعة 

واألربعون: قبول 

 الهدايا.

 الباب الرابع: لجان الشركة.

 الفصل األول: أحكام عامة.

 تشكيل لجان مجلس اإلدارة: -0.0

لحاجة الشركة دارة لجاناً متخصصة وفقاً يشكل مجلس اإل

يجب ، وضاعها تمكنه من تأدية مهامه بشكل فعالأوظروفها و

دارة وفقاً ن يكون تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس اإلأ

 ةجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن تحديد مهمة كل لجنإل

ومدة عملها والصالحيات المخولة لها من خالل هذه المدة 

ن تبلغ أ ةوعلى اللجن .دارة عليهاوكيفية رقابة مجلس اإل

و تتخذه من قرارات أليه من نتائج إدارة بما تتوصل مجلس اإل

ن يتابع عمل هذه اللجان أدارة بشفافية مطلقة وعلى مجلس اإل

ليها، ويجب إعمال الموكلة بانتظام للتحقق من ممارستها األ

، ةعمال كل لجندارة وصفاً خاصاً ألتضمين تقرير مجلس اإل

 جراءاتها.إو

 حئدارة لوان يقر مجلس اإلأالمراجعة، يجب  ةتثناء لجنباس

عمل جميع اللجان الدائمة المنبثقة عنه، ومنها لجنة 

ها خرى تقتضي تشكيلأالترشيحات ولجنة المكافآت و أي لجان 

مام مجلس أتكون كل لجنة مسؤولة عن عملها و حاجة الشركة.

 تشكيل لجان مجلس اإلدارة: -

دارة لجاناً متخصصة وفقاً لحاجة الشركة يشكل مجلس اإل

، وضاعها تمكنه من تأدية مهامه بشكل فعالأوظروفها و

فقاً دارة ون يكون تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس اإلأيجب 

تحديد مهمة كل جراءات عامة يضعها المجلس تتضمن إل

ومدة عملها والصالحيات المخولة لها من خالل هذه  ةلجن

بلغ ن تأ ةوعلى اللجن .دارة عليهاالمدة وكيفية رقابة مجلس اإل

و تتخذه من أليه من نتائج إدارة بما تتوصل مجلس اإل

ن يتابع عمل أدارة قرارات بشفافية مطلقة وعلى مجلس اإل

عمال الموكلة ارستها األهذه اللجان بانتظام للتحقق من مم

دارة وصفاً خاصاً ليها، ويجب تضمين تقرير مجلس اإلإ

 جراءاتها.إ، وةعمال كل لجنأل

ح ئدارة لوان يقر مجلس اإلأالمراجعة، يجب  ةباستثناء لجن

عمل جميع اللجان الدائمة المنبثقة عنه، ومنها لجنة 

خرى تقتضي أالترشيحات ولجنة المكافآت و أي لجان 

تكون كل لجنة مسؤولة عن عملها و حاجة الشركة. تشكيلها

المادة الخمسون: 

 تشكيل اللجان.



26 
 

ال عمدارة، وال يخل ذلك بمسؤولية المجلس عن تلك األاإل

  و السلطات التي فوضها فيها.أوالصالحيات 

طار عملها إدارة اعتماد يتعين بعد تشكيل لجان مجلس اإل

 ونشره مع بيان اختصاصاتها ومهامها.

دارة للجمعيات العامة يجب حضور رؤساء لجان مجلس اإل

ن تشعر الجهة أعلى الشركة ، لإلجابة عن أسئلة المساهمين

دارة اللجان المنبثقة من مجلس اإلعضاء أسماء أالمختصة ب

ي أيام من تاريخ تعيينهم وأ (5)وصفات عضويتهم خالل 

يام من تاريخ حدوث أ (5)رات تطرأ على ذلك خالل يتغي

وأن اليقل عدد اعضاء اللجان عن ثالثة وال يزيد  راتيالتغي

 عن خمسة .

يجوز للشركة دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة 

لجنة المكافآت والترشيحات. وفي هذه الحالة واحدة تسمى 

يجب أن تستوفي لجنة المكافآت والترشيحات المتطلبات 

الخاصة بأي منهما، على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية كل 

 ( أشهر على األقل.6)

دارة االستعانة بخدمات استشارية من جهات للجان مجلس اإل

ى حساب خارجية متخصصة للقيام بدورها عند الحاجة عل

 الشركة بعد موافقة مجلس االدارة. 

دارة، وال يخل ذلك بمسؤولية المجلس عن تلك مام مجلس اإلأ

 و السلطات التي فوضها فيها.أعمال والصالحيات األ

طار عملها إدارة اعتماد يتعين بعد تشكيل لجان مجلس اإل

 ونشره مع بيان اختصاصاتها ومهامها.

دارة للجمعيات العامة اإليجب حضور رؤساء لجان مجلس 

ن تشعر الجهة أعلى الشركة ، لإلجابة عن أسئلة المساهمين

 دارةعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلأسماء أالمختصة ب

ي أيام من تاريخ تعيينهم وأ (5)وصفات عضويتهم خالل 

يام من تاريخ حدوث أ (5)رات تطرأ على ذلك خالل يتغي

 .راتيالتغي

لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة يجوز للشركة دمج 

واحدة تسمى لجنة المكافآت والترشيحات. وفي هذه الحالة 

يجب أن تستوفي لجنة المكافآت والترشيحات المتطلبات 

الخاصة بأي منهما، على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية كل 

 ( أشهر على األقل.6)

 هاتدارة االستعانة بخدمات استشارية من جللجان مجلس اإل

خارجية متخصصة للقيام بدورها عند الحاجة على حساب 

 الشركة بعد موافقة مجلس االدارة. 

 دراسة الموضوعات:

 و التيأتتولى اللجان دراسة الموضوعات التي تختص بها 

لى المجلس إدارة وترفع توصياتها ليها من مجلس اإلإتحال 

 بشأنها.التخاذ القرار 

بمن تراه من الخبراء  ةدارة االستعانللجان مجلس اإل

و خارجها بعد موافقة مجلس أوالمختصين من داخل الشركة 

ن تضمن تقريرها اسم الخبير وعالقته بالشركة أدارة، على اإل

واليجوز للمجلس إصدار تفويض عام أو  دارة التنفيذيةو اإلأ

 غير محدد.

 دراسة الموضوعات:

اللجان دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تتولى 

تحال إليها من مجلس اإلدارة وترفع توصياتها إلى المجلس 

 التخاذ القرار بشأنها.

للجان مجلس اإلدارة االستعانة بمن تراه من الخبراء 

والمختصين من داخل الشركة أو خارجها بعد موافقة مجلس 

بير وعالقته اإلدارة، على أن تضمن تقريرها اسم الخ

 التنفيذية. بالشركة أو اإلدارة

المادة الثانية 

والخمسون: دراسة 

 الموضوعات.

 الباب الرابع: لجان الشركة.

 الفصل الثاني: لجنة المراجعة.

 تشكيل لجنة المراجعة: -9.0

تشكل بقرار من الجمعية العامة للشركة بناء على توصيات 

لجنة  المجلس لجنة مراجعة وفق قواعد إختيار أعضاء

المراجعة ومدة عضويتهم وتحدد مهام اللجنة وأسلوب 

وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بحيث يجب أن يكون 

  رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقالً.

  تعيين األعضاء ومدة العضوية: -

مجلس اإلدارة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة لمدة  يعين

ثالث سنوات بعد الحصول على عدم الممانعة من قبل 

المؤسسة كتابةً ويحق لمجلس اإلدارة التجديد للجنة 

 تكوين اللجنة: -9.0

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة مراجعة 

من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو 

مستقل على األقل و أال تضم أياً من أعضاء مجلس اإلدارة 

التنفيذيين، ويجب أالَ يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن 

الشؤون (، ويكون من بينهم مختص ب5( وأالَ يزيد عن )3)

 المالية والمحاسبية. 

يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقالً، وتصدر 

الجمعية العامة للشركة بناءاً على اقتراح من مجلس اإلدارة 

قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وتحدد 

المادة الرابعة 

والخمسون: تكوين 

 لجنة المراجعة.
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المراجعة أو أحد أعضائها لمدة ثالث سنوات أخرى لمرة 

 واحدة فقط. 

في حال إنتخاب مجلس إدارة جديد، لمجلس اإلدارة تعيين 

جدد للجنة المراجعة بعد الحصول على عدم ممانعة  أعضاء

 المؤسسة كتابةً. 

من الجدير الذكر بأن للمؤسسة إلغاء عدم ممانعتها على 

تعيين أي عضو أو أعضاء للجنة المراجعة في حال مخالفة 

أي منهم ألحكام هذه الالئحة أو أحكام نظام مراقبة شركات 

أحكام اللوائح  التأمين التعاوني والئحته التنفيذية أو

والتعليمات األخرى ذات عالقة وأن تتخذ اإلجراءات التي 

 تراها مالئمة في حق الشركة والشخص المعني. 

بعد الحصول على عدم ممانعة من المؤسسة كتابةً، لمجلس 

اإلدارة الحق بعزل أي من أعضاء لجنة المراجعة في حال 

 الئحة لجانفقدانه شروط العضوية أو إرتكابه مخالفة ألحكام 

المراجعة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين أو أحكام 

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية أو 

 أحكام اللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة. 

يحق لعضو لجنة المراجعة اإلستقالة شريطة أن يقدم طلب 

ر من تاريخ نفاذ إستقالته مسبقاً لمجلس اإلدارة قبل شه

إستقالته، وعلى الشركة إشعار المؤسسة كتابةً بإستقالة 

عضو لجنة المراجعة وأسباب إستقالته وتزويد المؤسسة 

( أيام عمل من تاريخ 5بصورة من طلب اإلستقالة خالل )

اإلستقالة. يعد العضو مستقيالً من عضوية لجنة المراجعة إذا 

عن حضور إجتماعات تخلف دون عذر يقبله مجلس اإلدارة 

 لجنة المراجعة ألكثر من ثالث جلسات متتالية. 

إذا شغر مركز أحد أعضاء لجنة المراجعة أثناء مدة 

العضوية، يعين مجلس اإلدارة خالل مدة أقصاها شهر من 

شغور هذا المنصب بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة 

لجديد كتابةً عضواً آخر في المركز الشاغر، ويكمل العضو ا

 مدة سلفه. 

تنتهي عضوية عضو لجنة المراجعة مباشرةً إذا حدث أي 

تغير من شأنه اإلخالل بشروط العضوية الواردة في الئحة 

لجان المراجعة في شركات التامين و/أو إعادة التأمين أو أي 

لوائح أو تعليمات أو قرارات اخرى تصدرها المؤسسة. 

ة كتابةً فور حدوث وعلى عضو لجنة المراجعة إبالغ الشرك

هذا التغير. وال يجوز لعضو لجنة المراجعة حضور أي 

 إجتماع للجنة يعقد بعد تاريخ حدوث التغير.  

    تنظيم العضوية:

يجب أالَ يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثالث أعضاء  

وأالَ يزيد عن خمسة أعضاء بحيث يكون أغلبهم من خارج 

مجلس اإلدارة. ويجب أال يكون عضو لجنة المراجعة من 

المديرين التنفيذيين في الشركة أو موظفيها أو مستشاريها 

ة رواليجوز لمن كان يعمل خالل السنتين الماضيتين في اإلدا

التنفيذية أو المالية للشركة أو لدى مراجع حسابات الشركة 

أن يكون عضواً في لجنة المراجعة. باإلضافة، يجب أال يكون 

عضو اللجنة أحد األعضاء و/أو األعضاء التنفيذيين في  

مهام اللجنة وأسلوب وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. 

ل خالل السنتين الماضيتين في اإلدارة واليجوز لمن كان يعم

التنفيذية أو المالية للشركة أو لدى مراجع حسابات الشركة أن 

 يكون عضواً في لجنة المراجعة.
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مجلس اإلدارة أو مديري أو موظفي أو مستشاري أو 

ومنهم  منسوبي أو ممثلي أحد األطراف ذوي العالقة بالشركة

 على سبيل المثال ال الحصر التالي:

 - كبار المساهمين أو المؤسسين. 

 - المراجعون الخارجيون. 

 - الموردون.  

 - عمالء الشركة.  

 -  األشخاص اإلعتباريون الذين تربطهم عالقة مالية أو

تجارية أو قرابة من الدرجة األولى بمجلس إدارة الشركة أو 

 الموظفين التنفيذيين في الشركة. 

يجب أال يكون عضو لجنة المراجعة عضواً في مجلس 

اإلدارة أو لجنة المراجعة ألي شركة أخرى تعمل في قطاع 

 ية السعودية. التأمين في المملكة العرب

يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة المرشح لعضوية اللجنة 

مستقالً وال يجوز ألي عضو من أعضاء لجنة المراجعة أن 

يخدم بشكل تزامني في لجان مراجعة ألكثر من أربع شركات 

 عامة. 

على مجلس اإلدارة ضمان أن أعضاء لجنة المراجعة 

بمسؤولياتهم. ويجب أن مؤهلون بشكل مناسب لإلضطالع 

يمتلك عضوان على األقل من أعضاء اللجنة، بمن فيهما 

رئيس اللجنة، خبرات حديثة وذات صلة في مجال المحاسبة 

  .واإلدارة المالية

    تعيين رئيس وسكرتير اللجنة: -9.0

يعين مجلس اإلدارة أحد أعضاء لجنة المراجعة رئيساً لها 

كتابةً بحيث ال يجوز  بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة

أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضواً في لجنة المراجعة أو 

رئيساً لها. وال يجوز أن يكون لرئيس لجنة المراجعة صلة 

قرابة أو عالقة مالية أو تجارية مع أي عضو من أعضاء 

مجلس اإلدارة وعالقة مع اإلدارة العليا بالشركة تؤثر على 

 إستقالليته. 

مراجعة سكرتيراً لها من موظفي الشركة يتولى تعين لجنة ال

أعمالها اإلدارية وإعداد محاضر إجتماعاتها والتأكد من 

توقيع رئيس اللجنة على هذه المحاضر، وجدولة مواعيد 

إجتماعات لجنة المراجعة بالتنسيق مع رئيسها وال يجوز أن 

يكون سكرتيراً ألي لجنة أخرى من لجان مجلس اإلدارة. 

ير لجنة المراجعة توثيق وحفظ محاضر وعلى سكرت

 إجتماعات لجنة المراجعة في سجل خاص بذلك.

 اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها:

من  عمال الشركة والتحققأبالمراقبة على  اللجنة تختص

نظمة الرقابة أسالمة ونزاهة التقارير و القوائم المالية و 

 بصفة خاصة ما يلي: ةالداخلية فيها، وتشمل مهام اللجن

  :التقارير المالية 

 اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها:

عمال الشركة والتحقق من سالمة أتختص بالمراقبة على 

نظمة الرقابة الداخلية أونزاهة التقارير و القوائم المالية و 

 بصفة خاصة ما يلي: ةفيها، وتشمل مهام اللجن

 التقارير المالية:

المادة الخامسة 

والخمسون: 

اللجنة  اختصاصات

وصالحياتها 

 . ومسؤولياتها
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القوائم المالية السنوية والربع سنوية األولية مع مناقشة  -1

المراجعين الخارجيين واإلدارة العليا للشركة قبل عرضها 

 االدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.على مجلس 

دراسة ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية  -2

األولية وإبداء الرأي الفني فيما إذا كانت تقارير مجلس 

اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة 

وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين 

ييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج تق

عملها واستراتيجياتها ورفع التوصية لمجلس اإلدارة 

 .بشأنها

مراجعة تقارير المراجعين الخارجيين ورفع التوصيات  -3

 بشأنها لمجلس اإلدارة. 

دراسة تقارير الخبير اإلكتواري ورفع التوصيات بشأنها  -4

 لمجلس اإلدارة. 

ة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير دراس -5

المالية والحسابات، والبحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير 

المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في 

 الشركة أو مراجع الحسابات.

التحقق من التقديرات المحاسبية في الشركة و إبداء الرأي  -6

 اإلدارة في شأنها.والتوصية  لمجلس 

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء  -7

 الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

 :المراجعة الداخلية 

تعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع  -1

 الداخلي بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابةً. 

إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع التأكد من إستقالل  -2

الداخلي في أداء مهامهم، والتحقق من عدم وجود أي قيد على 

 أعمالهم أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلباً على أعمالهم.

دراسة خطة المراجعة للمراجعين الداخليين والخارجيين  -3

 والتنسيق بين المراجعين الداخليين والخارجيين. 

إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع  مراجعة تقارير -4

الداخلي ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات 

 الواردة فيها ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة. 

تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال إدارة  -5

 المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي. 

خليين والخارجيين إلجراءات دراسة تقييم المراجعين الدا -6

 الرقابة الداخلية. 

تحديد قيمة الراتب الشهري والمكافأة التشجيعية والمكافآت  -7

األخرى إلدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي بما 

واعالناتها مراجعة القوائم والبيانات المالية للشركة  -1

المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها على مجلس االدارة، 

 بداء رأيها.إلضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها و

دارة ذا كان تقرير مجلس اإلإداء الرأي الفني فيما إب -2

ومفهومة  ةوالقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازن

وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين 

و الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج أتقييم المركز 

 عملها واستراتيجياتها.

