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 بالرسوم البيانيةقائمـة 

 

 تشركاال: نظام حوكمة 1 الرسم البياني

  ونيااتحاد الخليج للتأمين التعشركة  الهيكل التنظيمي لحوكمة :2 الرسم البياني

 لجنة المراجعة أهم مهام :3الرسم البياني 

 حضور لجنة المراجعةالمعنيين ب :4الرسم البياني 

 المراجعة الخارجية مع عالقةال :5الرسم البياني 

 

  قائمـة الجداول

 

 لحةأصحاب المصهتمامات ا :1 جدول

 مجلس اإلدارة  لياتسؤوم :2جدول 

 مجلس اإلدارة أمين سروظائف ومؤهالت  :3جدول 

 لجنة المراجعةجتماعات ا ولاجدخطة مقتطفات من  :4جدول 

 الحصول على المعلومات :5جدول 

 .على اإلدارة تطرحأسئلة  :6 جدول

 لجنة المراجعةمن شكل/صيغة عيّنة  :7 جدول

 يفي التقرير السنو مساهمينالمقدم إلى ال لجنة المراجعةنشطة ألصيغة تقرير :8 جدول
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 مراقبة الوثيقة

 

 التاريخ مرجع التغييرات النسخة المؤلف

 2018ديسمبر   1 كوبرز ترهاوسبرايس و

    

    

 

 

 اتحاد الخليج للتأمين التعاونيشركة طار حوكمة إمراجعة واعتماد وثيقة 

 

 13/03/2019إعتماد الدليل من مجلس اإلدارة في إجتماعه بتاريخ تم  صالحية الموافقة

  تاريخ الموافقة

  تاريخ آخر تعديل

  لمراجعةاتاريخ 

  تآوالمكافرشيحات لجنة الت

  التعديالت التي تمتتسلسل 
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 ليةؤوإخـــالء مس

 . للتأمين التعاوني الخليج شركة اتحادل الخاص تخدامسلاله الوثيقة هذ كوبرز وترهاوسبرايس أعـّدت 

من قبل أي  اواالعتماد عليهها استخداملذلك ال يجوز  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني ت هذه الوثيقة لصالح عدّ أ

أدنى  كوبرز وترهاوسال تقبل برايس كما . شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني االشخاص المعنيين فى عدا شخص

ً ؤومس  كانت الستخدام هذه الوثيقة من قبل أشخاص أو شركات أخرى.  لية أيّا

شركة اتحاد الخليج للتأمين فرتها لها وإلكمال هذه الوثيقة على المعلومات التي كوبرز وترهاوس اعتمدت برايس 

 .التعاوني

كيد مستقل حول صحة ودقة وكمالية المعلومات التي استلمتها أللحصول على أي ت كوبرز لم تسع برايس ووترهاوسو

ال تقبل  ،ياغتها بُحسن نيةالبيانات الواردة هنا تم ص نّ أ، حتى وعليه بناءً  .شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيمن 

وال تأثير تلك األخطاء على وردت هنا  يالتتجاه أية أخطاء في المعلومات  ةمسؤوليأدنى  كوبرز وترهاوسبرايس 

 محتويات هذه الوثيقة. 

تجارياً. وعلى هذا األساس  قد تكون سرية أو حساسةهذه الوثيقة يجب التنويه إلى أن بعض المعلومات الواردة في 

ال تقبل برايس كما . خارجيةألطراف  في هذه الوثيقةمعلومات وردت عن فصاح اإلبالغة عند الحيطة الخاذ تافيجب 

تجاه العواقب الناتجة عن اإلفصاح بتلك المعلومات.ة مسؤوليأدنى  كوبرز وترهاوس



 

 

 

1 

 تمهيد
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حوكمة الشركة  دليل  

 والغرض من إطار حوكمة الشركة تمهيدال 1

 .الوفعّ ملتزم ، مثابر، وجود مجلس إدارة مستقلّ الشركات على  حوكمةتعتمد فاعلية 

لذلك يزود هذا اإلطار مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني باألسس الرئيسية لتأسيس، المحافظة على 

ومراقبة المعايير والسياسات الخاصة باألخالقيات، الممارسات المهنية وااللتزام المنتشرة في أرجاء الشركة. وبما 

شركة اتحاد الخليج للتأمين مجلس إدارة  عاتقو قواعد الحوكمة تقع على  فاء بالمتطلبات التشريعيةالو ليةؤومسأن 

التعاوني وبالتماشي مع القوانين والتشريعات واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، وزارة التجارة واالستثمار 

دولياً فيما يتعلق بحوكمة ومؤسسة النقد العربي السعودي وأهمية األخذ بعين االعتبار أفضل الممارسات المتبعة 

الشركات، أعّدت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني هذا اإلطار والذي يسلّط الضوء على كل ما يتعلق بحوكمة 

الشركة. حيث أّن التطبيق الناجح والفّعال لممارسات حوكمة الشركات يعتمد على ما هو أكبر من مجّرد اتباع 

هذه الوثيقة األطر األساسية لترسيخ مفاهيم هاّمة كالنزاهة في العمل، المسؤولية،  التشريعات وااللتزام بها؛ تقّدم

المعقولة. يوّضح إطار حوكمة الشركة هذا المسؤوليات واإلجراءات الضرورية والالزمة والتي   وممارسات العمل

 تعتبر حجر األساس للحصول على شركة ذات حوكمة ممتازة.  

 

وسيتم مراجعته ( اليوم/ الشهر/السنة) بتاريخاإلطار هذا شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني عتمد مجلس إدارة ا

 سنوياً بهدف التحقق من أن يكون مواكباً ألفضل الممارسات. 
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 اتشركالوكمة نظام ح
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حوكمة الشركة  دليل  

 نظام حوكمة الشركات  2

 

 اتشركالوكمة حنظام : 1 الرسم البياني

 

 للبنية الممثلة الكيانات بين العمل ونظمعالقات ال علىشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني حوكمة ل العام طاراإل يعتمد

 .الحوكمة لنظام التنظيمية

 

تقوم اإلدارة بتشغيله لتحقيق العائد  الذىرأس المال لتوفير المساهمين  فىتتألف العالقة بين المساهمين واإلدارة 

  .الشركة داءأ عنالمساهمين بتقارير دورية مالية وتشغيلية  بتزويدالمدراء  يقومكما  ،الستثمارات المساهمين المناسب

 

 دارةاإل مجلسعنى يُ  ويقوم بتمثيل مصالحهم.  يالذ اإلدارةفى مجلس  تتمثلكما يقوم المساهمين بانتخاب هيئة إشرافية 

يكون  وبذلك. شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيبمدراء ال داءأعلى  شرافواإل التفيذية دارةلإلبالتوجيه اإلستراتيجي 

بدوره مسؤول تجاه المساهمين  ووه دارةاإل مجلسن تجاه وهم مسؤول شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيمدراء 

 عبر الجمعية العمومية السنوية. 

 

شركة اتحاد يرّكز على العالقة بين  يخارج جانب شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيلحوكمة  العام رلإلطا كما

شركة اتحاد الخليج للتأمين ئك األفراد أو المؤسسات المنتفعة من لهم أوووأصحاب المصلحة،  الخليج للتأمين التعاوني

 مع المبرمةر التشريعات التي تسنّها الدولة أو العقود مباشرة أوغير مباشرة وقد تتعاظم مصلحتهم عب بصفة التعاوني

يشمل أصحاب المصلحة المستثمرين،  وأو عبر العالقة االجتماعية أو الجغرافية.  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

ي المنطقة الدائنين والموردين والمستهلكين والهيئات النظامية والمصالح الحكومية والمجتمع القاطن فووالموظفين، 

 .شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيالتي تعمل فيها 
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حوكمة الشركة  دليل  

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني التنظيمي لحوكمة  الهيكل 3

 

  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني حوكمة التنظيمي ل هيكل: ال2الرسم البياني 

 

حدث أعلى  بناءً ، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيللوضع الحالى ل اً مالئم المقترح أعاله هيكالً حوكمة اليمثل هيكل 

شركة اتحاد الخليج للتأمين  تغيرتأن نشير إلى أنه كلما  هميةاأل. ومن تكمة الشركاعالمية في حوال ممارساتال

 يتماشى مع توّسع الشركة في حينه. لحوكمة الهيكل ة كلما دعت الحاجة لمراجع التعاوني

 

 وأصحاب المساهمين تجاه اإلدارة مجلس ومساءلة اإلدارة مجلس في العليا اإلدارة مساءلة الشركة حوكمة هيكل يعكس

 .الصلة ذات الداخلية والسياسات األنظمة خالل من اآلخرين، المصلحة

 
 

وسنسرد بالتفصيل في الفصول . لهيكل التنظيمينة لالمكوّ عناصر الليات مسؤوتضب ألدوار وقنسرد أدناه تمهيد م

 ليات المناصب والهياكل الرئيسية للحوكمة.مسؤوالالحقة من هذه الوثيقة أدوار و

 
 لياتسؤواألدوار والم 3.1

   المساهمين 3.1.1

تزويد المساهمين بطريقة منتظمة بكافة المعلومات التي تمّكنهم من شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني يجب على 

يجب على كما . دوريةأن تكون تلك المعلومات كافية ووافية ومحّدثة بصفة  علىممارسة حقوقهم بصورة صحيحة، 

 المساهمون

 مجلس اإلدارة

 لجنة الترشيحات والمكافآت

 الرئيس التنفيذي

 اإلدارة

 قسم االلتزام قسم إدارة المخاطر
قسم المراقبة 

 الداخلية

المخاطرلجنة  لجنة المراجعة  اللجنة التنفيذية لجنة االستثمار 
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حوكمة الشركة  دليل  

الة للتواصل مع مساهميها ويجب أال تكون هناك محاباة بين وضع طريقة فعّ  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 المعلومات. توفير مساهم وآخر في 

 

، واسم شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيالمساهم هو أي فرد أو مجموعة أو شركة تملك سهم واحد أو أكثر في 

 .التصويت في الجمعيات العموميةو المشاركةهم ذات المستثمر وارد على شهادة األسهم، ومن حق كل مسا
 

أن تتجنب أية إجراء من شأنه إعاقة المساهم من ممارسة حقه في  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونييجب على كما 

أن تساعد وتسهّل للمساهم ممارسة حقه  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيالتصويت، بل على العكس يتوجب على 

 . بغض النظر عن حجم مساهمته يتفي التصو

 
  مجلس اإلدارة 3.1.2

لإلشراف على إدارة نشاط وشؤون  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونييتم انتخاب مجلس اإلدارة من قبل مساهمي 

والعمل شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني جدوى ستمرارية امن  أكدليات الرئيسية للمجلس التمسؤوالمن الشركة و

و  ، داخلياً األخذ بعين االعتبار مصالح أصحاب المصلحة اآلخرينوذلك مع دارة مصالح المساهمين بالُمجمل إعلى 

 . خارجياً 

 
 االدارة مجلس رئيس

 

 أعمال جدول وضع( الحصر ال المثال سبيل على) ذلك في بما المجلس، أنشطة لتنظيم اإلدارة مجلس رئيس تعيين تمي

 المجلس بين العالقات على واإلشراف اآلخرين، المجلس وأعضاء التنفيذي المدير مع بالتشاور المجلس اجتماعات

 للقوانين االمتثال وضمان األعلى الشركات حوكمة تعزيز في المجلس جهد ودعم والخارجية، الداخلية واألطراف

 .األوقات جميع في بها المعمول واللوائح

 
 

 لجنة المراجعة 3.1.3

الخارجية تعلق بنُظم المحاسبة والمراجعة يفيما  يشرافدوره اإلمساعدة مجلس اإلدارة في بلجنة المراجعة  تقوم 

شركة اتحاد الخليج االلتزام بالقوانين واللوائح المطبقة على ضافة الى . باإلرفع التقارير المالية عموماً  نظمالداخلية وو

في دارة اإلمساعدة مجلس كذلك تقوم اللجنة بولشركة. بالنظم واللوائح الداخلية لسلوك اوااللتزام  للتأمين التعاوني

بصفة الرئيسية للشركة ر دارة المخاطإوتحديد ومراقبة دارة الشركة إ يالمسموح به ف المخاطر مدى قبول تحديد

  .منتظمة
 

 والمكافآت اتلجنة الترشيح 3.1.4

يتعلق بتحديد األفراد المؤهلين  فيما يشرافدوره اإلمساعدة مجلس اإلدارة في بوالمكافآت  اتلجنة الترشيحتقوم 

لى إضافة باإلمجلس حول المرشحين من قبل أصحاب المصلحة، للوتقديم توصياتها  دارةإ ليصبحوا أعضاء مجلس

كافأة المتصلة بمموراألعلى كافة . كما تشرف اللجنة لمجلسمن لجان المرشحي كل لجنة  توصياتها إلى مجلس اإلدارة

 .شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيطار حوكمة إتحسين  ي. كما يكون للجنة دور فكل عضو مجلس ومسؤول تنفيذي
 

 التنفيذية اللجنة 3.1.5

الغرض الرئيسي من اللجنة التنفيذية هو مساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ خطط وسياسات وقرارات المجلس االستئمانية 

ومبادئها التوجيهية. اللجنة التنفيذية مسؤولة عن تنفيذ  واالستراتيجية والمولدة بما يتفق مع رؤية المنظمة ورسالتها

إرادة المجلس، مع مستوى مناسب من المدخالت من المجلس قبل اتخاذ القرارات، والتمثيل المناسب للخطاب إلى 

 ،توجيه عملية االختيار واإلشراف والتقييم للرئيس التنفيذي ،المجلس، والتصويت من قبل المجلس عند االقتضاء

 م استعراض األداء السنوي للرئيس التنفيذي للمجلس.يقدت إلضافة إلىبا
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حوكمة الشركة  دليل  

 المخاطر إدارة لجنة 3.1.6

يتمثل الهدف الرئيسي للجنة إدارة المخاطر في مساعدة مجلس اإلدارة في تحديد المخاطر التي قد تعرض الشركة 

المخاطر وتقييم فعاليتها وتحديد للخطر والحفاظ على بيانات مخاطر مقبولة للشركة واإلشراف على نظام إدارة 

 .استراتيجية شاملة إلدارة مخاطر الشركة ومراجعة سياسات إدارة المخاطر

 االستثمار  لجنة 3.1.7

الغرض األساسي من لجنة االستثمار هو مساعدة مجلس اإلدارة في صياغة االستثمار ومراجعة تنفيذه على أساس 

وتقديم تقرير  اإلجمالية لسياسة االستثمار ، ومراقبة المخاطرربع سنوي، ومراجعة أداء كل فئة من فئات األصول

مراجعة األداء إلى مجلس اإلدارة. باإلضافة إلى ذلك ، تساعد لجنة االستثمار مجلس اإلدارة في ضمان امتثال األنشطة 

قوانين وأنظمة  االستثمارية اإلجمالية لمتطلبات "الئحة االستثمار" الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وأي

 أخرى معمول بها.

 الرئيـس التنفيـذي 3.1.8

ألصول ن التشغيل الفعال تجاه مجلس اإلدارة ع الً مسؤو شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيل الرئيس التنفيذييكون 

الرئيس التنفيذي ويعمل مجلس اإلدارة.  دهاة للشركة والسياسات التي اعتمبما يتماشى مع اللوائح الداخليلشركة ا

  .للشركة التنفيذية دارةاإلبين مجلس اإلدارة وفريق  كحلقة ربط

 

 حق له وسيكون بانتظام اإلدارة مجلس اجتماعات سيحضر اإلدارة؛ مجلس من اً جزء التنفيذي الرئيس كان إذا

 .المجلس اجتماعات خالل يتم تصويت سيناريو أي في التصويت
 

 مجلس اإلدارة  أمين سر 3.1.9

التحقق من أن مجلس اإلدارة يحصل  همهاأو ل مع أعضاء المجلس عن مهام محددةمسؤومجلس اإلدارة  سرأمين 

يلعب ذلك. تعكس سجالت مجلس اإلدارة  أنالحرص على وذ واجباته النظامية، لتنفي الكافيةعلى المشورة والموارد 

 .الدورية لسياسات وممارسات حوكمة الشركة ، االمتثال، والمراجعةرتطويالفي  هاماً  مجلس اإلدارة دوراً  أمين سر

القانونية ذات العالقة مجلس اإلدارة في التحقق من أن المجلس يتقيّد بكافة المتطلبات  أمين سريساعد ذلك، إلى  إضافةً 

 تحت مجلس اإلدارة وإدارياً تحت المدير التنفيذي.  مجلس اإلدارة وظيفياً  أمين سريعمل و . فى الشركة يبدوره الرقاب

 
 وظيفة المراجعة الداخلية 3.1.10

والمراقبة الداخلية بالشركة حوكمة من فعالية نظام التحقق الدارة في مساعدة مجلس اإلبوظيفة المراجعة الداخلية  تقوم

شركة اتحاد الخليج عبر تقديم خدمات استشارية موضوعية ومستقلة ومهنية بما يتماشى مع قيم للشركة ويتم ذلك 

الداخلية  لعملياتلمستقل تقييم كما تقدم وظيفة المراجعة الداخلية  .وأخالقيات ومعايير مهنة المراجعة للتأمين التعاوني

رة المراجعة الداخلية للشركة وظيفياً تحت داتقع إ و. االدارة التابعة لمجلس لجنة المراجعةمقدمة لكخدمة بالشركة 

 لرئيس التنفيذي. لمراجعة وإدارياً تحت الجنة ا

 
 اإلدارة التنفيذية  3.1.11

تتضمن ي والت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني دارةإلليات اليومية مسؤوهو االضطالع بالالتنفيذية اإلدارة  ورد

وجه أ ىلومن ثم ترجمة ذلك التوّجه إ، كة واعتمادهرستراتيجي للشاإلدارة حول التوّجه اال مجلسلتقديم توصياتها 

 صول المملوكةواأل البشرية والماليةالشركة  لمواردمثل عن طريق التوظيف األ دارات الشركةإالعمل المختلفة ب

.عماللنتائج األالمنشودة  هدافاألتحقيق بما يضمن  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيل



 

 

 

4 

 مبادئ حوكمة

اتحاد الخليج للتأمين التعاوني شركة
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  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيحوكمة  مبادئ 4

 الغرض 4.1

في ا نوتتمثل فلسفت. لةمسؤوافة والة وشفّ بتطوير ممارسات حوكمة فعّ  التعاونيشركة اتحاد الخليج للتأمين تلتزم 

 ،واالستثمارالتجارة وزارة تساعد الشركة على االمتثال للقوانين واألنظمة التي تشرعها  بتبني ممارساتحوكمة ال

 التشريعات األخرىومتطلبات الوأفضل الممارسات العالمية وومؤسسة النقد العربي السعودي  ةهيئة السوق المالي

يجب إطالع . نشطتهاأو  كةرعلى الش يلاإلشراف الفعتحقيق واءة ارة في تنفيذ مهامه بصورة بنّ مجلس اإلد لمساعدة

يوم بالتقويم  360المساهمين على قانون حوكمة الشركة المنفّذ بالتماشي مع مؤسسة النقد العربي السعودي خالل 

. 21/5/2015الميالدي من تاريخ إصدار لوائح حوكمة الشركات الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 

وتقديم نسخة الجمعية العمومية للموافقة عليه بأول اجتماع لها،  على مجلس اإلدارة إطالع قانون حوكمة الشركة على

 الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية. يوم عمل من تاريخ  21أيضاً لمؤسسة النقد العربي السعودي خالل 

 

يشارإليها هنا )شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني "المجلس"(  يشار إليه هنا وفيما يلي بـى مجلس إدارة )لذلك، تبنّ 

 مدى الطويل. للمساهمين على االشركة ل لتعزيز قيمةبما يهدف حوكمة التالية ال"( مبادئ وفيما يلي بـ "الشركة

 

قد تغييرات  جراءإو حوكمة الشركة بين الحين واآلخرلتلك المبادئ والّسمات األخرى  مراجعةينوي المجلس كما 

السوق ولوائح  للتداولقوانين ية ألتحقيق االلتزام ب مناسباً المجلس  اهحسبما تقتضي الضرورة وحسبما يرتكون مطلوبة 

 . المالية

 

و الممارسات لمبادئ لسمات مشتركة  وجودثبت  نه قدأإال حوكمة لليس هناك نموذج أوحد ل هأن الشركة يمانإورغم 

 اتمبادئ حوكمة الشرك نّ أال إ. وهذا ما تبنته الشركةاألساليب التي تنتهجها المؤسسات األخرى فى حوكمة للالجيدة 

افسي قوي في وضع تن بقىن تأمما يهيئ الشركة  فووتتغيّر طبقاً للظررة بطبيعتها وبالتالي يجب أن تتطوهي تطّوري

تفي باحتياجات الزمن وما يُستجد من كي ل حوكمتها لتطوير مبادئستسعى الشركة دائماً . لذلك في هذا العالم المتغيّر

  مساهمين.للمنفعة كبر ألتحقيق الفرص 

 

 
 حقوق المساهمين ووظائف الملكية الرئيسية 4.2

  تشمل: يو التويسهّل ممارسة المساهمين لحقوقهم األساسية  يحمي مجلس اإلدارة

 .تأمين طرق لتسجيل الملكية .1

 .تحويل أو نقل األسهم .2

 .وفي حينها منتظمةالحصول على المعلومات المتصلة بالشركة بصفة  .3

  .المشاركة والتصويت في االجتماعات العمومية للمساهمين .4

 .انتخاب وعزل أعضاء مجلس اإلدارة .5

 .المراجعة لجنةانتخاب وعزل أعضاء  .6

 .القانونيين المحاسبينانتخاب وعزل  .7

 تقاسم أرباح الشركة.  .8

القرارات المتصلة بتغييرات  لىقرارات وإطالعهم بصورة كافية علمشاركة في الفي اللمساهمين الحق كما يكون 

 ، مثل:فى الشركة جوهرية
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 .تعديالت الوضع القانوني للشركة أو تعديل عقد التأسيس أو ما في حكم ذلك من وثائق حاكمة للشركة .1

  .السماح بإصدار أسهم إضافية .2

 بيع الشركة.  عليه يترتب بمابما في ذلك نقل كافة أو ُمعظم أصول الشركة  نادرة الحدوثعمليات  .3

 لمعاملة المنصفة للمساهمينا 4.3

 األقلية والمستثمرين األجانب. مساهمي يحرص مجلس اإلدارة على معاملة كافة المساهمين بإنصاف بما في ذلك 

 

االدارة من مجلس يطلب على ذلك  المساواة. عالوةً على قدم  نفس فئة األسهمحاملي يُعامل كافة المساهمين من كما 

لديهم مصالح مادية مباشرة أو غير مباشرة في أية عملية أو مسألة  ذا كانإعما التنفيذيين اإلفصاح المدراء بار وك

 . الشركةتؤثر مباشرةً على 

 

هذه الحقوق قائمة  بقىتحقوقهم في التصويت قبل الدخول في استثمار مع الشركة، و على المستثمرين عطالإيجب 

  .القرار او اتخاذ هذأحتى تقوم الجمعية العمومية بتغيير حقوق التصويت و يكون للمساهمين دور فى مناقشة 

 

 العمومية للموافقة عليها من قبل للجمعيةالشركة يتم تقديم أية تغييرات في حقوق التصويت لمختلف فئات األسهم في 

 في األسهم المعنية إضافة إلى موافقة أية جهات حكومية معنية.  غلبيةاأل

 

 على أن تسمح عمليات وإجراءات اجتماعات الجمعية العمومية بمعاملة منصفة لكافة المساهمين الشركةتحرص 

 أو مكلفة.  تكون تلك اإلجراءات صعبةلإلدالء باألصوات، وأاّل 

 

يقع التعامل  و لمنع التداول الداخلي والتعامل المسيء لتحقيق مكاسب ذاتية. الالزمةكافة الخطوات  الشركةتتخذ 

واستغالل  دارة،صحاب حق اإلأالمساهمين بما في ذلك ؛ الشركةالمسيء عندما تكون لدى األشخاص عالقة وثيقة ب

سوق األسهم وهذا ة لفهو يتضمن ممارسات استغاللي التداول الداخليما أوالمستثمرين.  الشركةب رللضر هذه العالقة

 . الشركةبالطبع محظور من قبل 

 

لهم نشاط أو عالقة عائلية أو أخرى  أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ُملزمين بإطالع المجلس عندما يكون

 ينه فإعليه ف بناءً و .الشركةقد تؤثر على حكمهم فيما يتعلق بعملية معيّنة أو مسألة تؤثر على  الشركةخاصة خارج 

قرار يتصل بتلك  فال يجوز لذلك الشخص المساهمة في اتخاذ ؛اإلفصاح عن مصلحة مادية من قبل شخصحالة 

 . و ذلك لمنع تضارب المصالح العملية أو المسألة

 
  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيدور أصحاب المصلحة في حوكمة  4.4

دارة بحقوق أصحاب المصلحة كما وردت في الالئحة الداخلية للشركة أوعبر اتفاقيات متبادلة وسيشجع إليقّر مجلس ا

فى تعظيم قيمة الشركة وإفادة المجتمع من نشاطها عن طريق خلق وأصحاب المصلحة  الشركةبين المتبادل التعاون 

 . على اقتصاد الدولة داء المالى الجيد للشركة بما يعود بالنفعفرص العمل و استمرارية األ

 

من توصيل مخاوفهم بحرية إلى المجلس  ،أصحاب المصلحة، بما في ذلك الموظفين تمكينبوجوب  الشركةتؤمن 

أو غير أخالقية وال يجوز المساومة في حقوقهم فيما يتعلق بحرية توصيل أمور كهذه  ةير قانونيممارسات غية أحول 

 إلى المجلس. 

 
 اإلفصـاح والشفـافية 4.5

 الوضع المالي، بما في ذلك الشركةفصاح لكافة المعلومات المادية المتعلقة باإل أتحقيق مبد مل مجلس اإلدارة علىيع

 . ريتأخرها للمجلس بدون ذات وقت توفّ  يتاحة معلومات دقيقة و كاملة فإعن طريق  الشركةوأداء حوكمة 
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المعلومات المادية كمعلومات إن تعرضت لإلغفال أو التضليل قد تؤثر على القرارات االقتصادية  الشركةتعّرف و 

 . شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيل التي اتخذها مستخدمي تلك المعلومات بطريقة ال تخدم الوضع التنافسي

  

 :معلومات مادية عن -على سبيل المثال ال الحصر-اإلفصاح  أمبد يشملو 

 .النتائج المالية والتشغيلية للشركة .1

  .أهداف الشركة .2

 .ملكية كبيرة لألسهم وحقوق التصويت .3

  .صلة بالشركة ذاتأطراف ب مرتبطةعمليات  .4

 .الشركة داءأبما قد يؤثر على  المتوقعة مخاطرال وجهأ .5

 

بناًء على معايير  المتعلقة بنشاط الشركة يةلإعداد واإلفصاح عن كافة المعلومات الما ضمان على الشركةستعمل 

المراجعة  بعملية مرّخصومستقل  يخارجمراجع قانوني  سيقومعلى ذلك،  محاسبية ومالية عالية الجودة. عالوةً 

والمساهمين بضمان خارجي موضوعي من أن البيانات المالية تعكس  الشركةالسنوية بهدف تزويد مجلس إدارة 

ن تجاه مساهمي ولمسؤو نون القانونيوالمحاسبويكون شركة من مختلف الجوانب المالية. لل الوضع الماليبإنصاف 

 مهنة. على معايير ال بناءً بأداء مهام المراجعة المالية بحرص واحترافية  الشركةوملتزمين تجاه  الشركة

 
 ليات المجلسؤومس 4.6

دارة التنفيذية للشركة بما يحقق على اإلستراتيجي للشركة والمراقبة الفعالة اال التوجيهيحرص مجلس اإلدارة على 

على استيعاب كامل  بناءً شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني يعمل أعضاء مجلس إدارة لذا  مساهميها.مصالح 

 الشركةبُحسن نية وحرص وحصافة، وبما يخدم مصالح ن يتم أيجب  يداء دورهم الذالمعلومات الالزمة أل

يجب على المجلس معاملة جميع المساهمين بإنصاف أينما ستؤثر قرارات المجلس على مجموعات كما ومساهميها. 

 األخالقية بما يخدم أصحاب المصلحة. المعايير تطبيقعلى  الشركةمل مجلس إدارة كما يعمن المساهمين، مختلفة 

 

التنفيذية واللوائح ذات الصلة  وائحهمول ، نظام السوق الماليةل المجلس بالكامل ألحكام قانون الشركاتيجب أن يمتث

عند أداء واجباته كعضو في مجلس اإلدارة واالمتناع عن اتخاذ أو المشاركة في أي عمل  للشركة واللوائح الداخلية

 دارة شؤون الشركة.إليشكل سوء 

 

 :من ضمن وظائفه الرئيسيةيتوجب على المجلس تنفيذ اآلتي 

 

وضع أهداف و ،العملالموازنات السنوية وخطط والخطط الرئيسية، والشركة، ستراتيجية اوتوجيه  مراجعة .1

 واالستحواذمراقبة التنفيذ وأداء الشركة، كذلك اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية، واألداء، 

  .قائمة استثماراتمن  التخارجوأ

  .الحاجة حسب التغييرات وإجراء التعاوني للتأمين الخليج اتحاد شركةفعالية ممارسات حوكمة  مراقبة .2

 .سلف مكان خلف إحالل تخطيط على واإلشراف التنفيذيين كبارالمدراء واستبدال ومراقبة ومكافأة اختيار .3

 للشركة المدى طويلة المصالح مع يتماشى بما المجلس وأعضاء التنفيذيين المدراء كبار مصالح موازنة .4

 .ومساهميها

 .اإلدارة مجلس عضاءأمن سالمة وشفافية عملية ترشيح وانتخاب  التأكد .5
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المجلس والمساهمين بما في ذلك سوء  أعضاءمواقف تضارب المصالح المحتملة لإلدارة، و حلّ  و مراقبة .6

 .صلة ذات طرافأاستخدام أصول )أمالك( الشركة واإلساءة في عمليات تشمل 

 رجية،االخ المراجعة ذلك في بما التقارير، رفع وقنوات والمحاسبية المالية النُظم وأمانة سالمة من التحقق .7

 وااللتزام والتشغيلية، المالية والمراقبة ،رالمخاط دارةإنُظم  ماال سيّ  مالئمة مراقبة نُظم وجود من والتحقق

  .الشركة بنشاط والمعاييرالمتصلة بالقوانين

 .والمخاطبات اإلفصاح عملية على اإلشراف .8

 تحديد القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة. .9

 

 عبر ترشيح عدد كاف   الشركةعلى شؤون  على ممارسة ُحكم موضوعي مستقلّ  اً قادر المجلس أن من الشركة تتأكدس

. للمصالحتضارب تواجد احتمال على ممارسة ُحكم مستقل أينما ممن لديهم القدرة تنفيذيين المجلس غير المن أعضاء 

، ترشيح ذات الصلةليات الرئيسية سالمة التقارير المالية وغير المالية، مراجعة عمليات األطراف مسؤوومن تلك ال

وليات ن ناحية أخرى يجب تحديد نطاق مسؤوم ،المجلس تآتحديد مكافالتنفيذيين، و المدراءأعضاء المجلس وكبار

 من قبل المجلس.  المعلوماتتباعها واإلفصاح عن هذه االلجان وعدد أعضائها عند تشكيلها واإلجراءات المستوجب 

 الرقابة الداخلية 4.7

 ةدارإن أجل تقييم السياسات واإلجراءات المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية للشركة م ىيقوم المجلس بالموافقة عل

قوانين واللوائح ذات الصلة. ويجب للالشركة التي وافقت عليها الشركة واالمتثال  ةدارإحكام قواعد أالمخاطر، وتنفيذ 

تنفذ معامالت ن أجميع المستويات التنفيذية في الشركة، و ىن يكفل هذا النظام االمتثال لمعايير المساءلة الواضحة علأ

 حكام والضوابط ذات الصلة.لأل األطراف ذات الصلة وفقاً 

رتها داإوألغراض تنفيذ نظام الرقابة الداخلية المعتمد، تقوم الشركة بإنشاء وحدات أو إدارات لتقييم المخاطر و

  .وللمراجعة الداخلية 

دارتها إإدارات تقييم المخاطر و ألداء واجبات واختصاصات وحدات أو ةخارجي جهاتن تستخدم أيجوز للشركة 

 الشركة عن تلك الواجبات والكفاءات. ةوالرقابة الداخلية دون المساس بمسؤولي

ن الشركة وموظفيها ألمراجعة الداخلية بتقييم ورصد تنفيذ نظام الرقابة الداخلية والتحقق من ا ةدارإأو  ةتقوم وحد

 والتعليمات المعمول بها ولسياسات الشركة وإجراءاتها. نظمةيمتثلون للقوانين واأل

، التي توضح إنجازاتها واستنتاجاتها وتوصياتها، عماللحسابات ووثائق األا ةوتحتفظ الشركة بسجالت لتقارير مراجع

 .ه المسألةع اإلجراءات المتخذة في هذوجمي

 المحاسب القانوني 4.8

ء يمتلك الخبرة والمؤهالت الالزمة مستقل وكفُ  محاسب قانونيلى حساباتها السنوية إ ةتسند الشركة مهمة مراجع

عداد تقرير موضوعي ومستقل يقدم إلى المجلس والمساهمين، تحديد ما إذا كانت البيانات المالية للشركة تعبر إل

 .ةها في المجاالت الهامئبوضوح ونزاهة عن الوضع المالي للشركة وأدا

استيفاء  ةمن المجلس، شريط ةتوصيعلى  اجع الحسابات الخارجي للشركة بناءً ن الجمعية العامة العادية مرتعيّ 

 الشروط التالية:
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 .التدقيق ةمن لجن ةأساس توصي ىيقوم التعيين عل •

 .من قبل السلطة المختصة إليه المخولة بالصالحيات القانوني المحاسب يُفوَّض •

 .ال تتعارض مصالح مراجع الحسابات الخارجي مع مصالح الشركة •

 .ناال يقل عدد المرشحين عن اثن •

 يقوم مراجع الحسابات الخارجي بما يلي:

 مدين بواجبات الوالء والرعاية للشركة. •

 .ثيرة للشكوكعلق بالمسائل المخطار السلطة إذا لم يتخذ المجلس اإلجراءات المناسبة فيما يتإ •

عن  ييسر المجلس مهمته؛ ويكون مسؤوالً ن يدعو إلى عقد اجتماع للجمعية العامة إذا لم أالمجلس  منالطلب  •

ضرار الناجمة عن األخطاء التي يرتكبها في عن األخارجية تعويض الشركة، والمساهمين أو األطراف ال

نه يتحمل المسؤولية المشتركة إف ؛واحد محاسب قانونيإلى أكثر من  اً منسوب أوإذا كان الخط سياق التزامها.

 عن ذلك.



 

 

 

5 

حقوق المساهمين



             
 

   28  

 

حوكمة الشركة  دليل  

 لمساهمينحقوق ا 5

 الحقوق العامة للمساهمين 5.1

 م، وعلى وجه الخصوص:هالحقوق المتصلة بأسهم كل يكفل للمساهمين

 

 .الحق في تقاسم األرباح القابلة للتوزيع .1

 .العمومية قديم لمحة عامة عن محاضر الجمعياتالحق في ت .2

 .عند تصفيتها الشركةالحق في تقاسم أصول  .3

 .عن أسهمهمبغض النظر الحق في حضور الجمعيات العمومية،  .4

 .تعنيهم التي القرارات على - بالوكالة أوخالل التقنيات الحديثة  منشخصياً،  -والتصويت  ةالحق في المناقش .5

 .الملكية أو نقل التصرف باألسهم بالبيع أو اإلحالةالحق في  .6

جوهرية الوصول إلى معلومات واالستفسار عن وفي الحصول على  -عند الطلب وبصفة منتظمة  -الحق  .7

والئحته  نظام السوق الماليةتعارض مع يال  وبما الشركة،مصالح ب إضرارلشركة دون ومعلومات تخصهم عن ا

 .التنفيذية

 غير على األساس النظام ينص لم ما نقدية، حصص مقابل تصدر التي الجديدة باألسهم االكتتاب أولويةالحق في  .8

  .ذلك

بطال قرارات جمعيات المساهمين العامة إلالمسؤولية ضدهم  ىدعاو أعضاء المجلس ورفع ةالحق في مساءل .9

 .واللوائح الخاصة بالشركة قانون الشركاتعليها في  للشروط والقيود المنصوص والخاصة وفقاً 

 .همتجاه المسؤولية ىالحق في اإلشراف على أنشطة أعضاء مجلس اإلدارة، ورفع دعاو .10

 .ركةالحق في تسجيل اسمه في سجل المساهمين في الش .11

موقعها على من الالئحة الخاصة بالشركة واللوائح الخاصة بها ما لم تنشرها الشركة  ةطلب عرض نسخ .12

 .كترونياالل

 .الحق في ترشيح أعضاء المجلس وانتخابهم .13

للشركة  النظام األساسخالف ذلك في  ىنص علما لم يُ  النقد؛ مقابلاالكتتاب في األسهم الجديدة الصادرة  ةولويأ .14

 .نظام الشركة األساس( من 140أو عندما تقوم الجمعية غير العادية بمنع أولوية االكتتاب بناًء على المادة )

القرارات المتعلقة بتغييرات جوهرية في  بشأن كاف  طالع اوأن يكونوا على  القرارات، في المشاركة في الحق .15

 (3أسهم إضافية و بإصدار السماح  (2 تعديالت عقد التأسيس أو وثائق مماثلة حاكمة للشركة، (1، مثل الشركة

 .الشركةبيع  ه فعلياً األصول مما ينتج عن أهمكافة أو ملكية نقل  مثل غير اعتياديةعمليات 

بالقواعد بما في ذلك إجراءات  يتم إبالغهمالحق في المشاركة بفعالية والتصويت في الجمعيات العمومية، وأن  .16

  :تحكم اجتماعات الجمعية العمومية يالتصويت الت

  قبل  الجمعيات العمومية وجدول أعمالفي أوانها حول تاريخ ومقر وسيتم تزويد المساهمين بمعلومات كافية

سيتم اتخاذ  ما يتعلق بالمسائل التيعمعلومات الة كذلك كافعلى األقل من انعقادها، و       واحد وعشرين 

 . جمعيةال أثناء انعقادبشأنها  اتقرار

  بالمراجعة الخارجية، بما في ذلك أسئلة تتصل اإلدارة سئلة على مجلساألستتاح الفرصة للمساهمين لطرح 

في نطاق الحدود  قرارات، واقتراح الجمعية العمومية جدول أعمال، وإدخال بنود للمناقشة في ةالسنوي

 المعقولة. 
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 اإلدارة مجلس أعضاء إلى األسئلة وتوجيه الجمعية أعمال جدول في المدرجة الموضوعات مناقشةفي  حقال .17

 . الحسابات ومراجع

، اإلدارة مثل ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس ؛الشركةحوكمة بشأن  جوهريةقرارات الالالحق في المشاركة في  .18

 لجنة المراجعة و المحاسبين القانونيين.

