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 الئحة ال  إطارأوال :  

 

 الئحة استعمال ال 

  

، من حيث اإلعداد والتوزيع الئحةال هذهمسؤول عن الهو  االلتزاماإلدارة القانونية و مدير ▪

 .الئحةال هذه تطبيقمتابعة   مسؤولية المراجعة وتتولى لجنة ،  اوالتأكد من تطبيقه

 . و الجمعية العامة العتمادهامن قبل مجلس  الئحةال هذهيجب اعتماد  ▪

لديه الحق في اقتراح أي تعديالت أو إضافات أو تغييرات على  الئحةال هذهأي مستخدم ل ▪

وعلى اللجنة النظر ، المراجعة، من خالل تقديم مذكرة رسمية بهذا الشأن إلى لجنة اأحكامه

توصية لمجلس اإلدارة بالتعديالت المطلوبة إذا لزم األمر ومن ثم تقديم    االقتراحاتفي هذه  

 . ذلك ب

 .الئحةيتعين على أعضاء لجنة المراجعة االحتفاظ بنسخ من جميع تعديالت أو إصدارات ال ▪

 حوكمة الشركات: الئحةفيما يلي تعريفات للمصطلحات المستخدمة في 

 مارين : اإلنماء طوكيوالشركة ▪

 حوكمة الشركة. الئحة: الالئحة ▪

: الكشف عن المعلومات المالية والتنظيمية واإلحصائية للجهات ذات العالقة، من أجل الشفافية ▪

 تمكينهم من تقييم أداء الشركة.

 .اإلنماء طوكيو مارين شركة : مجلس إدارةالمجلس  ▪

لترأس   المجلس ينتخبه الذي التنفيذيين غير أعضاء المجلس ، وهو أحد  اإلدارة: رئيس مجلس  الرئيس  ▪

 .أعماله وتنظيم اجتماعاته

 . الجمعية العامةالمنتخبون من قبل اإلدارة : أعضاء مجلس األعضاء ▪

 .المنبثقة عن مجلس اإلدارة : اللجان اللجان  ▪

 .ونوابه: اإلدارة التنفيذية ممثلة في الرئيس التنفيذي اإلدارة ▪

 عن وضع وتنفيذ القرارات كبار التنفيذيين  ▪
ا

: أي شخص طبيعي يتولى اإلدارة ويكون مسؤوال

االستراتيجية للشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون المالية، والمدير 

 والمدير التنفيذي للعمليات بالشركة. للموارد البشرية واإلدارية التنفيذي 

  ي يتمتع باستقاللية كاملة. وهذا يعني، استقاللية العضو عضو مجلس اإلدارة الذ: عضو مستقل

بالكامل عن اإلدارة وعن الشركة. وتعني االستقاللية توافر القدرة للحكم على األمور بعد األخذ في 

تملك خمسة االعتبار جميع المعلومات ذات العالقة دون أي تأثير من اإلدارة أو من جهات خارجية 

 من مجموعة مؤسساتها.  أي في هم الشركة أوفي المائة أو أكثر من أس

 اآلتية على سبيل المثال ال الحصر:   وال تتحقق االستقاللية لعضو مجلس اإلدارة في الحاالت

 يكون أن  
ا
  أخرى  أسهم شركة من أو الشركة أسهم من أكثر أو المائة في خمسة نسبته لما مالكا

  .النسبة هذه يملك من مع قرابة صلة له أو مجموعتها من
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 في مجلس إدارة شركة ذات عالقة 
ا
 أو أي شركة تابعة لها يكون قد شغل مثل هذا  أن يكون عضوا

 .  المنصب خالل السنتين األخيرتين

 في اإلدارة العليا للشركة أو في 
ا
 إدارة شركة ذات عالقة أو لدى أحد كبار المساهمين  أن يشغل منصبا

 فيها خالل السنتي
ا
 .  األخيرتين نأو يكون قد شغل منصبا

 لدى الشركة أو لدى شركة ذات 
ا
م خدمات للشركة )مثل أن يكون موظفا

ّ
 عالقة أو لدى شركة تقد

خالل األطراف يكون قد سبق له العمل لدى أحد هذه  الحسابات، المكاتب االستشارية، الخ( أو قبار م

 . السنتين األخيرتين

 الشركة  أو في شركة   ياإلدارة أو أعضاء اإلدارة العليا فأعضاء مجلس  بأحد    أن تكون للعضو صلة قرابة

  ذات عالقة .

 في مجلس إدارة الشركة ألكثر من 
ا
 . تسع سنوات أن يكون عضوا

 سواءا بشكل مباشر أو من خالل جهة يكون من  أن يكون لديه عالقة تعاقدية أو تجارية مع الشركة( 

 في مجلس 
ا
 أو  إدارتهاكبار المساهمين فيها أو عضوا

ا
فيها( ترتب عليها دفع أو تلقي مبلغ  مديرا

 سعودي )بخالف المبالغ المتعلقة بعقود التأمين   لایر( ألف    ٢٥٠من الشركة يساوي ما قيمته )    مالي

 . مجلس اإلدارة( خالل السنتين األخيرتين والمكافآت التي يستحقها العضو لقاء عضويته في

 شركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله أن يشترك في عمل من شأنه منافسة ال

 الشركة.
 

  يكون ال الذي اإلدارة مجلس عضو :عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي  ▪
ا
 وال الشركة إلدارة متفرغا

 .لها اليومية في األعمال يشارك

 :القرابة صلة أو األقارب ▪

 .علوا وإن والجدات واألجداد، واألمهات، اآلباء،  -

 . نزلوا وإن وأوالدهم األوالد،  -

 .وأوالدهم ألم، أو ألب، أو األشقاء، واألخوات اإلخوة  -

 .والزوجات األزواج  -

في الشركة، مثل المساهمين والموظفين والدائنين والعمالء   مصالح: أي شخص له  مصالحأصحاب ال  ▪

 والموردين والمجتمع. 

أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية : التصويت التراكمي  ▪

بعدد االسهم التي يملكها ، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم 

 ن دون وجود أي تكرار لهذه األصوات .من المرشحي

 
 :  المبادئ اإلرشادية لحوكمة الشركات  .2

ا مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة اتلتزم الشركة بمعايير حوكمة الشركات، وذلك تم
ا
شي

وتعد   ،مؤسسة النقد العربي السعوديالئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن  السوق المالية و

ا في نجاح الشركة
ا
ا أساسي

ا
إلى استخدام إطار   الشركة  وسوف تحتاج ،الحوكمة الفعالة للشركة عنصر

واضح وشفاف، وذلك للتأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة يعملون من أجل تحقيق الفائدة القصوى 
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 للحالة المالية للشركة ونتائج عملها. 
ا

ا وعادال
ا

 واضح
ا

 للمساهمين، وسوف يقدمون تمثيال

سوف تعتمد الشركة طريقة واضحة لتقسيم المسؤوليات بين مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية، و

وسوف تشكل اإلدارة   بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومتطلبات الئحة حوكمة الشركات.

 ةالخبرة والكفاءة المطلوب بما لديها من التنفيذية العليا للشركة، والتي تتبع الرئيس التنفيذي

إلدارة الشركة بشكل فعال في إطار المبادئ اإلرشادية التي سيتم  السلطة التنفيذية الكافيةو

 تحديدها من قبل مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية.

، من  مراجعة داخلية إدارةالشركة لديها ، حيث أن تضع الشركة لوائح داخلية وإجراءات رقابة مناسبة

مجلس اإلدارة  مراجعو الحساباتكما يزود  المستقلة داخل الشركة. المراجعةأجل إجراء عمليات 

وهم لن يقدموا أي خدمات أخرى خارج هذا   بتقارير سنوية، باإلضافة إلى خطاب اإلدارة السنوي.

 السياق، ما لم يسمح به القانون أو الالئحة.
 

 : الجمعية العمومية  .3

  حقوق المساهمين  2.1

يا أو عن طريق وكيل،  يمكن لكل مساهم أن يحضر الجمعية العمومية للمساهمين ▪
ا

شخص

مساهما آخر مع غير أعضاء مجلس اإلدارة ومن غير موظفي  –كتابة  –وللمساهم أن يوكل عنه 

 الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة.

 في األسئلة وجيهوت الجمعية أعمال جدول في المدرجة الموضوعات مناقشة حق مساهم لكل ▪

 شأنها 

 المساهم يحرم األساس الشركة نظام في نص وكل .الحسابات ومراجع اإلدارة مجلس أعضاء إلى

 من 

  يكون الحق، هذا
ا
 بالقدر المساهمين أسئلة عن الحسابات مراجع أو اإلدارة مجلس ويجيب .باطال

 احتكم مقنع، غير سؤاله على الرد أن المساهم رأى وإذا .للضرر الشركة مصلحة ضال يعر  الذي

  الشأن هذا في قرارها وكان الجمعية، إلى
ا
 .نافذا

 

 :   تصويت المساهمين في الجمعية العمومية .4

تمثل الجمعية العمومية جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المكتب الرئيسي  ▪

وفيما عدا األمور التي تختص بها  ، عادية أو غير عادية عامة اجتماعات ، وللشركة عقدللشركة

الجمعية العمومية غير العادية، تكون الجمعية العمومية العادية هي المسؤولة عن جميع 

 المسائل المتعلقة بالشركة.

اجتماعات الجمعيات العمومية بعقد  والمهل النظامية الخاصة فتراتالتلتزم الشركة باإلجراءات و ▪

 لما
ا
المالية أو أي  ورد في نظامها االساس أو في نظام الشركات أو لوائح هيئة السوق وفقا

 . االجتماعاتتكون سارية المفعول عند عقد  نظام ولوائح أخرى
 

  حقوق المساهمين  حماية  2.2

  اإلدارة، مجلس من بدعوة للمساهمين  الخاصة أو العامة الجمعيات تنعقد ▪
ا
 لألوضاع وفقا

 العامة الجمعية يدعو أن اإلدارة مجلس وعلى .األساس الشركة نظام في عليها المنصوص
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 يمثل المساهمين من عدد أو المراجعة لجنة أو الحسابات مراجع ذلك طلب  إذا لالنعقاد العادية

 يقم لم إذا لالنعقاد الجمعية دعوة الحسابات لمراجع ويجوز .على األقل المال رأس من ) %  5)  

  خالل ثالثين الجمعية بدعوة المجلس
ا
 .الحسابات مراجع طلب تاريخ من يوما

تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء  ▪

 .السنة المالية للشركة

تحمي الشركة حقوق المساهمين من حيث التصويت، وإرسال المعلومات واحترام المالحظات  ▪

 االقتراحات بشأن أداء الشركة.أو 

، وعلى وجه الخصوص، الحق في الحصول بأسهمهالتي تتعلق    لديه كافة الحقوق  كل مساهم ▪

على نصيب من األرباح القابلة للتوزيع، والحق في الحصول على نصيب من أصول الشركة عند 

التصفية، والحق في حضور الجمعية العمومية والمشاركة في المداوالت والتصويت على 

اف على أنشطة القرارات ذات الصلة، وحق التصرف فيما يتعلق باألسهم، والحق في اإلشر 

المسؤولية ضد أعضاء المجلس، والحق في االستفسار والحصول   دعاوى  ورفعمجلس اإلدارة،  

األنظمة واللوائح على المعلومات دون المساس بمصالح الشركة وبطريقة ال تتعارض مع 

 . المعمول بها 

 ،ح التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم بشكل صحي الالزمة المعلومات إتاحةيجب  ▪

األوقات  خاللتقديمها وتحديثها بانتظام  ، وأن يتمأن تكون تلك المعلومات شاملة ودقيقةو

يجب على الشركة استخدام أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع  ، كماالمقررة

الجمعية العامة أن يأخذ في  اجتماععلى مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال  المساهمين.

