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 مقدمة .۱ 
 الغرض .أ

  المساھمین حقوق لضمان وذلك التنفیذیة، واإلدارة اإلدارة ومجلس المساھمین بین للعالقة تنظیم ھو الشركات حوكمة قواعد من الغرض إن 

  -:خالل من
 

 المساھمین حقوق علي والمحافظة الشفافیة تحسین •

 .بھا المرتبطة األخرى المصالح وأصحاب فیھ والمساھمین الشركات إدارة مصالح بین وتوازن حمایة أفضل تحقیق •

 المستثمرین ثقة من تعزیز •

  الشركة داخل القرارات جمیع اتخاذ منھجیة تنظیم •

 بما, شركةال ھذه في والسیاسات الخطط ویراجع یعد الذي اإلدارة ومجلس الشركة أعمال تسیر التي التنفیذیة اإلدارة بین السلطة فصل •

 .معھ التعامل في بالثقة الشعور ویعزز الطمأنینة یضفي

 نطاق التطبیق .ب 

 

 ش������ركة ف�����ي قواع������د حوكم�����ة الش�����ركات األساس�����یة والمب�����ادئ والمع�����اییر الرئیس�����یة اإلسترش������ادیة الخط�����وط ال�����دلیل ھ�����ذا یح�����دد

 واألنظم�����ة للش�����ركة األساس�����ي والنظ�����ام التأس�����یس عق�����د م�����ع یتع�����ارض ال بم�����ا ال�����دلیل بن�����ود وتطب�����ق. التع�����اوني للت�����أمین ب�����روج

 الشركة ألعمال الحاكمة العالقة ذات

 المراجعة واالعتماد .ج 

 

ً  الصالحیة صاحب قبل من الدلیل اعتماد یتم  .الشركة في المعتمد والمسؤولیات الصالحیات لدلیل وفقا

 قب���ل م���ن التع���دیل اعتم���اد ی���تم أن بع���د للتع���دیل الطالب���ة )اإلدارات( اإلدارة م���ن ناش���ئ تع���دیل طل���ب خ���الل م���ن ال���دلیل عل���ى التع���دیل ی���تم

ً  الصالحیة صاحب  :الشركة في المعتمد والمسؤولیات الصالحیات لدلیل وفقا

ً " ال������دلیل تع������دیل طل������ب“ نم������وذج یعب������ئ   طالب������ة االدارة م������دیر/رئ������یس قب������ل م������ن )أ( ب������الملحق المرف������ق للنم������وذج وفق������ا

 .التعدیل

 .الشركة في القانوني المسئول مع بالتنسیق المالحظات وابداء للمراجعة االلتزام لمسئول النموذج یرسل 

 .لجنة الحوكمة ومجلس اإلدارة على للعرض والموافقة للمراجعة التنفیذي للرئیس النموذج یرسل 

 .الدلیل بتحدیث االلتزام مسئول یقوم المجلس،اللجنة و موافقة عند 

  العالقة ذوي لألطراف التعدیل بعد الدلیل نشر یتم 

ی�����وم عم�����ل م�����ن ت�����اریخ  ۲۱ی�����تم إش�����عار مؤسس�����ة النق�����د العرب�����ي الس�����عودي ب�����أي تع�����دیالت ت�����تم عل�����ى الالئح�����ة خ�����الل  

 إعتماد التعدیل

 

 (یرجى استخدام نموذج التعدیل الملحق بھذه الوثیقة)
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 التنفیذ تاریخ .د 

 

 ت�����اریخ م�����ن س�����نوات ثالث�����ة بع�����د االلت�����زام إدارة قب�����ل م�����ن مراجعت�����ھ وینبغ�����ي اعتم�����اده ت�����اریخ م�����ن اعتب�����ارا ال�����دلیل ھ�����ذا یطب�����ق

 إدارة وعل�����ى. وتعدیل�����ھ ال�����دلیل مراجع�����ة تتطل�����ب الش�����ركة سیاس�����ة ف�����ي تغیی�����رات ذل�����ك غض�����ون ف�����ي یح�����دث ل�����م إذا اعتم�����اده،

 أخ������رى نظامی������ة تغیی������رات أی������ة أو الش������ركة سیاس������ة ف������ي تس������تجد ق������د تغیی������رات بأی������ة الص������لة ذات اللجن������ة إخط������ار االلت������زام

 الدلیل ھذه محتویات مراجعة تستلزم

 التقید .ه 

 

 اإلداری�����ة للمس�����تویات بوض�����وح تبلیغھ�����ا یج�����ب ال�����دلیل، ھ�����ذا ف�����ي المتض�����منة الرئیس�����یة اإلسترش�����ادیة المب�����ادئ اعتم�����اد بع�����د -

 ھ�����ذا ف�����ي المش�����مولة والتوص�����یات االج�����راءات و المب�����ادئ تطبی�����ق مراقب�����ة یج�����ب ذل�����ك إل�����ى وباإلض�����افة ، بالش�����ركة العلی�����ا

 .والمطابقة التقید عدم حاالت جمیع ومتابعة الدلیل

 

 ھ������ذه بتطبی������ق المتعلق������ة الموض������وعات بجمی������ع س������نوي أس������اس عل������ى المجل������س إل������ى تق������اریر تق������دیم االلت������زام إدارة عل������ى -

 خ������ارج م������ن بخب������راء االس������تعانة ال������داخلي الت������دقیق إلدارة یمك������ن كم������ا والمطابق������ة التقی������د لع������دم ح������االت وأی������ة المب������ادئ

 .التقید مستوى تقییم في للمساعدة الشركة
 

 قائمة التعریفات .۲ 
 

 المصطلح التعریف

 الشركة .شركة بروج للتأمین التعاوني

 النظام األساسي .النظام األساسي لشركة بروج للتأمین التعاوني

 النظام الداخلي .النظام الداخلي الحاكم للعملیات المتعلقة بشركة بروج للتأمین التعاوني

 صاحب الصالحیة .الشركةصاحب الصالحیة المحدد في دلیل الصالحیات والمسؤولیات في 

 المجلس .مجلس اإلدارة في الشركة

 الھیئة . یةسوق المالالھیئة 

 المؤسسة مؤسسة النقد العربي السعودي .

 العضو .عضو مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة منھ
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 مبادئ حوكمة الشركات .۳
وذلك لض������مان حقوق  ،دارة التنفیذیةدارة واإلتنظیم للعالقة بین المس������اھمین ومجلس اإل الغرض من قواعد حوكمة الش������ركات ھوإن 

  -من خالل :المساھمین 

 تحسین الشفافیة و المحافظة علي حقوق المساھمین -۱
 

 دارة الشركات والمساھمین فیھ وأصحاب المصالح األخرى المرتبطة بھا.إأفضل حمایة وتوازن بین مصالح  تحقیق -۲
 

 ثقة المستثمرینمن  تعزیز -۳
 

 م منھجیة اتخاذ جمیع القرارات داخل الشركة یتنظ -٤
 

دارة التنفیذیة التي تسیر أعمال الشركة ومجلس اإلدارة الذي یعد ویراجع الخطط والسیاسات في ھذه الشركة, فصل السلطة بین اإل -٥
 .بما یضفي الطمأنینة ویعزز الشعور بالثقة في التعامل معھ

 

 على ما یلي:  یقوم حوكمة الشركات اطار بناًء على ما جاء أعاله فإن 

 

ضمان االلتزام بأخالقیات وقواعد السلوك المھني وتحقیق التوازن بین مصالح كافة األطراف ذوي العالقة 
 بالشركة والشفافیة.

 :األخالقي السلوك: أوالً 

 

 

ً  .والتجاوزات االنحرافات الكتشاف والمساءلة للرقابة متكامل نظام إعداد  :والمساءلة الرقابة: ثانیا
   

 :لیمالس اإلداري ثالثاً: التنظیم لضمان توزیع الصالحیات والمسؤولیات وفصل في االختصاصات ووضع نظام حوافز وتقییم األداء.
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 :اآلتي في الشركات حوكمةتتمثل أھمیة 

  : للشركات اإلداریة الكفاءة تعزیز -۱
 

 .المخاطر من والحد الشركة ربحیة زیادة في یساھم مما اإلداریة، الممارسات أفضل لتطبیق

 :أقل بتكلفة تمویل على الحصول -۲
 

دار سندات أو إص تمویل بكلفة أقل من خالل زیادة رأسمالالالشركات إلى تعزیز ثقة المستثمرین والممولین مما یوفر حوكمة یؤدي تطبیق 
 المالیة.أو اقتراض من المؤسسات 

 :التدقیق وإجراءات الرقابیة اإلجراءات تعزیز -۳

 .واإلجراءات الرقابیة والسیاسات الجھات من الصادرة والتعلیمات القوانین بكافة االلتزام ضمان

 :للشركات االجتماعي الدور دعم -٤

 .فاعلیة أكثر اجتماعي بدور القیام على الشركات تشجیع

 :النزیھة والمعاملة والشفافیة العدالة تعزیز -٥
 

 .المصالح أصحاب من وغیرھم مساھمین ومستثمرین من العالقة ذات األطراف مع المعاملة في

 :المصالح تعارض  مفھوم من الحد -٦

 .المصالح تضارب وتجنب العالقة، ذات األطراف مع التعامل في سلیم نھج اتباع

 :)۳مادة  –الھیئة ( الدلیل أھداف

 :یلي ما إلى خاصة بصفة وتھدف الشركة، لحوكمة فعال قانوني إطار وضع إلى الدلیل اھذ ھدفی

 .حقوقھم ممارسة وتیسیر الشركة في المساھمین دور تفعیل .۱

 .ومسؤولیاتھما التنفیذیة واإلدارة اإلدارة سمجل اختصاصات بیان .۲

 .الشركة في القرار اتخاذ آلیات لتعزیز كفاءتھا وتطویر واللجان اإلدارة سمجل دور تفعیل .۳

 .فیھا اإلفصاح وتعزیز األعمال وبیئة وتعامالتھا المالیة السوق في والعدالة زاھةوالن الشفافیة تحقیق .٤

 .المصالح تعارض حاالت مع للتعامل ومتوازنة فعالة أدوات توفیر .٥

 .الشركة في للعاملین والمساءلة الرقابة آلیات تعزیز .٦

 .حقوقھم ومراعاة المصالح أصحاب مع للتعامل العام اإلطار وضع .۷

 .لذلك الالزمة األدوات وتوفیر الشركات ىعل اإلشراف كفاءة زیادة .۸

 .طبیعتھا یالئم بما وتطویره ھیتبن ىعل وحثھا المھني السلوك بمفھوم الشركات توعیة .۹

 أحكام تمھیدیة :الباب األول
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 إجراءات االلتزام (ساما):

 عاقدھات حال وفي ،العالقة ذات واللوائح األنظمةب زامااللت متابعة لضمان المالئمة الداخلیة راءاتجواإل الضوابط وضع الشركات على یجب
 )۷مادة ( .العالقة ذات واللوائح األنظمة ھذه أحكام مخالفتھم وعدم رافاألط كافة زامالت من التأكد علیھا فیتعیّن أخرى،أطراف  مع

 )۲۱مادة ( .السنویة والتقاریر بھا الخاصة الحوكمة الئحة من ةنسخ اإلنترنت شبكة وعلى لمساھمیھا توفر أن الشركة على یجب

ً  الحصول قبل المؤسسة من ممانعة عدم أو مسبقة موافقة على الحصول تتطّلب متوقعة أحداث أیّة عن اإلعالن للشركة یجوز ال  تلك لىع فعلیا
 )۲۲مادة ( .العالقة ذات واللوائح األنظمة راعاةم مع الممانعة، عدم أو الموافقة
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 حقوق المساھمین :الباب الثاني

 الفصل األول: الحقوق العامة
 

 )4مادة  –الھیئة ( للمساھمین العادلة المعاملة -۱
 

 .ھمبین والمساواة العدالة یضمن بما المساھمین حقوق حمایة ىعل بالعمل اإلدارة سمجل یلتزم )أ
 

 أي حج�ب وبع�دم األس�ھم، فئ�ة ل�ذات الم�الكین المس�اھمین ب�ین التمیی�ز بع�دم للش�ركة فیذی�ةالتن واإلدارة اإلدارة سمجل� یلت�زم )ب
 .یھملع حق

 
 یج��ب) و الھیئ��ة(  المس��اھمین لحق��وقھم جمی��ع ممارس��ة لض��مان الالزم��ة اإلج��راءات الداخلی��ة سیاس��اتھا ف��ي الش��ركة تب��ین )ت

 دورھ�����م ممارس�����ة عل�����ى االف�����راد والمس�����اھمین األقلی�����ة لتش�����جیع مس�����اھمي الممكن�����ة ءاتااإلج�����ر اتخ�����اذ الش�����ركة عل�����ى
 )٤٤مادة  –ساما ( الشركة في كمساھمین

 

 )5مادة  –الھیئة (  باألسھم المرتبطة الحقوق -۲
 

 :یلي ما وبخاصة بالسھم، المرتبطة الحقوق جمیع للمساھم تثبت

 .أسھم بإصدار أو نقداً  توزیعھا یتقرر التي األرباح صافي من نصیبھ على الحصول -۱

 .التصفیة دعن الشركة موجودات من نصیبھ ىعل الحصول -۲

 .على قراراتھا والتصویت مداوالتھا، في واالشتراك الخاصة، أو العامة المساھمین جمعیات حضور -۳
 

 

 .ولوائحھما المالیة السوقھیئة  ونظام الشركات نظام أحكام وفق ھأسھم في التصرف  -٤
 

 الش��ركة ش��اطنب الخاص��ة والمعلوم��ات البیان��ات ذل��ك ویش��مل ووثائقھ��ا، الش��ركة دف��اتر عل��ى االط��الع وطل��ب االستفس��ار -٥
ھیئ��ة  ونظ��ام الش��ركات نظ��ام م��ع یتع��ارض وال الش��ركة بمص��الح یض��ر ال بم��ا واالس��تثماریة التش��غیلیة واس��تراتیجیتھا

 .وأنظمتھا المالیة السوق
 

 .اإلدارة سمجل وأعمال الشركة أداء مراقبة -٦

 المس��اھمین ق��رارات جمعی��ات ب��بطالن والطع��ن م��واجھتھم، ف�ي المس��ؤولیة دع��وى ورف��ع اإلدارة سمجل�� أعض��اء مس�اءلة -۷
 س.األسا الشركة ونظام الشركات نظام في الواردة والقیود الشروط وفق والخاصة العامة

 ح�قب العم�ل العادی�ة غی�ر الجمعی�ة العام�ة توق�ف ل�م م�ا نقدی�ة، حص�ص مقاب�ل تص�در الت�ي الجدی�دة باألس�ھم االكتت�اب أولوی�ة -۸
 .ساألسا الشركة نظام في ذلك ىعل نص إذا – األولویة

 .الشركة في المساھمین سجل في ھأسھم تقیید -۹
 

 .اإللكتروني موقعھا في الشركة شرھمانت لم ما ساألسا ونظامھا الشركةس تأسی عقد من نسخة عل االطالع طلب -۱۰
 

 .وانتخابھم اإلدارة سمجل أعضاء ترشیح -۱۱
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 )6مادة  – یئةالھ( المعلومات على المساھم حصول -۳
 

 ممارس��ة م��ن لتمك��ین المس��اھم المض��للة وغی��ر والص��حیحة الكامل��ة والواض��حة المعلوم��ات بت��وفیر اإلدارة سمجل�� یلت�زم -أ
 عل��ى ) ویج��بالھیئ��ةالمناس��ب ویج��ري تح��دیثھا بانتظ��ام ( الوق��ت ف��ي المعلوم��ات وج��ھ، وتق��دَّم ھ��ذه عل��ى أكم��ل حقوق��ھ

 حق���وقھم بكف����اءة ممارس���ة م���ن لتمكی���نھم مناس���ب وبتوقی���ت للمس���اھمینودقیق���ة  ووافی���ة ش���املة معلوم���ات ت���وفیر الش���ركة
 )٤۲مادة  –ساما ( عادل بشكل المساھمین جمیع ومعاملة

 

 یمك�ن الت�ي الش�ركة بیان�اً بمعلوم�ات تتض�من وأن والتفص�یل، بالوض�وح للمس�اھم المعلوم�ات ت�وفیر وس�یلة تتس�م أن یج�ب -ب
 .الفئة ذات من المساھمین لعموم توفیرھا یتم وأن علیھا، الحصول للمساھم

 
 .المعلومات توفیر في ھمبین التمییز وعدم المساھمین مع التواصل في فعالیة الوسائل أكثر اتباع یجب -ت

 
 )7مادة  –الھیئة ( المساھمین مع التواصل -٤
 

ً  یك�ون والمس�اھمین الش�ركة ب�ین تواص�ل تحقی�ق اإلدارة مجل�س یض�من -أ  االس�تراتیجیة لألھ�داف الفھ�م المش�ترك عل�ى مبنی�ا
 .ومصالحھا للشركة

 

 المس��اھمین آراءى عل�� اإلدارة سمجل�� أعض��اء بقی��ة ط��العى اعل�� فی��ذينالت سوال��رئی اإلدارة سمجل�� سرئ��ی یعم��ل
 اإلدارة مجل���س إل���ى تھمائھ���م واستفس���اراآر إلیص���ال للمس���اھمین الفرص���ة تت���اح أن ) ویج���بالھیئ���ة(  معھ���م ومناقش���تھا

   بصورة منتظمة العلیا واإلدارة

 )٤٥مادة  –ساما ( )العامة الجمعیة خالل من المثال سبیل على(

 ف�ي عض�واً  یك�ن ل�م م�ا التنفیذی�ة للش�ركة اإلدارة أعم�ال أو اإلدارة سمجل� أعم�ال ف�ي الت�دخل المس�اھمین م�ن ألي یج�وز ال -ب
ً  العادی�ة العام�ة الجمعی�ة ع�ن طری�ق تدخل�ھ ك�ان أو التنفیذی�ة إدارتھ�ا م�ن أو إدارتھ�ا سمجل�  ف�ي أو الختصاص�اتھا ووفق�ا

 .اإلدارةس مجل یجیزھا التي واألوضاع الحدود

 )8مادة  –الھیئة ( اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب  -٥
 

 توجی��ھ أو نش��ر مجل��س اإلدارة عن��د لعض��ویة المرش��حین ع��ن للس��وق معلوم��ات اإللكترون��ي الموق��ع ف��ي الش��ركة تعل��ن -أ
 وم��ؤھالتھم ومھ��اراتھم المرش��حین المعلوم��ات وص��فاً لخب��رات تل��ك تتض��من أن عل��ى العام��ة، النعق��اد الجمعی��ة ال��دعوة

 ال��رئیس مركزھ��ا ف��ي ھ��ذه المعلوم��ات م��ن نس��خة ت��وفیر وعل��ى الش��ركة الس��ابقة والحالی��ة، وعض��ویاتھم ووظ��ائفھم
 .وموقعھا اإللكتروني

 
 م�ن أكث�ر للس�ھم ح�ق التص�ویت اس�تخدام یج�وز ال بحی�ث اإلدارة، انتخ�اب مجل�س ف�ي التراكم�ي التص�ویت اس�تخدام یج�ب -ب

 أعض���اء تعی���ین عل���ى العام���ة ف���ي الجمعی���ة التص���ویت عن���د كم���ياالتر التص���ویت أس���لوب اعتم���اد) و الھیئ���ة(  واح���دة م���رة
 )ـھ/٥۸مادة  –ساما ( اإلدارة مجلس

 
 .)أ( الفقرة وفق معلوماتھم عن الشركة أعلنت الذین اإلدارة مجلس لعضویة المرشحین ىعل العامة الجمعیة في التصویت یقتصر -ت
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بإص���دار مجموع���ة م���ن البن���ود الت���ي ت���نظم عملی���ة الترش���ح لعض���ویة مجل���س اإلدارة و ھ���ي س���اما باإلض���افة إل���ى م���ا ت���م ذك���ره فق���د قام���ت 
 :)٥۸مادة ( كما یلي

 

 اإلدارة. لعضویة مجلس الترشح طلبات لتقدیم كافِ  وقت إعطاء -۱
 

 جمی�����ع المالحظ�����ات وتوثی�����ق اإلدارة مجل�����س لعض�����ویة طلب�����ات الترش�����ح بدراس�����ة والمكاف�����آت الترش�����یحات لجن�����ة قی�����ام -۲
 العالقة. ذات والتوصیات

 المجلس. أعضاء من أي قبل انتخاب كتابة المؤسسة ممانعة عدم على الحصول -۳
 

 على اختیارھم. التصویت قبل بالشركة وعالقاتھم المرشحین ومؤھالتھم حول كافیة بمعلومات المساھمین تزوید -٤
 
 )٥۹مادة ( الرفض أسباب تحدید مع المجلس لعضویة الترشح طلبات من أي رفض عند المؤسسة إبالغ الشركة على

 
 )9مادة  –الھیئة ( أرباح على الحصول -٦

 
ع الت�ي النس�بة األس�اس الش�ركة نظ�ام یب�ین -أ  النظ�امي تجنی�ب االحتی�اطي بع�د الص�افیة األرب�اح م�ن المس�اھمین عل�ى ت�وزَّ

 .األخرى واالحتیاطیات
 

 والش�ركة المس�اھمین مص�الح حق�قی بم�ا األس�ھم أرب�اح توزی�ع بش�أن واض�حة سیاس�ة وض�ع اإلدارة سمجل� ىعل� یج�ب -ب
 ً  .ساألسا الشركة ظامنل وفقا

 
ً  األرب��اح ف�ي حص�تھ المس�اھم یس�تحق -ت  أو عل��ى المس�اھمین، األرب�اح توزی�ع بش��أن الص��ادر العام��ة الجمعی�ة لق��رار وفق��ا

 .التوزیع وتاریخ تاریخ االستحقاق القرار ویبین مرحلیة، أرباح بتوزیع لقاضيا اإلدارة سمجل قرار
 

 الفصل الثاني: الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعیة العامة

 )11مادة  –الھیئة ( عادیة الغیر العامة الجمعیة اختصاصات -۱
 

 :یلي بما العادیة غیر العامة الجمعیة تختص

 .الشركات باطلة نظام أحكام تُعد بموجب التعدیالت التي باستثناء األساس الشركة نظام تعدیل .أ
 
 .فیذیةنالت ھولوائح الشركات نظام في المقررة األوضاع وفق الشركة مال سرأ زیادة .ب

 
 ف�ي المق�ررة األوض�اع وف�ق مالی�ة، بخس�ائر ی�تنم إذا أو الش�ركة حاج�ةى عل� ھزیادت� ح�ال ف�ي الش�ركة م�ال سرأ تخف�یض .ج

 .فیذیةنالتھ ولوائح الشركات نظام

 .فیھ والتصرف معین، لغرض ویخصَّص األساس نظامھا علیھ ینص للشركة اتفاقي احتیاطي تكوین تقریر .د
 
 .األساس نظامھا في األجل المعین قبل حلھا أو الشركة استمرار تقریر .ه

ً  عق��دةنالم العام��ة الجمعی��ة وتمث��ل بالش��ركة، المتعلق��ة األم��ور بجمی��ع للمس��اھمین العام��ة الجمعی��ات تخ��تص  ظامی��ةنال لإلج��راءات وفق��ا
ً  دورھ��ا وت��ؤدي بالش��ركة، المتعلق��ة اختصاص��اتھم ممارس��ة ف��ي المس��اھمین جمی��ع  فیذی��ةتنال ھولوائح�� الش��ركات نظ��ام ألحك��ام وفق��ا
 )۱۰مادة  –الھیئة (. ساألسا الشركة ونظام
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 .الشركة أسھم شراء عملیة ىعل الموافقة .و
 

 عادی�ة، إل�ى الممت�ازة األس�ھم تحوی�ل أو ممت�ازة أس�ھم إل�ى عادی�ة تحوی�ل أس�ھم أو ش�رائھا إق�رار أو ممت�ازة أس�ھم إص�دار .ز
ً  ساألس�ا الش�ركة نظ�ام ف�ي ن�ص ىعل� اءً ن�ب وذل�ك  الش�ركات ظ�امنل فی�ذاً نت الص�ادرة ظیمی�ةنالت واإلج�راءات للض�وابط ووفق�ا

 .المدرجة المساھمة بشركات الخاصة
 

 إص�دارھا یج�وز الت�ي األس�ھم لع�دد ىاألقص� الح�د وبی�ان أس�ھم، إل�ى للتحوی�ل قابل�ة تمویلی�ة ص�كوك أو دی�ن أدوات إص�دار .ح
 .الصكوك أو األدوات تلك مقابل

 

 أو بعض�ھا، أو التابع�ة والش�ركات الش�ركة ف�ي للع�املین ھ�انم ج�زء أو الم�الس رأ زی�ادة عن�د المص�درة األس�ھم تخص�یص .ط
 .ذلك من أي

 
 لغی�ر األولوی�ة أو إعط�اء نقدی�ة حص�ص مقاب�ل الم�ال رأس بزی�ادة االكتت�اب ف�ي للمس�اھمین األولوی�ة بح�ق العم�ل وق�ف .ي

 . ساألسا الشركة نظام في ذلكى عل نُص إذا الشركة، لمصلحة اسبةنم تراھا التي الحاالت في المساھمین
 

 تص�در أن ىعل� العادی�ة، العام�ة الجمعی�ة اختصاص�ات ف�ي داخل�ة ق�رارات تص�در أن العادی�ة غی�ر العام�ة للجمعی�ة و یج�وز
ً  القرارات تلك  .االجتماع في الممثلة لألسھم المطلقة باألغلبیة المحددة العادیة العامة الجمعیة قرارات إصدار لشروط وفقا

 )12مادة  –الھیئة ( العادیة العامة الجمعیة اختصاصات -۲
 

 :یلي ما وبخاصة الشركة، شؤون بجمیع العادیة العامة الجمعیة ختصت العادیة، غیر العامة الجمعیة ھب تختص ما عدا

 .وعزلھم اإلدارة سمجل أعضاء تعیین .أ
 
 لحس�اب ت�تم الت�ي األعم�ال والعق�ود ف�ي مباش�رة غی�ر أو مباش�رة اإلدارة مص�لحة مجل�س لعض�و یك�ون أن ف�ي الت�رخیص .ب

 .التنفیذیة ولوائحھ الشركات نظام وفق أحكام وذلك الشركة،
 

 ف�روع أح�د ف�ي الش�ركة سافن�ی أن أو الش�ركة، افس�ةنم ھش�أن م�ن عم�ل أي ف�ي اإلدارة سمجل� عض�و باش�تراك الت�رخیص .ج
 .فیذیةنالتھ ولوائح الشركات نظام أحكام وفق وذلك ،تزاولھ الذي شاطنال
 

 ونظ���ام العالق���ة ذات واألنظم���ة األخ���رى التنفیذی���ة ولوائح���ھ الش���ركات نظ���ام بأحك���ام اإلدارة سمجل��� أعض���اء الت���زام مراقب���ة .د
 وتحدی����د الش����ركة، أم����ور ت����دبیر إس����اءتھم أو لتل����ك األحك����ام مخ����الفتھم ع����ن ش����أین ض����رر أي وفح����ص ،ساألس����ا الش����ركة

ً  الشأن ھذا في مناسبا تراه ما واتخاذ ذلك، ىعل المترتبة المسؤولیة  .التنفیذیة ولوائحھ الشركات ظاملن وفقا
 
ً  المراجعة ةلجن تشكیل .ه  .فیذیةنالت ھولوائح الشركات نظام ألحكام وفقا

 
 .للشركة المالیة القوائم ىعل الموافقة .و

 
 .اإلدارة سمجل تقریر ىعل الموافقة .ز

 
 .الصافیة األرباح توزیع طریقة بشأن اإلدارة سمجل اقتراحات في البت .ح

 
 .تقاریرھم ىعل والموافقة وتغییرھم، ھم،تعیین وإعادة مكافآتھم، وتحدید الشركة، حسابات مراجعي تعیین .ط
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 بھا یُخطرھا – صعوبات لمھامھم، وفي أي أدائھم في الشركة حسابات من مراجعي تقع التي واألخطاء المخالفات في النظر .ي

 من وغیرھا الدفاتر والسجالت على االطالع من لھم الشركة اإلدارة أو إدارة مجلس بتمكین تتعلق – الشركة مراجعو حسابات
 .الشأن ھذا في مناسباً  ما تراه واتخاذ مھامھم، ألداء الالزمة والبیانات واإلیضاحات الوثائق

 

 سبةنال ھذه نھم جاوز ما توزیع المدفوع، وتقریر الشركة مال رأس من) %۳۰( لغب ما متى النظامي الشركة احتیاطي تجنیب وقف .ك
ً  فیھا الشركة تحقق ال التي المالیة واتنالس في الشركة مساھميى عل  .صافیة أرباحا

 
 على بناًء  االحتیاطي ھذا استخدام یكون أن على معین، لغرض تخصیصھ عدم حال في للشركة االتفاقي االحتیاطي استخدام .ل

 .المساھمین أو على الشركة بالنفع تعود التي األوجھ وفي اإلدارة مجلس من اقتراح
 

 .فیھا االتفاقي، والتصرف واالحتیاطي النظامي االحتیاطي خالفب للشركة، أخرى احتیاطیات تكوین .م
 

ً  یكون ما أو لمعاونة الشركة لعاملي اجتماعیة مؤسسات إلنشاء للشركة الصافیة األرباح من مبالغ اقتطاع .ن  .المؤسسات ھذه من قائما
 
 تاریخ من شھراً  عشر اثني خالل عدة صفقات أم واحدة صفقة في سواء الشركة، أصول من )% ٥۰ ( من أكثر بیع على الموافقة .س