المكون الرأسمالي التنفيذيين والمدراء وجهات نظرهم حول سياسة مكافأة أعضاء المجلس وكبار  إبداءالحق في  .19

 . ينلموافقة المساهماإلدارة والموظفين. كما تخضع هذه السياسة  أعضاء مجلس أجورفي مخطط  )حقوق الملكية(

 األمر المختصة القضائية الجهة من يطلبوا أن المال رأس من األقل على( 5%) يمثلون الذين مساهمينالحق لل .20

 ما الشركة شؤون في الحسابات مراجع أو اإلدارة مجلس أعضاء تصرفات من لهم تبين إذا الشركة على بالتفتيش

 .الريبة إلى يدعو

 
 الجمعية العامة للمساهمين 5.2

لألوضاع والظروف المنصوص عليها في قانون الشركات والئحته التنفيذية ولوائح  تجتمع الجمعية العامة العادية وفقاً 

 ةفي غضون األشهر الستة التي تلي نهاية السن ةاألقل في السن ىعل ةواحد ةعقد الجمعية العامة العادية مرالشركة. وتُ 

 .المالية للشركة

للحاالت المنصوص عليها في قانون  مجلس وفقاً من ال ةدعو ىعل تجتمع جمعيات المساهمين العامة والخاصة بناءً 

طلب  ىعل الشركات والئحته التنفيذية ولوائح الشركة. ويدعو المجلس الجمعية العامة العادية إلى االنعقاد بناءً 

( من %5تساوي ما ال يقل عن ) ماً أو عدد من المساهمين الذين يحملون أسه ةمراجعال ةأو لجن المحاسب القانوني

ن يدعو الجمعية إلى االنعقاد إذا لم يدعو المجلس الجمعية أ للمحاسب القانونيل المشترك للشركة. ويجوز س الماأر

 .المحاسب القانونيفي غضون ثالثين يوم من تاريخ طلب 

 قبل يالرئيس الشركة مركز يكون فيها التي المنطقة في توزع يومية صحيفة في العامة الجمعية النعقاد الدعوة تنشر

 المذكور الميعاد في الدعوة بتوجيه االكتفاء يجوز ذلك ومع. األقل على       واحد وعشرين ب لالنعقاد المحدد الميعاد

 واالستثمارالتجارة  وزارة إلى األعمال وجدول الدعوة من صورة وترسل. مسجلة بخطابات المساهمين جميع إلى

 .للنشر المحددة المدة خالل وذلك المالية، السوق في مدرجة الشركة كانت إذا السوق المالية هيئة وإلى

قبل االجتماع( وتاريخ عقد اجتماع        واحد وعشرين ما بين نشر اإلعالن ) ةعمال الجمعية العامة في غضون فترأ

 حافظةالمتوزع في  ةلكتروني أو في صحيفة يوميإلن تعلن الشركة ذلك من خالل الموقع اأ ةالجمعية العامة ، شريط

 .التي يوجد بها المكتب الرئيسي للشركة

عمال اجتماع الجمعية العامة كبند مستقل، وال يجمع بين مسائل أمن المسائل المدرجة في جدول  يفصل المجلس كالً 

عمال التجارية والعقود التي يكون فيها أعضاء المجلس أو طار بند واحد، وال يجمع بين األإفي  كبيراً  اختالفاً  ةمختلف

 األسهم بالنسبة للبند ككل. ةتصويت حمل ىطار بند واحد، لغرض الحصول علإالفائدة غير المباشرة في 

عمال الجمعية العامة عن طريق موقع الشركة أالمعلومات المتعلقة ببنود جدول  ىويسمح للمساهمين بالحصول عل

الجمعية العامة، وال  ةاإلنترنت، عند نشر الدعوة إلى اتفاقي ةشبك ىعلالسوق المالي السعودي وموقع  اإلنترنت ىعل

لتمكينها من اتخاذ قرار مستنير في  ةمراجعال ةوالبيانات المالية وتقرير لجنالمحاسب القانوني سيما تقارير المجلس و

 .عمال الجمعية العامةأتعديل جدول هذا الصدد. وتقوم الشركة بتحديث هذه المعلومات في حاله 
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الجمعيات  الة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة. ويجوز عقد اجتماعاتالمشاركة الفعّ  ةتتاح للمساهمين فرص

قراراتهم باستخدام أساليب التكنولوجيا  ىالعامة للمساهمين ويجوز للمساهمين المشاركة في مداوالتهم والتصويت عل

بقانون الشركات المتعلقة بالشركات المساهمة  بالقواعد واإلجراءات التنظيمية الصادرة عمالً  المعاصرة عمالً 

 المدرجة.

األسهم في اجتماعات الجمعية العامة، بما في ذلك اختيار  ةأكبر عدد من حمل ةتيسير مشارك ىويعمل المجلس عل

 المكان والوقت المناسبين لهذا االجتماع.

المحدد لعقد تحاق بالمكتب الرئيسي للشركة قبل الوقت لاصيل المساهمين الراغبين في االوتضمن الشركة تسجيل تف

 .خرآبأمرالقانون العام للشركة نص الجمعية، ما لم ي

 جمعيات تصدرها التي بالقرارات والتزامه األساس الشركة بنظام المساهم قبول يفيد كهاتملّ  أو األسهم في االكتتاب

 هذه على موافقاً  كان وسواء غائباً، أم حاضراً  كان سواء األساس، الشركة ونظام النظام ألحكام وفقاً  المساهمين

 .لها مخالفاً  أم القرارات

في مجلس  ال إذا كان عضواً إالتنفيذية للشركة  ةداراإلن يتدخل في عمليات المجلس أو في عمل أوال يجوز ألي مساهم 

لصالحياته أو ضمن الحدود  يكن تدخله من خالل الجمعية العامة العادية وفقاً دارته أو في فريقه اإلداري؛ أو ما لم إ

  س.واألوضاع التي يسمح بها المجل

األساس  الشركة نظام أو النظام ألحكام بالمخالفة المساهمين جمعيات تصدره قرار كل ؛الغير بحقوق اإلخالل عدم مع

 . باطالً  يكون

 حضور عن تغيب أو القرار هذا أصدرت التي المساهمين جمعية اجتماع في المخالف القرار على اعترض مساهم لكل

 .القرار إبطال أن يطلب مقبول بعذر االجتماع هذا

 بعد البطالن دعوى تسمع وال جميع المساهمين، إلى بالنسبة يكن لم كأن القرار اعتبار بالبطالن الحكم على يترتب 

 .المذكور القرار صدور تاريخ من سنة انقضاء

  العادية العامة الجمعية 5.3

 غير العامة الجمعية بها تختص التي األمور عدا فيما بالشركة المتعلقةر األمو بجميع العادية العامة الجمعية تختص

 جمعيات دعوة ويجوز للشركة، المالية النتهاء السنة التالية األشهرالستة خالل السنة في األقل على مرة وتنعقد العادية،

 .ذلك إلى الحاجة دعت كلما أخرى عادية عامة

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

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

أو أكثر من الممثلين للعمل كمشرف  واحداً  اأن يفوض ،يةسوق المالال هيئة وكذلك ،واالستثمارالتجارة  لوزارة يجوز

 .لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة لضمان االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها

 على الشركة رأس مال ربع يمثلون مساهمون حضره إذا إال صحيحاً  العادية العامة الجمعية اجتماع انعقاد يكون ال

 .تتجاوز النصف أال بشرط أعلى، نسبة على األساس الشركة نظام ينص لم ما األقل،



             
 

   31  

 

حوكمة الشركة  دليل  

 الثالثين خالل يعقد ثان   اجتماع   إلى الدعوة وجهت العادية، العامة الجمعية اجتماع لعقد الالزم النصاب يتوافر لم إذا

 .النظام في عليها المنصوص بالطريقة الدعوة هذه وتنشر السابق لالجتماع التالية يوماً 

 ذلك يجيز أن بشرط األول، االجتماع النعقاد المحددة ةالمدّ  انتهاء من ساعة بعد الثاني االجتماع يعقد أن أيضاً  يجوز

 في. االجتماع هذا عقد إمكانية عن اإلعالن يفيد ما األول االجتماع لعقد الدعوة تتضمن وأن للشركة، األساس النظام

 .فيه الممثلة األسهم عدد كان أياً  صحيحاً  الثاني االجتماع يكون ؛األحوال جميع

 . ذلك بعد انتخابه إعادة ويجوز سنوات ثالث تتجاوز ال لمدة اإلدارة مجلس أعضاء العادية العامة الجمعية تنتخب

 .اإلدارة مجلس من بطلب إنهائها أو المجلس عضوية انتهاء كيفية األساس الشركة نظام يبين

 على األساس الشركة نظام نص ولو بعضهم أو اإلدارة مجلس أعضاء عزل جميع وقت كل في العادية العامة للجمعية

 مقبول غير لسبب العزل وقع إذا بالتعويض بالمطالبة الشركة تجاه المعزول العضو بحق دون إخالل وذلك ذلك، غير

 .مناسب غير في وقت أو

 يترتب عما الشركة قِبَل من مسؤوالً  كان وإال مناسب؛ وقت في ذلك يكون أن بشرط يعتزل، أن اإلدارة مجلس لعضو

 . أضرار من االعتزال على

 : اآلتية الحاالت في لالنعقاد العادية العامة الجمعية دعوة المختصة الجهة من بقرار جوزي

 السنة النتهاء التالية الستة األشهر خالل السنة في األقل على مرةوهي  لالنعقاد، المحددة المدة انقضت إذا 

  دون انعقادها. المالية،

 ثالثة أعضاء. عن اإلدارة مجلس أعضاء عدد نقص إذا  

 إدارة الشركة في خلل وقوع أو األساس، الشركة نظام أو النظام ألحكام مخالفات وجود تبين إذا.  

 الحسابات طلب مراجع تاريخ من يوماً  عشر خمسة خالل العامة الجمعية النعقاد الدعوة المجلس يوجه لم إذا 

 .المال رأس من(  5%) األقل على يمثل المساهمين من عدد أو المراجعة لجنة أو

 الجمعية لدعوة المختصة الجهة إلى طلب تقديم األقل على المال رأس من( 2%) يمثل المساهمين من لعدد يجوز

  .المادة في عليها المنصوص الحاالت من أي توافر إذا لالنعقاد، العادية العامة

 تتضمن أن على طلب المساهمين، تقديم تاريخ من يوماً  ثالثين خالل لالنعقاد الدعوة توجيه المختصة الجهة على

 .عليها المساهمون يوافق أن المطلوب والبنود الجمعية جدوالً بأعمال الدعوة

 :وتكون للجمعية العامة العادية اختصاصات في شؤون الشركة، وال سيما ما يلي

  .دارةعضاء مجلس اإلأتعيين وفصل  .1

عمال التجارية والعقود التي في األ ةأو غير مباشر ةمباشر ةن يكون له مصلحأب ةدارمجلس اإلالسماح لعضو  .2

 .حكام قانون الشركات ولوائحه التنفيذيةأل يتم تنفيذها لحساب الشركة، وذلك وفقاً 

من  يأقد تؤدي إلى التنافس مع الشركة أو التنافس في  ةأنشط أيةبالمشاركة في  ةدارالسماح لعضو مجلس اإل .3

 .حكام قانون الشركات ولوائحه التنفيذيةأل أنشطتها، وذلك امتثاالً 
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حكام قانون الشركات ولوائحه التنفيذية والقوانين األخرى ذات الصلة واللوائح رصد امتثال أعضاء المجلس أل .4

ركة؛ شؤون الشإدارة حكام أو سوء ي ضرر قد يحدث نتيجة النتهاك هذه األأالكشف عن -التنظيمية للشركة؛ 

بقانون الشركات  في هذا الصدد عمالً  ةتحديد المسؤولية الناجمة عن ذلك والقيام باإلجراءات التي تراها مناسب

 .ولوائحه التنفيذية

 .التنفيذيةلوائحه حكام قانون الشركات وأل وفقاً  ةمراجع ةتشكيل لجن .5

 للشركة. قوائم الماليةالعلى الموافقة  .6

 .دارةالموافقة على تقارير مجلس اإل .7

 .في مقترحات المجلس فيما يتعلق بطريقه توزيع األرباح الصافيةاتخاذ القرار  .8

 .تقاريرهم ىوالموافقة عل ستبدالهمتعيينهم، وا ةعادإو  مكافآتهمللشركة، وتحديد  حاسبين قانونيينتعيين م .9

 صعوبات ةيأاتهم وواجبللشركة عند أداء المحاسبون القانونيون ت واألخطاء التي ارتكبها النظر في المخالفا .10

الكتب  ةدارتها من مراجعإالخارجيون للشركة، فيما يتعلق بتمكين مجلس الشركة أو  نومراجعالبلغ عنها أ

في  ما يراه مناسباً على والسجالت وغيرها من الوثائق والبيانات واإليضاحات الالزمة ألداء واجباتهم، والرد 

 .الموضوعهذا 

س المال المساهم المدفوع أ( من ر%30االحتياطي القانوني عندما يصل إلى مبلغ يساوي )االمتناع عن إلغاء  .11

مالية التي تكون أسهم الشركة في السنوات ال ةحملعلى للشركة، وحل توزيع الفائض من هذه النسبة المئوية 

 .ةصافي ال تدر أرباحاً فيها الشركة 

ن يستند استخدام هذا االحتياطي أ ةلغرض محدد، شريط ستخدام االحتياطي التوافقي للشركة، إذا لم يخصصا .12

 .األسهم ةحملعلى الشركة أو على إلى اقتراح يقدمه المجلس ويستخدم بطرق تعود بالفائدة 

 .تشكيل احتياطيات أخرى إلى جانب االحتياطي القانوني واحتياطي التراضي والتخلص .13

ي من أ ةلصالح موظفي الشركة أو لمساعد ةماعيتخصيص مبالغ من صافي أرباح الشركة إلنشاء منظمات اجت .14

 .( من قانون الشركات129للمادة ) هذه المؤسسات القائمة وفقاً 

من  شهراً  12ة خالل فتر  بقيد واحد أو عّدة قيود( من أصول الشركة، سواءً %50بيع أكثر من )على لموافقة ا .15

تاريخ أول صفقة بيع. وفي الحاالت التي يشمل فيها بيع هذه األصول ما يقع ضمن صالحيات الجمعية العامة 

 .غير العاديةالجمعية العامة  ةوافقمعلى غير العادية، يلزم الحصول 

  العادية غير العامة الجمعية 5.4

 :اآلتية باألمور يتعلق ما إال األساس، الشركة نظام بتعديل العادية غير العامة الجمعية تختص

  يلي:ما وخاصة شريكاً، بصفته يستمدها التي األساسية حقوقه من أي تعديل أو المساهم حرمان -أ

 أسهم إصدار خالل من أم نقداً  التوزيع كان سواء توزيعها، يتقرر التي األرباح من نصيب على الحصول .1

 .لها التابعة والشركات الشركة عاملي لغير مجانية



             
 

   33  

 

حوكمة الشركة  دليل  

 . التصفية عند الشركة موجودات من نصيب على الحصول .2

  .قراراتها على والتصويت مداوالتها، في واالشتراك الخاصة، أو العامة المساهمين جمعيات حضور .3

 . النظام أحكام وفق أسهمه في التصرف .4

  المسؤوليةدعوى  ورفع اإلدارة، مجلس أعمال ومراقبة ووثائقها، الشركة دفاتر على طالعاإل طلب .5

 .والخاصة العامة المساهمين جمعيات قرارات ببطالن والطعن اإلدارة، مجلس أعضاء على

 غير على األساس النظام ينص لم ما نقدية، حصص مقابل تصدر التي الجديدة باألسهم االكتتاب أولوية .6

 . ذلك

  .المساهمين جميع ذلك على يوافق لم ما للمساهمين، المالية األعباء زيادة شأنها من التي التعديالت - ب

 .المملكة خارج إلى الرئيس الشركة مركز نقل - ج

  .الشركة جنسية تغيير -د  

 :االختصاصات التالية غير العاديةتكون للجمعية العامة 

 للحاالت التي ينص عليها قانون الشركات ولوائحه التنفيذية. مال الشركة وفقاً  سأزيادة ر .1

للحاالت  الشركة إذا تجاوزت احتياجات الشركة أو في حاله تكبد الشركة خسائر مالية، وفقاً س مال أتخفيض ر .2

 التي ينص عليها قانون الشركات ولوائحه التنفيذية.

النحو المنصوص عليه في اللوائح الخاصة بها لتخصيصه على تشكيل احتياطي توافقي للشركة  فيالعزم  .3

 لغرض محدد، والتخلص منه.

 الشركة أو تصفيتها قبل نهاية المدة المحددة في اللوائح الخاصة بها.على المحافظة على العزم  .4

 شراء أسهم الشركة. ةعادإعلى الموافقة  .5

أو تحويل األسهم  ةشرائها، أو تحويل األسهم العادية إلى أسهم مفضلعلى إصدار األسهم المفضلة أو الموافقة  .6

بقانون الشركات  للوائح الشركة والقواعد واإلجراءات التنظيمية الصادرة عمالً  المفضلة إلى أسهم عادية وفقاً 

 بالشركات المساهمة المدرجة في القائمة. ةصلالذات 

إصدار صكوك الدين أو سندات التمويل القابلة للتحويل إلى أسهم، وذكر الحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن  .7

 .إصدارها مقابل هذه الصكوك أو األفعال

س المال أو جزء منها لموظفي الشركة، وللشركات التابعة أتخصيص األسهم التي يتم إصدارها عند زيادة ر .8

 .ي منهاألها أو بعضها أو 

لغير  ةولويمقابل النقدية أو إعطاء األ ةسماليأتعليق الحقوق الوقائية للمساهمين في االشتراك في الزيادة الر .9

عليه في اللوائح الخاصة  الشركة إذا كان ذلك منصوصاً ة في مصلحالمساهمين في الحاالت التي تعتبر 

 بالشركة.
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 في المتعلقة األمور في قرارات تصدر أن - لها المقررة االختصاصات عن فضالً  - العادية غير العامة للجمعية

 .العادية العامة المقررة للجمعية نفسها واألوضاع بالشروط وذلك العادية، العامة الجمعية اختصاصات

 نافذاً  المذكور القرار يكون فال المساهمين، من معينة فئة حقوق تعديل العادية العامة الجمعية قرار شأن من كان إذا

 المقررة لألحكام وفقاً  بهم خاصة جمعية في المجتمعين المساهمين هؤالء من التصويت حق له من عليه دقاص إذا إال

 .العادية غير العامة للجمعية

 األقل على المال رأس نصف يمثلون مساهمون حضره إذا إال صحيحاً  العادية غير العامة الجمعية اجتماع يكون ال

 .الثلثين تتجاوز أال بشرط أعلى، نسبة على األساس الشركة نظام ينص لم ما

 .األول االجتماع تاريخ من يوم ثالثين غضون في ثان اجتماع عقد من بد فال النصاب، يتحقق لم إذا

 تسمح الشركة لوائح كانت إذا األول االجتماع المحددة النعقاد المدة انتهاء من ساعة بعد الثاني االجتماع يعقد أن يجوز

 األول.جتماع بوضوح اال ذلك على نصي ذلك وب

 على الشركة مال رأس ربع يمثل المساهمين من عدد حضره إذا صحيحاً  الثاني االجتماع يكون األحوال، جميع في

 .األقل

واحد وعشرين في غضون  ينعقد ثالث اجتماع إلى دعوة هيوجيتم ت الثاني، االجتماع في الالزم النصاب يتوفر لم إذا

 .المختصة الجهة موافقة بعد فيه، الممثلة األسهم عدد كان أيًّا صحيحاً  لثالثا االجتماع ويكون ،       

 بزيادة متعلقاً  قراراً  كان إذا إال االجتماع، في الممثلة األسهم ثلثي بأغلبية العادية غير العامة الجمعية قرارات تصدر

مع  باندماجها أو األساس نظامها في المحددة المدة انقضاء قبل بحلها أو الشركة مدة بإطالة أو تخفيضه أو المال رأس

 .االجتماع في الممثلة األسهم ثالثة أرباع بأغلبية صدر إذا إال صحيحاً  يكون فال أخرى، شركة

  .األساس الشركة نظام تعديل تضمنت إذا العادية غير العامة الجمعية قرارات يشهر أن اإلدارة مجلس على

 في ممارسة حقوقهم والوصول إلى المعلومات للمساهمين التسهيل 5.5

 حتياطات الضروريواالجراءات ولوائحها الداخلية اإل شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيالنظام األساسي ليُحدد 

 ن كافة حقوقهم القانونية.والمساهم حتى يمارس اتخاذها

ستُتاح كافة المعلومات التي تمّكن المساهمين من ممارسة حقوقهم بصورة صحيحة وستكون تلك المعلومات شاملة 

يب فعالية في أكثر األسال الشركةوستستخدم  ؛ويجب تزويدهم بها وتحديثها بانتظام وفي األوقات المحددة ،وصحيحة

 لمساهمين. ل المعلومات المقدمةفيما يتعلق بأو تناقض  وجود تباين أو اختالفالتخاطب مع المساهمين، وال يجوز 

 حقوق المساهمين في األرباح 5.6

ويجب  والشركة؛األرباح وبطريقة تحقق مصالح المساهمين توزيعات سياسة واضحة تتعلق ب ةسيضع مجلس اإلدار

 الشركة تلتزم بتلك السياسة أثناء انعقاد الجمعية العمومية واإلشارة إليها في تقرير مجلس اإلدارة.إبالغ المساهمين 

 .وغيرها القانونية االحتياطيات عن التنازل بعد المساهمين على توزع التي األرباح صافي من نسبة بتعيين ساألسا

 .ةدارليها في تقرير مجلس اإلإ ةشارالعامة واإل ثناء انعقاد الجمعيةأاألسهم بهذه السياسة  ةويتعين إبالغ حمل
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 -ستُعطى للمساهمين إضافية أو أسهماً  نت نقداً كا سواء األرباح وتاريخ توزيعهاتوزيعات ستعتمد الجمعية العمومية 

قدت تداول في اليوم الذي انعالكما وردت في نهاية جلسة  مركز إيداع األوراق الماليةهم في ؤسماأ الواردة -لهم  كحق

 قرار تنفيذ اإلدارة مجلس على يتعين التي للفترة األقصى الحد تعيين المختصة السلطة على الجمعية العمومية.تلك فيه 

 .المساهمين على أرباح بتوزيع يتعلق فيما العادية العامة الجمعية

 



 

 

 

6 

مدونة السلوك 
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 مدونة السلوك 6

  الغرض 6.1

هذا الميثاق الخاص بسلوكيات وأخالقيات العمل )"الميثاق"( يشتمل على السياسات المتعلقة بالمعايير األخالقية لسلوك 

المتوقع منهم االمتثال  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيأعضاء مجلس اإلدارة، والمديرين التنفيذيين والموظفين ب

 نيابة عن الشركة. لها أثناء قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم

 

 المخاطرالغرض من هذا الميثاق هو تركيز اهتمام أعضاء مجلس اإلدارة )"مجلس اإلدارة"( والمديرين على جوانب 

األخالقية؛ وتوفير إرشادات للموظفين تساعدهم في التعرف على القضايا األخالقية والتعامل معها؛ وتوفير آليات 

 لإلبالغ عن السلوكيات غير األخالقية؛ والمساعدة في تعزيز ثقافة األمانة وقبول المساءلة.

 

قع كل المواقف/الحاالت التي قد تطرأ. لكن جدير بالذكر أنه ال توجد مواثيق أو سياسات كاملة يمكنها استباق وتوال

الشركة تتوقع من كل عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي وموظف أن يتصرف بالقدر الالزم والواجب من األمانة 

والنزاهة، ويكون صاحب حكم مهني مستقل، ويتجنب التصرفات المضرة الخاطئة في كل الواجبات والمسؤوليات 

 ركة.التي يقوم بها نيابة عن الش

 
 واللوائح والقواعد للقوانين متثالاال 6.2

 للقوانين والقواعد واللوائح التي تحكم الشركة. يتعين على أعضاء اإلدارة والموظفين أن يمتثلوا جميعاً 

 
 للميثاق متثالاال 6.3

يتوقع من كافة  إلى ذلك إضافةً  تزام به.لفهم هذا الميثاق واالوالموظفين  مجلس اإلدارةأعضاء من ضمن مسؤولية 

قد أي انتهاك أو مخالفة لهذا الميثاق . الميثاقلم يتطرق إليه  أي مجالعملهم بأمانة واستقامة في  الموظفين أن يؤدوا

مبادئ عامة ينص على  الميثاق. سابق إنذاردون  فصل من الخدمةاحتمال الإجراء تأديبي مالئم بما في ذلك  هاينتج عن

ال يمكنها أن تغطي كل الجوانب وليس مقصودها هذه المبادئ  ،تخاذ قرارات أخالقيةال ةعند الحاجإلرشاد الموظفين 

من اتخاذ أي  الشركةيمنع أو يقيّد  الميثاقوبالتالي ال شيء في  أن تغطي كل جانب فى بيئة العمل داخل الشركة.

في صريح بشكل قد ورد  السلوك ن كانإعما إجراء تأديبي حول أية مسألة تتصل بسلوك الموظف، بصرف النظر 

شركة اتحاد الخليج للتأمين مجلس إدارة على عاتق  يثاقالتفسير النهائي للم و تقع مسؤولية. ذكرأو لم ي الميثاق

 . التعاوني
 

 المصالح  تضارب 6.4

. قد يقع "تضارب الشركةوالموظفين اجتناب تضارب المصالح بين أنفسهم وبين  مجلس اإلدارةعلى أعضاء 

مدير  إدارة أو مصلحة خاصة لعضو مجلس -أو حتى يبدو تعارض أو تداخل  - أو تتداخل تتعارض" عندما المصالح

 تنفيذي أو عضو مجلس إدارة أو مدير لدى لحامصحالة تضارب نشأ الشركة ككل. قد تتنفيذي أو موظف مع مصالح 

كما ينشأ  بموضوعية وفعالية. ما تمنعه من أداء عملهمصلحة  ما يتصرف بطريقة أو تكون لديهموظف عند أي

منافع شخصية  أو أحد أقربائهم بتلقي أو موظف تضارب المصالح أيضاً عندما يقوم عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي

أو  -عند حدوث أي موقف أو ظرف قد يتخلله أو الموظف.  بسبب منصب أو وظيفة ذلك العضو أو المدير الئقةغير 

فوراً ورفعه إلى رئيس مجلس اإلدارة عنه اإلفصاح يجب تضارب في المصالح  -يتخلله قد يؤدي بشكل معقول إلى أن 

 .اإلدارة لمجلسالتابعة  المراجعةورئيس لجنة 
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 الهــدايا 6.5

رفضها  أوقد يعتبرإالّ إذا كانت الهدية بدون قيمة تُذكر  هدية من موّرد أو بائع أو مقاول أو عميل ةال يجب قبول أي

تتجاوز قبولهم أية هدية  ين الحصول على موافقة إدارتهم قبلعلى الموظفو. الشركةأو قد يضّر ب قةبالألصول ال منافياً 

في كافة ا للموردين والعمالء والبائعين. أيضاً على إعطاء هدايبالمثل وهذا ينطبق  .اً سعودي رياالً مئة وخمسين  تهاقيم

 عن قيمتها المادية.  األحوال يجب إبالغ اإلدارة عن كافة الهدايا بصرف النظر
 

 والدعوات الضيـافة 6.6

مثل وجبة غداء أو عشاء أو مناسبة وما في ُحكم ذلك إذا كان  بالعمل تعلقعموماً ال بأس من قبول ضيافة عادية ت

وكان الغرض منها التباحث في عمل حقيقي أو تقوية أواصر  ،وأثناء اجتماع أو جلسة مع عميل بطبيعته معقوالً 

 إن أمكن(.  اً عن هذا النوع من الضيافات )مسبق رؤسائهمالعمل، وعلى الموظفين إبالغ 
 

 أنشطة خارجية 6.7

أدائهم لعملهم ؤثر سلباً على ت وظيفية" أو إضافية خفية" أو "حرة" عمالالموظفين االنخراط في أية أيحظر على 

اً وكم اً كيفبالشركة  َـّ  أو المؤسسة ةوظيفلرعاية أو مساندة من الشركة لعلى  ويطتنأو  الشركة؛نافس أنشطة تأو  ؛ـ

 .لوازمهاأو  هاموارد وأ هامرافق وأ الشركةوقت أو تتداخل مع ستخدم تأو  الشركة؛ؤثر سلباً على سمعة ت، أو الخارجية

  
 مصالح في أعمال أخرى 6.8

 أو أي من أقاربهم أزواجهمأو أو الموظفين  اإلدارة مجلس ألعضاء أن يكونفي المصالح المحتمل تضارب ال من

مقرض أو مستثمر مثال: كية مباشرة أو غير مباشرة )ل"( مصلحة مااألقارب"بـ)يُشار إليهم جماعياً هنا المباشرين 

مرؤوسيه أثناء القيام من  أو عميل أو موّرد يتعامل معه الموظف أو أي ةمنافسجهة  معأو عضو مجلس إدارة( 

المديرين والموظفين اإلفصاح الفوري عن أي من هذه المصالح  ذلك ، يجب على جميعوبناًء على . بوظيفتهم بالشركة

إلى مشرفهم المباشر. وبالمثل ، يجب على جميع أعضاء مجلس اإلدارة اإلفصاح الفوري عن أي من هذه المصالح 

. باإلضافة إلى ذلك ، يجب على جميع كبار المديرين والموظفين مراجعةمجلس اإلدارة ورئيس لجنة ال إلى رئيس

و الكشف إلى مشرفه المباشر عن أي عالقة توظيف أو استشارة يقيمها أحد أفراد العائلة مع منافس، أو مع عميل أ

مجلس اإلدارة ورئيس  ذلك إلى رئيس ، يجب على أعضاء المجلس اإلفصاح عنبالمثلمورد يتعامل معه الفرد. و

 .مراجعةلجنة ال
 

 الفرص المتاحة للشركة 6.9

المشروعة عندما تُتاح لهم الفرصة لفعل ذلك.  الشركةمصالح  توسيعوالموظفين  اإلدارة مجلس أعضاء يتوجب على

 :ما يليوبالتالي يحظر على أعضاء المجلس والموظفين 

  أو مناصبهم بها معلوماتها  وأ الشركةمن الفرص التي أُتيحت عبر استخدام أمالك لحسابهم الشخصي االنتفاع

 مكاسبهم الشخصية. من أجل 

  الشركةالتنافس مع . 

 
 اإلفصاح عن توظيف األقارب 6.10

قارب وال ترغب في أن تكون طرفاً في عالقات متبادلة بين زمالء العمل. ومع ذلك يجب األتوظيف  الشركةال تمنع 

 تحت تأثير وجود عالقات شخصيةواقعين  –في عملهم  – والم ولن يكون أفراد الشركةيطة للتحقق من أن اتخاذ الح

مباشرة أو  أن يترأسواوالموظفين،  اإلدارة مجلس عضاءأل. ال يجوز، وعلى وجه الخصوص تربط بعضهم ببعض

بعالقات معهم أو ترقية أو مكافأة موظفين يرتبطون  ستبقاءفي قرارات تتعلق بتوظيف أو ا يشاركوا أي شكل آخر أنب

 ين،، المخطوبزواج، األاألقاربعالقات بين بأنها مصطلح "عالقة شخصية وثيقة"  الشركةشخصية وثيقة. تُفّسر 

، اآلباء واألمهات، األجداد، األعمام والعّمات، األخوال )وأبنائهم وبناتهم( تواواألخ وةاألخ ،األوالد، األحفاد
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لتقويض قدرة الفرد على اتخاذ قرارات مستقلة وغير  اوأية عالقات أخرى قد تكون مصدرهؤالء  خاالت وأزواجوال

 . الشركةعن  نيابةمنحازة 
 

 عالقات الموظف 6.11

 ببذل، مستواهم اإلداريوالموظفين، بصرف النظر عن مجلس اإلدارة كافة أعضاء  يقومأن  الشركةضي سياسة تتق

 التالية: المقاصدتحقيق ما بوسعهم ل
 

 تُحفظ له كرامته كإنسان افردباعتباره للعمالء والموردين والمقاولين  ندوبومأعامل  أو احترام كل موظف 

 . بمراعاته ومعاملته بشكل الئق
 

  اللون  وأكافة الموظفين والعمال والعمالء والموردين والمقاولين دون اعتبار للعرق في معاملة المساواة بااللتزام

 الجنسية أو اإلعاقة الجسدية أو الذهنية.  وأالمنشأ  وأالعمر  وأالدين  وأأنثى( أوالجنس )ذكر وأ

 المنشأ  وأالعمر  وأالدين  وأأنثى( أوالجنس )ذكر وأاللون  وألعرق توفير بيئة عمل خالية من التحرش على أساس ا

 .الجنسية أو اإلعاقة الجسدية أو الذهنية وأ
 

  مهاراتهم في العمل.  لتحسين -الشركة تتماشى مع احتياجات  - مناسبة للتدريبمنح الموظفين فرصة 
 

  ن للترقية. ون المؤهلوالموظف ُوجد، متى ما الشركةبين الموظفين، بما يتماشى مع احتياجات من تشجيع الترقيات 
 

 معرفة المدير لكل موظف )في مستويين مباشرين تابعين له( بصفة شخصية بهدف فتح قناة تواصل  من التأكد

 المباشر. مديره بخالفمديرين  علىبين المدير والموظف لطرح أرائه 
 

  باعتبارها فرصة لتحسين المهارات التعامل مع أية مقترحات من المستشارين الخارجيين بهدف تحسين العمليات

 خذها كانتقادات. بدالً من أ
 

  وصحية وآمنة.  مرتبةتوفير بيئة عمل 
 

 من شأنها جذب ومكافأة الموظفين  التي ة الموحدةعادلوالمزايا الوظيفية ال مكافآتلل ضمان توفير ممارسات

 .ستبقائهموا المؤهلين

 
 الســالمـة 6.12

توفير  الشركةهناك قوانين ولوائح تفرض على ذلك إلى  إضافةً  .ملتزمة بتوفير بيئة عمل آمنة لكافة الموظفين الشركة

واألشخاص اعضاء مجلس اإلدارة  . ولهذه األسباب، على الموظفينهمعن لمخاطرا موظفيها ودرءلالحماية والسالمة 

لدى الموظفين كان إذا ف. الشركةإرشادات وإجراءات السالمة التي تتبناها  أن يتبعوا الشركةالمتواجدين في مرافق 

تلك ل تنبيه رؤسائهمفعليهم  الشركةسالمة في أي من مرافق الصحة أو تتعلق بال مخاطرحول أو أسئلة مخاوف 

األسئلة إلى رئيس المخاوف او وبالمثل ، يجب على أعضاء مجلس اإلدارة إحضار هذه المخاوف بأسرع ما يمكن.

 مجلس اإلدارة.

 
 المعلومات السرية 6.13

عمالئها، ما لإليهم أو  ابه الشركةوالموظفين المحافظة على سرية المعلومات التي عهدت  اإلدارة مجلس على أعضاء

 غيربه أو بموجب القانون. "المعلومات السرية" تشمل كافة المعلومات  اً يكون اإلفصاح عنها مصّرح حيثماعدا 

 إذا أفصح عنها. عمالئها بأو  الشركةضر بتن أو والمنافسالتي قد يستفيد منها و جمهورمتاحة للال
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 التعامل العادل 6.14

ومورديها ومنافسيها  الشركةمع عمالء  بشكل عادلوالموظفين بذل ما بوسعهم للتعامل  اإلدارة مجلس على أعضاء

 تفضيليةال يجوز ألي شخص استغالل اآلخرين عبر التالعب أو الغموض أو إساءة استخدام معلومات ووموظفيها. 

 . جائرة غير عادلةحقائق أو أية ممارسات أخرى لل عرض مضللأو 

 
 الفساد والرشوة 6.15

، من تفضيلية خاصةقيمة مقابل معاملة  غرض ذي الرشوة عندما يعرض أو يعطي أو يستلم أو يقبل موظف أي تقع

غير عادلة من منافسيها  ميزة الشركةالرشوة عندما تنتزع  كذلك تقع حكومي. لمسؤوشركة أو مصلحة حكومية أو 

أو يشارك أو  يطلب بالشركة عبر معامالت سرية أو فاسدة مع عمالء محتملين. الرشوة غير قانونية، وأي موظف

نشاط مماثل فسيتعرض إلجراء أي يسعى لرشوة أو عائد غير مشروع أو أية دفعة غير قانونية أو يسعى للمشاركة في 

بحقها في تحويل مسائل كهذه إلى السلطات المختصة  الشركةقد يصل إلى الفصل من الخدمة. كما تحتفظ  صارمتأديبي 

 . الموظف جنائيا لمقاضاة

 
 الحماية واالستخدام السليم ألصول الشركة  6.16

السرقة واإلهمال والهدر سليمة. واستخدامها بصورة  الشركةوالموظفين حماية أصول  مجلس اإلدارةعلى أعضاء 

فقط لألغراض المشروعة لنشاط  الشركة، وبالتالي يجب استخدام أصول الشركةضر مباشرة بربحية كلها تصرفات ت

األصول الملموسة  هذاشمل و يالموظفين المصرح لهم أو من ينوب عنهم.  بواسطةفقط ذلك وشركاتها التابعة و الشركة

وب واألثاث النسخ وأجهزة الحاس آالتأجهزة الهاتف وكالمكتبية  والتجهيزاتالسيارات  ومن ذلك .وغير الملموسة

 والمستلزمات. 
 