، ويجوز  االجتماعت التي يرغب المساهمون في إدراجها على جدول أعمال الموضوعا االعتبار

% ( على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع او أكثر 5للمساهمين الذين يملكون نسبة )

 إلى جدول أعمال الجمعية العامة .

الجمعية  أعمال جدول على المدرجة الموضوعات من موضوع كل إفراد اإلدارة مجلس على ▪

  المختلفة الموضوعات بين الجمع وعدم مستقل، بند في العامة
ا
وعدم  واحد، بند تحت جوهريا

ضمن  فيها مباشرة غير أو مباشرة مصلحة المجلس ألعضاء يكون التي والعقود األعمال وضع

 .ككل البند على المساهمين  على تصويت الحصول لغرض واحد بند
 

 : العادية الجمعية العامة غير  2.3

 لإلجراءات المنصوص  األساسالنظام تعديل  صالحيةللجمعية العمومية غير العادية 
ا
وفقا

األحكام التي قد يكون محظور   ويستثنى من ذلك،  عليها في النظام االساس و نظام الشركات

المدرجة والبنود األمور  مناقشةللجمعية العمومية غير العادية  ويجوز  تعديلها بالقانون.

 .هذه األخيرة اختصاص الجمعية العمومية العادية بنفس الشروط التي تنطبق على ضمن

يجب أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية عدد من المساهمين يمثلون على األقل  ▪

فسيتم إرسال إخطار  إذا لم يتحقق هذا النصاب في االجتماع األول، الشركة. نصف رأس مال

ا إلجراءاتأو ثالث  ثاٍن الجتماٍع 
ا

 نظاموفترات انعقاد الجمعيات العمومية المحددة في  طبق

 للنصاب القانوني الشركات
ا
عقد أن ويجوزالمحدد في النظام األساس للشركة،  ووفقا

ُ
 ي
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 تتضمن أن بشرط األول االجتماع النعقاد المحددة المدة انتهاء من ساعة بعد الثاني االجتماع

فيد ما األول االجتماع لعقد الدعوة
ُ
 االجتماع. هذا عقد إمكانية عن اإلعالن ي

 

 إجراءات التصويت في الجمعية العمومية  2.4

كما ينبغي أن يكونوا على علم  ؛  فرصة المشاركة بفاعلية في التصويت  منح المساهمينيجب   ▪

 ما يلي: بقواعد وإجراءات التصويت التي تحكم الجمعيات العمومية، بما في ذلك

بشأن جدول األعمال، وتاريخ ومكان انعقاد اجتماع  الكافية بالمعلومات تزويد المساهمين ▪

 تزويدهم بالمعلومات الكافية المتعلقة بالموضوعات والقراراتكما يجب   الجمعية العمومية.

 المدرجة على جدول األعمال .

 . ات لهطرح األسئلة على مجلس إدارة شركة وتقديم االقتراح المساهمين حق منح  ▪

وعليها أن  تتعامل الشركة مع جميع المساهمين في الجمعية العمومية على حد سواء؛ ▪

  .  االجتماعالمساهمين ومشاركتهم في  حضور يسرت

بشكل دقيق ، وإضافة المناقشات التي تمت خاللها والقرارات  محاضر الجمعية العمومية تدون ▪

على محضر   االطالع، وتمكينهم من    االجتماع، ويتم إطالع الجمهور على نتائج    اتخاذهاالتي تم  

 . االجتماع

من  أو غيابه عند نائبه أو اإلدارة مجلس رئيس للمساهمين العامة الجمعيات اجتماعات يرأس ▪

 ونائبه. اإلدارة مجلس رئيس غياب حال في أعضائه لذلك بين من اإلدارة مجلس تدبهني

 عنها التغيب وعدم العامة الجمعية اجتماعات يجب على كل عضو من أعضاء المجلس حضور ▪

، رئيس به يخطر مشروع لعذر إال
ا
 طارئة. ألسباب أو المجلس مسبقا

أسئلة  عن لإلجابة العامة للجمعيات أعضائها من ينيبونهم من أو اللجان رؤساء حضور يجب ▪

 . المساهمين

 وكالء  التصويت من خالل 2.5

في  .النظام الداخليللمساهمين الحق في التصويت من خالل وكالء، شريطة أن يتوافقوا مع   ▪

فمن الممكن للتصويت من خالل وكالء شريطة أن يتوافقوا مع  حالة وجود أسهم مرهونة،

بهذا   فيما يتعلق  النظام الداخليالشروط المحددة من قبل المرتهن، بحيث ال يتعارض ذلك مع  

 بذلك. يقوم مجلس إدارة الشركة باعتماد اإلجراءات الالزمة للقيام الصدد.

ايقبل التصويت من خالل  ▪
ا
توكيل رسمي قانوني، ينص على تفويض حقوق  على وكالء اعتماد

 التصويت لوكيل، ما لم ينص التوكيل على خالف ذلك.

ويجوز لهم تقديم  يعود الوكالء إلى المساهمين عندما تكون هناك تناقضات في المصالح. ▪

ون تلقي ويمكن لهم االمتناع عن التصويت د اقتراحات بشأن مختلف الجوانب، قبل التصويت.

 ( معلومات واضحة من رؤسائهم )قد تأخذ المعلومات شكل تفويض عام لفترة محدودة
بحساب عملية التصويت التي تتم من خالل الوكالء، بما في ذلك األصوات  لجنة الفرزتقوم  ▪

 التي "مع" والتي "ضد" واالمتناع عن التصويت.
 

 : األصوات  حساب 2.6

 للمساهم ال يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وعلى الشركة تجنب وضع أي  ▪
ا
 أساسيا

ا
يعد التصويت حقا
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إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقه 

 في التصويت وتيسيره.

أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة يمنح كل مساهم قدرة التصويت التراكمي:  ▪

ويتية بعدد األسهم التي يملكها ؛ بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها تص

بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه األصوات. ويزيد هذا األسلوب من 

فرص حول مساهمي األقلية على تمثيل لهم في مجلس اإلدارة عن طريق األصوات التراكمية 

 لمرشح واحد. 
 

 حسابات ال   مراجعي  تعيين  2.7

مجلس   ترشيح على وتحدد أتعابه بناءا  الشركة حسابات مراجع العادية العامة الجمعية تعين ▪

 :يلي مراعاة ما مع اإلدارة،

 .المراجعة لجنة من بناءا على توصية ترشيحه يكون أن (1

  يكون أن (2
ا
 .المختصة الجهة من المقررة الشروط يستوفي وأن له مرخصا

 .الشركة مصالح مع مصالحه تتعارض أال (3

 . اثنين مراجعين عن المرشحين  عدد يقل أال (4

يتاح للمراجعين الوصول للدفاتر والسجالت وأية وثائق أخرى للشركة في جميع األوقات، ويجوز  ▪

كما يمكن لهم التحقق من أصول  ، التي يرونها ضرورية واإليضاحاتلهم طلب المعلومات 

 الشركة والتزاماتها. 

 عن مراجعييقدم  ▪
ا

ا مفصال
ا
في  الشركة تعاون الحسابات إلى الجمعية العمومية تقرير

التي طلبوها، إلى جانب أي انتهاكات  واإليضاحاتتمكينهم من الحصول على المعلومات 

 مطابقة للحقائق. للشركة ابات، باإلضافة إلى رأيهم حول ما إذا كانت حسلنظم واللوائح ل
 

  عالقات المساهمين  2.8

ويكون المجلس  يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين سكرتير مجلس للتنسيق معهم مباشرة. ▪

 عن عالقات المساهمين. 
ا

 مسؤوال

ا من جوانب التفاعل بين مجلس  ▪
ا

ا هام
ا
يجب أن تكون المناقشات في الجمعية العمومية جانب

 والمساهمينإدارة الشركة 

 . شكوكه يمكن للمساهم أن يبلغ مجلس إدارة الشركة، باستفساراته أو ▪

يجب استخدام قنوات التواصل والتفاعل التقليدية واإللكترونية للتواصل مع المساهمين  ▪

واألطراف المعنية األخرى، مع األخذ بعين االعتبار أن التقارير السنوية والبيانات 

عمال الجمعية العمومية وغيرها من المعلومات ذات الصلة وجداول أ والمحاضر الصحفية

 بالجمعية العمومية سوف تشكل اآلليات والوسائل الرئيسية للتواصل.

يجب أن يكون هناك تواصل مباشر بين األطراف المعنية وإدارة الشركة، حتى يكونوا قادرين  ▪

يجب على الشركة أن تمارس  وموظفيها.على التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالشركة 

اإلجراءات المناسبة، من أجل ضمان حماية الموظفين واألشخاص الخارجيين الذين يبلغون 

 نظمويكون ذلك من خالل قنوات التواصل، وال الشركة بالسلوكيات غير القانونية فيها.
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ئك الذين يقومون واللوائح السرية في بطريقة تحقق العدالة للجميع دون التأثير على أول

  بتوصيل المعلومات، فيما يتعلق بالسلوكيات غير القانونية
 

 مجلس اإلدارة  .5

 المجلس  مؤهالت أعضاء 3.1

يجب أن يكون لديهم فهم  يجب أن يكون أعضاء المجلس مؤهلين ألداء المهام الموكلة إليهم. •

حكم الموضوعي منهم وأن يكونوا قادرين على الممارسة السليمة وال ةالمطلوب لألدوارواضح 

ا من المهارات المهنية والعملية  على جميع شؤون الشركة.
ا

ا" مزيج
ا

وينبغي أن يشكلوا "مع

واإلدارية، والخبرة المالية والسمعة الرفيعة والكفاءة العالية، والنزاهة والقدرة على اإلشراف 

 والمتابعة وتوجيه الشركة لتحقيق أهدافها االستراتيجية.

للمرشحين لعضوية  المجلس  ةالذاتيبالسير  والمستثمرين ساهمين لما تزويد ينبغي للمجلس •

ينبغي  على كفاءتهم وقدرتهم على القيام بوظائفهم على نحو فعال.حتى يتمكنوا من الحكم  

اللمجلس 
ا

أن يكشف عن اآللية المتبعة لإلشراف على سالمة وأداء أعضائه، مع الحرص على  أيض

ليه بالفعل بحكم قضائي أو تم الحكم عليه في جريمة مخلة عضو محكوم ع عدم ترشيح أي

 األمانة. بالشرف وخيانة

تعتمد فعالية المجلس على الخبرة وحكم اإلدارة وقدرتها على الحكم من منظور شامل،  •

والمشاركة الفعالة في مناقشات المجلس. يجب أن يكونوا على دراية بالقضايا التي أثيرت قبل 

 ر.اتخاذ قرار في األم

وينبغي أن يكون مجلس اإلدارة على مستوى عاٍل من المعرفة والخبرة والمهارة، باإلضافة إلى  •

وينبغي أن تتضمن مؤهالت أعضاء المجلس الخصائص  الرغبة المستمرة في التعلم والتطور.