 على الحصول فیجب العادیة، غیر العامة الجمعیة اختصاصات ضمن ما یدخل األصول تلك بیع تضمن حال وفي بیع، صفقة أول
 .ذلك على العادیة غیر الجمعیة العامة موافقة

 

 )13مادة  –الھیئة ( المساھمین جمعیة -۳
 

ً  للمساھمین العادیة العامة الجمعیة تنعقد -أ  ونظام التنفیذیة ولوائحھ نظام الشركات في علیھا المنصوص والظروف لألوضاع وفقا
 .األساس الشركة

 
 .للشركة المالیة السنة النتھاء التالیة الستة األشھر خالل الستة في األقل  على مرة العادیة العامة الجمعیة تنعقد -ب

 
ً  اإلدارة، مجلس من بدعوة للمساھمین الخاصة أو العامة الجمعیات تنعقد -ت  الشركات نظام في علیھا المنصوص لألوضاع وفقا

 راجعم ذلك طلب إذا االجتماع إلى العادیة العامة الجمعیة یدعو أن اإلدارة مجلس وعلى. األساس الشركة ونظام التنفیذیة ولوائحھ
 ویجوز. الشركة مال رأس من األقل على )%٥ ( نسبتھ ما ملكیتھم تمثل المساھمین من عدد أو المراجعة لجنة أو الحسابات

ً  ثالثین خالل اإلدارة مجلس یدعُھا لم إذا االنعقاد إلى الجمعیة دعوة الحسابات لمراجع  .الحسابات مراجع طلب تاریخ من یوما
 

ً  الموعد قبل أعمالھا وجدول ومكانھ العامة الجمعیة انعقاد موعد عن اإلعالن یجب -ث  وتُنشر األقل،  على بواحد وعشرون یوما
ع یومیة صحیفة وفي للشركة اإللكتروني والموقع للسوق اإللكتروني الموقع في الدعوة  مركز فیھا نیكو التي المنطقة في توزَّ
 سائلو طریق عن لمساھمیھا والخاصة العامة الجمعیات النعقاد الدعوة توجیھ للشركة یجوز ذلك، إلى وباإلضافة الرئیس الشركة
 .الحدیثة التقنیة

 
 قادانع وموعد )ث( الفقرة في إلیھ المشار اإلعالن نشر بین ما الفترة خالل العامة الجمعیة أعمال جدول تعدیل للشركة یجوز -ج

ً  ذلك عن الشركة تعلن أن  على العامة، الجمعیة  .)ث( الفقرة في المقررة لألوضاع وفقا
 

 .العامة الجمعیة اجتماعات في والتصویت الفعالة للمشاركة الفرصة للمساھمین یتاح أن یجب -ح
 لوسائ بواسطة قراراتھا  على والتصویت مداوالتھا في المساھم واشتراك للمساھمین العامة الجمعیات اجتماعات عقد ویجوز
ً  وذلك الحدیثة، التقنیة  .المدرجة اھمةالمس بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفیذا الصادرة التنظیمیة واإلجراءات للضوابط وفقا
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 اختی���ار ذل���ك وم���ن العام���ة، الجمعی���ة اجتم���اع ف���ي المس���اھمین م���ن ع���دد أكب���ر مش���اركة تیس���یر عل���ى اإلدارة مجل���س یعم���ل -خ
 .المالئمین والوقت المكان

 
 الوق���ت قب���ل ال���رئیس الش���ركة مرك���ز ف���ي الحض���ور ف���ي ال���راغبین المس���اھمین بیان���ات تس���جیل م���ن التحق���ق الش���ركة عل���ى -د

 .أخرى وسیلة على األساس الشركة نظام ینص لم ما الجمعیة النعقاد المحدد
 

 )14مادة  –الھیئة ( العامة الجمعیة أعمال جدول -٤
 

 یرغ��ب الموض��وعات الت��ي االعتب��ار ف��ي یأخ��ذ أن العام��ة الجمعی��ة أعم��ال ج��دول إع��داد عن��د اإلدارة مجل��س عل��ى .أ
 موض��وع إض�افة الش�ركة أس�ھم عل�ى األق��ل م�ن )%5( نس�بة یملك��ون ال��ذین للمس��اھمین ویج�وز إدراجھ�ا ف�ي المس�اھمون

 .إعداده عند العامة الجمعیة أعمال جدول إلى أكثر أو
 
 بی����د ف����ي العام����ة الجمعی����ة أعم����ال ج����دول عل����ى المدرج����ة الموض����وعات م����ن موض����وع ك����ل إف����راد اإلدارة مجل����س عل����ى .ب

ً  المختلف���ة الموض���وعات ب���ین الجم���ع وع���دم مس��تقل،  یك���ون الت���ي والعق���ود األعم���ال وض���ع وع���دم واح���د، بی��د تح���ت جوھری���ا
 تص����ویت  عل����ى الحص����ول لغ����رض واح����د؛ بی����د ض����من فیھ����ا مباش����رة غی����ر أو مباش����رة مص����لحة المجل����س ألعض����اء
 .ككل دنالب على المساھمین

 
 

 ال����دعوة نش����ر عن����د– للس����وق اإللكترون����ي والموق����ع للش����ركة اإللكترون����ي الموق����ع خ����الل م����ن للمس����اھمین یت����اح أن یج����ب .ج
 تقری���ر وبخاص���ة العام���ة، الجمعی���ة أعم���ال ج���دول ببن���ود المتعلق���ة المعلوم���ات  عل���ى الحص���ول – العام���ة الجمعی���ة النعق���اد
 م���دروس ق���رار اتخ���اذ م���ن لتمكی���نھم وذل���ك المراجع���ة؛ لجن���ة وتقری���ر المالی���ة والق���وائم الحس���ابات ومراج���ع اإلدارة مجل���س
 .العامة الجمعیة أعمال جدول تعدیل حال في المعلومات تلك تحدیث الشركة وعلى. بشأنھا

 

 .العامة الجمعیة أعمال جدول إلى موضوعات من تراه ما إضافة للھیئة .د
 

 )15مادة  –الھیئة ( المساھمین جمعیة إدارة -٥
 

 أعضائھ بین من اإلدارة مجلس من ینتدبھ أو غیابھ عند نائبھ أو اإلدارة رئیس مجلس للمساھمین العامة الجمعیات اجتماعات یرأس .أ
 .ونائبھ اإلدارة رئیس مجلس غیاب حال في لذلك

 

 تجنیبو العامة، الجمعیة اجتماعات في والتصویت الفعالة للمشاركة للمساھمین الفرصة بإتاحة المساھمین جمعیة رئیس یلتزم .ب
ً  إحاطتھم ویجب. التصویت حق استخدام أو الجمعیات حضور إعاقة إلى یؤدي إجراء أي وضع  لكت عمل تحكم التي بالقواعد علما

 .التصویت وإجراءات االجتماعات
 

 اإلدارة مجلس أعضاء إلى بشأنھا األسئلة وتوجیھ العامة الجمعیة أعمال جدول في المدرجة الموضوعات مناقشة حق للمساھمین .ج
 .للضرر الشركة مصلحة یعّرض ال الذي بالقدر األسئلة ھذه عن اإلجابة ویجب. الحسابات ومراجع

 

 لخال منھ بنسخة الھیئة تزوید الشركة على ویتعین العامة، الجمعیة اجتماع محضر  على االطالع من المساھمین تمكین یجب .د
 .االجتماع عقد تاریخ من أیام عشرة

 

ً  – والسوق الھیئة وإشعار للجمھور اإلعالن الشركة على .ه نتھائھا ( ا فور العامة الجمعیة بنتائج –الھیئة تحددھا التي للضوابط وفقا
 )٤۳مادة  –ساما ( العامة الجمعیة على محضر االطالع من المساھمین تمكین الشركة على ) و یجبالھیئة
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 مجلس اإلدارة :الباب الثالث

 تشكیل مجلس اإلدارة :الفصل األول

 )16مادة  –الھیئة ( اإلدارة مجلس تشكیل -۱

 :یلي ما اإلدارة مجلس تكوین في یراعى

 نیكو أن یجبو ) الھیئة) (عشر أحد على یزید وال ثالثة عن یقل أال على( نشاطھا وطبیعة الشركة حجم مع أعضائھ عدد تناسب .أ
مادة  –ساما ( مستمرة بصفة أعضاء )٥( عن یقل وال عضواً )  ۱۱(  عن المجلس أعضاء عدد یزید أال على مناسباً، المجلس حجم
٥۳( 

 
 .التنفیذیین غیر األعضاء من أغلبیتھ تكون أن .ب

 
 لسمج تركیبة تعكس أن یجب) الھیئة( أكثر أیھما ، المجلس أعضاء ثلث عن أو عضوین عن المستقلین أعضائھ عدد یقل ال أن .ج

ً  تمثیالً  اإلدارة أو  وین،عض عن المستقلین المجلس أعضاء عدد أن یقل یجوز ال األحوال جمیع وفي. المستقلین األعضاء من مناسبا
 )٥٤مادة  –ساما ( أكثر أیھما المجلس أعضاء ثلث

 
 )17مادة  –الھیئة ( اإلدارة مجلس أعضاء تعیین -۲

و ) الھیئ���ة( عش���ر أح���د عل���ى یزی���د وال ثالث���ة ع���ن یق���ل أال عل���ى اإلدارة، مجل���س أعض���اء ع���دد األس���اس الش���ركة نظ���ام یُح���دد .أ
 )٥( ع����ن یق����ل وال عض����واً )  ۱۱(  ع����ن المجل����س أعض����اء ع����دد یزی����د أال عل����ى مناس����باً، المجل����س حج����م یك����ون أن یج����ب

 )٥۳مادة  –ساما ( مستمرة بصفة أعضاء
 تتج���اوز ال أن بش���رط األس���اس الش���ركة نظ���ام ف���ي علیھ���ا المنص���وص للم���دة اإلدارة مجل���س أعض���اء العام���ة الجمعی���ة تنتخ���ب .ب

 .ذلك غیر  على األساس الشركة نظام ینص لم ما انتخابھم إعادة ویجوز. سنوات ثالث

 مس���اھمة ش���ركات خم���س م���ن أكث���ر إدارة مجل���س عض���ویة اإلدارة مجل���س عض���و یش���غل ال أن األساس���ي نظ���ام ف���ي یُش���ترط .ج
 إدارة مجل���س ف���ي عض���واً  الش���ركة إدارة مجل���س عض���و یك���ون أن یج���وز ) و الالھیئ���ةواح���د ( آن ف���ي الس���وق ف���ي مدرج���ة
 تل��ك ف��ي القیادی��ة المناص��ب أح��د یش��غل أن أو من��ھ المنبثق��ة اللج��ان إح��دى أخ��رى أو محلی��ة ت��أمین إع��ادة أو/و ت��أمین ش��ركة

 )٥٦مادة  –ساما ( الشركات
 عض����ویتھم وص����فات اإلدارة مجل����س أعض����اء بأس����ماء الھیئ����ة إش����عار الش����ركة عل����ى أن للش����ركة األساس����ي النظ����ام ی����نص .د

 تغیی���رات وأي – أق���رب أیھم���ا – تعیی���نھم ت���اریخ م���ن أو اإلدارة مجل���س دورة ب���دء ت���اریخ م���ن عم���ل أی���ام خمس���ة خ���الل
 .التغییرات حدوث تاریخ من عمل أیام خمسة خالل عضویتھم على تطرأ

 )18مادة  –الھیئة ( اإلدارة مجلس عضویة شروط -۳

 یمّكنھ ماب الالزم، واالستقالل والمھارة والمعرفة الخبرة فیھم تتوافر ممن المھنیة الكفایة ذوي من اإلدارة مجلس عضو یكون أن یُشترط
 ویةلعض المرشح في توافرھا المطلوب النزاھة و الكفاءة بقواعد خاصة سیاسة الشركة لدى یوجد و واقتدار، بكفاءة مھامھ ممارسة من

والنزاھة  األمانة العلیا اإلدارة وأعضاء لھ التابعة وأعضاء اللجان اإلدارة مجلس أعضاء في تتوافر أن یجب) أو الھیئة( اإلدارة مجلس
 في المؤسسة الصادرة عن واللوائح والتعلیمات األنظمة بكافة االلتزام مھامھم الخاصة وعلیھم ألداء الالزمة والخبرة والمعرفة والكفاءة

 .السعودي النقد العربي مؤسسة شرافإل المالیة الخاضعة المؤسسات في القیادیة المناصب في متطلبات التعیین وباألخص األوقات، جمیع
 لأعما مجاالت مختلف في رت والمھا والخبرة والمعرفة المؤھالت حیث من بتنوع عام بشكل المجلس یتمتع أن یجبو  )۲۳ - ساما(

 ومسئولیاتھ بدوره للقیام ھةاوالنز والمھارة والخبرة والمعرفة المؤھالت من مالئم بمستوى عضو كلّ  یحظى أن یجب كما. الشركة
 )٥٥مادة  –ساما ( فعال بشكل
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 :یلي ما الخصوص وجھ على فیھ یتوافر أن ویراع

 وتطبی���ق األداء تحفی���ز إل���ى ی���ؤدي بم���ا الص���الحیات لم���نح تؤھل���ھ قیادی���ة بمھ���ارات یتمت���ع ب���أن وذل���ك  :القی���ادة  عل���ى الق��درة .أ
 .المھنیة واألخالق بالقیم والتقید الفعالة اإلدارة مجال في الممارسات أفضل

 الت����دریب، ومس����توى المناس����بة، والشخص����یة المھنی����ة، والمھ����ارات العلمی����ة، الم����ؤھالت  فی����ھ تت����وافر ب����أن وذل����ك :الكف����اءة .ب
 الق����انون أو المحاس����بة أو االقتص����اد أو ب����اإلدارة أو والمس����تقبلیة الحالی����ة الش����ركة بأنش����طة الص����لة ذات العملی����ة والخب����رات

 .والتدریب التعلم في الرغبة عن فضالً  الحوكمة، أو
 الق����رار، اتخ���اذ ف���ي والس���رعة واإلداری���ة، والقیادی���ة، الفنی���ة، الق���درات  فی���ھ تت���وافر ب���أن وذل���ك :التوجی���ھ  عل���ى الق���درة .ج

 والرؤی���ة والتخط���یط االس���تراتیجي التوجی���ھ  عل���ى ق���ادراً  یك���ون وأن العم���ل، بس���یر المتعلق���ة الفنی���ة المتطلب���ات واس���تیعاب
 .الواضحة المستقبلیة

 .وفھمھما المالیة والتقاریر البیانات قراءة  على قادراً  یكون بأن وذلك :المالیة المعرفة .د
 .واختصاصاتھ مھامھ ممارسة عن یعوقھ صحي مانع لدیھ یكون ال بأن وذلك :الصحیة اللیاقة .ه

 المقوم����ات وت����وافر الترش����یحات لجن����ة توص����یات اإلدارة مجل����س أعض����اء انتخ����اب عن����د تراع����ي أن العام����ة الجمعی����ة وعل����ى
 .الفقرة ھذه في ورد ما وفق فعال بشكل مھامھم ألداء الالزمة والمھنیة الشخصیة

 )19مادة  –الھیئة ( اإلدارة مجلس عضویة انتھاء -٤
 
یبین نظام الشركة األساس كیفیة انتھاء عضویة مجلس اإلدارة، ویجوز للجمعیة العامة العادیة في كل وقت عزل جمیع أعضاء  .أ

المجلس أو بعضھم ولو نص نظام الشركة األساس على خالف ذلك دون إخالل بحق من عُزل في التعویض إذا وقع العزل لسبب 
إنھاء عضویة من  –بناًء  على  توصیة من مجلس اإلدارة  -وز للجمعیة العامة غیر مقبول أو في وقت غیر مناسب. كذلك یج

 یتغیب من أعضائھ عن حضور ثالثة اجتماعات متتالیة للمجلس دون عذر مشروع.
 

 یانب مع فوراً  والسوق الھیئة تشعر أن الشركة على العضویة، انتھاء طرق بإحدى اإلدارة مجلس في عضو عضویة انتھاء عند .ب
 .ذلك إلى دعت التي األسباب

 

 إلدارة،ا مجلس رئیس إلى بھا مكتوب بیان تقدیم فعلیھ الشركة، أداء  على ملحوظات لدیھ وكانت اإلدارة، مجلس عضو استقال إذا .ج
 .اإلدارة مجلس أعضاء على البیان ھذا عرض ویجب

 

 :)۷۹مادة  –ساما ( اآلتیة الحاالت في اإلدارة مجلس عضویة تنتھي

 المجلس. دورة انتھاء .أ
 

 اإلدارة. مجلس عضو استقالة .ب
 

 اإلدارة. مجلس عضو وفاة .ج
 

 أكمل وجھ. على بدوره القیام على العضو قدرة عدم تؤدي إلى قد جسدیة إعاقة أو عقلي بمرض اإلصابة .د
 
 دیونھ. دفع عن توقفھ أو دائنیھ مع تسویة طلبھ إجراء أو إعساره أو العضو إفالس بإشھار الحكم .ه

 



 الوثیقة دلیل حوكمة الشركة اإلنشاءتاریخ  27/10/2017
 اإلصدار 4.0 تاریخ المراجعة 22/07/2019
 الوثیقةرمز  CGG تاریخ االعتماد 27/11/2019

 المرجع الرئیسي SAMA - CMA التعدیالت 3

 

 
17 of 

  BCICشركة بروج للتأمین التعاوني |  64

 

 بلد أي يف أو السعودیة المملكة العربیة في واللوائح األنظمة بمخالفة أو أو بالتزویر واألمانة بالشرف مخل عمل بارتكاب اإلدانة .و
 آخر.

 
 

 العادیة. العامة بموافقة الجمعیة ذلك یقترن أن بشرط الشركة تضر بمصلحة بطریقة بواجباتھ المجلس عضو إخالل .ز
 مقبول. و مشروع دون عذر واحدة سنة خالل اجتماعات) ۳(  عن التغیب .ح
 السعودیة. العربیة في المملكة النافذة األنظمة من أي حكم بموجب ممارسة مسئولیتھ في لالستمرار العضو صالحیة عدم .ط

 خمسة) ٥( خالل وذلك المجلس دورة انتھاء عدا سبب ألي عضویتھ إنھاء أو المجلس في عضو أي استقالة عند المؤسسة إبالغ یجب
 )۸۰مادة  –ساما ( .العالقة ذات اإلفصاح متطلبات عاةاومر العمل، ترك تاریخ من عمل أیام

  :)٦۱مادة  –(ساما شغور المنصب  -٥
 

 أن كتابة، المسبقةمؤسسة ال ممانعة عدم على الحصول بعد اإلدارة، لمجلس یمكن اإلدارة، مجلس في عضو منصب شغور حال في
 .عامة عیةجم أول في التعیین ھذا على الموافقة تتم أن على السابق، العضو مدة من تبقى لما الشاغر المنصب في جدیداً  عضواً  یعین

  

 )20مادة  –الھیئة ( االستقالل عوارض -٦
 

 والتص��ویت عل��ى الق��رارات آرائ��ھ وإب��داء ھمھام�� ممارس��ة عل��ى  ق��ادراً  المس��تقل اإلدارة مجل��س عض��و یك��ون أن یج��ب .أ
 .الشركة مصالح تحقیق في التي تسھم السلیمة القرارات اتخاذ على اإلدارة مجلس یُعین ما وحیاد، بموضوعیة

 
ً  یج�ري أن اإلدارة مجل�س عل�ى .ب ً  تقییم�ا  ت�ؤثر ظ�روف أو عالق�ات ع�دم وج�ود م�ن والتأك�د العض�و اس�تقالل تحق�ق لم�دى س�نویا

 .فیھ تؤثر أن یمكن أو
 

 :یلي ما – ال الحصر المثال سبیل على – المستقل اإلدارة مجلس عضو في توافره الالزم االستقالل مع یتناف  .ج
 

ً  یك�ون أن -۱  ل�ھ أو مجموعتھ�ا م�ن أخ�رى أس�ھم ش�ركة م�ن أو الش�ركة أس�ھم م�ن أكث�ر أو المائ�ة ف�ي خمس�ة نس�بتھ لم�ا مالك�ا
 .النسبة ھذه یملك من مع قرابة صلة

 
 أس�ھم م�ن أو الش�ركة م�ن أس�ھم أكث�ر أو المائ�ة ف�ي نس�بتھ خمس�ة م�ا یمل�ك اعتباری�ة ص�فة ذي لش�خص مم�ثالً  یك�ون أن -۲

 .مجموعتھا من أخرى شركة
 

 .مجموعتھا أخرى من شركة في أو الشركة في اإلدارة مجلس أعضاء من أي مع قرابة صلة لھ تكون أن -۳
 

 .من مجموعتھا أخرى شركة في أو الشركة في التنفیذیین كبار من أي مع قرابة صلة لھ تكون أن -٤
 

 .إدارتھا لعضویة مجلس المرشح الشركة مجموعة من أخرى شركة في إدارة مجلس عضو یكون أن -٥
 

ً  یعم�ل ك�ان أو یعم�ل أن -٦  م�ن أخ�رى ش�ركة أو متعام�ل معھ�ا ط�رف أي أو الش�ركة ل�دى الماض�یین الع�امین خ�الل موظف�ا
ً  أن یك�ون أو الم�وّردین، وكب�ار الحس�ابات كمراجع�ي مجموعتھ�ا،  األط�راف تل�ك م�ن أي ل�دى س�یطرة لحص�ص مالك�ا

 .الماضیین العامین خالل
 

 عالق�ة لدی�ھ یك�ون أنأي  /لحس�اب الش�ركة ت�تم الت�ي والعق�ود األعم�ال ف�ي مباش�رة غی�ر أو مباش�رة مص�لحة ل�ھ تك�ون أن -۷
 ف��ي عض��واً  أو فیھ��ا المس��اھمین كب��ار م��ن یك��ون جھ��ة خ��الل م��ن أو مباش��ر بش��كل س��واءً ( الش��ركة م��ع تجاری��ة أو تعاقدی��ة
 لایر أل��ف)  ۲٥۰(  قیمت��ھ م��ا یس��اوي الش��ركة م��ن م��الي مبل��غ تلق��ي أو دف��ع علیھ��ا ترت��ب) فیھ��ا رام��دی أو إدارتھ��ا مجل��س

 )۸۱مادة  –ساما ( .المصالح أصحاب من وغیرھم یةافاإلشر الرقابیةت والجھا المساھمین قبل من اإلدارة مجلس مساءلة تكون
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) اإلدارة مجل���س ف���ي عض���ویتھ لق���اء العض���و یس���تحقھا الت���ي والمكاف���آت الت���أمین بعق���ود المتعلق���ة المب���الغ بخ���الف( س���عودي
  .األخیرتین السنتین خالل

 
ال تع���د م���ن قبی����ل المص���لحة النافی����ة الس���تقاللیة عض����و مجل���س اإلدارة الت����ي یج���ب لھ����ا الحص���ول عل����ى ت���رخیص م����ن  -۸

تم���ت  الجمعی���ة العام���ة العادی���ة، األعم���ال والعق���ود الت���ي ت���تم م���ع عض���و مجل���س اإلدارة لتلبی���ة احتیاجات���ھ الشخص���یة اذا
ھ���ذه األعم���ال والعق���ود ب���نفس األوض���اع والش���روط الت���ي تتبعھ���ا الش���ركة م���ع عم���وم المتعاق���دین وكان���ت ض���من نش���اط 

 )الھیئة و ساما(. الشركة المعتاد، ما لم ترى لجنة الترشیحات خالف ذلك
 
 

ع��ن تزی��د  م��ن لجان��ھ أي أو اإلدارة مجل��س عض��ویة مكاف��أةى عل�� ع��الوة الش��ركة م��ن مالی��ة مب��الغ یتق��اض أن -۹
م���ن مكاف���آت ف���ي الع���ام الس���ابق الت���ي تحص���ل علیھ���ا مقاب���ل عض���ویة مجل���س اإلدارة  %٥۰) لایر أو ع���ن ۲۰۰٫۰۰۰(

 .أو أي من لجانھ أیھما أقل
 

 .الشركة الذي تزاولھ النشاط فروع أحد في یتجر أن أو الشركة، منافسة شأنھ من عمل في یشترك أن -۱۰
 

  .إدارة الشركة مجلس عضویة في منفصلة أو متصلة سنوات تسع على  یزید ما أمض قد یكون أن -۱۱
 

 خ��الل المنص��ب ھ��ذا مث��ل ش��غل ق��د یك��ون لھ��ا تابع��ة ش��ركة أي أو عالق��ة ذات ش��ركة إدارة مجل��س ف��ي عض��واً  یك��ون أن -۱۲
 )ساما(. األخیرتین السنتین

 
ً  یش���غل أن -۱۳  ق���د یك���ون أو المس���اھمین كب���ار أح���د ل���دى أو عالق���ة ذات ش���ركة إدارة ف���ي أو للش���ركة العلی���ا اإلدارة ف���ي منص���با

ً  شغل  )ساما(. األخیرتین السنتین خالل فیھا منصبا
 

 ی���ؤثر أن یمك���ن بش���كل العلی���ا إدارتھ���ا أو إدارتھ���ا مجل���س أعض���اء م���ن أيّ  أو الش���ركة تج���اه م���الي مت���زاال لدی���ھ یك���ون أن -۱٤
 )ساما( تامة القرارات باستقاللیة واتخاذ الحكم على قدرتھ على

 
 یمك���ن وال���ذي الش���ركة مس���توى عل���ى تاالق���رار اتخ���اذ ف���ي االس���تقاللیة م���ن ع���الٍ  مس���توى بالش���ركة الحوكم���ة ھیك���ل ی���دعم أن یج���ب

 وتجن����ب الرقاب����ة وظ����ائف اس����تقاللیة وتعزی����ز واإلدارة المجل����س واجب����ات ب����ین الفص����ل خ����الل م����ن المث����ال، س����بیل عل����ى تحقیق����ھ،
 )۲۷مادة  –ساما ( .المصالح تعارض مخاطر

 اختصاصاتھمسؤولیات مجلس اإلدارة و  :الفصل الثاني

 )21مادة  –الھیئة ( اإلدارة مجلس مسؤولیة -۱
  

 ص�ون ش�أنھ م�ن م�ا الش�ركة وك�ل إدارة ف�ي وال�والء العنای�ة واجب�ي ب�ذل وعلی�ھ المس�اھمین، جمی�ع اإلدارة مجل�س یمث�ل -أ
 .قیمتھا وتعظیم وتنمیتھا مصالحھا

 
ً  ف�وض وإن أعمالھ�ا ع�ن المس�ؤولیة الش�ركة إدارة مجل�س ع�اتق عل�ى  تق�ع  -ب  بع�ض ممارس�ة أف�راد ف�ي أو جھ�ات أو لجان�ا

 .المدة محدد غیر عام أو تفویض إصدار اإلدارة لمجلس یجوز ال األحوال، جمیع وفي اختصاصاتھ

 )22مادة  –الھیئة ( اإلدارة لمجلس األساسیة الوظائف -۲
 

 )٦٤مادة  –ساما ( .اإلدارة مجلس أعضاء ومسئولیات دور بالشركة الخاصة الحوكمة الئحة تحدد أن یجب

 )٦٥مادة  -ساما ( .وبشفافیة رسمي بشكل أنشطتھ لتنظیم مكتوبة اتءوإجرا سیاسات وضع اإلدارة مجلس على یجب
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م���ع مراع���اة االختصاص���ات المق���ررة للجمعی���ة العام���ة ف���ي نظ���ام الش���ركات ولوائح���ھ التنفیذی���ة ونظ���ام الش���ركة األس���اس، یك���ون لمجل���س 
اإلدارة أوس���ع الص���الحیات ف���ي إدارة الش���ركة وتوجی���ھ أعمالھ���ا بم���ا یحق���ق أغراض���ھا، و یوج���د ل���دى الش���ركة دلی���ل سیاس���ات مكت���وب 

 :)الھیئة( ة و اختصاصاتھ مع مراعاة ما یليخاصة بتحدید مسؤولیات أعضاء مجلس اإلدار

 دوري، بش�كل ومراجعتھ��ا عل�ى تنفی��ذھا واإلش�راف للش�ركة الرئیس��ة واألھ��داف واالس�تراتیجیات والسیاس�ات الخط�ط وض�ع -۱
 :ذلك ومن الالزمة لتحقیقھا، البشریة والمالیة الموارد توافر من والتأكد

 
 ومراجعتھ��ا إدارة المخ��اطر وإج��راءات وسیاس��ات الرئیس��ة العم��ل وخط��ط للش��ركة الش��املة االس��تراتیجیة وض��ع .أ

 /64م���ادة  –س���اما ( االس���تراتیجیة الخط���ط وص���یاغة األھ���داف ووض���ع للش���ركة االس���تراتیجیة القی���ادة و) الھیئ���ة( وتوجیھھ���ا
 )ب /64مادة  –ساما ( الرئیسة والعملیات اتیجیةراالست الخطط تنفیذ على فااإلشرو ) أ
 .بأنواعھا التقدیریة وإقرار الموازنات المالیة وأھدافھا واستراتیجیاتھا للشركة األمثل الرأسمالي الھیكل تحدید  .ب

 
 .بھا والتصرف األصول وتملك للشركة، الرئیسة الرأسمالیة النفقات على  اإلشراف  .ج

 
 .الشركة في الشامل واألداء التنفیذ ومراقبة األداء أھداف وضع  .د

 

 .واعتمادھا الشركة في والوظیفیة التنظیمیة للھیاكل الدوریة المراجعة .ه
 

 .وخططھا الرئیسة الشركة أھداف لتحقیق الالزمة والمالیة البشریة الموارد توافر من التحقق .و