المعلومات السرية يجب تداول ومعاملة و الشركة فحسب.أعمال على نظام البريد االلكتروني للشركة  قصريجب 

بحقها لشركة ا و تحتفظ .الحساسةوالبيانات توفير كلمات سرية للوصول إلى الملفات كما انه من الضروري  .بحرص

الموجودة والملفات اإللكترونية  مراقبة وتفتيش شبكة المراسالت والمخاطباتفي  - دون سابق إخطار -في أي وقت 

 . الشركةستخدم في نشاط وت الشركة داخل مقارالموجودة  الحواسيبالشخصية المملوكة للشركة أو  الحواسيبفي 
 

لي قد يتعرض نتاجية الموظفين وأداء وظائفهم، وبالتامن جهات خارجية هي أدوات لتعزيز إالبرامج المشتراة 

 يتعين على ي يسمح به القانونذال حدإلى ال .حاسوبالستخدام غير القانوني لبرامج عن االلة ءن للمساوالموظف

أي اختراع أو حقوق تأليف أو أي شكل من  الشركةإلى أن ينسبوا الموظفين الدائمين والمقاولين والموظفين المؤقتين 

 مقاول أثناء وجوده في الخدمة. ال موظف أوالأشكال الملكية الفكرية أوجدها 

 
 اإلعالن واألنشطة الترويجية 6.17

 ها أو تعرضهابيعالتي تمنتجات الأو المضللة أو الخادعة بهدف بيع  المزيفةر اإلعالنات أو األنشطة الترويجية تحظ

هي من األهمية بمكان والسليمة  مارسات البيع السويةإلى هذا، على الجميع إدراك أن اإلعالنات وم لشركة. إضافةً ا

. لذلك يجب أن تكون كافة اإلعالنات ولدى الجمهور العاملدى عمالئها  الشركةللمحافظة على شهرة وسمعة 

دقة وصحة  والعمالء المحتملين صادقة ومبنية على حقائق، ويجب التحقق من الحاليين والترويجات الموجهة للعمالء

والملصقات والجرائد والمجالت أو أية مطبوعات  والمنشورات المطوياتلوجات واكافة اإلعالنات في الكت وواقعية

 ورقية أو عبر أية وسيلة إعالنية قبل نشرها أو توزيعها.

 
 في حفظ السجالت ورفع التقارير الدقة 6.18

في الدفاتر والسجالت والحسابات والتقارير  الشركةاإلدارة والموظفين توثيق عمليات مجلس يجب على أعضاء 

االلتزام بالقوانين والقواعد واللوائح من أجل تشجيع وإفصاح داخلية  عمليخضع لضوابط  واف  وحفظها في نظام 
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يجب أن تكون كافة الوثائق أو المخاطبات المصرح بها أو . كذلك يُحظر تزوير أي سجل للشركةو .للشركة الحاكمة

 في أوانها. متوفرة  ح للغير بموجب القانون كاملة وعادلة ودقيقة ومفهومة ومستوجبة اإلفصا

 

والوثائق والتقارير واألوراق األخرى المطلوب االحتفاظ بها في المكتب  راالجتماعضمحاتحتفظ الشركة بجميع 

. ةمراجعال ةوتقرير لجنمجلس األقل وفقا لهذه اللوائح. ويشمل ذلك تقرير العلى عشر سنوات  ةالرئيسي للشركة لمد

أو  ةي دعوى قضائية )قدمت أو هددت بتقديمها( أو دعوى جاريأ ةودون المساس بهذه الفترة، تقوم الشركة، في حال

 عليها حتى نهاية الدعوى الجاريةي تحقيق يتعلق بتلك المحاضر والوثائق والتقارير واألوراق األخرى، باإلبقاء أ

 .والمطالبة أو التحقيق

 
 التأثير على عملية المراجعة 6.19

يقوم بمراجعة أو فحص التحايل على مراقب الحسابات الذي اإلدارة والموظفين القيام ب مجلس ال يجوز ألعضاء

في هذا المشروعة غير  التأثيرتشمل أفعال و . هأو تضليلبه أو التالعب  إجبارهأو  عليه للتأثير البيانات المالية للشركة

 الصدد:
 

 رشوة أو مكافآت مالية أخرى وهذا يشمل الوعد بالتوظيف مستقبالً أو الحصول على عقود أو  عرض أو دفع

 .بالمراجعةخدمات ال تتصل 
 

  قانونية.ال الدراسات/تحليالتالغير دقيقة أو مضللة بما في ذلك  آراءأو  بمعلومات مراقب الحساباتتزويد 
 

 التفاقيات أنشطة تتعلق أو ال تتعلق بالمراجعة إذا اعترض مراقب الحسابات على  يالتهديد بالفسخ أو الفسخ الفعل

 الممارسات المحاسبية التي تنتهجها الشركة. 
 

  الشركةالمحاسبية التي تنتهجها  الممارساتبسبب اعتراضه على المراجعة السعي لعزل شريك من عملية . 
 

  البدنياالبتزاز أو التهديد . 

 
 ـــةالبيئ 6.20

كلما أمكن تقليص ذلك التأثير بالتأكد من محاولة  و لذلك تلتزم الشركة .على البيئة اً أن لنشاطها تأثير الشركةتدرك 

على أن تكون الموارد والمواد المستخدمة في أنشطتها مستدامة  الشركةبهذا االلتزام، ستعمل  وفاءعملياً. ولل ذلك

تقنيات ومواد  الشركةتستخدم ، وكلما أمكن عملياً من الهدر.  قدر عالية مع أقلفاستخدامها بأن يتم وقابلة للتدوير و

 تلتزم كان التأثير محتوماً، كما متى ماص التأثير إلى حده األدنى يتقلتعمل على وعمليات ال تؤثر سلباً على البيئة، و

 .مقاصدن مورديها ومقاوليها يتبنون نفس البكو
 

 التعاقد مع الحكومة 6.21

وخاصة.  غايرةمتطلبات م الشركةالقوانين والقواعد واللوائح المنطبقة على التعاقد مع الحكومة معقدة وقد تفرض على 

اإلدارة والموظفين مجلس يجب على أعضاء لذلك تلك المتطلبات بمثابة ُجنحة جنائية. ل االمتثالقد يكون اإلخفاق في و 

أو الحصول على  الشركةفي  المختصينعلى األفراد  باالمتثال لهاعلقة تلك المتطلبات وطرح األسئلة المتل االمتثال

 لزم األمر.  ذامشورة خارجية، إ
 

 اإلبالغ عن تصرف غير قانوني أو غير أخالقي 6.22

اإلدارة والموظفين تشجيع السلوك األخالقي وتشجيع الموظفين على التحدث إلى مشرفيهم مجلس على أعضاء 

عندما يلتبس عليهم األمر فيما يتعلق بالتصرف تجاه مسألة معينة في العمل. يجب على  ن المعنيينيومدرائهم واآلخر

أو  الميثاق،اللوائح أو هذا  وأالقواعد  وأالقوانين  انتهاكاإلدارة والموظفين إبالغ األفراد المعنيين عن  مجلس أعضاء

واتخاذ ما يلزم حيالها من قبل  ات/المخالفاتاالنتهاك في التحقيق، وسيتم بمجلس اإلدارة المراجعةإبالغ رئيس لجنة 
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للقوانين  انتهاكباالنتقام من أي موظف بسبب إبالغه عن حالة  الشركةلن تسمح و المعنيين أو المجلس حسب الظرف.

 واللوائح. 
 

 الحوكمة والمساءلة  6.23

الشركة بمعايير عالية للحوكمة كما يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً تجاه المساهمين واآلخرين عن أنشطة الشركة زم لتت

و مسؤوالً عن الممارسات الجيدة لحوكمة الشركة في مختلف أقسامها. كما يؤمن أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة 

 يها. تمتثل لكافة التوصيات الواردة في كافة األنظمة المنطبقة عل
 

 التعميم والتعديالت واالستثناءات 6.24

من  استثناءاتأو  الميثاقعلى ذلك، أية تعديالت على  على الموقع االلكتروني للشركة. عالوةً  الميثاق سيتم نشر هذا

اإلفصاح عن  فسيتم الميثاق أو منح استثناءات علىمجلس اإلدارة. عند إجراء تعديالت  بواسطةستتم فقط  المسؤولية

 .سوق المالولوائح ذلك حسب متطلبات القوانين المنطبقة 

 
 الميثاق تطبيق  6.25

الشركة مسؤولية تطبيق هذا الميثاق على كافة مستويات الموظفين. فيما يلي، على اإلدارة وإدارة مجلس تقع على 

الميثاق عبر مختلف  تعميم التأكيد على في سبيل المثال ال الحصر، آليات التطبيق المستوجب استخدامها لتساعد

 مستويات العاملين بالشركة وتأكيد معرفتهم به: 

 

 . الميثاقيجب أن تشمل عقود التوظيف للموظفين المستجدين والموجودين نسخة من  .1
 

نترنت وهي عبر اإل اتتنفيذ هذه الدور يمكن .تدريبية تنتهي باختبارات للتقييم اتفي دور التعريف بالميثاق .2

 حتى يتم استيعابه.  الشركة ميثاقوسيلة فعالة للموظفين المستجدين والموجودين للتدّرب أو تكرار التدريب على 
 

يؤكد فيها على أهمية تقيّد أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  الميثاق بدايةيكتب رئيس مجلس اإلدارة )كلمة( في  .3

 . الميثاقب الشركةالتنفيذيين وموظفي المدراء 
 

اإلدارة العليا إلى الموظفين من والمراجعة رئيس لجنة من رسائل دورية من رئيس مجلس اإلدارة، و إرسال .4

ت ت طرأت عليه. ويتم ذلك عبر المنشوراأية تعديالت أو تحديثابوضرورة االلتزام به و الميثاقكتذكير بوجود 

، وإذا أمكن في المجلة داخل مقر الشركة امةعلكتروني والملصقات في األماكن الوالتعاميم والبريد اإلالدورية 

 . الشركةالتي تصدرها 
 

في ملفات الموقعة نسخة البصفة سنوية، وحفظ  أحدث إصدارات الميثاقيجب على كافة الموظفين التوقيع على  .5

 الموظفين. 
 

 ليصل إليها كافة الموظفين وعموم الجمهور.  الشركةعلى موقع  الميثاقيجب أن تتوافر نسخة الكترونية من  .6

ظام ، والقوانين النلقطاع ممارسة الشركةكبة أحدث اللوائح الخاصة بالموا ميثاقالتحديث الدوري لليتم يجب أن  .7

 المجلس. توجهاتلبلد و/أو تغيير ا في

 بطريقة ال لبس فيها أو غموض.  الميثاق انتهاكيجب توضيح عواقب  .8

وحسب سياسات الموارد البشرية استثناء  الميثاق وذلك دون انتهاكضد أي موظف عند اتخاذ أقصى إجراء  .9

 جسامة العواقب. مدى إدراك فهم هذا األمر ووعلى الموظفين بالشركة. 

ومن  ولديهم معرفة واسعة بالموضوع. تم تدريبهم جيداً موظفين  تسمية "رعاة" ميثاق األخالق. وهم عبارة عن .10

 لتعم الفائدة.  ندواتيدربوا الموظفين اآلخرين عبر عقد ورش عمل أو أن لهؤالء الموظفين  يمكنناحية أخرى 

دراسات حالة  يهمعلوتعرض  بشكل جماعي حيث يتسنى للموظفين مناقشته الميثاقعقد ورش عمل دورية عن  .11

 . لصقل خبراتهم

ليتسنى للجميع ملون كل يوم يمرعليه العا عام مالئم داخل الشركةفي مكان  الميثاقيجب وضع نسخة من  .12

 . الوصول إليه واالطالع عليه
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وتوزيعه عبر كافة القنوات  المتواجدة فيها، دوفي البال الشركةبكافة اللغات المستخدمة في مكاتب  الميثاقترجمة  .13

 . ة حمله ومطالعتهلوسهلجذاب وصغير  شكل دليلفي  ه الوثيقة. كما يستحسن طباعتهالواردة في هذ

 ودولياً وامتثالهم له. كافة شركاء العمل محلياً وإقليمياً  بنود الميثاق على تطبيق .14

لضمان امتثال جميع الموظفين المراجعة الداخلية إدارة لالمتثال من جانب  ةدوري ةجراء عمليات مراجعإ .15

 للمدونة.

 

 .ما تراه مالئماً حسب للميثاق لضمان االمتثاليجوز للشركة استخدام آليات أخرى كما 



 

 

 

7 

 اإلفصاح والشفافية
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 اإلفصاح والشفافية 7

 الغــرض 7.1

اإلفصاح عن كافة ويضمن  لتأكد من أن مجلس اإلدارة سيحرص علىاالغرض من سياسة اإلفصاح والشفافية هو 

الشركة داء وانها، بما في ذلك الموقف أو المركز المالي وأالمتعلقة بالشركة بطريقة صحيحة وفي أ األمور الجوهرية

مراجعة هذه السياسة بشكل دوري ويتم التحقق من امتثالها ألفضل الممارسات وأحكام يتم . كمتهاحومدى انضباط و

 قانون سوق رأس المال والقواعد التنفيذية.

 
 اإلفصاح فرضيات 7.2

التنفيذيين  يعني أن المدراءإلفصاح، وهذا ل بمبدأ الحد األقصى شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيهذه السياسة تلزم 

السماح  بفرضية هاواإلفصاح عنمسائل جمع وإدارة المعلومات سيتعاملون مع  الخليج للتأمين التعاونيشركة اتحاد ل

 حدىإلحقيقي ضرر  على األرجح مصدرباإلفصاح عن المعلومات ما عدا في الحاالت التي قد يكون اإلفصاح فيها 

 . إلفصاحا أعلى تقتضيامة هناك مصلحة ع تليس هأنحال و - المصالح الرئيسية للشركة الواردة أدناه

 

المعلومات التي في حالة إطالقها قد تضر  عدم اإلفصاح عن بضمانشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني  تلتزم

 لهذه السياسة يجب على المديرين التنفيذيين حجب المعلومات في الحاالت التالية: لهذه الغاية، وفقاً  الشركة. تحقيقاً 
 

  مصدر ضرر جسيم يؤثر على تقديم المنتجات أو الخدمات بفعالية. أن اإلفصاح قد يكون 

  للمهنية القانونية أو أية عالقة نظامية يقّرها القانون.  اً يُشكل خرققد اإلفصاح أن 

  صحة أو سالمة شخص طبيعي. على مصدر خطر أن اإلفصاح قد يكون 

  شركة اتحاد الخليج الشرعي ل فسيأو التنا سوقيلمركز الا خطير على مصدر ضررأن اإلفصاح قد يكون

 - تم الحصول على معلومات أنه طرف ثالث أو يتسبب بمكسب أو خسارة أي شخص أولأو  للتأمين التعاوني

 بموجب القانون. محمية تحتوي على أسرار تجارية  -عبر الثقة من طرف ثالث 

  يعمل  موظف تنفيذيأو عندما تتصل المعلومات ب ما بمثابة اختراق لخصوصية شخصأن اإلفصاح قد يكون

 الرسمي أو واجباته الوظيفية.  نصبهبم حال ةلها عالقة بأي لكن ليس شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيلدى 

 
 ال المضلل المنصف الواضح اإلفصاح 7.3

 وعادلة وغير  واضحة التعاوني للتأمين الخليج اتحاد شركةأن تكون كافة اإلفصاحات التي تقوم بها  يجب

 مضللة. 

  تفاصيل أو معلومات  ةيأاإلنترنت جميع المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها وعلى ويتضمن موقع الشركة

 .خرىاأل فصاحاإلأخرى يمكن نشرها من خالل طرق 

 

 النحو على حقوقه  ةلتمكينه من ممارس ةوغير مضلل ةوواضحة ودقيق ةيتيح المجلس للمساهم معلومات كامل

 الواجب. وتقدم هذه المعلومات في األوقات المناسبة ويجري تحديثها بانتظام.

 

 بمعلومات  ةوتتضمن قائم ةلاألسهم واضحة ومفصّ  ةتكون الطريقة المستخدمة لتقديم المعلومات إلى حمل

 األسهم من نفس الفئة. ةالشركة التي يمكن للمساهمين الحصول عليها. وتتاح هذه المعلومات لجميع حمل

 

 األسهم وال تميز بين المساهمين فيما يتعلق بتقديم  ةفي التواصل مع حمل ةتستخدم الشركة أكثر الطرق فعالي

 المعلومات.
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 تصنيفها من حيث طبيعتها، وتواتر  ةتوضع قواعد اإلبالغ وتصف المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها وطريق

 .إفشائها 

 اثنتين بساعتين التداول فترة بدء قبل الجمهور لعموم الجوهرية أوالتطورات المعلومات عن اإلفصاح يجب 

 .األقل على

 
 الجوهرية المادية عن التطورات فصاحباإل لتزاماال 7.4

تطورات  ةوعموم الجمهور دون تأخير عن أي يةسوق المالالإبالغ هيئة  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونييجب على 

أصولها والتزاماتها أو مركزها المالي أو  قد تؤثر علىالتي و امةلدى العغيرالمعروفة ها تنشطأفي مجال  جوهرية

 :والتي قد شركاتها التابعةعلى المسار العام للشركة أو 
 

 ، أوالمسجلة في السوق األوراق المالية أسعار تحركتؤدي إلى  -

 بالتزاماتها فيما يتعلق بأدوات الوفاء علىالتعاوني شركة اتحاد الخليج للتأمين تؤثر بصورة كبيرة على مقدرة  -

 . أو صكوك الديون مالية

 من يستفيد أن مستثمر ألي الممكن من كان إذا ما تقييم التعاوني للتأمين الخليج اتحاد شركةعلى  يجب -

 .االستثمارية مصالحه تخدم قرارات التخاذ التطورات تلك عن المعلومات

اإلفصاح عنها،  التعاوني للتأمين الخليج اتحاد شركةالجوهرية المذكورة أعاله، والتي يتوجب على  التطورات -

 ما يلي:  -على سبيل المثال ال الحصر  -تشمل 
 

 شركة اتحاد من صافي أصول (  %10) يزيد عن عشرة بالمئة أية عملية لشراء أو بيع أصل بسعر يساوي أو

 نطبق(:ي حسبمافصاح المعلومات التالية )هذا اإل. يجب أن يتضمن الخليج للتأمين التعاوني
 

 تفاصيل العملية، شروطها، األطراف المعنية وطريقة التمويل. 

 لنشاط المتصل بالعمليةل اً وصف. 

  ألصول المتصلة بالعمليةماضية عن امعلومات مالية لثالث سنوات. 

 ي.و نشاطها التشغيل الخليج للتأمين التعاونيشركة اتحاد المتوقعة على  هاأسباب العملية وتأثيرات 

 استخدام عائدات العملية.كيفية  حيوض اً بيان 
 

 عشرة بالمئة، بقيمة تساوي أو تزيد عن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيالعادي لنشاط الخارج  ة ديونأي 

 .شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيمن صافي أصول ( % 10)

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيمن صافي أصول ( %10) عشرة بالمئةتساوي أو تزيد عن  أية خسائر. 

  على سبيل - بما في ذلك شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيأو نشاط  مجال إنتاجأية تغيرات جوهرية في

 .توافر الموارد أو إمكانية الحصول عليهامدى  -المثال ال الحصر 

  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيل مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي تشكيلأية تغييرات في. 

 من صافي أصول  (%5) خمسة بالمئة أية عائدات قانونية جوهرية حيث تكون قيمتها تساوي أو تزيد عن

 ي.شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاون

 عشرة  10 بما يساوي أو يزيد عن الخليج للتأمين التعاونيشركة اتحاد في صافي أصول  نقصالزيادة أو ال

 .(%10) بالمئة

 بما يساوي أو يزيد عن عشرة بالمئة شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيفي إجمالي أرباح  نقصالزيادة أو ال 

(10%). 

  من إجمالي  (%5) خمسة بالمئة ألي عقد عائداته تساوي أو تزيد عنمتوقع الفسخ غير الالدخول في أو

 .شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيعائدات 

 شركة اتحاد  بموجبها تستثمر اتفاقاتوطرف معني أو أية  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيعملية بين  أية

 .بتمويله يقومانأي مشروع أو أصل أو  في سوياً  المعني الطرف مع الخليج للتأمين التعاوني
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  أو شركاتها التابعة.  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيل الرئيسيةألنشطة لأي انقطاع 

 
 المالية المعلوماتعن  اإلفصاح 7.5

 السنة تحدد أن يمكن ذلك من واستثناءً  األساس، نظامها في تحدد شهراً  عشر اثني للشركة المالية السنة تكون 

 السجل في قيدها تاريخ من بدءاً  شهراً  عشر ثمانية على يزيد وال أشهر ستة عن يقل ال بما األولى المالية

 .التجاري

 

 مجلس أعضاء قبل من شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيل والسنوية الفصلية المالية البيانات اعتماد يجب 

 للشركة التنفيذي المالية الشؤون ورئيس للشركة التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس عليها ويوقع اإلدارة

 .الخارجية والجهات المساهمين على وتوزيعها إصدارها قبل

 

 وتقرير مجلس  التعاوني للتأمين الخليج اتحاد شركةب الخاصة والسنوية الفصلية المالية البيانات تقديم يجب

 .اإلدارة إلى هيئة السوق المالية بمجرد اعتمادها من مجلس اإلدارة

 

 عبر الوسائل/التطبيقات اإللكترونية التي تحددها هيئة السوق  - التعاوني للتأمين الخليج اتحاد شركة ستعلن

 اإلدارة مجلس من مباشرة اعتمادها بعد - بيانات من شابهها وما والسنوية الفصلية المالية بياناتها أن -المالية 

 .المالية األوراق بورصة في عنها اإلعالن قبل خارجية لجهات أو للمساهمين تُنشر الأ يجب -

 

 مساهميها عن بياناتها  وتبلغأن تقدم لهيئة السوق المالية  التعاوني للتأمين الخليج اتحاد شركةعلى  يتوجب

 بمجرد( IFRSن عالمالية الفصلية )التي يتوجب إعدادها ومراجعتها طبقاً للمعايير المحاسبية الصادرة 

 البيانات تلك تخصها التي المالية الفترة نهاية بعد يوماً  عشر خمسة تتجاوز ال فترة خالل وذلك اعتمادها

 .المالية

 

 مساهميها عن بياناتها  وتبلغ المالية السوق لهيئة تقدم أن التعاوني للتأمين الخليج اتحاد شركةعلى  يتوجب

( بمجرد IFRSن عالمالية السنوية )التي يتوجب إعدادها ومراجعتها طبقاً للمعايير المحاسبية الصادرة 

بعد نهاية السنة المالية التي تخصها تلك البيانات المالية.  خالل فترة ال تتجاوز ثالثين يوماً  اعتمادها وذلك

 بياناتها عن مساهميها وتبلغأن تقدم لهيئة السوق المالية  التعاوني للتأمين الخليج اتحاد شركةكما يتوجب على 

 السنوية العمومية الجمعية انعقاد تاريخ قبل زمنياً        واحد وعشرين  عن تقل ال مدة في السنوية المالية

 . التعاوني للتأمين الخليج اتحاد شركةل
 

 العمومية ةفصاح في تقرير الجمعياإل 7.6

بتقرير يحتوي على تقييم شامل وموضوعي لحالة وأداء الشركة،  موميةيجب على مجلس اإلدارة تزويد الجمعية الع

 ال الحصر ما يلي: ، بما في ذلك على سبيل المثالعلى األقل سنوياً 

 .الماضية الفترة خالل للشركة المالي لألداء تحليلية مراجعة -

 .الشركة أداء على وتأثيرها المتخذة الرئيسية القرارات -

 .الوضع الحالي -

 .المالي ووضعها الشركة استراتيجية تقييم -

 .أسماء أي شركة )شركات( مساهمة يكون فيها عضو مجلس إدارة الشركة عضو مجلس إدارة -

 .أي عقوبة أو قيد أو عقوبة وقائية مفروضة على الشركة من قبل أي هيئة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية -
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أي عقوبة أو قيد أو عقوبة وقائية مفروضة على أي عضو في مجلس اإلدارة من قبل أي هيئة قضائية أو  -

 .إشرافية أو تنظيمية إذا كانت متعلقة بالشركة

 .يفية إدارة هذه المخاطرتقييم المخاطر المحتملة وك -

 .توقعات األداء في المستقبل -

 
 تقرير مجلس اإلدارة فياإلفصاح  7.7

من أعضاء مجلس  اً صادر اً بياناتها المالية السنوية تقرير أن ترفق ضمن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيعلى 

ذات خالل السنة المالية األخيرة وكافة العوامل شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني لعمليات  عرضاً  يشمل اإلدارة

أصول والتزامات التي يحتاج إليها المستثمر لتقييم  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيالمؤثرة على نشاط و الصلة

 . وضعها الماليوالشركة 

 

 النعقاد المحدد الموعد قبل الحسابات مراجع تصرف تحت الوثائق هذه يضعأن  اإلدارة مجلس على يجب 

 .األقل على يوماً  وأربعين بخمسة العامة الجمعية

 في منها نسخ وتودع الوثائق، المالي ومديرها التنفيذي ورئيسها الشركة إدارة مجلس رئيس يوقع أن يجب 

بواحد والعشرين  العامة الجمعية النعقاد المحدد الموعد قبل المساهمين تصرف تحت يالرئيس الشركة مركز

 .األقل علىيوما 

 مراجع وتقرير اإلدارة، مجلس وتقرير للشركة، المالية بالقوائم المساهمين يزود أن اإلدارة مجلس رئيس على 

 .للشركة الرئيسي مركز في توزع يومية صحيفة في تنشر لم ما الحسابات،

 السابقة السنوات في المتبع صنيفالت مالية، سنة لكل المالية القوائم صنيفت في يراعى. 

 عليها المتعارف المحاسبية بالمعايير اإلخالل دون وذلك ثابتة، والخصوم األصول تقويم أسس تبقى. 

 

 كحد أدنى: -العناصر التالية يجب أن يحتوي تقرير مجلس اإلدارة على 
 

 السارية ومبرراتها ةنظمذة من األذة وغير المنفّ حكام المنفّ األ. 

  التنفيذيةدارة اللجان واإلأسماء ومؤهالت وخبرات المجلس وأعضاء. 

  أعضاء  بهايعمل التي  -المساهمة و غير المساهمة–خرى األبتضمين أسماء الشركات اإلدارة يقوم مجلس

إذا كانوا أعضاء تنفيذيين أو  ماعضاء هؤالء األوتصنيف  ضمن مجالس إداراتها،كأعضاء اإلدارة مجلس 

 .غير تنفيذيين أو مستقلين

  النحو التالي: عضو المجلس التنفيذي ، أو األعضاء غير التنفيذيين أو على تكوين أعضاء المجلس وتصنيفهم

 .نيالمستقل

 ةما المديرين غير التنفيذيين، باقتراحات ومالحظات حملجراء الذي اتخذه المجلس إلبالغ أعضائه، وال سيّ اإل 

 .هائن الشركة وأداأاألسهم بش

  بما في ذلك أسماء أعضاء التابعة لمجلس اإلدارةجان الرئيسية للا واختصاصاتملخص موجز عن واجبات ،

 .اللجانتلك اجتماعات إجمالي عدد مع  ؤسائهااللجان ور

 ه والهيئة الخارجية التي ئالوسائل التي يستخدمها المجلس، عند االقتضاء، لتقييم أدائه وأداء لجانه وأعضا

 .أجرت التقييم وعالقته بالصندوق

  اإلدارة وكبار المدراء  مجلس أعضاء عليه حصل ما لكل شامل بيان ن يشمل تقرير المجلس علىأيجب

 على: كذلك يشتمل وأن مصروفات وبدل مكافآت من المالية السنة خالل التنفيذين

 التنفيذيةدارة المجلس واإل مكافآتوالطريقة التي تحدد بها  مكافآتسياسة ال. 

 إداريين أو عاملين بوصفهم المجلس أعضاء قبضه ما بيان. 

 استشارات أو إدارية أو فنية أعمال قبضه أعضاء المجلس نظير بيان ما. 
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 للجمعية اجتماع آخر تاريخ من عضو كل حضرها التي وعدد الجلسات المجلس جلسات بعدد بيان 

ي أ على ءتسليط الضو وسياسة األجور المطبقة، معالممنوحة  مكافآتالللعالقة بين  تفسيراً  .العامة

 .انحراف كبير عن هذه السياسة

  على والتعويضات الممنوحة لكل من األمور التالية،  مكافآتالبوصف التفاصيل الالزمة فيما يتعلق

 :ةحد

 .دارةعضاء مجلس اإلأ (1

 من مكافآت ورواتب أعلى حصلوا على الذينو رواتبالخمسة األعلى  المدراء التنفيذيين كبار (2

 ورئيس الشؤون المالية التنفيذي التنفيذي الرئيس إدراج يتمشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني. 

 .رواتباألعلى  الخمسةضمن لم يكونا إذا 

 .عضاء اللجانأ (3

  الشركات إدارة للجدول الزمني الوارد في لوائح  في تقرير المجلس وفقاً  مكافآتاليتم اإلفصاح عن

 السوق المشتركة. ةفي هيئ

 مؤسسة النقد العربي  من قبلشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني التقرير أية غرامات فُرضت على  يتضمن

على سبيل المثال ال الحصر  -هيئات نظامية أو قضائية أخرى. و يشمل هذا  أو المالية السوقهيئة السعودي و

 العقوبات والغرامات وأية قيود وقائية.  -

  الداخلية للشركةالرقابة جراءات ضوابط إلنتائج المراجعة السنوية.  

 إذا لم يكن هناك شركةن الحاجة إلى تعيين مراجع حسابات داخلي لأالحسابات بش ةمراجع ةلجن ةتوصي ،

 مراجع حسابات داخلي.

  يتعلق بتعيين التي تتعارض مع قرار المجلس أو تلك التي يتجاهلها المجلس فيما  ةمراجعاللجان توصيات

 مبررات التوصيات وأسباب تجاهلها.كذلك تعابه، أتقييمه أو تحديد أو  همراجع خارجي أو فصل

 المالية الماضية وأسماء أعضاء المجلس الذين  ةدة خالل السننعقبمواعيد اجتماعات الجمعية العامة الم ةقائم

 حضروها.

  ؛إذا كان الوصف يشمل نشاطين أو أكثر .التعاونيشركة اتحاد الخليج للتأمين لوصف لألنشطة الرئيسية 

 .المرتبطة به عائداته وإسهامه في نتائج التداولدة على حِ كل نشاط يوضح ل بيان تقديمفيجب 

  إيقافتوّسع في النشاط أو أو هيكلة، للوصف للخطط والقرارات الرئيسية للشركة )بما في ذلك أية إعادة 

شركة تواجه مخاطر  وأية شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيالمستقبلية لنشاط ، والتطلعات لشركة(اعمليات ل

 .اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

  هذه إدارة ي مخاطر تواجه الشركة )التشغيلية أو المالية أو ذات الصلة بالسوق( وسياسة أمعلومات عن

 المخاطر ورصدها.

 ونتائج نشاط شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني تزامات شكل جدول أو رسم بياني ألصول وال ص علىلخّ م

شركة اتحاد الخليج األخيرة أو من تاريخ تأسيس الخمس سنوات المالية لل شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 ر.، أيهما أقصللتأمين التعاوني

  التابعة وشركاتهاشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني تحليل جغرافي إلجمالي عائدات.  

  شركة ية توقعات أعلنتها أل بالنسبة في النتائج التشغيلية للسنة المنصرمة أو جوهرية اختالفاتشرح عن أية

 .اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ن عشرح ألي اختالف فى التطبيق ألي من المعايير المحاسبية الصادرة

(SOCPA). 

 فسير ألي خروج عن المعايير المحاسبية الصادرة عن تIFRS. 

  ،نشاطها وفيها،  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونينسبة ملكية و، ورأسمالها المساهماسم كل شركة تابعة

  .البلد الرئيسي لعملياتها والبلد الذي تأسست فيهوالرئيسي، 

  لكل شركة تابعة صكوك الدين/وأدوات المصدرةتفاصيل األسهم.  
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  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيأرباح أسهم وصف لسياسة توزيع. 

 األرباح توزيع طريقة. 

  شركة وصف ألية نسب/حصص في فئة أسهم لها حق التصويت مملوكة ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيومدرائها التنفيذيين وأقاربهم( قاموا بإخطار اتحاد الخليج للتأمين التعاوني 

 .عن تلك األسهم المملوكة لهم، إضافة إلى أي تغيير في تلك النسب/الحصص تم خالل السنة المالية المنصرمة

 دارة وصف ألية نسب/حصص في أوراق مالية ناتجة عن عقود توظيف أو حقوق اكتتاب ألعضاء مجلس إ

ومدرائها التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو صكوك ديون الشركة أو أي  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

 .من شركاتها التابعة، إضافة إلى أي تغيير في تلك النسب/الحصص تم خالل السنة المالية المنصرمة

  أو عند الطلب أو خالف ذلك(، وبيان معلومات تتصل بأية عمليات اقتراض للشركة )سواء كانت واجبة السداد

شركة اتحاد الخليج للتأمين لمجموع مديونيات الشركة وشركاتها التابعة إضافة إلى أية مدفوعات من قبل 

شركة اتحاد لقروض خالل السنة. في حال عدم وجود قروض لم تسدد بعد، فيجب على اكتسديد  التعاوني

 ذلك.  إصدار بيان يفيد الخليج للتأمين التعاوني

  وصف لفئة وعدد أي من أدوات/صكوك الديون القابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو ضمانات مشابهة

خالل السنة المالية، إضافة إلى أي تعويض شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني صادرة أو ممنوحة من قبل 

 .المقابلفي  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيُمستلم من قبل 

  وصف ألية حقوق تحويل أو اكتتاب مرتبطة بأية صكوك دين، أو أوراق مالية تعاقدية، أو ضمانات مشابهة

 .شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيصادرة أو ممنوحة من قبل 

 لسندات/صكوك ديون  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونية استردادات أو شراء أو إلغاء بواسطة وصف ألي

شركة اتحاد  بواسطةغير المسددة، والتمييز بين األوراق المالية المشتراة  السنداتسترداد وقيمة تلك قابلة لال

 .شركاتها التابعة بواسطةواألوراق المالية المشتراة الخليج للتأمين التعاوني 

  الحضور لكل اجتماع خالل السنة المالية المنصرمة وسجل اإلدارة عدد االجتماعات المنعقدة ألعضاء مجلس

 .يوضح أسماء الحضور

 سجالت المساهمين وتواريخها وأسبابها.على ات الشركة عدد طلب 

 وأي ، الملكية في الشركة )المباشرة وغير المباشرة( من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا

 المعتمدين.تغييرات في ملكيتهم خالل العام الماضي كما هو موضح في سجل المساهمين 

 وملكيتهم في الشركة أسماء جميع المساهمين. 

 .عدد طلبات الشركة من سجالت المساهمين وتواريخها وأسباب ذلك 

  وأي طرف ذي صلة بما في ذلك المساهمين ن التعاوني يمأشركة اتحاد الخليج للتوصف ألي صفقة بين

الذي حدث خالل  المعامالت التي تمت الموافقة عليها؛وكمية مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  الرئيسيين وأعضاء

 معينة. الفترة

 أي حاالت محتملة لتضارب المصالح وكيفية معالجتها. 

 كانت فيه مصلحة جوهرية فيه و طرفاً  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني تكون معلومات تتصل بأي عقد

ي شخص تربطه ألأو  لرئيس الشؤون المالية التنفيذيلرئيس التنفيذي أو أو للشركة إدارة امجلس من عضو ل

إصدار  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيلعقود فيجب على مثل تلك اوجود  في حال عدمقرابة بهم، أو صلة 

  .ذلكيفيد بيان 

 رواتب أو عن أية  رئيسيتنفيذي مدير أو إدارة تنازل عضو مجلس  ابموجبه اتأو اتفاق اتوصف ألية ترتيب

 .مكافآت تخصه

  أي عناتحاد الخليج للتأمين التعاوني  شركة في المساهميني ترتيبات او اتفاقات بموجبها تنازل أوصف 

 .األرباح توزيع في حقوق

  لم يتم رسوم أو أية نفقات أخرى أو ضريبة، أو حساب زكاة، لم تسدد تحت قة قانونية معلّ  نفقاتبيان بقيمة أية

 .وراء ذلكواألسباب لها مع شرح موجز دفعها في نهاية السنة المالية 

  شركة اتحاد الخليج للتأمين بيان بقيمة أية استثمارات تمت أو أية احتياطيات ُخصصت لصالح موظفي

 .التعاوني
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 ن وجدتإ، لشركةتفاصيل المساهمات االجتماعية ل. 

 باآلتي: إقرار 
 

 لحسابات الشركة.واجد دفاتر وسجالت ورقية ت 

  نجاح.وتم تنفيذه ب هفي تصميم سليمالداخلية  الرقابةنظام 

  كمنشأة  على االستمرارشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني ال وجود لشكوك جوهرية تتعلق بمقدرة

 .قانونية قائمة

  فيجب أن حول البيانات المالية السنوية مالحظات/تحفظاتيحتوي على المحاسب القانوني إذا كان تقرير ،

  .بها وأية معلومات متصلة اأسبابهل تقرير مجلس اإلدارة تلك التحفظات ويشم

  قبل نهاية فترة تعيينهم، فيجب أن يحتوي تقرير  المحاسبين القانونيينبتغيير اإلدارة إذا أوصى أعضاء مجلس

 تلك التوصية وأسباب التوصية.  مجلس اإلدارة

 األسباب توضح إفادة على التقرير يحتوي أن فيجب أعاله، المذكورة البيانات من أي تقديم باإلمكان يكن لم إذا. 

 
  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني  حوكمةبفيما يتعلق  فصاحاإل 7.8

حول سياسات وإجراءات حوكمة الشركة.  جوهريةمعلومات عن  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونين تفصح أيجب 

 : ما يليع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيعلى وجه الخصوص، تفصح و
 

 اإلدارة التنفيذيين وأعضاء مجلسوالمدراء بين أصحاب المصلحة  توزيع السلطة. 

 اإلدارة سياسات ترشيح مجلس. 

  المصالحتضارب. 

 سنوياً المنعقدة اإلدارة  عدد اجتماعات مجلس. 

  األهدافتلك وشرح  -صحاب المصلحة ألقيمة التعظيم  بخالف - شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيأهداف. 

  ختيار أعضاء مجلس اإلدارةاالمتبع عند  تصويتالنظام. 