و غير مألوفة تتضمنها التقارير أي مسائل مهمة أدراسة  -3

ي مسائل يثيرها أالمالية والحسابات، والبحث بدقة في 

و مسؤول أو من يتولى مهامه أالمدير المالي للشركة 

 ات.و مراجع الحسابأااللتزام في الشركة 

ء بداإالتحقق من التقديرات المحاسبية في الشركة و  -4

 دارة في شأنها.الرأي والتوصية  لمجلس اإل

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء  -5

 الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

 :المراجعة الداخلية 

دارة إخلية والمالية ودادراسة ومراجعة نظم الرقابة ال -1

عداد تقرير مكتوب إ، والدرع العربي المخاطر في شركة

يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته 

ن يودع أعمال تدخل في نطاق اختصاصاتها، على أمن 

دارة نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشرطة مجلس اإل

 يام علىأالرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة 

قل، لتزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه ويتلى األ

 ثناء انعقاد الجمعية.أالتقرير 

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات  -2

 التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.

الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي  -3

شركة إن وجدت، للتحقق من وإدارة المراجعة الداخلية في ال

توافر الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام 

المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة 

تقديم توصياتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه، واذا لم 

 توص بذلك فعليها بيان األسباب في التقرير السنوي.

 إدارة أو وحدة مدير لس اإلدارة بتعيينالتوصية لمج -4

 مكافآته. الداخلي واقتراح المراجع أو الداخلية المراجعة

 :مراجعة الحسابات 

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مراجعي الحسابات  -1

وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التأكد من استقاللهم 

 ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
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يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمد من قبل مجلس 

 اإلدارة. 

لية والمالية وإدارة دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخ -8

المخاطر في شركة الدرع العربي للتأمين، وإعداد تقرير 

مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم 

، على أن وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصاتها

يودع مجلس اإلدارة نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز 

الجمعية العامة بعشرة أيام الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد 

على األقل، لتزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه 

 ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

 :مراجعة الحسابات 

التوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة على تعيين أو إعادة  -1

 تعابهمأ دوعزلهم وتحديتعيين المراجعين الخارجيين، 

دائهم بعد التأكد من استقاللهم ومراجعة نطاق أوتقييم 

ويشمل هذا ضمان تمتع عملهم وشروط التعاقد معهم 

المراجعين الخارجيين المرشحين بالخبرة الالزمة 

 . لمراجعة أعمال شركات التأمين و/أو إعادة التأمين

التأكد من إستقالل المراجعين الخارجيين عن الشركة  -2

ومدى رة العليا في الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدا

خذ في االعتبار القواعد عمال المراجعة، مع األأفعالية 

 والمعايير ذات الصلة.

دراسة السياسات المحاسبية الهامة وإجراءاتها  -3

 والتغيرات التي قد تجرى عليها. 

تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال  -4

 المراجعين الخارجيين. 

ين كيانات المجموعة والعمليات دراسة العمليات فيما ب -5

باإلضاقة إلى دراسة تقارير  مع األطراف ذوي العالقة

مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة 

 ما اتخذ بشأنها. 

عماله، أمراجعة خطة مراجع حسابات الشركة و -6

دارية تخرج عن إو ةعماالً فنيأوالتحقق من عدم تقديمه 

 بداء مرئياته حيال ذلك.إعة، وعمال المراجأنطاق 

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات.   -7

 :ضمان االلتزام 

تعيين وعزل مدير إدارة اإللتزام أو مسؤول اإللتزام بعد  -0

 الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابةً. 

التأكد من إستقاللية إدارة اإللتزام أو مسؤول اإللتزام في  -9

أداء مهامها، والتحقق من عدم وجود أي قيد على 

 أعمالها أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلباً على أعمالها. 

 دراسة خطة االلتزام وإقرارها ومتابعة تنفيذها.  -3

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته،  -2

ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد 

 والمعايير ذات الصلة.

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق  -3

من عدم تقديمه أعماالً فنية وإدارية تخرج عن نطاق أعمال 

 يال ذلك.المراجعة، وإبداء مرئياته ح

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات. -4

دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم  -5

 المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

 :ضمان االلتزام 

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ  -13

 جراءات الالزمة بشأنها.الشركة اإل

نظمة واللوائح والسياسات التزام الشركة باألالتحقق من  -14

 والتعليمات ذات العالقة.

ن تجريها الشركة أمراجعة العقود والتعامالت المقترح  -15

لى إطراف ذوي العالقة، وتقديم ماتراه بشأنها مع األ

 مجلس االدارة.

دارة بما تراه من مسائل ترى لى مجلس اإلإالرفع  -16

توصياتها بالخطوات  بداءإجراء بشأنها، وإضرورة اتخاذ 

 يلزم اتخاذها. يالت
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دراسة تقارير إدارة الرقابة النظامية أو المراقب النظامي  -4

 ع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة. ورف

تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال إدارة  -5

 اإللتزام أو مسؤول اإللتزام. 

دراسة مالحظات المؤسسة والجهات اإلشرافية والرقابية  -6

ذات العالقة بشأن أي مخالفات نظامية أو طلب إجراءات 

 تصحيحية ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة. 

مان إلتزام الشركة بتطبيق مقترحات وتوصيات ض -2

الخبير اإلكتواري عندما تكون إلزامية بموجب اللوائح 

والتعليمات الصادرة عن المؤسسة والجهات اإلشرافية 

 والرقابية ذات العالقة. 

متابعة التقارير الصادرة من المؤسسة والمكافأة  -8

لية التشجيعية والمكافآت األخرى إلدارة المراجعة الداخ

أو المراجع الداخلي بما يتماشى مع اللوائح الداخلية 

والتحقق من اتخاذ للشركة المعتمد من قبل المجلس 

 جراءات الالزمة بشأنها.الشركة اإل

تحديد قيمة الراتب الشهري والمكافأة التشجيعية  -2

والمكافآت األخرى إلدارة االلتزام أو مسؤول االلتزام بما 

لية للشركة المعتمد من قبل يتماشى مع اللوائح الداخ

 مجلس اإلدارة.

التأكد من توافر الئحة مكتوبة خاصة بقواعد السلوك  -01

المهني بعد إعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة 

 لضمان القيام بأنشطة الشركة بطريقة عادلة وأخالقية. 

متابعة الدعاوى القضائية المهمة ومرفوعة إما من  -00

الشركة أو ضدها مع مدير إدارة االلتزام أو مسؤول 

 االلتزام، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس اإلدارة. 

ن تجريها الشركة أمراجعة العقود والتعامالت المقترح  -12

لى إطراف ذوي العالقة، وتقديم ماتراه بشأنها مع األ

 رة.مجلس االدا

 حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة.:

ذا حدث تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات إ

 ةخذ بتوصية اللجنذا رفض المجلس األإدارة، ومجلس اإل

ييم تعابه وتقأبتعيين مراجع حسابات للشركة وعزله وتحديد 

و تعيين المراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس أدائه أ

 خذه بها.أومبرراتها، وسبب عدم  ةدارة توصية اللجناإل

  :مسؤولية اللجنة -9.0

لجنة المراجعة مسؤولين أمام المؤسسة أعضاء  يكون

الشركة عن تنفيذ والمساهمين في الشركة ومجلس إدارة 

أحكام الئحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/أو إعادة 

التأمين وعن تنفيذ خطة عمل لجنة المراجعة الصادرة بقرار 

مجلس اإلدارة. باإلضافة، يجب على أعضاء اللجنة أثناء 

تأدية مهامهم تقديم مصلحة الشركة على أي إعتبارات أخرى 

 م. قد تؤثر على أعمالهم وقراراته

 حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة.:

ذا حدث تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات إ

 ةخذ بتوصية اللجنذا رفض المجلس األإدارة، ومجلس اإل

قييم تعابه وتأبتعيين مراجع حسابات للشركة وعزله وتحديد 

و تعيين المراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس أدائه أ

 خذه بها.أومبرراتها، وسبب عدم  ةدارة توصية اللجناإل

المادة السادسة 

والخمسون: حدوث 

تعارض بين لجنة 

المراجعة ومجلس 

 اإلدارة.
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  إجتماعات اللجنة: -9.9

تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها  

( اجتماعات خالل السنة المالية للشركة، بما فيها 4عن )

السنوي مع مجلس اإلدارة ويجب إعداد محاضر اإلجتماع 

 اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها.

ويمكن للجنة المراجعة متى ما دعت الحاجة، عقد إجتماعات 

 أخرى إستجابةً ألي من التالي على سبيل المثال ال الحصر:

 0- .طلب من رئيس مجلس اإلدارة 

 9- الداخلي أو  الحاالت التي يطلب فيها المراجع الخارجي أو

مسؤول اإللتزام أو الخبير اإلكتواري عقد إجتماع مع لجنة 

 المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 3-  ،إجتماعات بشأن المسائل المالية ومسائل المراجعة

المسائل النظامية، تعارض المصالح، قواعد سلوك المهني 

  واألخالق.

  :قرارات اللجنة -9.3

باإلغلبية، وفي حال تساوي  المراجعة لجنة قرارات تصدر

عدد األصوات بعد صوت رئيس لجنة المراجعة مرجحاً، على 

أن يثبت سكرتير لجنة المراجعة آراء جميع األطراف في 

محضر اإلجتماع وال يجوز التصويت على قرارات لجنة 

 المراجعة بالنيابة أو الوكالة عن أحد األعضاء. 

عة وقرارات ذا حدث تعارض بين توصيات لجنة المراجإ

 ةخذ بتوصية اللجنذا رفض المجلس األإدارة، ومجلس اإل

ييم تعابه وتقأبتعيين مراجع حسابات للشركة وعزله وتحديد 

و تعيين المراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس أدائه أ

 خذه بها.أومبرراتها، وسبب عدم  ةدارة توصية اللجناإل

  إجتماعات اللجنة: -9.4

تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها 

( اجتماعات خالل السنة المالية للشركة. ويجب إعداد 6عن )

 محاضر اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها. 

وتجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات 

 الداخلي الشركة ومع المراجع الداخلي للشركة وللمراجع

 كلما المراجعة لجنة مع االجتماع طلب الحسابات ومراجع

 إلى ذلك. الحاجة دعت

المادة السابعة 

والخمسون: اجتماعات 

 لجنة المراجعة.

 ترتيبات تقديم الملحوظات: -9.0

على لجنة المراجعة مراجعة الترتيبات التي تتيح للعاملين في 

ي تجاوز في التقارير المالية أالشركة تقديم مالحظاتهم بشأن 

، وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه ةغيرها بسري وأ

و أالترتيبات بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ 

 مناسبة. ةجراءات متابعإو تتبنى أالتجاوز 

 ترتيبات تقديم الملحوظات: -9.0

على لجنة المراجعة مراجعة الترتيبات التي تتيح للعاملين في 

ي تجاوز في التقارير المالية أالشركة تقديم مالحظاتهم بشأن 

، وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه ةو غيرها بسريأ

و أالترتيبات بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ 

 مناسبة. ةجراءات متابعإو تتبنى أالتجاوز 

المادة الثامنة 

 والخمسون: 

ترتيبات تقديم 

 الملحوظات.

 صالحيات لجنة المراجعة: -9.5

 داء مهامها:أالمراجعة في سبيل  ةللجن

 حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها. -1 -1

و أدارة عضاء مجلس اإلأو بيان من أيضاح إي أطلب  -2 -2

 دارة التنفيذية.اإل

دارة دعوة الجمعية العامة للشركة ن تطلب من مجلس اإلأ -3

 وأو كانت الشركة تتعرض ألضرار أعاق عملها أذا إلالنعقاد 

 جسيمة.خسائر 

  :خطة عمل لجنة المراجعة -9.0

 صالحيات لجنة المراجعة: -9.9

 داء مهامها:أالمراجعة في سبيل  ةللجن

 حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها. -1 -3

و أدارة عضاء مجلس اإلأو بيان من أيضاح إي أطلب  -2 -4

 دارة التنفيذية.اإل

دارة دعوة الجمعية العامة للشركة ن تطلب من مجلس اإلأ -3 -5

و كانت الشركة تتعرض ألضرار أعاق عملها أذا إلالنعقاد 

 و خسائر جسيمة.أ

 

المادة التاسعة 

والخمسون: صالحيات 

 لجنة المراجعات.
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وضع دليل عمل لها معتمد بقرار من لجنة المراجعة  على

مجلس اإلدارة يتضمن قواعد ومسؤوليات وإلتزمات لجنة 

المراجعة. كما يجب على لجنة المراجعة وضع خطة عمل 

سنوية مفصلة تتضمن المواضيع الرئيسية التي ستقوم 

 عاتها. ببحثها خالل السنة ومواعيد إجتما

 تقرير لجنة المراجعة: -9.6

 أدائها تفاصيل على المراجعة لجنة تقرير يشتمل أن يجب -1 -1

 الشركات نظام في عليها المنصوص ومهامها الختصاصاتها

 مدى في ورأيها توصياتها يتضمن أن على التنفيذية، ولوائحه

 في المخاطر وإدارة والمالية الداخلية الرقابة نظم كفاية

 .الشركة

ً  اإلدارة مجلس يودع أن يجب -2 -2  لجنة تقرير من كافية نسخا

 الموقع في يُنشر وأن يالرئيس الشركة مركز في المراجعة

 نشر عند للسوق اإللكتروني والموقع للشركة اإللكتروني

 من يرغب من لتمكين العامة الجمعية النعقاد الدعوة

 ملخص ىقويتل منه نسخة على الحصول في المساهمين

 .العامة الجمعية انعقاد أثناء التقرير

 الباب الرابع: لجان الشركة.

 الفصل الثالث: لجنة المكافأت.

 تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى لجنة 

رئيس مجلس اإلدارة أو من غير الترشيحات والمكافآت، 

أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، سواء من المساهمين أو 

على أن يكون من ضمن األعضاء  عضوان  من غيرهم

  مستقالن.

تصدر الجمعية العامة للشركة الئحة عمل لجنة الترشيحات 

مكافآت على أن تشمل ضوابط، وإجراءات، ومهام اللجنة وال

بحيث يعين أعضائها وفق القواعد الصادرة عن الجمعية العامة 

بناًء على االقتراح من مجلس اإلدارة على أن تتضمن القواعد 

 مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

 تشكيل لجنة المكافآت: -0 -9.3

تسمى لجنة تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة 

( أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة 3المكافآت، من )

التنفيذيين، سواء من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون 

 من بينهم عضو مستقل واحد على األقل.

بحيث يعين أعضائها وفق القواعد الصادرة عن الجمعية 

العامة بناًء على االقتراح من مجلس اإلدارة على أن تتضمن 

  القواعد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

المادة الستون: تشكيل 

 لجنة المكافأت. 

 إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت: -3.0

لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماعاتها بصفة دورية  تعقد

وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بحيث تعقد إجتماعين على األقل 

ضمن مناقشتها جتماعات تتإعداد محاضر إويجب سنوياً. 

 وترفع اللجنة تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.  وتوصياتها

 اجتماعات لجنة المكافآت: -3.0

تجتمع لجنة المكافآت كل "سنة" على األقل وكلما دعت 

عداد محاضر اجتماعات تتضمن إويجب الحاجة إلى ذلك، 

 مناقشتها وتوصياتها.

والستون:  لثةالمادة الثا

اجتماعات لجنة 

 المكافآت.

 الباب الرابع: لجان الشركة.

 الفصل الرابع.
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 ) كما ذكر من قبل (تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى لجنة 

رئيس مجلس اإلدارة أو من غير الترشيحات والمكافآت، 

أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، سواء من المساهمين أو 

يكون من ضمن األعضاء  عضوان على أن  من غيرهم

  مستقالن.

تصدر الجمعية العامة للشركة الئحة عمل لجنة الترشيحات 

والمكافآت على أن تشمل ضوابط، وإجراءات، ومهام اللجنة 

بحيث يعين أعضائها وفق القواعد الصادرة عن الجمعية 

العامة بناًء على االقتراح من مجلس اإلدارة على أن تتضمن 

 عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. القواعد مدة

 تشكيل لجنة الترشيحات والمكافات: -4.0

دارة الشركة ما يسمى بلجنة إتشكل بقرار من مجلس 

دارة عضاء مجلس اإلأعضاء من غير أ (3)الترشيحات من 

 ن يكونأو من غيرهم على أالتنفيذيين سواء من المساهمين 

 ة. تصدر الجمعية العامقلمن بينهم عضو مستقل على األ

للشركة الئحة عمل لجنة الترشيحات على أن تشمل ضوابط 

وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار 

 أعضائهاومدة عضويتهم ومكافآتهم.

3.9-  

المادة الرابعة 

والستون: تشكيل لجنة 

 الترشيحات.

 إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:) كما ذكر من قبل ( -3.9

لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماعاتها بصفة دورية وكلما  تعقد

دعت الحاجة إلى ذلك، بحيث تعقد إجتماعين على األقل سنوياً. 

 جتماعات تتضمن مناقشتها وتوصياتهاإعداد محاضر إويجب 
 وترفع اللجنة تقاريرها إلى مجلس اإلدارة. 

 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافات: -4.0

 لقألعلى ا مرتينات بصفة دورية شيحترنة اللجتمع تج

اضر محب إعداد يجذلك، و إلى الحاجة، وكلما دعت سنوياً 

  .اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها

المادة السابعة 

والستون: اجتماعات 

 لجنة الترشيحات.

 نشر إعالن الترشح: -3.0

عالن في الموقع إنشر  والمكافآت على لجنة الترشيحات

يلة ي وسألكتروني للشركة وفي موقع السوق المالية وفي اإل

شخاص خرى تحددها الجهة المختصة، وذلك لدعوة األأ

 قىبن يأدارة على الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس اإل

 لمدة التقل عن شهر من تاريخ األعالن.باب الترشيح مفتوحاً 

 

 نشر إعالن الترشح: -4.0

 لكترونيالموقع اإلعالن في إعلى لجنة الترشيحات نشر 

ذا كانت مدرجة بها و في إللشركة وفي موقع السوق المالية 

خرى تحددها الجهة المختصة، وذلك لدعوة أي وسيلة أ

 دارةشخاص الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس اإلاأل

 سبوعين من تاريخأن يظل باب الترشيح مفتوحاً لمدة أعلى 

 عالن.اإل

المادة الثامنة 

إعالن  نشروالستون: 

 الترشيح.