 
 للش���ركة الداخلی���ة الرقاب���ة نظ���ام ومراقب���ة وض���عو ) الھیئ���ة( علیھ���ا الع���ام واإلش���راف الداخلی���ة للرقاب���ة وض���وابط أنظم���ة وض���ع -۲

 :ذلك ومن ،)د /٦٤مادة  –ساما ( وفعالیتھ كفاءتھ والتأكد من
 

 التنفیذیة واإلدارة اإلدارة أعضاء مجلس من لكل والمحتملة الفعلیة المصالح تعارض حاالت لمعالجة مكتوبة سیاسة وضع .أ
 ذوي األطراف مع التعامالت عن الناتج التصرف وإساءة الشركة ومرافقھا، أصول استخدام إساءة ذلك ویشمل والمساھمین،

 .العالقة
 
 .المالیة بإعداد التقاریر الصلة ذات األنظمة ذلك في بما والمحاسبیة، المالیة األنظمة سالمة من التأكد .ب

 
 الشركة تواجھ قد التي المخاطر عام عن تصور بوضع وذلك المخاطر؛ وإدارة لقیاس مناسبة رقابیة أنظمة تطبیق من التأكد .ج

 الصلة ذات واألطراف المصالح أصحاب مع بشفافیة وطرحھا الشركة، مستوى على  المخاطر إدارة بثقافة ملمة بیئة وإنشاء
 بالشركة المخاطر إدارة نظام قبةاومر وضعو ) الھیئة( الشركة في الداخلیة الرقابة إجراءات لفاعلیة السنویة المراجعة .بالشركة

 )ه /٦٤مادة  –ساما مستمرة  ( بصورة قبتھااومر وإدارتھا لتقییم المخاطر
  

 .الشركة في لداخلیةا  الرقابة إجراءات لفاعلیة ویةالسن المراجعة .د
 

 األحك�ام اإللزامی�ة م�ع ال یتع�ارض بم�ا – مجل�س اإلدارة ف�ي للعض�ویة ومح�ددة وإج�راءات واض�حة ومع�اییر سیاس�ات إع�داد -۳
 ءاتاواإلج��ر السیاس��ات عل��ى الموافق��ة) الھیئ��ة( الجمعی��ة العام��ة لھ��ا إق��رار بع��د التنفی��ذ ووض��عھا موض��ع– الالئح��ة  ھ��ذه ف��ي

 )ج /64مادة  –ساما ( منتظمة بصفة وتحدیثھا جعتھااومر الرئیسیة
 

 .ھذه الالئحة أحكام وفق المصالح مع أصحاب العالقة تنظم مكتوبة سیاسة وضع -٤
 

 الجوھری��ة المعلوم��ات باإلفص��اح ع��ن والل��وائح والتزامھ��ا باألنظم��ة الش��ركة تقی��د الت��ي تض��من واإلج��راءات السیاس��ات وض��ع -٥
 .التنفیذیة بھا اإلدارة تقید من المصالح، والتحقق وأصحاب للمساھمین
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 .الغیر مع المالیة واالئتمانیة وعالقاتھا النقدیة، الشركة، وتدفقاتھا مالیة إدارة على  اإلشراف  -٦

 
 :یلي ما حیال یراه بما العادیة غیر العامة للجمعیة االقتراح  -۷

 
 .تخفیضھ أو الشركة مال رأس زیادة -أ

 
 .استمرارھا تقریر أو األساس الشركة نظام في المعین األجل قبل الشركة حل  -ب

 
 

 :یلي ما حیال یراه بما العادیة العامة للجمعیة االقتراح -۸
 
 لغ�رض تخصیص�ھ وع�دم غی�ر العادی�ة العام�ة الجمعی�ة قب�ل م�ن تكوین�ھ ح�ال ف�ي للش�ركة االتف�اقي االحتی�اطي اس�تخدام .أ

 .معین
 
 .للشركة إضافیة مالیة مخصصات أو احتیاطیات تكوین .ب

 
 .الصافیة الشركة أرباح توزیع طریقة .ج

 

 .نشرھا قبل واعتمادھا للشركة والسنویة األولیة المالیة القوائم إعداد -۹
 

 .نشره قبل واعتماده اإلدارة مجلس تقریر إعداد -۱۰
 

) الھیئة( بھا المعمول والشفافیة عمل اإلفصاح ونظم سیاسات وفق وذلك عیھا اإلفصاح الواجب والمعلومات البیانات وسالمة دقة ضمان -۱۱
 )ح /64مادة  –ساما ( اإلفصاح آلیة ومالءمة المالیة والبیانات التقاریر رفع نظام ھةاونز سالمة من التأكدو 
  

.جوھریة تطورات وأي للشركة األنشطة المختلفة أوجھ على  ودوري مستمر بشكل االطالع للمساھمین تتیح فعالة اتصال قنوات إرساء -۱۲
  
 

 

 أن على  علیھا، المجلس رقابة وكیفیة وصالحیاتھا ومسؤولیاتھا، اللجنة مدة فیھا یحدَّد بقرارات نھع منبثقة متخصصة لجان تشكیل -۱۳
 .وأعضائھا اللجان ھذه وأعمال أداء تقییم مع وواجباتھم، وحقوقھم مھامھم األعضاء وتحدید تسمیة التشكیل قرار یتضمن

 
 أسھم، شكل في والمكافآت باألداء، والمكافآت المرتبطة الثابتة، المكافآت مثل الشركة، في للعاملین حنتُم التي المكافآت أنواع تحدید -۱٤

 .المدرجة المساھمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفیذا الصادرة واإلجراءات التنظیمیة الضوابط مع یتعارض ال بما
 

 .الشركة في العمل تحكم التي والمعاییر القیم وضع -۱٥
 

 )ط /64مادة  –ساما ( األوقات جمیع في لھم المؤمن مصالح حمایة ضمان  -۱٦
 

 األوق���ات جمی���ع ف���ي العالق���ة ذات والل���وائح باألنظم���ة زم ا االل���ت م���ن والتأك���د بالش���ركة الحوكم���ة ومع���اییر بمس���توى االرتق���اء  -۱۷
 أخالقی���ة مع���اییر واعتم���اد الش���ركة ف���ي الحوكم���ة ثقاف���ة تعزی���ز ع���ن مس���ئوالً  اإلدارة مجل���س یعتب���رو  )ي /٦٤م���ادة  –س���اما (

 )٦۷مادة  –ساما ( عالیة
 

 اتءھیك���ل وإج���را وفعالی���ة كف���اءة م���ن التأك���د ف���ي المس���تقلة الخارجی���ة فااألط���ر خ���دمات م���ن االس���تفادة اإلدارة لمجل���س ینبغ���ي -۱۸
 )28مادة  –ساما ( .فیھا وخبرة جیدة معرفة اإلدارة لمجلس یكون ال التي األخرى الفنیة والجوانب بالشركة الحوكمة
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 )23مادة  –الھیئة ( المھام و االختصاصات توزیع -۳
 

یج���ب أن یتض���من الھیك���ل التنظیم���ي للش���ركة تحدی���د االختصاص���ات وتوزی���ع المھ���ام ب���ین مجل���س اإلدارة واإلدارة التنفیذی���ة بم���ا یتف���ق 
الش����ركات ویحّس����ن كف����اءة اتخ����اذ ق����رارات الش����ركة ویحق����ق الت����وازن ف����ي الص����الحیات والس����لطات  م����ع أفض����ل ممارس����ات حوكم����ة

 بینھما. ویتعین على مجلس اإلدارة في سبیل ذلك:

 إلى الموكلة والمسؤولیات المھام واالختصاصات تحدید ذلك في بما وتطویرھا، الشركة بعمل المتعلقة الداخلیة السیاسات اعتماد -۱
 .التنظیمیة المختلفة المستویات

 
 التنفیذ وطریقة الصالحیات، تلك وجدول یوضح التنفیذیة اإلدارة إلى المفوضة الصالحیات بتحدید وتفصیلیة مكتوبة سیاسة اعتماد -۲

 .المفوضة للصالحیات ممارساتھا بشأن دوریة تقاریر رفع اإلدارة التنفیذیة من یطلب أن اإلدارة التفویض، ولمجلس ومدة
 

 .فیھا البت بصالحیة المجلس یحتفظ التي الموضوعات تحدید -۳
 

 

 )24 مادة –الھیئة ( المناصب بین الفصل -٤

ً  عضواً  یُعیّن أن ویجوز ونائباً للرئیس، رئیساً  أعضائھ بین من اإلدارة مجلس یُعیّن األساس، الشركة نظام أحكام مراعاة مع .أ ، منتدبا
 )٤٦مادة  –(ساما یجوز اختیار عضو غیر تنفیذي نائبا للرئیس بعد الحصول علي عدد ممانعة المؤسسة و
 
 الرئیس أو المنتدب العضو منصب في ذلك بما – الشركة في تنفیذي منصب وأي اإلدارة مجلس رئیس منصب بین الجمع یجوز ال  .ب

 اإلدارة مجلس رئیس منصب بین الجمع و یحظر) الھیئة( ذلك على خالف الشركة األساس نظام نص وإن – العام المدیر أو التنفیذي
 )50مادة  –ساما (العام  المدیر أو التنفیذي أو الرئیس المنتدب العضو منصب مثل بالشركة تنفیذي وأي منصب

 
 واضح بشكل ومسؤولیاتھم – وجد إن –المنتدب  والعضو ونائبھ اإلدارة رئیس مجلس من كل اختصاصات تحدید اإلدارة مجلس على  .ج

 .من ذلك األساس الشركة نظام خال إذا ومكتوب
 

 .الشركة في القرارات التخاذ المطلقة بالُسلطة شخص ینفرد أن یجوز ال األحوال، جمیع في  .د
 
 )25مادة  –الھیئة ( التنفیذیة اإلدارة على اإلشراف -٥

 

وتنظ���یم كیفی���ة عملھ���ا، والرقاب���ة واإلش���راف علیھ���ا، والتحق���ق م���ن یت���ولى مجل���س اإلدارة تش���كیل اإلدارة التنفیذی���ة للش���ركة، 
 أدائھا المھام الموكلة إلیھا، وعلیھ في سبیل ذلك:

 .الالزمة والمالیة اإلداریة السیاسات وضع -۱
 .منھ المعتمدة السیاسات وفق تعمل التنفیذیة اإلدارة أن من التحقق -۲
 الم���وظفین وتغیی���ر اختی��ارو ) الھیئ���ة(  أعمال���ھ عل���ى  واإلش���راف وتعیین��ھ، للش���ركة التنفی���ذي ال���رئیس اختی��ار -۳

 مناس���ب ب���دیل إلح���الل مناس��بة ل���دیھا سیاس���ة الش���ركة أن م��ن والتأك���د ،)الحاج���ة عن���د( الرئیس��ة ك���زاالمر ف���ي التنفی��ذیین
 )و /64مادة  –ساما ( المطلوبة تاالمھار ویملك للعمل مؤھال یكون

 .إن وجد مكافآتھ، وتحدید وعزلھ الداخلي المراجع أو الداخلیة المراجعة إدارة أو وحدة مدیر تعیین -٤
 واس�تعراض م�ن معوق�ات ومش�اكل، یعتری�ھ وم�ا العم�ل مجری�ات لبح�ث التنفیذی�ة اإلدارة م�ع دوری�ة اجتماع�ات عق�د -٥

 .الشركة نشاط بشأن المھمة المعلومات ومناقشة
 اإلدارة عل��ى فااإلش��رو ) الھیئ��ة(  واس��تراتیجیتھا الش��ركة أھ��داف م��ع تنس��جم التنفیذی��ة ل��إلدارة أداء مع��اییر وض��ع -٦

 )ز /64مادة  –ساما ( المجلس یحددھا التي األداء بأھداف مقارنة الشركة أداء قبةاومر العلیا
 .وتقویمھ التنفیذیة اإلدارة أداء مراجعة -۷
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 .الشركة إدارة على  التعاقب خطط وضع -۸
 

 )26مادة  –الھیئة ( مھامھا و التنفیذیة اإلدارة اختصاصات -٦
 )۱۲۸مادة  –ساما ( العلیا اإلدارة أعضاء وتبعیة وھیكل ومسئولیات دور بالشركة الخاصة الحوكمة الئحة تحدد أن یجب

 التنفیذی��ة اإلدارة تخ��تص الش��ركات ولوائح��ھ التنفیذی��ة، نظ��ام أحك��ام بموج��ب اإلدارة لمجل��س المق��ررة االختصاص��ات مراع��اة م��ع
 اإلدارة اختصاص��ات ض��من وی��دخل أغراض��ھا یحق��ق بم��ا للش��ركة واألھ��داف الرئیس��ة واالس��تراتیجیات والسیاس��ات الخط��ط بتنفی��ذ

 :)الھیئة( ما یلي ومھامھا التنفیذیة

 .اإلدارة مجلس من المقرة للشركة الداخلیة واألنظمة السیاسات تنفیذ -۱
 وإدارة والتموی��ل، وآلی��ات االس��تثمار، وسیاس��ات والمرحلی��ة الرئیس��ة العم��ل وخط��ط للش��ركة الش��املة اس��تراتیجیة اقت��راح -۲

م��ادة  –س��اما ( للش��ركة تیجیةااالس��تر الخط��ط تنفی��ذو ) الھیئ��ة( وتنفی��ذھا الطارئ��ة اإلداری��ة الظ��روف إدارة وخط��ط المخ��اطر،
 )أ /128

 .المالیة وأھدافھا واستراتیجیاتھا للشركة األمثل الرأسمالي الھیكل اقتراح -۳
 .فیھا والتصرف األصول وتملك للشركة الرئیسة الرأسمالیة النفقات اقتراح -٤
 .اعتمادھا في للنظر اإلدارة مجلس إلى ورفعھا للشركة والوظیفیة التنظیمیة الھیاكل اقتراح -٥
 لض��مان الالزم��ة ءاتاواإلج��ر السیاس��ات وض��عو ) الھیئ��ة( علیھ��ا الع��ام واإلش��راف الداخلی��ة الرقاب��ة وض��وابط أنظم��ة تنفی��ذ  -٦

 :وتشمل ،)د /۱۲۸مادة  –ساما ( الداخلیة الرقابة نظام كفاءة وفعالیة
 .المصالح تعارض سیاسة تنفیذ .أ
 .المالیة بإعداد التقاریر الصلة ذات األنظمة ذلك في بما سلیم، بشكل والمحاسبیة المالیة األنظمة تطبیق  .ب
 بیئة وإنشاء الشركة تواجھ قد المخاطر التي عن عام تصور بوضع وذلك المخاطر؛ وإدارة لقیاس مناسبة رقابیة أنظمة تطبیق  .ج

) الھیئة( المصالح أصحاب من وغیرھم اإلدارة مجلس مع بشفافیة الشركة، وطرحھا مستوى على  المخاطر من الحد بثقافة ملمة
 )ج /۱۲۸مادة  –ساما ومراقبتھا ( منھا والحد المخاطر وقیاس لتحدید اإلجراءات وضع و 

 

الل�وائح و الق�وانین الص�ادرة ع�ن الجھ�ات الرقابی�ة  أحك�ام م�ع یتع�ارض ال بم�ا بفعالی�ة بالش�ركة الخاص�ة الحوكم�ة قواع�د تنفی�ذ -۷
 ممك��ن ح��د بأقص��ى یةافاإلش��ر و الرقابی��ة المتطلب��ات كاف��ة اس��تیفاء ض��مانو ) الھیئ��ة(الحاج��ة  عن��د تع��دیلھا واقت��راح –المختلف��ة

 )ز /128مادة  –ساما (
 

 الجوھری�ة المعلوم�ات باإلفص�اح ع�ن والتزامھ�ا والل�وائح باألنظم�ة الش�ركة تقی�د تض�من الت�ي واإلج�راءات السیاس�ات تنفی�ذ -۸
 .المصالح وأصحاب للمساھمین

 
 

 :یلي ما حیال توصیاتھ وتقدیم اختصاصاتھ لممارسة الالزمة بالمعلومات اإلدارة مجلس تزوید  -۹
 

 .تخفیضھ أو الشركة مال رأس زیادة -أ
 

 .استمرارھا تقریر أو األساس نظامھا في المحدد األجل قبل الشركة حل -ب
 

 .للشركة االتفاقي االحتیاطي استخدام -ت
 

 .للشركة إضافیة احتیاطیات تكوین -ث
 

 .الصافیة الشركة أرباح توزیع طریقة -ج
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 ف�ي والمكاف�آت ب�األداء، والمكاف�آت المرتبط�ة الثابت�ة، المكاف�آت مث�ل للع�املین، حنتُم� الت�ي المكاف�آت وأن�واع سیاس�ة اقت�راح -۱۰
  .أسھم شكل

 

 الش�ركة وأھ�داف ض�وء خط�ط ف�ي الش�ركة نش�اط ف�ي المح�رز التق�دم بش�أن المالی�ة وغی�ر المالی�ة الدوری�ة التق�اریر إع�داد -۱۱
 التق��اریر ورف��ع اإلدارة مجل��س توجیھ��ات وف��ق العم��لو ) الھیئ��ة(اإلدارة  مجل��س عل��ى التق��اریر تل��ك وع��رض االس��تراتیجیة،

 )و /۱۲۸مادة  –ساما ( إلیھ
 

 الش�ركة أھ�داف م�ع وبم�ا یتف�ق األمث�ل بالش�كل مواردھ�ا إدارة ع�ن فض�الً  أنش�طتھا، وتس�ییر للش�ركة الی�ومي العم�ل إدارة -۱۲
و  )۱۲۷م���ادة  –س���اما ( الیومی���ة الش���ركة نش���اطات عل���ى فااإلش���ر مس���ئولیة العلی���ا اإلدارة تت���ولّىو ) الھیئ���ة(واس���تراتیجیتھا 

 )ب /128مادة  –ساما ( للشركة الیومیة األنشطة إدارة
 

  .الشركة داخل وتنمیتھا األخالقیة القیم ثقافة بناء في الفعالة المشاركة -۱۳
  

 بمس�توى االلت�زام عل�ى  وكفایتھ�ا، والح�رص ال�نظم تل�ك فعالی�ة م�ن والتحق�ق المخ�اطر، وإدارة الداخلی�ة الرقاب�ة نظ�م تنفی�ذ -۱٤
  .اإلدارة مجلس من المعتمد المخاطر

 
 والمس�ؤولیات المھ�ام واالختصاص�ات تحدی�د ذل�ك ف�ي بم�ا وتطویرھ�ا، الش�ركة بعم�ل المتعلق�ة الداخلی�ة السیاس�ات اقت�راح -۱٥

  .المختلفة التنظیمیة المستویات إلى الموكلة
 
 

  .تنفیذھا وطریقة إلیھا األعمال لتفویض واضحة سیاسة اقتراح -۱٦
 

 تق�اریر اإلدارة مجل�س ترف�ع إل�ى أن عل�ى التف�ویض، وم�دة الق�رار اتخ�اذ وإج�راءات إلیھ�ا، تف�وض الت�ي الص�الحیات اقت�راح -۱۷
 .الصالحیات لتلك ممارساتھا عن دوریة

 

 )ـھ /128مادة  –ساما (حفظ المستندات و مراجعة الحسابات   -۱۸
 

 البنود التالیة فیما یخص اإلدارة العلیا:ساما باإلضافة إلى ما تم ذكره فقد أصدرت 

 والمؤھالت والمواصفات ولیاتوالمسؤ األدوار یحدد ومفصل موثق وظیفي وصف العلیا اإلدارة في منصب لكلّ  یكون أن یجب
 )۱۲۹مادة ( .الصالحیات وحدود والصالحیات األخرى الداخلیة الجھات مع التفاعل وآلیة )التبعیة( التقاریر رفع وخطوط

 الةفعّ  بطریقة الشركة أنشطة إدارة لضمان المطلوبة والخبرة والمعرفة الالزمة تابالمھار العلیا اإلدارة أعضاء یتمتّع أن یجب
 )۱۳۰مادة ( .ذلك المؤسسة طلب عند العلیا اإلدارة أعضاء ومؤھّالت كفاءة حول بمعلومات المؤسسة تزوید ویجب. وحصیفة

 )۱۳۱مادة ( .األقل على للمجلس اجتماع كل خالل اإلدارة أداء حول شامل بعرض اإلدارة مجلس تزوید العلیا اإلدارة على یجب

 توافر عدم تإثبا التأمین شركة فعلى سعودي غیر تعیین إلى الحاجة حال وفي للسعودیین العلیا اإلدارة وظائف في األولویة تكون
 یولیو تاریخب المؤسسة أصدرتھا التي القیادیة المناصب في التعیین متطلبات إلى استناداً  المطلوبة الوظیفة لشغل المؤھل السعودي

 )۱۳۲مادة ( .م ۲۰۱۳
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 مجلس اإلدارة اختصاصات رئیس و أعضاء :الفصل الثالث
 

 )27مادة  –الھیئة ( مھامھ و اإلدارة مجلس رئیس اختصاصات -۱
 

ً  تنفی���ذي غی���ر عض���و اختی���ار یج���وز وك���ذلك المجل���س، لرئاس���ة تنفی���ذي غی���ر عض���و اختی���ار المجل���س عل���ى  بع���د( لل���رئیس نائب���ا
 )٤٦مادة  –ساما ( ).المؤسسة ممانعة عدم على الحصول

 
 –س���اما ( .مھام���ھ ألداء الالزم���ة الص���الحیات ویمنح���ھ المجل���س أعم���ال لتنظ���یم المجل���س رئ���یس بتف���ویض اإلدارة مجل���س یق���وم
 )47مادة 

 
دون إخ����الل باختصاص����ات مجل����س اإلدارة، یت����ولى رئ����یس مجل����س اإلدارة قی����ادة المجل����س واإلش����راف عل����ى س����یر عمل����ھ وأداء 

 الحوكم����ة الئح����ة تح����دد أن یج����بو )الھیئ����ة(اختصاص����اتھ بفعالی����ة، و ی����دخل  ف����ي مھ����ام واختصاص����ات رئ����یس مجل����س اإلدارة 
 :بصفة خاصة ما یلي) 48مادة  –ساما ( اإلدارة مجلس رئیس ومسئولیات دور بالشركة الخاصة

 
 وغی��ر الكامل��ة والواض��حة والص��حیحة عل��ى المعلوم��ات المناس��ب الوق��ت ف��ي اإلدارة مجل��س أعض��اء حص��ول ض��مان -۱

 .المضللة
 

  .الوقت المناسب وفي فعال بشكل األساسیة المسائل جمیع بمناقشة اإلدارة مجلس قیام من التحقق -۲
 

 تمثی�لو ) الھیئ�ة( األس�اس ونظ�ام الش�ركة التنفیذی�ة ولوائح�ھ الش�ركات نظ�ام علی�ھ ی�نص م�ا وف�ق الغی�ر أم�ام الش�ركة تمثی�ل -۳
 –س���اما ( األخ���رى والخارجی���ة الداخلی���ة والجھ���ات المجل���س ب���ین العالق���ات عل���ى فاواإلش���ر القض���ائیة الجھ���ات أم���ام الش���ركة

 )ب /48مادة 
 

 .الشركة مصلحة یحقق وبما بفعالیة مھامھم ممارسة على  اإلدارة مجلس أعضاء تشجیع -٤
 

 .إلدارة  مجلس إلى آرائھم وإیصال المساھمین مع الفعلي للتواصل قنوات وجود ضمان -٥
 

 التنفی��ذیین وب��ین األعض��اء التنفیذی��ة واإلدارة اإلدارة مجل��س م��ن ك��ل ب��ین الفعال��ة والمش��اركة البن��اءة العالق��ات تش��جیع -٦
 .البناء النقد على  تشجع ثقافة وإیجاد والمستقلین، التنفیذین وغیر

 
 اإلدارة مجل�س أح�د أعض�اء یطرحھ�ا مس�ألة أي االعتب�ار بع�ین األخ�ذ م�ع اإلدارة مجل�س اجتماع�ات أعم�ال ج�دول إع�داد -۷

س المجل�� أعم��ال ج��دول إع��داد عن��د التنفی��ذيوال��رئیس  المجل��س أعض��اء م��ع والتش��اور الحس��ابات، مراج��ع یثیرھ��ا أو
 التنفی����ذي ال����رئیس م����ع بالتش����اور االجتماع����ات أعم����ال ج����داول وض����ع ذل����ك ف����ي بم����ا المجل����س أعم����ال تنظ����یمو ) الھیئ����ة(

 یحتاجھ���ا والتق���اریر الت���ي بالمعلوم���ات المجل���س تزوی���د عل���ى فاالمجل���س، واإلش���ر اجتماع���ات سأوت���ر المجل���س، وأعض���اء
 )أ /48مادة  –ساما (
 

 .في الشركة تنفیذي أي حضور دون التنفیذیین غیر اإلدارة مجلس أعضاء مع دوریة بصفة لقاءات عقد -۸
 

 مباش�رة مص�لحة مجل�س اإلدارة أعض�اء ألح�د یك�ون الت�ي والعق�ود باألعم�ال انعقادھ�ا عن�د العادی�ة العام�ة الجمعی�ة إب�الغ -۹
 :ما یلي اإلبالغ ھذا یتضمن أن على  فیھا، مباشرة غیر أو

 
 ت�تم الت�ي والعق�ود األعم�ال ف�ي – غی�ر مباش�رة أم كان�ت مباش�رة - ل�ھ مص�لحة ب�أي وف�وري كام�ل بش�كل اإلدارة مجل�س إب�الغ"

 والفائ��دة بھ��ا، معین��ین أش��خاص أي وأس��ماء وح��دودھا المص��لحة تل��ك طبیع��ة اإلب��الغ ذل��ك یتض��من وأن الش��ركة، لحس��اب
مالی��ة،  غی��ر أم مالی��ة الفائ��دة تل��ك أكان��ت س��واء المص��لحة تل��ك م��ن مباش��ر غی��ر أو مباش��رة الحص��ول علیھ��ا بش��كل المتوق��ع
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 الش��ركات نظ��ام وفق��اً ألحك��ام وذل�ك ذل��ك، بش��أن یص��در ق�رار أي عل��ى التص��ویت ف��ي المش�اركة ع��دم العض��و ذل��ك وعل�ى 
 ".التنفیذیة ولوائحھما المالیة السوق ونظام

 .الخارجي الشركة حسابات مراجع من خاص تقریر ھذا التبلیغ یرافق وأن
 

 في ةالعالق ذات واللوائح باألنظمة ماااللتز من والتأكد بالشركة الحوكمة ومعاییر بمستوى االرتقاء في اإلدارة مجلس جھود دعم  -۱۰
 )ج /48مادة  –ساما ( األوقات جمیع

 
 ماااللتز دارةاإل مجلس رئیس على ویجب التنفیذي الرئیس ومسئولیات اإلدارة مجلس رئیس مسئولیات بین تداخل ھناك یكون أال یجب

 )٤۹مادة  –ساما ( التنفیذي الرئیس اختصاص من تكون التي التنفیذیة بالمھام القیام وعدم فيااإلشر بدوره
 

 غیلیةالتش الشركة عملیات في مبرر غیر تدخل ودون بمسئولیة بأعمالھ یقوم المجلس أن من التأكد اإلدارة مجلس رئیس على یجب
 )٥۱مادة  –ساما (
 

 )٥۲مادة  –ساما ( .وقت أي في مھامھ من المجلس رئیس إعفاء أعضائھ، أصوات بغالبیة اإلدارة، لمجلس یمكن
 

ً  التنفیذي الرئیس تعیین یجوز ال -۲  )۲۸ مادة – الھیئة( خدماتھ انتھاء من األولى السنة خالل الشركة إدارة لمجلس رئیسا
 

 )۲۹مادة  –الھیئة ( الوالء و االمانة و الصدق مبادئ -۳
 

 وتقدیمھا والمساھمین الشركة واالھتمام بمصالح والعنایة والوالء واألمانة الصدق بمبادئ اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كل یلتزم
 :یلي ما وجھ الخصوص على ذلك في ویدخل الشخصیة، مصلحتھ على

 
 قبل مؤثرة معلومات أي عن لھا وأن یفصح صادقة، یةنمھ عالقة بالشركة اإلدارة مجلس عضو عالقة تكون بأن وذلك :الصدق -۱

 .التابعة شركاتھا إحدى أو الشركة مع عقد أو صفقة أي تنفیذ
 

 التعامل، عدالة من التحقق المصالح، مع في تعارض على تنطوي التي التعامالت اإلدارة مجلس عضو یتجنب بأن وذلك :الوالء -۲
 .المصالح بتعارض الخاصة األحكام ومراعاة

 
 ونظام التنفیذیة ولوائحھما السوق المالیة ونظام الشركات نظام في الواردة والمسؤولیات الواجبات بأداء وذلك :واالھتمام العنایة -۳

 .العالقة ذات األخرى واألنظمة األساس الشركة
 

 )۳۰مادة  –الھیئة ( واجباتھم و اإلدارة مجلس أعضاء مھام -٤
 

 المھام والواجبات اآلتیة: –مجلس اإلدارة  من خالل عضویتھ في –یؤدي كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 

 .الشركة استراتیجیة لتطویر المقترحات تقدیم -۱
 

 .وأغراضھا الشركة ألھداف تحقیقھا ومدى التنفیذیة اإلدارة أداء مراقبة -۲
 
 

 .الشركة بأداء الخاصة التقاریر مراجعة -۳
 

 .للشركة المالیة والمعلومات القوائم ونزاھة سالمة من التحقق -٤
 

 .قویة الشركة في المخاطر إدارة ونظم المالیة الرقابة أن من التحقق -٥
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 .التنفیذیة اإلدارة أعضاء لمكافآت المالئمة المستویات تحدید -٦
 