 
  

 فصاح عن تقارير لجنة المراجعةاإل 7.9

تفاصيل عن أدائه الختصاصاته وواجباته المنصوص عليها في قانون الشركات  ةيتضمن التقرير المتعلق بمراجع

نظم الرقابة  ،كفاية اإلجراءات الداخلية ىن مدأبش هيأن يتضمن التقرير توصياته ورأ ةولوائحه التنفيذية، شريط

 المخاطر في الشركة.إدارة المالية ونظم 

موقعي على حسابات في المكتب الرئيسي للشركة، وينشرها ال ةمن تقرير لجان مراجع ةكافي يتيح المجلس نسخاً 

األسهم من الحصول  ةعند نشر الدعوة إلى عقد اجتماع للجمعية العامة، لتمكين حملالسوق المالي السعودي الشركة و

 موجز التقرير في الجمعية العامة. أمنه. ويقر ةنسخعلى 

 ةالسنوي ةالجمعية العمومي عن تاريخ انعقاداإلفصاح  7.10

األقل من التاريخ على         واحد وعشرين  الجمعية العمومية قبل جدول أعمالتحديد وإعالن تاريخ ومكان ويتم 

 تيجريدتين واسعفي و ي السعوديسوق المالللكتروني لعبر إخطار يُنشر على الموقع اإلوذلك المحدد لالجتماع 

 . المساهمينالحديثة لتبليغ التقنية استخدام وسائل االتصال يتم االنتشار في المملكة العربية السعودية، و
 

 االجتماعية للشركة ةؤوليبسياسات المس فيما يتعلقاإلفصاح  7.11

وإجراءاتها المتصلة للشركة االجتماعية  بشأن المسؤوليةعن سياساتها  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيتفصح 

 ، تتضمن:على األقل كل سنةبالموظفين والمجتمع والبيئة مرة واحدة 
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  اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية للشركة تجاه موظفيها وزيادة وعيهم ومعرفتهم بالمسؤولية

 .االجتماعية

 شركةالتقارير الدورية عن أنشطه ال الكشف عن خطط لتحقيق المسؤولية االجتماعية في. 

  ، وجدت. نإاإلفصاح عن تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة 
 

 للجهات التنظيمية اإلفصاح 7.12

 :عنية عما يليللجهات التنظيمية الماإلدارة  يفصح مجلس
 

  ًتداول وسوق  السوق الماليةلهيئة  إنهاء عضوية عضو مجلس إدارة مع شرح األسباب، ويتم اإلفصاح فورا

  .النقد العربي السعودي ومؤسسة

  دارة.عضاء مجلس اإلأي عضو من أخطاب عدم اعتراض من مؤسسة النقد العربي السعودي في تعيين 

 السوق في مدرجة الشركة كانت إذا السوق المالية هيئةوكذلك  ،واالستثمارالتجارة  وزارة بذلك تبلغ أن يجب 

 .التعيين تاريخ من عمل أيام خمسة خالل المالية،

 وكذلك ،واالستثمارالتجارة  وزارة إلى األعمال العامة وجدول الجمعية النعقاد الدعوة من صورة ترسل 

واحد وعشرين  خالل وذلك المالية، السوق في مدرجة الشركة كانت إذا السوق المالية هيئة إلى صورة ترسل

 .قبل الموعد المحدد لالجتماع       

 التجارة  وزارة إلى الحسابات، مراجع وتقرير اإلدارة، مجلس وتقرير للشركة، المالية لقوائممن ا صورة رسلت

 الجمعية انعقاد تاريخ قبل وذلك المالية، السوق في مدرجة الشركة كانت إذا السوق المالية هيئة، وواالستثمار

 .األقل على       واحد وعشرين ب العامة

 مراجع تقرير ،اإلدارة مجلس تقرير، المالية القوائم على العامة الجمعية موافقة تاريخ من يوماً  ثالثين خالل 

التجارة  وزارة لدى المذكورةق الوثائ من نسخةيودع  أن ؛ على مجلس اإلدارةالمراجعة لجنة وتقرير الحسابات

 .المالية السوق في مدرجة الشركة كانت إذا السوق المالية هيئة لدى وكذلك ،واالستثمار

 
 التي تتعلق بالملكية الجوهرية لألسهم أو سندات المديونية القابلة للتحويل اإلخطارات 7.13

شركة اتحاد الخليج ة أو أكثر من الحاالت اآلتية، فيجب على ذات الشخص تبليغ حالل أحد األشخاصمتى ما خضع 

 في نهاية يوم التداول عن أي من الحاالت التالية: السوق الماليةوهيئة  للتأمين التعاوني
 

  صكوكحق التصويت أو لها أو أكثر من أية فئة أسهم  (%5) خمسة بالمئة –أو وجود حصة انتفاع في –تملك 

 .شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني تخص للتحويل ةدين قابل
 

 أو أكثر من األسهم أو  (%1واحد بالمئة )الشخص المذكور أعاله بواقع  حصةملكية أو قيمة  انأو نقص زيادة

 .شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني تخص للتحويل ةقابلالدين ال صكوك

 أية  - فيانتفاع  له حصةأو  -شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني بتنفيذي مدير أو إدارة  عضو مجلس تملك

 .شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيالتي تخص الدين القابلة للتحويل  صكوكسهم أو األحقوق في 

  خمسين بواقع  تأو نقص زادتالتنفيذيين  المدراءأو اإلدارة أي من أعضاء مجلس انتفاع  حصةملكية أو قيمة

تخص  دين قابلة للتحويلصكوك في أسهم أو  (أوأكثر%1، أو بواقع واحد بالمئة )أو أكثر (%50بالمئة )

 ل.قأ القيمتين ، أيالشركة
 

وكأنه الشخص، سيُعتبر الشخص  ينتفع بهاالدين القابلة للتحويل التي  صكوكعدد األسهم أو مجموع ألغراض حساب 

 :ةالتالي األطرافأي من  تصرفمملوكة من قبل أو تحت قابلة للتحويل إذا كانت دين  صكوكأي أسهم أو ب منتفع
 

 ذلك الشخص أحد أقارب. 

  ذلك الشخصبها تحكم يشركة. 

  أو ممارسة  أسهم لالستحواذ على حصة في عنهمأي أشخاص آخرين اتفق معهم ذلك الشخص ليعمل باإلنابة

 .شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيأسهم بحقوق التصويت 
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ويجب أن يحتوي على األقل على  السوق الماليةسيكون اإلخطار المشار إليه أعاله طبقاً للصيغة المعتمدة لدى هيئة 

 : البيانات التالية
 

  الدين القابلة للتحويل صكوكأسماء األشخاص الذين يملكون أو لهم حق التصرف باألسهم المعنية أو. 

 تفاصيل عملية الملكية. 

 تفاصيل أية قروض أو مساندة مالية لعملية الملكية التي تلقاها ذلك الشخص من أشخاص آخرين. 

 الملكية.من هدف ال 
 

هدف الملكية أو حصة المنفعة التي تم اإلفصاح عنها سابقاً، يتوجب على الشخص المعني في حال أي تغيير في 

عن تغيير كهذا، وال يجب أن يتصرف  السوق الماليةفوراً وكذلك هيئة  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيإخطار 

 بأية أسهم أو صكوك دين قابلة للتحويل إالّ بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ اإلخطار. 
 

أو أكثر من  (%10بعشرة بالمئة ) منتفعاً أو  اً مالك صارلشخص الذي هذه المادة، ال يجوز لاشتراطات ب دون اإلخالل

السوق بدون موافقة هيئة الصكوك قابلة للتحويل أن يتصرف بتلك األسهم أو ال صكوك الدينفئات أسهم التصويت أو 

 معينة على تصرف كهذا وتحدد طريقة التصرف. اً قيود السوق الماليةقد تفرض هيئة كما . المالية
 

 متعلقة باألوراق الماليةاإلخطارات ال 7.14

بدون تأخير عن أي تغيير جوهري في  الماليةالسوق أن تخطر هيئة شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني يجب على 

 قابلة للتحويل. الدين ال صكوكسهم أو األمن  (%5خمسة بالمئة )ألشخاص المالكين ألكثر من لهوية الالملكية أو 
 

 وعموم الجمهور بدون تأخير عن اآلتي: السوق الماليةهيئة ر إخطا شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيعلى 
 

  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيأي تغيير مقترح في رأسمال. 

  األسهمية توزيعات أخرى لمالكي لإلعالن عن أو صرف أرباح أو أ –أو توصية بقرار  –أي قرار، 

  خالف ذلك أن يتم متوقع بعدم اإلعالن عن أو عدم صرف أرباح، وكان من ال –أو توصية بقرار  –أي قرار

 ،عاديفي سياق  ذلكب صرفها أو التوصيةاإلعالن عنها أو 

  والقيمة  الكميةأو عرض لشراء أي من أوراقها المالية وإجمالي  استيفاءأي قرار الستدعاء أو إعادة شراء أو

 بتصرف كهذا، تينالمرتبط

  للتحويل، ةدين قابل صكوكأو  بصكوك دينفيما يتعلق  السدادأي قرار لعدم 

 قابلة للتحويل الدين ال فئة من األسهم المسجلة في سوق المال أو بصكوكية أي تغيير في الحقوق الملحقة بأ

 تلك األسهم. مثل ل
 

 

 متفرقةأحكام  7.15

 ما يلي: ةالتنفيذية ، مع مراعادارة يقوم المجلس بتنظيم اإلفصاحات عن كل عضو من أعضائه وأعضاء اإل

 إلى اإلقرارات المطلوبة  وتحديثه بانتظام استناداً التنفيذية دارة االحتفاظ بسجل للكشف عن أعضاء المجلس واإل

 .ولوائح تنفيذها يةسوق المالال نظاملقانون الشركات و وفقاً 

 هذا السجل لكي يراجعه المساهمون في الشركة بدون مقابل. ةتاحإ 

 

 إخطار عموم الجمهور فوراً عن:  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونييتوجب على 
 

  مقّرها الرئيسي عنوانأي تغيير في عقد تأسيس الشركة أو. 

 أي تغيير للمراجعين الخارجيين. 

  أو تعيين مإجبارية أمر تصفية إصدار أو إجبارية تصفية  التماستقديم ُ أو  للشركة أو شركتها القابضة ـف  صَ ـ

 .ائح إفالس الشركاتطبقاً للو إجراءاتقانون الشركات أو بدء أية لأي من شركاتها التابعة طبقاً 
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  أو من إحدى شركاتها التابعة بحلـ ها أو تصفيتها،  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيالموافقة على قرار من

 أو وقوع ظرف أو انقضاء فترة من الزمن بمقتضاها يتم حّل أو تصفية الشركة.

  ًقد يؤثر أو استئنافاً  أولياً  سواء كان حكماً ، أو إعالناً  أو أمراً  اتخاذ محكمة أو جهة قضائية حكما أو قرارا ،

( من قيمة صافي %5خمسة بالمئة ) ةجمالياإل تهسلبياً على استخدام الشركة ألي جزء من أصولها تتجاوز قيم

 .أصول الشركة

  أعمالها. وجدولالدعوة النعقاد جمعية عمومية 

 يوماً واحد وعشرين وجدول أعمالها يتم اإلخطار به قبل الجمعية العمومية  تحديد وتبليغ تاريخ ومكان انعقاد 

 .على األقل من التاريخ المحدد النعقادها

 وفي جريدتين واسعتي االنتشار في المملكة  السعودي لكتروني لسوق المالاإلخطار يُنشر على الموقع اإل

 .العربية السعودية، ويتم استخدام وسائل االتصال التقنية الحديثة لتبليغ المساهمين

  سندات وشروطها. قرار قدار قروض الم في تحديد مجلس اإلدارةيجوز للجمعية العمومية أن تفوض أعضاء

 الرسمية.  صحيفةالقرض في السجل التجاري ونشره في الفقط بعد تسجيل يتم تنفيذه إصدار سندات بالجمعية 
 

 والمنشوراتإلخطارات اإلعالنات والغة  7.16

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيل ويجوزات واإلخطارات والمنشورات باللغة العربية عالنكافة اإل تكونيجب أن 

 اإلنجليزية.اللغة ترجمتها إلى 
 

 يةلسوق المالاالوثائق لهيئة  تقديم 7.17

بنُسخ من التعاميم الُمرسلة إلى المساهمين  السوق الماليةتزويد هيئة  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونييتوجب على 

ات واإلعالن، إخطارات االجتماعات، التقارير الشراء ، االندماجات، عروضافة الوثائق المتصلة باالستحواذاتوك

 . صدورهافوراً بمجرد  - أو ما في حكمها
 

 مراجعة السياسة 7.18

 )إن لزم عديللهذه السياسة وتقدم مالحظاتها وتوصياتها للت اً ، تنقيحمرة في السنة ستجري لجنة المراجعة، على األقل

 . هاواعتماد الستعراضهاارة د( إلى مجلس اإلاألمر
 

 لسؤوالشخص الم 7.19

مي للشركة، كما سيكون مسؤوالً عن هو المتحدث الرس شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيل الرئيسي التنفيذي

.اإلشراف على هذه السياسة وتفسيرها وتنفيذ
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 سياسة تضارب المصالح 8

 الغــرض 8.1

ة شركة اتحاد مجلس إدار داخل المصالحالتي ستمنع تضارب  ممارساتهو توضيح الالغرض من هذه السياسة 

تضارب المصالح المحتمل فى إدارة إلدارة اهذه السياسة لمساعدة أعضاء مجلس  للتأمين التعاوني. تهدف الخليج

شركة اتحاد الخليج للتأمين  نشاطوالشفافية في  لةءالمسا أهداف بما يحقق بطريقة مالئمة طبقاً للمتطلبات القانونية

 . التعاوني

 

 ويجب أن تشمل هذه السياسة ما يلي:

 

 ةهميأوكبار المساهمين والمديرين التنفيذيين وغيرهم من موظفي الشركة بدارة أعضاء مجلس اإلإبالغ  •

حكام أل ومصالح الشركة والتعامل معها وفقاً   تجنب الحاالت التي قد تؤدي إلى تضارب بين مصالحهم

 قانون الشركات ولوائحه التنفيذية.

 بيعة نشاط الشركة.حاالت تضارب المصالح المناسبة لطعلى  ةتقديم أمثل •

ذن أو الموافقة الالزمة قبل الشروع اإلعلى إجراءات واضحة للكشف عن تضارب المصالح والحصول   •

 .التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح ةنشطفي األ

حدوث مثل هذه  ىبالكشف المستمر عن الحاالت التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح أو إل االلتزام •

  النزاعات.

 باالمتناع عن التصويت أو المشاركة في صنع القرار عندما يكون هناك تضارب في المصالح.االلتزام  •

خطار إذلك يشمل  نّ إ، فاألطراف المعنيةلشركة أو تبرم صفقة مع اإلجراءات الواضحة عندما تتعاقد ا •

من إجمالي (  %1) واحد بالمئةل كان مساوياً  اإذي تاخير بذلك العقد أو المعاملة أدون  عاّمةالسلطة وال

 .ةخيرللبيانات المالية السنوية المراجعة األ إيرادات الشركة أو تجاوزها وفقاً 

 هذه السياسة قد انتهكت. نّ أالمجلس اتخاذها عند اكتشاف على اإلجراءات التي يتعين  •

 
 عامةنظرة  8.2

 طريقة مع مصالح الشركة ةبأي ما لشخص ةتتداخل المصالح الخاص حينماقع تضارب المصالح في الشركات ي

  .ككل

 

ألعضاء مجالس إدارتها مصالحهم الخاصة وأن  وتحترم ُمعظم الشركات الناجحة حقيقة أنّ  تقرمن منطلق ُعرفي، 

 لهم الحق في االنخراط في أنشطة متعددة بشرط أن ال تؤدي تلك األنشطة بأي حال إلى تضارب مع مصالح الشركة

 . ككل

 

 المواقف التالية:بحدوث تضارب المصالح وقوع كان تحديد على ذلك، باإلم عالوةً 
 

 أداء أثناء - للشركة أُتيحت عمل لفرص أو لمعلومات أو الشركة، في الوظيفي لمركزه ما شخص استغالل •

 .مستحق غير بشكل خارجية أطراف لصالح أو لصالحه - بالشركة عمله

 .المنافسين أو الفرعيين الموردين أو للموردين األعمال من نوع أي أقربائهمأو /و الموظفين أداء •

 

أو تكون لديه مصالح تصّعب عليه أداء واجباته للشركة  بتصرفينشأ تضارب المصالح عندما يقوم شخص 

بموضوعية وفعالية، كما قد يحدث تضارب المصالح أيضاً عندما يتلقى شخص أو أفراد عائلته منافع شخصية غير 

تهم كنتيجة لمركزه الوظيفي في الشركة. قد تؤدي القروض أو ضمانات االلتزامات لألفراد أو أفراد عائال مشروعة

صالح لما عمل شخص ي حينالمصالح في تضارب هناك كون ما ي إلى تضارب المصالح. باإلضافة إلى هذا غالباً 

 . لتلك الشركة شركة وبذات الوقت يعمل لصالح منافس أو عميل أو موّرد
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 تضارب المصالحبشأن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني سياسات  8.3

 يحظر على كل عضو في المجلس:

قرار يتخذه المجلس أو الجمعية العامة فيما يتعلق بالمعامالت والعقود التي تنفذ لحساب على التصويت  •

 فيها. ةمباشره أو غير مباشر ةالشركة إذا كانت له مصلح

من أصول الشركة أو المعلومات  أصل يأ، من ةأو غير مباشر ةمباشر ةاستخدام أو االستفادة، بصور ةساءإ •

في المجلس. ويشمل ذلك فرص االستثمار  ليه بصفته عضواً إأو فرص االستثمار المقدمة إلى الشركة أو 

الشركة، أو التي ترغب الشركة في االستفادة منها. ويشمل هذا الحظر عضو  ةالتي تدخل في نطاق أنشط

، من فرص االستثمار التي ترغب الشركة في ةأو غير مباشر ةمباشر ةالمجلس الذي يستقيل، بصور

 ثناء عضويته في المجلس.أاستخدامها، والتي جاءت إلى علمه 

 يقوم جميع أعضاء المجلس بما يلي :

المصلحة على أولويات مصالح الشركة  قدمونزاهة، وي ةلس واجباته بأمانالمج يؤدي عضويجب أن  •

 الشخصية، وال يستخدم منصبه لتحقيق المصالح الشخصية.

 يتهحيادعلى يتجنب عضو المجلس حاالت تضارب المصالح ويخطر المجلس بحاالت النزاع التي قد تؤثر  •

 .المجلسعلى عند النظر في المسائل المعروضة 

ي من هذه المعلومات ألي أالمعلومات المتعلقة بالشركة وأنشطتها، وعدم اإلفصاح عن  ةسري حماية •

 .شخص

 في ينافس الشركة أن أو الشركة، منافسة شأنه من عمل أي في يشترك أن اإلدارة مجلس لعضو يجوز ال •

 بالتعويض المختصة القضائية الجهة أمام تطالبه أن للشركة كان وإال تزاوله؛ الذي النشاط فروع أحد

  .بذلك القيام له يسمح العادية، العامة الجمعية من سابق ترخيص على حاصالً  يكن لم ما المناسب،

 التي تتم والعقود األعمال في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة أي اإلدارة مجلس لعضو يكون أن يجوز ال •

 .العادية العامة الجمعية من مسبق بترخيص إال الشركة لحساب

 أو مالكا ألسهم أو تنافسها شركة في إدارة مجلس عضو أو مديراً  أو اً مساهم يكون أن مساهملل يجوز ال •

 .نفسه النشاط تمارس أخرى شركة في مؤثرة نسبة تمثل حصص أو ألسهم  ًنسبة تمثل حصص

 ،ةأو غير مباشر ة، مباشرةوفورية بأي مصلح ةكامل ةالمجلس بصور إخطار أعضاء المجلسيجب على  •

، وأسماء خطار طبيعة هذه الفائدةإلذ لحساب الشركة، ويتضمن اعمال التجارية والعقود التي تنفّ في األ

من الفائدة  ةأو غير مباشر ةمباشر ةاألشخاص المعنيين، والفائدة المتوقعة التي يمكن الحصول عليها بصور

خصوصها ي قرارات تصدر بأ تصويت علىم غير مالية. ويمتنع العضو المعني عن الأكانت مالية سواء 

 ولوائحها التنفيذية.ومؤسسة النقد العربي السعودي   ونظام السوق الماليون الشركات حكام قانأل امتثاالً 

أعضاء مجلس اإلدارة إخطار مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بمشاركته، بشكل مباشر أو يجب على  •

ؤدي إلى منافسة الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، غير مباشر، في أية أعمال قد تتنافس مع الشركة أو ت



             
 

   58  

 

حوكمة الشركة  دليل  

العربي  مؤسسة النقدو ونظام السوق الماليألحكام قانون الشركات  فيما يتعلق بأي نشاط من أنشطتها. وفقاً 

 السعودي والئحته التنفيذية.

المصالح في اجتماعات مجلس اإلدارة وتوثيق ذلك في محاضر تلك يتم اإلفصاح عن كافة حاالت تضارب  •

االجتماعات، كما يجب اإلفصاح عنها وعرضها على لجنة المراجعة أو المجلس عبر تعبئة استمارة 

 )نموذج( "إقرار تضارب المصالح". 

  علىلح، فإنّ قبل أن يتحرك مجلس اإلدارة أو اللجنة للتصرف في عقد أو عملية يتخللها تضارب في المصا •

أن يفصح عن تضارب المصالح المتصل به  عضو مجلس اإلدارة أو عضو اللجنة الحاضر في االجتماع

بأن يعرض كل الحقائق الجوهرية المتصلة بهذا التضارب ويتم توثيق ما أفصح عنه في محضر االجتماع. 

دارة لديه تضارب في و إذا كان لدى أعضاء آخرين في مجلس اإلدارة معلومة عن أن عضو مجلس اإل

المصالح فيجب اإلفصاح عنها عبر العضو الذي يعرف عنها أو الشخص نفسه صاحب المصلحة 

 المتعارضة إذا تمت دعوته كضيف إلى اجتماع مجلس اإلدارة بغرض اإلفصاح. 

جنة عضو مجلس اإلدارة أو اللجنة الذي ينتوي عدم حضور االجتماع ولديه قناعة بأن مجلس اإلدارة أو الل •

ستتطرق إلى مسألة لديه تضارب مصالح فيها، فعلى ذات الشخص اإلفصاح عن تضارب المصالح المتعلق 

 به إلى رئيس االجتماع الذي بدوره سيفصح عنها في االجتماع ويتم توثّيق ذلك في محضر االجتماع. 

ستماع إليها مع الشخص الذي لديه تضارب في المصالح لن يُسمح له بالمشاركة في المناقشات وال اال •

مجلس اإلدارة أو اللجنة حول موضوع النقاش باستثناء السماح له بالحضور لإلفصاح عن تضارب 

المصالح الذي لديه والرد على األسئلة المطروحة عليه. وال يجوز لهذا الشخص أن يحاول ممارسة نفوذه 

 الشخصي فيما يتعلق بموضوع النقاش سواء داخل أو خارج االجتماع.

  .ن يكون مجهول الهويةأن مسائل تتعلق بعضو متنازع ينبغي أتصويت يجري بشأي  •

الشخص الذي لديه تضارب مصالح فيما يتعلق بعقد أو عملية سيتم التصويت عليها في اجتماع معين لن  •

 يحتسب ضمن العدد الالزم لتحديد اكتمال النصاب القانوني لغرض التصويت.

تضارب  تتضمن حالةب ذو العالقةفي حال االلتباس بشأن وجود تضارب في المصالح، فيجب على الشخص  •

فصاح عن المالبسات للجنة المراجعة التي بدورها ستحدد مدى الحاجة إلى مناقشتها بالكامل اإل للمصالح

  .على مستوى مجلس اإلدارة أو أن هناك فعالً تضارب في المصالح ويخضع لما سبق

 التي والعقود األعمال عن انعقادها عند العادية العامة الجمعية أن يبلغ اإلدارة رئيس مجلسيجب على  •

 مراجع من خاص تقرير التبليغ ويرافق فيها، مباشرة غير أو مباشرة مصلحة المجلس أعضاء ألحد يكون

 .الخارجي حسابات الشركة

 بإبراء ذممهم تتعلق التي الجمعية قرارات على التصويت في االشتراك اإلدارة مجلس ألعضاء يجوز ال •

 .لهم مباشرة غير أو مباشرة بمصلحة تتعلق التي أو الشركة إدارة عن المسؤولية من

 الجهة أمام المطالبة مصلحة ذي لكل أو جاز للشركة مصلحته، عن اإلفصاح عن المجلس عضو تخلف إذا •

 .ذلك من له تحققت منفعة أو ربح أي بأداءالعضو  إلزام أو العقد بإبطال المختصة القضائية

 



             
 

   59  

 

حوكمة الشركة  دليل  

 :التنافس مع الشركة

ل بمشروع تجاري قد عم( من قانون الشركات، إذا رغب أحد أعضاء المجلس في ال72مع عدم اإلخالل بالمادة )

 االعتبار: بعيني من أنشطتها، يؤخذ ما يلي أيتنافس مع الشركة أو 

 يرغب في المشاركة فيها وتسجيلها في محضر اجتماع المجلس.خطار المجلس بالشركات المتنافسة التي إ •

 القرار ذي الصلة في اجتماع المجلس والجمعيات العامة.على عن التصويت  عارضيمتنع العضو المت •

عمال التجارية المتنافسة التي يشارك يقوم رئيس المجلس بإبالغ الجمعية العامة العادية بمجرد انعقادها، باأل •

 .المجلسفيها عضو 

عمال التجارية ذن مسبق من الجمعية العامة العادية للشركة لكي يشارك العضو في األإعلى الحصول  •

 .ذن سنوياً ن يجدد هذا اإلأ ةالمتنافسة، شريط

 مفهوم الشركات المتنافسة:

 ي:الشكل التالعلى ي نشاط من أنشطتها أي مشروع تجاري قد يتنافس مع الشركة أو أويعتبر االشتراك في 

مئوية مسيطرة من األسهم أو الحصص  ةنسب ةأو مالك وحيد أو ملكي ةيقوم أعضاء المجلس بإنشاء شرك •

 الشركة أو المجموعة التابعة لها. ةألنشط ةمماثل ةتجاري ةي كيان آخر بأنشطأأو  ةفي شرك

 ةملكيقبول العضوية في مجلس الشركة، وهي كيان يتنافس مع الشركة أو مجموعتها، أو يدير شؤون  •

 شكال.متنافسة بأي شكل من األ ةي شركأمتنافسة أو  ةفردي

 أو كيان آخر يتنافس مع الشركة أو مجموعتها.   ةيعمل عضو المجلس كوكيل تجاري مكشوف أو سري لشرك •

 ضرفض تجديد التفوي

والمادة  ( من قانون الشركات72( و )71بالمادتين ) ذن الممنوح عمالً إذا رفضت الجمعية العامة تجديد اإل •

تحددها الجمعية العامة؛ وبخالف ذلك، تعتبر  ة( من هذا النظام ، يستقيل عضو المجلس في غضون فتر46)

عضويته في المجلس منتهية، ما لم يقرر االنسحاب من هذا العقد أو المعاملة أو المجازفة أو التنظيم 

 لقانون الشركات والئحته التنفيذية. قبل نهاية الفترة التي حددتها الجمعية العامة. التنظيمي لحالته وفقاً 

ي شخص دخل في صفقات أيجوز ألي عضو من أعضاء المجلس أو كبار المسؤولين التنفيذيين قبول هدايا من  ال

 مع الشركة إذا كان هذا القبول للهدايا قد يؤدي إلى تضارب في المصالح.    ةتجاري
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عالقات أصحاب المصلحة
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 عالقات أصحاب المصلحة 9

 الغــرض 9.1

بعالقات أصحاب  المتصلة بشأن الشؤونالغرض من هذا الباب هو توضيح السياسات التي ستحكم وتوفر إرشادات 

 . شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيمجلس إدارة  ضمنالمصلحة 

  
 ظرة عامة:ن عالقات أصحب المصلحة  9.2

الشركة مباشرة أو غير مباشرة في  أو مصالح من األفراد لديهم مصلحة اتأصحاب المصلحة هم أفراد أو مجموع

في األساسيين أصحاب المصلحة  من وأهدافها وسياساتها. الشركةر على أو يتأثرون بتصرفات ييستطيعون التأثو

ن، والموردوالبنوك، ون، والدائنو، الزبائن/العمالءون، والموظفون، والتنفيذيوالمدراء ، : المساهمونالشركة

يسرد مجموعة أصحاب المصلحة ومصالحهم الرئيسية وتأثيراتهم على التالي المجتمع المحلي والحكومة. الجدول و

 شركة. أي 

 
 أصحاب المصلحة اهتمامات: 1جدول 

 التأثير والنفوذ االهتماماتأهم  مصلحةالصاحب 

 التصويت في الجمعيات العمومية نمو األرباح نومساهمال
 

غيرها من البنوك و

 نيمقرضال

 

 تقييمتسديد الفوائد والقروض، 

 االئتماني للشركة التصنيف

 

بنكية أو يؤثرون التسهيالت الن على سحب وقادر

 االئتماني التصنيف تقييمعلى 

أعضاء مجلس اإلدارة 

 التنفيذيين والمدراء

 المكانةوظيفي، الرضا الراتب، ال

 ةالوظيفي

 معلومات تفصيلية لديهميتخذون قرارات، 

 

 نوالموظف
ن اماألجور، واأل رواتبال

 وظيفي والحافز الرضا الوظيفي، ال

 جودة الخدمة دوران العمالة،

 

 نوالموّرد
سرعة سداد  عقود طويلة األجل،ال

 المستحقات

 جودة، توافر المنتجالتسعير، ال

جودة يُعتمد عليها، قيمة مقابل ما  الزبائن/عمـالءال

 العمالءه، خدمة نيدفعو

مستمرة، العمل ال، عالقة اإليرادات/عائداتال

تعزيز أو تشويه سمعة الشركة عبر الحديث مع 

 معارفهم

 

 مباشر عبر الحكومةغير  خلق وظائف محليةالبيئة،  المجتمـع

 اللوائح والقوانين وظائفخلق ال، يالتشغيل القانون الحكومة

 

 وتجنيتها مع أصحاب المصلحة فيها تنعم بنجاح أكبر التعزيز عالق اً كافياً من المؤكد أن الشركات التي تستثمر وقت

 وهالدعم مع ومن أصحاب المصلحة جسور الثقة و أن بناء عيالشركات التي ال تبمقارنة بال ات،ثمار هذه العالق

 عنصر هام لنجاح الشركة على المدى الطويل.

 العالقات الجيدة مع أصحاب المصلحة تساعد الشركة بطرق مختلفة، مثل:
 

 تقوية أواصر الوالء. 

 ة.الصائب اتتمكين من اتخاذ القرارال 

  العوائق والمشاكل.التعّرف على 

 المساعدة في معالجة المشاكل. 

 المتبادلة. المعرفةوتشجيع  دعم 
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 بعالقات أصحاب المصلحة تتعلق سياسات 9.3

  نظرة عامة9.3.1 

 يتحلىن ألتتطلع الشركة م بأعلى المعايير األخالقية حيث ملتزشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني مجلس إدارة 

لشركة اتحاد الخليج  مفتاح النجاح يالثقة وااللتزام همتانة  الشركة.تجاه والتزام متينين إيمان بأصحاب المصلحة 

 بناء عالقات صحية مع أصحاب المصلحة. للتأمين التعاوني في 

 
 المسـاهمين9.3.2 

مميّزة مالية قيمة مستدامة لمساهميها وتسعى لتحقيق عائدات  بإيجادملتزمة شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني 

 . بأفضل شكل ممكن مصالح المساهمين لخدمةوتعمل 

 
 ينالعمالء والمورد9.3.3 

خدمات ممتازة وحلول ذات قيمة وجودة عالية الملتزمة بتوفير منتجات نهائية شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني 

مضافة، كما تسعى الشركة للتعامل مع العمالء والموردين باستقامة وأمانة، وتسعى لبناء وحفظ عالقات جيدة مع 

 سرية المعلومات المتصلة بهم. حماية وتحرص على  ،عمالئها ومورديها

 
 ينالموظف9.3.4 

فرص التوظيف لكافة موظفيها تحقيق تكافؤ بكرامة و أفرادهاة ملتزمة بمعاملشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني 

 التطوير المهني والترقيات. و، آتالمكافو، عييناتالت شامالً 

 

 يؤمن مجلس إدارة الشركة بأهمية توفير ظروف عمل آمنة وصحية واحترام حقوق اإلنسان واحترام حقوق الموظفين. 

 

لهم من ممارسات  يظهرأن يكشفوا ما شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني يتوقع مجلس إدارة الشركة من موظفي 

لن تطلب الشركة  بالمثليطلبوا من موظفيها العمل بطريقة غير أخالقية، و الأ الغيرالشركة من كما تريد غير أخالقية. 

 أن يعمل بطريقة غير أخالقية. أياً كان من أحد 

 
 المجتمع9.3.5 

باالستغالل و ،عملياتها مارستالحياة أينما  نوعيةاإلسهام في ُمجمل بملتزمة شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني 

أن من المجتمعات المتصلة بها مجلس إدارة الشركة  يريدعلى البيئة، وبالتالي  للموارد من أجل الحفاظل المسؤو

 المجتمع. التي تصلح لخيري واألنشطة األخرى إسهامات الشركة على الصعيد المدني واعلى وا عتمدي
 

 على ذلك، تتبنى الشركة المبادئ التالية بهدف تطوير عالقات ناجحة مع أصحاب المصلحة:  عالوةً 
 

  سيتأثرون بعمليات الشركة عن أنشطة الشركة، والسماح ألصحاب المصلحة  ممنإبالغ الجهات/األفراد سيتم

 .والفرص التي تؤثر عليهم المشاكلفي بشكل صريح وشفاف المشاركة ب

  سيتم تزويد أصحاب المصلحة بمعلومات دقيقة في أوانها حول نشاط الشركة وستأخذ الشركة بعين االعتبار

 احتياجات ومخاوف أصحاب المصلحة عند اتخاذ القرارات. 

 لنشاط. أصحاب المصلحة حول قرارات الشركة المتصلة با آراء/لحصول على تعقيباتاالشركة  ستطلب 

  وسعها لتتجاوب بذل للتشاور معهم وست تناسبهمستشجع الشركة أصحاب المصلحة على تحديد الطريقة التي

  مع ما يحبذه أصحاب المصلحة.

  معالجته، سيحترم  ترنزاع وتعذّ  –ال قدّر هللا  –تحترم الشركة قيم وثقافة كل صاحب مصلحة. عند وقوع

 لنظر وسيحرصون على معالجة المشاكل بأسرع ما يمكن. دائماً اختالف وجهات ا الشركة وموظف
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 أصحاب المصلحة  عالقات 9.4

 أو نظام يؤثر أو يتأثر بتصرفات الشركة.  ،ةأو مؤسسمجموعة، أو الشركة هو شخص، بصاحب المصلحة 
 

 هذا الميثاق جزء منحيث مكتوب، تعميم ميثاق أخالقيات و صياغةالمفيدة إلدارة عالقات صاحب مصلحة  قالطرمن 

 . الشرعيين المتصلة بأصحاب المصلحةمن االلتزامات الشركة لاللتزام بالمتطلبات القانونية وغيرها  وجهي
 

لجنة المراجعة على اتخاذ اإلجراء التصحيحي المالئم أو  ستحرصمصلحة، الصاحب  أحد حقوقفي حالة خرق 

 . طريقة وافيةل بشاكبه لمعالجة الم التوصية
 

بما في لميثاق األخالقيات  متثالالشركة واإلشراف على اال صياغة طابع وثقافةعن  الً مسؤو اإلدارة مجلسيكون 

 إضافةً  االلتزامات القانونية للشركة يعالج ميثاق أخالقيات الشركةذلك إدارة متطلبات أصحاب المصلحة. يجب أن 

محتمل بدون خوف  تصرفأي سوء  رين بشأنلمدياإلدارة وامجلس  هوانبكي يلموظفين إتاحة مساحة ووسائل ل إلى

 تعاقدية أو تجارية التالي:  أو باعتبارات قانونية المتصلةأصحاب المصلحة تشمل قائمة . أو انتقام من قمع

 الموظفين. 

 العمالء. 

 الدائنين. 

 المؤسسات االستثمارية. 

 .الممولين/البنوك 

 
 ـينالموظف9.4.1 

، ومع ذلك فيجب على المجلس أن يكون واجبات قانونية ائتمانية تجاه الموظفين يتحمل مجلس اإلدارة البشكل عام 

 ُمدركاً للتالي:
 

  الموظف والتزامه لتمكين الشركة في تحقيق أهدافها ضمان دعمأهمية. 

  تشريعات أخرى تشمل قوانين الصحة والسالمة المهنية. ل طبقاً االلتزامات المحددة المفروضة 

 
 الءــالعم9.4.2 

لذلك يقع . اإلدارة نشاط للشركة. وهذا دليل على أهمية العمالء للشركة ولمجلسيوجد : بدون عمالء ال باختصار

من  اً اهتمامتتطلب وحدها، بل التنفيذية اإلدارة  ليس فقط علىفهم احتياجات أو مخاوف العمالء واالستجابة لها  عاتق

تقارير الالعمالء. يجب رفع  ىناول ومعالجة شكاوتة لناجحال أن ينظر في الكيفيةاإلدارة الذي يتعين عليه مجلس 

 العمالء.  في شكاوىة بارزالرئيسية ال شاكلحول الماإلدارة حصائيات إلى مجلس اإلو

 
 ئنينالدا9.4.3 

 وقضائية قانونية تبإسهاب في حاالوتأكيدها  تمت مناقشتهاتجاه الدائنين اإلدارة مجلس على  ةاإليجابي المسؤولية

 في حاالت الُعسر )الضيق( المالي. اإلدارة كون محور تركيز مجلس توبالتالي يجب أن 
 

 االستثمارية المؤسسات9.4.4 

، وبالتالي نفسهاها، وأغلب تلك المعلومات تأتي من الشركات نتلقوين قراراتهم على المعلومات التي ويبني المستثمر

ن الجماعيين، وأن بطريقة مالئمة مع احتياجات وتطلعات المستثمريمن األهمية بمكان أن تتفهم الشركة وتتجاوب 

 . مؤسسات االستثمار المساهمة ستكون هي صاحبة الصوت األعلى في مطالب المساهمين

 

ككل، وأن  المساهمينمقابل مصالح  تطلعات وطلبات المؤسسات االستثماريةبين  اً تحتاج الشركة إلى أن توجد توازن

 لكافة المساهمين.  وحدةومنصفة وم ةادلتحرص على معاملة ع
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 والبنوك ينالممول9.4.5 

هناك الكثير كما أّن تجاه البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل معها.  هااللتزامات أن تولي الشركة عناية دقيقةيجب 

ومتطلبات أخرى بهدف محددة مسبقاً ومعدالت سب ند بـيـوجب على الشركة أن تتقتمن المقرضين ممن لديهم مواثيق 

 التمويل.  اتفاقياتب وفاءال

 

تراقب بصورة  التنفيذية أن يفهموا بوضوح هذه المتطلبات وأن يتحققوا من أن اإلدارة مجلس اإلدارةعلى أعضاء 

الشركة غرامات أو عواقب  تتحملتلك المواثيق وبالتالي  انتهاكحتى ال يتم  ،للشركة الوضع الماليكافية وفعالة 

إلى هذا، يجب أن يكون هناك تواصل مفتوح مع ممولي الشركة والدخول معهم في محاورات بصفة  إضافةً  أخرى.