 حق المساهم في الترشيح: -3.9

مع مراعاة ماورد في هذا النظام واحكامه يحق لكل مساهم  -3.3

في الشركة ترشيح نفسه او غيرهلعضوية مجلس اإلدارة 

 تبعا ألحكام نظام الشركات ولوائحة التنفيذية.

المادة التاسعة  لم يذكر. -4.9

والستون: حق المساهم 

 في الترشيح.

 لجان الشركة.الباب الرابع: 

 الفصل الخامس: لجنة إدارة المخاطر.

 تشكيل لجنة إدارة المخاطر: -5.0

يتم تشكيل لجنة إدارة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة وتعيين 

 أعضاءها وفق التعليمات الصادرة عن الجمعية العامة. 

( أعضاء من 3تتكون لجنة إدارة المخاطر على األقل من )

غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو 

من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل 

. ويجب أن يتمتع وتكون اللجنة برئاسة عضو غير تنفيذي

أعضاؤها بمستوى مالئم من المعرفة في إدارة المخاطر 

 وترفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.الشؤون المالية و

 تشكيل لجنة إدارة المخاطر: -5.9

دارة إدارة لجنة تسمى بلجنة تشكل بقرار من مجلس اإل

دارة عضاء مجلس اإلأعضاء من غير أ (3)المخاطر من 

 ن يكونأو من غيرهم على أالتنفيذيين سواء من المساهمين 

ن يتوافر في أقل، على من بينهم عضو مستقل على األ

دارة المخاطر إفي  ةعضائها مستوى مالئم من المعرفأ

  والشؤون المالية.

4.3-  

المادة السبعون: تشكيل 

 لجنة إدارة المخاطر.
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 لجنة إدارة المخاطر: اختصاصات -5.3

 على النحو التالي: لجنة إدارة المخاطر سؤولياتتتلخص م

دارة المخاطر بما وضع استراتيجيات وسياسات شاملة إل -1 -

نشطة الشركة والتحقق من تنفيذها أيتناسب مع طبيعة وحجم 

على المتغيرات الداخلية والخارجية  تها وتحديثها بناءً اومراع

 للشركة.

 ووضع خطة للطوارئ. المخاطر إدارة سياسات مراجعة -9 -

تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة  -3 -

 حقق من عدم تجاوز الشركة له.والحفاظ عليه والت

تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها  إعادة -4 -

)من خالل إجراء إختبارات التحمل على سبيل لها بشكل دوري

 المثال(.

تقارير مفصلة إلى مجلس اإلدارة حول التعرض  رفع -5 -

 للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر. 

لمجلس اإلدارة حول المسائل المتعلقة تقديم التوصيات  -6 -

 بإدارة المخاطر.

التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة النشاط  -7 -

بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خالل الـ 

 ( شهراً القادمة.12)

دارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية إشراف على نظام اإل -8 -

عة المخاطر التي قد تتعرض لها نظم و آلية تحديد وقياس ومتاب

 وجه القصور بها.أالشركة، وذلك لتحديد 

عداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات إ -9 -

 دارة.لى مجلس اإلإدارة هذه المخاطر ورفعها المقترحة إل

 ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر. -11 -

المخاطر ووضع  دارةمراجعة الهيكل التنظيمي إل -11 -

 توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.

التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة  -12 -

 التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.

التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر المحيطة  -13 -

 بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.

اجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر على مر -14 -

 إدارة المخاطر بالشركة.

5.4-  

 اختصاصات لجنة إدارة المخاطر: -5.5

 تختص اللجنة بما يلي:

 1- دارة المخاطر بما وضع استراتيجيات وسياسات شاملة إل

نشطة الشركة والتحقق من تنفيذها أيتناسب مع طبيعة وحجم 

على المتغيرات الداخلية والخارجية  تها وتحديثها بناءً اومراع

 للشركة.

 2-  تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها

 الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.

  ،التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة النشاط بنجاح

 (12)مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خالل الـ 

 ة.شهراً القادم

 3- دارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية إشراف على نظام اإل

نظم و آلية تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض 

 وجه القصور بها.ألها الشركة، وذلك لتحديد 

 4- عادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها إ

 لها بشكل دوري .

 5- مخاطر والخطوات عداد تقارير مفصلة حول التعرض للإ

 دارة.لى مجلس اإلإدارة هذه المخاطر ورفعها المقترحة إل

 6-  تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة

 المخاطر.

 7- .ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر 

 8- دارة المخاطر ووضع مراجعة الهيكل التنظيمي إل

 قبل مجلس اإلدارة. توصيات بشأنه قبل اعتماده من

 9-  التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة

 التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.

 11-  التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر المحيطة

 بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.

 11-  تؤثر علىمراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد 

 إدارة المخاطر بالشركة.

 12-  تحديد المخاطر الناشئة واقتراح الخطوات التصحيحية

 للحد منها وضبطها.

 13- .وضع خطة للطوارئ 

 14-  التنسيق مع اإلدارة العليا لضمان فعالية وكفاءة نظام إدارة

 المخاطر بالشركة.

يجب أن تقوم وظيفة إدارة المخاطر بأعمالها وأنشطتها بما 

توافق مع الئحة إدارة المخاطر و أي متطلبات رقابية أو ي

إشرافية أخرى صادرة عن المؤسسة، ويجب أن تكون وظيفة 

إدارة المخاطر مستقلة عن وظيفة االكتتاب. يجب أن يتناسب 

عدد العاملين في وظيفة المخاطر ومستوى معرفتهم وخبراتهم 

المادة الحادية 

والسبعون: 

اختصاصات لجنة إدارة 

 المخاطر.
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تعين مع حجم وطبيعة ومدى تعقيد أعمال الشركة، على أن 

الشركة بحد أدنى مسؤوالً عن إدارة المخاطر للتأمين العام 

والصحي. يمكن أن ترفع وظيفة إدارة المخاطر تقاريرها إلى 

الرئيس التنفيذي أو أي تنفيذي آخر، ويجب أن يتاح لمدير إدارة 

المخاطر االتصال المباشر مع لجنة إدارة المخاطر دون 

 عرقلة.

 اللجنة التنفيذية:  -5.0

 تشكيل اللجنة التنفيذية: -5.9

يتم تشكيل اللجنة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة وتعيين 

أعضاءها بما يتوافق مع النظام األساسي للشركة وأي تعليمات 

 صادرة عن الجمعية العامة. 

و اتتكون اللجنة التنفيذية من أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين 

ويجب أال يقل عدد أعضاء اللجنة من خارج مجلس اإلدارة 

 (.5( وال يزيد عن خمسة )3عن ثالثة )

سنوات وال تقل عن سنة واحدة  3التزيد عن مدة العضوية:  

وتنتهي العضوية عضو اللجنة بإنتهاء مدة عضويته في 

 اإلدارة.مجلس 

 صالحيات اللجنة: -4.0

لتتمكن اللجنة من القيام بمسؤولياتها، يفوض مجلس االدارة لها 

 الصالحيات التالية:

 الجهات التالية:الحصول على المعلومات التي تحتاجها من  -1 .1

 -  .موظفي الشركة 

 -  المستشارين القانونيين والمهنيين من داخل أو خارج

 الشركة. 

 -  .أي طرف داخلي أو خارجي آخر 

دعوة موظفي الشركة المختصين لحضور اجتماعات  -2 .2

  اللجنة لمناقشتهم متى تطلب االمر ذلك.

االستعانة بمن تراه من االستشاريين والخبراء المختصين  -3 .3

 لمساعدتها على تقويم مايعرض عليها من الدراسات والخطط.

على الشركة، إن دراسة الفرص االستثمارية التي تعرض  -4

كان في مجال شراء أسهم أو حصص في شركات قائمة، أو 

 االستحواذ على شركات تعمل في نفس المجال.

تكليف جهات استشارية وبيوت خبرة بعمل الدراسات  -5

الالزمة والتوصية بالشراء إلى مجلس اإلدارة بعد التشاور مع 

 .لجنة االستثمار

دون أن يكون ذلك تحديداً  - يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها

 : ما يلي - لمهامها

 -  إعداد وتنفيذ كافة األعمال والبرامج الخاصة بنشاط الشركة والتي

 . هي من اختصاص اللجنة ومناقشتها قبل إقرارها

 -  المساهمة في إنفاذ أهداف ومهام الشركة المنصوص عليها في

 .النظام األساسي مما يدخل في اختصاص اللجنة

 -  المساهمة في إنفاذ ما كل ما يخص اللجنة من الرؤية المستقبلية

 .للشركة وأهدافها واستراتيجياتها والخطط التنفيذية لها

5.0-   
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 -  االستعانة كلما دعت الحاجة بالمستشارين إما من أعضاء اللجنة

 . أو من خارجها بهدف مساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها

 -  مواضيع واتخاذ التوصيات دراسة كل ما يحال إلى اللجنة من

 . المناسبة بشأنها

للجنة صالحية إجراء االتصاالت واالجتماعات مع جميع الجهات  -

ذات العالقة بمهامها وزيارتها ولها إتخاذ كافة اإلجراءات التي 

 .تعينها على إنفاذ المهام الموكلة إليها

 مسؤولية اللجنة التنفيذية:

 على النحو التالي: اللجنة سؤولياتتتلخص م
التوجيهات اإلستراتيجية للشركة والموافقة على  وضع      - -

األهداف مع اإلدارات وتقديمها لمجلس اإلدارة من أجل 

 الموافقة. 

وضع الخطط المالية وخطط العمل بناًء على التوجه      - -

 اإلستراتيجي للشركة ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة. 

ات والتأكد من أن النتائج المالية تتماشى مع مراقبة العملي -

التوصية للمجلس  أهداف مجلس اإلدارة المعتمدة ورفع

  .عمليات الشركةحول المسائل المتعلقة ب

مراجعة تقارير اإلدارات الدورية وتقييم األداء قبل  -

 إحالتها إلى مجلس اإلدارة للموافقة النهائية. 

 األصول الثابتة.الموافقة على المعامالت المتعلقة ب -

 بشكل سنوي.  دارةلى مجلس اإلإاللجنة داء أرفع تقرير  -

مراجعة الميزانية السنوية والخطط والتحقق في فروق  -

 الميزانية )إن وجدت( قبل إحالتها إلى مجلس اإلدارة. 

 .إلدارةا مجلس إلى هاتقرير جميع تقديم -

 اليومية للعمليات اإلدارة مجلس سلطة بحدود التوصية -

 .اإلدارة مع عليه متفق هو كما

 ةلجن طلب حسب الموظفين كبار تعيين واعتماد مراجعة -

 .والمكافآت الترشيحات

 وإدارة المخاطر. ةالشرك حوكمة سياسات مراقبة -

تتولى مسؤولية اإلشراف على مدونة قواعد السلوك  -

  المهني.

 احكام متعلقة باللجنة التنفيذية: 

دورية وكلما دعت الحاجة اللجنة التنفيذية بصفة تجتمع  -1

( 6إلى ذلك، على أال يقل عدد إجتماعات التنفيذية عن )

عداد محاضر اجتماعات تتضمن إويجب  إجتماعات في السنة.

وترفع اللجنة تقاريرها إلى مجلس  مناقشاتها وتوصياتها

 اإلدارة. 

يلزم مجلس اإلدارة متابعة عمل اللجنة التنفيذية بشكل  -9

 يامها بأعمالها بشكل فعال. دوري للتحقق من ق

يجوز لمجلس اإلدارة عزل وتعيين عضو بديل في أيب  -3

وقت ويحق للعضو ان يعتزل منصبه شرط ان يكون في 

 الوقت المناسب الذي يقبل فيه مجلس اإلدارة. 

الحفاظ على اسرار الشركة وعدم إذاعة المعلومات التي  -4

 وقفوا عليها بسبب مباشرتهم لعملهم.  
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اذا شغر مركز احد اعضاء اللجنة اثناء مدة عضويته  -5 

يجوز لمجلس اإلدارة تعيين عضو اخر في المركز ويكمل 

 العضو الجديد سلفه. 
   

 آلية عمل اللجنة التنفيذية:  -

يجب ان تدرس اللجنة النشاطات المتعلقة بالهدف الموكل  -0

 إليها جيدا.

 يتم عمل جدول زمني لتنفيذ المهام. -9 

يجب على رئيس اللجنة توزيع النشاطات بين أعضاء  -3

اللجنة حيث يتولى كل عضو عددا من النشاطات التي يتحمل 

 مسؤولية تنفيذها.

للعضو الحق في القيام بالعمل مباشرة لتنفيذ المهام  -4

 الموكلة اليه. 

يقدم كل عضو الى رئيس اللجنة افكار وخيارات ممكنة  -5

إليه مع مقارنها معب بعضها البعض لتنفيذ مهامه الموكلة 

 وترشيح األفضل.

تقديم تقرير دوري يوضح فيه مدى التقدم ومدى تنفيذ  -6

 المهام المطلوبة. 

 

 لجنة االستثمار:
 تشكيل لجنة اإلستثمار: -0

يتم تشكيل لجنة اإلستثمار من قبل مجلس اإلدارة وتعيين 

 أعضاءها وفق التعليمات الصادرة عن الجمعية العامة. 

وبحد اقصى  عضاءأ (3)قل من ستثمار على األتتكون لجنة اإل

ويوافق عليها مجلس اإلدارة وتضم اللجنة خمسة أعضاء 

ع تأعضاًء مستقلين وتنفيذيين وغير تنفيذيين، ويجب أن يتم

األعضاء إجماالً بالخبرة الكافية ليتسنى لهم فهم مواضيع 

اإلستثمار، ويجب على اللجنة أيضاً التأكد من تمتع جميع 

األفراد المسؤولين عن أنشطة اإلستثمار ومتابعتها بمستويات 

لى مجلس إترفع تقاريرها كافية من المعرفة والخبرة  و

 دارة.اإل

 مسؤولية لجنة اإلستثمار: -9

تضطلع اللجنة بالمهمة األساسية لإلشراف على محفظة 

وتتلخص , إستثمارات الشركة نيابة عن مجلس اإلدارة

 مسؤوليات لجنة اإلستثمار على النحو التالي:

تطوير وتقييم تنفيذ سياسة اإلستثمار بحيث يتم مراجعتها  - .6

والموافقة عليها سنوياً من قبل مجلس اإلدارة قبل تنفيذها وال 

 تعديلها أو تحديثها إال بموافقة مجلس اإلدارة.يجوز 

متابعة وإقتراح توصيات لمجلس اإلدارة بشأن سياسة  - .2

 واستراتيجية االستثمار.

مراقبة إستثمارات الشركة لتقييم مدى مالءمة إستراتيجية  - .8

اإلستثمار والتوصية بإجراء تغييرات على المجلس حسب 

 االقتضاء.

 لجنة االستثمار: -0

ها عضائأن يعين أن يشكل المجلس لجنة لالستثمار و أيجب 

 التعليمات الصادرة عن الجمعية العامة.وفق 

 خرى، تشملأشرافية إو أخالل بأي متطلبات رقابية ودون اإل

 على سبيل المثال ال الحصر مايلي:واجبات لجنة االستثمار 

 - ها وتنفيذها ئداأعداد سياسة االستثمار ومراجعة إصياغة و

 بصورة سنوية.

 -  صول .داء كل فئة من األأمراجعة 

 - لمخاطر العامة للسياسة االستثمارية.متابعة ا 

 -  دارةلى مجلس اإلإداء المحفظة االستثمارية أرفع تقرير. 

 - نشطة المتعلقة باالستثمار بمتطلبات التأكد من كافة األ

 نظمةالئحة االستثمار الصادرة عن المؤسسة ومتطلبات األ

 خرى ذات العالقة.واللوائح األ

ترفع ، وعضاءأ 3ل من تتكون لجنة االستثمار على االق -

 دارة.لى مجلس اإلإتقاريرها 

5.9-  
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إلدارة على فترات منتظمة حول تقديم تقارير إلى مجلس ا - .2

أداء اإلستثمار مقارنة بالمعايير ذات الصلة التي قد يختارها 

 مجلس اإلدارة )إما مباشرة أو من خالل خبراء اإلستثمار(.

 اإلبالغ عن مجاالت المخاطر في إطار إستراتيجية اإلستثمار. - .01

التأكد من أن اإلستثمارات تتم وفقًا لإلستراتيجية وحدود  .00

 ص األصول ذات الصلة.تخصي

التأكد من أن جميع الموظفين الذين يجرون أنشطة اإلستثمار  - .09

باإلضافة إلى مراقبتها، لديهم مستويات كافية من المعرفة 

 والخبرة.

النظر في تعيين مديري اإلستثمار الخارجيين ورسوم  - .03

 كذل في بما اإلستثمار أداء مراقبة اإلستثمار المرتبطة بها.

 ضمن العوائد أن لضمان الخارجيين، االستثمار مديري أداء

 .المقبولة الحدود

 السيولة وعوائد المناسبة، االئتمان إدارة تشجيع - .04

 ومصالح العامة المنفعة أهداف إلى باإلضافة واإلستثمار،

 .عام بشكلشركة الدرع العربي للتأمين 

 صول .داء كل فئة من األأمراجعة  - .05

 دارة.لى مجلس اإلإداء المحفظة االستثمارية أرفع تقرير  - .06

ة ستثمار بمتطلبات الئحنشطة المتعلقة باإلالتأكد من كافة األ - .02

نظمة واللوائح ستثمار الصادرة عن المؤسسة ومتطلبات األاإل

  خرى ذات العالقة.األ

يتفق أعضاء اللجنة في األجتماع األول  رئيس اللجنة: -3 .08

للجنة مع بداية كل دورة جديدة أو في حالة إعادة تشكيل اللجنة 

على اختيار رئيس للجنة بشرط موافقة مجلس اإلدارة 

 ومؤسسة النقد ذلك كتابيا0 يقوم رئيس اللجنة بالمهام التالية: 

 تنظيم اجتماعات اللجنة. - .02

االخذ بعين األعتبار يحدد جدول اجتماعاتها 0 مع  - .91

 الموضوعات التي ترغب اللجنة في إدراجها.