 .وعزلھم التنفیذیة اإلدارة أعضاء تعیین في الرأي إبداء -۷
 

       .التنفیذیة الشركة وظائف في واإلحالل التعاقب خطة وضع في المشاركة -۸
                                                                            

 األس��اس والنظ��ام ذات الص��لة واألنظم��ة التنفیذی��ة ولوائحھم�ا المالی�ة الس�وق ونظ�ام الش��ركات نظ��ام بأحك��ام الت��ام االلت�زام -۹
 ش�ؤون لت�دبیر إس�اءة یش�كل عم�ل أي ف�ي أو المش�اركة م�ن القی�ام واالمتن�اع المجل�س، ف�ي عض�ویتھ لمھ�ام ممارس�تھ عن�د

 .الشركة
 

 ب��ھ رئ��یس المجل��س یخط��ر مش��روع لع��ذر إال عنھ��ا التغی��ب وع��دم العام��ة والجمعی��ة اإلدارة مجل��س اجتماع��ات حض��ور -۱۰
 .مسبقا أو ألسباب طارئة

 
 بفعالی��ة، فیھ��ا ولجان��ھ والمش��اركة اإلدارة مجل��س الجتماع��ات والتحض��یر بمس��ؤولیاتھ، لالض��طالع ك��افٍ  وق��ت تخص�یص -۱۱

 التنفیذیین بالشركة كبار ومناقشة العالقة ذات األسئلة توجیھ ذلك في بما
 

 .بشأنھا إبداء الرأي قبل اإلدارة مجلس فیھا ینظر التي بالموضوعات الصلة ذات المعلومات وتحلیل دراسة -۱۲
 

 واستقص�اء مداول�ة الموض�وعات عل�ى المجل�س وح�ث بحری�ة، آرائھ�م إب�داء م�ن اآلخ�رین اإلدارة مجل�س أعض�اء تمك�ین -۱۳
 .ذلك إلى حاجة إذا ظھرت غیرھم ومن للشركة التنفیذیة اإلدارة أعضاء من المختصین آراء

 

 الت�ي والعق�ود األعم�ال ف�ي - مباش�رة غی�ر أم كان�ت مباش�رة - ل�ھ مص�لحة ب�أي وف�وري كام�ل بش�كل اإلدارة مجل�س إب�الغ -۱٤
 بھ��ا، معین��ین أش��خاص أي وأس��ماء وح��دودھا المص��لحة تل��ك طبیع��ة اإلب��الغ ذل��ك یتض��من وأن الش��ركة، لحس��اب ت��تم

 غی�ر أم مالی�ة الفائ�دة تل�ك أكان�ت س�واء المص�لحة تل�ك م�ن مباش�ر غی�ر أو مباش�رة الحص�ول علیھ�ا بش�كل المتوق�ع والفائ�دة
 نظ�ام وفق�اً ألحك�ام وذل�ك ذل�ك، بش�أن یص�در ق�رار أي عل�ى التص�ویت ف�ي المش�اركة ع�دم العض�و ذل�ك مالی�ة، وعل�ى 

 .التنفیذیة ولوائحھما المالیة السوق ونظام الشركات
 

 منافس�ة ش�أنھا م�ن أي أعم�ال ف�ي – المباش�رة غی�ر أو المباش�رة – بمش�اركتھ وف�وري كام�ل بش�كل اإلدارة مجل�س إب�الغ -۱٥
ً  وذل�ك تزاول�ھ، ال�ذي النش�اط ف�روع أح�د ف�ي – مباش�ر غی�ر أو مباش�ر بش�كل – الش�ركة بمنافس�تھ أو الش�ركة،  ألحك�ام وفق�ا

 .التنفیذیة المالیة ولوائحھما السوق ونظام الشركات نظام
 

 في ذلك یكن لم ما – مس��اھمي الش��ركة من أي إلى المجلس في عض��ویتھ طریق عن علیھا وقف أس��رار أي إفش��اء أو إذاعة عدم -۱٦
 المالیة الس���وق ونظام الش���ركات نظام أحكام تقتض���یھ ما وذلك بحس���ب الغیر، إلى أو – العامة الجمعیة اجتماعات انعقاد أثناء

من  زءكج علیھا حصلوا التي السریة المعلومات عن اإلفصاح ولجانھ المجلس أعضاء على یحظر و ) الھیئة( التنفیذیة ولوائحھما
ً  یس��تعملوا أن أو العامة الجمعیة اجتماعات نطاق خارج العامة أو المس��اھمین إلى لمس��ئولیاتھم ممارس��تھم  المعلومات من ھذه أیا

 )۷۱مادة  –ساما خاص ( ربح أو شخصیة منفعة لتحقیق
 

 .كافة والمساھمین الالزمین، لمصلحة الشركة واالھتمام العنایة بذل مع نیة، وبحسن كاملة، معلومات على بناءً  العمل -۱۷
 

 .العضویة على  المترتبة ومسؤولیاتھ وأدواره واجباتھ إدراك -۱۸
 

 .ذات الصلة والصناعیة والتجاریة المالیة المجاالت وفي وأعمالھا الشركة أنشطة مجال في معارفھ میةنت -۱۹
 

 .األكمل ھالوجعلى   المجلس في بمھامھ الوفاء من ھنتمك عدم حال في اإلدارة مجلس عضویة من االستقالة -۲۰
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 )۳۱مادة  –الھیئة ( المستقل العضو مھام -٥

 
 على عضو مجلس اإلدارة المستقل المشاركة بفعالیة في أداء المھام اآلتیة:

 .التنفیذیة أعضاء اإلدارة وتعیین وأدائھا، الشركة، وسیاسات االستراتیجیة، المسائل في المستقل الرأي إبداء .أ
 
 .في المصالح تعارض أي حصول عند وتقدیمھا ومساھمیھا الشركة مصالح مراعاة من التحقق .ب

 

 .التنفیذیة لھا اإلدارة تطبیق ومراقبة بالشركة، الخاصة الحوكمة قواعد تطویر على  اإلشراف .ج
 

 مجلس اإلدارةإجراءات عمل  :لرابعالفصل ا
 

 )32مادة  –الھیئة ( اإلدارة مجلس اجتماعات -۱
 

 ھمھام�� لممارس��ة اإلدارة اجتماع��ات منتظم��ة مجل��س یعق��د التنفیذی��ة، ولوائح��ھ الش��ركات نظ��ام ف��ي ورد م��ا مراع��اة م��ع -أ
ً  اجتماعاتھ ویعقد بفعالیة،  .ذلك إلى الحاجة دعت ما ىمت أیضا

 
و ) الھیئ�ة( أش�ھر   ك�ل ثالث�ة واح�د اجتم�اع ع�ن یق�ل ال بم�ا األق�ل، عل�ى الس�نة ف�ي اجتماع�ات أربع�ة اإلدارة مجل�س یعق�د  -ب

) ٤(  الس���نویة ع���ن المجل���س اجتماع���ات ع���دد یق���ل أال عل���ى الحاج���ة، دع���ت وكلم���ا دوری���ة بص���فة المجل���س اجتماع���ات تُعق���د
 )۷۲مادة  –ساما ( أشھر ثالثة كل األقل واحد على اجتماع ھناك یكون بحیث اجتماعات

 

 إل�ى لالجتم�اع إرس�ال ال�دعوة ویج�ب أعض�ائھ، م�ن عض�وین طل�ب أو رئیس�ھ دع�وة عل�ى  بن�اًء  اإلدارة مجل�س یجتم�ع  -ت
ً  ت�اریخ االجتم�اع م�ن األق�ل عل�ى  أی�ام خمس�ة قب�ل المجل�س أعض�اء م�ن عض�و ك�ل  االجتم�اع أعم�ال ج�دول لھ�ا مرافق�ا

 إل��ى ال��دعوة إرس��ال فیج��وز ط��ارئ، بش��كل االجتم��اع األوض��اع عق��د تس��تدع ل��م م��ا الالزم��ة، والمعلوم��ات والوث��ائق
ً  االجتم�اع  ت�اریخ قب�ل أی�ام خمس�ة ع�ن تق�ل م�دة خ�الل الالزم�ة والمعلوم�ات والوث�ائق أعم�ال االجتم�اع ج�دول لھ�ا مرافق�ا
   .االجتماع

 
ً  االجتم��اع یك��ون ال  -ث  ع��دد یق��ل الأن   عل��ى  األق��ل، عل��ى اإلدارة مجل��س أعض��اء ع��دد نص��ف بحض��ور إال ص��حیحا

 .عدد أكبر أو نسبة على األساس الشركة نظام ینص لم ما ثالثة، عن الحاضرین
 

ف���ي  ةرم��� األق���ل عل���ى اإلدارة أعض���اء حض���ور دون مغلق���ة اجتماع���ات التنفی���ذیین غی���ر المجل���س أعض���اء یعق���د أن یج���ب -ج
 .االجتماع���ات ھ���ذه لحض���ور الرقاب���ة وظ���ائف منس���وبي أي م���ن دع���وة التنفی���ذیین غی���ر المجل���س ألعض���اء ویمك���ن. الس���نة

 )۷۳مادة  -ساما (
 

 –س���اما ( .رس���مي س���جل ف���ي وتوثیقھ���ا الس���ر وأم���ین المجل���س رئ���یس قب���ل م���ن وتوقیعھ���ا المجل���س محاض���ر تس���جیل یج���ب -ح
 )۷٤مادة 

 

 الرئیس���یة والم���داوالت مناقش���تھا تم���ت الت���ي والمواض���یع الحض���ور أس���ماء المجل���س اجتماع���ات محاض���ر توض���ح أن یج���ب -خ
 تحفظ����ات المتخ����ذة وأي والق����رارات) وج����دت إن األس����باب م����ع( ع����ن التص����ویت واالمتن����اع واالعتراض����ات والتص����ویت

 االجتم���اع خ���الل االط���الع علیھ���ا ت���م الت���ي والوث���ائق الس���جالت جمی���ع ترف���ق بالمحض���ر أن یج���ب كم���ا. الق���رارات ھ���ذه عل���ى
 )75مادة  –ساما ( .االجتماع في محضر إلیھا اإلشارة تمت أو/و

 
 )۳۳مادة  –الھیئة ( اإلدارة مجلس أعضاء ملحوظات -۲

 
 ول�م المعروض�ة الموض�وعات م�ن أي أو الش�ركة أداء حی�ال ملحوظ�ات اإلدارة مجل�س أعض�اء م�ن أي ل�دى ك�ان إذا  -أ

 محض�ر ف�ي حیالھ�ا إج�راءات م�ن اتخ�اذه ی�رى المجل�س أو یتخ�ذه م�ا وبی�ان ت�دوینھا فیج�ب ، المجل�س اجتم�اع ف�ي فیھ�ا یُب�تّ 
  .اإلدارة مجلس اجتماع
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ً  اإلدارة مجلس عضو أبدى إذا  -ب  .المجلس محضر اجتماع في بالتفصیل إثباتھ فیجب المجلس، لقرار مغایراً  رأیا
 

 )۳٤مادة  –الھیئة ( اإلدارة مجلس اجتماعات حضور تنظیم -۳
 

 .االجتماعات تلك حضور األعضاء في انتظام عدم حاالت مع والتعامل اإلدارة، مجلس اجتماعات حضور عملیة تنظیم یجب -أ
  

 في تؤثر وجوھریة مھمة فیھا قرارات تُتخذ التي االجتماعات جمیع حضور على الحرص المستقل اإلدارة مجلس عضو على   -ب
 .الشركة وضع

 )۳٥مادة  –(الھیئة جدول أعمال مجلس اإلدارة  -٤
 

 ف�ي ذل�ك إثب�ات الج�دول، یج�ب ھ�ذا عل�ى عض�و أي اعت�راض ح�ال وف�ي .انعق�اده ح�ال األعم�ال ج�دول اإلدارة مجل�س یق�ر -أ
 . المجلس اجتماع محضر

 
 .األعمال جدول إلى بید أي إضافة اقتراح حق اإلدارة مجلس في عضو لكل -ب

 )۳٦مادة  –(الھیئة ممارسة اختصاصات مجلس اإلدارة  -٥
 

 وإدارتھا المخاطر بقیاس تسمح وفعالة حكیمة ضوابط إطار في الشركة قیادة في ومھامھ اختصاصاتھ ممارسة اإلدارة مجلس على .أ
  .آثارھا من والحد

 عمل مباشرة غیرھم من أو لجانھ أو أعضائھ من أكثر أو واحد إلى یفوض أن – اختصاصاتھ حدود في – اإلدارة لمجلس یجوز .ب
  .معینھ أعمال أو

 لاللتزام بفعالیة العمل على أعضائھ حث إلى وتھدف اإلدارة مجلس في العمل إجراءات تبین داخلیة سیاسة اإلدارة مجلس یضع .ج
 .الشركة تجاه بواجباتھم

 التحضیر ذلك في بما بھ المنوطة والمسؤولیات بالمھام لالضطالع الكافي الوقت وتخصیص أعمالھ تنظیم اإلدارة مجلس یتولى .د
 .اجتماعاتھ محاضر وحفظ وتسجیل تنسیق  على والتأكید واللجان، المجلس الجتماعات

 )٦۸ مادة – ساما. (اتخاذھا یتم التي القرارات في التأثیر على القدرة من متناسب مستوى المجلس أعضاء لدى یكون أن یجب .ه
 الالزمة المھنیة العنایة بذل مع وحرص نیة بحسن یعملوا وأن العمل بمجریات دائم اطالع على المجلس أعضاء یكون أن یجب .و

 مادة – ساما( .المصالح أصحاب من وغیرھم لھم والمؤمن المساھمین على بالفائدة یعود بما العالقة ذات واللوائح باألنظمة والتقید
٦۹( 

 یجب كما. خارجھا أو الشركة داخل من سواء خارجي تأثیر أي عن بعیداً  واجباتھم بأداء اإلدارة مجلس أعضاء یقوم أن یجب .ز
 .المصالح أصحاب من وغیرھم والمساھمین الشركة مصالح على یمثلون من مصالح أو الشخصیة مصالحھم تقدیم عدم علیھم

 )70مادة  –ساما (
 )76مادة  –ساما ( .الشركة حول عالقة ذات معلومات أي على للحصول كاملة صالحیة المجلس ألعضاء یكون أن یجب .ح
 )77 مادة – ساما( .الشركة نفقة على الحاجة، عند مستقلة، خارجیة جھات من استشاریة بخدمات االستعانة للمجلس .ط

 
 )۳۷مادة  –الھیئة ( اإلدارة مجلس سر أمین -٦

 رةاإلدا مجلس من بقرار السر أمین ومكافآت اختصاصات وتحدَّد غیرھم، من أو أعضائھ بین من للسر أمیناً  اإلدارة مجلس یُعیّن  -أ
ً  األساس الشركة نظام یتضمن لم ما  –  دورة لفترة لھ سر أمین اإلدارة مجلس یعیّن أن یجب و) الھیئة(  الشأن ھذا في أحكاما

 وبيمنس من أو المجلس في عضواً  السر أمین یكون أن ویمكن. لألعضاء والمساعدة الدعم وتقدیم المجلس أعمال لتنسیق المجلس
 )۸۲ مادة – ساما( الشركة

 
 :یلي ما االختصاصات ھذه تتضمن أن  على
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 وتاریخھ االجتماع مكان وبیان ومداوالت، نقاشات من دار ما تتضمن لھا محاضر وإعداد اإلدارة مجلس اجتماعات توثیق  -۱
 ألعضاءا أسماء وتدوین ومنظم، خاص سجل في وحفظھا التصویت، ونتائج المجلس قرارات وتوثیق وانتھائھ، بدایتھ ووقت

 .الحاضرین األعضاء جمیع من المحاضر ھذه وتوقیع ،– وجدت إن – أبدوھا التي والتحفظات الحاضرین
 .المجلس یعدّھا التي والتقاریر اإلدارة مجلس إلى تُرفع التي التقاریر حفظ -۲
 أو وثائق وأي بھ، المتعلقة والمعلومات والوثائق العمل وأوراق المجلس أعمال بجدول اإلدارة مجلس أعضاء تزوید  -۳

 .االجتماع جدول في المشمولة بالموضوعات عالقة ذات اإلدارة مجلس أعضاء من أي یطلبھا إضافیة معلومات
 . المجلس أقرھا التي باإلجراءات اإلدارة مجلس أعضاء تقید من التحقق  -٤
 .كافیة بمدة المحدد التاریخ قبل المجلس اجتماعات بمواعید اإلدارة مجلس أعضاء تبلیغ -٥
 .توقیعھا قبل حیالھا مرئیاتھم إلبداء اإلدارة مجلس أعضاء على المحاضر مسودات عرض -٦
 والمعلومات المجلس اجتماعات محاضر من نسخة على وسریع كامل بشكل اإلدارة مجلس أعضاء حصول من التحقق -۷

 .بالشركة المتعلقة والوثائق
 .اإلدارة مجلس أعضاء بین التنسیق -۸
 .واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء إفصاحات سجل تنظیم -۹

 .اإلدارة مجلس أعضاء إلى والمشورة العون تقدیم  -۱۰
 

 .اإلدارة مجلس من بقرار إال اإلدارة مجلس سر أمین عزل یجوز ال -ب
 

 :المجلس سر أمین یخص فیما یلي ما أصدرت قد ساما فإن أعاله ذكره تم ما إلى باإلضافة
 

 متطلبات بأي اإلخالل ودون. اإلدارة مجلس سر أمین ومسئولیات دور بالشركة الخاصة الحوكمة الئحة تحدد أن یجب -۱
 ال لمثالا سبیل على وتشمل المجلس، رئیس توجیھ على بناء مسؤولیاتھ المجلس سر أمین یؤدي أخرى، إشرافیة أو رقابیة

 المجلس ینب المعلومات وتسجیل لتبادل مناسبة اتصال وسائل توافر من التأكد إلى إضافة المجلس اجتماعات تنسیق الحصر
 حاضرم وتعد المجلس اجتماعات محاضر وحفظ التنفیذیین غیر واألعضاء التنفیذیین اإلدارة مجلس أعضاء وبین ولجانھ

 مراعاة وینبغي منھ، المنبثقة واللجان المجلس من المتخذة والقرارات لألعمال الدائم الرسمي السجل المجلس اجتماعات
 اراتوالقر اإلدارة مجلس اجتماعات في طرحت التي والمواضیع البنود كافة بوضوح تعكس وأن االجتماع محاضر في الدقة

 )۸٤ مادة. (مناقشتھا تمت أخرى مواضیع وأي المتخذة
 

 عن واالمتناع المعارضة ذلك في بما االجتماع، خالل تمت تصویت عملیة أي اإلدارة مجلس محضر یوثق أن ینبغي  -۲
 تملیش بیان یعد وأن االجتماعات، خالل إلیھا الرجوع تم مستندات أو وثائق أي إلى اإلشارة أو إرفاق وینبغي. التصویت

 وعض ألي) وجد إن( التصویت عن امتناع وأي المعتمدة باللجان وقائمة الحاضرین، وغیر الحاضرین األعضاء أسماء على
 )۸٥ مادة( وأسبابھ

 
 ذات والمستندات األعمال بجداول وتزویدھم االجتماعات بمواعید المجلس أعضاء إبالغ اإلدارة مجلس سر أمین على یجب -۳

 )۸٦ مادة( عمل أیام)  ۱۰(  عن تقل ال بمدة االجتماع قبل تسلیمھا من والتأكد العالقة
 

 أو الشخص تحدید مع یوماً،)  ۱٥(  عشر خمسة على تزید ال فترة خالل المعنیة األطراف على الجلسات محاضر توزع -٤
 للجانا من التقاریر لتلقي محدد زمني جدول وضع عام كل بدایة المجلس وعلى. المتخذة القرارات تنفیذ عن المسؤولة الجھة

 متفقةو سلیمة وتقدیمھا وإعدادھا التقاریر جمع آلیة أن من یتأكد وأن والخارجیین الداخلیین الحسابات مراقبي ومن المعنیة
 )۸۷ مادة. (المحددة أوقاتھا في المجلس على وعرضھا المھمة المعلومات إعداد ذلك في بما المعتمدة، الداخلیة السیاسة مع

 
 )۸۸ مادة. (الدور بھذا قیامھ لقاء اإلدارة مجلس سر ألمین مكافأة اإلدارة مجلس یحدد -٥

 

 )۳۸مادة  –الھیئة ( السر أمین شروط -۷
 

ً  أن على  اإلدارة، مجلس سر أمین في توافرھا الواجب الشروط تحدید اإلدارة مجلس على   :یلي مما تتضمن أیا
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 ذات عملیة خبرة لدیھ تكون یعادلھا، وأن ما أو اإلدارة أو المحاسبة أو المالیة أو القانون في جامعیة شھادة على  حاصالً  یكون أن -۱
 وأن وأنشطتھا الشركة بأعمال ومعرفة كافیة خبرة المجلس سر أمین لدى یكون أن یجبو ) الھیئة(  سنوات ثالث عن تقل ال صلة
ً  یكون وأن جیدة تواصل رت ا بمھا یتمتع  الشركات حوكمة مجال في الممارسات وأفضل العالقة ذات واللوائح باألنظمة ملما

 )۸۳مادة  –ساما (
 

 .سنوات خمس عن تقل ال صلة ذات عملیة خبرة لدیھ تكون أن -۲
 

 التدریب و الدعم و التقییم :الفصل الخامس
 

 

 )39مادة  –الھیئة ( التدریب -۱
 

 یح���دد تعی���ین بخط���اب عض���و ك���لّ  ی���زود وأن تعریف���ي لبرن���امج المجل���س إل���ى انض���مامھم عن���د المجل���س أعض���اء یخض���ع أن یج���ب
 ذات والل����وائح األنظم���ة وع����ن االس���تراتیجیة وخططھ����ا الش���ركة أعم����ال ع���ن ش����املة معلوم���ات إل����ى إض���افة ومس����ئولیاتھ مھام���ھ
 ;) و٦۲مادة  –ساما ( .العالقة

 الب���رامج ووض���ع واإلدارة التنفیذی���ة، اإلدارة یتع���ین عل���ى الش���ركة إی���الء االھتم���ام الك���افي بت���دریب وتأھی���ل أعض���اء مجل���س
 :)الھیئة( یلي ما مراعاة مع لذلك الالزمة

 
ً  المعین��ین التنفیذی��ة واإلدارة اإلدارة مجل��س ألعض��اء ب��رامج إع��داد .أ  وأنش��طتھا، عم��ل الش��ركة بس��یر للتعری��ف ح��دیثا

 :یلي ما وبخاصة
 
 .وأھدافھا الشركة استراتیجیة -
 .الشركة ألنشطة والتشغیلیة المالیة الجوانب -
 .وحقوقھم ومسؤولیاتھم ومھامھم اإلدارة مجلس أعضاء التزامات -
 .واختصاصاتھا الشركة لجان مھام -

 

 بش�كل تدریبی�ة ب�رامج ودورات عل�ى  التنفیذی�ة واإلدارة اإلدارة مجل�س أعض�اء م�ن ك�ل لحص�ول الالزم�ة اآللی�ات وض�ع .ب
 أعض��اء عل��ى یج��بو ) الھیئ��ة( الش��ركة العالق��ة بأنش��طة ذات المج��االت ف��ي ومع��ارفھم مھ��اراتھم تنمی��ة بغ��رض مس��تمر؛
 حس���ب الش���ركة تنظمھ���ا تدریبی���ة ب���رامج ف���ي والمش���اركة التنظیمی���ة تاالتط���ور آخ���ر معرف���ة عل���ى الح���رص اإلدارة مجل���س
 الش���ركات حوكم���ة ال الحص���ر المث���ال س���بیل عل���ى تش���مل والت���ي ب���دورھم، الص���لة والمواض���یع ذات المج���االت ف���ي الحاج���ة
 أخ���رى مواض���یع وأي النظ���امي ماواألنظم���ة وااللت���ز الداخلی���ة والرقاب���ة والت���أمین المالی���ة والم���الءة والمالی���ة المخ���اطر وإدارة

 )63مادة  –ساما ( .أھمیة ذات
 

 )٤۱مادة  – الھیئة( بالمعلومات األعضاء تزوید -۲
 

یتعین على اإلدارة التنفیذیة بالشركة تزوید أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غیر التنفیذیین بوجھ خاص ولجان الشركة بجمیع المعلومات 
والبیانات والوثائق والسجالت الالزمة، على  أن تكون كاملة وواضحة وصحیحة وغیر مضللة وفي الوقت المناسب؛ لتمكینھم من أداء 

 .واجباتھم ومھامھم
 

 )41مادة  –الھیئة ( التقییم -۳
 

 ولجان�ھ المجل�س وأعض�ائھ أداء لتقی�یم الالزم�ة اآللی�ات – الترش�یحات لجن�ة اقت�راح عل�ى  بن�اءً  – اإلدارة یض�ع مجل�س .أ
 االس��تراتیجیة األھ��داف تحقی��ق ت��رتبط بم��دى مناس��بة أداء قی��اس مؤش��رات خ��الل م��ن وذل��ك س��نویاً؛ التنفیذی��ة واإلدارة
 واقت�راح والض�عف الق�وة جوان�ب تح�دَّد أن عل�ى وغیرھ�ا، الرقاب�ة الداخلی�ة أنظم�ة وكفای�ة المخ�اطر إدارة وج�ودة للش�ركة
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 ك��ل( المجل��س أداء بتقی��یم والمكاف��آت الترش��یحات لجن��ة تق��وم أن یج��بو ) الھیئ��ة( مص��لحة الش��ركة م��ع یتف��ق بم��ا معالجتھ��ا
 –س���اما ( وموض���وعیة وش���فافة رس���میة مع���اییر باس���تخدام األق���ل عل���ى بش���كل س���نوي) كك���ل والمجل���س ح���دة عل���ى عض���و

 )۷۸مادة 
 

 المعین�ین واألش�خاص مجل�س اإلدارة ألعض�اء عیھ�ا یفَص�ح وأن وواض�حة مكتوب�ة األداء تقی�یم إج�راءات تك�ون یج�ب أن .ب
   .بالتقییم

 
 

 م�ع فی�ھ ، والق�وة نق�اط الض�عف وتحدی�د ، المجل�س یمتلكھ�ا الت�ي والخب�رات المھ�ارات عل�ى األداء تقی�یم یش�تمل أن یج�ب  .ج
ً  ویج�ب ، المجل�س أداء تط�ویر تس�تطیع كفای�ات مھنی�ة كترش�یح الممكن�ة ب�الطرق الض�عف نق�اط معالج�ة عل�ى  العم�ل  أیض�ا

  .عام بشكل المجلس العمل في آلیات على  تقییم األداء تقییم یشتمل أن
 

 ومس�ؤولیاتھ ب�أداء واجبات�ھھ والتزام� للعض�و الفعال�ة المش�اركة م�دى اإلدارة مجل�س ألعض�اء الف�ردي التقی�یم ف�ي ی�راع  .د
  .لھا الالزم الوقت ولجانھ وتخصیص المجلس جلسات حضور ذلك في بما

 
 

  .سنوات كل ثالث ألدائھ مختصة خارجیة جھة تقییم على  للحصول الالزمة الترتیبات اإلدارة مجلس یتخذ  .ه
 

ً  تقییماً  التنفیذیین غیر اإلدارة مجلس أعضاء یجري   یحضر أن دون من – التنفیذیین األعضاء وجھات نظر أخذ بعد المجلسرئیس  ألداء دوریا
 .الشركة مصلحة مع یتفق بما معالجتھا واقتراح والضعف القوة جوانب تحدَّد أن على  –الغرض لھذا المخصص النقاش رئیس المجلس

 تعارض المصالح :سادسالفصل ال
 

 )٤۳مادة  –الھیئة ( المصالح تعارض سیاسة و العالقة ذوي األطراف وصفقات المصالح تعارض مع التعامل -۱
 

 

یضع مجلس اإلدارة سیاسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعھا التي یمكن أن تؤثر في 
ركة أو مع أصحاب المصالح مع الشأداء أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة أو غیرھم من العاملین في الشركة عند تعاملھم 

 اءاترإج لدیھا یكون وأن المصالح لتعارض المحتملة الحاالت الكتشاف معقولة تدابیر الشركة تتخذ أن یجب) و الھیئة( اآلخرین
 ) والحصول على الترخیص أو الموافقة الالزمة. ساما( .وشفافیة بعدل ومعالجتھا الحاالت ھذه مع للتعامل ومكتوبة واضحة

 
 تتضمن ھذه السیاسة بصفة خاصة ما یلي:و یراع أن 

 
 بض��رورة الش��ركة الع�املین ف��ي م�ن وغی��رھم التنفی��ذیین وكب��ار المس��اھمین وكب�ار اإلدارة مجل�س عل�ى أعض�اء التأكی�د .أ

ً  معھ�ا الش�ركة، والتعام�ل مص�الح م�ع مص�الحھم تع�ارض إل�ى ت�ؤدي الت�ي الح�االت بن�تج  الش�ركات نظ�ام ألحك�ام وفق�ا
 .التنفیذیة ولوائحھ

 .الشركة نشاط طبیعة مع تتناسب المصالح تعارض لحاالت توضیحیة أمثلة تقدیم .ب
 .الالزمة الموافقة أو الترخیص على  والحصول المصالح، تعارض عن لإلفصاح واضحة إجراءات .ج
 .ھذا التعارض وقوع عند أو المصالح في تعارض إلى تؤدي قد التي الحاالت عن الدائم باإلفصاح اإللزام .د
 .المصالح في تعارض وجود عند القرار اتخاذ في المشاركة أو التصویت عن باالمتناع اإللزام .ه
 والجمھ�ور الھیئ�ة إب�الغ ذل�ك یش�مل أن عل�ى  عالق�ة، ذي ط�رف م�ع تعاملھ�ا أو الش�ركة تعاق�د عن�د واض�حة إج�راءات .و