دورية والتجاوب مع طلباتهم واحتياجاتهم المتعلقة بتوفير المعلومات بطريقة إيجابية. العالقة اإليجابية بين الشركة 

 مراجعتها أو تعديلها.  وأ هاتمديد وأ ةاالئتماني والممولين هي من األهمية بمكان إلبرام التسهيالت

 
 المجتمع9.4.6 

التشريعات البيئية وقوانين األنشطة االقتصادية والتوقعات المجتمعية تتطلب من الشركات أن تكون مسؤولة بشكل 

قانونية وأدبية اجتماعي في عملياتها وفي تعامالتها مع المجتمع. ومع أن هذه ليست واجبات ائتمانية إال أنها التزامات 

اإلخفاق في  نأكما  )أخالقية( يجب أخذها بعين االعتبار كجزء من عملية اتخاذ قرارات الشركة وفي مزاولة النشاط.

على الشركة من الناحية المالية وعلى سمعتها وقد  فهم قضايا المجتمع وفي االستجابة لها بطريقة مالئمة قد يؤثر سلباً 

 يكون له عواقب سلبية أخرى. 

 
 أصحاب المصلحة ىالمنازعات وشكاوحل  آليات 9.5

، بوضع السياسات واإلجراءات الالزمة التي يتبعها أصحاب ةمراجعال ةاقتراح من لجنعلى  ويقوم المجلس، بناءً 

 في االعتبار ما يلي: خذاً آانتهاكات،  ةيأأو اإلبالغ عن  ىالمصلحة عند تقديم الشكاو

المصلحة )بمن فيهم موظفو الشركات( تقارير إلى المجلس عن سلوك تيسير الطريقة التي يقدم بها أصحاب  •

والقواعد الواجبة التطبيق أو تثير الشكوك بالبيانات  ةنظمالتنفيذية التي تنتهك القوانين واألدارة وممارسات اإل

، م الأالمالية أو ضوابط المراجعة الداخلية أو غيرها، سواء كانت هذه السلوكيات أو الممارسات ضدها 

 .شأنء التحقيقات الالزمة في هذا الجراإو

 ةمراجعال ةإجراءات اإلبالغ من خالل تيسير االتصال المباشر مع عضو مستقل في لجن ةسريعلى الحفاظ  •

 .أو في لجان متخصصة أخرى

 .أو التقارير التي يرسلها أصحاب المصلحة ىالشكاو ةتعيين موظف لتلقي ومعالج •

 ى.لكتروني لتلقي الشكاوإتخصيص رقم هاتف أو عنوان بريد  •

 توفير الحماية الالزمة ألصحاب المصلحة. •

يجب على صاحب المصلحة االتصال  ؛الشركةبين مصلحة والفي حالة رفع شكوى أو نشوء نزاع بين صاحب 

المسألة إلى لجنة المراجعة  إحالةب العام التنفيذي يقوم المدير، وبمجرد إبالغه المدير التنفيذي للشركةوالتواصل مع 

  .وافيةباتخاذه لمعالجة المسألة بصورة التوصية اإلجراء التصحيحي المالئم أو  تحرص على اتخاذالتي بدورها س

 

 



 

 

 

10 

سياسة ضمان السّرية



             
 

   66  
 

 

11 

 

حوكمة الشركة  دليل  

 السّريةضمان سياسة  10

 الغــرض 10.1

 شؤونبسرية  لمالية واالستثمارات وفيما يتعلقتعلق بااللتزام بالقوانين واللوائح المتصلة باألوراق ات اتتوفير إرشاد

شركة اتحاد الخليج للتأمين لي مسؤو. تنطبق هذه السياسة على كافة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان والهامة الشركة

ى شركة لد ممن ليسوا موظفينكافة شركاتها التابعة والشقيقة والشركات التي تحت إدارتها كذلك بالنسبة لوالتعاوني 

 . اتحاد الخليج للتأمين التعاوني 

   
 معلنة العلى المعلومات غير  بناء   تجار في األسهماال 10.2

وأعضاء مجلس إدارتها وأعضاء اللجان بقوانين ولوائح األوراق المالية شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني تلتزم 

 . المعلنةغير  الجوهريةالمتصلة بالمعلومات 

 

لين وأعضاء اللجان شراء أو بيع أوراق مالية مثل مسؤووال مجلس اإلدارةأعضاء  تحظر علىتلك القوانين واللوائح 

"المعلومات الداخلية"( عن بـ)يُشار إليها عادةً  معلنةغير  جوهريةت للشركة عندما تتوافر لهم معلوما العاديةسهم األ

عليهم أية استثمارات جديدة في الشركة أو بيع  يحظرالذين لديهم معرفة بمعلومات كهذه  هؤالء، بشكل عامالشركة. 

 . تلك المعلومات اإلفصاح رسمياً عنتاريخ من بالسوق  كاملين ( تداول2ي )يوم قبل انقضاء ألسهمها

 

وهذا للغير،  جوهريةتلك المعلومات ال تمريركما تمنع قوانين األوراق المالية المؤتمنين على المعلومات السرية من 

 لشركة. تخص اشراء أو بيع أوراق مالية بتوصية الأو المعلومات نفسها  إفشاءيشمل 

 

طالع على بين الحين واآلخر االليج للتأمين التعاوني شركة اتحاد الخوأعضاء لجان  مجلس اإلدارةألعضاء  قد يتاح

شركة اتحاد الخليج للتأمين شركات عامة أخرى تتعامل معها  عنمتاحة لعموم الجمهور  جوهرية غيرمعلومات 

ط لالستحواذ على حصة في يخطالتأو ما لترسية عقود شراء كبيرة على شركة  اإلعدادمثال على ذلك  التعاوني.

بموجب  - يحظر. في حاالت كهذه ة في العملشريكمؤسسة عائدات وأرباح غير معلنة عن أو معلومات مؤسسة ناشئة 

الشركة األخرى أسهم لين وأعضاء اللجان تداول مسؤووال مجلس اإلدارةعلى أعضاء  - القانون وبموجب هذه السياسة

هذه تمرير كذلك يحظر . تلك المعلومات اإلفصاح رسمياً عنتاريخ من بالسوق  كاملين ( تداول2ي )يوم قبل انقضاء

 . ات للغيرمعلومال

 

سيمثل لهذه السياسة  انتهاكمتطلبات القانون وأيضاً سياسة الشركة، وأي  بشكل عامعكس تأعاله  ةالواردالمحظورات 

 أيضاً.  اً خطيراً قانوني انتهاكاً  على األرجح

 
 السّرية المحافظة على  10.3

ن مناقشة المسائل أو عوأعضاء لجانها شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني يمتنع كافة أعضاء مجلس إدارة 

 أداء الواجبات العادية. يستلزمه للشركة مع أي شخص خارج الشركة، عدا ما الهامة المستجدات الداخلية 

 

شركات التابعة ال وألمعلومات الداخلية للشركة )أو معلومات سرية عن المساهمين به عن اإن اإلفصاح غير المصّرح 

أو ملكية اتصلت أو لم تتصل بشراء أو بيع حصة ، سواء قد يؤدي إلى مشاكل جسيمة (مؤسسات شريكة في العمل وأ

 أوراق مالية أخرى.

على شروط لضمان السرية شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني الشراء الخاصة بمجموعة عموماً، تحتوي عقود 

وشروط التعاقد، ويجوز لمجلس اإلدارة إبرام اتفاقيات إضافية لضمان السرية مع  تحظر اإلفصاح للغير عن أسعار
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وكافة أعضاء مجلس إدارة الشركة  ستراتيجية أو عمليات أخرى،االغير ألغراض التفاوض حول عالقات عمل 

 وأعضاء لجانها ملتزمون بشروط ضمان سرية المعلومات. 

 

لون وأعضاء اللجان من وسائل اإلعالم المالية وجهات مسؤواإلدارة والاالستفسارات التي يتلقاها أعضاء مجلس 

التحليل االستثماري أو المؤسسات المالية األخرى يجب التعامل معها بحرص وضمان االمتثال لمتطلبات اإلفصاح 

الرئيس التنفيذي  وأن المعلومات السرية المملوكة ال يتم نشرها على المأل. بشكل عام، يجب إحالة استفسارات كهذه إلى

لين مسؤووال مجلس اإلدارةمع أعضاء  ل عالقات المستثمرين الذي ينسقمسؤون المالية أو شؤوأو الرئيس التنفيذي لل

  لالستفسار. المالئمةاإلجابة  بشأنلشركة لأو المتحدثين الرسميين 

 التعميم والتعديالت واإلستثناءات 10.4

 .لجنة المراجعة بواسطةستتم فقط على هذه السياسة  استثناءاتأية تعديالت أو 
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 ميثاق أعضاء مجلس اإلدارة  11

 الغــرض 11.1

"( من قبل مساهمي الشركة مجلس اإلدارة"بـ)يُشار إليه شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني تم انتخاب مجلس إدارة 

الشركة قدرة  الحرص على فى لمجلس اإلدارةالرئيسية مسؤولية ال وتتمثل لإلشراف على إدارة نشاط وشؤون الشركة.

مصالح أصحاب  مراعاةوبذات الوقت  ككل،يخدم مصلحة المساهمين  شكلمن إدارتها ب أكدوالتعلى االستمرار 

المدراء لشركة ويقدم المشورة والنصح للرئيس التنفيذي واسياسة وضع  مجلس اإلدارة على هذا يتولى بناءً و المصلحة.

 الذين يديرون نشاط وشؤون الشركة. التنفيذيين

 
 مجلسالليات سؤوم 11.2

تحت توجيه الرئيس التنفيذي وإشراف مجلس اإلدارة  المدراء التنفيذيينن ووالموظفيتولى تنفيذه وإدارته نشاط الشركة 

المساهمين  بواسطة ويتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للشركة ولمساهميها. جلالقيمة طويلة األ بغرض تحسين

 . لهاوتقديم المشورة اإلدارة التنفيذية لإلشراف على 

 

 لم يكن ما خارج اختصاصاته، كانت ولو اإلدارة مجلس يجريها التي والتصرفات األعمال بجميع الشركة تلتزم

مجلس ليات مسؤويجب أن تكون  .المجلس اختصاصات خارج األعمال تلك أن يعلم أو النية سّيء المصلحة صاحب

 لشركة.ل مواد النظام األساسيواضحة في  اإلدارة

 

هذه  تم وضع ية. وقداإلشرافتنفيذ مسؤولياته في  لمجلس اإلدارةالمتكررة  الشائعةلتالية األنشطة تمثل النقاط ا

 ف.ولظرل تبعاً اإلرشادات حسب الحاجة وهذه عن  قد يحيد مجلس اإلدارةأن االتفاق بمع  كدليل إرشاديليات مسؤوال

  

 أيضاً  للمجلس ويمكن اإلدارة، مجلس رئيس منصب ليشغلمجلس اإلدارة باختيار عضو غير تنفيذي  يقوم 

 النقد مؤسسةمن  ممانعة عدم على الحصول)بعد  اإلدارة مجلس لرئيس كنائب للعمل تنفيذي غير عضو اختيار

 (.السعودي العربي
 

  وتنظيم إلدارة السلطة أوسع القانون بحكمالشركة  إدارةلدى مجلس دون المساس بأعمال الجمعية العامة؛ 

  .بها المعمول المحلية واألنظمة القوانين فيبوضوح  بعدتاستُ  سلطات أي باستثناء للشركة، اتالعملي

  يجب على مجلس اإلدارة أداء واجباته بطريقة مسؤولة وبُحسن نية وبالعناية الواجبة. و يجب أن تكون قرارات

 لومات كافية ووافية من اإلدارة التنفيذية أو من أي مصدر موثوق. مجلس اإلدارة مبنية على مع

 مصالح فقط وليس للشركة العامة المصالح يخدم ما كل بتنفيذ ويتعهد المساهمين، كافة اإلدارة مجلس يمثل 

 .اإلدارة مجلس في لتعيينه صوتت ما جماعة أو يمثلها جماعة

  فراد أو بعض سلطاتها إلى اللجان أو األ فُّوضتعمال التجارية للشركة حتى إذا عن األ المجلس مسؤوالً  يكون

 .عاماً  ن يصدر تفويضاً أال يجوز للمجلس  ؛حال ةيأ ى. وعلخارجيةغيرهم من األطراف ال

 ذلك سريان ومدى تصرف بأي القيام وإجراءات التنفيذية اإلدارة إلى الموكلة الصالحيات اإلدارة مجلس يحدد 

 إلى التنفيذية اإلدارة ترفع كما. اختصاصاته من تبقى التي الهامة المسائل اإلدارة مجلس سيقرر كما. ضالتفوي

 .إليها المخّولة للصالحيات ممارستها عن دورية تقارير اإلدارة مجلس

  للعضوية في مجلس اإلدارة، دون المساس  ةوصريح ةسياسات ومعايير وإجراءات محدد ةداريضع مجلس اإل

 الجمعية العامة. ةالسارية، وتنفيذها بعد موافق ةنظملأل ةلزامياإلحكام باأل

 ستراتيجية طويلة المدى وخطط العمل التي وضعتها اإلدارة يراجع مجلس اإلدارة ويعتمد ويراقب األهداف اال

 التنفيذية. 

  .يراجع مجلس اإلدارة ويعتمد ويراقب العمليات الكبيرة للشركة وتشمل التوجهات والنفقات الرأسمالية الكبيرة 

 جميع أنواع  ىسمالي للشركة واستراتيجيتاتها وأهدافها المالية ويوافق علأنسب هيكل رأ ةداريحدد مجلس اإل

 رة.الميزانيات المقدّ 
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 المخاطرتواجه الشركة والخطوات التي اتخذتها اإلدارة لمتابعة تلك  التي المخاطر أهممجلس اإلدارة  يقيّم 

 الرقابة عليها.  وضبط

 أساس دوري. ىوإقرار الهياكل التنظيمية والموارد البشرية للشركة عل ةبمراجع ةداريقوم مجلس اإل 

 أهداف الشركة وخططها الموارد المالية والبشرية الالزمة لتحقيق ة التأكد من توفّر دارمجلس اإل ىليجب ع

 الرئيسية.

 أساس سنوي ىإجراءات الرقابة الداخلية للشركة عل ةباستعراض فعالي ةداريقوم مجلس اإل. 

 .يقوم مجلس اإلدارة بتحضير تقرير المجلس السنوي والموافقة عليه قبل نشره 

 بل نشرهم.يقوم مجلس اإلدارة بتحضير القوائم المالية السنوية والمؤقتة والموافقة عليهم ق 

 المخاطر. ةدارإنظم المراقبة المالية و سالمة التأكد من المجلس يجب على 

 أعضاء مجلس اإلدارة لينتخبهم المساهمون.  يحاتيختار مجلس اإلدارة ويوصي بترش 

 بالمخاطر التي قد  ؤ عموماً دارتها عن طريق التنبّ إضمان تنفيذ إجراءات الرقابة المناسبة لتقييم المخاطر و

والكشف عن هذه المخاطر  ،الشركة على مستوىالمخاطر  ةدارإلثقافة  ةبيئة واعي ةهها الشركة وتهيئتواج

 بالشركة. ذات العالقةبشفافية ألصحاب المصلحة واألطراف 

  يقوم مجلس اإلدارة باختيار وتطوير وتقييم المرشحين المحتملين لوظائف الرؤساء التنفيذيين، بما في ذلك

 للشركة ويشرف على تطوير خطط اإلحالل المستقبلي للمدراء التنفيذيين.الرئيس التنفيذي 

  يحدد مجلس اإلدارة مكافأة الرئيس التنفيذي ويعتمد مكافآت المدراء التنفيذيين ويعتمد ويراقب خطط المكافآت

 والحوافز وخطط المكافآت المبنية على المشاركة في حقوق الملكية.

  األحكام من األساس الشركة نظام خال إذا ،الخاصة المكافأة وتحديد تصاصاتاالخ توزيع اإلدارة مجلسيتولى 

 باإلضافة منهما، كل عليها يحصل التي الخاصة والمكافأة مدير التنفيذيوال المجلس رئيس اختصاصاتبشأن 

 .المجلس ألعضاء المقررة المكافأة إلى

 يتضمن لم إذا ومكافأته اختصاصاته ويحدد غيرهم، من أو أعضائه بين من يختاره أمين سر اإلدارة مجلس يعين 

 .الشأن هذا في أحكاماً  األساس الشركة نظام

 والنظامية، القانونية للمتطلبات واالمتثال للشركة، المالية البيانات حةيشرف مجلس اإلدارة على سالمة وص 

 نتائج أداء وظيفة المراجعة الداخلية.  وعلى واستقالليته، ومؤهالته الخارجي القانوني المحاسب أداء ونتائج

  ّالمرتبطة باألداء  المكافآت ،الثابتة كالمكافآت ؛الممنوحة لموظفي الشركة مكافآتأنواع الة دارد مجلس اإليحد

 المعمول بها. ةنظمشكل أسهم دون المساس بالقوانين واأل علىت آوالمكاف

 الفعلية والمحتملة لتضارب المصالح لكل  ريوهاتلتصحيح السينا ةبوضع سياسة مكتوبة داريقوم مجلس اإل

استخدام أصول الشركة ومرافقها  ةساءإالتنفيذية والمساهمين. ويشمل ذلك  ةدارعضو من أعضاء المجلس واإل

 الناجم عن المعامالت مع األطراف ذات الصلة. ةداروسوء اإل

  كفاية ميثاق أخالقيات العمل بالشركة لتعزيز االلتزام بالقوانين واللوائح المنطبقة على  مدىيقيّم مجلس اإلدارة

 الشركة. 

 .يقيّم مجلس اإلدارة األداء والفعالية الكلية لمجلس اإلدارة ويقرر المسائل المتعلقة بحوكمة الشركة 

  في مجلس اإلدارة وعلى وجه يحرص مجلس اإلدارة على تفعيل إجراء رسمي لتوجيه )تثقيف( األعضاء الجدد

 الخصوص في المسائل القانونية والمالية، إضافة إلى تدريبهم عند اللزوم.

 هذه اللجان وصالحياتها  ةبالقرارات التي تحدد مد تشكيل اللجان المتخصصة عمالً  ةداريكفل مجلس اإل

أسماء  ذه القرارات أيضاً ومسؤولياتها وكذلك الطريقة التي يستخدمها المجلس لرصد هذه اللجان. وتحدد ه

 .هائهذه اللجان وأعضا ةاألعضاء وواجباتهم وحقوقهم والتزاماتهم وتقيم أداء وأنشط

 تنظم العالقة مع أصحاب المصلحة ةسياسة مكتوب ةداريضع مجلس اإل. 

 باإلفصاح المتعلقة ة نظمبوضع السياسات واإلجراءات التي تكفل امتثال الشركة للقوانين واأل ةداريقوم مجلس اإل

هذه السياسات لالتنفيذية  اإلدارةعن المعلومات المادية للمساهمين وأصحاب المصلحة، وضمان امتثال 

 .واإلجراءات

   بالسياسات  البيانات والمعلومات التي يجب اإلفصاح عنها عمالً  ةوسالم ةدق ة مندارمجلس اإليجب أن يتأكد

 .والنظم المعمول بها فيما يتعلق باإلفصاح والشفافية
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 تسمح للمساهمين بالمراجعة المستمرة والدورية لمختلف جوانب  ةبتطوير قنوات اتصال فعال ةداريقوم مجلس اإل

 .ةي تطورات ماديأعن  االعمال التجارية للشركة فضالً 

 لشركة وإتاحتها ألعضاء مجلس اإلدارة بصورة عامة، يحرص مجلس اإلدارة على توافر معلومات كافية عن ا

 ولألعضاء غير التنفيذيين بصورة خاصة لتمكينهم من أداء واجباتهم ومسؤولياتهم بطريقة فعالة.

 الشؤون المالية للشركة وتدفقاتها النقدية وكذلك عالقاتها المالية واالئتمانية  ةدارإعلى  ةدارويشرف مجلس اإل

 .ةمع أطراف ثالث

 فيما يتعلق بما يلي: ن ما يراه مناسباً أبش غير العاديةتوصيات إلى الجمعية العامة  ةدارم مجلس اإلقدّ وي 

 س مال الشركةأر نقص زيادة أو. 

 حل الشركة قبل نهاية فتره واليتها كما هو محدد في لوائحها أو البت في استمرارية الشركة. 

 فيما يتعلق بما يلي: ن ما يراه مناسباً أتوصيات إلى الجمعية العامة العادية بش ةداريقدم مجلس اإل 

  تها ولم تخصص لغرض أنشأقد  غير العاديةاستخدام االحتياطي التوافقي للشركة، إذا كانت الجمعية العامة

 .محدد

  أو احتياطيات للشركة ةضافيإتشكيل مخصصات مالية. 

 ركة.توزيع األرباح الصافية للش ةطريق 

 الشركة محل بيع أو رهنها، أو الشركة أصول بيع أو مدتها، كانت أيًّا القروض عقد اإلدارة لمجلس جوزي 

 يصدر أو األساس الشركة نظام يتضمن لم ما التزاماتهم، من الشركة مديني ذمة إبراء أو رهنه، أو التجاري

 .ذلك في اإلدارة مجلس صالحيات يقيد ما العادية العامة الجمعية من

 تضمن أن أو فيها، المساهمين أو إدارتها مجلس أعضاء من أي إلى نوع أي من قرضاً  تقدم أن لشركة يجوز ال 

 .االئتمان شركات من وغيرها البنوك باستثناء الغير مع منهم أي يعقده قرض أي

  وقت.يستطيع مجلس اإلدارة وبتصويت أغلبية األعضاء فصل رئيس مجلس اإلدارة المنتخب في أي 

 
 اإلدارة مجلس أعضاء مؤهالت 11.3

ال يشغلهم شيء سوى مستوى فائق من المقدرة والكفاءة و على مستوى عال  من النزاهة مجلس اإلدارةيكون أعضاء 

ألداء واجباتهم  يالوقت الكاف لتخصيص مستعدينللمساهمين، وأن يكونوا  األجلالقيمة طويلة  سينالتركيز على تح

وذلك يشمل التحضير الجتماعات اللجان ومجلس اإلدارة وضمان التنسيق،التسجيل وحفظ ، لياتهم بفعاليةمسؤوو

 . ممتدة ة زمنيةلفتر مجلس اإلدارة بالعمل ضمنملتزمين أن يكونوا و محاضر االجتماعات،

 

والوالء والعناية بمصالح الشركة ومساهميها، ويحدد  ةماناأليمتثل كل عضو من أعضاء المجلس لمبادئ الصدق و

من  الصادرة  ، وأن يتماشى مع القوانين السائدة في المملكة والقواعدمصالحهم الشخصية ىعل لحةأولويات مص

 وجه الخصوص ما يلي: ىويشمل ذلك عل النقد العربي السعودي مؤسسة

 

ي أ، يتم الكشف عن ةالمجلس والشركة عالقة مهنية أمينن عضو عندما تكون العالقة بيتتحقق المصداقية  المصداقية:

  ي من فروعها.أأو عقد مع الشركة أو  ةي معاملأبالشركة قبل الدخول في متعلّقة معلومات 

 

في المصالح ويضمن  تضاربعلى عندما يتجنب عضو المجلس المعامالت التي قد تنطوي يتحقق الوالء :  الوالء

 حكام المتعلقة بتضارب المصالح في هذه الالئحة.لأل امتثاالً ، عدالة التعامل

 

، ولوائحها يةالمال نظام السوقالمنصوص عليها في قانون الشركات، و بأداء الواجبات والمسؤولياتيتحقق  االهتمام:

 ، والئحة الشركة والقوانين األخرى ذات الصلة.التنفيذية

 

عامة/غير عامة بشرط أن يكونوا قادرين أخرى شركات إدارات مجالس ل ينتمواأن  مجلس اإلدارةيجوز ألعضاء 

التي  السوق الماليةمن لوائح هيئة  ح-12)طبقاً للمادة كأعضاء مجلس إدارة كافة واجباتهم  تحمل مسؤولية أداء على

 نفسشركات مساهمة في  5يعمل كعضو مجلس إدارة ألكثر من أن عضو مجلس إدارة ل  يجوزاآلتي: "التنص على 
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ملكيته  حدود نسبة في وذلك اإلدارة، مجلس لعضوية أكثر أو آخر شخص أو نفسه ترشيح مساهم لكل يحقالوقت"(. 

تحديد األفراد المؤهلين  مسؤولية كافآت الخاصة بمجلس اإلدارةوالم اتلجنة الترشيحتقع على  .المال رأس في

العمومية الجمعية إدارة أثناء النتخابهم كأعضاء مجلس  مجلس اإلدارةمجلس وتزكية مرشحي بالليصبحوا أعضاء 

 السنوية للمساهمين.

 

للمساهمين طريقة التصويت هذه حيث تسمح  لمجلس اإلدارة،عند ترشيح أعضاء  يالتصويت التراكمأسلوب يُستخدم 

يستخدم  أن مساهمولل .لمجلس اإلدارةوباإلمكان استخدام هذه الطريقة النتخاب أعضاء بالتصويت كٌل حسب حصته. 

هذه العملية  .المرشحين المختارين بدون أية ازدواجية في األصوات على مرشح واحد أو يقسمها لصالحه تحص لك

يجوز  .مجلس اإلدارةللتصويت على ممثلهم المختار في  مفرصه زيد منستّسهل حقوق التصويت ألقلية المساهمين وت

 .حسب تقديرها ةدارإلافراد الذين يقترحهم المساهمون ون تنظر في األأللجنة الترشيح واألجور 

 

مدى و بميثاق أخالقيات الشركةكل عضو  مدى امتثال، بصفة سنوية، في تحديد مجلس اإلدارةتساعد لجنة المراجعة 

 استقاللية كل عضو بموجب متطلبات اللوائح المنطبقة على الشركة. 

 

 راء. ويحدد المجلس مده والية المدمعين سنل التقاعد إلزامي أوتخدم حد لعدد الشروط التي  راءن يكون للمدأال يجوز 

 .لمكافآتوا اتالترشيح ةتوصيات لجن ىعل لسلطته التقديرية بناءً  وفقاً 

 

التنفيذية لاللتحاق باستمرار بالبرامج والدورات التدريبية من أجل  ةدارالالزمة ألعضاء المجلس واإلليات اآلتطوير 

 .الشركة ةتطوير مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت المتعلقة بأنشط

 
 عضو مجلس اإلدارة ؤولياتمس 11.4

 األساسية ألعضاء مجلس اإلدارة هي ممارسة آرائهم وبصيرتهم المهنية في التصرف حسبما  المسؤولية

يعتقدون أنه يخدم مصالح الشركة والمساهمين. من حق أعضاء مجلس اإلدارة في أدائهم لمسؤولياتهم أن 

 ونيين الخارجيين. يعتمدوا على أمانة ونزاهة كبار المديرين التنفيذيين بالشركة ومستشاريهم ومراجعيهم القان

 

 بوليصة تأمين  -بالنيابة عنهم  -يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن تشتري لهم الشركة وللمديرين التنفيذيين كما

والوثائق التنظيمية للشركة وأية  القوانينمعقولة القدر ألغراض ضمان التعويض إلى المدى المسموح به في 

  للوثائق التنظيمية للشركة. اتفاقيات تعويض، وألغراض إبراء الذمة طبقاً 

 

 بها، يخدمون التي اللجان واجتماعات اإلدارة مجلس اجتماعات حضور اإلدارة مجلس أعضاء من يتوقع 

.ومن بالتزاماتهم الوفاء و مسؤولياتهم أداء يستوجبه ما بقدر االجتماعات من عدد وعقد الالزم الوقت وقضاء

عداد الجتماعات المجلس ولجانه لالضطالع بمسؤولياتهم واإل كافياً  ن يخصص المديرون وقتاً أ المتوقع أيضاً 

جراء مناقشات مع كبار المسؤولين التنفيذيين. إالمسائل ذات الصلة و ةثارإوالمشاركة فيها بفعالية، بما في ذلك 

بشانها.  يأويقومون بدراسة وتحليل جميع المعلومات المتعلقة بالمسائل التي ينظر فيها المجلس قبل إبداء ر

، وتشجيع المجلس على التداول ةأعضاء المجلس اآلخرين من التعبير عن آرائهم بحريّ  أيضاً  راءن المديمكّ 

راء األعضاء المختصين في اإلدارة التنفيذية للشركة وغيرهم، عند آن المواضيع والحصول على أبش

 الضرورة.

 

 والمعطيات التي يحتاجها أعضاء مجلس اإلدارة أو لجان مجلس اإلدارة لفهم النشاط وممارستهم  المعلومات

يجب توزيعها عادة على أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجان قبل أسبوعين اثنين من التاريخ  –لمسؤولياتهم 

 المحدد لالجتماع حتى يتسنى لهم اإلطالع عليها ومراجعتها قبل االجتماع.
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 الشركة قِبَل من مسؤوالً  كان وإال مناسب؛ وقت في ذلك يكون أن بشرط يعتزل، أن اإلدارة سمجل لعضو 

 .أضرار من االعتزال على يترتب عما

 
 مجلسالوعمليات  تشكيل 11.5

 تكون أن على عشر، أحد عن يزيد وال ثالثة عنعددهم  يقل الأعضاء  من اإلدارة مجلس يتألف أن يجب 

غير تنفيذين، و عدد أعضاء المستقلين ال يقل عن عضوين اثنين أو ثلث أعضاء مجلس اإلدارة أيهما  غلبيةاأل

 اكثر. 

 

 ن يعين أللرئيس ويجوز له  ونائباً  حكام اللوائح التي وضعتها الشركة، يعين المجلس رئيساً أدون اإلخالل ب

 مدة على اإلدارة مجلس أمين سرو التنفيذي روالمدي ونائبه المجلس رئيس مدة تزيد ال.ئهألعضا إدارياً  مديراً 

 .ذلك غير على األساس الشركة نظام ينص لم ما انتخابهم إعادة ويجوز المجلس، في منهم كل عضوية

 

 أيام عمل من تاريخ  ةبأسماء ووصف أعضاء المجلس في غضون خمس اتالسلط إخطار الشركة على يجب

عضويتها  ىعليها تؤثر عل أي تغييرات قد تطرأعن  أيهما أقصر، فضالً  ؛بدء المجلس أو من تاريخ تعيينهم

 في غضون خمسه أيام عمل من حدوث مثل هذه التغييرات.

 

 جميع األوقات، يجوز للجمعية العامة  الهيئة. في ةتحدد لوائح المجلس الطريقة التي يمكن بها إنهاء عضوي

ن كانت اللوائح التي وضعتها الشركة تنص إحتى و ي منهم،أن تفصل جميع أعضاء المجلس أو أالعادية 

دون المساس بحق العضو المفصول في التعويض إذا كان الفصل بسبب غير مقبول أو في  ؛خالف ذلك ىعل

 ةن تنهي عضويأمن توصيات المجلس،  ة، لكل توصياً الوقت غير المناسب ويجوز للجمعية العامة أيض

 .عدون عذر مشرو ت ثالث جلسات متعاقبةالعضو الذي فوّ 

 

  السوق المالي السعودي و اتتخطر الشركة السلط ؛إنهاء ةعضو في المجلس بأي طريق ةنتهاء عضوياوعند

 .االنتهاءوتحدد أسباب  العضو مغادرة من أيام خمسة خالل

 

 إدارة مجلس انتخاب من ةالعامّ  الجمعية تتمكن لم إذا أو استقاالتهم، شركةال إدارة مجلس وأعضاء رئيس مقدّ  إذا

 الخبرة ذوي من مؤقتة لجنة تشكيل السوق المالية هيئة مجلس أو وزارة التجارة واالستثمار فعلى للشركة،

 .أعضائها من بين اله ونائباً  رئيساً  يينيتم تعو مناسباً، ونهير الذي بالعدد واالختصاص

 

 تلك اللجنة: تتولى يجب أن

 

 أشهر ثالثة على تزيد ال مدة خالل لالجتماع العامة الجمعية ودعوة الشركة، إدارة على اإلشراف •

 .للشركة جديد إدارة مجلس النتخاب المذكورة؛ اللجنة تشكيل تاريخ من

 

 هيئة مجلس أو الوزير يقرره لما وفقاً  الشركة، حساب على مكافآت وأعضاؤها اللجنة رئيس يمنح •

 .األحوال حسب المالية، السوق في مدرجة الشركة كانتالسوق المالية إذا 

 

 يشرح فيه هذه التعليقات  خطياً  تعليقاته على أداء الشركة، يقدم بياناً  ىبدأوإذا استقال أحد أعضاء المجلس و

 إلى رئيس المجلس ويقدم هذا البيان إلى أعضاء المجلس.

 

 دارة الرغم من متطلبات العضوية الواردة هنا، لن يُعّد باطالً أي تصرف يقوم به أعضاء مجلس اإل على

 بسبب قصور في المتطلبات الواردة هنا عند القيام بذلك التصرف. 
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 ألغلبية تأييدي تصويت عبر اختياره ويتم اإلدارة، مجلس رئيس منصب اإلدارة مجلس أعضاء أحد يتولى 

 نصببما في ذلك م بالشركة تنفيذي منصب وأي اإلدارة مجلس رئيس منصب بين الجمع يجوز وال .األعضاء

كما ال يكون  اللوائح الخاصة بالشركة على خالف ذلك . تالتنفيذي، أو المدير العام، حتى لو نص رئيس

ال أ ةفي لجان المجلس األخرى، شريط ن يكون عضواً أ. ويجوز له ةمراجعال ةفي لجن رئيس المجلس عضواً 

ويتم  ثناء غياب الرئيس.ألرئيس المجلس ألداء دور الرئيس  ويعمل أحد المديرين نائباً  للجان. يكون رئيساً 

 أصوات المديرين. ةاختيار رئيس ونائب رئيس المجلس بأغلبي

 

 أربعة اجتماعات في السنة عل مجلس اإلدارة بشكل دوري وبحسب الحاجة. يجب أن يجتمع المجلس  يجتمع

في التواريخ التي يحددها رئيس مجلس اإلدارة أو عند  األقل، بما ال يقل عن اجتماع واحد كل ثالثة أشهر

( من المساهمين أو طلب اثنين على األقل من أعضاء مجلس %20) ئةطلب نسبة ال تقل عن عشرين بالم

اإلدارة. ويعّد رئيس مجلس اإلدارة جدول أعمال االجتماعات، ومتى ما أمكن بشكل معقول سيتم توزيع 

ل أسبوعين اثنين من تاريخ انعقاد االجتماع، ويرأس رئيس مجلس اإلدارة جدول األعمال على األعضاء قب

كافة االجتماعات، وإذا لم يكن رئيس مجلس اإلدارة حاضراً االجتماع فينوب عنه نائبه في رئاسة اجتماع 

 مجلس اإلدارة. 

 

 بشرط أن يكون  ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره )سبعة( أعضاء بأنفسهم أو بطريق اإلنابة

عدد األعضاء الحاضرين بأنفسهم )أربعة( أعضاء على األقل من بينهم عضو مستقل، وللعضو أن ينيب عنه 

عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها. تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء 

ذي صوت معه رئيس الجلسة. األعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب ال

ولمجلس اإلدارة أن يصدر القرارات في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد 

اجتماع المجلس للمداولة فيها، وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة  -كتابة–األعضاء 

 في أول اجتماع تال له. 

 

 أن يتصرفوا  -حيث النصاب القانوني مكتمل  -ألغلبية الحاضرين في اجتماع أعضاء مجلس اإلدارة  يجوز

 باإلنابة عن مجلس اإلدارة. يحتفظ مجلس اإلدارة بسجل مكتوب عن اجتماعاته. 

االجتماع عن بعد عبر مؤتمرات الهاتف أو التصوير المرئي )الفيديو( ويجوز لهم  لمجلس اإلدارةيجوز و

 . تصرف عبر إجماع متفق عليه كتابةال

 

 العادية العامة الجمعية دعوة األعضاء بقية على وجب ثالثة، من أقل اإلدارة مجلسعدد أعضاء  كان إذا 

 .األعضاء من الالزم العدد النتخاب يوماً؛ ستين خالل لالنعقاد

 

 ثالث حضور عن األعضاء من تغيب من عضوية إنهاء المجلس من توصية على بناءً  العامة للجمعية يجوز 

 .مشروع عذر دون للمجلس متتالية اجتماعات

 
 مجلس اإلدارةلجان  11.6

 اإلدارة مجلس أعضاء سواء تنفيذيين غير أعضاء من اللجنة تتشكل و المراجعة لجنة المساهمين يعيين 

 .ذلك غير أو والمساهمين

 

 اإلستثمار المخاطر، لجنة إدارة  لجنة ،والترشيحات المكافآت لجنة المراجعة، لجنةمجلس اإلدارة:  لجان

 .اإلشرافية مسؤولياته أداء في اإلدارة مجلس تساعد التنفيذية واللجنة

 

 لمجلس اإلدارة بين الحين واآلخر تشكيل لجان أخرى عبر تصويت تأييدي ألغلبية أعضاء مجلس  يجوز

 اإلدارة، ويحدد ميثاق كل لجنة مسؤولياتها. 
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 على أعضاء اللجان أن تتوافر فيهم متطلبات االستقاللية والخبرة المشروطة فيما ينطبق على الشركة  ويجب

 من نظم ولوائح األوراق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. 

 

 لجنة المراجعة حيث يتطلب حضور  باستثناء أعضائها ةغلبيأإذا حضرتها  ةتكون اجتماعات اللجنة صالح

التعادل، يكون  ةاألصوات الحاضرة، وفي حال ة. وتصدر قرارات اللجان بأغلبيعلى األقل نصف اعضائها

 .حمرجّ صوت الاللرئيس اللجنة 

 

 يجوز حضور أحد الجتماعات لجان مجلس اإلدارة سوى أعضاء اللجان، ويجوز للغير حضور اجتماعات  ال

 اللجنة بموجب دعوة من اللجنة المعنية. 

 

 ثناء تلك أمحاضر بما في ذلك المناقشات والمداوالت التي تجري  المجلس، وتعدّ  ةتوثق اجتماعات لجن

 االجتماعات.