 التالية: 

السلطات، ، وأن تكون له القدرة على تفويض بمواصفات القيادة يجب أن يتمتع العضو  :القيادة .أ

لتحفيز الموظفين وتشجيعهم على تطبيق أفضل الممارسات في مجال اإلدارة فعالة والتمسك 

 بالقيم واألخالق المهنية.

ا في عملية صنع القرار، دون التأثير غير  :االستقالل .ب
ا
ا وموضوعي

ا
قدرة العضو على أن يكون محايد

 خارجية أخرى.المناسب عليه من قبل اإلدارة أو من قبل أي جهات 

مستوى التعليم والتدريب والمهارات والرغبة في  يمكن الحكم على الكفاءة من خالل  :الكفاءة  .ج

 عن الخبرة المتنوعة التي ال تقل عن عشر سنوات في مجاالت مختلفة، مثل 
ا

مواصلة التعلم، فضال

 البنوك والمؤسسات المالية، والتأمين، االقتصاد واإلدارة، والمحاسبة.

القدرة على تقديم التوجيه االستراتيجي والتخطيط طويل المدى ورؤية مستقبلية  :يه التوج  . د

 واضحة.

دالت ا القدرة على قراءة وفهم البيانات والتقارير المالية وكذلك المع :المالية المعرفة .ه

 األداء. المستخدمة لقياس

ا على القيام بمهامه. :السن  . و
ا
 يجب أن يكون العضو بصحة جيدة ويكون قادر
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التي هي  الشركة مصالحب واالهتماملتزام أعضاء المجلس بمبادئ الحق والصدق واإلخالص، ا •

 التالي:  أهم المتطلبات لتحقيق مبادئ الحكم السليم، وخاصة

عالقة العضو مع الشركة يجب أن تتسم باألمانة المهنية، ويجب أن يكشف العضو، مثل  :األمانة .أ

صلة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو الشركات أي موظف آخر، عن أي معلومات ذات 

 الزميلة لها.  التابعة/

ينبغي أن يتجنب أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي للشركة المعامالت التي تنطوي  :الوالء  .ب

على تضارب في المصالح، ويجب التأكد من أن المعاملة أو المعامالت عادلة وتنفذ دون تفضيل 

 بالمع
ا

 امالت المماثلة.مقارنة

 من أجل تحقيق الوالء المطلوب، يجب على العضو:

 الشركة قبل مصلحته الشخصية. مصالحممارسة دوره بأمانة ونزاهة، ووضع  •

 تجنب تضارب المصالح وعدم استغالل منصبه لتحقيق أهداف شخصية. •

أي قرارات إطالع المجلس )بدون تأخير( على أي تضارب محتمل في المصالح وعدم التصويت على  •

 معها. مصالحأصحاب ال قد تؤثر على مصالح الشركة أو

الحفاظ على سرية المعلومات وعدم الكشف عنها ألي طرف آخر، وتجنب استخدامها لتحقيق   •

 المكاسب الشخصية.

 لتحقيق المكاسب الشخصية. الشركة أصول استغالل عدم •

والمسؤوليات المحددة في النظام الداخلي للشركة ويشمل تنفيذ جميع الواجبات  :االهتمام  .ج

وتلك التي وضعتها السلطات الرقابية والتنظيمية، والسعي إلى الحصول على جميع المعلومات 

وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن  المتاحة للتأكد من أن يتم اتخاذ جميع القرارات في صالح الشركة.

 يقوم العضو بما يلي:

 من أجل مصالح الشركة ومساهميها. العمل بأمانة تامة  -

 التأكد من إدراج الموضوعات الهامة والرئيسية في جدول أعمال المجلس. -

 والتعليمات ذات الصلة. نظمالتأكد من التزام الشركة بتطبيق جميع ال -

 حضور االجتماعات بشكل منتظم وعدم التغيب بدون عذر مقبول. -

 ومات الشاملة للمجلس عند الطلب.التأكد من تقديم عضو المجلس التنفيذي للمعل -

 ممارسة الرقابة واإلشراف المستمر على إدارة الشركة. -
 

  تشكيل أعضاء المجلس  3.2

 المطلوبة. المهارات المناسبة وتشكيل اللجان أعضاء لتوفير سبعة يتألف المجلس من  •

 .أكثر أيهما ، المجلس أعضاء ثلث عن أو عضوين عن المستقلين أعضائه عدد يقل ال أن •

ا في التعامل مع شؤون الشركة. •
ا
 وموضوعي

ا
 ينبغي للمجلس أن يكون مستقال

يتولى المجلس تعيين عدد كاف من األعضاء المستقلين في المساحات التي يتوقع فيها وجود  •

 تضارب مصالح، وتشمل:

 من التقارير  نزاهة التقارير المالية وغيرها -

  مراجعة العمليات مع األطراف ذوي الصلة -
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 المديرين التنفيذيين.  ترشيح األعضاء وكبار -

 تقييم األداء، وتحديد امتيازات ومكافآت كبار المديرين التنفيذيين.  -

 مجلس اإلدارة وتحديد أجوره أعضائه. أداء تقييم -

 .االستحواذ تقديم مقترحات للعمليات الكبرى، مثل -
 

 مراقبة األداء  3.3

وتشمل مهام اللجنة مراجعة السيرة الذاتية  (.NRC) والمكافآتتشكل الشركة لجنة للترشيحات  •

بعين  األخذوتقييم األعضاء المرشحين للمجلس، واعتماد آلية لتحديد المكافآت والحوافز مع 

ويقوم المجلس باعتماد إجراءات محددة لتقييم فعالية  المتعلقة بذلك. للتعليماتاالعتبار 

 المجلس ومراجعة األداء ومساهمة كل عضو من األعضاء.

مقابالت مع المرشحين وتفحص مؤهالتهم وتقدم  والمكافآتتجري لجنة الترشيحات يجوز أن   •

اللجنة مسؤولة )بالتنسيق توصياتها إلى المجلس التخاذ القرار المناسب في هذا الشأن. وتكون 

مع إدارة الموارد البشرية( عن وضع سياسة الستبدال الموظفين شاغلي المناصب العليا في 

تتولى لجنة الترشيحات الشركة لكي يعتمدها المجلس ويتم تنفيذها من قبل اإلدارة التنفيذية. 

ضاء المجلس على إجراء تقييم منتظم، بشكل دوري، للمجلس ككل ولكل عضو من أع والمكافآت

بإجراء تقييم المجلس في موضوعية العملية. كما  ةحدة. يمكن أن يساهم تكليف جهة خارجي

ينبغي للمجلس أن يراجع بشكل دوري ضوابطه الخاصة وإجراءات العمل، وتحديد نقاط الضعف  

 وإجراء أية تغييرات ضرورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 

 ة اإلدار  الوظائف الرئيسية لمجلس  3.4

 :من أهم الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة ما يأتي

 :أ( اعتماد التوجهات اإلستراتيجية واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف على تنفيذها، ومن ذلك 

وضع اإلستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها . 1

 . وتوجيهها

الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات تحديد الهيكل . 2

  .السنوية

 .اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك األصول والتصرف بها. 3

 .وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة . 4

 .يمية والوظيفية في الشركة واعتمادهاالمراجعة الدورية للهياكل التنظ. 5

 :ب( وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك

وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء  . 1

صول الشركة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أ

 .ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة

التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير  .  2

 .المالية
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تحديد التصور العام عن . التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر، وذلك من خالل  3

ويكون مجلس اإلدارة هو أعلى سلطة  المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية

 .ة تنفيذي

 .المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. 4

واإلشراف العام  –بما ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة  –ج( وضع نظام حوكمة خاص بالشركة 

 .عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة

د( وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها 

 .موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها

 هـ( وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.

 :اآلتي –بوجه خاص  –ويجب أن تغطي هذه السياسة 

آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها . 1

 .العقود

 .آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. 2

لموردين والمحافظة على سرية المعلومات آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء وا .  3

 .المتعلقة بهم

قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية .  4

واألخالقية السليمة وتنظم العالقة بينهم وبين أصحاب المصالح، على أن يضع مجلس اإلدارة 

 .ام بهاآليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتز 

 .مساهمة الشركة االجتماعية. 5
 

 :  المجلس  مسؤوليات  3.5

الشركة أو أي مصدر آخر داخل يقوم األعضاء بأداء مهامهم بناءا على المعلومات المقدمة من  •

 عما يلي:
ا

 موثوق به، ويتصرفون بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام. ويعد المجلس مسؤوال

  كل الصالحيات مجلس إدارة الشركةل الجمعية العمومية، دون المساس باختصاصات 

على عاتق المجلس، في إدارة الشركة الشركة. وتقع المسؤولية المطلقة  إلدارة الالزمة

 تجنب  ، وعلى المجلسحتى لو كان يشكل اللجان أو يفوض بعض صالحياته إلى طرف ثالث

 إصدار توكيل رسمي عام أو غير محدد.

 للشركة.  النظام األساس يجب أن تذكر مسؤوليات مجلس اإلدارة بوضوح في 

 مسؤولة، وبحسن النية والعناية  بطريقة يجب على مجلس اإلدارة القيام بواجباته

 وينبغي أن تستند قراراته إلى معلومات كافية من قبل اإلدارة التنفيذية، أو من الواجبة.

 أي مصدر آخر موثوق به.

  يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع المساهمين. ويتعهد بتنفيذ كل ما قد يكون في المصلحة

العامة للشركة، وليس لمصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت لصالح تعيينه في 

 مجلس اإلدارة.
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 لطات حسب ارة هو أعلى سلطة لجميع وظائف إدارة المخاطر ويفوض هذه السإلدمجلس ا

 الضرورة إلى لجنة إدارة المخاطر التابعة للمجلس والمدير التنفيذي. 

  ،الموافقة على إطار إدارة المخاطر والذي يجب ان يشتمل على سياسة تصنيف المخاطر

والتي يتم تطويرها بالتعاون مع المدير التنفيذي ورئيس إدارة المخاطر والمدير المالي  

اسب مع استراتيجية الشركة على المدى القصير والطويل ، للشركة، والتأكد من أنه يتن

 وخطط األعمال, ورأس المال ، وقدرة الشركة على تحمل المخاطر.

  الحصول على تقييم مستقل لتصميم وفعالية إطار ادارة المخاطر وتوافقه مع المتطلبات

 النظامية وذلك من خالل مقيمين داخليين أو أطراف ثالثة أو كالهما.

  على توصيات لجنة المخاطر، يجب على مجلس اإلدارة اتخاذ القرارات الالزمة وتقديم  بناءا

 المشورة بشأن اإلجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها.

  يحدد مجلس اإلدارة الصالحيات التي سيفوضها إلى اإلدارة التنفيذية وخطوات اتخاذ أي

اإجراء وصالحية هذا التفويض. يجب 
ا

تحديد المسائل المحجوزة التخاذ قرار بشأنها من  أيض

قبل مجلس اإلدارة. يجب على اإلدارة التنفيذية أن تقدم إلى مجلس اإلدارة تقارير دورية 

 فويض السلطات.بشأن ممارسة ت

   األعضاء الجدد بمجلس إدارة الشركة،   لمعرفةيجب على مجلس اإلدارة التأكد من وضع إجراء

وعلى وجه الخصوص الجوانب المالية والقانونية، باإلضافة إلى  أعمال الشركةفيما يخص 

ا.  ىتدريبهم، مت
ا
 كان ذلك ضروري

 كة لجميع أعضاء مجلس اإلدارة يضمن مجلس اإلدارة أن تتاح المعلومات الكافية عن الشر

ا، وعلى وجه الخصوص، لألعضاء غير التنفيذيين، لتمكينهم من أداء واجباتهم 
ا

عموم

 ومسؤولياتهم على نحو فعال.