 تعزيز المشاركة الفعالة لألعضاء. – .90

اإلطالع على جميع المعلومات والوثائق الالزمة لتنفيذ  – .99

 مسؤوليات اللجنة.

إعداد تقارير دورية عن انشطة اللجنة ورفع التوصيات  – .93

 وماتوصلو إليه من أعمال مجلس اإلدارة. 

األعضاء حضور الجمعيات الرئيس او من ينيبه من  عل – .94

 جابة على اسئلة المساهمين. العامة لإل

 عضو اللجنة :  -4 .95

يجب عليه األلتزام بجميع األنظمة واللوائح واالمتناع عن  – .96

 اي أعمال من شأنها اإلضرار بمصلحة الشركة. 

ان يدرك مسؤولياته ومهامه ويخصص الوقت الكافي للقيام  – .92

 بها.

 عدم قبول الهدايا. –  .98

التحضير لالجتماعات وااللتزام بالحضور وعدم التغيب إال  – .92

 لمبرر تقبله اللجنة.

المشاركة الفعالة في االجتماعات عن طريق دراسة  – .31

 الموضوعات ومناقشتها.
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بذل الجد الكافي لمعرفة التطورات التظيمية في جميع  – .30

 المجاالت المتعلقه بمهام اللجان.

 ن: المدعوو -5 .39

يحق ألعضاء اللجنة فقط حضور االجتماعات ويجوز متى  .33

مادعت الضرورة دعوة أشخاص لحضور االجتماع او جزء 

منه على ان اليكون لهم الحق في التصويت على اي قرار 

 للجنة. 

وال يشاركون بالنقاشات اذا لم يطلب منهم ذلك وعليهم عدم  .34

ومايتضمنه افشاء األسرار والمحافظة على سرية االجتماع 

 من نقاشات او مستندات.

تبدأ مدة عمل اللجنة من مدة عمل اللجنة وإنهاء خدماتها:  -6 .35

تاريخ تشكيلها وتنتهي بإنتهاء دورة المجلس او بإنهاء 

خدماتها من قبل المجلس ويجب توافق ان تتوافق مدة عضوية 

 عمل اللجنة مع مدة عضوية المجلس. 

ية أعضاء اللجنة بالكامل يجوز بقرار من اللجنة إنهاء عضو .36

او احدهم بسبب إساءة العضو استخدام صالحياته او منصبه 

الذي يعتبر مضرا للشركة واهدافها وسمعتها0  كما يجوز ألي 

عضو من أعضاء اللجنة تقديم استقالته وذلك بإشعار خطي 

يقدم لرئيس المجلس وتصبح اإلستقاله سارية المفعول من 

   اذا تضمن اإلشعار تاريخ اخر.تاريخ استالم اإلشعار اال

تسقط عضويه أي من األعضاء اذا تخلف عن حضور  .32

اجتماعات اللجنة لثالث اجتماعات متتالية دون اذن مسبق من 

 الرئيس او عذر مقبول.

ويحق للجنة ترشيح عضو بديل في المركز الشاغر ويكمل  .38

العضو الجديد المدة المتبقيه ويأخذ في األعتبار الشروط 

 ب توافرها في عضو اللجنة.  الواج

 مكافآت أعضاء اللجنة وبدالتهم:  -2 .32

 يحق لكل عضو الحصول على مكافئة سنوية 0 وبدل حضور. .41

ويحق له الحصول على تعويض عن تكاليف السفر مقابل  .40

حضور اجتماعات اللجنة من مكان إقامته الى موقع الشركة 

 خرى مرتبطةاو مكان انعقاد االجتماع 0 إضافة الى اي تكاليف ا

 باإلقامة والمواصالت حسب سياسة الشركة. 

 جدول أعمال االجتماع:  -8 .49

يعد امين اللجنة بالتنسيق مع الرئيس واإلدارة التنفيذية جدول  .43

أعمال اجتماع اللجنة والمواضيع المطروحة للمناقشة وفقا 

 لألهميه واألولوية.

ويجب حضور اغلبية األعضاء اللجنة ليكتمل النصاب القانوني  .44

وتصدر القرارات ايضا بأغلبية الحضور واذا تساوت األصوات 

يأخذ بالرأي الذي صوت له الرئيس وفي حال التساوي يتم 

 دراسة القرار. 

واليجوز اخذ القرارات عن طريق عرضها على األعضاء  .45

ند ذلك موافقة جميع متفرقين اال في حالة ضرورة ويشترط ع

  األعضاء كتابة. 

يعد أمين اللجنة محضر االجتماع ويرسل المسودة الى جميع  .46

األعضاء ويستطيع األعضاء تقديم مالحظاتهم على المحضر 
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خالل وقت كافي 0 ويحق للعضو التحفظ على رأي اللجنة على 

 ان يبين األسباب االساسية.

حظات األعضاء ويقدم يعدل األمين على المحضر بناء على مال .42

 .االخيره وتتابع اللجنة تنفيذ القرارات المحضر بصورته

ويصبح المحضر متاح لإلطالع مع المستندات ألي من اعضاء  .48

وتؤثر في مهام  المجلس ويتم تقديم التوصيات المناسبة

 اللجنة.

 الباب الخامس: الرقابة الداخلية.

 الرقابة الداخلية

يتعين على مجلس اإلدارة اعتماد نظام رقابة داخلية لشركة 

الدرع العربي لتقييم السياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة 

ح باألنظمة واللوائالمخاطر وتطبيق أحكام هذه الالئحة، والتقيد 

ذات الصلة، ويجب أن يضمن هذا النظام اتباع معايير واضحة 

 للمسؤولية في جميع المستويات التنفيذية في الشركة.

تنشئ الشركة في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية المعتمد، 

وحدات فعالة ومستقلة لتقييم إدارة المخاطر، والمراجعة المالية 

 ة والمراجعة الخارجية.والتشغيلية الداخلي

 مهام لممارسة خارجية بجهات االستعانة للشركة يجوز

 المخاطر، تقييم وإدارة إدارات أو وحدات واختصاصات

 تلك عن الشركة بمسؤولية ذلك يخل وال الداخلية، والمراجعة

 المهام واالختصاصات.

 الرقابة نظام تقييم الداخلية المراجعة إدارة أو وحدة تتولى

 التزام مدى من تطبيقه، والتحقق على واإلشراف الداخلية

 السارية والتعليمات واللوائح باألنظمة وعامليها الشركة

وإجراءاتها، تتكون من مراجع داخلي على  وسياسات الشركة

األقل تعينه لجنة المراجعة، ويكون مسؤوالً أمام لجنة المراجعة 

 وعملها ما يلي: ويراعى في تكوين إدارة المراجعة الداخلية

  أن تتوافر في العاملين بها كفاءة واستقالل وتدريب

 مناسب، وأالَ يكلفوا بأي أعمال أخرى.

  أن ترفع الوحدة تقاريرها إلى لجنة المراجعة وأن

 ترتبط بها وتكون مسؤولة أمامها.

 .أن تحدد مكافآت العاملين بها من قبل مجلس اإلدارة 

  المعلومات والمستندات أن تمكن من االطالع على

 والوثائق والحصول عليها دون قيد أو شرط.

تعمل إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة 

معتمدة من لجنة المراجعة، وتحدث هذه الخطة سنوياً، ويجب 

مراجعة األنشطة والعمليات الرئيسية بما في ذلك أنشطة إدارة 

 لى األقل.المخاطر وإدارة االلتزام، سنوياً ع

و تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها وتقدمه 

إلى مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على 

ً لنظام الرقابة  األقل، ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييما

الداخلية في الشركة وما انتهت إليه اإلدارة من نتائج توصيات 

ية ملحوظات بشأنها ال سيما عدم المعالجة المراجعة السابقة وأ

 في الوقت المناسب ودواعي ذلك.

 :الرقابة الداخلية 

يتعين على مجلس اإلدارة اعتماد نظام رقابة داخلية لشركة 

الدرع العربي لتقييم السياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة 

المخاطر وتطبيق أحكام هذه الالئحة، والتقيد باألنظمة واللوائح 

اتباع معايير واضحة ذات الصلة، ويجب أن يضمن هذا النظام 

 للمسؤولية في جميع المستويات التنفيذية في الشركة.

تنشئ الشركة في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية المعتمد، 

وحدات فعالة ومستقلة لتقييم إدارة المخاطر، والمراجعة المالية 

 والتشغيلية الداخلية والمراجعة الخارجية.

 مهام لممارسة جيةخار بجهات االستعانة للشركة يجوز

 المخاطر، تقييم وإدارة إدارات أو وحدات واختصاصات

 تلك عن الشركة بمسؤولية ذلك يخل وال الداخلية، والمراجعة

 المهام واالختصاصات.

 الرقابة نظام تقييم الداخلية المراجعة إدارة أو وحدة تتولى

 التزام مدى من تطبيقه، والتحقق على واإلشراف الداخلية

 السارية والتعليمات واللوائح باألنظمة وعامليها الشركة

وإجراءاتها، تتكون من مراجع داخلي على  وسياسات الشركة

األقل تعينه لجنة المراجعة، ويكون مسؤوالً أمام لجنة 

المراجعة ويراعى في تكوين إدارة المراجعة الداخلية وعملها 

 ما يلي:

وتدريب  أن تتوافر في العاملين بها كفاءة واستقالل -1

 مناسب، وأالَ يكلفوا بأي أعمال أخرى.

أن ترفع الوحدة تقاريرها إلى لجنة المراجعة وأن ترتبط  -2

 بها وتكون مسؤولة أمامها.

 أن تحدد مكافآت العاملين بها من قبل مجلس اإلدارة. -3

أن تمكن من االطالع على المعلومات والمستندات  -4

 شرط. والوثائق والحصول عليها دون قيد أو

تعمل إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة 

معتمدة من لجنة المراجعة، وتحدث هذه الخطة سنوياً، ويجب 

مراجعة األنشطة والعمليات الرئيسية بما في ذلك أنشطة إدارة 

 المخاطر وإدارة االلتزام، سنوياً على األقل.

 ً عن أعمالها  و تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوبا

وتقدمه إلى مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة بشكل ربع سنوي 

على األقل، ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييماً لنظام الرقابة 

الداخلية في الشركة وما انتهت إليه اإلدارة من نتائج توصيات 

المراجعة السابقة وأية ملحوظات بشأنها ال سيما عدم المعالجة 

 ب ودواعي ذلك.في الوقت المناس

المادة الثالثة 

نظام  والسبعون:

  الرقابة الداخلية. 

المادة الرابعة 

تأسيس  عون:والسب

وحدات او إدارات 

 مستقلة بالشركة.

المادة الخامسة 

مهام وحدة  والسبعون:

او إدارة المراجعة 

 الداخلية.

المادة السادسة 

تكوين  والسبعون:

وحدة او إدارة 

 المراجعة الداخلية.

المادة السابعة 

 والسبعون: 

خطة المراجعة 

 الداخلية. 

المادة الثامنة 

تقرير  والسبعون:

 المراجعة الداخلية.

المادة التاسعة 

 حفظ تقارير والسبعون:

 المراجعة الداخلية. 
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ً وتقدمه إلى لجنة المراجعة بشأن  ً مكتوبا كما تعد تقريراً عاما

عمليات المراجعة التي أجريت خالل السنة المالية ومقارنتها 

مع الخطة المعتمدة، وتبين فيه أسباب أي إخالل أو انحراف في 

بع التالي لنهاية السنة المالية المعنية، ويحدد الخطة، خالل الر

مجلس اإلدارة نطاق تقرير المراجعة الداخلية بناًء على توصية 

لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية، على أن يتضمن 

 التقرير بصورة خاصة ما يلي:

  اجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون المالية

 واالستثمارات وإدارة المخاطر.

  مقارنة تطور عوامل المخاطر في الشركة واألنظمة

الموجودة لمواجهة التغيرات الجذرية أو غير 

 المتوقعة  في السوق المالية.

  تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في تطبيق

نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك إدارة المخاطر 

 والطريقة التي عالج فيها هذه المسائل.

 خفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن أوجه اإل

الضعف في تطبيقها أو حاالت الطوارئ التي أثرت 

أو قد تؤثر في األداء المالي للشركة، واإلجراء الذي 

 اتبعته الشركة في معالجة هذا اإلخفاق.

  مدى تقيد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم

 اإلفصاح واإلدراج في السوق المالية.

 يد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد مدى تق

 المخاطر وإدارتها.

  المعلومات التي تصف عمليات إدارة المخاطر في

 الشركة.

يتعين على الشركة حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل 

متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج 

 وتوصيات وما قد اتخذ بشأنها.

 :خطوط الدفاع الثالثة

إن أسلوب خطوط الدفاع الثالثة هي منهجية توفر الشفافية 

وتعزز التعاون في مجال المعلومات المتعلقة بالمخاطر، 

وتسعى جاهدة لتضمن شمول جميع المجاالت المتعلقة 

بالمخاطر بطريقة ذات مغزى تهدف إلى إدارة المخاطر على 

  نحو أفضل.

 خط الدفاع األول:

اليومية خط الدفاع األول للمؤسسة المالية تعد ضوابط اإلدارة 

أمام المخاطر التي تواجهها الشركة بحيث تتولى اإلدارة العليا 

مسؤولية اإلشراف على نشاطات الشركة اليومية. ومن 

 مسؤوليات اإلدارة العليا:

 تنفيذ الخطط اإلستراتيجية للشركة. - -

ارة تحديد المخاطر التي تواجه الشركة في تعامالتها وإد - -

 األنشطة اليومية المباشرة.

فرض اإلجراءات لتحديد وقياس المخاطر والحد منها  - -

 ومراقبتها.

كما تعد تقريراً عاماً مكتوباً وتقدمه إلى لجنة المراجعة بشأن 

عمليات المراجعة التي أجريت خالل السنة المالية ومقارنتها 

مع الخطة المعتمدة، وتبين فيه أسباب أي إخالل أو انحراف 

في الخطة، خالل الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية، 

دارة نطاق تقرير المراجعة الداخلية بناًء على ويحدد مجلس اإل

توصية لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية، على أن 

 يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يلي:

 -  اجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون المالية

 واالستثمارات وإدارة المخاطر.

 -    مقارنة تطور عوامل المخاطر في الشركة واألنظمة

الموجودة لمواجهة التغيرات الجذرية أو غير المتوقعة  في 

 السوق المالية.

 -   تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في تطبيق نظام

الرقابة الداخلية، بما في ذلك إدارة المخاطر والطريقة التي 

 عالج فيها هذه المسائل.

 - و مواطن أخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية وجه اإلأ

و قد أثرت أو حاالت الطوارئ التي أالضعف في تطبيقها 

 جراء الذي اتبعته الشركةداء المالي للشركة، واإلتؤثر في األ

 خفاق.في معالجة هذا اإل

 - اح فصمدى تقيد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم اإل

 دراج في السوق المالية.واإل

 - خلية عند تحديد مدى تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الدا

 .دارتهاإالمخاطر و

 -  دارة المخاطر في الشركة.إالمعلومات التي تصف عمليات 

يتعين على الشركة حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل  -

ليه من نتائج إمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت ضمت

 وتوصيات وما قد اتخذ بشأنها.

 :خطوط الدفاع الثالثة -0

 :خط الدفاع األول 

دارة العمليات( خط الدفاع إدارة اليومية أو )ابط اإلتعد ضو

األول للمؤسسة المالية أمام المخاطر التي تواجهها الشركة. 

 دارة العمليات:إومن مسؤوليات 

تحديد المخاطر التي تواجه الشركة في تعامالتها اليومية  - -

 .المباشرة

 جراءات والضوابط التي  تحد أو تقلل من الخطر.فرض اإل - -

مراجعة هذه الضوابط بشكل مستمر لمعالجة أي قصور في  -  -

 الضوابط الحقا. 

جراءات متطابقة مع أهداف التأكد من أن السياسات واإل - -

 وغايات الشركة.

جراءات دقيقة للتحكم إدارة مسؤولون عن تصميم موظفوا اإل - -

 .شراف عليها وتنفيذها من قبل الموظفينبالخطر واإل

 :خط الدفاع الثاني 

الخط المسؤول عن بناء ومراقبة خط الدفاع األول و  وهو

 –دارة المخاطر إ –دارة االلتزام إيكون عادة مكون من )

المراقبة المالية(. وحيث أن  –الحماية  –التفتيش  –الجودة 
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 وضع السياسات واإلجراءات الالزمة لضمان كفاءة وفعالية  - -

نظام الرقابة الداخلية والتأكد من أنها مطابقة مع أهداف 

 وغايات الشركة.

مراجعة الضوابط التي تحد أو تقلل من الخطر بشكل مستمر  - -

 لمعالجة أي قصور فيها الحقا. 

 حفظ المستندات ومراجعة حسابات الشركة.  - -

 العمل وفق توجيهات مجلس اإلدارة ورفع التقارير إليه. - -

ضمان استيفاء كافة المتطلبات الرقابية واإلشرافية بأقصى  - -

 حد ممكن.

مسؤولون عن تصميم إجراءات دقيقة للتحكم موظفوا اإلدارة  - -

 بالخطر واإلشراف عليها وتنفيذها من قبل الموظفين.