 

  ويجب توثيق توصيات اللجان ونتائج التصويت واالحتفاظ بها في سجل خاص ومنظم، بما في ذلك أسماء

 ن وجدت(.إالحاضرين وأي تحفظات أعربوا عنها )

 

  ّحاضرين.هذه المحاضر جميع األعضاء ال ىع عليوق 

 
 الجلسات )االجتماعات( التنفيذية 11.7

. التنفيذية منتظمة بدون مشاركة اإلدارةأثناء السنة في اجتماعات تنفيذية  على انفرادغير التنفيذيين  األعضاءيجتمع 

بالشركة، وذلك بحكم عدم استقالليتهم نتيجة التنفيذيين يقصد بهم كل من ليس من المدراء غير التنفيذيين  األعضاء

 أو ألي سبب آخر. سابقة، أو مكانة أو عضوية عائلية عالقات عمل جوهرية،

 

رئيس يجب اإلفصاح علناً عن اسم ذلك ال .يرأس الجلسات التنفيذية رئيسمنهم ك اً غير التنفيذيين واحد عضاءاأل يختار

 وقوانين األوراق المالية.السوق المالي السعودي بما يتماشى مع مع قوانين 

 
 والمستشارين المستقلّين شركةإلى إدارة ال صولصالحية الو 11.8

وله الحق في  ُرفعت إليهلتحقيق في أية مسألة بامخّول أنه  من صالحيات مجلس اإلدارةفي ممارسته لدوره الرقابي، 

االحتفاظ بمستشارين ومراجعين خارجيين في وله حق  ،الوصول إلى كافة دفاتر وسجالت ومرافق وموظفي الشركة

 تتحمل الشركة تلك المصروفات. حيث أو تكبّد مصروفات أخرى لهذا الغرض 

 

يجوز مع المصرفيين االستثماريين للشركة أو المحللين الماليين الذين يتبعون الشركة. و قد يجتمع المجلس أيضاً 

فروعها، والمستشار القانوني الخارجي للشركة، والمراجعين ي من أفي الشركة أو  ي موظف أن يطلب من أللمجلس 

 من لجان المجلس. ةي لجنأت الشركة االجتماع مع المجلس أو الخارجيين لحسابا

 

ن أالعمليات التجارية للشركة و ىن يستخدم السلطة التقديرية لضمان عدم تشتيت هذا االتصال علأوينبغي للمجلس 

 إلى الرئيس التنفيذي. ةي جهة اتصال مكتوبأيتم نسخ 
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 مكافأة عضو مجلس اإلدارة 11.9

، وكجزء مجلس اإلدارةلتقييم واعتماد شكل ومقدار مكافأة عضو مسؤولية كامل ال تآوالمكاف اتسيكون للجنة الترشيح

كافأة واالحتفاظ بأعضاء مجلس إدارة على مستوى عال من لياتها ستسعى اللجنة الستقطاب وتحفيز وممسؤومن 

  .للمساهمين األجلالقيمة طويلة  سينال يشغلهم شيء سوى التركيز على تحمستوى فائق من المقدرة والكفاءة و النزاهة

 

تتجاوز ما هو  مجلس اإلدارةعضاء ألسياسات أو برامج مكافأة  وأخطط وضع  تآوالمكاف اتتتجنب لجنة الترشيح

 امرتبطمجلس اإلدارة سسات يكون عضو مؤصالح من الشركة ل ضخمةرية يتتضمن مساهمات خأو متعارف عليه، 

أخرى  أشكاال قدم له)أو ت استشاري في عقد -أو مع مؤسسة يرتبط بها  – هذا العضو لدخول معباالشركة  لزمبها أو ت

 من المكافأة(. 

 

 له عضو مجلس اإلدارة والتعليم المستمر تثقيف /تعريفبرنامج  11.10

الجدد وتنظّم برامج تعليمية مستمرة  مجلس اإلدارةعضاء أل( ياً )تثقيف تعريفياً  اً برنامج تآوالمكاف اتتتبنى لجنة الترشيح

 . مجلس اإلدارةلكافة أعضاء 

 

يجب أن يتضمن برنامج األعضاء المستجدين مواضيع تساعد العضو على فهم طبيعة الشركة ونشاطها واألسواق 

 لشركة. ى فهم العالقات األساسية التي تخص اروابط مع أفراد الشركة، ويساعده عليُوجد أن و ،التي تعمل فيها

 

الجدد بهدف تنويرهم  مجلس اإلدارةألعضاء  المدراء التنفيذيينيقدمها  تلخيصية يتضمن برنامج التوجيه مواضيع

وقد يشمل البرنامج زيارات  ،وأهم السياسات والممارسات ،بيانات ماليةوستراتيجية، اخطط عناصر الشركة من  بشأن

 الحيوية للشركة.  الممتلكات/لمرافقميدانية ل

 

في برامج تعليمية مستمرة على نفقة الشركة لمساعدتهم  مجلس اإلدارةكافة أعضاء  أن ينخرط المطلوب كذلكمن 

 لياتهم. مسؤوفي أداء واجباتهم و

 
 التنفيذيةاإلدارة وإحالل أعضاء تقييم   11.11

مباشرة تجاه مراجعة واعتماد أهداف ومقاصد الشركة المتصلة ال المسؤولية والمكافآت اتلجنة الترشيح تقع على

 على ضوء تلك األهداف والمقاصد. ئهوتقييم أداللشركة بمكافأة الرئيس التنفيذي 

 

 ةالمتصلة بتقييم مستوى األداء والمكافأة السنويللشركة في قرارات الرئيس التنفيذي  ات والمكافآتتنظر لجنة الترشيح

اإلدارة سنوياً حول تقييم أداء  اً تقرير على مجلس اإلدارةاللجنة  عرض، وستن وتعتمد تلك القراراتلمدراء التنفيذييل

 .آتهاومكافالتنفيذية 
 

وتطوير وتقييم المرشحين المحتملين لخالفة الرئيس في اختيار  لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس اإلدارةتساعد 

 إحالل المدراء التنفيذيين. وتشرف على تطوير خطة التنفيذي للشركة والمدراء التنفيذيين كذلك،

 

تطلب لجنة الترشيحات والمكافآت توصيات وتقييمات من الرئيس التنفيذي للشركة عن المرشحين المحتملين لخالفة 

 شركة.المراكز القيادية في ال إلحاللسنوياً حول خطتها  اً تقرير لمجلس اإلدارةوتقدّم اللجنة المناصب اإلدارية العليا. 
 

 تقييم األداء السنوي 11.12

مسؤولياته ما إذا كان قد وفى بو إنجازهما قام بسنوية لمراجعة عمل  مجلس اإلدارةللتحقق من فعالية أدائه، يجب على 

 على أكمل وجه. 

 



             
 

   77  

 

حوكمة الشركة  دليل  

جراء تقييم سنوي ألداء ليات الالزمة إلاآل، بوضع مكافآتوال اتالترشيح ةإلى اقتراح لجن ، استناداً يقوم المجلس

به األهداف  قدر الذي تحققتبالشرات األداء الرئيسية مرتبطة التنفيذية باستخدام مؤ ةداره ولجانه ولإلئالمجلس وأعضا

تحديد  ى، تنص علأمور أخرى ها، من بيننظم الرقابة الداخلية ةالمخاطر وكفاء ةدارإ ة، نوعياالستراتيجية للشركة

 الشركة. ةمصلحل واقتراح الحلول ةمواطن الضعف والقو

 

 بوضوح ويفصح عنها ألعضاء المجلس واألطراف المعنية بالتقييم. ةومبين ةتكون إجراءات تقييم األداء خطي

 

، ومحاولة حل في المجلس ةوتحديد مواطن الضعف ومواطن القو ،لمهارات المجلس وخبراته بع تقييم األداء تقييماً يت

تحسين أداء المجلس. ويستتبع  ىقادرين علمؤهلين  نموظفي رشيحت مثل ؛حةنقاط الضعف هذه باستخدام األساليب المتا

 المجلس بوجه عام. ةليات أنشطآتقييم  تقييم األداء أيضاً 

 

، بما في لتزامه بأداء واجباته ومسؤولياتهالمشاركة الفعالة للعضو وا ىيراعي التقييم الفردي ألعضاء المجلس مد

 الوقت الكافي لذلك. تكريسوذلك حضور اجتماعات المجلس ولجانه 

 

 سنوات. ةه من طرف ثالث مختص كل ثالثئتقييم ألدا ىيقوم المجلس بالترتيبات الالزمة للحصول عل

 

راء المديرين التنفيذيين، دون آ ىألداء رئيس المجلس بعد الحصول عل دورياً  يجري المديرون غير التنفيذيين تقييماً 

ويقترح الحل لنفس  ةن تحدد نقاط الضعف والقوأ ة، شريطلةأالمناقشة المتعلقة بهذه المس حضور رئيس المجلس في

 .في المصلحة العليا للشركة المتمثل الغرض

 

االستعانة بخبير  وبالتالي فإنّ  ،همتطلبات ميثاقب مقارنةً م أنشطته قيّ ي أنهو  ؛نفسه مجلس اإلدارة يقيّمأحد األساليب ل

باعتباره طرفاً متحيزاً ولكونه بعيداً عن أية بهدف التحقق من جودة وسالمة التقييم  يعد أمراً مستحبّاً؛ تقييم خارجي

ة نتائج يشجع أكثر على مناقشس ةوجهات نظر خارجيوجود ، كما أن ارتباطات عاطفية مع مجلس اإلدارة وأعضائه

 . ومراعاتها فى السنوات التاليةالتقييم 
 

النماذج ) مجلس اإلدارةنتائج التقييم مع أعضاء  مجلس اإلدارةيستعرض رئيس عادة ما  التقييمعند نهاية عملية 

 (. الميثاقملحق هذا مرفقة بتقييم األداء المستندية ل

 

 .لمكافآتوا اتالترشيح ةيمكن تفويضها إلى لجنوعاتق المجلس،  ىتقييم األداء السنوي عل ةعملي ةتقع مسؤولي

 
 مينالعالقات مع المساه 11.13

أساس الفهم المشترك لألهداف والمصالح  ىبين الشركة والمساهمين عل تواصلال ضمان المجلسيجب على 

 المساهمين/مع كبار المستثمرين المحافظة على تواصل كاف   مجلس اإلدارةيجب على رئيس و االستراتيجية للشركة.

  .المساهمين/باهتمامات ومخاوف المستثمرين مجلس اإلدارةحرص على تبليغ أن يو ،للتعرف على مخاوفهم

يجب أن تتاح لهم الفرصة لمقابلة كبار المساهمين ويجب توقع حضورهم إن  التنفيذيين غير اإلدارة مجلس أعضاء

على طلب كبار المساهمين. ينبغي على عضو مجلس اإلدارة المستقل أن يحضر عدداً كافياً من االجتماعات  بناءً كان 

 مع كبار المساهمين كي يسمع وجهات نظرهم حتى يزداد فهمه المتوازن لقضايا كبار المساهمين ومخاوفهم. 

عامة للقانون بشأن المساواة بين المساهمين ال يجوز االعتماد على أي مادة في هذا الميثاق للتغاضي عن المتطلبات ال

 في مسألة الوصول للمعلومات.

 



 

 

 

12 
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 ةأعضاء مجلس اإلدار دليل 12

 تمهيـــد 12.1

 .التنفيذية وموضوعية لقرارات الشركة ومراقبة أداء اإلدارة في تأمين رؤية مستقلة مجلس اإلدارةخص دور يتل

 

لياتهم مسؤوفي االضطالع بشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني لمساعدة أعضاء مجلس إدارة  دليليهدف هذا ال

الواجب على  جاالتيصف هذا الدليل الم كما .مع هذا الدورلتعامل في ا تهمتصورات حول تحسين فعالي وتقديمبفعالية 

 التركيز عليها.  مجلس اإلدارةأعضاء 
 مجلس اإلدارة لياتؤومس: 2جدول 

 

 أنشطة المجلس االلتزام/التقيّد بالقوانين الشركة أداء

  قابلية االستمرارتحقيق 

طويلة المدى للشركة وتعزيز 

 .مركزها المالي

  مساعدة اإلدارة في صياغة

، خطط ستراتيجية الشركةا

عمل أساسية، سياسات 

وآليات إلدارة المخاطر 

 ومراجعتهم.

 ميزانية و اعتماد خطة عمل

 .وسياسات الشركة

 مؤشرات األداء  وضع

ومراقبة االلتزام بها  الرئيسية

 واألداء العام للشركة.

  مراجعة تقارير تتعلق بأداء

 الشركة. 

  ،مراقبة / تقييم أداء الشركة

 نفسه، اإلدارة مجلس اإلدارة

 .الكبيرة اريعوالمش التنفيذية

 المخاطر مراقبة إطار إدارة 

 .النشاط مخاطرومتابعة 

 ات مجالمتابعة تطور 

 .الصناعة والبيئة التشغيلية

 الشركة، بما  اإلشراف على

 الرقابةفي ذلك نظام 

 والمساءلة.

  النفقات المالية  تدفقمراقبة

، االستحواذ ساسيةاأل

 .والبيع/التصفية الرأسمالية

  للشركة المركز الماليفهم وحماية. 

  الحث على ومراقبة االلتزام

بالمتطلبات القانونية والنظامية بما 

في ذلك التقيّد بالمعايير المحاسبية، 

التداول غير العادل،  اتتشريع

معايير الصحة والسالمة المهنية 

 .والبيئية

  ،اعتماد التقارير المالية السنوية

التقارير والوثائق العامة/ التقارير و

 .الحساسة األخرى

  ضوابط نظام التحقق من وجود

كما ه يعمل داخلية فعالة وأن رقابة

 ينبغي.

 

 رؤية ورسالة الشركة  وضع

 .األخالقية هاومعايير

 الصالحيات لمختلف  تفويض

 .مستويات اإلدارة حسب الحاجة

  القيادة.إثبات 

 لعالقة مع ا مسؤوليةاالضطالع ب

الرئيس التنفيذي بما في ذلك 

واإلحالل الوظيفي  .تعيينه

 ومكافأته تقييم أدائهو، لمنصبه

 .وعزله

  المدراء مراقبة عملية توظيف

بما في ذلك مكافأتهم،  التنفيذيين

اإلحالل الوظيفي  وخططأدائهم، 

 لمناصبهم.

 تقديم توصيات إلى المساهمين 

إدارة  تعيين أعضاء مجلسبشأن 

 جدد.

  فعال التواصل الالحرص على

مع المساهمين وأصحاب 

 .اآلخرين الحالمص

 إدارة األزمات. 

 األشخاص في المناصب  تعيين

 رئيس الشؤون الرئيسية مثل

واألمين العام  ة التنفيذيالمالي

 .اإلدارةلمجلس 
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  يالمهن قاعدة الُحكم 12.2

بعدد وفيت يتعلق بعمليات الشركة و -عضو مجلس إدارة  بصفتك - بأنك لو اتخذت قراراً  يالمهنتقضي قاعدة الُحكم 

المتطلبات تلك . بالعناية الواجبةبحرص ويت واجبك تجاه القرار دّ أفسيتم اعتبارك على أنك من المتطلبات المحددة، 

 :أنك المحددة هي
 

   سليم.لغرض واتخذت القرار بُحسن نية 

   في المسألة التي اتخذت قرار بشأنها جوهريةليس لديك مصلحة شخصية. 

   للدرجة التي تعتقد أنها مالئمة.القرار  موضوعحتى تكون على دراية ب المطلوبة اتخطوالاتخذت 

  بأفضل صورة ُمقتنع بأن القرار الذي اتخذته يخدم مصالح الشركة. 

 
 وليات أعضاء مجلس اإلدارةؤأدوار ومس 12.3

 هي كاآلتي: مجلس اإلدارةوليات ؤواجبات ومس

 
 شراف عليهااإلانتخاب اإلدارة التنفيذية و12.3.1 

 تحديد مكافآتهم مطلوبين،ال الرؤساء التنفيذيينالصالحية النتخاب أو تعيين كافة  لمجلس اإلدارةكون ت، 

 .على إدارة الشركة واإلشراف عموماً  تم تعيينهل مسؤوعزل أي  ،واجباتهم صفو

   ( اً )سكرتير اً وأمين مجلس اإلدارةثنين لرئيس اأو  اونائب لمجلس اإلدارة ارئيس مجلس اإلدارةينتخب

 لمجلس اإلدارة.

  المذكورين أعاله بموجب توصية من لجنة التنفيذيين الشركة  رؤساءمكافأة  مجلس اإلدارةيحدد

 االجتماع الذي تم فيه انتخابهم.  نفسوالمكافآت خالل  الترشيحات

  ًالتنفيذية. ةدارالمناسب لبقية أعضاء اإل مكافآتال ىمستو يحدد المجلس أيضا 

 التنفيذية ةدارإلأعضاء ا ةقالإرائه في تعيين وآالمجلس  طرحي. 
 

 الرئيسية المخاطر وإدارة تحديد 12.3.2 

  فى أداء  الشركة هاالرئيسية التي تواجه المخاطر التنفيذية ويستعرض مع اإلدارة مجلس اإلدارةيحدد

 عملها.

  يتخذ اإلجراءات والخطوات الضرورية المالئمة كما  نُظمضمان تنفيذ العلى  مجلس اإلدارةيحرص

 .المخاطرإلدارة تلك 

  المخاطرتلك  بشأناإلدارة وردودها تقييمات  كي تتلقىتفويض لجنة أو أكثر  لمجلس اإلدارةيجوز، 

 بشأنها. مجلس اإلدارةإلى  هاوتقارير هاوتقدم توصيات
 

 تبّني عملية التخطيط االستراتيجي12.3.3 

  ي للشركة ستراتيجفي كل سنة مالية لمناقشة التخطيط االالتنفيذية مع اإلدارة  مجلس اإلدارةيجتمع

 المستقبلية. والمخاطرتحديد االتجاهات والفرص حيث يقومان سوياً ب

  مقترحات لتطوير استراتيجية الشركة.يقدم المجلس 

 ويعتمد كافة  مجلس اإلدارة يقدم المجلس اقتراحات لتطوير استراتيجية الشركة كما يراجع

 .التنفيذية التي طّورتها اإلدارةوللشركة  األعمالستراتيجيات ا
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 تقييم واعتماد القرارات المالية12.3.4 

الموارد  تخصيصاتويقيّم ويعتمد  مجلس اإلدارةيراجع كما  النتائج المالية والتشغيلية للشركة مجلس اإلدارةيراجع 

لشركة ل الموازنة التخطيطيةويقيّم ويعتمد  مجلس اإلدارة أيضاً  يراجعو المالية الكبيرة واالستثمارات الرأسمالية،

 .المستقبليةوالتوقعات 
 

 تطوير إرشادات حوكمة الشركة 12.3.5 

  المتصلة وسياساتها الشركة أهداف دورية بصفة يراجعو لحوكمة الشركة الكلينهج ال مجلس اإلدارةيطّور 

 .االجتماعية بالمسؤولية
 

 وإحالل الخلف التنفيذية دارةاإلتقييم 12.3.6 

  بأفضل الشركة  قيادةبهدف التحقق من للشركة  اإلدارة التنفيذيةمراجعة سنوية ألداء  مجلس اإلدارةيجري

 .خدم مصالحها طويلة المدىت صورة

 کةرللش دةقيا لفضأ ريفوت ضمان لجأ نم للشركة ذيلتنفيا ئيسرال داءأل يوسن تقييم راءبإج سلمجلا وميق 

 .رلقصيوا ليطولا دىلما علی

  توصية من لجنة على  بناءً  اإلحالل الوظيفي.وضع تقرير سنوي حول تخطيط  مجلس اإلدارةيجب على

بترشيح وتقييم الخلفاء المحتملين لمنصب الرئيس التنفيذي.  بأكمله مجلس اإلدارةوالمكافآت يقوم  الترشيحات

المحتملين  المرشحينماته حول كافة األوقات إتاحة توصياته وتقييفي للشركة يجب على الرئيس التنفيذي 

 . المرشحينية خطط تطويرية ألولئك أل استعراض لخالفته باإلضافة إلى

 

 على اإلدارة التنفيذية  الرقابةتقييم 12.3.7   
 

يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل اإلدارة التنفيذية للشركة، وتنظيم إجراءات التشغيل الخاصة بها، ومراقبتها واإلشراف  

 على المجلس: ؛عليها والتأكد من قيامها بالواجبات الموكلة إليها، ولتحقيق ذلك

  الالزمة.تطوير السياسات اإلدارية والمالية 

 دارة.إللسياسات المعتمدة من قبل مجلس ادارة التنفيذية تعمل وفقًا لإلالتأكد من أن ا 

 .اختيار وتعيين الرئيس التنفيذي للشركة، واإلشراف على عمله 

 .تعيين مدير وحدة أو قسم التدقيق الداخلي أو المدقق الداخلي وإقالته وتحديد مكافآته إن وجدت 

  مع اإلدارة التنفيذية الستكشاف التقدم في العمل وأي عوائق ومشاكل تتعلق به، ومراجعة عقد اجتماعات دورية

 ومناقشة المعلومات المهمة فيما يتعلق بأعمال الشركة.

 .وضع معايير ألداء اإلدارة التنفيذية بما يتفق مع أهداف واستراتيجية الشركة 

 استعراض وتقييم أداء اإلدارة التنفيذية. 

 اقب إلدارة الشركة.وضع خطط التع 
 

 دور رئيس مجلس اإلدارة 12.4

 مجلس اإلدارةاءة من كافة أعضاء بنّ السهامات اإل وتيسير مجلس اإلدارةقيادة في رئيس مجلس اإلدارة مسؤولية  تتمثل

 لياته. مسؤو أداءبفعالية كوحدة متكاملة في  مجلس اإلدارةحتى يعمل 
 

وهذا ، فاءةكالة ويفعالمجلس اإلدارة بالاجتماعات  تتصفرئيس مجلس اإلدارة هي أن لإحدى االختصاصات الرئيسية 

 :ما يليعبر تبني يتيسر 
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 آخذين بعين االعتبار  لكل اجتماع يتخلله وقت كاف لمناقشة مختلف المواضيع المطروحة، جدول أعمال تحديد

أية مسائل يتطرق لها أعضاء المجلس أو المدقق الخارجي، واستشارة أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي 

 حين إعداد جدول أعمال المجلس. 

  يعضد بها جدول األعمال. مجلس اإلدارةمعلومات كافية ووافية إلى اإلدارة الكفؤة لوصول 

  ودقيقة وغير مضللة لجميع أعضاء المجلس في الوقت المناسبضمان توفير معلومات كاملة وواضحة. 

  محددة ومفهومة من  استنتاجات/لقراراتالحرص على الوصول بفعالية و نقاشاتهاالجتماع ومجريات إدارة

 جتماع.اال محضر وموثقة بشكل سليم في مجلس اإلدارة،كافة أعضاء قبل 

  تنفيذية.الدارة اإل حضورعقد اجتماعات دورية مع المديرين غير التنفيذيين دون 
 

بما يتناسب مع أحكام نظام الشركات ولوائحه  والغير التحكيم وهيئات القضاء أمام الشركة اإلدارة مجلس رئيس يمثل

 أعضاء من غيره إلى صالحياته بعض يفوض أن مكتوب بقرار المجلس ولرئيس. األساس شركةالتفيذية ونظام ال

 اإلدارة مجلس رئيس محل اإلدارة مجلس رئيس نائب يحل. و محددة أعمال أو عمل مباشرة في الغير من أو المجلس

 .غيابه عند

 

كما سيُطلب من رئيس مجلس اإلدارة في بعض الحاالت أن يتحدث علناً باسم الشركة مع أن هذا الدور ينبغي أن 

ليات األخرى لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون المتحدث مسؤوتشمل ال .الرئيس التنفيذييكون أساساً من مسؤوليات 

 س دوره القيادي في المواقف العصيـبة.وأن يمار لمجلس اإلدارةالرسمي 
 

ويجب أن يحفّز ، مجلس اإلدارةوالتنفيذية لرئيسية بين اإلدارة الوصل ارئيس مجلس اإلدارة حلقة يعد  ؛اإلى هذ إضافةً 

العالقات البنّاءة والمشاركة الفعالة بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مبتكراً ثقافة تشّجع على تبادل النقد البنّاء؛ 

تكون عالقة فعالة  بمكان، ولكي الحيوية هي من األهميةللشركة والرئيس التنفيذي  مجلس اإلدارةالعالقة بين رئيس ف

 الحترام المتبادل.على التعاون والثقة وايجب أن تبنى 
 

لمناقشة المسائل أو المواضيع عقالني كمرجع  مجلس اإلدارةرئيس ل لرجوعيجب تشجيع الرئيس التنفيذي على ا

برات رئيس مجلس اإلدارة الذي إذا كان الحساسة، وكلما كانت عالقتهما جيدة كلما استفاد الرئيس التنفيذي من خ

قد  مجلس اإلدارةكما أن رئيس  .وجهات نظره وغير تنفيذي كلما زادت درجة استقاللية وموضوعية مستقالً  عضواً 

 مسائل معينة إلى مستوى مجلس اإلدارة لمناقشتها باستفاضة.  برفعينصح الرئيس التنفيذي 

 

لمساهمين نقل الة بين مجلس اإلدارة والمساهمين بحيث يمكن ليضمن رئيس مجلس اإلدارة وجود قنوات اتصال فعّ 

آرائهم إلى مجلس اإلدارة. يجب على الرئيس تزويد المساهمين بالبيانات المالية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير 

هذه المستندات إلى وزارة المدقق ما لم ينشروا في صحيفة يومية موزعة في مقر الشركة ويجب أن يرسلوا نسخة من 

 موعد اجتماع الجمعية العامة. من على األقل       واحد وعشرين قبل  ماليةوهيئة السوق ال تجارة واالستثمارال

 

الجمعية العامة العادية وأثناء انعقادهم باألعمال والعقود التي يملك أياً من أعضاء  يزود أن اإلدارة مجلس رئيس على

المعلن عنها من قبل العضو  مجلس اإلدارة عالقة مباشرة أو غير مباشرة فيها، يجب أن يتضمن اإلخطار المعلومات

 .حاسب القانونيمن الم اً خاص اً للمجلس بما يتناسب مع القوانين السائدة. يجب أن يشمل هذا اإلخطار تقرير

 

قة في عال اً رئيسي اً يلعب دورأن العمومية السنوية و جمعياتال أن يدير مجلس اإلدارةأيضاً من رئيس  اً سيكون مطلوب

 . االستثماريةالشركة مع المؤسسات 
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 للشركة  دور الرئيس التنفيذي 12.5

للشركة والتزام عمليات الشركة  والكفؤرئيس مجلس اإلدارة عن التشغيل الفعال  أمامل مسؤوالرئيس التنفيذي 

ال يجوز تعيين السياسات التي أقّرها واعتمدها مجلس اإلدارة.  إضافة إلىبالقوانين واللوائح وعقد تأسيس الشركة 

 اإلدارة كرئيس تنفيذي خالل السنة األولى التي تلي انتهاء خدمته كرئيس مجلس اإلدارة. رئيس مجلس

 

 :هي كما يليلرئيس التنفيذي ا لمنصبالعناصر الرئيسية 
 

 بصورة بناءة في هذه العملية  و ينبغي أن يشارك مجلس اإلدارة .ي للشركةستراتيجيطّور ويوثق التوجه اال

 االستراتيجية. مراجعة واعتماد الخطة عن الالمجلس مسؤوويكون 

 التي قد تؤثر على مقاصد  لوائح التشريعةالسوق والتكنولوجيا وال بقضايا واتجاهات مجلس اإلدارةبلغ ي

 .الشركةوأهداف 

 ستدامةمداء الاألألعلى معايير  الشركة  يعمل على إيصال. 

 وتستبقيهم.بيئة عمل تجذب الموظفين  خلق 

 النزاهة.شفافية والوتتسم بالعدالة الشركة بطريقة حرص على أن تتعامل ي 

  مثل التصديق على البيانات المالية(.)على وثائق الشركة  ات القانونيةالتوقيعيضمن وجود 

  والهيئات التشريعية.مة و، يحدد موقف الشركة تجاه المجتمع والحكمجلس اإلدارةبتوجيه من 

 يبني صورة إيجابية للشركة. 

  وفعالية مع كافة أصحاب المصلحةيتواصل بانتظام. 

  عن الً مسؤومالية العتمادها من قبل مجلس اإلدارة ويكون  وموازنة تخطيطيةيطّور خطة تشغيلية سنوية 

 تحقيقها.

 ينشئ ويحافظ على عالقة عمل قوية مع مجلس اإلدارة. 

 يوظف ويدرب ويطّور موظفين قادرين على تحقيق أهداف الشركة قصيرة وطويلة المدى. 

 محل تركيز لموظفي الشركة.هداف واضحة واألحرص على أن تكون ي 

 رلتلك المعايي وجود مقاييسو وواضحة، معايير أداء مالئمة درص على وجويح. 

  المعتمدة الموازنةفي الوقت المحدد وضمن التشغيلية الشركة  مهاميطّور وينفذ عمليات تهدف لتحقيق. 

 قيد التنفيذ سائل التشغيلية ويضع خطط تشغيلية مالئمةالمبشأن  يقدم إفادته إلى مجلس اإلدارة. 
 

   التنفيذيةدور اإلدارة  12.6

 

تزود اإلدارة التنفيذية أعضاء مجلس اإلدارة، األعضاء غير التنفيذيين باألخّص ولجان الشركة بجميع المعلومات 

واضحة، صحيحة وغير مضللة، الضرورية، التفاصيل، الوثائق والتسجيالت، على أن تكون هذه العلومات كاملة، 

 في الوقت المناسب لتمكينهم من أداء مهامهم ووظائفهم.

 

 هي: التنفيذية ليات اإلدارةمسؤو
 

  خطط عمل.ية إلى ستراتيجاال ةالخط ةي للشركة وترجمستراتيجالتوجه اال التوصيات بشأنتقديم 

 لتحقيق أهداف الشركة ماديةالبشرية والمالية والالشركة رد اإدارة مو. 

 اإلطار الحاكم الصلة وذات الشركة للقوانين واللوائح  الخاصة بامتثالالمهام اليومية مسؤولية االضطالع ب

 ألسس االمتثال بالشركة.

  الشركة وأُطر الرقابة الداخلية مخاطرأطر إدارة  وإنجاحتطوير وتنفيذ.  

 العمل. تطوير وتنفيذ وتحديث سياسات وإجراءات 

  الصناعية والبيئة التشغيلية للشركةمتابعة أحدث التوجهات. 

  الالزمة التخاذ القرار. بالمعلومات والمعطيات مجلس اإلدارةتزويد 

 والشركة العمل كحلقة اتصال بين مجلس اإلدارة.  
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 التنفيذية اإلدارة وواجبات اختصاصات  12.6.1  

 

 ةمسؤول ةدارحكام قانون الشركات ولوائحه التنفيذية، تكون اإلأب ات التي يعهد بها المجلسدون المساس باالختصاص

أجل تحقيق أغراضها. تشمل  شركة منللستراتيجيات واألهداف الرئيسية عن تنفيذ الخطط والسياسات واال

 التنفيذية ما يلي: ةداراختصاصات وواجبات اإل

 

  المجلس.تنفيذ السياسات والقواعد الداخلية للشركة التي وافق عليها 

 ليات االستثمار آوكذلك خطط العمل الرئيسية والمؤقتة وسياسات و ،اقتراح االستراتيجية الشاملة للشركة

 .الطارئة وتنفيذها ةداريروف اإلالمخاطر والظ ةدارإوالتمويل و

 سمالي األنسب للشركة واستراتيجيتاتها وأهدافها الماليةأاقتراح الهيكل الر. 

 األصول.،اقتناء واستبعاد الرئيسية للشركة  ةسماليأاقتراح النفقات الر 

 المجلس للموافقة عليها. ىللشركة وعرضها علوهيكل الموارد البشرية  ل التنظيميكاقتراح الهي 

  تنفيذ السياسات واإلجراءات لضمان امتثال الشركة للقوانين واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات

لمصلحة. تنفيذ نظم وإجراءات الرقابة الداخلية، واالشراف عليها بشكل عام، المادية للمساهمين وأصحاب ا

 والتي تشمل:

 .تنفيذ سياسة تضارب المصالح 

 عداد التقارير إالتطبيق الصحيح لإلجراءات المالية والمحاسبية، بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة ب

 المالية.

 بالمخاطر التي قد  المخاطر عن طريق التنبؤ عموماً  ةدارإتطبيق نظم المراقبة المناسبة لقياس و

الشركة وبشفافية  ىمستو ىلثقافة التخفيف من المخاطر عل ةتواجهها الشركة وخلق بيئة واعي

 الشركة وأصحاب المصلحة اآلخرين. ةدارإاإلفصاح عنها لمجلس 

  الالئحة، واقتراح تعديالت عليها إذا حكام هذه أتعارض مع يالشركات بفعالية، بقدر ال  حوكمةتنفيذ قواعد

 لزم األمر.

  تنفيذ سياسات وإجراءات لضمان امتثال الشركة للقوانين واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات المادية

 للمساهمين وأصحاب المصلحة.

 ن ما يلي:أاختصاصاته وتقديم توصيات بش ةتزويد المجلس بالمعلومات المطلوبة لممارس 

  س مال الشركة.أأو تخفيض حصة رزيادة 

 واليتها كما هو محدد في لوائحها أو البت في استمرارية الشركة. ةحل الشركة قبل نهاية فتر 

 .استخدام االحتياطي التوافقي للشركة 

  للشركة ةضافيإتشكيل احتياطيات. 

 توزيع األرباح الصافية للشركة. ةطريق 

 

 المرتبطة باألداء  المكافآتالثابتة، و المكافآتالممنوحة للموظفين، مثل  مكافآتاقتراح سياسة وأنواع ال

 شكل أسهم. على مكافآتوال
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 عمال الشركة في ضوء الخطط أعداد التقارير المالية وغير المالية الدورية فيما يتعلق بالتقدم المحرز في إ

 .واألهداف االستراتيجية للشركة، وتقديم هذه التقارير إلى المجلس

  إدارة األعمال اليومية للشركة، باإلضافة إلى إدارة مصادر الشركة بأفضل شكل ممكن بما يتناسب مع أهداف

 واستراتيجيات الشركة. 

  ّداخل الشركة. ةخالقيالة في بناء وتطوير ثقافة القيم األالمشاركة الفع 

 المخاطر  ىوضمان االمتثال لمستوالمخاطر وكفالة فعاليتها وكفاءتها،  إدارةتنفيذ نظم المراقبة الداخلية و

 الذي وافق عليه المجلس.

 عمال الشركة، بما في ذلك تحديد الواجبات واالختصاصات أاقتراح وتطوير السياسات الداخلية المتعلقة ب

 والمسؤوليات المنوطة بمختلف المستويات التنظيمية.

 تنفيذ هذه السياسة ةالتنفيذية وطريق ةداراقتراح سياسة واضحة لتفويض المهام إلى اإل. 

 ن تقدم تقارير أ ةالتفويض، شريط ةالتنفيذية، وإجراءات صنع القرار، وفتر ةداراقتراح السلطات المخولة لإل

 .إلى المجلس فيما يتعلق بممارسته لهذه الصالحيات ةدوري

 

 ومجلس اإلدارةالتنفيذية العالقة بين اإلدارة  12.7

يجب على لذلك ليات، مسؤولذا يجب تعزيزها عبر فصل البالغة األهمية  اإلدارةمجلس والتنفيذية العالقة بين اإلدارة 

 اإلدارة أن:
 

 .تتسم بالمساءلة 

 ن صالحياتها واختصاصاتهاتعمل ضم. 

  مواردالمهارات والمستوى المالئم من اللديها. 

 ة لتحقيق أهداف الشركة.قررالم لمؤشرات األداء الرئيسيةعمل طبقاً ت 
 

 .مالكاً لزمام األمور فيما يتعلق بنجاح الشركة -في كافة األوقات-أن يكون مجلس اإلدارة  ينبغيومع ذلك 
 

 الصالحيات تفويض 12.8

عمال الشركة، بما في ذلك تحديد الواجبات واالختصاصات أيعتمد المجلس ويطور سياسات داخلية فيما يتعلق ب

تحدد السلطات المفوضة  ةومفصل ةذلك سياسة مكتوب والمسؤوليات المسندة إلى مختلف المستويات التنظيمية. بما في

ن يطلب أالتفويض. ويجوز للمجلس  ةهذه الصالحيات ووسائل التنفيذ وفترعلى التنفيذية، وهي مصفوفة تنص  ةدارلإل

تفظ فيما يتعلق بممارستها لتلك السلطات المفوضة؛ وتحديد المسائل التي يح ةن تقدم تقارير دوريأالتنفيذية  ةداراإل من

 نها.أاتخاذ قرار بش ةالمجلس بصالحي

 

عن كافة التصرفات والقرارات التي تتخذها الشركة فيجب عليه وضع  النهائيل مسؤوهو ال حيث أن مجلس اإلدارة

وسياسات المكافآت.  المخاطرسياسات إدارة و، مثل ميثاق األخالقيات سياسات محددة إلرشاد السلوك التنظيمي،

يكون أن عليه وضع إجراءات وضوابط لتنفيذ تلك السياسات واإلدارة مقاصد هذه السياسات فمجلس ولكي يحقق 

في  مجلس اإلدارةهم أن نفهم أن دور ممن الف. ومع ذلك، تلك السياسات واإلجراءات وفعالية كفاءة  عن تقييمالً مسؤو
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مجلس ليات اليومية، ولهذا السبب يتوجب على لعمالتنفيذية بااإلدارة  قيامال يتداخل مع صياغة السياسات بشكلها العام 

 . بوضوح لياتها وأدوارهامسؤوالصالحيات حتى تعرف كل جهة  حدود تفويضوضع سياسات توضح  اإلدارة
 

ومع ذلك  مجلس اإلدارة. في حوزةتصرف باإلنابة عن الشركة الأو  التزاماتصالحية الدخول في تقع  بشكل قاطع

تنفيذية مفوض بالصالحيات الالزمة وال يقر بالحاجة للضرورات فريق إدارة فكرة وجود فهذا األمر ال يتماشى مع 

 .كل معاملةعناء التوقيع على كل شيك مصرفي أو يعتمد  مجلس اإلدارةليس من المالئم أن يتجشم  فبالطبع -العملية 

في الشركة، ومع ذلك اآلخرين  نفيذيينالمدراء التللمدير التنفيذي و سلطةال لنقلالصالحيات هو آلية  فويضإن تلذلك ف

 . ال يلغي تفويض تلك الصالحيات أو يبطل المسؤولية القانونية الواقعة على عاتق مجلس اإلدارة

 

 الصالحيات: فويضتوسيلة تباع اآلتي في ايجب  ولتحقيق الفعالية
 

 بلغة سهلة وواضحة. يكون مكتوباً الصالحية  تفويض 

 ا.نطاق األنشطة التي تنخرط فيها الشركة أو يُتوقع لها أن تشارك فيه يغطي 

  فعال للشركةالتشغيل ال تيسيرالئم يأن. 