  قروض تمتد ألكثر من ثالث سنوات، وال أن يبيع أو يرهن عقارات   إبرامال يحق لمجلس اإلدارة

الشركة، أو يسقط ديون الشركة، إال إذا تم منحه الصالحية للقيام بذلك من قبل النظام 

للشركة. وفي حالة عدم احتواء النظام األساسي للشركة على أية أحكام في  األساس

ة الجمعية العمومية، ما لم تقع مثل هذا الصدد، ينبغي للمجلس أال يتصرف دون موافق

 هذه األعمال ضمن نطاق عمل الشركة العادي.
 

 المجلس  سلطات  3.6

يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة، كما يكون له في حدود اختصاصه   ➢

 أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أعمال معينة. 
ا
أن يفوض واحدا

ولمجلس اإلدارة، على سبيل المثال ال الحصر، تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات 

ة وأمام كافة المحاكم الشرعية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال الحكومية والخاص

واللجان العليا واالبتدائية لتسوية الخالفات العمالية ولجنة األوراق التجارية وكافة اللجان 

القضائية األخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية 

لمؤسسات والبنوك والمصارف التجارية وبيوت المال وجميع  والصناعية وكافة الشركات وا

صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها وغيرهم من 
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الممولين. وللمجلس حق اإلقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والتنازل 

معارضتها وقبض ما يحصل والصلح وقبول األحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ األحكام و

من التنفيذ وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم والدخول في المناقصات وبيع وشراء 

ورهن العقارات. كما للمجلس حق التعاقد والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على كافة 

ي أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات الت

تشترك فيها الشركة مع جميع تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع على 

االتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات  التمويل 

والضمانات والكفاالت والصكوك لبيع وشراء العقارات وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن 

واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض الشركة، والبيع والشراء 

والدفع وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك 

والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع على جميع األوراق وسندات األمر 

جودة  طالمصرفية. ضبندات وكافة المعامالت والشيكات وجميع األوراق التجارية والمست

  اللوائح وممارساتها

يقوم المجلس بقيادة عملية تطوير اللوائح وضمان جودتها وممارساتها 

 ويتطلب ذلك على وجه الخصوص ما يلي: وتحديثها.

 .مراقبة كفاءة اللوائح وتعديالتها حسبما يقتضي األمر 

 .ضبط إجراءات اإلفصاح واإلخطار 

 المساواة. على أساس المساهمين عالقات تطوير وضبط برامج 

 الشركة. النافذة من قبل ضمان االلتزام بالقواعد واللوائح 

 .ضبط االلتزام بقواعد السلوك داخل الشركة 

  الموافقة على القواعد التنفيذية لحماية المصالح المالية للشركة، بما في ذلك االتصاالت

 .وقابلية التنفيذ
 

  لصالحياتتفويض ا  3.7

  ا
ا

يحدد المجلس الصالحيات التي ستخول لإلدارة، وإجراءات اتخاذ القرارات ومدة التفويض وفق

 لمصفوفة الصالحيات المعتمدة. 

 
 هم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وتوجيه  3.8

 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة:

 يتولى المجلس وضع إجراءات شفافة للترشيح واالنتخاب . 

  المجلس تقديم األعضاء الذين يستوفون معايير العضويةالترشيح: يتولى. 

 :وينبغي توفير معلومات كافية  األعضاء من بين المرشحين. الجمعية العامة تنتخب االنتخابات

 . بوقت كاف عن كل مرشح قبل عقد الجمعية

  يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة، حييث ال يجوز استخدام حق

 التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة.
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  تعلن الشركة في الموقع اإللكتروني للسوق معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس

اإلدارة عند نشر أو توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العامة، و يقتصر التصويت في 

الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة الذين أعلنت الشركة عن 

 معلوماتهم 

  ،ا لذلك
ا

اإلخطار: بعد المصادقة على نتائج االنتخابات، سيتم إبالغ األعضاء المنتخبين وفق

ا بـ: التخصصات والواجبات والحدود الزمنية التي ينبغي االلتزام بها، واألجر،  
ا
وتزويدهم رسمي

قواعد التي تحكم تضارب المصالح والسرية وبرنامج التوجه )التكيف( والتقييم والوصول إلى وال

 مصادر المعلومات. 

 تعريف أعضاء مجلس اإلدارة بشؤون الشركة. 

 لألعضاء ومعلومات شاملة عن رسالة شركة اإلنماء طوكيو مارين  التحفيز  يتم توفير برامج 

الممارسات المهنية لديها، وباإلضافة إلى ذلك سيتم تحديد األهداف واستراتيجياتها وأفضل 

 .االستراتيجية التي تسعى الشركة إلى تحقيقها
 

  تضارب مصالح أعضاء المجلس   3.9

لديها   يكون وأن المصالح لتعارض الحاالت المحتملة الكتشاف معقولة تدابير الشركة تتخذ أن يجب •

 .وشفافية ومعالجتها بعدل الحاالت هذه مع للتعامل ومكتوبة واضحة إجراءات

 .إدارة تضارب المصالح هي المسؤولية الرئيسية للمجلس •

 في مباشرة، غير أو مباشرة شخصية، العليا مصلحة اإلدارة أو اإلدارة مجلس لعضو يكون أال يجب •

جدد العامة من الجمعية ترخيص بغير الشركة لحساب تتم التي األعمال والعقود
ُ
 سنة، كل ي

 العرض صاحب كان العضو إذا العامة المنافسة طريق عن تتم التي ذلك األعمال من وتستثنى

 مصلحة شخصية من له بما المجلس إبالغ العليا اإلدارة أو مجلس اإلدارة عضو وعلى .األفضل

ثبت لحساب تتم التي والعقود األعمال في
ُ
 .المجلس اجتماع محضر في التبليغ هذا الشركة، وي

 في يصدر الذي القرار على في التصويت االشتراك المصلحة ذي اإلدارة مجلس يجوز لعضو وال

 اإلدارة مجلس ويبلغ رئيس .اإلدارة مجلس اجتماع في أو العامة في الجمعية الشأن هذا

 اإلدارة أو مجلس أعضاء ألحد يكون التي والعقود عن األعمال انعقادها عند العامة الجمعية

 من مراقبي خاص تقرير التبليغ ويرفق بهذا ،ومبلغها فيها شخصية مصلحة العليا اإلدارة

 .الحسابات

ترخيص من الجمعية العامة، يجدد كّل سنة، أن   ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا، بغير •

 . تزاولهأحد فروع النشاط الذي  في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر في يشترك

  سواء بصورة مباشرة أو غير اتفاقيات التأمين مع الشركة  إبراميجب على أعضاء المجلس عدم

 مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي.كتابية  ، دون الحصول على موافقة مباشرة 

ة التي يكون فيها بتفاصيل العقود التأميني يجب أن يزود رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة •

العالقة بهم، بما في ذلك  اف ذاتر أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا أو األط مصلحة ألحد

 خسائر ناتجة منها إن وجدت. نوعية وحجم هذه العقود وأي

ملكية في أي من شركات المهن الحرة   يجب على أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا الذين لهم •
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 )مثل وسطاء ووكالء التأمين(:  مينالمتعلقة بالتأ

 ممكنة فرصة أقرب في الحرة المهن في شركة ملكيتهم عن اإلدارة لمجلس كتابة اإلفصاح -أ

 فيها ملكية لهم الحرة التي المهن شركة مع التعامل تشجيع عن المتناعا -ب

لهم  التي الحرة المهن شركة مع بالتعامل من القرارات المتعلقة أي على التصويت عن االمتناع   -ج

 فيها. ملكية
 

 شركات من أي مع تعامالتها عن عند انعقادها العامة للجمعية اإلفصاح الشركة على يجب كما

 الحرة  المهن

 فيها، شخصية مصلحة العليا اإلدارة أو مجلس اإلدارة أعضاء من ألي يكون التي بالتأمين المتعلقة

 ويرفق 

 .الحسابات مراقبي من خاص تقرير التبليغ بهذا

  يكون للمجلس الحق في تشكيل بعض اللجان للبت في مسائل تضارب المصالح، وتؤخذ متطلبات

 االستقالل المقدمة في االعتبار.

  ا، ال ينبغي أن يشارك هذا العضو
ا
إذا أصبح تضارب المصالح )بشكل مؤقت أو دائم( ألي عضو مثبت

 استكمال اإلجراءات الالزمة.في القرار المتعلق بالنزاع، إال بعد 

  تضارب المصالح المرتبط باإلدارة: ينبغي تجنب تضارب المصالح داخل اإلدارة، باإلضافة إلى اإلخطار

ا 
ا

بشأن األنشطة الخارجية لألعضاء والموافقة عليها من قبل المجلس، إذا كانت مهمة، وفق

 للقواعد واألحكام التي وافق عليها المجلس.

   ا للوائح والمعايير المهنية مستقلين      اجعي الحساباتمر يجب أن يكون
ا

دون تضارب المصالح، وفق

ا  وفي حالة وقوع مثل هذا التضارب في المصالح، ينبغي أن يتم الكشف عنه الهامة.
ا

وحله وفق

 .للوائح ذات الصلة، من أجل المصلحة الفضلى للشركة
 

 العضوية  فترة 3.10

  قبل الجمعية العمومية العادية ويجب أال تكون فترة يتم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة من

  واليتهم أكثر من ثالث سنوات.

  ،أو قبل ذلك  تسقط العضوية في مجلس تنتهي عند انقضاء مدته أو االستقالة أو الوفاة

بشرط  عندما يثبت لمجلس اإلدارة أن عضو مجلس اإلدارة قد ارتكب مخالفة تضر بمصالح الشركة

ا لكافة األنظمة والتعليمات  لعامة العادية.موافقة الجمعية ا
ا

أو تنتهي عضوية المجلس وفق

المعمول بها في المملكة، أو إذا كان العضو غائب من ثالثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله 

أو إذا كان قد تم إشهار إفالس عضو المجلس، المعسر من قبل المحكمة، وتقدم  مجلس اإلدارة.