 :خط الدفاع الثاني 
وهو الخط المسؤول عن بناء ومراقبة خط الدفاع األول و يكون 

 –الجودة  –إدارة المخاطر  –عادة مكون من )إدارة االلتزام 

حيث أن جميع هذه المراقبة المالية(. و –الحماية  –التفتيش 

لنحو على ا المهام تقوم بتأديتها حاليًا إدارتي االلتزام و المخاطر

 التالي:

تقوم إدارة المخاطر بتحديد وتقييم وقياس  إدارة المخاطر: -1

وضبط ومراقبة الممارسات المفروضة من إدارة العمليات 

على مستوى  للتحكم بالخطر والحد منها بصفة مستمرة

المخاطر الفردية والمخاطر الكلية كما تقوم إدارة المخاطر 

بتحديد السقف األعلى للتعرض للمخاطر وتمرير المعلومات 

المتعلقة بالخطر لجميع إدارات الشركة. ويتولى مدير المخاطر 

المسؤولية لتحديد المخاطر المحتملة في الشركة ويساعد اإلدارة 

فة، يجب وباإلضاللحد من تلك المخاطر. في تنفيذ االستراتيجية 

على مدير المخاطر وضع واإلحتفاظ بنظام فعال لتحديد 

المخاطر، واإلبالغ عن تلك المخاطر وتحديثها على أساس 

منتظم بحيث يقوم بالعمل مع اإلدارات األخرى في الشركة 

 لتنفيذ إجراءات الحد من المخاطر.

الها وانشطتها بما يجب أن تقوم وظيفة إدارة المخاطر بأعم

يتوافق مع الئحة إدارة المخاطر وأي متطلبات رقابية أو 

اخرى صادرة عن المؤسسة  ويجب أن تكون وظيفة  إشرافية

 إدارة المخاطر مستقلة عن وظيفة اإلكتتاب.

تتولى إدارة االلتزام مسؤولية مراقبة التزام : إدارة االلتزام -2 -1

الشركة بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة 

الصادرة عن المؤسسة أو الجهات الرقابية األخرى ذات العالقة 

التأكد من تطبيق تلك األنظمة والقوانين بشكل كاف داخل و

زام وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين مستوى االلت الشركة

النظامي بالشركة. ويتولى مدير االلتزام المسؤولية لوضع 

وتنفيذ الضوابط والممارسات النظامية لضمان التزام الشركة 

 .  بأكملها ضمن بيئة عملها

 وتتلخص مهام خط الدفاع الثاني على النحو التالي:

وضع إطار إدارة المخاطر بشكل متكامل لكافة جوانب الخاطر  - -

 في الشركة.

 فيذ إستراتيجية إدارة المخاطر.تن - -

دارتي االلتزام و المخاطر إا جميع هذه المهام تقوم بتأديتها حاليً 

 على النحو التالي:

 

دارة المخاطر بتسهيل ومراقبة إتقوم  إدارة المخاطر: -0 -2

دارة العمليات للتحكم بالخطر، كما إالممارسات المفروضة من 

دارة المخاطر بتحديد السقف األعلى للتعرض للمخاطر إتقوم 

 دارات الشركة.إوتمرير المعلومات المتعلقة بالخطر لجميع 

وهي المسؤولة عن قياس و مراقبة مجموعة  إدارة االلتزام: -9 -3

نظمة والقوانين التي تفرضها المخاطر المحددة المتعلقة باأل من

الجهة المشرعة. والتأكد من تطبيق تلك األنظمة والقوانين 

 بشكل كاف داخل الشركة.  

 وتتلخص مهام خط الدفاع الثاني على النحو التالي:

دارية، تعريف األدوار والمسؤوليات، و دعم السياسات اإل - -

 .المنشودة من تنفيذ تلك السياساتتحديد األهداف 

 .تحديد إطار األعمال المستخدم إلدارة الخطر - -

 .تحديد المشاكل الحالية و المشاكل المستجدة - -

 خاطرمتحديد التغيرات الناشئة في إطار القدرة على تحمل ال - -

 جراءاتدارة في تطوير وتنفيذ السياسات واإلمساعدة اإل - -

 .دارة المخاطروالممارسات إل

 دارة الخطرإرشاد والتدريب على ممارسات توفير اإل - -

دارة العمليات إتبسيط ومراقبة الممارسات المفروضة من  - -

 .للتحكم في الخطر

دارة العمليات عن المشاكل والتغيرات التي تطرأ على إتنبيه  - -

 .تعليمات الجهات اإلشرافية

دارة إمراقبة فعالية و دقة عملية التحكم الداخلي بالخطر في  - -

العمليات، والتأكد من االلتزام بالقوانين الصادرة من الجهات 

 .المشرعة

 :خط الدفاع الثالث 

يوفر جهاز التدقيق الداخلي لإلدارة العليا ضمان شامل مبني 

 على أعلى درجة من االستقاللية والموضوعية داخل الشركة.

ارة دإالمدقق الداخلي بتحديد درجة الفاعلية للحوكمة، يقوم 

المخاطر، والممارسات الداخلية التي تطبقها خطي الدفاع 

دارة إهداف المحددة من خطة األول والثاني لتحقيق األ

 المخاطر. 

 وتتلخص مهام جهاز التدقيق الداخلي على النحو التالي:

 .داخليلنشاط التدقيق الالعمل بما يتوافق مع المعايير العالمية  - -

تقديم تقارير لجهة ذات مسؤولية عالية في الشركة لضمان  - -

 .تنفيذ المهام بشكل مستقل

ارة دإتقييم موضوعية وفعالية الممارسات المستخدمة في  - -

 .العمليات و حماية أصول الشركة
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 ئةالناش المخاطر تحديد إلدارة فعالة وإجراءات سياسات وضع - -

 .وضبتها منها للحد التصحيحية الخطوات وإقتراح

جراءات تطوير وتنفيذ السياسات واإل دارة فيمساعدة اإل - -

 وقياس وتقييم تحديددارة المخاطر من أجل والممارسات إل

 .منها والحد المخاطر ومراقبة وضبط

تحديد التغيرات مراجعة برامج إدارة المخاطر الحالية ل - -

وكيفية تعزيز  خاطرمالناشئة في إطار القدرة على تحمل ال

 ممارسات إدارة المخاطر لتحسين إطار إدارة المخاطر. 

 لها تعرضها ومدى المخاطر تحمل على الشركة قدرة تقييم - -

 بصفة( المثال سبيل على التحمل إختبارات إجراء خالل)من 

 .دورية

تصنيف المخاطر بناًء على المتطلبات الرقابية ومراقبة تلك  - -

 المخاطر التي قد تتعرض إليها الشركة. 

تحديد المشاكل الحالية والمشاكل إجراء تقييمات المخاطر ل - -

من أجل تحديد األدوار والمسؤوليات لمختلف المستجدة 

تقديم التوصيات بشأن  اإلدارات في الشركة باإلضافة إلى

 الرقابة الداخلية وتحسين العمليات. 

يذ تقييم تصميم وفعالية البيئة الرقابية باإلضافة إلى تصميم وتنف - -

 مدى االلتزام للشركة. 

إعداد التقارير والمستندات والجداول المؤيدة األخرى لتشمل  - -

 و / أو االلتزام بالقوانين واألنظمة المالي الوضعالعمليات 

 بشكل تفصيلي.

توفير اإلرشاد والتدريب على ممارسات إدارة المخاطر  - -

 وقياس األداء القائم على المخاطر والحوافز.

تطبيق المصفوفات وتقارير المخاطر، بما في ذلك  - -

 التعريضات للمخاطر االساسية وبيانات الخسائر والحوادث. 

 وضع خطة للطوارىء. -

لضمان فعالية وكفاءة نظام إدارة التنسيق مع اإلدارة العليا  - -

 المخاطر بالشركة.

وضع خطة إدارة اإللتزام وموازنتها ومواردها مع ضمان  - -

 توافقها واإلستراتيجية والتوجيهات العامة للشركة. 

دعم السياسات اإلدارية، تعريف األدوار والمسؤوليات، و  - -

 تحديد األهداف المنشودة من تنفيذ تلك السياسات.

لوثائق النظامية المتوفرة للشركة وتحديثها وفقاً لألنظمة حفظ ا - -

 واللوائح الصادرة من الجهات الرقابية الخارجية. 

  تنفيذ إطار التزام فعال للشركة وفقاً للمتطلبات النظامية. - -

إبالغ عن كافة شؤون االلتزام وأي مخاطر محتملة ذات صلة  - -

 إلى الشخص المعني.

وضع سياسة تعريف العمالء وإجراءات التحقق وتقديم  - -

ً للسياسات ذات  التقارير المطلوبة إلى الشخص المعني وفقا

 العالقة واألنظمة المعمول بها. 

تنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية )الجهات الرقابية  - -

ومراجعي الحسابات( لفرض تنفيذ االلتزام بالقواعد واألنظمة 

قديم التوصيات بشأن الممارسات الرائدة حيث باإلضافة إلى ت

أن مدير االلتزام يعتبر النقطة المحورية أمام المؤسسة وهيئة 

 السوق المالية والجهات الرقابية األخرى. 
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التعاون بالكامل مع المفتشين المعينين في تقديم المعلومات  - -

 والتوضيحات الضرورية حول نشاطات الشركة.

زمة في الوقت المطلوب ودعم إدارة تقديم المشورة الال - -

الشركة وموظفيها لضمان التقييد بااللتزام والمتطلبات 

 والمعايير. 

يجب أن يتناسب عدد الموظفين في إدارة المخاطر ومستوى  -

ومدى تعقيد أعمال شركة معرفتهم وخبراتهم مع حجم وطبيعة 

بحد أدنى موظف  الدرع العربي للتأمين بحيث تعين الشركة

 مسؤوالً عن إدارة المخاطر للتأمين العام والصحي.

بإمكان وظيفة إدارة المخاطر رفع تقاريرها إلى الرئيس 

التنفيذي ويجب أن يتاح لمدير إدارة المخاطر التواصل المباشر 

 مع لجنة إدارة المخاطر دون أي عائق. 

 :خط الدفاع الثالث 

 شامل مبنييوفر جهاز التدقيق الداخلي لإلدارة العليا ضمان 

على أعلى درجة من االستقاللية والموضوعية داخل الشركة. 

يقوم المدقق الداخلي بتقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات 

واإلجراءات الداخلية وآلية رفع التقارير بالشركة ومدى االلتزام 

بها وتقديم التوصيات لتحسينها باإلضافة إلى تحديد درجة 

اطر، والممارسات الداخلية التي تطبقها الفاعلية إلدارة المخ

خطي الدفاع األول والثاني لتحقيق األهداف المحددة من خطة 

 إدارة المخاطر. 

 على النحو التالي:وتتلخص مهام جهاز التدقيق الداخلي 

إعداد وتنفيذ خطة المراجعة لعمل المراجعة الداخلية بالشركة،  - -

 على أساس تقييم المخاطر. 

كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية لعمليات الشركة، وحماية تقييم  - -

 أصول الشركة، وإدارة المخاطر ذات األهمية النسبية.

رفع التقارير بالمالحظات ذات األهمية النسبية المتعلقة  - -

بالحوكمة وإدارة المخاطر وعمليات الرقابة الداخلية متضمنة 

ة ذات خطط اإلجراءات التصحيحية، ومتابعة تنفيذها لجه

 مسؤولية عالية في الشركة لضمان تنفيذ المهام بشكل مستقل. 

تقديم معلومات بشكل ربع سنوي عن حالة ونتائج تنفيذ خطة  - -

المراجعة السنوية، وتوضيح أي إنحرافات عن الخطة ومدى 

 كفاية موارد إدارة المراجعة الداخلية.

المخالفات تلقي البالغات من داخل الشركة أو خارجها  عن  - -

والتجاوزات أو االحتيال، والنظر فيها والعرض على لجنة 

 المراجعة.

االسترشاد وااللتزام بالمعايير واألنظمة والتعليمات الصادرة  - -

عن الجهات الرقابية الخارجية ذات العالقة، والتنسيق 

المناسب والكافي والتعاون بشكل منتظم مع تلك األطراف مثل: 

 شركة والجهات الرقابية األخرى.المراجع الخارجي لل

 

 االكتواري المعين.

 اإلكتواري المعين

يقوم الخبير اإلكتواري المعين بالمهام و الواجبات المنصوص 

( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين 21عليها في المادة )

 : االكتواري المعين

يقوم الخبير االكتواري المعين بالمهام و الواجبات المنصوص 

( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين 21عليها في المادة )

الالئحة التنفيذية لنظام 

 مراقبة التأمين.
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متطلبات الالئحة التنظيمية لألعمال االكتوارية وبما يتوافق مع 

 لشركات التأمين الصادرة عن المؤسسة.
 تعيين اإلكتواري المعين: -0

يجب على الشركة، بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من 

المؤسسة، أن تقوم بتعيين  خبيراً إكتوارياً )إكتوارياً معيناً( مؤهالً 

 المتطلبات التالية:حسب 

  أن يكون حاصالً على درجة الزمالة من

منظمة إكتوارية تعتمد نظام االختبارات 

 لعضويتها وتوافق عليها المؤسسة. 

  أن يتمتع بخبرة كافية بعد حصوله على

درجة الزمالة تؤهله للعمل إكتوارياً معيناً 

للشركة في أنواع التأمين التي تمارسها 

 الشركة. 

  تأديبي أال يكون قد صدر ضده أي إجراء

أو جرى تعليق عضويته أو إلغاؤها في أي 

وقت من أي منظمة إكتوارية أو جرى 

تعليق أو إلغاء ترخيصه الذي يسمح له 

بتقديم خدمات إكتوارية من أي جهة 

 تنظيمية.

  أال يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف أو

  األمانة ما لم يرد إليه إعتباره.

توظيف أو اإلستعانة ويمكن أن يكون التعيين من خالل ال

بخدمات إكتواري خارجي وفقاً لالئحة اإلسناد الخاصة بشركات 

وال يحوز التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة. 

لإلكتواري المعين أن يكون عضوا في مجلس إدارة أو رئيس 

 تنفيذي أو مديرا عام في الشركة أو في شركة ذات عالقة. 
 أحكام عامة: -9

واري المعين اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالتها يحق لإلكت

ومستنداتها. ويحق له أن يطلب من مجلس إدارة الشركة 

وإداراتها العليا المعلومات واإليضاحات التي يراها ضرورية 

 للقيام بواجباته وعلى الشركة تزويه بتلك المتطلبات. 

 اعلى اإلكتواري المعين رفع التقارير اإلكتوارية التي يعده

مباشرة وبصفة عاجلة إلى مجلس إدارة الشركة وإدارة مراقبة 

 اإللتزام في الحاالت اآلتية:
إذا كان هناك مخاطر وشكية أو مستقبلية قد تواجه الشركة  -0

 وتؤثر سلباً، على سبيل المثال ال الحصر، على التالي:

 هامش المالءة 

  إلتزامات معيدي التأمين وإلتزامات

 الشركة تجاه معيدي التأمين 

  مستويات مالءمة من اإلحتفاظ

 .بالمخاطر

 .ربحية منتجات الشركة 

 تسعيرة منتجات الشركة.  

 اإلحتياطات الفنية. 

عند مالحظة أي مخاطر حالية أو كتواري وعلى الخبير اال

 إدارة لمجلس ًعاجال ًأن يقدم بذلك تقريراللشركة تقبلية ـمس

وبما يتوافق مع متطلبات الالئحة التنظيمية لألعمال االكتوارية 

 لشركات التأمين الصادرة عن المؤسسة، ومنها:

 لوبة من على المعلومات والبيانات المطل الحصو

 السابق.كتواري اال

 كة.المالي للشركز مراجعة المر 

 على تسديد التزاماتها كة تقويم مقدرة الشر

 المستقبلية.

 .تحديد نسب االحتفاظ 

 ركة.تسعير المنتجات التأمينية للش 

 كة.تحديد واعتماد المخصصات الفنية للشر 

 بداء وإللشركة طالع على السياسة االستثمارية الا

 توصياته عليها.

  أخرى.اكتوارية أي توصيات 

مه مسؤولية مهنية عما يقد ًمسؤوالًكتواري يعتبر الخبير اال

كتواري، وعلى الخبير اال، ن استشارات أو خدماتـمكة رـللش

 اآلتي:كة أن يقدم إلدارة الشركة على طلب الشربناًء 

 الصحيحة عن كتوارية ت والبيانات االماالمعلو

 كة.الوضع المالي الحالي والمستقبلي للشر

 المخصصات الفنية كفاية عن  ًسنويا ًتقريرا

من تاريخ  ًاـ( يوم61في موعد أقصاه )كة للشر

 نهاية السنة المالية.

 عن تسعير المنتجات التأمينية  ًسنويا ًتقريرا

من تاريخ ًا ـ( يوم61في موعد أقصاه )كة للشر

 نهاية السنة المالية.

 كة.لعائد االستثمار للشر ًتحليال 

 لتطور المحافظ التأمينية. ًتحليال 

 للمصاريف. ًتحليال 

 مع الخصوم.ل مدى توافق األصو 

 كتتاب.التطورات اإليجابية والسلبية في سياسة اال 

 في طلب إعداد هذه الدراسات كة وإذا قصرت الشر

اكتواري ق للمؤسسة تعيين خبير ـفيح، في وقتها

 للقيام بالمهام المطلوبة.كة على حساب الشر

أحد المستندات التي يطلع عليها كتواري بير االيكون تقرير الخ

المحاسب القانوني الخارجي وخاصة عند مالحظة أي مخاطر 

تم تزويد المؤسسة بنسخة من ـيكة، كما حالية أو مستقبلية للشر

 هذا التقرير في حينه.  