ً  التعام�ل أو التعاق�د ھ�ذا ك�ان إذا التعام�ل، أو التعاق�د ب�ذلك ت�أخیر أي دون م�ن  إجم�الي م�ن %1 عل�ى  یزی�د أو مس�اویا
ً  الشركة إیرادات  .سنویة مراجعة مالیة قوائم آلخر وفقا

 .السیاسة بھذه اإلخالل لھ تبینا إذ اإلدارة مجلس یتخذھا التي اإلجراءات  .ز
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 )٤٤مادة  –الھیئة ( المصالح تعارض تجنب -۲
 

 :اإلدارة مجلس عضو على یجب -أ
 

 منص��بھ یس��تغل وأن ال الشخص��یة، مص��لحتھ عل��ى  الش��ركة مص��الح یق��دّم وأن ونزاھ��ة، مھام��ھ بأمان��ة ممارس��ة -۱
 .خاصة مصالح لتحقیق

 
 ف��ي النظ��ر حی��اده عن��د ف��ي ت��ؤثر ق��د الت��ي التع��ارض بح��االت المجل��س وإب��الغ المص��الح، تع��ارض ح��االت بن��تج -۲

 وع��دم الم��داوالت، ف��ي ھ��ذا العض��و إش��راك ع��دم اإلدارة مجل��س وعل��ى  المجل��س، عل��ى  المعروض��ة الموض��وعات
 .المس��اھمین وجمعی��ات اإلدارة مجل��س ف��ي اجتماع��ات الموض��وعات ھ��ذه عل��ى التص��ویت ف��ي ص��وتھ احتس��اب

مص���لحة شخص���یة، مباش���رة أو غی���ر مباش���رة، ف���ي  العلی���ا اإلدارة أو اإلدارة مجل���س لعض���و یك���ون أال یج���بو ) الھیئ���ة(
یُج���دد ك���ل س���نة، وتس���تثنى م���ن ذل���ك األعم���ال والعق���ود الت���ي ت���تم لحس���اب الش���ركة بغی���ر ت���رخیص م���ن الجمعی���ة العام���ة 

وعل���ى عض���و مجل���س . األعم���ال الت���ي ت���تم ع���ن طری���ق المنافس���ة العام���ة إذا ك���ان العض���و ص���احب الع���رض األفض���ل
اإلدارة أو اإلدارة العلی��ا إب��الغ المجل��س بم��ا ل��ھ م��ن مص��لحة شخص��یة ف��ي األعم��ال والعق��ود الت��ي ت��تم لحس��اب الش��ركة، 

وال یج����وز لعض����و مجل����س اإلدارة ذي المص����لحة االش����تراك ف����ي . مجل����سویُثب����ت ھ����ذا التبلی����غ ف����ي محض����ر اجتم����اع ال
ویبل���غ رئ���یس . التص���ویت عل���ى الق���رار ال���ذي یص���در ف���ي ھ���ذا الش���أن ف���ي الجمعی���ة العام���ة أو ف���ي اجتم���اع مجل���س اإلدارة

مجل����س اإلدارة الجمعی����ة العام����ة عن����د انعقادھ����ا ع����ن األعم����ال والعق����ود الت����ي یك����ون ألح����د أعض����اء مجل����س اإلدارة أو 
 – س���اما. (رة العلی���ا مص���لحة شخص���یة فیھ���ا ومبلغھ���ا، ویرف���ق بھ���ذا التبلی���غ تقری���ر خ���اص م���ن مراقب���ي الحس���اباتاإلدا
 )30مادة 

 

 .أي شخص إلى إفشائھا وعدم وأنشطتھا بالشركة الصلة ذات المعلومات سریة على الحفاظ -۳
 

 :اإلدارة مجلس عضو على یُحظر -ب
 

 ل�ھ كان�ت إذا لحس�اب الش�ركة ت�تم الت�ي والعق�ود األعم�ال ف�ي العام�ة الجمعی�ة أو اإلدارة مجل�س ق�رار عل�ى التص�ویت -۱
  .فیھا مباشرة غیر أو مباشرة مصلحة

 
 الف��رص أو الش��ركة معلوماتھ��ا أص��ول م��ن أي م��ن – مباش��ر غی��ر أو مباش��ر بش��كل – االس��تفادة أو االس��تغالل -۲

 الف�رص ذل�ك ویش�مل الش�ركة، عل�ى المعروض�ة اإلدارة، مجل�س ف�ي عض�واً  بص�فتھ علی�ھ المعروض�ة االس�تثماریة
 عل�ى الحظ�ر ویس�ري میھ�ا، االس�تفادة ف�ي الش�ركة ترغ�ب الت�ي أو الش�ركة، أنش�طة ض�من ت�دخل الت�ي االس�تثماریة

 الت�ي ترغ�ب – مباش�ر غی�ر أو مباش�ر بطری�ق – االس�تثماریة الف�رص اس�تغالل ألج�ل یس�تقیل المجل�س ال�ذي عض�و
 .اإلدارة بمجلس عضویتھ أثناء بھا َعِلم والتي منھا االستفادة في الشركة

 
 )٤٥مادة  –الھیئة ( المصالح تعارض عن المرشح إفصاح -۳

 
 تع�ارض ح�االت أي م�ن ع�ن العام�ة وللجمعی�ة للمجل�س یفص�ح أن اإلدارةس مجل� لعض�ویة نفس�ھ ترش�یح ف�ي یرغ�ب م�ن عل�ى

 :وتشمل ،– الھیئة من المقررة اإلجراءات وفق – المصالح
 

 لمجل�س الترش�ح ف�ي یرغ�ب الت�ي الش�ركة لحس�اب ت�تم الت�ي والعق�ود األعم�ال ف�ي مباش�رة غی�ر أو مباش�رة مص�لحة وج�ود -۱
  .إدارتھا

 
 .الذي تزاولھ النشاط فروع أحد في منافستھا أو الشركة، منافسة شأنھ من عمل في اشتراكھ -۲
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 )٤٦مادة  –الھیئة ( الشركة منافسة -٤
 

 ال�ذي النش�اط ف�روع أح�د ف�ي منافس�تھا أو الش�ركة، منافس�ة ش�أنھ م�ن عم�ل ف�ي ف�ي االش�تراك اإلدارة مجل�س عض�و رغ�ب إذا
 :یلي ما مراعاة تزاولھ، فیجب

 
یتحق���ق مجل���س اإلدارة م���ن منافس���ة األعض���اء ألعم���ال الش���ركة أو أح���د ف���روع النش���اط ال���ذي تزاول���ھ وف���ق مع���اییر تص���درھا  -۱

لكترون���ي وی���تم التحق���ق م���ن ھ���ذه األعم���ال الجمعی���ة العام���ة للش���ركة بن���اًء عل���ى اقت���راح مجل���س اإلدارة وتنش���ر ف���ي الموق���ع اإل
 بشكل سنوي.

 
 مجل�س اجتم�اع ف�ي محض�ر اإلب�الغ ھ�ذا وإثب�ات ممارس�تھا، ف�ي یرغ�ب الت�ي المنافس�ة باألعم�ال اإلدارة مجل�س إب�الغ -۲

 .اإلدارة
 

 اإلدارة ف�ي مجل��س الش�أن ھ��ذا ف�ي یص�در ال��ذي الق�رار عل�ى التص��ویت ف�ي المص�لحة ص��احب العض��و اش�تراك ع�دم -۳
 .المساھمین وجمعیات

 
 . المجلس عضو التي یزاولھا المنافسة باألعمال انعقادھا عند العادیة العامة الجمعیة بإبالغ اإلدارة رئیس مجلس قیام -٤

 
 یج�دَّد أن عل�ى المنافس�ة، بممارس�ة األعم�ال للعض�و یس�مح للش�ركة العادی�ة العام�ة الجمعی�ة م�ن ت�رخیص عل�ى الحص�ول -٥

ً  الت���رخیص ھ���ذا  العام���ة، الجمعی���ة م���ن ت���رخیص بغی���ر العلی���ا، اإلدارة أو اإلدارة مجل���س لعض���و یج���وز الو ) الھیئ���ة( .س���نویا
 زاول���ھت ال���ذي النش���اط ف���روع أح���د ف���ي یت���اجر أن أو الش���ركة منافس���ة ش���أنھ م���ن عم���ل أي یش���ترك ف���ي أن س���نة، ك���لّ  یج���دد

 ).ساما(
 

 )٤۷مادة  –الھیئة ( المنافسة أعمال مفھوم -٥
 

 :یلي ما تزاولھ الذي فروع النشاط أحد في منافستھا أو الشركة منافسة شأنھ من عمل أي في االشتراك مفھوم في یدخل
 

 تزاول أخرى، منشأة أو شركة في أو حصص ألسھم مؤثرة نسبة تملكھ أو فردیة مؤسسة أو لشركة اإلدارة مجلس عضو تأسیس -۱
 .مجموعتھا أو الشركة نشاط نوع من نشاطاً 

 
 منافسة شركة أو منافسة فردیة مؤسسة إدارة تولي أو مجموعتھا، أو للشركة منافسة منشأة أو شركة إدارة مجلس عضویة قبول -۲

 ً   .الشركة فیما عدا تابعي شكلھان كا أیا
 

 .مجموعتھا أو للشركة منافسة أخرى منشأة أو لشركة مستترة، أو كانت ظاھرة حكمھا، في ما أو تجاریة وكالة على العضو حصول -۳
 

 فسرت أعمال المنافسة كالتالي:ساما باإلضافة إلى ما تم ذكره أعاله فإن الئحة الحوكمة الصادرة عن 
 

و  )نالتأمی ووكالء وسطاء مثل(بالتأمین  المتعلقة الحرة المھن شركات من أي في ملكیة لھم الذین العلیا واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء
 :)۳۲مادة یجب علیھم (

 

 ممكنة. فرصة أقرب في الحرة المھن في شركة ملكیتھم عن اإلدارة لمجلس كتابة اإلفصاح -أ
 

 فیھا. ملكیة لھم الحرة التي المھن شركة مع التعامل تشجیع عن االمتناع -ب
 

 فیھا. لھم ملكیة التي الحرة المھن شركة مع بالتعامل القرارات المتعلقة من أي على التصویت عن االمتناع -ت
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 یكون التي بالتأمین الحرة المتعلقة المھن شركات من أي مع تعامالتھا عن عند انعقادھا العامة للجمعیة اإلفصاح الشركة على یجب كما
مادة ( .الحسابات مراقبي من خاص تقریر التبلیغ ویرفق بھذا فیھا، شخصیة مصلحة العلیا اإلدارة أو مجلس اإلدارة أعضاء من ألي
۳۲( 

 
 أو إلدارةا مجلس ألحد أعضاء مصلحة فیھا یكون التي التأمینیة العقود العامة بتفاصیل الجمعیة اإلدارة مجلس رئیس یزود كما یجب أن

 )۳۳مادة ( .وجدت إن منھا ناتجة وأي خسائر العقود ھذه وحجم نوعیة ذلك في بما بھم، ذات العالقة األطراف أو العلیا اإلدارة

 )٤۸مادة  -الھیئة المعدلة  /٤۸مادة  –الھیئة ( الترخیص تجدید رفض -٦
 

لالئحة ھذه ا من واألربعین السادسة والمادة الشركات نظام من الثانیة والسبعین المادة بموجب الترخیص منح العامة الجمعیة رفضت إذا
تحددھا  مھلة خالل استقالتھ تقدیم اإلدارة مجلس عضو فعلى م" ،۲۰/۰٥/۲۰۱۹الصادرة بتاریخ  CMA –"الالئحة المعدلة للحوكمة 

ً  أوضاعھ توفیق أو الشركة منافسة عن العدول لم یقرر ما وذلك منتھیة، المجلس في ھعضویت ُعدت وإال العامة، الجمعیة ظام لن طبقا
 .الجمعیة العامة  قبل من المحددة المھلة انقضاء قبل التنفیذیة ولوائح الشركات

 )٤۹مادة  –الھیئة ( الھدایا قبول -۷
 

 شأن من كان إذا الشركة، مع تعامالت تجاریة لھ شخص أي من الھدایا قبول التنفیذیین وكبار اإلدارة مجلس أعضاء من ألي یجوز ال
 .المصالح في تعارض إلى تؤدي أن الھدایا تلك
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 لجان الشركة :الباب الرابع
 

 الفصل األول: أحكام عامة
 

 )50مادة  –الھیئة ( اللجان تشكیل -۱
 

 المث���ال س���بیل عل���ى منھ���ا الت���ي المتخصص���ة المج���االت ف���ي عمل���ھ نط���اق لتوس���یع متخصص���ة لج���ان تش���كیل اإلدارة لمجل���س ینبغ���ي
 واإلفص�������اح، النظ�������امي،زام وااللت������� واالس�������تثمار، المخ�������اطر، ارةدوإ راجع�������ة،والم والمكاف�������آت، الترش�������یحات الحص�������ر، ال

 أعمالھ����ا ألداء الالزم����ة الص����الحیات اللج����ان ھ����ذه یم����نح وأن ال����خ ،راتیجياالس����ت والتط����ویر البش����ریة، والم����وارد والحوكم����ة،
 ).۸۹مادة  –ساما ( أداءھا قبراوی

 
 إلدارة ولجن����ة والمكاف����آت، للترش����یحات ولجن����ة ،راجع����ةللم ولجن����ة تنفیذی����ة، لجن����ة أدن����ى بح����د اإلدارة مجل����س یش����كل أن یج����ب

 )۹۰مادة  –ساما ( لالستثمار ولجنة المخاطر،
 

 )۹۲مادة  –ساما ( .المجلس عمل آللیة مشابھة عمل بآلیة اإلدارة مجلس لجان تعمل
 

 :)الھیئة( الئحة ھیئة سوق المال، یشكل مجلس اإلدارة لجاناً متخصصة وفقاً لما یليو  الشركات نظام أحكام مراعاة مع
 

 .بفعالیة مھامھا تأدیة من یمّكنھا بما وأوضاعھا وظروفھا الشركة حاجة .أ
 
ً  اللج�ان تش�كیل یك�ون .ب  والص�الحیات عملھ�ا لجن�ة وم�دة ك�ل مھم�ة تحدی�د تتض�من المجل�س یض�عھا عام�ة إلج�راءات وفق�ا

 إلی�ھ تتوص�ل بم�ا اإلدارة مجل�س تبل�غ أن وعل�ى اللجن�ةا علیھ� اإلدارة مجل�س رقاب�ة وكیفی�ة الم�دة ھ�ذه خ�الل لھ�ا المخول�ة
 م�ن ممارس�تھا للتحق�ق بانتظ�ام اللج�ان ھ�ذه عم�ل یت�ابع أن اإلدارة وعل�ى مجل�س .بش�فافیة ق�رارات م�ن تتخ�ذه أو نت�ائج م�ن

 یش��كلھا، الت��ي اللج��ان م��ن لجن��ة لك��ل تنظیمی��ة الئح��ة اإلدارة مجل��س یعتم��د أن یج��بو ) الھیئ��ة(  إلیھ��ا الموكل��ة األعم��ال
 عملھ��ا ونط��اق وم��دة اللجن��ة تح��دد مھ��ام اإلدارة مجل��س یض��عھا عام��ة راءاتإج�� اللج��ان م��ن ھ��ذه لجن��ة ك��ل ل��دى یك��ون وأن

 )۹۱مادة  –ساما ( المجلس علیھا رقابة وآلیة عاتقھا على الملقاة والمسئولیات لھاالممنوحة  والصالحیات
 

 وع�ن األعم�ال تل�ك المجل�س ع�ن بمس�ؤولیة ذل�ك یخ�لّ  وال اإلدارة، مجل�س أم�ام أعمالھ�ا ع�ن مس�ؤولة لجن�ة ك�ل تك�ون .ج
 .إلیھا فوضھا التي السلطات أو الصالحیات

 
 .خمسة على  یزید وال ثالثة عن اللجان أعضاء عدد یقل أال .د

 
 .أسئلة المساھمین عن لإلجابة العامة للجمعیات أعضائھا من ینیبونھم من أو اللجان رؤساء حضور یجب .ه

 
 وأي تعین�یھم ت�اریخ عم�ل م�ن أی�ام خمس�ة خ�الل عض�ویتھم وص�فات اللج�ان أعض�اء بأس�ماء الھیئ�ة تش�عر أن الش�ركةعل�ى  .و

 .حدوث التغییرات تاریخ من عمل أیام خمسة خالل ذلك على تطرأ تغییرات
 

 الحال�ة، ھ�ذه وف�ي المكاف�آت والترش�یحات لجن�ة تس�مي واح�دة لجن�ة ف�ي والترش�یحات المكاف�آت ت�ينلج دم�ج للش�ركة یج�وز .ز
 جمی���ع االختصاص���ات تم���ارس أن ومنھم���ا  ب���أي المتطلب���ات الخاص���ة والترش���یحات المكاف���آت لجن���ة تس���توفي أن یج���ب

 مجل��س یش��ّكل أن و یج��ب) الھیئ��ة(  األق��ل عل��ى  أش��ھر س��تة ك��ل دوری��ة بص��فة اللجن��ة تجتم��ع عل��ى أن ب��اللوائح ال��واردة
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 اقت���راح عل���ى بن���اءً  الجمعی���ة العام���ة ع���ن الص���ادرة القواع���د وف���ق أعض���اءھا یع���یّن والمكاف���آت وأن للترش���یحات لجن���ة اإلدارة
 )100مادة  –ساما ( اللجنة عمل وأسلوب عضویتھم مدة القواعد أن تتضمن على اإلدارة مجلس من

 
 )51مادة  –الھیئة ( اللجان عضویة -۲
 

 ح�االت عیھ�ا ینش�أ الت�ي ق�د بالمھ�ام المعنی�ة اللج�ان ف�ي التنفی�ذیین غی�ر اإلدارة مجل�س أعض�اء م�ن ك�افٍ  ع�دد تعی�ین یج�ب .أ
 العالق��ة، ذوي األط�راف ص�فقات المالی��ة، ومراجع�ة وغی�ر المالی��ة التق��اریر س�المة م�ن كالتأك��د المص��الح، ف�ي تع�ارض

 اللج��ان ھ��ذه وأعض��اء رؤس��اء ویلت��زم .المكاف��آت وتحدی��د كب��ار التنفی��ذیین، وتعی��ین اإلدارة، مجل��س لعض��ویة والترش��یح
 مص��لحتھم عل��ى  وتق��دیمھا والمس��اھمین الش��ركة بمص��الح واالھتم��ام والعنای��ة واألمان��ة وال��والء الص��دق بمب��ادئ

 .الشخصیة
 
 المس�تقلین، اإلدارة أعض�اء مجل�س م�ن أعض�اؤھا یك�ون أن والترش�یحات المكاف�آت ت�ينلج تش�كیل عن�د الش�ركة تراع�ي .ب

 أم المس��اھمین م��ن أك��انوا س��واء أعض��اء المجل��س غی��ر م��ن بأش��خاص أو تنفی��ذیین غی��ر بأعض��اء االس��تعانة ویج��وز
 الترش��یحات لجن��ة تتك��ون أن یج��بو  )الھیئ��ة( المس��تقلین األعض��اء م��ن ت��ینناللج رئیس��ا یك��ون أن عل��ى  غی��رھم،

 یمك���ن وال مس���تقالن، عض���وان المعین���ین األعض���اء ض���من م���ن یك���ون أن عل���ى أدن���ى، كح���د أعض���اء) ۳( عل���ى والمكاف���آت
 )۱۰۲مادة  –ساما ( اإلدارة مجلس رئیس اللجنة ھذه یترأس أن

 
 .األخرى عضویة اللجان في مشاركتھ وتجوز المراجعة، لجنة في  عضوا اإلدارة مجلس رئیس یكون أن یجوز ال .ج

 
 )52مادة  –الھیئة ( الموضوعات دراسة -۳
 

 إل�ى وترف��ع توص��یاتھا اإلدارة، مجل�س م��ن إلیھ��ا تح��ال الت�ي أو بھ�ا تخ��تص الت��ي الموض�وعات دراس��ة اللج��ان تت�ولى -أ
 . المجلس ذلك إلیھا فوض إذا القرارات تتخذ أن أو بشأنھا، القرار التخاذ المجلس

 
 أن عل�ى  ح�دود ص�الحیاتھا، ف�ي خارجھ�ا م�ن أو الش�ركة داخ�ل م�ن والمختص�ین الخب�راء م�ن ت�راه بم�ن االس�تعانة للّج�ان -ب

ن  للج��انو ) الھیئ�ة(  التنفیذی�ة اإلدارة أو وعالقت�ھ بالش�ركة الخبی��ر اس�م ذك�ر م�ع اللجن�ة، اجتم�اع محض�ر ف�ي ذل�ك یض�مَّ
 حس���اب الحاج���ة، عل���ى عن���د ب���دورھا، للقی���ام متخصص���ة خارجی���ة جھ���ات م���ن استش���اریة بخ���دمات االس���تعانة اإلدارة مجل���س

 )۹٤مادة  –ساما ( اإلدارة مجلس موافقة بعد الشركة،
 

 )53مادة  –الھیئة ( اللجان اجتماعات -٤
 

 اجتماعاتھ�ا اللج�ان حض�ور  وأعض�اء اللجن�ة س�ر أم�ین ع�دا التنفیذی�ة اإلدارة أو اإلدارة مجل�س ف�ي عض�و ألي یح�ق ال -أ
 عل��ى اإلدارة مجل��س یطل��ع أن یج��بو ) الھیئ��ة( مش��ورتھ عل��ى  الحص��ول أو رأی��ھ إل��ى االس��تماع اللجن��ة طلب��ت إذا إال

 ).93مادة  –ساما ( وتوصیاتھا اللجان تعقدھا التي االجتماعات محاضر
 

 وعن��د أص��وات الحاض��رین، بأغلبی��ة قراراتھ��ا وتص��در أعض��ائھا، أغلبی��ة حض��ور اللج��ان اجتماع��ات لص��حة یُش��ترط -ب
ح األصوات تساوي  .االجتماع رئیس معھ صوت الذي الجانب یرجَّ

 
 اللج�ان توص�یات وم�داوالت، وتوثی�ق نقاش�ات م�ن دار م�ا تتض�من لھ�ا محاض�ر وإع�داد اللجن�ة اجتماع�ات توثی�ق یج�ب -ت

 إن– أب�دوھا الت�ي والتحفظ�ات الحاض�رین أس�ماء األعض�اء وبی�ان وم�نظم، خ�اص س�جل ف�ي وحفظھ�ا التص�ویت، ونت�ائج
 .الحاضرین جمیع األعضاء من المحاضر ھذه وتوقیع– وجدت
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 )ساما( التنفیذیة اللجنة -٥
 

ص���ادرة  قواع���د وأي للش���ركة األساس���ي النظ���ام م���ع یتواف���ق بم���ا أعض���اءھا ویع���یّن تنفیذی���ة لجن���ة المجل���س یش���ّكل أن یج���ب -۱
 )۹٥مادة العامة ( الجمعیة عن

 
م���ادة عملھ���ا ( وآلی���ة تش���كیلھا وقواع���د التنفیذی���ة اللجن���ة ومس���ئولیات دور بالش���ركة الخاص���ة الحوكم���ة الئح���ة تح���دد أن یج���ب -۲

۹٦( 
 

 وال ثالث���ة ع���ن اللجن���ة أعض���اء ع���دد یق���ل أال عل���ى تنفی���ذیین، وغی���ر تنفی���ذیین أعض���اء م���ن التنفیذی���ة اللجن���ة تتك���ّون أن یمك���ن -۳
 )۹۷مادة خمسة ( على یزید

 
 اللجن���ة اجتماع���ات ع���دد یق���ل أال عل���ى ذل���ك، إل���ى الحاج���ة دع���ت وكلم���ا دوری���ة بص���فة اجتماعاتھ���ا التنفیذی���ة اللجن���ة تعق���د -٤

 )۹۸مادة السنة ( في اجتماعات) ٦(  عن التنفیذیة
 

 )۹۹مادة اإلدارة ( مجلس إلى تقاریرھا التنفیذیة اللجنة ترفع -٥
 

 )ساما( االستثمار لجنة -٦
 

 )۱۱۱مادة ( .العامة الجمعیة عن الصادرة التعلیمات وفق یعیّن أعضاءھا وأن لالستثمار لجنة المجلس یشّكل أن یجب -۱
 

 )۱۱۲مادة ( .االستثمار لجنة دور ومسئولیات بالشركة الخاصة الحوكمة الئحة تحدد أن یجب -۲
 

 ):۱۱۲مادة اختصاصات لجنة االستثمار ( -۳
 

 سنویة. بصورة أدائھا وتنفیذھا ومراجعة االستثمار سیاسة وإعداد صیاغة -أ
 

 األصول. من فئة كلّ  أداء مراجعة -ب
 

 االستثماریة. للسیاسة العامة المخاطر متابعة -ت
 

 مجلس اإلدارة. إلى االستثماریة المحفظة أداء تقریر رفع -ث
 

 المؤسس����ة ومتطلب����ات ع����ن الص����ادرة االس����تثمار الئح����ة باالس����تثمار بمتطلب����ات المتعلق����ة األنش����طة كاف����ة الت����زام م����ن التأك����د -ج
 العالقة. ذات األخرى واللوائح األنظمة

 
 )۱۱۳مادة ) أعضاء. (۳( من األقل على االستثمار لجنة تتكون أن یجب -٤
 

 )۱۱٤مادة ( .اإلدارة مجلس إلى تقاریرھا االستثمار لجنة ترفع -٥

 الفصل الثاني: لجنة المراجعة
 

 )54مادة  –الھیئة ( المراجعة لجنة تكوین -۱
 

 بی�نھم م�ن یك�ون أن م�ن غی�رھم عل�ى أو المس�اھمین م�ن مراجع�ة لجن�ة للش�ركة العادی�ة العام�ة الجمعی�ة م�ن بق�رار تش�كَّل -أ
ً  تض�م ال وأن األق�ل عل�ى مس�تقل عض�و  لجن�ة أعض�اء ع�دد یق�ل ال أن ویج�ب اإلدارة التنفی�ذیین، مجل�س أعض�اء م�ن أی�ا
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 یج�بو ) الھیئ�ة( والمحاس�بیة المالی�ة بالش�ؤون مخ�تص بی�نھم م�ن وأن یك�ون خمس�ة، عل�ى  یزی�د وال ثالث�ة ع�ن المراجع�ة
 ف���ي ش���ركات جع���ةاالمر لج���ان الئح���ة أحك���ام م���ع یتواف���ق بم���ا أعض���اءھا ویع���ین جع���ةاللمر لجن���ة اإلدارة مجل���س یش���ّكل أن

م���ادة  –س���اما ( مجل���س اإلدارة إل���ى تقاریرھ���ا جع���ةاالمر لجن���ة وترف���ع المؤسس���ة، ع���ن الص���ادرة الت���أمین إع���ادة أو/و الت���أمین
۱۰٥( 

 
 

 
  .مستقالً  عضواً  المراجعة رئیس لجنة یكون أن یجب -ب

 

 تش�مل أن عل�ى لجن�ة المراجع�ة عم�ل الئح�ة – اإلدارة مجل�س م�ن اقت�راح عل�ى بن�اًء  – للش�ركة العام�ة الجمعی�ة تص�در  -ت
 عض�ویتھم، وم�دة ترش�یحھم، وكیفی�ة اختی�ار أعض�ائھا، وقواع�د ومھامھ�ا، اللجن�ة، عم�ل وإج�راءات ض�وابط الالئح�ة ھ�ذه

 الئح��ة تح��دد أن یج��بو ) الھیئ��ة( اللجن��ة مقاع��د أح��د ش��غور ح��ال ف��ي بش��كل مؤق��ت أعض��ائھا تعی��ین وآلی��ة ومكاف��آتھم،
 لج����ان الئح����ة م����ع متطلب����ات یتواف����ق بم����ا عملھ����ا وآلی����ة جع����ةاالمر لجن����ة ومس����ئولیات دور بالش����ركة الخاص����ة الحوكم����ة

 األخ����رى والل����وائح والتعلیم����ات واألنظم����ة المؤسس����ة ع����ن الص����ادرة الت����أمین أو إع����ادة/و ش����ركات الت����أمین ف����ي جع����ةاالمر
 .)۱۰٦مادة  –ساما ( العالقة ذات

 
 مراج�ع ل�دى أو المالی�ة للش�ركة، أو التنفیذی�ة اإلدارة ف�ي الماض�یتین تیننالس� خ�الل یعم�ل ك�ان أو یعم�ل لم�ن یج�وز ال  -ث

 .المراجعة لجنة في عضواً  یكون أن الشركة، حسابات
 

 م���ن والتأك���د اختصاص���ھا ض���من مس���ألة أي م���ن للتحق���ق جع���ةاالمر للجن���ة الالزم���ة الص���الحیات م���نح اإلدارة مجل���س عل���ى یج���ب
 أن یج���ب كم��ا. بأعمالھ��ا للقی��ام تحتاجھ��ا الت��ي المعلوم��ات جمی��ع عل��ى االط��الع م��ن وتمكنھ��ا الداخلی��ة جع��ةاالمر وظیف��ة اس��تقاللیة

 .ال����داخلیین جعیناالم����ر وتوص����یات تاالستفس����ار العلی����ا اإلدارة اس����تجابة م����ن للتأك����د الض����روریة الت����دابیر جمی����ع المجل����س یتخ����ذ
 )٦٦مادة  –ساما (