أو كان في حالة غيبوبة أو  وية مع دائنيه أو توقف عن تسديد ديونه.بطلب للحصول على تس

 أو ارتكب أي عمل من أعمال خيانة األمانة أو أدين بالتزوير. أصيب بمرض عقلي،

  ا، يجوز للمجلس تعيين عضو لملء المكان الشاغر، شريطة أن  مكانإذا صار
ا
عضو المجلس شاغر

وتمتد مدة عضوية العضو الجديد  قادمة بهذا التعيين.الجمعية العمومية العادية ال إبالغ يتم

إذا انخفض عدد أعضاء المجلس إلى أقل  المعين لملء المقعد الشاغر فقط إلى مدة سلفه.
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من النصاب القانوني الالزم لصحة اجتماعاته، يجب أن تعقد الجمعية العمومية العادية في 

 . المديرين من المطلوب أقرب وقت ممكن لتعيين العدد

 

 

 

 
 

 النصاب القانوني   3.11

  ا إال إذا حضره ما ال يقل عن ثلثي أعضاء بشخصهم، أو عن
ا

ال يعتبر اجتماع مجلس اإلدارة صحيح

أعضاء. يستطيع  (4طريق وكيل، شريطة أال يقل عدد األعضاء الحاضرين بشخصهم عن أربعة )

 . بالنيابة عنهالعضو تفويض عضو آخر لحضور اجتماعات المجلس والتصويت 
 

 االجتماعات وجداول األعمال  3.12

   ا للجدول الزمني المقرر   اجتماعات دوريةيعقد مجلس إدارة الشركة
ا

يمكن عقد اجتماع   ، كماطبق

 غير عادي بدعوة من الرئيس أو بطلب من عدد من األعضاء.

 الدعوة لالجتماع: 

  ا للجدول
ا

ا طبق
ا
ا عادي

ا
 الزمني المقرر يعقد مجلس إدارة الشركة اجتماع

  يدعو الرئيس مجلس إدارة الشركة لعقد اجتماع غير عادي بناءا على طلب كتابي من عضوين من

 أعضاء مجلس إدارة الشركة.

  يقوم مجلس إدارة الشركة بعقد عدد كافي من االجتماعات بما يمكنهم من ممارسة جميع

 جلسات(. 4ا ال يقل عن بمالتزاماتهم ومسؤولياتهم )

  األمانة العامة لمجلس إدارة الشركة بالتحضير الجتماعات مجلس اإلدارة.تقوم 
  

  جدول األعمال 

  يقوم مجلس إدارة الشركة، في وقت سابق على االجتماع، بإعداد الموضوعات التي سيتم

يجب أن  مناقشتها، وذلك لمراجعتها ودراستها، وبالتالي التوصل إلى قرار في هذا الصدد.

وتشمل مثل هذه المواضيع ما  األولويات الهامة في ضوء المتطلبات التنظيمية.يشمل ذلك 

 :يلي

الرأسمالية، ومستويات السلطة  مشروعاتاألصول الهامة وإدارتها واالستثمار وال كسب -

 والسياسات المالية وسياسات إدارة المخاطر.

ول األعمال العتماده من يجوز ألعضاء مجلس إدارة الشركة اقتراح إدراج موضوع أو أكثر في جد -

 قبل مجلس إدارة الشركة.

يتولى الرئيس التنفيذي تحديد جدول أعمال مجلس إدارة الشركة مع األخذ بعين االعتبار  -

 الموضوعات المقترحة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.

 يجب على جدول األعمال أن يركز على المواضيع االستراتيجية الهامة.  -
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 اإلدارة قرارات مجلس  3.13

   تصدر هذه القرارات بأغلبية ثلثي أصوات اإلجماع  تصدر قرارات المجلس باإلجماع. وفي حالة عدم ،

 األعضاء الحاضرين أو الممثلين عنهم على األقل.

  وللمجلس أن يصدر القرارات بالتصويت عليها بالتمرير إال إذا طلب أحد األعضاء كتابة عقد اجتماع

هذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال للمداولة فيها، وفي 

 له.

  يجب على أي عضو من أعضاء المجلس له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مسألة أو

اقتراح مقدم إلى المجلس من اللجنة التنفيذية، حسب االقتضاء، بإبالغ المجلس أو اللجنة 

لحتها في المسألة المعروضة. يمتنع هذا العضو، دون التنفيذية حول طبيعة مصلحته/ مص

استبعاده من النصاب القانوني الالزم لصحة االجتماع، عن المشاركة في المناقشات والتصويت 

 في مجلس اإلدارة أو اللجنة التنفيذية، حسب االقتضاء، فيما يتعلق باألمر أو االقتراح.

 محاضر االجتماعات  3.14

 رئيس مجلس الإلدارة مداوالت المجلس وقراراته في محضر رسمي، العتماده من قبل  توضع 

وأمين  يجب أن يسجل هذا المحضر في سجل خاص العتماده من قبل الرئيس ،ووأمين السر 

 .السر

  يجب توثيق محضر االجتماع والمحافظة عليه بما في ذلك التسجيالت الصوتية التي يجوز أن

 يتضمن هذا التوثيق ما يلي:  تضاف إليه. ويجب أن

   وذلك ليعكس جميع القضايا المطروحة في االجتماعات، وغيره من ،
ا

محضر اجتماع دقيق كتابة

 القرارات التي اتخذت في ذلك الوقت.

  ويجب أن تتضمن هذه المحاضر عمليات التصويت التي أجريت خالل االجتماعات، بما في ذلك

 حاالت االمتناع عن التصويت.

 كرتير مجلس اإلدارة مهام س  3.15

  د اختصاصات ومكافآت أمين
َّ
 للسر من بين أعضائه أو من غيرهم، وتحد

ا
ن مجلس اإلدارة أمينا

ّ
عي

ُ
ي

 السر بقرار من مجلس اإلدارة

 وتتضمن  الهامة األدوار من عدد تنفيذ الشركة إدارة مجلس سكرتير يتولى: 

 ومداوالت، وبيان نقاشات من دار ما تتضمن لها محاضر وإعداد اإلدارة مجلس اجتماعات توثيق  

 ونتائج التصويت، المجلس قرارات وتوثيق وانتهائه، بدايته ووقت وتاريخه االجتماع مكان

 – أبدوها التي الحاضرين والتحفظات األعضاء أسماء وتدوين ومنظم، خاص سجل في وحفظها

 الحاضرين.األعضاء  جميع من المحاضر هذه وتوقيع ،– وجدت إن

 رفع التي التقارير حفظ
ُ
ها التي والتقارير اإلدارة مجلس إلى ت

ّ
  المجلس يعد

 والمعلومات   والوثائق العمل وأوراق المجلس أعمال بجدول اإلدارة مجلس أعضاء تزويد

عالقة  ذات اإلدارة مجلس أعضاء من أي يطلبها إضافية معلومات أو وثائق وأي به، المتعلقة

 االجتماع. جدول في المشمولة بالموضوعات
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 مجلس أعضاء  تبليغ  المجلس أقرها التي باإلجراءات اإلدارة مجلس أعضاء تقيد من التحقق 

 كافية بمدة المحدد التاريخ قبل المجلس اجتماعات بمواعيد اإلدارة

 توقيعها قبل حيالها مرئياتهم إلبداء اإلدارة مجلس أعضاء على المحاضر مسودات عرض 

 محاضر اجتماعات من نسخة على وسريع كامل بشكل اإلدارة مجلس أعضاء حصول من التحقق 

 بالشركة المتعلقة والوثائق والمعلومات المجلس

 اإلدارة مجلس أعضاء بين التنسيق 

 التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء إفصاحات سجل تنظيم  
ا
المادة  عليه نصت لما وفقا

 الئحة حوكمة هيئة السوق المالية. من والتسعون الثانية

 اإلدارة مجلس أعضاء إلى والمشورة العون تقديم 

 اإلدارة مجلس من بقرار إال اإلدارة مجلس سر أمين عزل يجوز ال. 

 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   3.16

  األهداف 

  يجب أن تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مناسبة للمساهمين بالشركة ومصالحهم، فضال عن

كونها كافية لجذب أعضاء مؤهلين، والحفاظ عليهم. وينبغي أال يتم المبالغة في مثل هذه 

 .المكافآت 
 

 المجلس   مكافآت 

   ا للوائح الشركة  مكافآت يتم دفع
ا

حضور   بدلم دفع  يت  ، كمارئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وفق

ا للوائح الشركة. اللجان المنبثقة عنهالجتماعات مجلس اإلدارة و الرئيس واألعضاء
ا

 وفق

 وأعضاء المجلس  الرئيس الشركة باإلضافة إلى ذلك النفقات الفعلية التي تكبدها تتحمل 

 ، بما في ذلك نفقات السفر واإلقامة. االجتماعاتلحضور 

  بالتصويت على أجورهمال يسمح لمجلس اإلدارة. 
   واإلفصاح   المكافآتإجراءات: 

   شريطة أال يشارك أعضاء والمكافآتاألعضاء من قبل لجنة الترشيحات    مكافآتيجب مراجعة ،

مجلس إدارة الشركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بأجورهم، من أجل ضمان استقاللية 

 .العضو وعدم تحيزه
  األعضاء بعد تحديده مع مثيله ألعضاء مجلس اإلدارة في يتم مقارنة الحد األقصى ألجور

 شركات أخرى مماثلة، كإجراء وقائي ضروري، من أجل تجنب أي مبالغة في األجر.

   يجب أن تشمل األجور مختلف الجوانب بما يتفق مع الجوانب المتغيرة لألداء؛ يمكن دفع

ا )و/ أو( على شكل أسهم. 
ا
 المكافأة نقد

  إجراءات األجور المجاالت التاليةيجب أن تشمل: 

 تستخدم متوسطات األداء لتحديد األجر لدعم مصالح الشركة على المدى الطويل. -

 شروط تحديد المقابل المادي عن األنشطة اإلضافية لألعضاء -
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 شروط اكتساب، ومنح وبيع أسهم الشركة وخيارات تحديد أسعار األسهم  -

 .عضويةالمكافأة المدفوعة في حالة إنهاء ال  -
 

 

 

 لجان مجلس اإلدارة  .4

 تشكيل اللجان وإجراءات العمل  4.1

 ا لحجم
ا

وأنشطتها،  عمل الشركة يجب على مجلس اإلدارة تشكيل عدد مناسب من اللجان وفق

حتى يتمكن المجلس من أداء واجباته بطريقة فعالة والحصول على اآلراء والمشورة من 

 المتخصصين في هذه اللجان.

  يهدف استخدام لجان المجلس إلى تعزيز الرأي المستقل في المسائل التي يوجد فيها تضارب

 المراجعةمحتمل في المصالح، والمساعدة في تقديم المشورة في مختلف المجاالت مثل 

للمديرين   المادي لب اوإدارة المخاطر، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، ووضع األجور والمق

 خذ في االعتبار أن استخدام هذه اللجان ال يعفي المجلس من مسؤولياته. التنفيذيين، مع األ

  تلعب طبيعة العمليات وحجم الشركة وكذلك الخبرة النسبية ومؤهالت أعضاء مجلس إدارتها

ا في تحديد عدد اللجان المراد إنشاؤه.
ا
ا رئيسي

ا
 يحسن   دور

ا
فعالية   من  إنشاء مثل هذه اللجان عادة

 عملياتالكيز على مهارات أعضاء من ذوي الخبرة في بعض األنشطة والمجلس من خالل التر

 محددة. ال

  عن اإلشراف على تطبيق إرشادات حوكمة الشركات 
ا

يجب على مجلس اإلدارة أن يكون مسؤوال

 وعمل اللجان ويجب التأكد من أن أعضاء اللجان أمناء وجديرين بالثقة للقيام بواجباتهم. 

 يجب أن يكون لكل  لى اختصاصات جميع اللجان التابعة للمجلس.يجب على المجلس الموافقة ع

لجنة اإلجراءات العامة تحدد وظائفها، ومدتها، ونطاق عملها وصالحياتها وواجباتها واآللية  

 التي يمكن من خاللها لمجلس اإلدارة مراقبة أنشطتها. 