  في المسائل التشغيلية للشركةالمتوقعة منهم  اتاتخاذ القرارتمكين اإلدارة التنفيذية من أن يستهدف. 

 النفقات داخل أو خارج الموازنة لكل مستوى إداري فيما يخص لتعامل احدد نطاق ومستوى صالحية ي

 التخطيطية.

 لياتهمسؤوالصالحيات حتى يعرف كل فرد تلك تبليغ كافة الموظفين ب. 

  ًسالمة لتحقق من ارقابة بهدف والرئاسة والشراف المستوى المالئم من اإلب أن يكون التفويض مشفوعا

 .متطلباتهب ومدى االلتزام هسريانالتفويض وفترة 

 لضمان استمرارية سالمة التفويض دوريته بشكل مراجع . 
 

بيان الختصاصات مجلس عبر  ةالتنفيذيومسؤوليات اإلدارة  هلياتورسم حدود مسؤوتوضيح  لمجلس اإلدارةيجوز 

فيما التنفيذية يراقب أداء اإلدارة أن أداء المهام الموكلة إليه وفي  مجلس اإلدارة و يتمثل دور وثيقة مشابهة.أو  اإلدارة

اختصاصات مجلس اإلدارة و/أو صالحيات اإلدارة بيانات مكن إتاحة يكما إليها.  فوضةبالصالحيات الم يتعلق

  التنفيذية لعموم الجمهور المعني.
  

 

 اتالصالحي تفويضوثائق 12.8.1 

يتوجب على و بعينهايهم شركة قد ما  .خرىألشركة  منتفاوت ستطبيعة وهيكل الصالحيات إن كما في أية سياسة، ف

تتماشى أن  مهمكما أنه من ال أخرى.في شركة مجرد اعتماد إدارة تنظيمية معينة توجب قد يساعتماده  مجلس اإلدارة

التي يوافق عليها مجلس اإلدارة. المعتاد أن يتم التعبير عن تفويض الصالحيات  المخاطرمع قابلية تحمل سياسة تلك ال

 :التالية الصالحيات في صورة مالية وغير مالية، وأن يغطي
 

 (ضخمة أو األجل)طويلة  استراتيجية التزامات على االتفاق. 

 للشركة االعتيادية والعمليات الجوهرية النشاط بعمليات مرتبطة تكاليف تحمل. 

 إلزام الشركة بنفقات رأسمالية. 

  الضماناتالتمويلي وتحمل الدخول في التزامات تعاقدية، على سبيل المثال، عقود التأجير. 

 االلتزام بدفع عالوات. 

  والترقيات  األجر/لتعيين والفصل من الخدمة وتحديد المكافأةكااتخاذ القرارات حول مسائل تتصل بالموظفين

 .موظفين مؤقتينمتعاقدين ووالعالوات والتدريب واستخدام 

  ر.مقاضاة الغيأو إنهاء الشروع في 

 ( محددةنقديةاالضطالع بعمليات خزانة ). 

 المدفوعات.  صرف اعتماد 
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 مجلس اإلدارة تشكيل وهيكلة 12.9

 ئةأو فواحد  ال يسيطر عليه عضو ناجحال مجلس اإلدارة .لصالح المساهمين مجالس اإلدارات الناجحة تعمل سوياً 

من فراغ  ناجحال مجلس اإلدارةال يتشكل كذلك وال يتطلب من أعضائه أن يكونوا خبراء في كافة المجاالت. ، معينة

م مع متطلبات الشركة لمواجهة ءعضائه بما يتالألالختيار السليم والتمحيص الدقيق بذل العناية والجهد والفكر لبل عبر 

 المدراء التنفيذيينمع  تشاركبال مجلس اإلدارةأن يعمل بو ،مستقبلال نحوالتحديات القائمة وقيادة الشركة الفرص و

 تقديم اإلرشاد والنصح بما يحقق قيمة مضافة للشركة. ية وتوفير الرقابة الحقيق الحرص علىو
 

 حجم مجلس اإلدارة12.9.1 

؛ بحيث يكون اً عضوأحد عشرال يقل عن ثالثة وال يزيد عن  ءعضاالشركة بأكمله من عدد من األ مجلس إدارةيتألف  

 أو ثلث المجلس، أيهما أكبر. اثنين ن يقل عدد المديرين المستقلين عن عضوينأغير تنفيذي، وال يجوز  معظمهم

 

 الجمعية العامة العادية.قرار من بر خبين الحين واآل مجلس اإلدارةأعضاء يتم تحديد عدد 
 

 اختيار أعضاء مجلس اإلدارة12.9.2 

  ملكيته حدود نسبة في وذلك اإلدارة، مجلس لعضوية أكثر أو آخر شخص أو نفسه ترشيح مساهم لكل يحق

أمام المجلس  والمكافآت اتمن قبل لجنة الترشيحإدارة كأعضاء مجلس فراد األ ترشيحو استعراضيتم  .المال رأس في

. سيتم استخدام تصويتالعبر كي ينتخبهم المساهمون ر النهائي للمرشحين ختيااال مجلس اإلدارةيعتمد . بأكمله

مساهمين بعدد أصوات يتساوى حيث تسمح هذه الطريقة لل كمي عند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة ،الترا التصويت

افة أصواته وللمساهم استخدام ك. مجلس اإلدارةفي انتخاب أعضاء  الطريقة تستخدمتلك مع عدد ما يملكون من أسهم. 

سمتها على عدد من األعضاء المرشحين بدون ازدواجية في التصويت، وهذه الطريقة تسهّل استخدام لمرشح واحد أو ق

مجلس من فرصهم للتصويت على مندوبهم المفضل في  زيدوتأصحاب أقلية الحصص حقوق التصويت للمساهمين 

 .اإلدارة

 

الهيئة. وفي جميع األوقات، يجوز للجمعية العامة العادية  ةتحدد لوائح المجلس الطريقة التي يمكن بها إنهاء عضوي

خالف ذلك،  ىالشركة تنص علن كانت اللوائح التي وضعتها إي منهم، حتى وأن تفصل جميع أعضاء المجلس أو أ

 .دون المساس بحق العضو المفصول في التعويض إذا كان الفصل بسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب

 

من انتخاب مجلس  العامة الجمعية تتمكن لم إذا أو استقاالتهم، المساهمة شركة إدارة مجلس وأعضاء رئيس قدم إذا

؛ المالية السوق في المدرجة الشركات في السوق المالية هيئة مجلس أو ،التجارة واالستثمار وزير فعلى للشركة، إدارة

مؤقتة تتألف من أعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص وبالعدد الذي يرونه مناسباً وعليهم أيضاً  لجنةعليهم تشكيل 

 تعيين رئيساً للجنة ونائباً للرئيس من أعضاء اللجنة. 

 

أشهر من تاريخ ة الجمعية العامة إلى االجتماع في غضون ثالث ةالشركة ودعو ةدارإ ةمسؤولي معنيةاللجنة ال ىتتول

 .تشكيل هذه اللجنة النتخاب مجلس جديد للشركة

 

أو المقّرر من قبل وزارة التجارة واالستثمار النحو  ىعلو بالطريقة المناسبة هائعضاالشركة رئيس اللجنة وأ كافئت

 لسوق المالية.هيئة ا ةدارإمجلس 

 

 بتمديد الدعوات الرسمية لالنضمام إلى المجلس. ؛يقوم رئيس المجلس عقب انتخاب المساهمين للمديرين
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 بحسب الشاغر المركز في عضواً  مؤقتوبشكل  يعين أن للمجلس كان اإلدارة، مجلس أعضاء أحد مركز شغر إذا

 الشركة نظام ينص لم ما- والكفاية الخبرة فيهم تتوافر ممن يكون أن على األصوات، على الحصول في الترتيب

 .-ذلك غير على األساس

 

 المالية، السوق في مدرجة الشركة كانت إذا السوق المالية هيئة وكذلك ،واالستثمارالتجارة  وزارة بذلك تبلغ أن يجب

 ويكمل لها، اجتماع أول في العادية العامة الجمعية على التعيين يعرض وأن التعيين، تاريخ من عمل أيام خمسة خالل

 .سلفه مدة الجديد العضو

 

 في عليه المنصوص األدنى الحد عن أعضائه عدد نقص بسبب اإلدارة مجلس النعقاد الالزمة الشروط تتوافر لم إذا

  العامة الجمعية دعوة بقية األعضاء على وجب األساس، الشركة نظام في أو النظام في عليه المنصوص النظام

 .األعضاء من الالزم العدد النتخاب يوماً؛ ستين خالل لالنعقاد العادية
 

 مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة12.9.3 

مجلس ة ركيببما في ذلك ت مجلس اإلدارةمهارات وخصائص أعضاء  مؤهالت و، سنوياً، مجلس اإلدارةيستعرض 

كل  - وثراء الخلفية العملية والُعمر والمهارات والخبرة تهمككل. يشمل التقييم مؤهالت األعضاء واستقاللي اإلدارة

 . مجلس اإلدارةسياق احتياجات ذلك حسب 

 
  األعضاء استقاللية12.9.3.1  

 مجلس اإلدارةلتحقق من أن لدى اعلى قدر كبير من االستقاللية هو  إدارة الغرض من تحديد وتعيين أعضاء مجلس

تضارب مصلحة  شوبهاال ي أحكام - للصالح المطلق للشركة أحكامهم المهنيةأفضل  استخدامأعضاء قادرين على 

 مجلس اإلدارةعلى في كل حالة يتم تعريف عضو مجلس إدارة على أنه "مستقل" يتعين ور، وبالتالي تصحقيقي أو م

من غيرهم من أو أو المراقبيالتنفيذية مع إدارة الشركة  جوهريةعالقات أية العضو خال من  أن التحقق والتأكد من

 فيما يليتوقع أن يكونوا مصدر تأثير لمنعه من ممارسة استقالليته وأداء واجباته بما يخدم مصالح الشركة. نسرد ي

إجراء تغييرات  مجلس اإلدارةيتوجب على  ةحال كلتهدد استقاللية العضو، وفي حاالت مؤشرات تعريفية لما قد يكون 

 نوع العالقة التي قد تعيق استقاللية العضو آخذين بعين االعتبار ظروف الشركة.  عم مءبما يتال
 

لس إدارة يتمتع باستقاللية هو عضو في مج "المستقلّ  دارةاإل"عضو مجلس  فإن يةسوق المالالطبقا  للوائح هيئة 

 الستقاللية المطلوبة:ا انتقاصاً من ةتُشكل الحاالت التالي كاملة وبموجب القانون
 

  الشركة أو أية شركة أخرى ضمن مجموعة الشركةأن يكون العضو حامالً لخمسة بالمئة أو أكثر من أسهم ،

 أو أن يكون أحد أقاربه يحمل هذه النسبة. 

  ضمن مجموعتها. ةشرك ةيأة أو أكثر من أسهم الشركة أو ئمبال ةيحمل خمس اً لشخص قانوني يكون ممثالً أن 

  الشركة أو أية شركة أخرى ضمن إدارة ة األولى ألي عضو في مجلس قريب من الدرجأن يكون العضو

 .مجموعة الشركة

  ةأخرى ضمن مجموع ةشرك ةي من كبار المديرين التنفيذيين للشركة أو أليأمن أقارب أن يكون العضو 

 الشركة.

  إدارة مجلس ليكون عضو  التي هو مرشحمجموعة الشركة ل تابعةمجلس إدارة ألي شركة أن يكون عضو

 فيها.

 شركة من ذات المجموعة  ةأيمع  أو مؤسسة متعاملة مع الشركةلدى  اً كان خالل السنتين السابقتين، موظف

في أي من  حاكمةلديه خالل السنتين السابقتين حصة  تمثل مراجعين خارجيين أو موّرد رئيسي، أو كان

 تلك األطراف.

  تجارية والعقود المنفذة لحساب الشركة.عمال الفي األ ةأو غير مباشر ةمباشر ةلديه مصلح 

  لجان الشركة. اإلدارة أو أي من سمكافأة عضوية مجل علىمبالغ مالية من الشركة عالوة  ىأن يتقاض 
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 أحد األنشطة التي تزاولها الشركة.جر في اشركة، أو أن يتافسة النم هأن يشترك في عمل من شأن 

 الشركة. إدارة سفي عضوية مجل تقطعةصلة أو مواات متنوتسع س ىما يزيد عل ىأن يكون قد أمض 

 

 ىعالقات أو ظروف تؤثر أو قد تؤثر عل ةيأالعضو وضمان عدم وجود  ةاستقاللي ىبتقييم مد ويقوم المجلس سنوياً 

 استقالليته.

 

 في المهام التالية: ةالفعّ  ةمشارك عضو مجلس اإلدارة المستقلّ يشارك 

 ةدارها وتعيين أعضاء اإلئالمستقل فيما يتعلق بالقضايا االستراتيجية وسياسات الشركة وأدا هيأالتعبير عن ر •

 .التنفيذية

 تضارب في المصالح. ةيأحدوث  ةفي حال ةولويألها ائالشركة والمساهمين فيها وإعطا ةمصلح ةضمان مراعا •

 التنفيذية. ةدارتنفيذ القواعد من قبل اإل ةالشركات ومراقب حوكمةتطوير قواعد  ىشراف علاإل •

حاالت  ةيأن يفصح للمجلس أو للجمعية العامة عن أالمجلس  ةالشخص الذي يرغب في ترشيح نفسه لعضوي ىعل

 تضارب في المصالح، بما في ذلك ما يلي:

تي يرغب في برم لصالح الشركة العمال التجارية التي تُ بالعقود واأل ةأو غير مباشر ةمباشر مصلحةوجود  .1

 ترشيحها للمجلس.

 من أنشطتها. ةيأعمال التجارية التي قد تتنافس مع الشركة أو مع المشاركة في األ .2

 
 اإلدارة مجلس أعضاء خبرات12.9.3.2 

وإحاطة لجنة المراجعة، معرفة ب يعملون، خصوصاً أولئك الذين مجلس اإلدارةمن األهمية أن يكون لدى أعضاء 

المطلوبة  مهاراتالالقائم تحديد  يتولى مجلس اإلدارة بخالف ذلك .المالية والتقارير المالية األخرىالبيانات ب كافية

 كون مجلس اإلدارةتي ومن المعتاد أنوتحديد أية مهارات أو خبرات إضافية حسب الحاجة. ألعضاء المجلس الحالي 

 :ما يليبأعضاء ماهرين  من مزيجمن 
  

 قانونال 

  ًخبرة محاسبية التمويل، شامال 

 تسويقال 

 بأنشطة الشركة ةتصلالمعمليات ال 

 الشركة التي تعمل بهارئيسية الصناعات ال 

 حوكمة الشركات 

 بشريةالموارد ال 

 إدارة المخاطر 

 (البنوكمصرفية )الخبرة ال 
 

يراجع و . لمجلس اإلدارةترشيح أعضاء  مجلس اإلدارة تقييمها عندما يكون بصددالصفات التي يتوجب على  فيما يلي

 . على األقل ويجري التغيير الالزم حسب الحاجة مرة كل سنةتلك الصفات  مجلس اإلدارة
 

 الخصائص الشخصية12.9.3.3 

 معايير أخالقية عالية، استقامة وقوة شخصية في تعامله الشخصي والمهني والرغبة في مسؤوليةوال النزاهة :

 .تنفيذ القرارات والمسؤولية عنها

  :المناسب من التدريب  ىوالمهارات المهنية والشخصية المناسبة وكذلك المستو ةكاديميالمؤهالت األالكفاءة

المحاسبة أو القانون ود واالقتصا ةداراإل ةعمال الحالية والمستقبلية للشركة ومعرفوالخبرة العملية المتعلقة باأل

 عن الرغبة في التعلم وتلقي التدريب. ، فضالً  الحوكمةأو
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  فهم  باإلضافة إلى اتخاذ قرارات سريعة ىالقدرة علة، داريالتوجيه: التقنية، القيادة، الكفاءات اإل ىعلالقدرة

ة االستراتيجيات توفير التوجيه ىعل قادراً  ون أيضاً المتطلبات التقنية والتطورات المتعلقة بالوظيفة. ويك

 .والتخطيط الطويل األجل ويكون له رؤية واضحة في المستقبل

  :صحية قد تعيقه عن أداء واجباته ومسؤولياته. ةمشكل ةيأيعاني من ال ن أاللياقة البدنية 

 والرغبة في مناقشة اتلديه الفطنة والحكمة ونفاذ البصيرة في اتخاذ القرار المستنير )الحكم عن علم(: الرأي ،

 .دون مواربةواعتراضاته المسائل بالتفصيل وطرح األسئلة والتعبيرعن تحفظاته 

  ،والمعدالت سب نالوبيانات الدخل والتدفقات النقدية، والمعرفة المالية: مقدرة على قراءة وفهم الميزانيات

 .المالية وغيرها من المؤشرات لتقييم أداء الشركة

 مع اآلخرين، يحترم نفسه ويحترم  هفي تعامل عدل ومسامسؤوو حازم: شخص ثقة الشخصية الناضجة

 .إلصغاءعلى اراء ورؤى اآلخرين مع مقدرة ممتازة آ اآلخرين، منفتح الستيعاب

  وعلى اآلخرين يطبقها على نفسهالتي تعكس معايير عالية  باإلنجازاتالمعايير العالية: تاريخ حافل . 
 

 الكفاءات األساسية12.9.3.4 

  واالتجاهات نماط األلشركات، خصوصاً فيما يتعلق با وتمويل: خبرة في المحاسبة المالية والتمويلالمحاسبة

 .، ومعرفة بالضوابط المالية الداخليةالسائدة في األسواق المالية لالصول و السندات

 ها الشركةبالتي تعمل  جاالتفي الم المخاطر ومراقبة: خبرة في تقييم المخاطر إدارة. 

 ت عضو مجلس : سجل حافل بالقرارات الصائبة وبرهان أنه قادر على أداء واجباالحكم على أعمال الشركة

 .بحسن نية وبطريقة تخدم مصالح الشركةإدارة 

 جاالتفي المكذلك اإلدارة بصورة عامة و االتجاهات السائدة في علومرة في إدارة الشركات، يفهم اإلدارة: خب 

 .ها الشركةبالتي تعمل 

 خالل األزمات قصيرة وطويلة المدى لقيام بالعملالتجاوب مع األزمات: لديه المقدرة والوقت ل.  

  التصنيع أساليب الشركة، بما في ذلك العلوم و بهتعمل  الذي مجالالالصناعة/التقنية: خبرة مميزة ومهارات في

 .المتصلة بنشاط الشركة قنياتوالت

  ،األجنبيةاألعمال المسائل الدولية وممارسات واألسواق العالمية: خبرة في األسواق العالمية. 

  ألداء أفضل الموهوبين تحفيز المدراءكيفية حافل بالسجل الالمهارات والفهم والقيادة: لديه. 

 ر يية عبر تشجيع االبتكارات وتصووتوجهات استراتيجية والرؤية: مهارات ومقدرة لتقديم أفكار ستراتيجاال

 من خالل تحدي عناصرها. ية وتعزيز رؤية الشركةستراتيجالهامة وتقييم القرارات االالسائدة  تجاهاتاال
  

 االلتزام تجاه الشركة12.9.3.5 

  مجلس  انوعضوية لج مجلس اإلدارةبمتطلبات  وفاءالوقت والطاقة الالزمة لل في بذلالوقت والُجهد: الرغبة

 .التي هو عضو فيها انوالمشاركة في اجتماعات اللج مجلس اإلدارةاجتماعات كل حضور يتوقع منه  اإلدارة.

اإلدارة  هطلبت حينلتواجد ل مستعد .والمساهمة بفعالية في االجتماعات هاانعقادللتجهيز لالجتماعات قبل  مستعد

 .لتقديم النصح والمشورةالتنفيذية 

 معارف ومعلومات حول المسائل الحيوية التي تؤثر  -أو يرغب في تطوير  -والتعليم المستمر: لديه  الوعي

ليات عضو مسؤوأدوار وحول بالسوق(، و خاصةعلومات م ،التقنية ،على الشركة )بما في ذلك الصناعة

 أعضاء مجلس إدارة(، يسترشد بها)بما في ذلك المبادئ القانونية العامة التي  اإلدارة مجلس

 بصورة كافية، إدارة للعمل كعضو مجلس  الكافية التزامات أخرى: على ضوء االلتزامات القائمة، لديه المقدرة

 داد لالجتماعات وحضورها. بما في ذلك اإلع
 

 وبالشركة اإلدارة مجلسفريق ب تتعلقاعتبارات 12.9.3.6 

 كفريق  مجلس اإلدارة: يُسهم بفكره ومهاراته وخبراته التي يحتاج إليها في مجلس اإلدارةتوازن إحداث ال

  .كوادر الحالية وتزويد الفريق بالمواهب المطلوبة مستقبالً لتكميل ال
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  بطريقة تعزز الخبرات عبر التنّوع في الجنس والعرق والمنشأ والخبرة  مجلس اإلدارةالتنّوع: يساهم في

 .بمفردهامرشح بناًء على هذه العوامل ال اختيار(. ال يجب هادف للربحغير  وأخاص  وأالمهنية )قطاع عام 

 ة. ليس ولم يكن موظفاً يالسياس تعقيداتاالستقاللية: يطرح وجهات نظر موضوعية وهادفة ال عالقة لها بال

 يقدملم يتلق أو ليس لديه أقرباء من عائلته المباشرة يعملون أو كانوا يعملون موظفين بالشركة؛  ؛لدى الشركة

 .هو أو أحد أقربائه من عائلته المباشرة  للشركة في الماضي القريبمن الشركة أو  ذات قيمة آتمكاف
 

 اإلدارة مجلس عضومكافأة  12.10

  يجب أن يكون مستوى وتوليفة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين كافية ومعقولة لجذب

 واستبقاء أفراد موهوبين للقيام بهذه األدوار.

 أو معيناً  مبلغاً  المكافأة هذه تكون أن ويجوز اإلدارة، مجلس أعضاء مكافأة طريقة األساس الشركة نظام يبين 

 أكثر أو اثنتين بين الجمع ويجوز األرباح، صافي من معينة نسبة أو عينية مزايا أو لجلساتا عن حضور بدل

  .المزايا هذه من

  يجب أن تكون هناك عالقة واضحة بين أداء الشركة ومكافأة عضو مجلس اإلدارة التنفيذي. يجب تصميم

سياسة المكافأة بطريقة تتضمن حوافز كافية ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بهدف تأمين نمو ونجاح 

 طويل المدى للشركة ضمن إطار رقابي مناسب. 

 كمة، من األهمية بمكان أن تكون سياسة المكافأة للشركة مفهومة من قبل كافة لتخفيف مخاطر السمعة والحو

أصحاب المصلحة وواردة في عقد تأسيس الشركة، ومن المهم أيضاً للشركة أن تميّز بوضوح بين هياكل 

 مكافأة األعضاء غير التنفيذيين والمدراء التنفيذيين. 

 صافي من( 10%) على النسبة هذه تزيد أن يجوز فال ة،الشرك أرباح من معينة نسبة المكافأة كانت إذا 

 الشركة ونظام النظام ألحكام تطبيقاً  العامة الجمعية قررتها التي االحتياطيات خصم بعد وذلك األرباح،

 .المدفوع الشركة مال رأس من( 5%) عن يقل ال المساهمين على ربح توزيع وبعد األساس،

 ذلك يخالف تقدير وكل العضو، يحضرها التي الجلسات عدد مع متناسباً  المكافأة هذه استحقاق يكون أن يجب 

 .باطالً  يكون

 عينية أو مالية ومزايا مكافآت من اإلدارة مجلس عضو عليه يحصل ما مجموع يتجاوز ال األحوال؛ جميع في 

 .المختصة الجهة تضعها التي الضوابط وفق سنوياً، لاير ألف خمسمئة مبلغ
 

 التنفيذيين اإلدارة مجلس أعضاءمكافأة 12.10.1 

لية التي ؤوالثابت والحوافز. المكافأة الثابتة تعكس مستوى المس األجربين  اً يجب أن تتضمن ُحزمة المكافأة توازن

. قد تكون المكافأة المبنية على األداء أداة فعالة لتعزيز شركةحجم ال حسب ةلاسوق العم شروطيضطلع بها الفرد و

لتقديم تصمم تلك الخطط  حينمصالح الشركة وأصحاب المصلحة، طبقاً لخطط حوافز قصيرة وطويلة المدى، 

 أداء الشركة. التحسن الجوهري في على  بناءً المكافآت 
 

مقياس " علىتتألف خطط الحوافز قصيرة المدى عادة من حوافز نقدية تُدفع على أساس سنوي، ويتم تقييم األداء 

مالية وغير مالية على مستوى الفرد والشركة. تتألف خطط الحوافز طويلة المدى من حوافز  يشمل مقاييسنقاط" 

تقييم األداء عموماً على مستوى الشركة مقابل ما  دفع على فترة من ثالث إلى خمس سنوات، ويتمنقدية أو عينية تُ 

 تتبناه شركات مماثلة باستخدام قياسات نسبية )بدالً من ُمطلقة(. 
 

، وتوضيح اً الخدمة ُمسبقاً، بما في ذلك شروط تفصيلية في حالة إنهاء الخدمة مبكر نهايةيجب االتفاق على مدفوعات 

لشركة دوره باتم قبول يحول توقعات األداء. يجب أن توضح عقود التوظيف دور الفرد والشروط التي بموجبها  كاف  

 الفرد.  انتهاء خدمةوهذا مهم الجتناب اللبس أو الغموض عند 
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 غير التنفيذيين اإلدارة مجلس أعضاءمكافأة 12.10.2 

وهذه الطريقة تُعتبر من أفضل الممارسات  ؛بأسلوب األتعاب تتم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة غيرالتنفيذيين عادةً 

ألنها ال تسمح للمدراء غير التنفيذيين بالحصول على خيارات رأسمالية أو عالوات، أو بالمشاركة في برامج مصممة 

تلك األمور لمكافأة التنفيذيين أو بالحصول على مزايا التقاعد باستثناء مفروضات التقاعد القانونية، حيث قد ينظر ل

 باعتبارها تؤثر على وضعهم المستقل.
  

 اإلدارة مجلس اجتماعات 12.11

 

 اجتماع مجلس اإلدارة وتوقيت مرات عدد12.11.1 

 بالمئة عشرين عن تقل ال نسبة طلب عند أو، رئيسه من بدعوة السنة فيمرات ستة  إلى مجلس اإلدارة أربعيجتمع 

بهدف الوفاء بواجباتهم ومسؤولياتهم كأعضاء  اإلدارة مجلس أعضاء من األقل على اثنين طلب أو المساهمين من

 مجلس إدارة وحسب حاجة نشاط الشركة. 

 

عقد االجتماعات الخاصة بافتراض الظروف العادية أربع مرات في السنة، وتُ  ومن المتوقع أن يجتمع مجلس اإلدارة

 حسب الضرورة.

 

حضور  مجلس اإلدارةة، وعلى أعضاء دوريوتاريخ االجتماعات المكان بمسبقاً  مجلس اإلدارةأعضاء  بالغيتم إ

منح الوقت الالزم لالجتماع  أيضاً مجلس ال، وعلى أعضاء ينتمون إليهاواجتماعات اللجان التي مجلس الاجتماعات 

 لياتهم وواجباتهم. مسؤوبصورة متكررة حسب اللزوم ألداء 

 

 حاالت عدم انتظام حضور أعضاء هذه االجتماعات. ةينظم حضور اجتماعات المجلس ومعالج

 

تؤثر  ةوجوهري ةمستقل قصارى جهده لحضور جميع االجتماعات التي تتخذ فيها قرارات هامال عضو المجلسيبذل 

 موقف الشركة. ىعل

 

لم ، ما ةال يقل عدد الحاضرين عن ثالثأ ةما لم يحضره نصف أعضاء المجلس، شريط وال يكون االجتماع صحيحاً 

 مئوية أو عدد أكبر. ةتكن اللوائح الخاصة بالشركة قد ذكرت نسب
 

 االجتماع مدة12.11.2 

عدداً قليالً من بعض الشركات  تعقد. المطروحةاالجتماع كافية لطرح ومناقشة مختلف المسائل  مدةيجب أن تكون 

تصل حتى ساعات وبضع من -خرى ألشركة في مدتها من ت االجتماعات . تتفاونسبياً طويلة  االجتماعات لكن لمدة

فترة االجتماع كافية لمناقشة مختلف المواضيع  األمر األهم هو أن تكون. -حسب مالءمة الظروفإلى يومين 

 بالتفصيل. 
 

 االجتماع أعمال جدول12.11.3 

في بداية كل سنة  مجلس اإلدارةرئيس  يضع مجلس إدارة.تماع لكل اج جدول األعمال مجلس اإلدارةرئيس  يحدد

 (.ما يمكن توقعهقدر باالجتماعات التي ستنعقد خالل السنة ) ألعمال جدوالً 

 

 إدراج لضمان المجلس من آخرين أعضاء مع رئيساليتشاور  اإلدارة، مجلس على لعرضه جدولال إعداد عند

 .المجلس أعمال جدول في والرئيسية الهامة الموضوعات
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طرح أية كذلك له أن ي، ونقاشمواضيع يراها جديرة بال جدول األعماليجوز لكل عضو مجلس أن يقترح تضمين 

 أمين سركل من التنسيق مع  مجلس اإلدارة. على رئيس غير مدرجة ضمن جدول األعمالمسائل خالل االجتماع 

قد  .أو اتخاذ قرار بشأنها اإلدارة عليها األمور التي تتطلب اطالع مجلسلتحديد للشركة والرئيس التنفيذي المجلس 

من أجل إدراج بنود ضمن جدول أعمال تلك مكتوبة حسب اللزوم أو وثائق تقديم تقارير التنفيذية اإلدارة  يطلب من

 . االجتماعات
 

ارة إلدفراد اومتى ما لزم السماح أل أمام مجلس اإلدارة، عروضاً مرئية ذات صلةاالجتماع  قد يتطلب جدول أعمال

عمال حالما ينعقد جدول األ ىويوافق المجلس علاالجتماع.  جدول أعمالبحضور االجتماع لمناقشة أحد بنود التنفيذية 

يسجل هذا االعتراض  ؛عمال هذان جدول األأبش ي عضو من أعضاء المجلس اعتراضاً أ ىبدأاجتماع المجلس. وإذا 

 في محضر الجلسة.
 

 اإلدارةإدارة مناقشات مجلس 12.11.4 

 على رئيس مجلس اإلدارة أن يحرص على:
 

 .وجود شكل مرتب وصريح لمناقشة القضايا المطروحة 

 ومداخالتهم ة األعضاء لطرح آرائهمكاف تيسير مشاركة. 

 .إعطاء القدر الكافي والواجب من الوقت للنظر في كل القضايا المطروحة 

 النقاشات وراء حدود الضرورة.سياق عدم ان 

 

يجب على رئيس مجلس اإلدارة أن يحرص على التوازن في إدارة النقاش. بأن يكون النقاش تحت السيطرة لكن كما 

المعتاد أن يسمح رئيس مجلس اإلدارة بمناقشة المسائل المطروحة إلى أن يصل األعضاء و من دون أن يهيمن عليه. 

   خيص نتيجة متفق عليها.المشاركين إلى إجماع عام في اآلراء أو إلى أن يكون بإمكانه تل
 

 مجلس اإلدارةت في اآلراء، فيجب على رئيس حول مسألة أو اتضح أن هناك تفاو إذا لم يتوصل األعضاء إلى إجماع

 :بشأن أحد البدائل التاليةأن يقرر 
 

 إضافية لمعلومات اإلدارة مجلس أعضاء يحتاج. 

 معينة مسألة حول قرار اتخاذ تأجيل المفيد من يكون قد. 

 يجب الحصول على مشورة إضافية أو خارجية. 

  أن يعالج الموقف حتى يصل إلى قرار. مجلس اإلدارةرئيس في حال وجود خالفات حادة، يتعين على  
 

 عمل مجلس اإلدارة أوراق توزيع12.11.5 

اتخاذها المقترح القرارات المستندات المؤيدة و –بقدر المستطاع  - إضافة إلىأي اجتماع  جدول أعماليجب توزيع 

ف عقد اجتماع األقل من كل اجتماع للمجلس ما لم تتطلب الظروعلى أيام  ةخمس قبل مجلس اإلدارةلى أعضاء ع

ة قل من خمسة أفي فترالمعلومات  يمكن إرسال، عمال والوثائق والمعلومات الالزمةبجدول األ مرفقة ةودعو ،طارئ

  .امأي
 

في قبل حضور االجتماع، ويجب على األعضاء الراغبين  األوراقمراجعة تلك  مجلس اإلدارةيجب على أعضاء 

 إدراجها همسبقاً حتى يتسنى ل مجلس اإلدارةإشعار رئيس  قادمةاجتماعات  جداول أعمالفي إضافية تضمين بنود 

 .االجتماع المعني جدول أعمالفي 

 

أي اجتماع فعليه تقديم ذلك االستفسار  جدول أعمالفي د ناستفسار حول أي باإلدارة أي لدى عضو مجلس كان إذا 

 . المحددقبل أسبوع واحد من انعقاد االجتماع 
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الستفسارات الواردة من أعضاء مجلس اإلدارة قبل تاريخ انعقاد االجتماع على ا التنفيذية أن تجيب على اإلدارة

 . مجلس اإلدارةء على كافة أعضا أية إجابة من اإلدارة التنفيذية، ويجب توزيع المحدد
 

 أعضاء مجلس اإلدارة لإلجتماع استعدادات12.11.6 

وقراءة وتحليل المستندات والوثائق التي وصلتهم قبل االجتماع  مجلس اإلدارة مل اإلعداد لالجتماع مراجعة أوراقيش

قبل أسبوعين من  مجلس اإلدارة. يجب أن يتلقى أعضاء مطروحة عليهم غموض أية مسألة أو وثيقة واستجالء

 اآلتي:وتشمل  -بجانب جدول أعماله  - ة باالجتماعتصلاالجتماع كافة الوثائق واألوراق الم
 

  يسرد بصورة عامة أهم األحداث المؤثرة على النشاط من  –للشركة لرئيس التنفيذي بواسطة االتقرير التشغيلي

 .تاريخ آخر اجتماع انعقد

  يستراتيجواألداء االللنشاط مع التركيز على مؤشرات األداء الرئيسية تقرير األداء المالي. 

  جتماع السابقاالمحضر. 

 .قائمة بخطوات العمل المطلوبة، تبين الشخص المسؤول وتاريخ التنفيذ المتوقع لكل خطوة 

 أو االطالع عليها اتخاذ قرار بشأنها أو مناقشتهامن أجل حول مسائل معينة  اً أوراق. 
 

 اجتماعات مجلس اإلدارة في التنفيذية اإلدارة12.11.7 

 بمجاالتوعرض ما لديها فيما يتعلق  مجلس اإلدارةالمشاركة في اجتماعات  التنفيذية اإلدارةأفراد يتوقع من 

 .بشكل أوضح وأعمق مليات الشركةبع مجلس اإلدارةأعضاء إحاطة  لياتها بهدفمسؤو

  
 المتخذة والنقاط التي تحتاج لمتابعة  والقراراتمحضر االجتماعات 12.11.8 

 التحركات أو خطوات العملوالقرارات التي اتخذت، و ا،تم مناقشتههي سجالت للمسائل التي محاضر االجتماعات 

نه. وحيث أن األعباء القانونية والتنظيمية على أعضاء مجالس اإلدارات ولجا اجتماعات مجلس اإلدارة نشأت عنالتي 

مجلس اإلدارة بعمله أعضاء قام لعرض ما  ر االجتماعات تعتبر سجال في غاية األهميةمحاض نصارت ثقيلة، فإ

 .داء مسؤوليتهم في العناية بالشركةأل
 

ينبغي أال تحتوي على  .دون لبس أو غموضوجيدة الترتيب يجب أن تكون محاضر االجتماعات واضحة وموجزة 

القرارات للحوارات التي تمت. المحاضر يجب أن تبين بوضوح  حرفياً  معلومات زائدة عن اللزوم وال أن تكون تسجيالً 

 . مجلس اإلدارة في اتخاذ قرارات طبيعة االتفاق الجماعيأو اللجان ويجب أن تعكس  مجلس اإلدارةالمتخذة من قبل 
 

إلى  دارةمجلس اإلعن كيفية توصل أعضاء  براهينأن تحتوي محاضر االجتماعات على أيضاً قد يكون من المفيد 

رحت على اإلدارة وأية معلومات يشمل تدوين المسائل التي تم مناقشتها واألسئلة التي طُ قد هذا  .اتخاذ القرارات

تخاذ قراراته ولم تكن ضمن أوراق التجهيز ال مجلس اإلدارةإضافية طُلبت ألغراض االجتماع أو اعتمد عليها 

ال يالئمها من الناحية العملية مسألة معينة  فياتخاذ قرار على  مجلس اإلدارة لالجتماع. قد تكون هناك ظروف تجبر

 للتوقيع عليه.  وعض كلتوزيع القرار على إرسال و ينبغي، وبالتالي مجلس اإلدارةكافة أعضاء  اجتماع
 

مجلس اإلدارة من المالحظات التي تم تدوينها أثناء االجتماع،  أمين سريتم إعداد محاضر االجتماعات بواسطة  عموماً 

وعليه أن يقدم لرئيس مجلس اإلدارة مسّودة من محضر االجتماع للمراجعة خالل أسبوع واحد من االجتماع، فيقوم 

 رئيس مجلس اإلدارة بمراجعة المسودة وطلب التنقيحات المالئمة، إن وجدت. 