 
 )55مادة  –الھیئة ( مسؤولیاتھا و صالحیاتھا و اللجنة اختصاصات -۲

 
 الرقاب�ة المالی�ة وأنظم�ة والق�وائم التق�اریر ونزاھ�ة س�المة م�ن والتحق�ق الش�ركة أعم�ال بمراقب�ة المراجع�ة لجن�ة تخ�تص
 :یلي ما خاصة بصفة اللجنة مھام وتشمل فیھا، الداخلیة

 :المالیة التقاریر -أ
 

 ف�ي والتوص�یة وإب�داء رأیھ�ا اإلدارة مجل�س عل�ى عرض�ھا قب�ل للش�ركة والس�نویة األولی�ة المالی�ة الق�وائم دراس�ة -۱
 .وشفافیتھا وعدالتھا نزاھتھا لضمان شأنھا؛

 
 المالی�ة اإلدارة والق�وائم مجل�س تقری�ر ك�ان إذا فیم�ا – اإلدارة مجل�س طل�ب عل�ى  بن�اًء  – الفن�ي ال�رأي إب�داء -۲

 المرك��ز تقی��یم للمس��اھمین والمس��تثمرین تت��یح الت��ي المعلوم��ات وتتض��من ومفھوم��ة ومتوازن��ة عادل��ة للش��ركة
 .واستراتیجیتھا عملھا ونموذج وأدائھا للشركة المالي

 
 .المالیة التقاریر تتضمنھا مألوفة غیر أو مھّمة مسائل أي دراسة -۳

 
 الش�ركة ف�ي مس�ؤول االلت�زام أو ھمھام� یت�ولى م�ن أو للش�ركة الم�الي الم�دیر یثیرھ�ا مس�ائل أي ف�ي بدق�ة البح�ث -٤

 .الحسابات مراجع أو
 

 .المالیة التقاریر في الواردة الجوھریة المسائل في المحاسبیة التقدیرات من التحقق -٥
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 .في شأنھا اإلدارة لمجلس والتوصیة الرأي وإبداء الشركة في المتبعة المحاسبیة السیاسات دراسة -٦

 

 

 :الداخلیة المراجعة -ب
 

 .الشركة في المخاطر وإدارة والمالیة الداخلیة الرقابة نظم ومراجعة دراسة -۱
 

 .الواردة فیھا للملحوظات التصحیحیة اإلجراءات تنفیذ ومتابعة الداخلیة المراجعة تقاریر دراسة -۲
 

 ؛- وج�دت إن -الش�ركة  ف�ي الداخلی�ة المراجع�ة وإدارة ال�داخلي المراج�ع وأنش�طة أداء عل�ى واإلش�راف الرقاب�ة -۳
 للش��ركة یك��ن ل��م وإذا .المنوط��ة بھ��ا والمھ��ام األعم��ال أداء ف��ي وفعالیتھ��ا الالزم��ة الم��وارد ت��وافر م��ن للتحق��ق
 .تعینیھ إلى الحاجة بشأن مدى المجلس إلى توصیتھا تقدیم اللجنة فعلى داخلي، مراجع

 
 ال��داخلي واقت��راح المراج��ع أو الداخلی��ة المراجع��ة إدارة أو وح��دة م��دیر بتعی��ین اإلدارة لمجل��س التوص��یة -٤

 .مكافآتھ
 

 :الحسابات مراجع -ت
 

 م�ن التحق�ق بع�دأدائھ�م،  وتقی�یم أتع�ابھم وتحدی�د وع�زلھم الحس�ابات مراجع�ي بترش�یح اإلدارة لمجل�س التوص�یة -۱
 .معھم التعاقد وشروط عملھم نطاق ومراجعة استقاللھم

 
 ف�ي األخ�ذ م�ع أعم�ال المراجع�ة، فعالی�ة وم�دى وعدالت�ھ، وموض�وعیتھ الحس�ابات مراج�ع اس�تقالل م�ن التحق�ق -۲

 .الصلة ذات والمعاییر القواعد االعتبار
 

 ع�ن تخ�رج أو إداری�ة فنی�ة أعم�االً  تقدیم�ھ ع�دم م�ن والتحق�ق وأعمال�ھ، الش�ركة حس�ابات مراج�ع خط�ة مراجع�ة -۳
 .ذلك حیال اتھایمرئ وإبداء المراجعة، أعمال نطاق

 
 .الشركة حسابات مراجع استفسارات عن اإلجابة -٤

 
 .بشأنھا اتِخذ ما ومتابعة المالیة القوائم على  ومالحظاتھ الحسابات مراجع تقریر دراسة -٥

 

 :االلتزام ضمان -ث
 

 .الالزمة بشأنھا اإلجراءات الشركة اتخاذ من والتحقق الرقابیة الجھات تقاریر نتائج مراجعة -۱
 

 .العالقة ذات والتعلیمات والسیاسات واللوائح باألنظمة الشركة التزام من التحقق -۲
 

 حی�ال وتق�دیم مرئیاتھ�ا العالق�ة، ذوي األط�راف م�ع الش�ركة تجریھ�ا أن المقت�رح والتع�امالت العق�ود مراجع�ة -۳
 .اإلدارة مجلس إلى ذلك

 

 ب�اإلجراءات وإب�داء توص�یاتھا اإلدارة، مجل�س إل�ى بش�أنھا إج�راء اتخ�اذ ض�رورة ت�رى مس�ائل م�ن ت�راه م�ا رف�ع -٤
 .اتخاذھا یتعین التي
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 )56مادة  –الھیئة ( اإلدارة ومجلس المراجعة لجنة بین تعارض حدوث -۳

 

 اللجن�ة األخ�ذ بتوص�یة المجل�س رف�ض إذا أو اإلدارة، مجل�س وق�رارات المراجع�ة لجن�ة توص�یات ب�ین تع�ارض حص�ل إذا
 تض�مین فیج�ب ال�داخلي، تعی�ین المراج�ع أو ھأدائ� وتقی�یم أتعاب�ھ وتحدی�د وعزل�ھ الش�ركة حس�ابات مراج�ع تعی�ین بش�أن
 .بھا عدم أخذه وأسباب ومبرراتھا، توصیة اللجنة اإلدارة مجلس تقریر

 

 )57مادة  –الھیئة ( المراجعة لجنة اجتماعات -٤
 

 .للشركة السنة المالیة خالل اجتماعات أربعة عن اجتماعاتھا تقل أال على  دوریة بصفة المراجعة لجنة تجتمع -أ
 

 .المراجع الداخلي للشركة ومع الشركة، حسابات مراجع مع دوریة بصفة المراجعة لجنة تجتمع  -ب
 

 .إلى ذلك الحاجة دعت كلما المراجعة لجنة مع االجتماع طلب الحسابات ومراجع الداخلي للمراجع  -ت
 

 
 )58مادة  –الھیئة ( الملحوظات تقدیم ترتیبات -٥

 

 أو المالی�ة ف�ي التق�اریر تج�اوز أي بش�أن ملحوظ�اتھم تق�دیم الش�ركة ف�ي للع�املین تت�یح آلی�ة وض�ع المراجع�ة لجن�ة عل�ى
 التج�اوز أو الخط�أ حج�م م�ع یتناس�ب مس�تقل تحقی�ق ب�إجراء اآللی�ة ھ�ذه تطبی�ق م�ن التحق�ق اللجن�ة وعل�ى .بس�ریة غیرھ�ا
 .متابعة مناسبة إجراءات وتبني

 
 )59مادة  –الھیئة ( المراجعة لجنة صالحیات -٦

 

 :مھامھا أداء سبیل في المراجعة للجنة

 .ووثائقھا الشركة سجالت على االطالع حق .أ
 

 .التنفیذیة اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعضاء من بیان أو إیضاح أي تطلب أن .ب
 

 تعرض�ت أو اإلدارة عملھ�ا مجل�س أع�اق إذا عق�ادنلال للش�ركة العام�ة الجمعی�ة دع�وة اإلدارة مجل�س م�ن تطل�ب أن .ج
 .جسیمة خسائر أو ألضرار الشركة

 

 الفصل الثالث: لجنة المكافآت
 

 )60مادة  –الھیئة ( المكافآت لجنة تشكیل -۱
 

 عل�ى  التنفی�ذیین، مجل�س اإلدارة أعض�اء غی�ر م�ن )المكاف�آت لجن�ة( يتس�م لجن�ة الش�ركة إدارة مجل�س م�ن بق�رار تش�كَّل -أ
 .األقل على  مستقل عضو بینھم من یكون أن
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 الالئحة ھذه تشمل أن على لجنة المكافآت، عمل الئحة – اإلدارة مجلس من اقتراح على بناءً  – للشركة العامة الجمعیة تصدر -ب
 الئحة تحدد أن یجبو ) الھیئة( ومكافآتھم عضویتھم، ومدة أعضائھا، وقواعد اختیار ومھامھا، اللجنة، عمل وإجراءات ضوابط
 .)۱۰۱مادة  –ساما ( والمكافآت الترشیحات لجنة ومسئولیات دور بالشركة الخاصة الحوكمة

 
 )104مادة  –ساما ( .اإلدارة مجلس إلى تقاریرھا والمكافآت الترشیحات لجنة ترفع -ت

 

 
 

 )61مادة  –الھیئة ( المكافآت لجنة اختصاص -۲
 

 :یلي بما المكافآت لجنة تختص

 إل�ى ورفعھ�ا واإلدارة التنفیذی�ة، المجل�س ع�ن المنبثق�ة واللج�ان اإلدارة مجل�س أعض�اء لمكاف�آت واض�حة سیاس�ة إع�داد -۱
 ت�رتبط مع�اییر اتب�اع السیاس�ة تل�ك ف�ي ی�راع عل�ى أن العام�ة، الجمعی�ة م�ن العتمادھ�ا تمھی�داً  فیھ�ا للنظ�ر اإلدارة مجل�س

 أعض���اء ومكاف���آت لتعویض���ات واض���حة سیاس���ات وض���عو ) الھیئ���ة( تنفی���ذھا م���ن والتحق���ق ،عنھ���ا واإلفص���اح ب���األداء،
 للمكاف���آت سیاس���ة الش���ركة ل���دى یك���ون أن یج���بو  )ه /101م���ادة  –س���اما ( العلی���ا اإلدارة وأعض���اء ولجان���ھ اإلدارة مجل���س

 بحی���ث متعاق���دین، أو متف���رغین ك���انوا س���واء الم���وظفین مس���تویات وفئ���ات جمی���ع السیاس���ة ھ���ذه تش���مل بحی���ث والتعویض���ات،
 :)۳٦مادة  –ساما ( اآلتیة الجوانب أدنى بحد السیاسة ھذه تغطي

 

س�����المة  وتحقی�����ق للمخ�����اطر الفاعل�����ة اإلدارة تعزی�����ز عل�����ى التركی�����ز م�����ع( والتعویض�����ات المكاف�����آت خط�����ة أھ�����داف -أ
 )ساما. ()للشركة المالي الوضع راواستقر

 

 المخ���اطرة، درج���ة م���ع وتوافقھ���ا للتعویض���ات الرئیس���یة المح���ددات ذل���ك ف���ي بم���ا( والتعویض���ات المكاف���آت نظ���ام ھیك���ل -ب
 )ساما( .)الخ

 

. )ال����خ المالی����ة، وغی����ر المالی����ة والمن����افع والمتغیّ����رة، الثابت����ة العناص����ر( والتعویض����ات المكاف����آت عناص����ر مح����ددات -ت
 )ساما(
 
 

 )ساما. (باألداء والتعویضات المكافآت ربط -ث
 

 .السیاسة ھذه عن انحراف جوھري أي وبیان بھا، المعمول المكافآت وسیاسة الممنوحة المكافآت بین العالقة توضیح -۲
 

 لجن�ة عل�ى یج�بو ) الھیئ�ة( ھ�انم المتوخ�اة األھ�داف تحقی�ق ف�ي فعالیتھ�ا م�دى وتقی�یم المكاف�آت، لسیاس�ة الدوری�ة المراجع�ة -۳
 والتعویض����ات لممارس����ات المكاف����آت س����نویة جع����ةامر عم����ل م����ن التأك����د اإلدارة لمجل����س التابع����ة والمكاف����آت الترش����یحات

 اإلدارة م����ن ت����دخل مس����تقل ودون بش����كل) متخصص����ة خارجی����ة جھ����ة أو الداخلی����ة جع����ةاالمر وظیف����ة بواس����طة( بالش����ركة
 )۳۹مادة  –ساما ( بالشركة التنفیذیة

 

ً  بالش�ركة التنفی�ذیین وكب�ار ن�ھع المنبثق�ة واللج�ان اإلدارة مجل�س أعض�اء بمكاف�آت اإلدارة لمجل�س التوص�یة -٤  للسیاس�ة وفق�ا
 .المعتمدة

 

 :یلي ما ساما عن الصادرة الحوكمة الئحة تحدد ذكره تم ما إلى باإلضافة

 ).ط /۱۰۱ مادة( العلیا اإلدارة بأعضاء الخاصة التعویضات خطط مراجعة -
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 ).ك /۱۰۱ مادة( والمكافآت بالترشیحات المتعلقة المسائل حول للمجلس التوصیة -
 

 )62مادة  –الھیئة ( المكافآت سیاسة -۳
 

 :یلي ما المكافآت سیاسة یراع في أن یجب التنفیذیة، ولوائحھما المالیة السوق ونظام الشركات نظام بأحكام إخالل دون

 .الشركة وأھدافھا استراتیجیة مع انسجامھا -۱
 

 الم�دى عل�ى  الش�ركة وتنمیتھ�ا إنج�اح عل�ى  التنفیذی�ة واإلدارة اإلدارة مجل�س أعض�اء ح�ث بغ�رض المكاف�آت تق�دَّم أن -۲
 .المدى الطویل على باألداء المكافآت من المتغیر الجزء تربط كأن الطویل،

 

 العلمی��ة، بش��اغلھا، والم��ؤھالت المنوط��ة والمس��ؤولیات والمھ��ام الوظیف��ة، مس��توى عل��ى  بن��اًء  المكاف��آت تح��دَّد أن -۳
 .األداء ومستوى والمھارات، العملیة، والخبرات

 

 .الشركة لدى المخاطر ودرجة وطبیعة حجم مع انسجامھا -٤
 

 غی�ر ارتف�اع م�ن ذل�ك ینش�أ ع�ن ق�د م�ا تف�ادي م�ع المكاف�آت، تحدی�د ف�ي األخ�رى الش�ركات ممارس�ات االعتب�ار ف�ي األخ�ذ -٥
 .والتعویضات للمكافآت مبرر

 

 .فیھا المبالغة عدم مع وتحفیزھا، علیھا والمحافظة المھنیة الكفاءات استقطاب تستھدف أن -٦
 

 .الجدیدة التعیینات عند الترشیحات لجنة مع بالتنسیق تعد أن -۷
 

 ف�ي عض�و دقیق�ة ق�دمھا غی�ر معلوم�ات عل�ى  بن�اًء  تق�ررت أنھ�ا تب�ین إذا اس�تردادھا أو المكاف�أة ص�رف إیق�اف ح�االت -۸
 .مستحقة غیر مكافآت على  الوظیفي للحصول الوضع استغالل لمنع وذلك التنفیذیة؛ اإلدارة أو اإلدارة مجلس

 

ً  أم إص�داراً جدی�داً  أكان�ت س�واء التنفیذی�ة واإلدارة اإلدارة مجل�س ألعض�اء الش�ركة ف�ي أس�ھم م�نح تنظ�یم -۹  اش�ترتھا أس�ھما
 .الشركة

 

 قد أصدرت البنود التالیة فیما یخص المكافآت و التعویضات:ساما باإلضافة إلى ما تم ذكره، فإن 

 

 تع���دیل ویج���وز بھ���ا، یقوم���ون الت���ي الخ���دمات مقاب���ل اإلدارة مجل���س وأعض���اء رئ���یس مكاف���آت للش���ركة األساس���ي النظ���ام یح���دد
 )۳٤مادة ( للمساھمین العادیة غیر العامة الجمعیة بموافقة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت

 یتواف���ق وبم���ا والمكاف���آت الترش���یحات لجن���ة توص���یة عل���ى بن���اءً  اإلدارة مجل���س أعض���اء مكاف���آت حاب���اقتر اإلدارة مجل���س یق���وم
 المكاف���آت م���ن أي یعتم���د وال العام���ة الجمعی���ة م���ن معتم���دة ش���روط أي وم���ع العالق���ة ذات والتعلیم���ات والل���وائح األنظم���ة م���ع

 م���ن التأك���د الش���ركة عل���ى یج���بو ، علیھ���ا العام���ة الجمعی���ة موافق���ة بع���د إال المجل���س وأعض���اء ل���رئیس المقترح���ة والتعویض���ات
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 العام���ة الجمعی���ة انعق���اد قب���ل المس���اھمین لجمی���ع متاح���ة لتك���ون المقترح���ة والتعویض���ات للمكاف���آت مكتوب���ة التفاص���یل ك���ل نش���ر
 )۳٥مادة ( .والتعویضات المكافآت تلك على التصویت فیھا یتم التي

 :)۳۷مادة ( والتعویضات المكافآت وھیكل مستوى أن من التأكد اإلدارة مجلس على یجب

 .عادل -أ
 

 .الشركة أھداف مع متوافق -ب
 

 سیاس���ة م���ع ویتف���ق الم���دى، قص���یرة عوائ���د لتحقی���ق عالی���ة مخ���اطر أخ���ذ وع���دم زی���ةااالحتر الممارس���ات عل���ى یش���جع -ت
 .المجلس من المعتمدة الشركة مخاطر إدارة

 

ً  التأثیر شأنھ من المصالح في تعارض أي یسبب ال -ث  .الشركة أداء على سلبا
 

 .المدى طویلة تیجیةااالستر الشركة وأھداف والمساھمین لھم المؤّمن مصالح تحقیق إلى یھدف -ج
 

 وج����ھ وعل����ى. ومنھج����ي موض����وعي بش����كل مس����تویاتھم بجمی����ع موظفیھ����ا أداء لتقی����یم نظ����ام الش����ركة ل����دى یك����ون أن یج����ب
 )۳۸مادة ( .فقط واحدة سنة أداء على یقتصر وال الطویل المدى على العلیا اإلدارة أداء تقییم یُبنى أن یجب التحدید،

 ماااللت����ز قب����ةاومر الداخلی����ة جع����ةاالمر مث����ل( الرقاب����ة وظ����ائف ف����ي للع����املین والتعویض����ات المكاف����آت ھیك����ل تص����میم یج����ب
 الع��املین أداء تقی��یم أن م��ن التأك��د ینبغ��ي التحدی��د، وج��ھ وعل��ى ).الوظ��ائف ھ��ذه واس��تقاللیة حیادی��ة تعزی��ز ف��ي یس��اھم بش��كل(

 )٤۰مادة ( .بالشركة التنفیذیة اإلدارة من تدخل أي دون یتم مكافآتھم وتحدید الوظائف بھذه

 لق����اء مكاف����آت أو عم����والت عل����ى الحص����ول) المبیع����ات م����دیري باس����تثناء( العلی����ا اإلدارة أو اإلدارة مجل����س لعض����و یج����وز ال
 مجل��س عض��و وتعویض��ات مكاف��آت م��ن ج��زء أي رب��ط یج��وز ال كم��ا. الش��ركة لص��الح مھ��ااإبر ف��ي یس��اھمون الت��ي األعم��ال

 )٤۱مادة ( .مباشر بشكل) التأمین أقساط( الشركة أعمال بحجم) المبیعات مدیري باستثناء( العلیا اإلدارة أو اإلدارة

 
 )63مادة  –الھیئة ( اجتماعات لجنة المكافآت -٤

 

 الترش�یحات لجن�ة تعق�د) و الھیئ�ة( ذل�ك إل�ى الحاج�ة دع�ت وكلم�ا األق�ل، عل�ى )س�نة( ك�ل دوری�ة بص�فة المكاف�آت لجن�ة تجتم�ع
ً  األق��ل عل��ى اجتم��اعین اللجن��ة تعق��د أن عل��ى ذل��ك، إل��ى الحاج��ة دع��ت وكلم��ا دوری��ة بص��فة اجتماعاتھ��ا والمكاف��آت س��اما ( س��نویا

 )۱۰۳مادة  –

 الفصل الرابع: لجنة الترشیحات
 

 )64مادة  –الھیئة ( تشكیل لجنة الترشیحات -۱
 

 التنفی�ذیین اإلدارة أعض�اء مجل�س غی�ر م�ن) الترش�یحات لجن�ة( يتس�م لجن�ة الش�ركة إدارة مجل�س م�ن بق�رار تش�كَّل -أ
  .األقل على  مستقل عضو بینھم من یكون أن على 

 

 أن عل�ى لجن�ة الترش�یحات، عم�ل الئح�ة – اإلدارة مجل�س م�ن اقت�راح عل�ى بن�اًء  – للش�ركة العام�ة الجمعی�ة تص�در  -ب
 عض��ویتھم، وم��دة أعض��ائھا، وقواع��د اختی��ار ومھامھ��ا، اللجن��ة، عم��ل وإج��راءات ض��وابط الالئح��ة ھ��ذه تش��مل

 .ومكافآتھم
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 )104مادة  –ساما ( .اإلدارة مجلس إلى تقاریرھا والمكافآت الترشیحات لجنة ترفع -ث

 

 )65مادة  –الھیئة ( اختصاصات لجنة الترشیحات -۲
 

 :یلي بما الترشیحات لجنة تختص

 .التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس في للعضویة واضحة ومعاییر سیاسات اقتراح -۱
 

ً  ترش�یحھم وإع�ادة فی�ھ أعض�اء بترش�یح اإلدارة لمجل�س التوص�یة -۲  ع�دم مراع�اة م�ع والمع�اییر المعتم�دة، للسیاس�ات وفق�ا
 لعض��ویة بالترش��یح اإلدارة لمجل��س التوص��یةو ) الھیئ��ة(  باألمان��ة مخل��ة بجریم��ة إدانت��ھ س��بقت ش��خص أي ترش��یح
ً  ولجانھ اإلدارة مجلس  )أ /۱۰۱مادة  –ساما ( المعتمدة والسیاسات والمعاییر النظامیة للمتطلبات وفقا

 

 .اإلدارة التنفیذیة وظائف وشغل اإلدارة مجلس لعضویة المطلوبة والمؤھالت للقدرات وصف إعداد -۳
 

 .اإلدارة مجلس ألعمال تخصیصھ العضو على  یتعین الذي الوقت تحدید -٤
 

 اإلدارة ووظ��ائف مجل��س لعض��ویة المناس��بة الخب��رات أو المھ��ارات م��ن الالزم��ة لالحتیاج��ات الس��نویة المراجع��ة -٥
 مجل����س لعض����ویة المناس����بة تراالمھ����ا م����ن المطلوب����ة لالحتیاج����ات الس����نویة جع����ةاالمرو ) الھیئ����ة( التنفیذی����ة اإلدارة
یل���زم  ال���ذي الوق���ت وتحدی���د ولجان���ھ المجل���س المطلوب���ة لعض���ویة والم���ؤھالت اترللق���د وص���ف وإع���داد ولجان���ھ اإلدارة

 )ب /101مادة  –ساما ( لجان المجلس أو/و المجلس ألعمال العضو یخصصھ أن
 

) الھیئ�ة( إجراؤھ�ا الت�ي یمك�ن التغیی�رات ش�أن ف�ي التوص�یات وتق�دیم التنفیذی�ة واإلدارة اإلدارة مجل�س ھیك�ل مراجع�ة -٦
الالزم���ة  الخط���وات حاواقت���ر دوری���ة بص���فة فیھ���ا الض���عف جوان���ب وتحدی���د ولجان���ھ المجل���س وتركیب���ة ھیك���ل تقی���یمو 

 )ج /101مادة  –ساما ( لمعالجتھا
 

 یش�غل العض�و إذا ك�ان مص�الح تع�ارض أي وج�ود وع�دم المس�تقلین، األعض�اء اس�تقالل م�ن س�نوي بش�كل التحق�ق -۷
 ع��دم م��ن والتأك��د ولجان��ھ المجل��س أعض��اء اس��تقاللیة ومراقب��ة تقی��یمو ) الھیئ��ة( أخ��رى ش��ركة إدارة مجل��س عض��ویة

م���ادة  –س���اما ( المس���تقلین األعض���اء اس���تقاللیة م���ن س���نوي بش���كل التأك���د ذل���ك ف���ي بم���ا المص���الح، ف���ي تض���ارب وج���ود
 )د /۱۰۱

 

 .وكبار التنفیذیین المستقلین واألعضاء التنفیذیین غیر واألعضاء التنفیذیین لألعضاء وظیفي وصف وضع -۸
 

 .كبار التنفیذیین أو اإلدارة مجلس أعضاء أحد مركز شغور حال في الخاصة اإلجراءات وضع -۹
 

 .الشركة مع مصلحة یتفق بما لمعالجتھا الحلول واقتراح اإلدارة، مجلس في والقوة الضعف جوانب تحدید -۱۰
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 ما یلي:ساما باإلضافة إلى ما تم ذكره تحدد الئحة الحوكمة الصادرة عن 

 )و/ 101مادة ( .دوري بشكل ولجانھ المجلس أعضاء أداء تقییم -
 ).ز /101مادة ( العلیا اإلدارة أعضاء وإعفاء تعیین یخص فیما التوصیة -
 خط���ط تطبی���ق ومراقب���ة العلی���ا اإلدارة أعض���اء وكب���ار التنفی���ذي لل���رئیس ال���وظیفي التعاق���ب و إج���راءات سیاس���ة وض���ع -

 ).ح /101مادة ( لھم الوظیفي التعاقب و إجراءات
 ).ي /101مادة ( اإلدارة مجلس ألعضاء الدوري والتدریب التعریفي البرنامج على اإلشراف -

 

 )66مادة  –الھیئة (إجراءات الترشیح  -۳
 

 وم�ا وأحك�ام، م�ن ش�روطالل�وائح   ف�ي ورد م�ا مراع�اة اإلدارة مجل�س أعض�اء ترش�یح عن�د الترش�یحات لجن�ة عل�ى -أ
  .متطلبات من الھیئة تقرره

 

 المت�وافرة ع�دد المقاع�د العام�ة الجمعی�ة أم�ام أس�ماؤھم تُط�رح ال�ذین اإلدارة لمجل�س المرش�حین ع�دد یف�وق أن یج�ب -ب
 )الھیئة( .المرشحین بین من االختیار فرصة العامة الجمعیة لدى یكون بحیث

 

المت����وافرة  المقاع����د ع����دد العام����ة الجمعی����ة أم����ام أس���ماؤھم ال����ذین تط����رح اإلدارة لمجل����س المرش����حین ع����دد یف����وق أن یج���ب 
 ع���دد وج���ود ع���دم عن���د اإلدارة لمجل���س ب���ین المرش���حین. ویمك���ن م���ن االختی���ار فرص���ة العام���ة الجمعی���ة ل���دى یك���ون بحی���ث
 مجل���س لعض���ویة إض���افیین مرش���حین لتحدی���د متخص���ص مس���تقل خ���ارجي ط���رف بخ���دمات االس���تعانة م���ن المرش���حین ك���اف

 )٦۰مادة  -ساما ( .اإلدارة

 
 )67مادة  –الھیئة (اجتماعات لجنة  الترشیحات  -٤

 

 لجن��ة تعق��د) و الھیئ��ة(  ذل��ك إل��ى الحاج��ة دع��ت وكلم��ا األق��ل، عل��ى) س��نة( ك��ل دوری��ة بص��فة الترش��یحات لجن��ة تجتم��ع
 عل���ى اجتم���اعین اللجن���ة تعق���د أن عل���ى ذل���ك، إل���ى الحاج���ة دع���ت وكلم���ا دوری���ة بص���فة اجتماعاتھ���ا والمكاف���آت الترش���یحات

ً  األقل  )۱۰۳مادة  –ساما ( سنویا

 
 )68مادة  –الھیئة ( الترشح إعالن نشر -٥

 

 عیةالجم علیھا توافق اإلدارة مجلس لعض��ویة للترش��یح وش��فافة منھجیة وإجراءات ومعاییر س��یاس��ات الش��ركة لدى یكون أن یجب
 )٥۷مادة  –ساما ( المؤسسة بھا وتزود العامة

 أخ�رى وس�یلة وف�ي أي للس�وق اإللكترون�ي والموق�ع للش�ركة اإللكترون�ي الموق�ع ف�ي الترش�ح إع�الن نش�ر الش�ركة عل�ى
 الترش��ح ب��اب یظ��ل أن عل��ى مجل��س اإلدارة، لعض��ویة الترش��ح ف��ي ال��راغبین األش��خاص ل��دعوة وذل��ك الھیئ��ة؛ تح��ددھا
 ً  )الھیئة. (اإلعالن تاریخ من األقل على شھر مدة مفتوحا

 
 )69مادة  –الھیئة ( الترشح في المساھم حق -٦

 

ً  اإلدارة مجل���س لعض���ویة غی���ره أو نفس���ھ ترش���یح ف���ي الش���ركة ف���ي مس���اھم ك���ل ح���قی  ولوائح���ھ الش���ركات نظ���ام ألحك���ام وفق���ا
 .التنفیذیة
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 الفصل الخامس: لجنة إدارة المخاطر
 

 )70مادة  –الھیئة ( المخاطر إدارة لجنة تشكیل -۱
 

 أعض����اء م����ن أعض����ائھا وغالبی����ة رئیس���ھا یك����ون )المخ����اطر إدارة لجن����ة( تس����م لجن���ة الش����ركة إدارة مجل����س م����ن بق����رار تش���كَّل
 والش���ؤون المخ���اطر ب���إدارة المعرف���ة م���ن مالئ���م مس���توى أعض���ائھا ف���ي یت���وافر أن ویُش���ترط. التنفی���ذیین غی���ر اإلدارة مجل���س
 ع����ن الص���ادرة القواع����د وف���ق أعض����اءھا یع���یّن وأن المخ����اطر إلدارة لجن���ة اإلدارة مجل����س یش���ّكل أن یج����ب) و الھیئ���ة( المالی���ة
 )۱۰۷مادة  –ساما ( العامة الجمعیة