  يبين اللجان المتخصصة التي على المجلس إنشاؤها ما يل من يجب أن يكون: 

 

 اللجنة التنفيذية  4.2

  ا للنظام األساسي للشركة وأي
ا

يقوم المجلس بتشكيل لجنة تنفيذية وتعيين أعضائها وفق

 . العامةقواعد صادرة عن الجمعية 
  .على أال يقل عدد أعضاء يمكن أن تتكون اللجنة التنفيذية من أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين

 خمسة أعضاء. وال يزيد عنثالثة  اللجنة عن

  بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك على أال  اجتماعاتها تعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية

 .في السنة  اجتماعات( 6عن ستة ) يقل عدد اجتماعات اللجنة 

 .ترفع اللجنة التنفيذية تقاريرها لمجلس إدارة الشركة 
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 مهام اللجنة  ▪

 :تضم مهام اللجنة جميع األعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها مثل

  دراسة تقارير الرئيس التنفيذي ومناقشته فيها، وتقديم التوصيات الالزمة إلى مجلس

 اإلدارة.

  قرارات الجمعية العامة ومجلس اإلدارة.تنفيذ 

  .اتخاذ القرارات التي تقع ضمن نطاق صالحياتها 

 .مساعدة الرئيس التنفيذي في إدارة الشركة 

  .اإلشراف على أصول الشركة والممتلكات 

 .اإلشراف على افتتاح فروع جديدة للشركة 

 .اإلشراف على األنشطة االجتماعية للشركة 

 

 المراجعة لجنة   4.3

  3لجنة مستقلة تقدم تقاريرها مباشرة إلى مجلس إدارة الشركة، وتتكون مما ال يقل عن هي 

 مجلس اإلدارة. خارجمن األعضاء  أغلبيةعلى أن تكون  أعضاء 5أعضاء وال يزيد عن 

  التنفيذيين في الشركة أو موظفيها أو  من المديرين المراجعةيجب أال يكون عضو لجنة

 مستشاريها.

   في  المراجعةيجب أال يكون عضو لجنة 
ا
 أي شركة أخرى تعمل   مراجعةمجلس إدارة أو لجنة    عضوا

 في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

 رشح لعضوية
ُ

. يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة الم
ًّ
ِقال

َ
ست

ُ
 اللجنة م

  ألكثر من  مراجعةجان في ل تزامنييخدم بشكل  أن المراجعةال يجوز ألي عضو من أعضاء لجنة

 شركات عامة. أربع

 للوفاء بمسؤولياتهم. ويجب  مؤهلون المراجعة يجب أن يضمن مجلس اإلدارة أن أعضاء لجنة

حديثة وذات صلة   حبراترئيس اللجنة،    عضوان على األقل من أعضاء اللجنة، بمن فيهما  أن يمتلك

 المحاسبة واإلدارة المالية. في مجال

  أو مديري أو موظفي أو مستشاري أو  عضو اللجنة أحد أعضاء مجالس إدارةيجب أال يكون

 .ذوي العالقة بالشركة  الطرافممثلي أحد ا منسوبي أو
 

 :مهام اللجنة  ▪

 :؛ على سبيل المثال ال الحصر ما يليالمراجعةوتشمل مهام لجنة 

الحسابات  مراجعيرفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة للموافقة على تعيين أو إعادة تعيين  .أ

الخارجيين المرشحين لديهم الخبرة الالزمة  المراجعينوقد يشمل ذلك التأكد من أن  الخارجيين.

 شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين. مراجعة حساباتفي مجال 

االلتزام بعد الحصول على عدم ممانعة كتابية من مؤسسة النقد  إدارة مديرتعيين أو إقالة  .ب

 . العربي السعودي

بعد الحصول على عدم ممانعة كتابية من  ةالداخلي المراجعة إدارة مديرتعيين أو إقالة  .ج
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 مؤسسة النقد العربي السعودي.

 لعليا للشركة.الخارجيين عن الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة ا المراجعينضمان استقالل  . د

وجود أي قيود على  عدم  ، وضماناضمان استقالل إدارة المراجعة الداخلية في أداء مهامه .ه

 نطاق عملهم أو أي عوائق قد تؤثر سلبا على عملهم. 

ضمان استقالل إدارة االلتزام في أداء مهامهم، وضمان أال توجد أية قيود على نطاق عملهم  . و

 
ا
 ملهم. ا على عأو أي عوائق قد تؤثر سلب

الخارجيين واإلدارة العليا   مراجعي الحساباتمناقشة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية مع   .ز

 . اعتمادهاللشركة قبل 

 مراجعة وتدقيق البيانات المالية السنوية والربع سنوية وتقديم توصيات بشأنها للمجلس.  .ح

 الداخليين والخارجيين.  المراجعيناستعراض خطة  . ط

 مراجعة واعتماد، ومتابعة تنفيذ خطة االلتزام. .ي

 مراجعة السياسات واإلجراءات المحاسبية الهامة وكذلك التعديالت التي قد تدخل عليها.  .ك

 الداخليين والخارجيين.  المراجعينالتنسيق بين  .ل

 الحسابات الخارجيين وتقديم توصيات بشأنها للمجلس.  مراجعيمراجعة تقارير  .م

 وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة. ةالداخلي المراجعةمراجعة تقارير إدارة  .ن

 مراجعة تقارير إدارة مراقبة وتقديم توصيات بشأنها للمجلس.  . س

 المراجعة دارة الخارجيين، وإ المراجعينقام به  التي األعمالتقييم كفاءة وفعالية وموضوعية  .ع

 .اللتزاما، وإدارة  ةالداخلي

مراجعة التعليقات الواردة من مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من جهات الرقابة  .ف

والتحكم المتعلقة بأي مخالفات تنظيمية أو إجراءات تصحيحية مطلوبة وتقديم توصيات بشأنها 

 للمجلس. 

 الداخليين والخارجيين إلجراءات الرقابة الداخلية. المراجعين مراجعة تقييم  . ص

 .العالقة األطراف ذوي  الشركة معمراجعة معامالت  .ق

 مراجعة تقارير خبير شئون التأمين وتقديم توصيات بشأنها للمجلس.  .ر

 .وتسعير الخبير اإلكتواري التأكد من التزام الشركة بمقترحات وتوصيات  . ش

النقد العربي السعودي وغيرها من الكيانات اإلشرافية  متابعة التقارير الصادرة عن مؤسسة .ت

 والرقابية المعنية وتقديم توصيات بشأنها للمجلس. 

ا للوائح الشركة  ةالداخلي المراجعةتحديد الراتب الشهري، العالوة واألجور األخرى إلدارة  .ث
ا

وفق

 الداخلية التي أقرها مجلس اإلدارة.

ا للوائح الشركة الداخلية  االلتزام جور األخرى إلدارةتحديد الراتب الشهري، والمكافآت واأل .خ
ا

وفق

 التي أقرها مجلس اإلدارة.

التأكد من وجود مدونة لقواعد السلوك للشركة مكتوبة ومعتمدة من قبل مجلس إدارتها  . ذ

 لضمان أن يتم القيام بأنشطة الشركة بطريقة عادلة وأخالقية.

ن قبل أو ضد الشركة وتقديم تقارير دورية متابعة الدعاوى القضائية المهمة المرفوعة م . ض
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 بشأنها إلى مجلس اإلدارة.

ضمان االستخدام والتحكم األمثل لتكنولوجيا المعلومات الالزمة إلصدار معلومات وبيانات   . ظ

 دقيقة وموثوق بها.

 

 

 :مسؤولية اللجنة  ▪

مسؤولون أمام مؤسسة النقد العربي السعودي، والمساهمين  المراجعةأعضاء لجنة  (أ

الصادرة   المراجعةبالشركة ومجلس اإلدارة عن تنفيذ أحكام هذا النظام وتنفيذ خطة عمل لجنة  

 بقرار من مجلس اإلدارة. 

يجب على أعضاء اللجنة، أثناء أداء مهامهم، إعطاء األولوية لمصلحة الشركة مقابل أي اعتبارات  (ب

 تؤثر على عملهم أو قراراتهم.  أخرى قد
 

 والمكافآت لجنة الترشيحات     4.4

 ضمن من يكون أن على أدنى، كحد من ثالثة أعضاء والمكافآت الترشيحات لجنة تتكون أن يجب •

 .اإلدارة مجلس رئيس هذه اللجنة يرأس أن يمكن وال مستقالن، عضوان المعينيناألعضاء 

مثل المديرين  لالختياربتحديد واقتراح المرشحين  والمكافآتيجب أن تهتم لجنة الترشيحات  •

ا للشروط 
ا

التنفيذيين وغير التنفيذيين، وتحديد نظام الحوافز وإقرار المقابل المادي وفق

 .المعتمدة من قبل اللجنة
 

 مهام اللجنة  ▪

باإلضافة إلى أي متطلبات تنظيمية أو رقابية أخرى، يجب أن تتضمن واجبات لجنة الترشيحات  

  :وال تقتصر على ما يلي   والمكافآت 

ا تقديم   .أ
ا

توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجنة اإلدارة وفق

 للمتطلبات التنظيمية والسياسات والمعايير المعتمدة.

مراجعة المهارات المناسبة المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة واللجان التابعة لها على أساس  .ب

لهذه العضوية، بما في ذلك الوقت الذي سنوي وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة 

 أو لجان مجلس اإلدارة. ينبغي أن يقضيه األعضاء في أنشطة مجلس اإلدارة و/

إجراء تقييم دوري لهيكل وتكوين مجلس اإلدارة ولجانه وتحديد نقاط الضعف بها والتوصية  .ج

 بحلول لها.

عدم وجود أي تضارب في تقييم ومتابعة استقالل أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وضمان  . د

 المصالح، بما في ذلك ضمان استقاللية األعضاء المستقلين، بشكل سنوي على األقل.

أعضاء مجلس اإلدارة، ولجانه، واإلدارة ومكافآت رئيس ووضع سياسات واضحة للمقابل المادي   .ه

 العليا. 

 تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة، ولجانه بشكل دوري. . و

 جلس فيما يتعلق باختيار وإقالة أعضاء اإلدارة العليا.تقديم توصيات إلى الم .ز
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وضع سياسة وإجراءات التعاقب للرئيس التنفيذي وغيره من كبار أعضاء اإلدارة العليا ومراقبة  .ح

 تنفيذ خطط وإجراءات التعاقب.