 أو حالية مخاطر أي مالحظة عند كتوارياال الخبير وعلى

 إدارة لمجلس ًعاجال ًتقريرا بذلك يقدم أنللشركة  تقبليةـمس

 التقرير مراجعة اإلدارة سـمجل ىـوعل ،رةـمباش كةالشر

من  يومًا (15) لخالبه  المؤسسة وموافاة عليه مرئياته بداءوإ

 استالمهم للتقرير.

الالئحة التنفيذية لنظام 

مراقبة شركات التأمين 

 .التعاوني
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 بداءوإ التقرير مراجعة اإلدارة سـمجل ىـوعل ،رةـمباش كةالشر

من ( يومًا 15ل )خال به المؤسسة وموافاة عليه مرئياته

  استالمهم للتقرير.
إذا ثبت أن الشركة خالفت أحكام نظام مراقبة شركات التأمين  -9 -0

رة دالتعاوني أو الئحته التنفيذية أو أي لوائح أو تعليمات أخرى صا

من المؤسسة ذات عالقة بالوضع المالي للشركة أو مخصصاتها 

الفنية أو أي مسألة تؤثر على حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين من 

 وثائق التأمين. 

إذا ما لم تسمح الشركة لإلكتواري المعين بأداء األعمال  -3 -9

والمسؤوليات المسندة إليه بموجب نظام مراقبة شركات التأمين 

والئحته التنفيذية وأي لوائح أو تعليمات أخرى صادرة من  التعاوني

 المؤسسة.

على مجلس اإلدارة أن يدرس التقارير اإلكتوارية ويوصي  -4 -3

باإلجراءات التصحيحية وتزويد المؤسسة بجميع المعلومات ذات 

الصلة باإلجراءات المتخذة خالل عشرين يوم عمل من تاريخ إستالم 

 التقرير اإلكتواري. 

 اإلكتواري المعين اإللتزام بالتالي: على

تنفيذ األعمال الموكلة إليه وفقاً للمبادىء والمعايير اإلكتوارية  -0 -0

الصادرة من المنظمة اإلكتوارية التابع لها ويعد مسؤوال أمام تلك 

المنظمة والمؤسسة. األخذ بعين اإلعتبار المعايير الصادرة عن 

األعمال اإلكتوارية المتطلبة  الجمعية اإلكتوارية لتطبيق على جميع

في الالئحة التنظيمية لألعمال اإلكتوارية لشركات التأمين و/أو 

 إعادة التأمين وعلى أي أعمال إكتوارية تطلبها المؤسسة. 

تنفيذ واجباته بصدق وأمانة وكفاءة وعدم إخفاء أي حقائق  -9 -9

 تتعلق بالوضع المالي أو الفني للشركة وعدم إعطاء معلومة غير

 صحيحة. 

عدم اإلفصاح للغير عن المعلومات السرية الخاصة بالشركة التي  -3 -3

 حصل عليها خالل قيامه بعمله أو بعد اإلنتهاء من عمله. 

أال يعهد اإلكتواري لشخص آخر بالقيام بالعمل اإلكتواري نيابة  -4 -4

عنه إال في حال تحديد نطاق العمل ومن سوف يقوم به في التقرير 

 بشكل واضح. 

اإلحتفاظ بسجالت عمله منظمة حسب المعايير المهنية للمنظمة  -5 -5

اإلكتوارية التابع لها. ويجب أن تشمل السجالت البيانات وصور 

 الوثائق التي يجب تزويد المؤسسة بها. 

تحمل مسؤولية أي ممارسات مهنية ناتجة عن التقصير  -6

مراقبة شركات  ( من الالئحة التنفيذية لنظام2واإلهمال وفقاً للمادة )

 .التأمين التعاوني

أن يؤدي الخدمات المهنية المؤهل لها والتي لديه خبرة  -2 -0

 مناسبة فيها فقط.

وفي حال ما إذا تبين هناك عجزا في المخصصات الفنية بناًء 

على رأي اإلكتواري المعين، فيجب على الشركة إتخاذ 

اإلجراءات التصحيحية الالزمة لتصحيح العجز خالل نهاية 

الربع المالي الالحق للربع المالي التي تبين فيه العجز في 

 الشركة. 

 المهام والمسؤوليات: -3

المسؤوليات العامة لإلكتواري المعين على سبيل المثال تشمل المهام و

 وليس الحصل على التالي:

الحصول على جميع المعلومات الالزمة من  -1

 اإلكتواري المعين السابق.



48 
 

 دراسة الوضع المالي العام للشركة. -2

 تقييم كفاية رأس المال للشركة. -3

تقييم قدرة الشركة على الوفاء بإلتزامها  -4

 المستقبلية.

تسعير منتجات التأمين الصحي وتأمين  -5

المركبات مع إبداء التوصيات حول كفاية 

معدالت األقساط لفئات التأمين العام األخرى من 

 المنتجات. 

تحديد المخصصات الفنية للشركة والتوصية  -6

 بشأنها. 

التنسيق مع المسؤولين في إدارة المخاطر في  -7

د يالشركة لتقدير تأثير المخاطر الجوهرية ولتح

 اآللية المناسبة للتخفيف من أثرها. 

تقييم كفاية ترتيبات إعادة التأمين والمستويات  -8

المالءمة لإلحتفاظ بالمخاطر والتوصية بمستوى 

 اإلحتفاظ األمثل.

تقديم التوصيات لمجلس إدارة الشركة بشأن  -9

سياسة الشركة اإلستثمارية، مع مراعاة طبيعية 

ائق التأمين وتوقيت اإللتزامات تجاه حاملي وث

 وتوافر األصول المناسبة. 

 تحديد الفائض أو العجز للشركة بشكل عام.  -11

ً لنماذج التقارير  -11 إعداد التقارير المناسبة وفقا

 المالية المطلوبة من المؤسسة. 

 مراجعة أدلة اإلكتتاب الخاصة بالشركة.  -12

 تقديم المشورة بشأن أي امور إكتوارية أخرى.  -13

أن كة على طلب الشربناًء كتواري، وعلى الخبير اال

 اآلتي:كة يقدم إلدارة الشر

 الصحيحة كتوارية ت والبيانات االماالمعلو

عن الوضع المالي الحالي والمستقبلي 

 كة.للشر

 في كةللشر الفنية المخصصات كفاية عن ًسنويا ًتقريرا

 المالية. السنة نهاية تاريخ من ًاـيوم( 61) أقصاه موعد

 المنتجات تسعير عن ًسنويا ًتقريرا 

( 61) أقصاه موعد في كةللشر التأمينية

 .المالية السنة نهاية تاريخ منً اـيوم

 ولتطور  كةللشر االستثمار لعائد ًتحليال

 وللمصاريف.المحافظ التأمينية 

 مع الخصوم.ل مدى توافق األصو 

  التطورات اإليجابية والسلبية في سياسة

 كتتاب.اال

، في طلب إعداد هذه الدراسات في وقتهاكة وإذا قصرت الشر

تبين للمؤسسة أن الخبير اإلكتواري المعين غير أو في حال 

مناسب للقيام بالمسؤوليات المذكورة، فإن لها أن تطلب من 

الشركة إبداله بآخر يتمتع بالكفاءة الالزمة للقيام بتلك 

 ً ق ـفيحبديالً  المسؤوليات. وإذا لم تعين الشركة إكتواريا
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للقيام كة على حساب الشراكتواري للمؤسسة تعيين خبير 

  بالمهام المطلوبة.
 التقاير: -4

على اإلكتواري المعين التأكد من وضوح وشمولة التقرير اإلكتواري 

الذي يقدمه بحيث يمكن إلكتواري آخر ذي خبرة متابعة التقرير 

د على التالي كحوالتوصل إلى إستنتاج. ويجب أن يحتوي التقرير 

 أدنى:

 بيان واضح بأنه يتصرف بصفة رسمية كإكتواري معين. -0

 وصف لإلرشادات اإلكتوارية المتبعة.  -9

تواريخ جميع التقارير السابقة التي أصدرها اإلكتواري المعين  -3

 فيما يتعلق بالشركة العملية. 

تعليقات حول جميع التقارير ذات العالقة التي أصدرها  -4

 تواريون اآلخرين للشركة العملية. اإلك

أسباب عدم مراجعة التقارير اإلكتوارية السابقة، إذا لم تتم  -5

 مراجعتها أو النظر فيها. 

تلخيص وتوضيح للتغيرات الجوهرية في المنهجية والفرضيات  -6

 مقارنة بالتقارير السابقة وشرح اسباب هذه التغيرات. 

ات الجوهرية وسبب إختيارها، إيضاح حول إختيار جميع الفرضي -2

 واإلشارة إلى أي مصدر خارجي تم اإلعتماد عليه. 

تعريف باإلكتواريين اآلخرين الذين عملوا على التقرير،  -8

 وتوضيح لعملية مراجعة النظراء، وتحديد المشاركين فيها. 

إفصاح عن أي تبعية مالية أو تنظيمية أو اخرى بخصوص أي  -2

تقرير، وأي معلومات ذات صلة وغير أمر يتعلق بموضوع ال

 واضحة. 

أحد المستندات التي يطلع عليها كتواري يكون تقرير الخبير اال -01

المحاسب القانوني الخارجي وخاصة عند مالحظة أي مخاطر حالية 

تم تزويد المؤسسة بنسخة من هذا ـيكة، كما أو مستقبلية للشر

 التقرير في حينه.  

 البيانات: -5 -0

يجب على اإلكتواري المعين إتخاذ جميع الخطوات المعقولة 

لضمان إتساق ودقة وإكتمال البيانات التي يستخدمها في 

ى التالي علالتحليل. وينبغي ان تحتوي جميع التقارير الرسمية 

 كحد أدنى:

تأكيد بأن البيانات المتاحة تسمح بإكمال التحليل المطلوب  -0 -0

 حسب الحكم المهني للخبير اإلكتواري. 

إفصاح عن حدود البيانات الرئيسية المعروفة، واآلثار  -9 -9

 المترتبة عليها. 

 وصف كامل للبيانات التي تم إستخدامها.  -3 -3

  وصف كامل لجميع العمليات المنفذة للتحقق من البيانات. -4 -4

 تحديد دقيق لمدة الدراسة التي إستنتجت خالل البيانات.  -5 -5

وصف بإختبارات المعقولية التي أجريت على البيانات في  -6 -6

 أحدث التقارير السابقة. 

إيضاح أي تعديالت أو تصفية للبيانات األولية، وأي  -2 -2

 محاولة أجريت لقياس التأثير. 

بيانات لم تكن إذا قرر اإلكتواري المعين أن مراجعة ال -8 -8

مناسبة، فيجب أن يشير التقرير إلى عدم مراجعة تلك البيانات 

)وسبب ذلك( وأن يفصح عن أي قيود بشأن العمل اإلكتواري 

 المنفذ. 
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من غير المقبول أن يحتوي تقرير اإلكتواري على تحذيرات  -2 -2

تسعى إللقاء المسؤولية على آخرين بشأن جودة البيانات. 

  اإلكتواري تنفيذ عمليات تدقيق كافية لنتائج ويتوقع من الخبير

 تقريره المقدم. 

 عملية مراجعة النظراء: -6 -9

على اإلكتواري المعين التأكد من أنه تمت مراجعة عمله من 

قبل النظراء، وتهدف عملية مراجعة النظراء إلى كشف أي 

مشاكل في الخدمات اإلكتوارية المقدمة من اإلكتواري المعين 

ي الوقت المناسب؛ وعلى وجه  الخصوص، يجب وتصحيحها ف

أن تراعي مراجعة النظراء المسؤوليات المنصوص عليها في 

الالئحة التنظيمية لألعمال اإلكتوارية لشركات التأمين و/أو 

من الالئحة التنفيذية  62و 50و 91إعادة التأمين والمواد 

لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. ويجب ان تحتوي 

 على ما يلي كحد ادنى:جعة النظراء مرا

مدى إلتزام الخبير اإلكتواري المعين في أداء األدوار  -0 -0

والمسؤوليات المحددة في الالئحة التنظيمية لألعمال 

 91اإلكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين والمواد 

من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين  62و 50و

 .التعاوني

 اإلفتراضات والمنهجية المستخدمة.  -9 -9

اإلستنتاجات والتوصيات الواردة في التقارير اإلكتوارية  -3 -3

 التي يقدمها الخبير اإلكتواري المعين. 

مجموعة مختارة من عمليات اإلحتساب األكثر أهمية التي  -4 -4

 قام بها اإلكتواري الخبير. 

 مدى كفاية المخصصات الفنية للشركة. -5

يجب على الخبير اإلكتواري المعين عند خضوعه لمراجعة 

نظير أن يكون متعاوناً ومستعداً لدراسة وجهات نظر أخرى 

وأال يتحيز آلرائه بدرجة كبيرة. وفي المقابل، على اإلكتواري 

منفذ مراجعة النظير التركيز على األمور الجوهرية 

البديلة  والمبادىء العامة، وأن يبدي اإلحترام لوجهات النظر

 واآلراء المختلفة الصادقة. 

يتحمل اإلكتواري المعين المسؤولية المهنية عن الخدمات 

 اإلكتوارية التي يقدمها للشركة. 

 التقارير الرسمية للمؤسسة: -2 -3

يقدم اإلكتواري المعين تقريراً سنوياً إلى إدارة الشركة ومجلس 

نة ني من السإدارتها والمؤسسة في موعد أقصاه نهاية الشهر الثا

المالية التالية للشركة. وعليه إتباع التعليمات التفصيلية التي 

تصدرها المؤسسة من وقت آلخر بشأن محتويات ذلك التقرير، 

 كحد ادنى:وأن يحتوي التقرير على التالي 

كفاية المخصصات الفنية بالنسبة للتأمين العام والتأمين  -1 -1

 الصحي.

تحليل العوائد الفعلية التي تحققها إستثمارات الشركة خالل  -2 -2

 السنة المالية. 

 تحليل المصروفات.  -3 -3

ً ليحدد الفرضيات  -4 -4 يجب أن يكون تحليل المصروفات وافيا

وإحتياطيات عدم كفاية األقساط لجميع منتجات التأمين العام 
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والصحي. ويجب تخصيص إحتاطيات كاملة لجميع 

كاة وضريبة الدخل التي تتكبدها الشركة. المصروفات والز

ويمكن إستثناء مصروفات اإلستثمار فقط، ومعاملتها معاملة 

 إنخفاض في العوائد. 

 الوضع المالي العام للشركة.  -5 -5

 تحليل نمو المحفظة التأمينية.  -6 -6

توصيات بشأن العملية المستمرة لصياغة وتنفيذ ومتابعة  -7 -7

ق لقة باإلصول واإللتزامات لتحقيوتعديل اإلستراتيجيات المتع

 توافق كاف بين األصول واإللتزامات. 

 التطورات اإليجابية والسلبية في سياسة اإلكتتاب. -8 -8

  تحديد األحتياطات االكتوارية. -9 -9

ينفذ اإلكتواري المعين مراجعة نصف سنوية ويرفع تقريراً 

عنها إلى إدارة الشركة ومجلس إدارتها، وعلى إدارة الشركة 

رفع التقرير إلى المؤسسة في موعد أقصاه نهاية الشهر الثامن 

من السنة المالية الحالية للشركة. وعلى اإلكتواري المعين إتباع 

ا المؤسسة من وقت آلخر التعليمات التفصيلية التي تصدره

بشأن محتويات ذلك التقرير ويجب أن يحتوي التقرير على 

 كحد أدنى:التالي 

توقعات مستقبلية محدثة لمدة ثاللث أعوام تأخذ في  -0

اإلعتبار أي خطط لتوزيع الفائض وتوضح كفاية هامش 

المالءة. ويجب ان تغطي التوقعات على األقل المطالبات 

)إجمالي المطالبات وصافي المطالبات(، وأقساط التأمين 

)إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وصافي أقساط التأمين 

وإجمالي األقساط المكتسبة وصافي األقساط المكتتبة 

 المكتسبة(، وجميع المصاريف المختلفة وعوائد اإلستثمار. 

قعة متو كما يجب أن تبنى التوقعات إستناداً إلى ثالث مسارات

مختلفة على األقل، بحيث تشتمل هذه المسارات على مسار أوسط 

(، ةتقدير، ومسار متوقع متشائم )يستند إلى إفتراضات سلبي

ومسار متوقع متفائل )يستند إلى إفتراضات إيجابية(، مع تحليل 

 تاثير التغير في هذه اإلحتماالت على هامش المالءة. 

تحليل المستويات المالئمة لإلحتفاظ بالمخاطر وتقديم  -9

المشورة بشأنها. وعلى مجلس اإلدارة األخذ في اإلعتبار 

إجراء المراجعة  المشورة المقدمة من اإلكتواري المعين عند

 السنوية لوثيقة إستراتيجية إعادة التأمين للشركة. 

 كفاية تسعير معدالت أقساط المنتجات.  -3

قساط المستخدمة اجراء اختبارات ربحية لمعدالت األ -4

بشان كفاية معدالت األقساط فيما يخص منتجات تأمين 

 الحماية واألدخار.

 الثامن: المعايير المهنية واالخالقية.الباب 

على شركة الدرع العربي وضع وتطوير سياسة للسلوك المهني 

والقيم األخالقية بعد إعتمادها من قبل المجلس اإلدارة لضمان 

فة تراعي بصالقيام بأنشطة الشركة بطريقة عادلة وأخالقية، 

 خاصة ما يلي:

 1-  التأكيد على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة

التنفيذية ببذل واجبي العناية والوالء في إدارة الشركة، وكل ما 

ة وضع سياسة للسلوك المهني والقيم على مجلس اإلدار

ا خاصة م األخالقية في شركة الدرع العربي، تراعي بصفة

 يلي:

 1-  التأكيد على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة

التنفيذية ببذل واجبي العناية والوالء في إدارة الشركة، وكل 

ما من شأنه صون مصالح الشركة وتنميتها وتعظيم قيمتها، 

 وتقديم مصالحها على مصلحته الشخصية في جميع األحوال.