 

 )۱۰۸مادة  –ساما ( المخاطر إدارة لجنة ومسئولیات دور بالشركة الخاصة الحوكمة الئحة تحدد أن یجب

 بمس���توى اعض���اؤھا یتمت���ع تنفی���ذي، غی���ر عض���و برئاس���ة أعض���اء) ۳( م���ن األق���ل عل���ى المخ���اطر إدارة لجن���ة تتك���ون أن یج���ب
 )۱۰۹مادة  –ساما ( المالیة واألمور المخاطر إدارة في المعرفة من مالئم

 )۱۱۰مادة  –ساما ( .اإلدارة مجلس إلى تقاریرھا المخاطر إدارة لجنة ترفع

 
 )71مادة  –الھیئة ( المخاطر إدارة لجنة اختصاصات -۲

 

 :یلي بما المخاطر إدارة لجنة تختص

 م����ن والتحق����ق أنش����طة الش����ركة، وحج����م طبیع����ة م����ع یتناس����ب بم����ا المخ����اطر إلدارة ش����املة وسیاس����ات اس����تراتیجیة وض����ع -۱
 ش���املة اتیجیةراس���ت ) و وض���عالھیئ���ة( للش���ركة والخارجی���ة الداخلی���ة المتغی���رات  عل���ى  بن���اءً  وتح���دیثھا ومراجعتھ���ا  تنفی���ذھا
 –س����اما ( للش����ركة والخارجی����ة الداخلی����ة تاالمتغی����ر عل����ى بن����اءً  وتح����دیثھا جعتھ����ااومر ومتابع����ة تنفی����ذھا المخ����اطر إلدارة
 )ج /۱۰۸مادة 

 

ل���ھ  الش���ركة تج���اوز ع���دم م���ن والتحق���ق علی���ھ والحف���اظ الش���ركة لھ���ا تتع���رض ق���د الت���ي للمخ���اطر مقب���ول مس���توى تحدی���د -۲
 المخ���اطرة للش���ركة م���ن مقب���ول مس���توى عل���ى الش���ركة والمحافظ���ة لھ���ا تتع���رض ق���د الت���ي المخ���اطر ) و  تحدی���دالھیئ���ة(
 )أ /۱۰۸مادة  –ساما (
 

 خ����الل اس����تمرارھا تھ����دد الت����ي المخ���اطر تحدی����د م����ع بنج����اح، نش����اطھا ومواص���لة الش����ركة اس����تمرار ج����دوى م����ن التحق���ق -۳
  .القادمة شھراً  عشر االثني

 

 ق����د الت���ي المخ����اطر ومتابع���ة وقی���اس تحدی����د وآلی���ات نظ����م فعالی���ة وتقی���یم بالش����ركة المخ���اطر إدارة نظ����ام عل���ى اإلش���راف -٤
وتقی���یم  بالش���ركة المخ���اطر إدارة نظ���ام عل���ى فا) و اإلش���رالھیئ���ةبھ���ا ( القص���ور أوج���ھ لتحدی���د وذل���ك الش���ركة؛ لھ���ا تتع���رض

 )ب /۱۰۸مادة  –ساما ( فعالیتھ
 
 

 عل���ى التحم���ل اختب���ارات إج���راء خ���الل م���ن( دوري بش���كل لھ���ا وتعّرض���ھا المخ���اطر تحم���ل عل���ى الش���ركة ق���درة تقی���یم إع���ادة -٥
 )ه /۱۰۸ساما المادة  –الھیئة ( .)المثال سبیل
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 مجل����س إل����ى ورفعھ����ا المخ����اطر، ھ����ذه إلدارة المقترح����ة والخط����وات للمخ����اطر التع����رض ح����ول مفص����لة تق����اریر إع����داد -٦
 )و /۱۰۸ساما مادة  –الھیئة ( .اإلدارة

 
 

 )ز /۱۰۸ساما مادة  –الھیئة المخاطر ( بإدارة المتعلقة المسائل حول للمجلس التوصیات تقدیم -۷
 

  .المخاطر إلدارة الكافیة والنظم الموارد توافر ضمان  -۸
 

  .اإلدارة مجلس قبل من اعتماده قبل بشأنھ توصیات ووضع المخاطر إلدارة التنظیمي الھیكل مراجعة -۹
 

  .للمخاطر الشركة تعرض عنھا  ینشأ قد التي األنشطة عن المخاطر إدارة موظفي استقالل من التحقق -۱۰
 

 بثقاف�����ة ال�����وعي زی�����ادة  عل�����ى والعم�����ل بالش�����ركة، المحیط�����ة للمخ�����اطر المخ�����اطر إدارة م�����وظفي اس�����تیعاب م�����ن التحق�����ق -۱۱
  .المخاطر

 
 .الشركة في المخاطر إدارة في تؤثر قد مسائل من المراجعة لجنة تثیره ما مراجعة -۱۲

 

 )د /108مادة  –ساما ( المخاطر إدارة سیاسات مراجعة  -۱۳
 

 )72مادة  –الھیئة ( المخاطر إدارة لجنة اجتماعات -۳
 

 .ذلك إلى الحاجة دعت وكلما األقل، على )أشھر ستة( كل دوریة بصفة المخاطر إدارة لجنة تجتمع
 

 ما یلي فیما یخص إدارة المخاطر:ساما باإلضافة إلى ما سبق ذكره فقد ورد في الالئحة الصادرة عن 

 مس����توى عل����ى مس����تمرة بص����فة منھ����ا والح����د المخ����اطر قب����ةاومر وض����بط وقی����اس وتقی����یم تحدی����د المخ����اطر إدارة وظیف����ة تت����ولى
 )۱۱٥مادة ( .الكلیة والمخاطر الفردیة المخاطر

 )۱۱٦مادة ( .المخاطر إدارة وظیفة وھیكل ومسئولیات دور بالشركة الخاصة الحوكمة الئحة تحدد أن یجب

 الحص���ر ال المث���ال س���بیل عل���ى المخ���اطر إدارة وظیف���ة واجب���ات تش���مل أخ���رى، فیةاإش���ر أو رقابی���ة متطلب���ات ب���أي اإلخ���الل ودون
 :)۱۱٦مادة ( یلي ما

 المخاطر. إدارة استراتیجیة تنفیذ -أ
 

 الشركة. تتعّرض لھا قد التي المخاطر مراقبة -ب
 

 والحد منھا. المخاطر ومراقبة وضبط وقیاس وتقییم المخاطر لتحدید إلدارة فعالة وإجراءات سیاسات وضع -ت
 

 وضبطھا. منھا للحدّ  الخطوات التصحیحیة واقتراح الناشئة المخاطر تحدید -ث
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) المث���ال س��بیل التحم���ل عل��ى اختب��ارات إج��راء خ���الل م��ن( لھ��ا وم���دى تعّرض��ھا المخ��اطر تحم��ل عل���ى الش��ركة ق��درة تقی��یم -ج
 دوریة. بصفة

 

 للطوارئ. خطة وضع -ح
 

 بالشركة. المخاطر إدارة وكفاءة نظام فعالیة لضمان العلیا اإلدارة مع التنسیق -خ
 

 أو رقابی����ة متطلب����ات وأي المخ����اطر إدارة الئح����ة م����ع یتواف����ق بم����ا وأنش����طتھا بأعمالھ����ا المخ����اطر إدارة وظیف����ة تق����وم أن یج����ب
 )۱۱۷مادة ( .المؤسسة عن صادرة أخرى فیةاإشر

 )۱۱۸مادة ( .االكتتاب وظیفة عن مستقلة المخاطر إدارة وظیفة تكون أن یجب

 

 تعقی����د وم����دى وطبیع����ة حج����م م����ع تھماوخب����ر مع����رفتھم ومس����توى المخ����اطر إدارة وظیف����ة ف����ي الع����املین ع����دد یتناس����ب أن یج����ب
 الحمای���ة لت���أمین وآخ���ر والص���حي الع���ام للت���أمین مخ���اطر إدارة ع���ن مس���ئوالً  أدن���ى بح���د الش���ركة تع���ین أن عل���ى الش���ركة، أعم���ال

 الت���ي تل���ك أو فق���ط والص���حي الع���ام الت���أمین تم���ارس الت���ي للش���ركات بالنس���بة واح���د مخ���اطر بمس���ئول االكتف���اء ویمك���ن. واالدخ���ار
 )۱۱۹مادة ( .فقط واالدخار الحمایة تأمین تمارس

 إدارة لم����دیر یت����اح أن ویج����ب آخ����ر، تنفی����ذي أي أو التنفی����ذي ال����رئیس إل����ى تقاریرھ����ا المخ����اطر إدارة وظیف����ة ترف����ع أن یمك����ن
 )۱۲۰مادة ( .عرقلة دون المخاطر إدارة لجنة مع المباشر االتصال المخاطر
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 الرقابة الداخلیة :الباب الخامس
 

 )73 مادة –الھیئة ( نظام الرقابة الداخلیة -۱
 

 وتطبی���ق المخ���اطر ب���إدارة المتعلق���ة واإلج���راءات السیاس���ات لتقی���یم للش���ركة داخلی���ة رقاب���ة نظ���ام اعتم���اد اإلدارة مجل���س عل���ى یتع���ین
 ھ���ذا یض���من أن ویج���ب الص���لة، ذات والل���وائح باألنظم���ة والتقی���د الش���ركة، تعتم���دھا الت���ي بالش���ركة الخاص���ة الحوكم���ة قواع���د أحك���ام
 ت���تم العالق���ة ذات األط���راف تع���امالت وأن الش���ركة ف���ي التنفیذی���ة المس���تویات جمی���ع ف���ي للمس���ؤولیة واض���حة مع���اییر اتب���اع النظ���ام

 ً  .بھا الخاصة والضوابط لألحكام وفقا

 

 

 )74مادة  –الھیئة ( بالشركة مستقلة إدارات أو وحدات تأسیس -۲
 

 والمراجع���ة المخ���اطر، وإدارة لتقی���یم إدارات أو وح���دات – المعتم���د الداخلی���ة الرقاب���ة نظ���ام تنفی���ذ س���بیل ف���ي – الش���ركة تنش���ئ -أ
 .الداخلیة

 

 المخ�����اطر، وإدارة تقی�����یم إدارات أو وح�����دات واختصاص�����ات مھ�����ام لممارس�����ة خارجی�����ة بجھ�����ات االس�����تعانة للش�����ركة یج�����وز -ب
 .واالختصاصات المھام تلك عن الشركة بمسؤولیة ذلك یخل وال الداخلیة، والمراجعة

 

 )75مادة  –الھیئة ( الداخلیة المراجعة إدارة أو وحدة مھام -۳
 

 الش���ركة الت���زام م���دى م���ن والتحق���ق تطبیق���ھ، عل���ى واإلش���راف الداخلی���ة الرقاب���ة نظ���ام تقی���یم الداخلی���ة المراجع���ة إدارة أو وح���دة تت���ولى
 .وإجراءاتھا الشركة وسیاسات الساریة والتعلیمات واللوائح باألنظمة وعاملیھا

 
 )76مادة  –الھیئة ( الداخلیة المراجعة إدارة أو وحدة تكوین -٤
 

 مس����ؤوالً  ویك����ون المراجع����ة لجن����ة بتعیین����ھ توص����ي األق����ل  عل����ى داخل����ي مراج����ع م����ن الداخلی����ة المراجع����ة إدارة أو وح����دة تتك����ون
 :یلي ما وعملھا الداخلیة المراجعة إدارة أو وحدة تكوین في ویراع. أمامھا

 

 المراجع���ة أعم���ال س���وى أخ���رى أعم���ال ب���أي یكلف���وا وأال المناس���ب، والت���دریب واالس���تقالل الكف���اءة بھ���ا الع���املین ف���ي تت���وافر أن -۱
  .الداخلیة الرقابة ونظام الداخلیة

 
  .أمامھا مسؤولة وتكون بھا ترتبط وأن المراجعة، لجنة إلى تقاریرھا اإلدارة أو الوحدة ترفع أن -۲

 
ً  المراجعة لجنة اقتراح على  بناءً  المراجعة إدارة أو وحدة مدیر مكافآت تحدَّد أن -۳   .الشركة لسیاسات وفقا

 

 .قید دون علیھا والحصول والوثائق والمستندات المعلومات  على االطالع من تُمكَّن أن -٤
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 )77مادة  –الھیئة ( الداخلیة المراجعة خطة -٥

 

ً  الخط���ة ھ���ذه وتح���دَّث المراجع���ة، لجن���ة م���ن معتم���دة للمراجع���ة ش���املة خط���ة وف���ق الداخلی���ة المراجع���ة إدارة أو وح���دة تعم���ل . س���نویا
ً  االلتزام، وإدارة المخاطر إدارة أنشطة ذلك في بما الرئیسیة، والعملیات األنشطة مراجعة ویجب  .األقل على سنویا

 

 )78مادة  –الھیئة ( الداخلیة المراجعة تقریر -٦
 

ً  تقری���راً  الداخلی���ة المراجع���ة إدارة أو وح���دة تع���د -أ  رب���ع بش���كل المراجع���ة ولجن���ة اإلدارة مجل���س إل���ى وتقدم���ھ أعمالھ���ا ع���ن مكتوب���ا
ً  التقری���ر ھ���ذا یتض���من أن ویج���ب. األق���ل عل���ى س���نوي  أو الوح���دة إلی���ھ انتھ���ت وم���ا الش���ركة ف���ي الداخلی���ة الرقاب���ة لنظ���ام تقییم���ا
 الس���ابقة المراجع���ة وتوص���یات نت���ائج معالج���ة بش���أن إدارة ك���ل اتخ���ذتھا الت���ي اإلج���راءات وبی���ان وتوص���یات، نت���ائج م���ن اإلدارة

  .ذلك ودواعي المناسب الوقت في المعالجة عدم حال في السیما بشأنھا ملحوظات وأي
ً  تقری����راً  الداخلی����ة المراجع����ة إدارة أو وح����دة تع����د -ب ً  عام����ا  عملی����ات بش����أن المراجع����ة ولجن����ة اإلدارة مجل����س إل����ى وتقدم����ھ مكتوب����ا

 ع���ن انح���راف أو إخ���الل أي أس���باب فی���ھ وتب���ین المعتم���دة، الخط���ة م���ع ومقارنتھ���ا المالی���ة الس���نة خ���الل أجری���ت الت���ي المراجع���ة
 . المعنیة المالیة السنة لنھایة التالي الربع خالل – وجد إن – الخطة

 
 إدارة أو ووح���دة المراجع���ة لجن���ة توص���یة  عل���ى  بن���اءً  الداخلی���ة المراجع���ة إدارة أو وح���دة تقری���ر نط���اق اإلدارة مجل���س یح���دد -ت

 :یلي ما خاصة بصورة التقریر یتضمن أن على الداخلیة، المراجعة
 

  .المخاطر وإدارة واالستثمارات المالیة الشؤون على واإلشراف الرقابة إجراءات -۱
 

 ف����ي المتوقع����ة غی���ر أو الجذری����ة التغیی����رات لمواجھ���ة الموج����ودة؛ واألنظم����ة الش���ركة ف����ي المخ����اطر عوام���ل تط����ور تقی���یم -۲
  .المالیة السوق

 

 أخط��ر الت��ي الم��رات ع��دد تحدی��د ذل��ك ف��ي بم��ا الداخلی��ة، الرقاب��ة نظ��ام تطبی��ق ف��ي العلی��ا واإلدارة اإلدارة مجل��س أداء تقی��یم -۳
  .المسائل ھذه بھا عالج التي المخاطر) والطریقة إدارة ذلك في (بما رقابیة بمسائل المجلس فیھا

 

 ت��ؤثر ق��د أو أث��رت الت��ي الط��وارئ ح��االت أو تطبیقھ��ا ف��ي الض��عف م��واطن أو الداخلی��ة الرقاب��ة تطبی��ق ف��ي اإلخف��اق أوج��ھ -٤
 عنھ���ا المفص���ح المش���كالت (الس���یما اإلخف���اق ھ���ذا معالج���ة ف���ي الش���ركة اتبعت���ھ ال���ذي واإلج���راء للش���ركة، الم���الي األداء ف���ي
  .)المالیة وبیاناتھا للشركة السنویة التقاریر في
 

  .وإدارتھا المخاطر تحدید عند الداخلیة الرقابة بأنظمة الشركة تقید مدى -٥
 

 .الشركة في المخاطر إدارة عملیات تصف التي المعلومات -٦
 

 )79مادة  –الھیئة ( الداخلیة المراجعة تقاریر حفظ -۷
 

 وتوص��یات نت��ائج م��ن إلی��ھ خلص��ت وم��ا أنج��ز م��ا بوض��وح متض��منة العم��ل ومس��تندات المراجع��ة تق��اریر حف��ظ الش��ركة عل��ى یتع��ین
 .بشأنھا اتخذ قد وما
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 :المراجعة الداخلیة و مراقبة االلتزامما یلي فیما یخص ساما باإلضافة إلى ما سبق ذكره فقد ورد في الالئحة الصادرة عن 

 بالش���ركة التق���اریر رف���ع وآلی���ة الداخلی���ة ءاتاواإلج���ر والسیاس���ات الض���وابط وكف���اءة فعالی���ة بتقی���یم الداخلی���ة جع���ةاالمر وظیف���ة تق���وم
 )۱۲۱مادة ( .لتحسینھا التوصیات وتقدیم بھا االلتزام ومدى

 )۱۲۲مادة ( .الداخلیة جعةاالمر وظیفة وھیكل ومسئولیات دور بالشركة الخاصة الحوكمة الئحة تحدد أن یجب

 ع���ن الص���ادرة العالق���ة ذات والتعلیم���ات والل���وائح األنظم���ة بجمی���ع الش���ركة ماالت���ز قب���ةامر ولیةؤمس��� ماااللت���ز قب���ةامر وظیف���ة تت���ولى
 .بالش����ركة النظ����امي ماااللت����ز مس����توى لتحس����ین الالزم����ة ءاتااإلج����ر واتخ����اذ العالق����ة ذات األخ����رى الرقابی����ة الجھ����ات أو المؤسس����ة

 )۱۲۳مادة (

 )۱۲٤مادة ( .ماااللتز قبةامر وظیفة وھیكل ومسئولیات دور بالشركة الخاصة الحوكمة الئحة تحدد أن یجب
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 الشركة حسابات مراجع :الباب السادس
 

 )80مادة  –الھیئة ( الحسابات مراجعة مھمة إسناد -۱
 

 تقری����ر إلع����داد والتأھی����ل؛ والخب����رة والكف����اءة باالس����تقالل یتمت����ع مراج����ع إل����ى الس����نویة حس����اباتھا مراجع����ة مھم����ة الش����ركة دنتس����
 ع����ن وعدال����ة بوض����وح تعّب����ر للش����ركة المالی����ة الق����وائم كان����ت إذا م����ا  فی����ھ یب����یّن والمس����اھمین اإلدارة لمجل����س ومس����تقل موض����وعي

 .الجوھریة النواحي في وأدائھا للشركة المالي المركز

 )81مادة  –الھیئة ( الحسابات مراجع تعیین -۲
 

 :یلي ما مراعاة مع اإلدارة، مجلس ترشیح على بناءً  الشركة حسابات مراجع العادیة العامة الجمعیة تعین

  .المراجعة لجنة من توصیة  على  بناءً  ترشیحھ یكون أن .أ
 
ً  یكون أن .ب   .المختصة الجھة من المقررة الشروط یستوفي وأن لھ مرخصا

 
  .الشركة مصالح مع مصالحھ تتعارض أال .ج

 
 .اثنین مراجعین عن المرشحین عدد یقل أال .د

 

 )82مادة  –الھیئة ( الحسابات مراجع واجبات -۳
 

 :الحسابات مراجع على یجب

 .للشركة واألمانة العنایة واجبي بذل .أ
 
 .یطرحھا التي للشبھة المثیرة المسائل بشأن المناسب اإلجراء اإلدارة مجلس اتخاذ عدم حال في الھیئة إبالغ .ب

 
 تع����ویض ع����ن مس����ؤوالً  ویك����ون. عمل����ھ المجل����س ییس����ر ل����م إذا العادی����ة العام����ة الجمعی����ة دع����وة اإلدارة مجل����س م����ن یطل����ب أن .ج

 المراجع���ون تع���دد وإذا عمل���ھ، أداء ف���ي می���ھ تق���ع الت���ي األخط���اء بس���بب الغی���ر أو المس���اھمین أو الش���ركة یص���یب ال���ذي الض���رر
 .بالتضامن مسؤولین كانوا الخطأ، في واشتركوا
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 أصحاب المصالح :الباب السابع
 

 )83مادة  –الھیئة ( المصالح أصحاب مع العالقة تنظیم -۱
 

 وحف���ظ حم���ایتھم بھ���دف المص���الح أص���حاب م���ع العالق���ة لتنظ���یم ومكتوب���ةعل���ى مجل���س اإلدارة وض���ع سیاس���ات و إج���راءات واض���حة 
 :یلي ما – خاصة بصفة – تتضمن و حقوقھم،

 

 .العقود تحمیھا أو األنظمة تقررھا التي بحقوقھم اإلخالل عند المصالح أصحاب تعویض كیفیة .أ
 

 .المصالح وأصحاب الشركة بین تنشأ قد التي الخالفات أو الشكاوى تسویة كیفیة .ب
 

 .بھم المتعلقة المعلومات سریة على والمحافظة والموّردین العمالء مع جیدة عالقات بیاء كیفیة .ج
 

 وت���نظم الس���لیمة واألخالقی���ة المھنی���ة المع���اییر م���ع تتواف���ق بحی���ث الش���ركة ف���ي والع���املین للم���دیرین المھن���ي الس���لوك قواع���د .د
 .بھا وااللتزام القواعد ھذه تطبیق مراقبة آلیات اإلدارة مجلس یضع أن على المصالح، أصحاب وبین بینھم العالقة

 

 .للشركة االجتماعیة المساھمة .ه
 

ً  یج���ري العالق���ة ذوي واألط���راف اإلدارة مجل���س أعض���اء م���ع الش���ركة تعام���ل أن تأكی���د .و  م���ع المتبع���ة واألحك���ام للش���روط وفق���ا
 .تفضیل أو تمییز أي دون من المصالح أصحاب

 

 

 تل���ك تك���ون أن  عل���ى مھ���امھم، أداء م���ن یمّك���نھم نح���و  عل���ى بأنش���طتھم المتعلق���ة المعلوم���ات  عل���ى المص���الح أص���حاب حص���ول .ز
 .منتظم وبشكل المناسب الوقت وفي وكافیة صحیحة المعلومات

 

ً  الشركة في العاملین معاملة .ح  .التمییز وعدم والمساواة العدالة لمبادئ وفقا
 

 )84مادة  –الھیئة ( المخالفة الممارسات عن اإلبالغ -۲
 

 أص����حاب یتبعھ����ا إج����راءات أو سیاس����ات م����ن یل����زم م����اوض����ع  – المراجع����ة لجن����ة اقت����راح  عل����ى  بن����اءً  – اإلدارة مجل����س  عل����ى
 :یلي ما مراعاة مع المخالفة، الممارسات عن اإلبالغ أو شكاواھم تقدیم في المصالح

 م���ن التنفیذی���ة اإلدارة ع���ن یص���در ق���د بم���ا اإلدارة مجل���س )الش���ركة ف���ي الع���املون ف���یھم بم���ن( المص���الح أص���حاب إب���الغ تیس���یر -۱
 الرقاب���ة أنظم���ة أو المالی���ة الق���وائم ف���ي الریب���ة تثی���ر أو المرعی���ة والقواع���د والل���وائح األنظم���ة تخ���الف ممارس���ات أو تص���رفات

  .بشأنھا الالزم التحقیق وإجراء تكن، لم أم مواجھتھم في الممارسات أو التصرفات تلك أكانت سواء غیرھا، أو الداخلیة
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 اللج���ان م���ن غیرھ���ا أو المراجع���ة لجن���ة ف���ي مس���تقل بعض���و المباش���ر االتص���ال بتیس���یر اإلب���الغ إج���راءات س���ریة عل���ى الحف���اظ -۲
 .المختصة

 
 .معھا والتعامل المصالح أصحاب بالغات أو شكاوى بتلقي مختص شخص تكلیف -۳

 
 .الشكاوى لتلقي إلكتروني برید أو ھاتف تخصیص -٤

 
 .المصالح ألصحاب الالزمة الحمایة توفیر -٥

 
 )85مادة  –الھیئة ( تحفیز العاملین -۳
 

 :یلي ما - خاصة بصفة - تتضمن الشركة، في للعاملین واألداء المشاركة وتحفیز تطویر برامج الشركةتضع 

 المس������ائل ف������ي ومناقش������تھم الش������ركة ف������ي الع������املین آراء إل������ى لالس������تماع متخصص������ة عم������ل ورش عق������د أو لج������ان تش������كیل .أ
 .المھمة القرارات محل والموضوعات

 
ً  الع����املین م����نح رام����ج .ب ً  أو الش����ركة ف����ي أس����ھما  مس����تقل ص����ندوق وتأس����یس التقاع����د، وب����رامج تحققھ����ا الت����ي األرب����اح م����ن نص����یبا

 .البرامج على تلك لإلنفاق
 

 .الشركة في للعاملین اجتماعیة مؤسسات إنشاء .ج
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 واألخالقیةالمعاییر المھنیة  :الباب الثامن
 

 )86مادة  –الھیئة ( سیاسة السلوك المھني -۱
 

 :یلي ما خاصة بصفة تراعي الشركة، في األخالقیة والقیم المھني للسلوك سیاسةیضع مجلس اإلدارة 

 تج���اه وال���والء العنای���ة واجب���ي بب���ذل الش���ركة وم���وظفي التنفیذی���ة واإلدارة اإلدارة مجل���س أعض���اء م���ن عض���و عل���ى ك���ل التأكی���د .أ
 الشخص���یة عل���ى مص���لحتھ مص���الحھا وتق���دیم قیمتھ���ا، وتعظ���یم وتنمیتھ���ا الش���ركة مص���الح ص���ون ش���أنھ م���ن م���ا وك���ل الش���ركة،

 .األحوال جمیع في
 
 المس���اھمین ومص���لحة الش���ركة مص���لحة یحق���ق بم���ا وااللت���زام الش���ركة، ف���ي المس���اھمین لجمی���ع اإلدارة مجل���س عض���و تمثی���ل .ب

 .فحسب انتخبتھ التي المجموعة مصلحة ولیس اآلخرین، المصالح أصحاب حقوق ومراعاة
 

 .الصلة ذات والتعلیمات واللوائح األنظمة بجمیع فیھا التنفیذیین وكبار اإلدارة مجلس أعضاء التزام مبدأ ترسیخ .ج
 

 خاص���ة مص���لحة تحقی���ق بھ���دف ال���وظیفي لمنص���بھ التنفیذی���ة اإلدارة عض���و أو اإلدارة مجل���س عض���و اس���تغالل دون الحیلول���ة .د
 .بغیره أو بھ
 
 تل����ك اس����تغالل وع����دم وأھ����دافھا، الش����ركة أغ����راض عل����ى تحقی����ق ومواردھ����ا الش����ركة أص����ول اس����تعمال عل����ى قص����ر التأكی����د .ه

 .خاصة مصالح لتحقیق الموارد أو األصول
 

 بم���ا بالش���ركة الخاص���ة الداخلی���ة عل���ى المعلوم���ات االط���الع وتوقی���ت ص���الحیة ت���نظم وواض���حة ومحكم���ة دقیق���ة قواع���د وض���ع .و
 ف�����ي إال ش�����خص، ألي عنھ�����ا اإلفص�����اح أو منھ�����ا وغی�����رھم التنفیذی�����ة واإلدارة اإلدارة مجل�����س أعض�����اء اس�����تفادة دون یح�����ول
ً  الجائزة أو المقررة الحدود  .نظاما

 

 )87مادة  –الھیئة ( االجتماعیة المسؤولیة -۲
 

 الت���ي واألھ��داف أھ��دافھا ب���ین الت��وازن إقام��ة تكف���ل سیاس��ة – اإلدارة مجل��س م��ن اقت���راح  عل��ى  بن��اءً  -تض��ع الجمعی��ة العام��ة العادی���ة 
 .للمجتمع واالقتصادیة االجتماعیة األوضاع تطویر بغرض تحقیقھا؛ إلى المجتمع یصبو

 

 )88مادة  –الھیئة ( االجتماعي العمل مبادرات -۳
 

 م���ا ذل���ك ویش���مل االجتم���اعي، العم���ل مج���ال ف���ي الش���ركة مب���ادرات لط���رح الالزم���ة الوس���ائل ویح���دد الب���رامج اإلدارة مجل���س ض���عی
 :یلي

 األخ���رى بالش���ركات ذل���ك ومقارن���ة االجتم���اعي، العم���ل ف���ي مب���ادرات م���ن تقدم���ھ بم���ا الش���ركة أداء ت���ربط قی���اس مؤش���رات وض���ع .أ
 .المشابھ النشاط ذات

 
 .بھا وتثقیفھم وتوعیتھم فیھا للعاملین الشركة تتبناھا التي االجتماعیة المسؤولیة أھداف عن اإلفصاح .ب

 
 .الشركة بأنشطة الصلة ذات الدوریة التقاریر في االجتماعیة المسؤولیة تحقیق خطط عن اإلفصاح .ج

 