 العليا  مراجعة خطط التعويضات الخاصة بأعضاء اإلدارة . ط

 . والترشيحات بالمكافآتف القضايا المتعلقة تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن مختل  .ي

 تقييم أداء أعضاء المجلس ولجانه بشكل دوري  .ك
 

 لجنة االستثمارات  4.5

  وغير على موافقة مجلس اإلدارة، من أعضاء مستقلين  يجب تشكيل لجنة االستثمارات، بناءا

المسائل الهامة بصورة جماعية الخبرة الكافية لفهم  كما يجب أن تكون لدى أعضائها  مستقلين  

ا التأكد من أن جميع األفراد الذين يقومون 
ا

المتعلقة بسياسة االستثمار. يتعين على اللجنة أيض

 .بإجراء ومراقبة األنشطة االستثمارية لديهم مستويات كافية من المعرفة والخبرة
 

 :مهام اللجنة  ▪

تتضمن واجبات لجنة االستثمار و ال  باإلضافة إلى أي متطلبات تنظيمية أو رقابية أخرى، يجب أن  

 :تقتصر على ما يلي
 صياغة سياسة االستثمار ومراجعة تنفيذها بشكل ربع سنوي. .أ

 مراجعة أداء كل فئة من فئات األصول. .ب

 مراقبة المخاطر الكلية لسياسة االستثمار. .ج

 تقديم تقرير مراجعة األداء لمجلس اإلدارة. . د

التزام جميع األنشطة االستثمارية بمتطلبات نظام االستثمار الصادرة عن مؤسسة   التأكد من .ه

 النقد العربي السعودي وأية قوانين ولوائح أخرى معمول بها
 

 لجنة إدارة المخاطر.    4.6

ل مجلس اإلدارة لجنة إلدارة المخاطر وأن
ّ
ن أعضاءها وفق يجب أن يشك

ّ
 لآلتييعي

ا
  : ا

 تعيين األعضاء   ▪

 وبعد الحصول على عدم  تالمجلس أعضاء اللجنة وفقا لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآ يعين

 .ممانعة مؤسسة النقد الكتابية 

  برئاسة عضو غير تنفيذيكحد أدنى ، و ( أعضاء 3) منتتألف لجنة إدارة المخاطر. 

 المناسبةأعضائها المعرفة المالية وإدارة المخاطر  يجب أن يتوفر في. 

  أو بناء على توصية من لجنة الترشيحات  رئيس اللجنةيجوز للمجلس بناء على طلب من

 .مع إبداء األسباب التي تبرر هذا التعيين  من خارج مجلس اإلدارة والمكافآت تعيين عضو

  جميع متطلبات ومعايير وشروط تعيين أعضاء مجلس اإلدارة واللجان  أخذ يجببصفة عامة

 .بعين االعتبار

  اجتماعات اللجنة ألكثر من ثالث مرات متتالية دون  في حال تغيبه عنيعتبر العضو مستقيال

 أو مجلس اإلدارة . تقديم عذر مقبول من قبل اللجنة

  تعيين عضو آخر بنفس الشروط وال المجلسعضوية أحد أعضاء اللجنة يتولى  انتهاءفي حال 
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 .وسوف يكمل العضو الجديد مدة سلفه

 عند لحضور االجتماعات، و مستشاريهاأو  الشركة يجوز للجنة أن تدعو أي المديرين أو موظفي

 .الحاجة لذلك 

  تسري األحكام الخاصة بانتهاء عضوية مجلس اإلدارة على أعضاء اللجنة ، ما لم يوجد نص ينص

 . على غير ذلك

 

 مهام اللجنة  ▪

يجب أن تتضمن واجبات لجنة إدارة    أخرى،  رقابية  أو  تنظيمية   متطلبات  أي  إلى   باإلضافة

 :المخاطر و ال تقتصر على ما يلي 

والمحافظة على مستوى مقبول من  تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة .أ

 . المخاطرة

 .فعاليته  على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم اإلشراف .ب

وتحديثها بناءا  ومراجعتهاتنفيذها  شاملة إلدارة المخاطر ومتابعة إستراتيجيةوضع  .ج

 . الداخلية والخارجية للشركةالمتغيرات على 

 مراجعة سياسات إدارة المخاطر.   . د

تنفيذ إطار إدارة المخاطر تعمل اللجنة نيابة عن مجلس اإلدارة في اإلشراف على  .ه

 وتقييم مالءمته. 

ضمان تخصيص الموارد والخبرات الكافية إلدارة المخاطر لتقديم تقارير مستقلة إلى  . و

مجلس اإلدارة واإلدارة العليا لضمان فاعلية إطار إدارة المخاطر المعتمد ، وقد يشمل 

 ذلك مناسبا. ذلك االستعانة بطرف ثالث الستكمال الموارد الموجودة حيثما كان

التأكد من أن إدارة المخاطر مدعومة من قبل تكنولوجيا ونظم معلومات كافية  .ز

لتمكينها من تحديد المخاطر وقياسها وتقييمها واإلبالغ عنها بطريقة دقيقة وفي 

 وقت مناسب.

وتعرضها لها بشكل دوري )من خالل  إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر .ح

رفع التقارير إلى مجلس اإلدارة عن تفاصيل لتحمل على سبيل المثال( اإجراء اختبارات 

 التعرض للمخاطر والتوصية باتخاذ إجراءات إلدارتها.

ة إلى مجلس اإلدارة حول . ط
ّ
 للمخاطر والخطوات المقترحة  رفع تقارير مفصل

ّ
التعرض

 .المخاطر إلدارة هذه

 .بإدارة المخاطرتقديم المشورة للمجلس بشأن المسائل المتعلقة  . ي
 

 اإلدارة  .5

 

 الرئيس التنفيذي 

 لمجلس إدارة الشركة خالل السنة األولى من انتهاء خدماته 
ا
 ال يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيسا



 

26  
 
 

المهام الرئيسية التالية بما في ذلك أية مهمة أخرى  (CEO) التنفيذي الرئيس مسؤوليات تشمل

 :يكلف بها من قبل مجلس اإلدارة

 رؤية ورسالة واستراتيجية الشركة. وضع 

  األهداف قصيرة وطويلة المدى والغايات والخطط والسياسات.وضع 

  تحويل أهداف وغايات الشركة إلى خطط قصيرة وطويلة المدى، بما في ذلك تخطيط القوى

 العاملة والتوظيف والتنمية والشؤون المالية واإلدارية.

   تنفيذ الخطط الرئيسية والمعايير واإلجراءات، بما سماح بوالتقديم المشورة واإلرشاد والتوجيه

 يتفق مع السياسات المتبعة.

 .ضمان التنفيذ السليم للسياسات واإلجراءات العامة 

  
ا

  عن تقييم أدائها. تخطيط وتنظيم ومراقبة والتحكم في األنشطة العامة للشركة، فضال

  باألهداف المحددة، واتخاذ خطوات لضمان اتخاذ مراجعة النتائج التشغيلية للشركة، ومقارنتها

 التدابير المناسبة لتصحيح النتائج غير المرضية.

  اإلشراف على إنشاء شبكة تسويق واسعة، وبناء عالقات متينة مع شركات التأمين والعمالء

 المحتملين. 

 مل بيانات ، والتي سوف تشيهامراقبة جميع التقارير السنوية والبيانات المالية واإلشراف عل

 الميزانية العمومية، وقائمة التدفقات النقدية.والدخل، 

 .مراقبة كفاية وسالمة الهيكل المالي للشركة 

  توفير مستوى عال من التوجيه واإلدارة من استخدام الشركة للموارد، بما في ذلك األفراد

 واألصول المادية.

  نب التعديالت الالزمة لتحسينها.ااألعمال، إلى جتقديم أي اقتراحات تتعلق بتحسين مخرجات 

 .ا ألهداف وغايات الشركة
ا

 االجتماع بالمديرين التنفيذيين لضمان تنفيذ العمليات، وفق

  وكذلك الحفاظ على نظام االتصاالت فعال.واعتمادهاتقييم أنشطة التقارير اإلدارية ، 

 مالي والجمهور. تمثيل الشركة مع كبار العمالء والمساهمين والمجتمع ال 

  مفاوضات واالجتماعات واالتفاقيات، والحلقات الالتعريف بالشركة من خالل تمثيل الشركة في

 الدراسية. 

  إدامة العالقات مع المؤسسات الحكومية والعمالء المضمونين الرئيسيين، والحفاظ على

 التحالفات االستراتيجية مع شركة التأمين. 

 ا ألدائهم. تقييم موظفي الشركة والتوصية ب
ا

 الزيادة السنوية وفق

 
 ة الداخلي   المراجعة إدارة  5.1

 

كلف تأي مهمة أخرى  بما فيهاالداخلي المهام الرئيسية التالية  المراجعةتشمل مسؤوليات إدارة 

 مجلس اإلدارة: /المراجعةبها من قبل لجنة 

 لمعايير االسجالت، وااللتزام بالتشغيلية للتحقق من دقة الفنية وإجراء المراجعات المالية و

 والسياسات واإلجراءات.
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  مراجعة مدى كفاية أساليب إدارة مشروعات الشركة والتخطيط ونظم المعلومات من حيث

ا لذلك.  اتلتحسينبا، رفع التوصيات ثم الجودة، والتكلفة واالكتمال والدقة.
ا

 وفق

 ية بوضع الضوابط التي تضمن فحص وتقييم األنظمة المالية والمعلوماتية للشركة، والتوص

 موثوقية النظام وسالمة البيانات.

 دفاتر الحسابات واألنظمة المحاسبية للشركة للتحقق من كفاءتها وفعاليتها، واستخدام   فحص

 إجراءات المحاسبة المقبولة لتسجيل المعامالت.

  لنظم واإلجراءات، وإعداد تقارير لورفع التوصيات للتعديالت والتحسينات  المراجعةتجميع نتائج

ا لذلك.
ا

 مفصلة وفق

  متابعة وتقييم فعالية نظام الرقابة، وتحديد الممارسات غير الفعالة، والتوصية باتخاذ التدابير

 الالزمة إلدخال تحسينات على السياسات واإلجراءات.

  والتوصية بإجراء تغييرات المراجعةاستخدام األصول ونتائج تقديم التقارير إلى اإلدارة بشأن ،

 في العمليات واألنشطة المالية.
 

 وااللتزام القانونية  إدارة  5.2

 :بما فيهاالمهام الرئيسية التالية  وااللتزامالقانونية وتشمل مسؤوليات إدارة 

ورفع تقارير عن استمرارية  مراجعته بصفة دوريةالتزام الشركة والتأكد من أن تتم  الئحةتطوير  •

 . المراجعةتنفيذه للجنة 

تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر عدم االلتزام التي تواجهها الشركة، وتقديم المشورة/ التقرير  •

 حول هذه المخاطر.  المراجعةالرئيس التنفيذي ولجنة وإلى مسؤول المخاطر، 

فيما يتعلق بتطبيق وتفسير النظم واللوائح وتعليمات يم المشورة والمتابعة مع اإلدارة تقد •

  وتعاميم الجهات المعنية . 

توجيهات مكتوبة عن التنفيذ المالئم للقوانين والقواعد والمعايير، من خالل السياسات  وضع •

 التزام الشركة. الئحةواإلجراءات في 

منتظم بشكل  من خالل إجراء تقييم واختبار مخاطر عدم االلتزام    ئح  بالنظم واللوامتابعة االلتزام   •

 . المراجعة وشامل، وإعداد التقارير بشكل دوري إلى الرئيس التنفيذي للشركة ولجنة 

إلجابة على لقوانين والقواعد ، واباتثقيف الموظفين المعنيين، فيما يتعلق بااللتزام  •

 اللتزام.اب الخاصة الموظفين  استفسارات

هيئة التنسيق مع الجهات الخارجية المعنية، بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي،  •

 .مجلس الضمان الصحي ، وزارة التجارة والصناعة، السوق المالية

 التأكد من أن تتم عمليات الشركة والعمل بما يتفق مع قوانين ولوائح التأمين المحلية.  •

 . لجنة المراجعة/ مجلس اإلدارةأي مهمة أخرى يكلف بها من قبل  •

 
 إدارة المخاطر  5.3

 تشمل مهام إدارة المخاطر على سبيل المثال وليس الحصر:

 تيجية إدارة المخاطر راتنفيذ إست 
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 التي قد تتعرض لها الشركة . المخاطر مراقبة 

 المخاطر ومراقبة وضبط وقياس وتقييم المخاطر لتحديد إلدارة فعالة وإجراءات سياسات وضع 

 والحد منها. 