المادة السادسة 

والثمانون: سياسة 

 .السلوك المهني
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من شأنه صون مصالح الشركة وتنميتها وتعظيم قيمتها، وتقديم 

 مصالحها على مصلحته الشخصية في جميع األحوال.

 2-  الشركةتمثيل عضو مجلس اإلدارة لجميع المساهمين في 

واالتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين 

ومراعاة حقوق أصحاب المصالح اآلخرين، وليس مصلحة 

 المجموعة التي انتخبته فحسب.

 3-  ترسيخ مبدأ التزام أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

 فيها بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

 4-  استغالل عضو مجلس اإلدارة أو عضو الحيلولة دون

اإلدارة التنفيذية لمنصبه الوظيفي بهدف تحقيق مصلحة خاصة 

 به أو بغيره.

 5-  التأكيد على قصر استعمال أصول الشركة ومواردها على

تحقيق أغراض الشركة وأهدافها، وعدم استغالل تلك األصول 

أو الموارد لتحقيق مصالح خاصة بحيث تغطي الئحة قواعد 

 السلوك المهني حماية أصول الشركة.  

 6-  وضع قواعد دقيقة ومحكمة وواضحة تنظم صالحية

وتوقيت االطالع على المعلومات الداخلية الخاصة بالشركة بما 

يحول دون استفادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

وغيرهم منها أو اإلفصاح عنها ألي شخص إال في الحدود 

 سموح بها نظاماً للحفاظ على سرية المعلومات. المقررة او الم

 2-  نشر الوعي حول النزاهة واألمانة حيث يعتمد نجاح أعمال

الشركة على النزاهة واألمانة والثقة المكتسبة من موظفيها 

وعمالئها ومساهميها. ومن خالل اإللتزام بتعهدات الشركة، 

 تكتسب الشركة صفة األمانة. 

 8- تعامل العادل وتاثيره على بيئة العمل توضيح مدى أهمية ال

 مما يؤدي إلى نجاح الشركة على المدى البعيد. 

 2-  إستدراج المبادىء اإلسترشادية للسلوكيات األخالقية

وإعداد آلية إلبالغ عن السلوكيات الغير نظامية أو الغير 

 األخالقية في الئحة قواعد السلوك المهني الخاصة الشركة. 

 2-  تمثيل عضو مجلس اإلدارة لجميع المساهمين في الشركة

واالتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين 

ومراعاة حقوق أصحاب المصالح اآلخرين، وليس مصلحة 

 المجموعة التي انتخبته فحسب.

 3- س اإلدارة وكبار التنفيذيينترسيخ مبدأ التزام أعضاء مجل 

 فيها بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

 4-  الحيلولة دون استغالل عضو مجلس اإلدارة أو عضو

اإلدارة التنفيذية لمنصبه الوظيفي بهدف تحقيق مصلحة خاصة 

 به أو بغيره.

 5-  التأكيد على قصر استعمال أصول الشركة ومواردها على

الشركة وأهدافها، وعدم استغالل تلك األصول  تحقيق أغراض

 أو الموارد لتحقيق مصالح خاصة.

 6-  وضع قواعد دقيقة ومحكمة وواضحة تنظم صالحية

وتوقيت االطالع على المعلومات الداخلية الخاصة بالشركة 

بما يحول دون استفادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

ألي شخص إال في الحدود  وغيرهم منها أو اإلفصاح عنها

 ً  .المقررة او المسموح بها نظاما

وتضع الشركة بقرار من الجمعية العامة العادية سياسة تكفل 

إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى 

واالقتصادية تحقيقها، بغرض تطوير األوضاع االجتماعية 

 .للمجتمع

وتضع الشركة بقرار من الجمعية العامة العادية سياسة تكفل 

إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى 

تحقيقها، بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية 

 للمجتمع.

المادة السابعة 

والثمانون: المسؤولية 

 األجتماعية.

 األفصاح والشفافية.الباب التاسع: 

 سياسات اإلفصاح وإجراءاته: -0

 ةمكتوب وإجراءات رسمية اإلدارة سياسات سيضع مجل

تحدد على األقل نوعية المعلومات التي يتم اإلفصاح  فصاحلإل

عنها وآلية وتوقيت اإلفصاح عن تلك المعلومات، وإجراءات 

بما يتفق مع النظام ضمان الجودة وكفاية وسرعة اإلفصاح، 

 يلي: مع مراعاة ما ةونظام السوق المالي

 1-  فصاح مالئمة تمكن إتتضمن تلك السياسات أساليب أن

المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح من االطالع على 

دائها أالمعلومات المالية وغير المالية المتعلقة بالشركة و

 وملكية األسهم والوقوف على وضع الشركة بشكل متكامل.

 اسات اإلفصاح وإجراءاته:سي -9

 فصاح بما يتفق معلإل ةاإلدارة سياسات مكتوب سيضع مجل

 مع مراعاة مايلي: ةالنظام ونظام السوق المالي

 1-  فصاح مالئمة تمكن إتتضمن تلك السياسات أساليب أن

المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح من االطالع على 

 دائهاأالمتعلقة بالشركة والمعلومات المالية وغير المالية 

 وملكية األسهم والوقوف على وضع الشركة بشكل متكامل.

 2- ن يكون اإلفصاح للمساهمين والمستثمرين دون تمييز أ

وبشكل واضح وفي الوقت المناسب وعلى نحو دقيق وذلك 

لتمكين المساهمين وأصحاب المصالح من ممارسة حقوقهم 

 .كمل وجهأعلى 

المادة التاسعة 

والثمانون: سياسات 

 األفصاح وإجراءاته.
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 2- فصاح للمساهمين والمستثمرين دون تمييز ن يكون اإلأ

وبشكل واضح وفي الوقت المناسب وعلى نحو دقيق وذلك 

لتمكين المساهمين وأصحاب المصالح من ممارسة حقوقهم 

 .كمل وجهأعلى 

 3- ن يتضمن الموقع االلكتروني للشركة جميع المعلومات أ

 المطلوب اإلفصاح عنها.

 4- المعلومات التي يجب  عداد نظم للتقارير تتضمن تحديدإ

 اإلفصاح عنها، وأسلوب تصنيفها.

 5-  مراجعة سياسات اإلفصاح بشكل دوري والتحقق من

 حكام نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.أتوافقها مع 

 

مجلس اإلدارة مسؤول عن ضمان وجود مستوى مالئم من 

داث حفصاح الكافي في الوقت المناسب عن األالشفافية واإل

ي قد تؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة، وأدائها المالي الت

، دارتها والحوكمةإوالمخاطر التي تواجه الشركة وطريقة 

ن المعلومات التي يتم اإلفصاح أيجب على الشركة التأكد و

وموثوقة ومتاحة للجمهور  ةعنها شاملة ومفهومة وذات عالق

 ة.ظفي التوقيت المناسب ودون أي تكلفة باه

 3- االلكتروني للشركة جميع المعلومات ن يتضمن الموقع أ

 المطلوب اإلفصاح عنها.

 4- عداد نظم للتقارير تتضمن تحديد المعلومات التي يجب إ

 اإلفصاح عنها، وأسلوب تصنيفها.

 5-  مراجعة سياسات اإلفصاح بشكل دوري والتحقق من

 حكام نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.أتوافقها مع 

 

مسؤول عن ضمان وجود مستوى مالئم من مجلس اإلدارة 

حداث فصاح الكافي في الوقت المناسب عن األالشفافية واإل

التي قد تؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة، وأدائها المالي 

، دارتها والحوكمةإوالمخاطر التي تواجه الشركة وطريقة 

ن المعلومات التي يتم اإلفصاح أيجب على الشركة التأكد و

وموثوقة ومتاحة للجمهور  ةشاملة ومفهومة وذات عالقعنها 

 في التوقيت المناسب ودون أي تكلفة باهضة.

 

 :اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

 يلي: يجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة السنوي ما

  وظائف مجلس اإلدارة، تشكيل المجلس، إسم رئيس

المجلس ونائبه، تواريخ بداية وإنتهاء الدورة 

الحالية، عدد أعضاء المجلس المستقلين، عدد 

اإلجتماعات المنعقدة خالل الفترة وتواريخها، أسماء 

الحضور لكل إجتماع، وتفاصيل مكافآت وتعويضات 

 أعضاء المجلس. 

 أو تنفيذي، غير فيذي،تن) وتصنيفه العضو، سمإ 

 الشركات أسماءمؤهالته، خبرته،   ،(مستقل

 فيها يشغل التيداخل المملكة أو خارجها   األخرى

 التي الجهة إدارة، مجلس عضو منصب العضو

 أخرى مناصب أي ،(وجدت إن) العضو يمثلها

 اإلجراءات (.وجدت إن) الشركة في العضو يشغلها

التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه 

وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات 

  المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

 إلدارةا مجلس عليها اعتمد التي الوسائل ينطبق حيثما 

 والجهة واألعضاء اللجان وأداء ادائه تقييم في

 نإ بالشركة وعالقتها بالتقييم قامت التي الخارجية

 .وجدت

 وتصنيفهم أعضائها وأسماء اللجنة، ووظائف إسم 

 أو مستقل أو تنفيذي غير أو تنفيذي أو اللجنة رئيس)

ومؤهالتهم،   ،(اإلدارة مجلس أعضاء غير من

 الفترة خالل المنعقدة االجتماعات وعددوخبراتهم، 

 وتفاصيل اجتماع، كل حضور وأسماء وتواريخها،

 في عضويتهم لقاء ،األعضاء وتعويضات مكافآت

 .اللجنة

 اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة:

 ن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة مايلي:أيجب 

  ومالم يطبق وأسباب  ةحكام هذه الالئحأمايطبق من

 ذلك.

  و أهياكل الحوكمة وسياستها بما في ذلك أي نظام

من مجلس اإلدارة  ةالئحة لحوكمة الشركة معتمد

 مع بيان توزيع السلطات والمهام وتقسيمها فيما بين

الجمعية العامة ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

وصالحيات ومهام كل من رئيس مجلس اإلدارة 

فصاح كذلك عن نظام والرئيس التنفيذي، واإل

ساس، والقواعد المنظمة لعمل مجلس الشركة األ

اإلدارة وهياكل اللجان وتنظيماتها، والتقارير 

 و لجنة الحوكمةأالمعدة من قبل مجلس اإلدارة 

 .بشأن متطلبات الحوكمة

 سماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان أ

واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة 

 ومؤهالتهم وخبراتهم.

  وخارجها التي أأسماء الشركات داخل المملكة

يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في 

 يها.رو من مديأدارتها إمجالس 

  نيف أعضائه على تكوين مجلس اإلدارة وتص

النحو االتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي ، عضو 

مجلس إدارة غير تنفيذي، عضو مجلس إدارة 

 مستقل.

   اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة

أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات 

 المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها. 

المادة التسعون: تقرير 

 اإلدارةمجلس 
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 من كل وخبرات ومؤهالت ومناصب بأسماء قائمة 

 .بالشركة العليا اإلدارة أعضاء

 ألعضاء المدفوعة والتعويضات المكافآت مجموع 

 العليا اإلدارة من أعضاء ولخمسة اإلدارة مجلس

 إن المالي والمدير التنفيذي والرئيس  أجراً  األعلى

 المكافآت أعلى تلقوا الذين ضمن من يكونا لم

 رواتب إلى مقسمة) الفترة خالل والتعويضات

 ،(أخرى مكونات وأي متغيرة ومكافآت ثابتة وبدالت

 باألداء مرتبطة مكافآت ألي وصف إلى إضافةً 

 الرئيس إليهم يضاف العليا، اإلدارة ألعضاء متاحة

 .ضمنهم من يكونا لم إن المالي والمدير التنفيذي

 العليا اإلدارة وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء ملكية 

 والتغييرات (المباشرة وغير المباشرة) الشركة في

 معتمدة هي كما المنتهي المالي العام خالل ملكيتهم في

 .المساهمين سجل في

 في بما العالقة، ذات األطراف مع المعامالت وصف 

 اإلدارة مجلس وأعضاء المساهمين كبار ذلك

 .عليها الموافقة وآلية الفترة خالل العليا واإلدارة

 وآلية المصالح في تعارض وجود تحتمل حاالت أي 

 .معها والتعامل معالجتها

 في منهم كل تملك ونسبة المساهمين كبار أسماء 

 .الشركة أسهم

 الرقابة نظام وفعالية لكفاءة السنوية المراجعة نتائج 

ي ف ةلى رأي لجنة المراجعإ ةضافباإل للشركة الداخلية

 مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

 تعيين إلى الحاجة مدى بشأن المراجعة لجنة توصية 

 .وجوده عدم حال في الشركة في داخلي مراجع

 بينها تعارض يوجد التي المراجعة لجنة توصيات 

 المجلس رفض التي أو اإلدارة مجلس قرارات وبين

 لهوعز الشركة حسابات مراجع تعيين بشأن بها األخذ

 داخليال المراجع تعيين أو أدائه وتقييم أتعابه وتحديد

 .بها األخذ عدم وأسباب التوصيات تلك ومسوغات

 ةكيفية أداء لجان مجلس اإلدارة لمهامها. أي عقوب 

و قيد احتياطي مفروض أو تدبير احترازي أو جزاء أ

و أي جهة أعلى الشركة من الجهة المختصة 

 حول بيانو قضائية أخرى مع أو تنظيمية أشرافية إ

حوكمة شركات  الئحة بمتطلبات الشركة التزام

 بالشركة الخاصة الحوكمة الئحة ومتطلباتالتأمين 

وسبل  المتطلبات هذه من بأي االلتزام عدم وأسباب

 عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل. 

  و أهياكل الحوكمة وسياستها بما في ذلك أي نظام

من مجلس اإلدارة مع  ةلحوكمة الشركة معتمدالئحة 

بيان توزيع السلطات والمهام وتقسيمها فيما بين 

الجمعية العامة ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

وصالحيات ومهام كل من رئيس مجلس اإلدارة 

فصاح كذلك عن نظام الشركة والرئيس التنفيذي، واإل

  مجلس  وصف مختصر الختصاصات لجان

اإلدارة ومهامها مع ذكر أسماء هذه اللجان 

عضائها وعدد اجتماعاتها وبيان أورؤسائها و

 عضاء .الحضور لأل

  و قيد أو تدبير احترازي أو جزاء أ ةأي عقوب

احتياطي مفروض على الشركة من الجهة 

و أو تنظيمية أشرافية إو أي جهة أالمختصة 

بل وس قضائية أخرى مع بيان أسباب المخالفة

 عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل.

  حيثما ينطبق الوسائل التي اعتمد عليها مجلس

اإلدارة في تقييم ادائه وأداء اللجان واألعضاء 

والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها 

 بالشركة إن وجدت.

   اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 واإلدارة التنفيذية.

  السنوية لفعالية إجراءات الرقابة  ةعنتائج المراج

 ةلى رأي لجنة المراجعإ ةضافإالداخلية بالشركة، 

 في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

  توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى

تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم 

 وجوده.

  توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها

وبين قرارات مجلس اإلدارة أو التي رفض 

المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات 

 وتقييم أدائه أو تعيينالشركة وعزله وتحديد أتعابه 

المراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات 

 وأسباب عدم األخذ بها.

 ة لمهامها.كيفية أداء لجان مجلس اإلدار 

 .تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة إن وجدت 

  بيان بتاريخ الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة

خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس 

 اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعية.

  مجموع المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء

لعليا أعضاء من اإلدارة ا 5مجلس اإلدارة ولـ 

األعلى أجراً والرئيس التنفيذي والمدير المالي إن 

لم يكونا من ضمن الذين تلقوا أعلى المكافآت 

الفترة، إضافة إلى وصف ألي والتعويضات خالل 

مكافآت مرتبطة باألداء متاحة ألعضاء اإلدارة 

العليا، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي 

 إن لم يكونا من ضمنهم.

 ية أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا ملك

في الشركة والتغييرات في ملكيتهم خالل العام 

 المالي المنتهي كما هي معتمدة في سجل المساهمين.

  وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها

التابعة وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط 
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ساس، والقواعد المنظمة لعمل مجلس اإلدارة األ

وهياكل اللجان وتنظيماتها، والتقارير المعدة من قبل 

و لجنة الحوكمة بشأن متطلبات أمجلس اإلدارة 

 الحوكمة.

  ن وجدت.إتفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة 

 الل عقدة خمنللمساهمين ال ةبيان بتاريخ الجمعية العام

ة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة المالية األخير ةالسن

 الحاضرين لهذه الجمعية.

 وشركاتها للشركة الرئيسة النشاط ألنواع وصف 

 النشاط من أكثر أو نوعين وصف حال وفي التابعة

 أعمال حجم في وتأثيره نشاط بكل بيان إرفاق يجب

 .النتائج في وإسهامها الشركة

 والتوقعات المهمة الشركة وقرارات لخطط وصف 

 .الشركة ألعمال قبليةالمست

 الشركة تواجهها مخاطر بأي المتعلقة المعلومات 

 أم تمويلية، مخاطر أم تشغيلية مخاطر أكانت "سواء

 المخاطر هذه إدارة وسياسة "السوق مخاطر

 .ومراقبتها

 ألصول بياني رسم أو جدول شكل على خالصة 

 المالية السنوات في أعمالها ونتائج وخصومها الشركة

 .أقصر أيهما التأسيس منذ أو األخيرة الخمس

 وشركاتها الشركة إيرادات إلجمالي جغرافي تحليل 

 .التابعة

 التشغيلية النتائج في جوهرية فروقات ألي إيضاح 

 .الشركة أعلنتها توقعات أي أو السابقة السنة نتائج عن

 المعتمدة المحاسبة معايير عن اختالف ألي إيضاح 

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة من

 كةالشر ملكية ونسبة مالها ورأس تابعة شركة كل اسم 

 يالرئيس المحل والدولة يالرئيس ونشاطها فيها

 .تأسيسها محل والدولة لعملياتها

 شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاصيل 

 .تابعة

 األسهم أرباح توزيع في الشركة لسياسة وصف. 