 .للشركة االجتماعیة بالمسؤولیة للتعریف للمجتمع توعیة برامج وضع .د
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 والشفافیةاإلفصاح  :الباب التاسع
 

 )۸۹مادة  –الھیئة (و إجراءاتھ  اإلفصاح سیاسات -۱

(عل���ى أن  اإلش���رافیة وأنظمت���ھ وإجراءات���ھ لإلفص���اح مكتوب���ة سیاس���ات الش���ركة ل���دى یوج���د واإلدراج، التس���جیل بقواع���د إخ���الل دون

 ض���مانوإج���راءات المعلوم���ات،  تل���ك ع���ن وتوقی���ت اإلفص���اح وآلی���ة عنھ���ا اإلفص���اح ی���تم الت���ي تح���دد عل���ى األق���ل نوعی���ة المعلوم���ات

 الس���وق ونظ���ام الش���ركات نظ���ام ف���ي ال���واردة اإلفص���اح متطلب���ات م���ع یتف���ق بم���ا )۱٦الم���ادة  – س���اما-اإلفص���اح وس���رعة ج���ودة وكفای���ة

 :یلي ما مراعاة مع التنفیذیة، ولوائحھما – األحوال بحسب- المالیة

 عل����ى المعلوم����ات االط����الع م����ن المص���الح وأص����حاب المس����اھمین تمّك����ن مالئم����ة إفص���اح أس����الیب السیاس����ات تل����ك تتض���من أن .أ
 .متكامل بشكل الشركة وضع على والوقوف األسھم وملكیة وأدائھا بالشركة المتعلقة المالیة وغیر المالیة

 
 المناس���ب الوق���ت وف���ي مض���لل، وغی���ر وص���حیح واض���ح وبش���كل تمیی���ز، دون م���ن والمس���تثمرین للمس���اھمین اإلفص���اح یك���ون أن .ب

 .وجل على أكمل حقوقھم ممارسة من المصالح وأصحاب المساھمین لتمكین وذلك ودقیق؛ منتظم وعلى نحو
 

 تُنش���ر أخ���رى معلوم���ات أو بیان���ات وأي عنھ���ا، اإلفص���اح المطل���وب المعلوم���ات جمی���ع للش���ركة اإللكترون���ي الموق���ع یتض���من أن .ج
  .األخرى اإلفصاح وسائل خالل من

 
 دوری���ة أو طبیعتھ���ا حی���ث م���ن تص���نیفھا وأس���لوب عیھ���ا، اإلفص���اح یج���ب الت���ي المعلوم���ات تحدی���د تتض���من للتق���اریر نظ���م إع���داد .د

 .عنھا اإلفصاح
 
 المالی���ة الس���وق نظ���ام أحك���ام وم���ع الممارس���ات، أفض���ل م���ع توافقھ���ا م���ن والتحق���ق دوري، بش���كل اإلفص���اح سیاس���ات مراجع���ة .ه

 .التنفیذیة ولوائحھ
 

 )90مادة  –الھیئة ( تقریر مجلس اإلدارة -۲
 

ً  اإلدارة مجل����س تقری����ر یتض����من أن یج����ب  أعم����ال ف����ي الم����ؤثرة العوام����ل وجمی����ع األخی����رة، المالی����ة الس����نة خ����الل لعملیات����ھ عرض����ا

 :یلي على ما اإلدارة مجلس تقریر یشتمل أن ویجب الشركة،

العرب���ي الس���عودي  ومؤسس���ة النق���دالحوكم���ة الص���ادرة ع���ن ھیئ���ة س���وق الم���ال  الئح���ة بمتطلب���ات الش���ركة الت���زام ح���ول بی���ان -۱
 .المتطلبات ھذه من بأي االلتزام وأسباب عدم بالشركة الخاصة الحوكمة ومتطلبات الئحة

 
 .وخبراتھم ومؤھالتھم والسابقة الحالیة ووظائفھم التنفیذیة، واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء أسماء -۲

 

 الحالی����ة إدارتھ����ا مج����ال ف����ي عض����واً  الش����ركة إدارة مجل����س عض����و یك����ون الت����ي خارجھ����ا أو المملك����ة داخ����ل الش����ركات أس����ماء -۳
ف���ي  العض���و یش���غلھا أخ���رى مناص���ب أي ،)إن وج���دت( العض���و یمثلھ���ا الت���ي الجھ���ةباإلض���افة إل���ى  /م���دیریھا  م���ن أو والس���ابقة

 ب). /۲۰مادة  –(ساما  )وجدت إن( الشركة
 
 
 

 تنفی���ذي غی���ر إدارة مجل���س عض���و تنفی���ذي إدارة مجل���س عض���و: اآلت���ي النح���و  عل���ى أعض���ائھ وتص���نیف اإلدارة مجل���س تك���وین -٤
بدای���ة  ت���واریخ ونائب���ھ، المجل���س رئ���یس اس���م تش���كیل المجل���س، المجل���س، وظ���ائفباإلض���افة إل���ى  /مس���تقل إدارة مجل���س عض���و
 أ) /۲۰مادة  –المجلس المستقلین (ساما  أعضاء عدد الحالیة، الدورة وانتھاء
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ً  – التنفی����ذیین غی����ر وبخاص����ة – أعض�����ائھ إلحاط����ة اإلدارة مجل����س اتخ����ذھا الت����ي اإلج����راءات -٥  المس�����اھمین بمقترح����ات علم����ا
 .وأدائھا الشركة حیال وملحوظاتھم

 
 ذك����ر م����ع المكاف����آت، ولجن����ة الترش����یحات ولجن����ة المراجع����ة، لجن����ة: مث����ل ومھامھ����ا، اللج����ان الختصاص����ات مختص����ر وص����ف -٦

 .اجتماع لكل لألعضاء الحضور وبیانات انعقادھا وتواریخ اجتماعاتھا وعدد وأعضائھا ورؤسائھا اللجان أسماء
 

 الت���ي الخارجی���ة والجھ���ة وأعض���ائھ، لجان���ھ وأداء ھأدائ��� تقی���یم ف���ي اإلدارة مجل���س علیھ���ا اعتم���د الت���ي الوس���ائل ینطب���ق، حیثم���ا -۷
 .وجدت إن بالشركة، وعالقتھا بالتقییم قامت

 
 .التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت عن اإلفصاح -۸

 
 أو إش���رافیة جھ���ة أي م���ن أو الھیئ���ة م���ن الش���ركة  عل���ى مف���روض احتی���اطي قی���د أو احت���رازي ت���دبیر أو ج���زاء أو عقوب���ة أي -۹

 .المستقبل في وقوعھا وتفادي عالجھا وسبل لھا الموقعة والجھة المخالفة أسباب بیان مع قضائیة، أو تنظیمیة
 

 نظ���ام كفای���ة م���دى ف���ي المراجع���ة لجن���ة رأي إل���ى إض���افة بالش���ركة، الداخلی���ة الرقاب���ة إج���راءات لفعالی���ة الس���نویة المراجع���ة نت���ائج -۱۰
  .الشركة في الداخلیة الرقابة

 
 

 ) أو نت���ائجالھیئ���ة( .وج��وده ع���دم ح���ال ف��ي الش���ركة ف��ي داخل���ي مراج���ع تعی��ین إل���ى الحاج��ة م���دى بش���أن المراجع��ة لجن���ة توص��یة -۱۱
 ).ساما( للشركة الرقابة الداخلیة نظام وفعالیة لكفاءة المراجعة السنویة

 
 بش���أن بھ���ا األخ���ذ المجل���س رف���ض الت���ي أو اإلدارة، مجل���س ق���رارات وب���ین بینھ���ا تع���ارض یوج���د الت���ي المراجع���ة لجن���ة توص���یات -۱۲

 تل�����ك ومس�����وغات ال�����داخلي، المراج�����ع تعی�����ین أو أدائ�����ل وتقی�����یم أتعاب�����ھ وتحدی�����د وعزل�����ھ الش�����ركة حس�����ابات مراج�����ع تعی�����ین
 .بھا األخذ عدم وأسباب التوصیات،

 
 .وجدت إن للشركة، االجتماعیة المساھمات تفاصیل -۱۳

 

 اإلدارة مجل�����س أعض�����اء وأس�����ماء األخی�����رة المالی�����ة الس�����نة خ�����الل المنعق�����دة للمس�����اھمین العام�����ة الجمعی�����ات بت�����واریخ بی�����ان -۱٤
 .الجمعیات لھذه الحاضرین

 
 إرف���اق یج���ب النش���اط، م���ن أكث���ر أو ن���وعین وص���ف ح���ال وف���ي. التابع���ة وش���ركاتھا للش���ركة الرئیس���یة النش���اط ألن���واع وص���ف -۱٥

 .النتائج في وإسھامھا الشركة أعمال حجم في وتأثیره نشاط بكل بیان
 

 )عملیاتھ���ا وق���ف أو أعمالھ���ا، توس���عة أو للش���ركة، الھیكلی���ة التغیی���رات ذل���ك ف���ي بم���ا( المھم���ة الش���ركة وق���رارات لخط���ط وص���ف -۱٦
 .الشركة ألعمال المستقبلیة والتوقعات

 
 )الس���وق مخ���اطر أم تمویلی���ة، مخ���اطر أم تش���غیلیة مخ���اطر أكان���ت س���واء( الش���ركة تواجھھ���ا مخ���اطر ب���أي المتعلق���ة المعلوم���ات -۱۷

 .ومراقبتھا المخاطر ھذه إدارة وسیاسة
 

 الخم����س المالی����ة الس����نوات ف����ي أعمالھ����ا ونت����ائج وخص����ومھا الش����ركة ألص����ول بی����اني رس����م أو ج����دول ش����كل  عل����ى خالص����ة -۱۸
 .أقصر أیھما التأسیس منذ أو األخیرة

 
 .التابعة وشركاتھا الشركة إیرادات إلجمالي جغرافي تحلیل -۱۹

 
 .الشركة أعلنتھا توقعات أي أو السابقة السنة نتائج عن التشغیلیة النتائج في جوھریة فروقات ألي إیضاح -۲۰

 
 .القانونیین للمحاسبین السعودیة الھیئة من المعتمدة المحاسبة معاییر عن اختالف ألي إیضاح -۲۱
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 والدول���ة لعملیاتھ��ا، ال��رئیس المح���ل والدول��ة ، ال��رئیس ونش���اطھا فیھ��ا الش��ركة ملكی���ة ونس��بة مالھ��ا ورأس تابع���ة ش��ركة ك��ل اس��م -۲۲
 .تأسیسھا محل

 
 .تابعة شركة لكل الصادرة الدین وأدوات األسھم تفاصیل -۲۳

 
 

 .األسھم أرباح توزیع في الشركة لسیاسة وصف -۲٤
 وكب���ار الش���ركة إدارة مجل���س أعض���اء ع���دا( ألش���خاص تع���ود التص���ویت ف���ي األحقی���ة ذات األس���ھم فئ���ة ف���ي مص���لحة ألي وص���ف -۲٥

 .األخیرة المالیة السنة خالل الحقوق تلك في تغییر وأي الحقوق، بتلك الشركة أبلغوا )وأقرباءھم التنفیذیین
 

 التنفی�����ذیین وكب�����ار الش�����ركة إدارة مجل�����س ألعض�����اء تع�����ود اكتت�����اب وحق�����وق تعاقدی�����ة مالی�����ة وأوراق مص�����لحة ألي وص�����ف -۲٦
 الحق����وق تل����ك أو المص����لحة تل����ك ف����ي تغیی����ر وأي التابع����ة، ش����ركاتھا م����ن أي أو الش����ركة دی����ن أدوات أو أس����ھم ف����ي وأقرب����ائھم

 .األخیرة المالیة السنة خالل
 

 بالمدیونی���ة وكش���ف ،)ذل���ك غی���ر أم الطل���ب عن���د الس���داد واجب���ة أكان���ت س���واء( الش���ركة  عل���ى ق���روض ب���أي المتعلق���ة المعلوم���ات -۲۷
 واس���م الق���رض أص��ل ومبل���غ الس���نة خ��الل لق���روض س��داداً  الش���ركة دفعتھ���ا مب��الغ وأي لھ���ا التابع���ة والش��ركات للش���ركة اإلجمالی��ة

 .بذلك إقرار تقدیم علیھا الشركة،  على قروض وجود عدم حال وفي المتبقي، والمبلغ ومدتھ لھا المانحة الجھة
 

 مش���ابھة حق���وق أو اكتت���اب ح���ق م���ذكرات أو تعاقدی���ة مالی���ة أوراق وأي للتحوی���ل قابل���ة دی���ن أدوات أي وأع���داد لفئ���ات وص���ف -۲۸
 .ذلك مقابل الشركة علیھ حصلت عوض أي إیضاح مع المالیة السنة خالل الشركة منحتھا أو أصدرتھا

 

 اكتت���اب، ح���ق م���ذكرات أو تعاقدی���ة مالی���ة أوراق أو للتحوی���ل قابل���ة دی���ن أدوات بموج���ب اكتت���اب أو تحوی���ل حق���وق ألي وص���ف -۲۹
 .الشركة منحتھا أو أصدرتھا مشابھة حقوق أو

 

 المالی�����ة األوراق وقیم�����ة لالس�����ترداد، قابل�����ة دی�����ن أدوات ألي الش�����ركة جان�����ب م�����ن إلغ�����اء أو ش�����راء أو اس�����ترداد ألي وص�����ف -۳۰
 .التابعة شركاتھا اشترتھا التي وتلك الشركة اشترتھا التي المدرجة المالیة األوراق بین التمییز مع المتبقیة،

 
 اجتم���اع ك���ل حض���ور وس���جل انعقادھ���ا، وت���واریخ األخی���رة، المالی���ة الس���نة خ���الل عُق���دت الت���ي اإلدارة مجل���س اجتماع���ات ع���دد -۳۱

 ً  .الحاضرین أسماء  فیھ موضحا
 

 .وأسبابھا الطلبات تلك وتواریخ المساھمین لسجل الشركة طلبات عدد -۳۲
 

 .عالقة ذي وطرف الشركة بین صفقة ألي وصف -۳۳
 

ً  الش���ركة تك���ون عق���ود أو أعم���ال ب���أي تتعل���ق معلوم���ات -۳٤  الش���ركة إدارة مجل���س أعض���اء ألح���د مص���لحة فیھ���ا كان���ت أو فیھ���ا، طرف���ا
 وطبیع���ة العق���ود، أو باألعم���ال المعین���ین أس���ماء تش���مل بحی���ث م���نھم، ب���أي عالق���ة ذي ش���خص ألي أو فیھ���ا التنفی���ذیین لكب���ار أو

 إق��رار تق��دیم الش��ركة فع��ل القبی��ل، ھ��ذا م��ن عق��ود أو أعم��ال توج��د ل��م وإذا ومبلغھ��ا، وم��دتھا وش��روطھا العق��ود أو األعم��ال ھ��ذه
  .بذلك

 
 

 .مكافآت أي عن التنفیذیین كبار أحد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبھ تنازل اتفاق أو ترتیبات ألي بیان -۳٥
 

 .األرباح في حقوق أي عن الشركة مساھمي أحد بموجبھ تنازل اتفاق أو ترتیبات ألي بیان -۳٦
 

 ول����م أخ����رى مس����تحقات أي أو رس����وم أو ض����رائب أو زك����اة أي لس����داد والمس����تحقة المس����ددة النظامی����ة الم����دفوعات بقیم����ة بی����ان -۳۷
 .أسبابھا وبیان لھا موجز وصف مع السنویة، المالیة الفترة نھایة حتي تسدد

 
 .الشركة موظفي لمصلحة أنشئت احتیاطات أو استثمارات أي بقیمة بیان -۳۸

 
 :یلي بما إقرارات -۳۹

 
 .الصحیح بالشكل أُعدت الحسابات سجالت أن -أ
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  .بفاعلیة ونُفذ سلیمة أسس  على أُعد الداخلیة الرقابة نظام أن -ب
 

 .نشاطھا مواصلة  على الشركة قدرة في یذكر شك أي یوجد ال أنھ -ت
 

 اإلدارة مجل���س تقری���ر یوض���ح أن یج���ب الس���نویة، المالی���ة الق���وائم  عل���ى تحفظ���ات یتض���من الحس���ابات مراج���ع تقری���ر ك���ان إذا -٤۰
 .بھا متعلقة معلومات وأي وأسبابھا التحفظات تلك

 
 التقری���ر یحت���وي أن یج���ب أجلھ���ا، م���ن المع���ین الفت���رة انتھ���اء قب���ل الحس���ابات مراج���ع بتغیی���ر اإلدارة مجل���س توص���یة ح���ال ف���ي -٤۱

 .بالتغییر التوصیة أسباب بیان مع ذلك،  على
 

 -):۱۹مادة ما یلي فیما یخص تقریر مجلس اإلدارة: (ساما باإلضافة إلى ما سبق فقد أصدرت 
 

 .الفترة الماضیة خالل المالي الشركة ألداء تحلیلي استعراض •
 

 .الناحیة المالیةتقییم استراتیجیة الشركة ووضعھا من  •
 

 یك���ون تنظیمی���ة أو إش���رافیة أو قض���ائیة جھ���ة أي م���ن اإلدارة مجل���س أعض���اء م���ن أي مف���روض عل���ى ج���زاء أوأي عقوب���ة  •
 .بالشركة عالقة لھ

 
 )20مادة  –ساما (باإلضافة إلى 

 
 ف���ي ملكی���تھم والتغیی���رات) المباش���رة وغی���ر المباش���رة( الش���ركة ف���ي العلی���ا اإلدارة وأعض���اء اإلدارة مجل���س أعض���اء ملكی���ة •

 المساھمین. سجل معتمدة في ھي كما المنتھي المالي العام خالل
 

 العلی���ا اإلدارة واإلدارة مجل���س وأعض���اء المس���اھمین كب���ار ذل���ك ف���ي بم���ا العالق���ة، األط���راف ذات م���ع المع���امالت وص���ف •
 .علیھا الموافقة وآلیة الفترة خالل

 

 .معھا والتعامل معالجتھا وآلیة المصالح في تعارض وجود تحتمل حاالت أي •
 

 .الشركة أسھم في منھم كل تملك ونسبة المساھمین كبار أسماء •
 

 )91مادة  –الھیئة ( تقریر لجنة المراجعة -۳
 

 الش���ركات نظ���ام ف���ي علیھ���ا المنص���وص ومھامھ���ا الختصاص���اتھا أدائھ���ا تفاص���یل  عل���ى المراجع���ة لجن���ة تقری���ر یش���تمل أن یج���ب -أ
 ف���ي المخ���اطر وإدارة والمالی���ة الداخلی���ة الرقاب���ة نظ���م كفای���ة م���دى ف���ي ورأیھ���ا توص���یاتھا یتض���من أن عل���ى التنفیذی���ة، ولوائح���ھ

 .الشركة
 

ً  اإلدارة مجل���س ی���ودع أن یج���ب -ب  الموق���ع ف���ي یُنش���ر وأن ال���رئیس الش���ركة مرك���ز ف���ي المراجع���ة لجن���ة تقری���ر م���ن كافی���ة نس���خا
 م����ن یرغ����ب م����ن لتمك����ین العام����ة؛ الجمعی����ة النعق����اد ال����دعوة نش����ر عن����د للس����وق اإللكترون����ي والموق����ع للش����ركة اإللكترون����ي

 .العامة الجمعیة انعقاد أثناء التقریر ملخص ویتل. منھ نسخة على الحصول في المساھمین
 

 )92مادة  –الھیئة ( إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة -٤
 

 م����ع التنفیذی����ة، اإلدارة أعض����اء وم����ن أعض����ائھ م����ن عض����و بك����ل الخاص����ة اإلفص����اح عملی����ات تنظ����یم اإلدارة مجل����س  عل����ى یتع����ین
 :یلي ما مراعاة
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ً  وذل�����ك دوری�����اً، وتحدیث�����ھ التنفیذی�����ة واإلدارة اإلدارة مجل�����س أعض�����اء بإفص�����احات خ�����اص س�����جل وض�����ع .أ  لإلفص�����احات وفق�����ا
 .التنفیذیة ولوائحھما المالیة السوق ونظام الشركات نظام بموجب المطلوبة

 
 .مالي مقابل دون الشركة لمساھمي السجل  على االطالع إتاحة .ب

 
 

 )93مادة  –الھیئة ( اإلفصاح عن المكافآت -٥
 

 :یلي بما اإلدارة مجلس یلتزم
 

 .الشركة في التنفیذیة واإلدارة المجلس أعضاء مكافآت تحدید كیفیة وعن المكافآت سیاسة عن اإلفصاح .أ
 

 واإلدارة اإلدارة مجل����س ألعض����اء الممنوح����ة المكاف����آت ع����ن اإلدارة مجل����س تقری����ر ف����ي وتفص����یل وش����فافیة بدق����ة اإلفص����اح .ب
ً  مزای���ا، أم من���افع أم مب���الغ أكان���ت س���واء تض���لیل، أو إخف���اء دون مباش���رة، غی���ر أو مباش���رة بص���ورة التنفیذی���ة  طبیعتھ���ا كان���ت أی���ا
ً  المزایا كانت وإذا. واسمھا  .االستحقاق تاریخ عند السوقیة القیمة ھي لألسھم المدخلة القیمة فتكون الشركة، في أسھما

 
 .السیاسة ھذه عن جوھري انحراف أي وبیان بھا، المعمول المكافآت وسیاسة الممنوحة المكافآت بین العالقة توضیح .ج

 
 :حدة  على یلي ممن لكل المدفوعة والتعویضات المكافآت بشأن الالزمة التفاصیل بیان .د

 
 .اإلدارة مجلس أعضاء -۱

 
 التنفی���ذي ال���رئیس ض���منھم یك���ون م���ن أن  عل���ى الش���ركة م���ن المكاف���آت  أعل���ى تلق���وا مم���ن التنفی���ذیین كب���ار م���ن خمس���ة -۲

 م���ن أعض���اء ولخمس���ة اإلدارة ألعض���اء مجل���س المدفوع���ة والتعویض���ات المكاف���آت أو مجم���وع(الھیئ���ة)  .الم���الي والم���دیر
المكاف����آت  أعل����ى تلق����وا ال����ذین ض����من م����ن ل����م یكون����ا إن الم����الي والم����دیر التنفی����ذي وال����رئیس أج����را العلی����ا األعل����ى اإلدارة

 إل���ى ، إض���افةً )أخ���رى مكون���ات وأي متغی���رة ومكاف���آت ثابت���ة روات���ب وب���دالت إل���ى مقس���مة( الفت���رة خ���الل والتعویض���ات
 إن الم���الي والم���دیر ال���رئیس التنفی���ذي إل���یھم یض���اف العلی���ا، اإلدارة ألعض���اء ب���األداء متاح���ة مرتبط���ة مكاف���آت ألي وص���ف

 ه). /۲۰مادة  –(ساما ضمنھم  من یكونا لم
 

 .اللجان أعضاء -۳
 
 
 

  



 الوثیقة دلیل حوكمة الشركة اإلنشاءتاریخ  27/10/2017
 اإلصدار 4.0 تاریخ المراجعة 22/07/2019
 الوثیقةرمز  CGG تاریخ االعتماد 27/11/2019

 المرجع الرئیسي SAMA - CMA التعدیالت 3

 

 
61 of 

  BCICشركة بروج للتأمین التعاوني |  64

 

 تطبیق حوكمة الشركات :الباب العاشر
  

 )94مادة  –الھیئة ( الفعالة الحوكمة تطبیق -۱
 

 تطبیقھ����ا مراقب����ة وعلی����ھ ،لل����وائح الص����ادرة اإللزامی����ة األحك����ام م����ع تتع����ارض ال بالش����ركة حوكم����ة قواع����د اإلدارة مجل����س یض����ع
 :یلي بما القیام ذلك سبیل في وعلیھ الحاجة، عند وتعدیلھا فعالیتھا، من والتحقق

 

 .القواعد بھذه الشركة التزام من التحقق .أ
 

ً  وتحدیثھا القواعد مراجعة .ب  .الممارسات وأفضل النظامیة للمتطلبات وفقا
 

 یلب���ي بم���ا الداخلی���ة واإلج���راءات السیاس���ات م���ن وغیرھ���ا الش���ركة، ق���یم تمث���ل الت���ي المھن���ي الس���لوك قواع���د وتط���ویر مراجع���ة .ج
 .الممارسات أفضل مع ویتفق الشركة حاجات

 

ً  اإلدارة مجل���س أعض���اء إط���الع .د  ذل���ك تف���ویض أو الممارس���ات، وأفض���ل الش���ركات حوكم���ة مج���ال ف���ي التط���ورات  عل���ى دوم���ا
 .أخرى إدارة أو لجنة أي أو المراجعة لجنة إلى

 
 

 )95مادة  –الھیئة ( تشكیل لجنة حوكمة الشركات -۲

 المق���ررة االختصاص���ات إلیھ���ا یف���وض أنف���ي ح���ال تش���كیل مجل���س اإلدارة لجن���ة مختص���ة بحوكم���ة الش���ركات، فعلی���ھ أن یف���وض إلیھ���ا 
ً  اإلدارة، مجل����س وتزوی����د الحوكم����ة، تطبیق����ات بش����أن موض����وعات أي متابع����ة اللجن����ة ھ����ذه  وعل����ى ،ب����اللوائح الص����ادرة   عل����ى س����نویا

 .إلیھا تتوصل التي والتوصیات بالتقاریر األقل،
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 بالوثائق االحتفاظ :الباب الحادي عشر
 

 )96مادة  –الھیئة ( بالوثائق االحتفاظ -۱
 

 مق����ر ف����ي بھ����ا االحتف����اظ المطل����وب األخ����رى والوث����ائق والتق����اریر والمس����تندات المحاض����ر بجمی����ع تح����تفظ أن الش����ركة  عل����ى یج����ب
المراجع���ة و الئح���ة الحوكم���ة  لجن���ة وتقری���ر اإلدارة مجل���س تقری���ر ذل���ك یش���مل وأن س���نوات، عش���ر ع���ن تق���ل ال م���دة ال���رئیس الش���ركة

و إج���راءات  وسیاس���ات بالش���ركة، الخاص���ة المھن���ي قواع���د الس���لوك والئح���ة والتعویض���ات، المكاف���آت وسیاس���ة الخاص���ة بالش���ركة،
 وظ����ائف الرقاب����ة، م����ن ك����ل ومیث����اق التنظیمی����ة، والھیاك����ل ل����ھ، واللج����ان التابع����ة اإلدارة لمجل����س المرجعی����ة والش����روط اإلفص����اح،
 الجمعی���ة ومحاض���ر اجتماع���ات ل���ھ، ع���ةالتاب واللج���ان اإلدارة مجل���س ومحاض���ر اجتماع���ات للم���دیرین، المفّص���ل ال���وظیفي والوص���ف

 الش���ركة  عل���ى یج���ب الم���دة، بھ���ذه اإلخ���الل ع���دم وم���ع )۸م���ادة  –اإلدارة (س���اما  لمجل���س الداخلی���ة والخارجی���ة والمخاطب���ات العام���ة،
 تتعل��ق قائم��ة تحقی��ق إج��راءات أي أو مطالب��ة أو )بإقامتھ��ا مھ��دد أو قائم��ة دع��وى أي ذل��ك ف��ي بم��ا) قض��ائیة دع��وى وج��ود ح��ال ف��ي

 إج���راءات أو المطالب���ة أو القض���ائیة ال���دعوى تل���ك انتھ���اء لح���ین بھ���ا االحتف���اظ الوث���ائق أو التق���اریر أو المس���تندات أو المحاض���ر بتل���ك
 .القائمة التحقیق
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 المرفقات .۱
 طلب الحصول على تعدیالت .أ
 

 ……………………………………… .... التعدیل بناًء على طلب من: 

 ……………………… :نسخة الوثیقة  ………………………………………….  اسم القسم أو المرجع: 

 

 وصف التعدیالت المطلوبة:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 التعدیالت المقترحة:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  ..………………………… :التوقیع    ………………………………………… :مقترح بواسطة

 …………………………………………:تم مراجعتھ بواسطة 

 ………………………………………… :تم اعتماده بواسطة

 (كما تم تحدیده من الجھة المعتمدة)  …………………………………………  :التنفیذتاریخ 

 (عند استالم الموافقة)  ………………………………………… :توقیع المستلم ووظیفتھ
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 جمیع الحقوق محفوظة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولیة

 الوثیقة.یرجى مراعاة البیئة المحیطة قبل طباعة ھذه 

ن دو تم إعداد ھذه الوثیقة لغرض معین، وال ینبغي أن تس���تخدم من أي طرف آخر أو ألي غرض آخر. ال ینبغي نس���خ ھذه الوثیقة أو إتاحتھا ألي ش���خص
أي إلكتروني أو ب . ال یمكن تعدیل أي جزء من محتویات ھذه الوثیقة أو توزیعھا بش����كلش����ركة بروجالعلیا لدارة اإلالمس����تلمین بدون موافقة ص����ریحة من 

 .شركة بروجالعلیا لدارة اإلوسیلة، وال یجوز تخزینھا في قاعدة بیانات أو نظام استرجاع، وذلك دون الحصول على إذن خطي مسبق من 

ع أو أو نس���خ أو توزی قد تحتوي ھذه الوثیقة على معلومات س���ریة أو ممیزة من الناحیة القانونیة، إذا لم تكن المتلقي المقص���ود؛ نرجو العلم بأنھ أي كش���ف
 .اتخاذ أي إجراء بناء على محتویات ھذه الوثیقة یعتبر ممنوعاً منعاً باتاً، وربما یكون غیر مصرح بھ

 معلومات.اللمزید من  www.burujinsurance.comعلى االلكتروني برجاء زیارة موقعنا 

http://www.burujinsurance.com/
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