 الخطوات التصحيحية واقتراح الناشئة المخاطر تحديد  
ّ
 وضبطها . منها للحد

 ضها المخاطر تحمل على الشركة قدرة تقييم
ّ

 التحمل  اختباراتإجراء  خالل منلها  ومدى تعر

 . دورية بصفة .المثال سبيل على

 وضع خطة للطوارئ. 

 بالشركة المخاطر إدارة وكفاءة نظام فعالية لضمان العليا اإلدارة مع التنسيق. 

 

 

 

 

 الخدمات الخارجية .  6

 مراجعي الحسابات  .6.1

المالية، وذلك  القوائملمراجعة  مراجعي الحسابات المعتمدينتقوم الشركة بتعيين اثنين من  •

لتحديد ما إذا كانت هذه البيانات المالية، ككل، حقيقية وعادلة بشأن الوضع المالي للشركة، 

 نتائج األعمال الخ

وتحديد وأتعابهما على الحسابات الخارجيين    مراجعيتعيين  ب  التوصية المراجعةيجب على لجنة   •

  أن يتم عرض التوصية على الجمعية العامة ، والتي تختص بتعيينهما . 

عن المخاطر الحالية المباشرة أو  الخبير اإلكتواريالحسابات مراجعة تقارير  مراجعييجب على  •

 واجه الشركة يمكن أن تالمستقبلية التي 

 
 اإلكتواري خدمات الخبير   .6.2

•  
ا
  اتشرك الشركة خبير

ا
  ااكتواري

ا
اإلحصائية واالكتوارية التي تتعلق  العملياتإلجراء مختلف  امعين

تسعير، وتقييم المخصصات واالحتياطيات المتعلقة باألصول والمطلوبات، وتقييم  ية البكفا

 إدارة المخاطر الشاملة الخ

 :المهام التالية اإلكتواري الخبراءيتولى  •

  مالي: المركز ال 

 الماليفحص المركز  -

 دراسة مدى كفاية االحتياطيات/ المطلوبات التقنية/ االلتزامات المستقبلية. -

 دراسة االستدامة، في ضوء التسعير والربحية لقطاع األعمال -

 .بهحساب هامش القدرة على الوفاء بالديون واإلبالغ  -

 يالمستقبلو الحاليمركز المالي الحول  ة السليمةلمعلومات والبيانات االكتواريا -

 .لشركةل
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 تحليل حساب التكلفة/ اإلدارة. -

  اإلبقاء على المخاطر 

 اإلبقاء على بالمخاطر كفاية تحديد مستوى  -

 تقييم برامج واستراتيجيات إعادة التأمين -

  التسعير 

 أسعار منتجات التأمين  -

فيما يتعلق   اإلكتواريالتسعير من قبل الخبير  و  األساس الفني  اعتمادو/ أو    إعداديجب   -

 . بحماية وتأمين االدخار

ا من تاريخ انتهاء السنة المالية  يعكس -
ا

التقرير السنوي، والذي يصدر خالل ستين يوم

 للشركة مدى كفاية تسعير منتجات التأمين.

 تحديد وضع سياسات االكتتاب اإليجابي والسلبي. -

 

   التقنية المخصصات 

 سنة. ، لكل ربعالتقنيةتقييم احتياطيات/ المخصصات  -

ا من تاريخ انتهاء السنة المالية  -
ا

يعكس التقرير السنوي، والذي يصدر خالل ستين يوم

 للشركة. التقنيةللشركة، مدى كفاية المخصصات 

  سياسة االستثمار 

 تقديم المشورة والتوصيات بشأن سياسة االستثمار. -

 تحليل عوائد االستثمار للشركة. -

 تحليل تنمية ملف التأمين. -

 .للمطالباتينبغي أن يعكس التقرير مدى كفاية مطابقة األصول  -
 

 الحالية أو طويلة لشركة إيجاد المخاطر ل اإلكتواريالخبير يجب على 
ا
ا على المدى، والتي قد تؤثر سلب

 
ا

 .المركز المالي للشركة، وتقديم تقرير بشكل عاجل إلى مجلس إدارة الشركة والمديرين مباشرة

الواردة في الالئحة التنفيذية لنظام شركات  االلتزاماتعامة يلتزم الخبير اإلكتواري بجميع بصفة  

 . االكتواريةالتأمين والئحة األعمال 
 اإلفصاح واإلعالن . 7

 اإلدارة   مجلس   تقرير   في   اإلفصاح  .7.1

 أن يتضمن التقرير ما يلي:يجب  ▪

الصادرة عن هيئة السوق المالية ،وكذلك األحكام  األحكام التي تم تنفيذها من الئحة حوكمة الشركات  •

 التي لم تنفذ، والمبررات لعدم تنفيذها. 

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة  •

 ومؤهالتهم وخبراتهم. 

 في مجالس أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشر •
ا
كة عضوا

 إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.
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عضو مجلس  –تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي  •

 عضو مجلس إدارة مستقل.  -إدارة غير تنفيذي 

 بمقترحات  –وبخاصة غير التنفيذين  – اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه  •
ا
علما

 المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها. 

وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد  •

 اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع.

تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه،  حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في  •

 والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة، إن وجدت. 

 لما هو منصوص عليه في المادة   •
ا
اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا

 الثالثة والتسعين من هذه الالئحة. 

يد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو ق •

إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي  

 وقوعها في المستقبل. 

ي نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة ف •

 مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. 

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

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس  •

ركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الش

 الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها.

 تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة، إن وجدت.  •

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء  •

 اضرين لهذه الجمعيات. مجلس اإلدارة الح

وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط،  •

 يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

سعة أعمالها، أو  وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو تو •

 وقف عملياتها والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة. 

المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية،   •

 أم مخاطر السوق وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

ونتائج أعمالها في السنوات المالية  خالصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول الشركة وخصومها  •

 الخم األخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.

 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.  •

إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها   •

 الشركة. 

 اسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. إيضاح ألي اختالف عن معايير المح •
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اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس ، والدولة المحل  •

 الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها. 

 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.  •

 توزيع أرباح األسهم. وصف لسياسة الشركة في  •

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة  •

الشركة وكبار التنفيذين وأقرباءهم  أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعين  

 المالية األخيرة.  من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار  •

التنفيذين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في 

 تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة. 

تعلقة بأي قروض على الشركة سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك، المعلومات الم •

 لقروض 
ا
وكشف بالمديونية اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادا

خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم 

 ض عل الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.وجود قرو

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

حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه 

 الشركة مقابل ذلك.

بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو   وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب •

 مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

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

ة المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها  المالية المتبقية، مع التمييز بين األوراق المالي

 شركاتها التابعة. 

قدت خالل السنة المالية األخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور   •
ُ

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ع

 فيه أسماء الحاضرين. 
ا
 كل اجتماع موضحا

 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.  •

 وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة.  •

 فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد  •
ا
معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا

أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، حيث تشمل 

وطبيعة هذه األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، أسماء المعنين باألعمال أو العقود، 

 وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذين عن أي  •

 مكافآت.

 ازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تن  •

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي   •

 مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها. 
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 طات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتيا •

 إقرارات بما يلي: •

عدت بالشكل الصحيح. 
ُ
 أ. أن سجالت الحسابات أ

فذ بفاعلية. 
ُ
عد على أسس سليمة ون

ُ
 ب. أن نظام الرقابة الداخلية أ

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

ى القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات عل •

 مجلس اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن   •

 يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

 
   الهامة ام باإلفصاح عن التطورات  االلتز  .7.2

إخطار الهيئة والجمهور دون تأخير بأي تطورات جوهرية في مجال نشاطها بشكل  الشركةيجب على 

عام والتي لها تأثير على األصول ـو المطلوبات أو المركز المالي أو على المسار العام ألعمال الشركة 

 :والتي قد

 .سعر سهم الشركة في  تغيرتؤدي إلى  •

ا على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها  •
ا
ا كبير

ا
 . تؤثر تأثير

ثم تحدد ما إذا كان هذا مدى أهمية المعلومة للمستثمرين ، الشركة  تقييم أن يجببصفة عامة  

 . أم ال التطور يقع ضمن نطاق اإلفصاح

 
 مراقبة اإلدارة واألداء  .8

 إرشادات عامة  .8.1

 :التوجيهية التالية بخصوص أداء حوكمة الشركاتتعتمد الشركة المبادئ 

داخل الشركة وعلى جميع هدف في جميع العمليات والمعامالت  ب  التركيز على تحقيق العدالة •

دارة التنفيذية وموظفيها، والسلطات التنظيمية واإلمثل مجلس ادارة الشركة،  المستويات

 وغيرها من الكيانات المعنية.

لبناء المصداقية. وينبغي أن تتضمن التقارير معلومات مفصلة   مثلىالوسيلة الالشفافية هي   •

 عن مصادر البيانات والمنهجيات. وينبغي جعل النتائج متاحة لجميع األطراف المعنية.

 مما  المشاركة، في تصميم برنامج للمتابعة،   •
ا
ا ما تكون األحكام سيزيد من مصداقية نتائجها. غالب

 من المصداقية. ازيد زيادة التشاور خالل اختيارهتتية، وسوف حول أساليب متابعة الحوكمة ذا

يمكن أن تقدم . وبالتقييملوثوق لأمر ضروري  هو جمع وتحليل المعطيات بشكل عميق •

يجب أن تبدأ شركة اإلنماء طوكيو مارين  المساعدة التقنية مساهمة هامة في هذا الصدد.

 ة، مع نمو القدرات.ركبالمزيد من األنظمة الم وتعمل على إنشاءنظم المتابعة 

العالقات بين اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة والمساهمين والجهات  ما يخصالمساءلة في •

 المعنية األخرى.



 

33  
 
 

 لطات.الفصل الفني والدقيق والواضح للمسؤوليات وتفويض الس •
 

 تقييم الحوكمة   8.2

أنظمة الحوكمة، ينبغي اعتماد اإلجراء التالي، مع العلم أن بمن أجل التحقق من التزام الشركة 

 :  وااللتزاممدير اإلدارة القانونية مسؤولية تنفيذ اإلجراء تقع على 

  الداخلية للوائح التحقق من االلتزام بالقانون المؤسسي للشركة وبأدوار وإجراءات الرقابة

 الحوكمة، وذلك باستخدام قوائم مراجعة تقييم الحوكمة

 على مسؤول االلتزام إعداد تقرير موجه إلى لجنة  -في حالة عدم االلتزام - ينبغي

 ، لتوضيح نقاط عدم االلتزام واإلجراءات التصحيحية الالزمة.المراجعة

 - .متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية، إن وجدت 

 

 التحديث    8.   3

 بأي للجمعية والتوصية األقل سنوي على بشكل هذه الالئحة اإلدارة مراجعة يجب على مجلس

 لتعديلها،  مقترحات

 يوم ( ٢١ ) خالل بالشركة الخاصة الحوكمة على الئحة تتم تعديالت بأي المؤسسة إشعار يتم أن على

 . التعديل اعتماد تاريخ من عمل