 في األحقية ذات األسهم فئة في مصلحة ألي وصف 

 مجلس أعضاء "عدا  ألشخاص تعود التصويت

 واأبلغ" وأقربائهم التنفيذيين وكبار الشركة إدارة

 الحقوق تلك في تغيير وأي الحقوق بتلك الشركة

 .األخيرة المالية السنة خالل

 وحقوق تعاقدية مالية وأوراق مصلحة ألي وصف 

 وكبار الشركة إدارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب

 الشركة دين أدوات أو أسهم في وأقربائهم التنفيذيين

 تلك في تغيير وأي التابعة شركاتها من أي أو

 المالية السنة خالل الحقوق تلك أو المصلحة

 .األخيرة

 أعمال حجم في وتأثيره نشاط بكل يجب إرفاق بيان

 في النتائج. وإسهامها الشركة

  وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات

 المستقبلية ألعمال الشركة.

 الشركة  المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها

 مخاطر تمويلية، أم تشغيلية مخاطر أكانت "سواء

 المخاطر هذه إدارة وسياسة السوق" مخاطر أم

 ومراقبتها.

 ألصول بياني رسم أو جدول كلش خالصة على 

أعمالها في السنوات  ونتائج وخصومها الشركة

 المالية الخمس األخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.

 وشركاتها الشركة إيرادات إلجمالي تحليل جغرافي 

 التابعة.

 التشغيلية النتائج في جوهرية فروقات ألي إيضاح 

 أعلنتهاتوقعات  أي أو السابقة السنة نتائج عن

 الشركة.

 المعتمدة المحاسبة معايير عن اختالف ألي إيضاح 

 القانونيين. للمحاسبين السعودية الهيئة من

  اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية

الشركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة المحل الرئيس 

 لعملياتها والدولة محل تأسيسها.

 شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاصيل 

 تابعة.

 األسهم. أرباح توزيع في الشركة لسياسة وصف 

 في األحقية ذات األسهم فئة في مصلحة ألي وصف 

أعضاء مجلس  "عدا  ألشخاص تعود التصويت

 إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم" أبلغوا

 الحقوق تلك في تغيير الحقوق وأي بتلك الشركة

 األخيرة. السنة المالية خالل

 وحقوق تعاقدية مالية وأوراق مصلحة ألي وصف 

 ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار تعود اكتتاب

 الشركة دين أدوات أو أسهم في وأقربائهم التنفيذيين

 تلك في تغيير التابعة وأي شركاتها من أي أو

 المالية السنة خالل الحقوق تلك أو المصلحة

 األخيرة.

 الشركة على قروض بأي المتعلقة المعلومات 

غير  أم الطلب عند السداد واجبة أكانت "سواء

 للشركة اإلجمالية بالمديونية وكشف ذلك"،

 دفعتها الشركة مبالغ وأي لها التابعة والشركات

 القرض أصل ومبلغ السنة خالل لقروض سداداً 

 وفي والمبلغ المتبقي، ومدته لها المانحة الجهة واسم

 تقديم عليها الشركة، على قروض وجود عدم حال

 بذلك. إقرار

 للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف 

 حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق وأي
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 الشركة على قروض بأي المتعلقة المعلومات 

 غير أم الطلب عند السداد واجبة أكانت "سواء

 للشركة اإلجمالية بالمديونية وكشف "،ذلك

 الشركة دفعتها مبالغ وأي لها التابعة والشركات

 القرض أصل ومبلغ السنة خالل لقروض سداداً 

 وفي المتبقي، والمبلغ ومدته لها المانحة الجهة واسم

 تقديم عليها الشركة، على قروض وجود عدم حال

 .بذلك إقرار

 للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف 

 أو اكتتاب حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق وأي

 خالل الشركة منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق

 عليه حصلت عوض أي إيضاح مع المالية السنة

 .ذلك مقابل الشركة

 أدوات بموجب اكتتاب أو تحويل حقوق ألي وصف 

 أو تعاقدية مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين

 أصدرتها مشابهة حقوق أو اكتتاب، حق مذكرات

 .الشركة منحتها أو

 جانب من إلغاء أو شراء أو استرداد ألي وصف 

 وقيمة لالسترداد، قابلة دين أدوات ألي الشركة

 األوراق بين التمييز مع المتبقية، المالية األوراق

 التي وتلك الشركة اشترتها التي المدرجة المالية

 .التابعة شركاتها اشترتها

 تلك وتواريخ المساهمين لسجل الشركة طلبات عدد 

 .وأسبابها الطلبات

 الشركة تكون عقود أو أعمال بأي تتعلق معلومات 

 ً  أعضاء ألحد مصلحة فيها كانت أو وفيها فيها، طرفا

 أو فيها التيفيذيين لكبار أو الشركة اإلدارة مجلس

 تشمل حييث ،منهم بأي عالقة ذي شخص ألي

 هذه وطبيعة العقود، أو باألعمال المعنيين أسماء

 وإذا ومبلغها، ومدتها وشروطها العقود أو األعمال

 الشركة فعلى القبيل، هذا من عقود أو أعمال توجد لم

 .بذلك إقرار تقديم

  أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان 

 التنفيذيين كبار أحد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء

 .مكافآت أي عن

  أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان 

 بيان .األرباح في حقوق أي عن الشركة مساهمي

 والمستحقة المسددة النظامية المدفوعات بقيمة

 أي أو رسوم أو ضرائب أو زكاة أي لسداد

 الفترة نهاية حتى تسدد ولم أخرى مستحقات

 وبيان لها موجز وصف مع السنوية، المالية

 .أسبابها

 أنشئت احتياطات أو استثمارات أي بقيمة بيان 

 .الشركة موظفي لمصلحة

 يلي بما إقرارات: 

 .الصحيح بالشكل أُعدت الحسابات سجالت أن -

 منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق أو اكتتاب 

 أي عوض إيضاح مع المالية السنة خالل الشركة

 ذلك. مقابل الشركة عليه حصلت

 أدوات بموجب اكتتاب أو تحويل حقوق ألي وصف 

 تعاقدية أو مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين

 أصدرتها مشابهة حقوق أو اكتتاب، حق مذكرات

 الشركة. منحتها أو

 جانب من إلغاء أو شراء أو استرداد ألي وصف 

 لالسترداد، وقيمة قابلة دين أدوات ألي الشركة

 األوراق بين التمييز مع المتبقية، المالية األوراق

 التي الشركة وتلك اشترتها التي المدرجة المالية

 .التابعة شركاتها اشترتها

 السنة خالل ُعقدت التي عدد اجتماعات اإلدارة 

 حضور انعقادها، وسجل وتواريخ األخيرة، المالية

ً  اجتماع كل  الحاضرين. أسماء فيه موضحا

 تلك وتواريخ المساهمين لسجل الشركة طلبات عدد 

 وأسبابها. الطلبات

 عالقة ذي وطرف الشركة بين صفقة ألي وصف. 

 الشركة تكون عقود أو أعمال بأي تتعلق معلومات 

 ً مصلحة ألحد أعضاء  فيها كانت أو وفيها فيها، طرفا

 أو فيها التيفيذيين لكبار أو مجلس اإلدارة الشركة

أسماء  تشمل حييث بأي ميهم، عالقة ذي شخص ألي

 األعمال هذه وطبيعة العقود، أو باألعمال المعييين

 توجد لم وإذا ومبلغها، ومدتها العقود وشروطها أو

 الشركة تقديم فعلى القبيل، هذا من عقود أو أعمال

 بذلك. إقرار

 أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان 

 كبار التنفيذيين أحد أو أعضاء مجلس إدارة الشركة

 مكافآت. أي عن

 أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان 

 األرباح. في حقوق أي عن الشركة مساهمي

 والمستحقة المسددة النظامية المدفوعات بقيمة بيان 

أي  أو رسوم أو ضرائب أو زكاة أي لسداد

 المالية الفترة نهاية حتى تسدد ولم أخرى مستحقات

 .وبيان أسبابها لها موجز وصف مع السنوية،

 أنشئت احتياطات أو استثمارات أي بيان بقيمة 

 الشركة. موظفي لمصلحة

 يلي بما إقرارات: 

 الصحيح بالشكل أُعدت الحسابات سجالت أن  

 أُعد على أسس سليمة ونفذ  الداخلية الرقابة نظام أن

 بفعالية.

 على الشركة قدرة في يذكر شك أي يوجد ال أنه 

 نشاطها. مواصلة

 تحفظات يتضمن الحسابات مراجع تقرير كان إذا 

أن يوضح تقرير  يجب السنوية، المالية القوائم على
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 ونفذ سليمة أسس على أُعد الداخلية الرقابة نظام أن -

 .بفعالية

 على الشركة قدرة في يذكر شك أي يوجد ال أنه -

 .نشاطها مواصلة

 تحفظات يتضمن الحسابات مراجع تقرير كان إذا 

 تقرير يوضح أن يجب السنوية، المالية القوائم على

 متعلقة معلومات وأي وأسبابها التحفظات تلك اإلدارة

 .بها

 مراجع بتغيير اإلدارة مجلس توصية حال في 

 يجب أجلها، من المعين الفترة انتهاء قبل الحسابات

 أسباب بيان مع ذلك، على التقرير يحتوي أن

 .بالتغيير التوصية

 معلومات وأي وأسبابها التحفظات تلك اإلدارة

 .بها متعلقة

 مراجع بتغيير في حال توصية مجلس اإلدارة 

يجب  أجلها، من المعين الفترة انتهاء قبل الحسابات

 أسباب بيان مع ذلك، على التقرير يحتوي أن

 بالتغيير. التوصية

 

يجب على مجلس اإلدارة تزويد المساهمين خالل اجتماع 

الجمعية العامة بتقرير يتضمن تقييماً شامالً وموضوعياً حول 

وضع الشركة وأدائها بشكل سنوي على األقل على أن يشمل 

 بحد أدنى على ما يلي:ذلك 

إستعراض تحليلي ألداء الشركة المالي خالل الفترة  - -1

 الماضية.

 لقرارات المتخذة وأثرها على أداء ووضع الشركة.أهم ا - -2

 تقييم استراتيجية الشركة ووضعها من الناحية المالية. - -3

أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة  - -4

 الشركة عضواً في مجالس إدارتها.

أي عقوبة أو قيد احتياطي أو جزاء مفروض على الشركة  - -5

 اشرافية أو تنظيمية.من أي جهة قضائية أو 

أي عقوبة أو قيد احتياطي أو جزاء مفروض على أي من  - -6

أعضاء مجلس اإلدارة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية يكون 

 له عالقة بالشركة.

 تقييم للمخاطر المحيطة بالشركة وطريقة التعامل معها. - -7

 توقعات األداء المستقبلي. -8

شبكة االنترنت  توفر شركة الدرع العربي لمساهميها وعلى

 نسخاً من هذه الالئحة والتقارير السنوية.

 .المادة الحادية  لم يذكر

والتسعون: تقرير لجنة 

 المراجعة. 
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 اإلفصاح عن المكافآت: -3

 يلتزم مجلس اإلدارة بما يلي:

 - ت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء آاإلفصاح عن سياسة المكاف

 المجلس واإلدارة التنفيذية.

 -  العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت توضيح

 المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

 - وشفافية وتفصيل في التقرير الخاص عن  ةفصاح بدقاإل

المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

 و غير مباشرة دون تضليل سواء كانت مبالغأبصورة مباشرة 

 .و مزاياأو منافع أ

 -  بيان التفاصيل الالزمة بشأن المكافآت والتعويضات

 :ةالمدفوعة لكل مما يلي على حد

 دارة.عضاء مجلس اإلأ -1 -1

فآت آعلى المكأمن كبار التنفيذيين ممن تلقوا  (5) -2 -2

لى الرئيس التنفيذي إ ةضافوالتعويضات من الشركة، باإل

 ضمنهم.ن لم يكونوا من إوالمدير المالي 

 أعضاء اللجان. -3 -3

يكون اإلفصاح الوارد في تقرير مجلس اإلدارة ووفقاً للجداول 

وال يكون للشركة اإلعالن عن أية أحداث متوقعة المرفقة. 

تتطلب الحصول على موافقة مسبقة أو عدم ممانعة من 

المؤسسة قبل الحصول فعلياً على تلك الموافقة أو عدم 

  مة واللوائح ذات العالقة.الممانعة، مع مراعاة األنظ

 اإلفصاح عن المكافآت: -4

 يلتزم مجلس اإلدارة بما يلي:

 - ت وكيفية تحديد مكافآت آاإلفصاح عن سياسة المكاف

 أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية.

 -  توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت

 السياسة.المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه 

 - وشفافية وتفصيل في التقرير الخاص عن  ةفصاح بدقاإل

المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

و غير مباشرة دون تضليل سواء كانت أبصورة مباشرة 

 .و مزاياأو منافع أمبالغ 

 -  بيان التفاصيل الالزمة بشأن المكافآت والتعويضات

 :ةي على حدالمدفوعة لكل مما يل

 دارة.عضاء مجلس اإلأ -1 -4

فآت آعلى المكأمن كبار التنفيذيين ممن تلقوا  (5) -2 -5

لى الرئيس التنفيذي إ ةضافوالتعويضات من الشركة، باإل

 ن لم يكونوا من ضمنهم.إوالمدير المالي 

 أعضاء اللجان. -3 -6

يكون اإلفصاح الوارد في تقرير مجلس اإلدارة و وفقاً 

 للجداول المرفقة.

المادة الثالثة 

والتسعون: اإلفصاح 

 عن المكافآت. 

 الباب الحادي عشر: األحتفاظ بالوثائق.

 االحتفاظ بالوثائق: -9.4

على الشركة أن تحتفظ بجميع المحاضر والمستندات  يجب

والتقارير والوثائق األخرى المطلوب االحتفاظ بها بموجب 

الئحة الحوكمة المحدثة لهيئة السوق المالية في مقر الشركة 

 تقرير ذلك يشمل وأن سنوات،( 11مدة ال تقل عن )ل يالرئيس

 بهذه اللاإلخ عدم ومع المراجعة، لجنة وتقرير اإلدارة مجلس

 أو قضائية دعوى وجود حال في الشركة على يجب المدة

 أو المحاضر بتلك تتعلق قائمة تحقيق إجراءات أي أو مطالبة

 الدعوى انتهاء لحين بها االحتفاظ التقارير أو المستندات

 ة.القائم التحقيق إجراءات أو المطالبة أو القضائية

 االحتفاظ بالوثائق: -9.2

تحتفظ بجميع المحاضر والمستندات يجب على الشركة أن 

والتقارير والوثائق األخرى المطلوب االحتفاظ بها بموجب 

الئحة الحوكمة المحدثة لهيئة السوق المالية في مقر الشركة 

( سنوات، وأن يشمل ذلك تقرير 11الرئيس مدة ال تقل عن )

مجلس اإلدارة وتقرير لجنة المراجعة، ومع عدم اإلخالل 

ب على الشركة في حال وجود دعوى قضائية بهذه المدة يج

 أو مطالبة أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك

االحتفاظ بها لحين انتهاء  التقارير أو المستندات أو المحاضر

 الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

المادة السادسة 

والتسعون: األحتفاظ 

 بالوثائق.

 عشر: احكام ختامية.الباب الثاني 

 أحكام ختامية

إلدارة اإللتزام ضمان متابعة إلتزام الشركة في تطبيق االنظمة 

والتعليمات ذات عالقة وفي حال تعاقدها مع أطراف أخرى، 

فيتعين عليها التأكد من إلتزام كافة األطراف وعدم مخالفتهم 

أحكام الالئحة واألنظمة واللوائح ذات العالقة وعلى إدارة 

اإللتزام رفع تقرير سنوي الى لجنة المراجعة لعرض التعديالت 

 لتتوافق مع االنظمة الجديدة وأي معايير دولية محدثة.

 أحكام ختامية

إلدارة االلتزام ضمان متابعة االلتزام الشركة في تطبيق 

لى سنوي ا االنظمة والتعليمات ذات عالقة وعليها رفع تقرير

لجنة المراجعة لعرض التعديالت لتتوافق مع االنظمة الجديدة 

 وأي معايير دولية محدثة.

المادة السابعة 

والتسعون: تقديم 

المعلومات والبيانات 

 اإلضافية.
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باإلضافة إلى ما ذكر أعاله، يجب أن تحتفظ الشركة بسجالت 

كافية إلثبات إلتزامها بأحكام الالئحة واألنظمة واللوائح ذات 

 ال الحصر: العالقة، بما في ذلك على سبيل المثال

 الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة 

  سياسة المكافآت والتعويضات 

 الئحة قواعد السلوك المهني الخاصة بالشركة 

 سياسات وإجراءات اإلفصاح 

 الشروط المرجعية لمجلس اإلدارة واللجان التابعة له 

 الهياكل التنظيمية للشركة 

 ميثاق كل من وظائف الرقابة 

 دراءالوصف الوظيفي المفصل للم 

  محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان التابعة له 

  محاضر إجتماعات الجمعية العامة 

  المخاطبات الداخلية والخارجية لمجلس اإلدارة 

 

إن عدم اإللتزام بهذه الالئحة قد يؤدي إلى عدم اإللتزام 

بمتطلبات الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة من مؤسسة 

مما  9105أكتوبر  90كما في تاريخ النقد العربي السعودي 

يعد مخالفةً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته 

التنفيذية وشروط الترخيص ويعرض الشركة للعقوبات 

 النظامية. 

  