 

مالحظات بخصوص أداء الشركة أو بخصوص أية أمر من األمور المطروحة والتي إذا كان لدى أي من األعضاء 

لم يتم حلها خالل اجتماع مجلس اإلدارة؛ يتم أخذ هذه المالحظات بعين االعتبار وتسجيلها ويتم تسجيل اإلجراءات 

 الُمتخذة أو التي سيتم اتخاذها من قبل المجلس كما يتم تسجيلها في محضر االجتماع.
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بعد مراجعته من رئيس مجلس اإلدارة أو  ح على كافة أعضاء مجلس اإلدارة فوراً توزيع محضر االجتماع المنقّ يتم 

خالل أسبوع من تاريخ المراجعة بحد أقصى. يجب على أعضاء مجلس اإلدارة مراجعة محضر االجتماع ليتحققوا 

 عبروا عنها.  من أن كل مجريات االجتماع واردة في محضر االجتماع كما ينبغي وكما

 

 اإلدارة الحاضرون مجلس وأعضاء الجلسة رئيس يوقعها محاضر في وقراراته اإلدارة مجلس مداوالت تُثبت

 .عامال ميناألو اإلدارة مجلس رئيس يوقعه خاص سجل في المحاضر هذه وتدون. عامال ميناألو

 

  ينشأ الذي الضرر عن الغير أو المساهمين أو الشركة تعويض عن بالتضامن مسؤولين اإلدارة مجلس أعضاء يكون

 ذلك بغير يقضي شرط وكل األساس، نظام الشركة أو النظام أحكام مخالفتهم أو الشركة شؤون تدبيرل إساءتهم عن

 عد ملغي.ي

 

 تصدر التي القرارات أما.  بإجماعهم صدر قرار من الخطأ نشأ إذا اإلدارة مجلس أعضاء جميع على المسؤولية تقع

 .  عاالجتما محضر في اعتراضهم أثبتوا متى المعارضون األعضاء عنها يسأل فال ؛بأغلبية اآلراء

 

 العضو عدم علم ثبت إذا إال المسؤولية من لإلعفاء سبباً  القرار فيه يصدر الذي االجتماع حضور عن الغياب ال يعد

 .به علمه بعد عليه االعتراض من تمكنه عدم أو بالقرار الغائب

 

تحمل المسؤولية عضو مجلس اإلدارة المسؤولية ال يمنع المؤسسة من  عدم تحميلموافقة الجمعية العامة العادية ل

  بنفسها.
 

 مجلس اللجان  12.12

جتماعات االأثناء يتاح لهم لشركة مما لبالمسائل الهامة  أكبر يولوا عنايةأن  مجلس اإلدارةتسمح اللجان ألعضاء 

وتمنحهم الفرصة  مجلس اإلدارة. اللجان هي أسلوب فعال لتوزيع العمل بين أعضاء بأكمله المخططة لمجلس اإلدارة

 . في مسائل محددة بحرص وعناية لنظرل
 

 النحو التالي:ى يقوم المجلس بتشكيل لجان متخصصة عل

 

 .حسب الحاجة أو حسب ظروف الشركة لتمكينها من أداء واجباتها بفعالية 

  ًومدتها  ةلإلجراءات العامة التي يضعها المجلس، والتي تحدد واجبات كل لجن يجري تشكيل اللجان وفقا

. وتبلغ اللجنة المجلس بالنتائج أو القرارات ةكل لجن ةوصالحياتها، والطريقة التي يرصد بها المجلس أنشط

 ليها.إت الموكلة هذه اللجان لضمان أداء الواجبا ة. ويتابع المجلس بانتظام أنشطةليها بشفافية تامإالتي تتوصل 

 ةنشطعفاء المجلس من مسؤوليته عن األإمام المجلس عن أنشطتها، وال يؤدي ذلك إلى أ لةمسؤو ةتكون كل لجن 

 .والواجبات والسلطات التي يفوضها لهذه اللجنة

 ةخمس عن يزيد وال ةال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالث. 

 يطرحها  ةسئلأي أ ىالجمعية العامة ويجيبون عل يحضر الرؤساء أو من يفوضون من أعضاء اللجان جلسات

 .المساهمون

 ( أيام من تعيينهم، 5بأسماء األعضاء وأنواع عضويتهم في لجان المجلس في غضون ) لطةتزود الشركة الس

 ( أيام من تاريخ التغييرات.5عليها في غضون ) أالسلطة بأي تغييرات تطر برأن تخ يجبو
 

 اللجنة عضوية   12.12.1

تضارب في المصالح، مثل  ىعدد كاف من المديرين غير التنفيذيين في اللجان التي تؤدي واجبات قد تنطوي عل يعين

المجلس  ةالتقارير المالية وغير المالية، واستعراض معامالت األطراف ذات الصلة، الترشيح لعضوي ةضمان سالم
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والوالء  ةمانساء وأعضاء هذه اللجان لمبادئ الصدق واأل. يمتثل رؤمكافآتوتعيين كبار المسؤولين التنفيذيين وتحديد ال

 مصالحهم الشخصية. ىعل ةولويوالرعاية، ويهتمون بمصالح الشركة ومساهميها، ويمنحونها األ

 

ن يكون أعضاؤها من المديرين المستقلين. ويجوز أت آوالمكاف اتخذ الشركة في االعتبار عند تشكيل لجان الترشيحأت

 ةاألسهم أو غيرهم، شريط ةما من حملإ ةدارغير أعضاء مجلس اإل مديرين غير تنفيذيين أو أشخاصاً ن يعين أللمجلس 

 ن يكون رؤساء اللجان المذكورة في هذه الفقرة من المديرين المستقلين.أ

 

ال يكون أ ةفي لجان أخرى، شريط ن يكون عضواً أ. ويجوز له ةمراجعال ةفي لجن اً ال يكون رئيس المجلس عضو

 .مكافآتوال اتللجنة الترشيح ساً رئي
 

 اللجانفعالية   12.2.21

ليها المجلس، وترسل توصياتها إلى إبتقييم المسائل التي تقع في نطاق سلطتها أو تلك التي يحيلها  ةتقوم كل لجن

بالفقرة  ن هذه المسائل إذا فوضها المجلس عمالً أالمجلس إلصدار القرارات المتصلة بها. وتتخذ اللجان قراراتها بش

 .ماليةالسوق ال ة( من الئحة هيئ21)ب( من المادة )

خصائيين، داخليين كانوا أو خارجيين، في نطاق صالحياتها. أي خبراء أو أالمساعدة من  طلبن تأيجوز للجان 

 ويدرج ذلك في محضر اجتماع اللجنة؛ وتذكر المحاضر اسم الخبير وعالقته بالشركة أو بإدارتها التنفيذية.

نة، ها مجلس اإلدارة ستسهم في فعالية اللجتخذلو ابصرف النظر عن دور اللجنة، فهناك عدد من الخطوات التي 

 : منها
 

 ميثاق رسمي مكتوب لكل لجنة صياغة. 

  غير تنفيذي ومستقالً عضواً عادة  –تعيين رئيس مالئم للجنة. 

  الذين  كونون منحصرياً غير تنفيذيين ويأو  لعضوية اللجنة وهم أساساً  أعضاء مجلس اإلدارة المالئمينتعيين

 .لديهم خبرة في التعامل مع المسائل قيد النقاش

 شكل دوري منتظم.ب آرائهم وبالمستجداتب مجلس اإلدارةاللجنة بتزويد  ةلباطم 

  مهنيةومشورة مستقلة  من الحصول علىللجنة على تمكين االعمل. 

 أنشطة اللجنة فرض الشفافية المطلقة على. 

 في شؤونها اإلدارية حرص على أن يكون للجنة مساندة مالئمةال . 
 

ال تُشكل و  تكون فعالة لكيو مجلس اإلدارةلخدمة احتياجات  يتم تشكيلهااللجان  القضية األساسية في أن تكمنو 

 يشعر بأن الحوكمة الجيدة تحتاج لعدد من اللجان.  مجلس اإلدارةأن لمجرد اللجان ببساطة 
 

 اللجنة اجتماعات    12.12.3

 

  ال يجوز ألي عضو في المجلس أو اإلدارة التنفيذية، باستثناء أمين اللجنة أو أحد أعضائها، حضور جلسات

 اللجنة ما لم تطلب هذه اللجنة رايها أو مشورتها.

 األصوات  ةأعضائها. وتصدر قرارات اللجان بأغلبي ةغلبيأإذا حضرها  ةتكون اجتماعات اللجنة صالح

 المرّجح.صوت اليكون لرئيس اللجنة المعنية  ؛الحاضرة، وفي حاله التعادل

 هذه أثناء تجري التي والمداوالت المناقشات ذلك في بما محاضر وإعداد اللجنة اجتماعات توثيق يجب 

 في بما ومنظم، خاص سجل في بها واالحتفاظ التصويت ونتائج اللجان توصيات توثيق ويجب. االجتماعات

 األعضاء جميع المحاضر هذه على ويوقّع(. وجدت إن) عنها أعربوا تحفظات وأي الحاضرين أسماء ذلك

 .الحاضرين



             
 

97 
 

 

حوكمة الشركة  دليل  

 

 مجلس اإلدارةأوراق عمل  12.13

ليس هناك نهج معين يمكن تطبيقه على إعداد وشكل وأسلوب ومحتويات أوراق عمل مجلس اإلدارة. هذه المتطلبات 

تتفاوت من شركة ألخرى، والمهم أنها يجب أن تتالءم مع احتياجات مجلس اإلدارة. ومع ذلك، فهناك عدد من المبادئ 

اق العمل واحتوائها على معلومات معروضة بشكل فعال المنطبقة على كافة الشركات لضمان كفاءة عملية إعداد أور

 يسهل على مجلس اإلدارة فهمها وتناولها. 
 

يجب أن تكون أوراق العمل المقدمة لمجلس اإلدارة موجزة ومستقلة لهذا الغرض تحتوي على المعلومات المتصلة 

على اتخاذ قرارات صائبة مستنيرة. أوراق  -عند اللزوم  -بالمسائل قيد الطرح أو النقاش، والتي تساعد مجلس اإلدارة 

عمل اإلدارة التنفيذية وما تحتويه من معلومات ليست على األرجح أوراق عمل يمكن إعادة "صياغتها" لتقديمها 

الستخالص  لمجلس اإلدارة، فالمعلومات المطلوبة هنا تختلف في احتياجاتها. تلك المعلومات قد تشكل األساس

ها أوراق عمل مجلس اإلدارة، لكن أوراق عمل مجلس اإلدارة نفسها يجب إعدادها مع مراعاة المعلومات التي تحوي

 احتياجات مجلس اإلدارة، مع إدراك أن أعضاء المجلس غير التنفيذيين غير منخرطين في األنشطة اليومية للشركة.
 

هامة لتمكين مجلس اإلدارة  يجب اإلشارة بوضوح إلى غرض كل ورقة عمل مقدمة لمجلس اإلدارة، وهذه العملية

الجتماعات مجلس اإلدارة. ولتحقيق هذا الغرض، بإمكاننا  من إدراك متطلبات اإلدارة التنفيذية ولكي يستعدوا جيداً 

 تقسيم أوراق عمل مجلس اإلدارة إلى ثالث فئات كاآلتي:
 

  مستندات تهدف إلطالع مجلس اإلدارة على مسائل محددة، مثل قصاصات  –ألغراض االطالع واإلحاطة

 الصحف والمعلومات المالية.
  مسائل تحتاج إلى أن يتخذ مجلس اإلدارة قرارا بشأنها –التخاذ قرار. 
  مناقشة مسائل محددة قبل إصدار التوصيات النهائية، مثل مقترحات أفكار تحتاج للحصول  –للمناقشة والتعقيب

 التخاذ قرار بشأنها.  تعقيب من مجلس اإلدارة في مرحلة التخطيط بدالً من تقديمها فقط عند الحاجةعلى 
 

 مجلس اإلدارة أوراقإرشادات 12.13.1 

بسيطة تهدف إلى فهم  يلة، هي وسمجلس اإلدارةُمعتمدة من وال، مجلس اإلدارةاإلرشادات الرسمية لرفع التقارير إلى 

 اإلدارة، ومحتويات أوراق مجلسعرض طريقة تحدد تلك اإلرشادات متطلبات شكل و. مجلس اإلدارةمتطلبات 

 وعملية المراجعة والمصادقة عليها.  مجلس اإلدارةاإلجراءات اإلدارية فيما يتصل بتوقيت تقديمها إلى  إضافة إلى
 

كما يجب أن تبين اإلرشادات أن الرقابة على توزيع أوراق مجلس اإلدارة هي من اختصاصات مجلس اإلدارة، وهذا 

 من األهمية بمكان خصوصاً عند توزيع األوراق إلكترونياً. 
 

اإلدارة، على مجلس اإلدارة أن يحرص على تبليغ تلك اإلرشادات إلى كافة الموظفين المعنيين بإعداد أوراق مجلس 

ومن المالئم تقديم مساندة داخلية لكبار الموظفين بشكل تثقيفي أو برامج تعليمية وتوزيع نماذج إيضاحية أو عينات 

 من تلك األوراق لكي يفهموا الشكل واألسلوب والمحتوى المطلوب ألوراق مجلس اإلدارة.
 

بة لتقارير األداء يجب أن تعكس مؤشرات الخالصة أنه من المهم أن تكون أوراق مجلس اإلدارة موجزة، وبالنس

 األداء الرئيسية المعتمدة ذات الصلة وأن تخلو من المعلومات الزائدة عن الحاجة. 
 

خاصية هامة من خصائص أوراق مجلس اإلدارة أن يتم عرض محتواها بشكل سهل القراءة واالستيعاب، و تشمل 

 بعض متطلبات أسلوب عرض المستندات ما يلي:
 

 ق موجزة ودقيقة وسهلة القراءة وتستخدم مصطلحات واضحة مع التقليل بقدر االستطاعة من األورا

 .10المصطلحات الفنية المعقدة، وأن ال يقل حجم خط الكتابة عن قياس
 ترتيب محتوى األوراق بعناية لتقديم كل المعلومات المطلوبة بإيجاز وتسلسل منطقي. 
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 من كتابة فقرات مطولة ابة الموجزة بدالً استخدام أسلوب نقاط السرد كأسلوب للكت. 
 استخدام المؤشرات المالئمة الحتياجات الشركة والمستخدمة في تقارير نتائج األداء الشهرية. 
  ًبيانية وجداول تحليلية لتلخيص المعلومات ولتسهيل فهمها ولتركيز اهتمام القارئ تضمين األوراق رسوما. 
 رسومات توضيحية بحيث يعكس العنوان الرسالة التي يوضحها التحليل البياني. عنونة أية 

 
 إدارية مسائل 12.14

 

 اإلدارة مجلس وتقييم أداء12.14.1 

 مجلس اإلدارة تقييماً سنوياً لتحديد مدى نجاحه واللجان المنبثقة عنه في القيام بمهامهم. يتلقّى مجلس  يجري

اإلدارة المالحظات من كافة أعضاء مجلس اإلدارة ويجري تقييماً سنوياً ألداء مجلس اإلدارة لكي تتم مناقشته 

 في نهاية كل سنة مالية. 
 

 دارة في الشركة ويركز خصوصاً على المجاالت التي يرى مجلس التقييم على إسهامات مجلس اإل يركز

 اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أنها يمكن تحسينها. 
 

 يقيم مجلس اإلدارة مدى نجاحه وفعاليته، ينبغي على مجلس اإلدارة بشكل دوري )على سبيل المثال مرة  لكي

 لياته. سنوياً( مراجعة ما تم إنجازه وهل قام مجلس اإلدارة بمسؤو
 

 الطرق لتقييم مجلس اإلدارة لنفسه هي عبر تقييم أنشطته بالمقارنة مع ميثاقه. وبما أن مجلس اإلدارة  إحدى

يتولى تقييم نفسه فقد يكون من المفيد أن تشرف على ذلك التقييم جهة خارجية لكي يتم التقييم بدون تحيّز أو 

جهة الخارجية ستثري النقاش حول التقييم بما يخدم مصلحة محاباة أو ارتباطات انفعالية. كما أن وجهة نظر ال

 الشركة )ُمرفق بهذا اإلطار نماذج لتقييم أداء مجلس اإلدارة(. 

 

  ًجراء تقييم سنوي ألداء ليات الالزمة إلاآل، بوضع والمكافآت اتالترشيح ةعلى اقتراح لجن يقوم المجلس بناء

تحقق األهداف  ىباستخدام مؤشرات األداء الرئيسية المرتبطة بمده ولجانه ولإلدارة التنفيذية ئالمجلس وأعضا

تحديد مواطن الضعف  ةنظم المراقبة الداخلية ،شريط ةاالستراتيجية للشركة، ونوعيه إدارة المخاطر وكفاء

 واقتراح حل  في المصلحة العليا للشركة. ةوالقو

 

 ألعضاء المجلس واألطراف المعنية بالتقييم.بوضوح ويفصح عنها  ةومبين ةتكون إجراءات تقييم األداء خطي 

 

  ًومحاولة في المجلس ةالقوو، وتحديد مواطن الضعف اتهلمهارات المجلس وخبر يستتبع تقييم األداء تقييما ،

تحسين أداء على موظفي الفئة الفنية القادرين  ةف هذه باستخدام األساليب المتاحة، مثل تسميحل نقاط الضع

 المجلس بوجه عام. ةليات أنشطآتقييم  تقييم األداء أيضاً المجلس. ويستتبع 

 

 لتزامه بأداء واجباته ومسؤولياتهالمشاركة الفعالة للعضو وا ىيراعي التقييم الفردي ألعضاء المجلس مد ،

 بما في ذلك حضور اجتماعات المجلس ولجانه تكريس الوقت الكافي لذلك.

 

 ه من طرف ثالث مختص كل ثالث سنوات.ئتقييم ألدا ىليقوم المجلس بالترتيبات الالزمة للحصول ع 

 

  ًراء المديرين التنفيذيينآ ىألداء رئيس المجلس بعد الحصول عل دورياً  يجري المديرون غير التنفيذيين تقييما ،

ويقترح  ةالقوتحدد نقاط الضعف ون أ ة، شريطلةأفي المناقشة المتعلقة بهذه المس دون حضور رئيس المجلس

 المصلحة العليا للشركة. وهوالحل لنفس الغرض 
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 سـّرية مجلس اإلدارة12.14.2 

ة ألغراض واردوالمعلومات ال مجلس اإلدارةمطلقة لمداوالت وقرارات السرية العلى  مجلس اإلدارةيحافظ أعضاء 

 الشركة.  بواسطةلجمهور المعلنة لأو المعلومات  مجلس اإلدارةعدا تلك المعلومات التي يحددها رئيس  ،االجتماعات

 

 .الشركة أسرار من عليه وقفوا ما العامة الجمعية اجتماعات غير في يفشوا أن اإلدارة مجلس ألعضاء يجوز ال

   ال وجب  إو للغير؛ أو أقاربهم ألحد أو لهم مصلحة تحقيق في عضويتهم بحكم به يعلمون ما استغالل لهم يجوز وال

 .بالتعويض ومطالبتهم عزلهم
 

 الخارجية الجهاتمجلس اإلدارة مع  تعامالت12.14.3 

تتم االتصاالت باإلنابة عن الشركة ال ، للشؤون المالية رئيسها التنفيذيأو  للشركة عدا ما يوجه به الرئيس التنفيذيفيما 

اإلجابة على أية  أن يعتذر عن مجلس اإلدارةلشركة، وعلى عضو من ا كلفينممثلين م عبر جهات خارجية إالمع 

إلى الرئيس  يلهمأن يحو -رسمية الجتماعية غير اال المعارفبما في ذلك  -يتلقاها من جهات خارجية استفسارات 

 . للشركةالتنفيذي 
 

 جتماعات في مجلس اإلدارةاال إدارة كيفية 12.15

بعض وأسلوبه الشخصي.  مجلس اإلدارةرئيس ها بشكل كبير يحدد مجلس اإلدارةالطريقة التي يعمل من خاللها 

مجلس ضي بأن يطلب العضو من رئيس والذي يقتهج األسلوب الرسمي في العمل تال زالت تنفي اجتماعاتها المجالس 

ومع ذلك فهناك حالياً توجه إلى أن تعمل مجالس إدارة  في النقاش. بصورة مسبقة السماح له بالمشاركة اإلدارة

المشاركة في المناقشات دون الحاجة إلى  مجلس اإلدارةسنى ألعضاء حيث يت شكل أقل في الرسمياتالشركات ب

  مجلس اإلدارة.رئيس استئذان 
 

دورك وتفاصيل المجامالت عكس أهمية تأن يجب  مجلس اإلدارة اتفي مناقش مجلس إدارةعضو ك مشاركتك

 :االجتماعية المعتادة مثل
 

  بزمام  مجلس اإلدارةرئيس  تحت مظلة إمساكلتحّدث، ل من زمالئك األعضاءإعطاء فرصة مالئمة لكل

 .االجتماع

 ومباشرةومدروسة ومبنية على معلومات موجزة  مداخلتك/مساهمتك يجب أن تكون. 

  مهما كان  شخص بعينه، تجاههجومية أساليب أو  سلوكيات انفعاليةاستخدام لغة خشنة أو بأي حال ال يجوز

 حماسك أو اهتمامك بالمسألة محل النقاش.
 

 لمناقشة المسائل الهامة.  مع إتاحة وقت كاف وصريحاً  نقاش مفتوحاً أن يكون ال يجب

 
 

 اتخاذ القرار12.15.1 

 األعضاء  أحد يطلب لم ما متفرقين، األعضاء على بعرضها العاجلة األمور في قرارات يصدر أن اإلدارة لمجلس

 .له تال   أول اجتماع في المجلس على القرارات هذه وتعرض. فيها للمداولة المجلس اجتماع كتابة

  

 .في اجتماعات مجالس اإلدارة يومنا هذاعلى كل مسألة لم يعد مستخدماً في  مجلس اإلدارةالنهج التقليدي لتصويت 

مجلس أعضاء  من تفاق كاملال الوصولعبر التركيز على بإجماع األعضاء  اتخاذ القرارعلى  اً التركيز صار منصبّ 

 على قرار معين تم اتخاذه بهذه الطريقة، -مجلس إدارة عضو ك -بشدة  ت معترضاً مسألة معينة. إذا كن بشأن اإلدارة

لكن من المستحسن أن  ،القرار في محضر االجتماع على كاعتراض تسجيللسعى تأن ب يمكنك اتخاذ الخطوة الهامةف

 ممارسة دائمة.  توليس اً أخير هذه الخطوة ملجأً مثل  عتبرت
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إذا وجه  قبل اتخاذ قرار بشأنها، إال المسائل أو االنتداب لهاالراهن ترحيل  يومناوبذات الطريقة، فلم يعد ضرورياً في 

 . مجلس اإلدارةبذلك رئيس 

 
 محتملالمصالح التضارب  معالجة12.15.2 

اإلدارة مصرح له لنصوص القانون وعقد تأسيس الشركة وأية متطلبات حاكمة أخرى ذات صلة، فإن مجلس  وفقاً 

أو  يعلبتنظيم اجتماعاته ومداوالته بما في ذلك اإلجراءات التي ستطبق إذا كان هناك تضارب مصالح معلن أو ف

مجلس مصلحة شخصية في عمليات أو عقود ال. ينشأ تضارب المصلحة عندما يكون لعضو عضائهأمن  يأل متصور

جباته. كعضو في مجلس اإلدارة فأنت في أداء وا استقاللهو تهموضوعي ينتقص منبالشركة مما قد  أو نشاط يتصل

ليات محددة بموجب قانون الشركات ولوائح حوكمة الشركة تحتّم عليك اإلفصاح عن أية مصالح شخصية لديك مسؤو

 ية في أية مسألة تتصل بشؤون الشركة بأسرع ما يمكن وطبقاً لمتطلبات القانون. جوهر
 

كعضو، بصفة دورية، أن تزود الشركة بقائمة تسرد مصالحك الشخصية حتى تتمكن  كمن الطبيعي أن يُطلب من

وسواء كانت المصالح جوهرية أو طلب منك أو لم يُطلب منك  سواء .تضارب مصلحة محتملأي اإلدارة من تحديد 

أوالً بأول،  تصرفاتك ومصالحك الشخصية على مجلس اإلدارةأن تطلع مسؤولية باستمرار فعليك تقع الغير جوهرية 

 :وهذا يشمل
 

  تضارب مصلحة -الغير كذلك  تصورهايأو قد  -فيها لديك  شؤون يكونتنبيه الشركة عن أية. 

 قرارات حول مسألة صرحت عنها أو لديك فيها تضارب مصلحة.التدخل في د نفسك من ااستبع 

 

 لدليل.وتخضع جميع حاالت تضارب المصالح لسياسة تنازع المصالح في هذا ا
 

، تجدد سنوياً بدون موافقة مسبقة من الجمعية العمومية  ،إدارة مجلس عضول ال يحق" السوق المالية هيئة لالئحة وطبقاً 

 اتمناقصبالاألنشطة المتصلة  باستثناءأو غير مباشرة( في نشاط وعقود الشركة،  مباشرة) مصلحة أية لديهأن تكون 

 ".العامة التي يكون العضو فيها أفضل متنافس
 

 مسائل سلوكية أخرى12.15.13 

 يجب على أعضاء مجلس اإلدارة، في كافة األوقات، التقيّد باآلتي: 
 

 الُحكم على المسائل باستقاللية. 

  المسائل موضوع  حتى يكونوا راضين عن النتيجة التي يتوصلون إليها فيالحصول على معلومات وافية وكافية

 .النقاش

  وممارسة مبدأ "وحدة الصف" عليها بصفتك عضو مجلسحفظ المعلومات السرية التي حصلت. 

 وبالتالي يجب أال يكون موضع  قد ينعكس على الشركة كعضو مجلس إدارة بمجرد اتخاذ قرار تذكر أن تصرفك

 شك أو تساؤل.

 لي الشركة. مسؤوموظفي أو كل على  ةالسلوك المهني المنطبقوأخالقيات العمل ومعايير  مواثيقتقيّد بكافة ال 
 

 

 أخالقيات العمل  وميثاق السلوك مدونة 12.16

 :وينبغي أنرسمية لقيم وأخالقيات الشركة،  هو وثيقة ميثاق أخالقيات العمل
 

 للمحافظة على الثقة الممارسات الضرورية  بشأنوالموظفين  المدراء التنفيذيينو مجلس اإلدارةأعضاء  يرشد

 .الشركة في نزاهة
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 ممارسات غير بالغات عن عن أو التحقيق في  لإلبالغالعامة لألفراد  مسؤوليةالشخصية وال مسؤوليةعزز الي

 .أخالقية

 أصحاب المصلحة. وااللتزمات األخرى تجاه متطلبات القانونية لل االمتثال يحرص على 
 

 هذا اإلطاريتضمن أخالقيات يوضح معايير السلوك المطلوبة لصالح كافة أصحاب المصلحة ) ميثاقتبنّت الشركة 

 (. الميثاق نسخة من
 

 توجيه وتثقيف عضو مجلس اإلدارة 12.17

لياتهم كأعضاء مجلس لدى مسؤوالجدد بتوجيه مبدئي بهدف التعّرف على  مجلس اإلدارةستزود اإلدارة أعضاء 

وميثاق  االمتثالوبرامج  المخاطرإدارة قضايا ية والمسائل المالية والمحاسبية وستراتيجالشركة بما في ذلك خططها اال

 . المراجعين المستقلين والمدراء التنفيذيين و العمل أخالقيات

 

التنفيذية لاللتحاق باستمرار في البرامج والدورات  ةدارإلليات الالزمة ألعضاء المجلس واآبتطوير  تقوم الشركة أيضاً 

 الشركة. ةالتدريبية من أجل تطوير مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت المتعلقة بأنشط

 

بمسؤولياتهم فيما يتعلق بالتعليم المستمر ولتعزيز معرفتهم بالشركة  في الوفاء مجلس اإلدارةولكي نسهّل مهمة أعضاء 

 باآلتي: مجلس اإلدارةآخر التطورات في حوكمة الشركة، فمن المالئم أن تزود اإلدارة أعضاء بوعمليات الشركة و
 

  الكبرى المنافسة مواد تحتوي على معلومات تتصل بنشاط الشركة وللمقارنة بين وضع الشركة والشركات

 .األخرى

 مجلس كجزء من الجدول المنتظم الجتماعات  للشركة زيارات ميدانية للمرافق التشغيلية والمناطق األخرى

 اإلدارة.

  حوكمة  ومشاكلوضع الدعاوي القضائية بشأن على األقل،  مرة في السنة، لمجلس اإلدارةمراجعة قانونية

 الشركة.
 

 ةالخارجي االستشارية الجهات 12.18

، مجلس اإلدارةالصالحية لالستعانة بخبراء أو مستشارين بما في ذلك مستشار قانوني حسبما يراه  مجلس اإلدارةلدى 

 مدير تنفيذي للشركة.  أيبدون التشاور مع أو الحصول على موافقة 
 

 مجلس اإلدارةأي مستشار أو خبير يستعين  أتعاب لسداد، مجلس اإلدارةتقدم الشركة المال الالزم، حسب تقدير 

 بخدماته. 
 

 الجمعية العمومية السنوية اجتماععقد  12.19

يجتمع الذي منتدى الالسنوية هي العمومية الجمعية ومساهمي الشركة.  تقع تجاه لمجلس اإلدارةالرئيسية  مسؤوليةال

مع المساهمين لمناقشة أداء الشركة ومداولة مجموعة من المسائل التي تحتاج إلى موافقة  مجلس اإلدارةفيه 

رأس المال وبالتالي فالجمعية العمومية من األهمية بمكان لمناقشة مختلف  نن هم من يقدمووالمساهمين. المساهم

 المسائل المتصلة بأداء الشركة. 

أعضائه )عندما  ة من أحدداراإليفوضه مجلس  من تغيب الرئيس، أو في حال  ئيس س اللجنة الرئيس، ونائب الرأير

 غيب الرئيس ونائبه( عن الرئاسة.ي
 

المشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة،  ةالمساهمين بمنح المساهمين فرص ةيلتزم رئيس جمعي

حق التصويت. ويبلغ المساهمون بالقواعد التي  ةممارسجراء قد يحول دون حضورهم للجمعيات أو إي أوتجنب 

 تحكم هذه االجتماعات وإجراءات التصويت.
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 ىذات الصلة عل ةسئلعمال الجمعية العامة وطرح األأالمسائل المدرجة في جدول ة مناقش يحق للمساهمين أيضاً 

األسهم  ةالتي يثيرها حمل ةسئلاأل ىمراجع الخارجي. ويجيب المجلس أو مراجع الخارجي علال ىأعضاء المجلس وعل

 الشركة للخطر. ةبالقدر الذي ال يعرض مصلح

 
 التحضير الجتماع الجمعية العمومية السنوية  12.20

اإلعداد  .الوقت المخصص لإلعداد والترتيب النعقاد الجمعيةفي يتمثل  ناجحةأحد العناصر الهامة لعقد جمعية عمومية 

 المواقف الصعبة. في وخصوصاً السليمة عن الشركة تمرير الرسالة لالجتماع بشكل حريص أمر مطلوب ل
 

ما المطلوب إنجازه  ؟يجب على المساهمين أن يعرفوه الذي ماالشركة من االجتماع والعمل عليها. أهداف  يجب تحديد

أن يرددها الهدف قد يكون أمراً بسيطاً مثل توصيل رؤية مستقبلية واضحة يمكن ألي مساهم  ؟الجمعية في اجتماع

أداء الشركة حتى يتمكن لتوضيح نتائج  في جملة واحدة، أو تقديم شرح مبسط )بدون استخدام مصطلحات فنية معقدة(

 .السنوية لنتائج التشغيليةالعوامل المؤدية لكل مساهم من استيعاب 
 

من  .متى كان ذلك مالئماً والتوصل لحلول وسط أو تقديم التنازالت  اإلشارة إلى النجاحات مجلس اإلدارةعلى رئيس 

مالحظاته حول األداء التشغيلي والمالي للشركة الجمعية العمومية ويبدي الرئيس التنفيذي المرجح أيضاً أن يخاطب 

 .يجب أن توازن الجمعية بين مناقشة أداء الشركة والتطرق إلى المشاكل .وللشركة منذ آخر جمعية عمومية انعقدت

يقوالنه وأال يتداخل حديثاهما بشكل غير فيما وتحقيق االتساق والرئيس التنفيذي التنسيق  مجلس اإلدارةوعلى رئيس 

 . الزم
 

تحضير اإلجابات المالئمة  لمجلس اإلدارةاألسئلة التي ستُطرح أثناء انعقاد الجمعية حتى يتسنى  استباق من المستحب

 تى يتمكن من اإلجابة عليها بحضور المساهمين. ح مجلس اإلدارةبصورة مسبقة خصوصاً تلك التي ستوجه إلى رئيس 
 

 أثاروهاقبل انعقاد الجمعية حول المسائل التي تهم المساهمين أو تلك التي  مجلس اإلدارةإطالع التنفيذية على اإلدارة 

يهم أعضاء مجلس اإلدارة عل .بالتفصيل عن أية مسألة تؤثر على الشركةبأنهم ملمين تماما آخر جمعية انعقدت و منذ

 . األخيرة قد تم معالجتها بشكل سليمن في الجمعية ومسألة طرحها المساهمالتأكد من أية 
 

أن يعرف مسبقاً كيف يقدم نفسه وأن يعرف ماذا  أو إعادة انتخابه مرشح لالنتخاب إدارة يجب على كل عضو مجلس

 .مستقبل أفضل تجاهإلسهام ودفع الشركة على اته ما يتعلق بمهاراته وخبراته ومقدرفيأن يعرفوه المساهمين من يريد 

مساهم بصورة مسبقة ليطلعوا على مؤهالته قبل عملية كل أن يقدم كل عضو نسخة من سيرته الذاتية إلى  يجب

 االنتخاب.
 

وبالتالي على  .عموميةالجمعية اً ألية احتماالت حتى تنجح المستعدمجلس اإلدارة أن يكون عضو  الضروريمن 

 ظهروا للمساهمينحتى ي عروضهم التقديمية وإجاباتهم على األسئلة المطروحة يستذكرواأن  اإلدارةأعضاء مجلس 

يفهم وقائع االجتماع  هأنعضو مجلس اإلدارة من  ويجب أن يتأكد .مواقف العصيبةالتغلب على اللرد وا قدراتهم على

  يتوجب عليه الكالم. بأي موضوعية إدارته ومتى واستراتيجووتشكيله 

 

يطرحها  ةسئلأي أ ىالمجلس، أو من يفوضونهم، االجتماع ويجيبون عل ةيحضر رؤساء كل عضو من أعضاء لجن

 المساهمون.

 

الجمعيات العمومية لإلجابة على أية استفسارات أو أسئلة يطرحها  أن يحضر المحاسب القانونيقانوني لك إلزام هنا

إتاحة الفرصة  مجلس اإلدارةمحتويات تقرير المراجعة، وعلى رئيس والمساهمين فيما يتعلق بمهام المراجعة أو إعداد 

 فيما يتعلق بمهام المراجعة أو إعداد محتويات تقرير المراجعة. القانوني لطرح أسئلة على المراجع  لألعضاء
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لشركة عن عمليات ا اً وتقرير ،أرباح وخسائر وحساب، لكل سنة مالية للشركة ميزانية عمومية يجهز مجلس اإلدارة

 ويضع الحسابات مراجع تصرف تحت الوثائق هذه ويضع للشركة والطريقة المقترحة لتوزيع األرباح الوضع الماليو

 يوماً  وأربعين بخمسة العامة النعقاد الجمعية المحدد الموعد قبل الحسابات مراجع تصرف تحت الوثائق هذه المجلس

 منها للمساهمين في مقر الشركة قبل اً على تلك الوثائق ويتيح نُسخبالتوقيع  مجلس اإلدارةرئيس و يقوم .األقل على

 عمومية. الجمعية العلى األقل من التاريخ المحدد النعقاد واحد وعشرين يوماً 

 

 مراجع وتقرير اإلدارة، مجلس وتقرير للشركة، المالية بالقوائم المساهمين يزود أن اإلدارة مجلس رئيس على

 هذه من صورة يرسل أن وعليه أيضاً . الرئيس الشركة مركز في يومية توزع صحيفة في تنشر لم ما الحسابات،

، المالية السوق في مدرجة الشركة كانت إذا السوق المالية هيئة لدى وكذلك ،واالستثمارالتجارة  وزارة إلى الوثائق

 .على األقل  ًاحد وعشرين يوماً  بو العامة الجمعية انعقاد تاريخ قبل وذلك
 

في الرسمية و صحيفةانعقاد الجمعية العمومية إلى كافة المساهمين ونشر ذات اإلخطار في ال بشأنيتم إرسال إخطار 

يمكن  .عموميةالجمعية العلى األقل من تاريخ انعقاد واحد وعشرين يوماً  يومية توزع في محيط مقر الشركة  صحيفة

يحتوي اإلخطار على  للشركة إرسال الدعوة للمساهمين وللجمعية العمومية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

. عند إعداد جدول اجتماع الجمعية العمومية؛ يأخذ مجلس اإلدارة باالعتبار األمور التي يوّد االجتماع جدول أعمال

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني % أو أكثر من أسهم 5ن يملكون للمساهمين الذيالمساهمون مناقشتها بحيث يحق 

 في جدول أعمال التي يرغبون بإضافتها بند أو أكثر من البنودويطلبوا منه تضمين  مديرعام الشركةأن يتواصلوا مع 

 واالستثمارالتجارة العامة للشركات بوزارة  دارةإلى اإل وجدول األعمال إرسال نسخة من ذات اإلخطاريتم  االجتماع.

؛ بحيث يحق لهم إضافة أية بنود يرونها ضرورية إلى جدول االجتماع. يجب على مجلس محددة للنشرالفترة ال ضمن

اإلدارة فصل البنود الواردة في جدول األعمال بحيث يكون كل بند مستقل بذاته. وعليه عدم دمج البنود المختلفة في 

ير مباشرة بأعضاء المجلس تحت طبيعتها تحت بند  واحد، وعدم دمج األعمال والعقود التي لها مصلحة مباشرة أو غ

 بند  واحد؛ لغرض الحصول على تصويت المساهمين على البنود كل  على حدا. 

اإللكتروني، عند نشر السوق المالي السعودي يحق للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني الخاص بالشركة وموقع 

الدعوة النعقاد الجمعية العمومية؛ يحق لهم الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية، وباألخّص 

تقارير مجلس اإلدارة والمدقق الخارجي، القوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة الداخلية ليتمكنوا من أخذ قرار حكيم 

 ركة بتحديث المعلومات في حال تم تحديث بنود جدول أعمال الجمعية.   بهذا الخصوص. تقوم الش

 

ن والمسائل التي سيصوت عليها والواجب أن يطلع عليها المساهماألمور اللوجستية اإلخطار كافة  بينيجب أن ي 

متثال لعقد تأسيس وقوائم تدقيق للتأكد من االإجراءات يجب اتباع  حاضرين.ن وتفاصيل الوكاالت القانونية للوالمساهم

الترتيبات يجب عمل  .عموميةالجمعية الالشركة ومتطلبات قانون الشركات أو أية متطلبات أخرى تتعلق بانعقاد 

إذا لزم لالقتراع  للتأكد من االلتزام بالشكليات الرسمية لتمرير القرارات والموافقة عليها، وترتيبات أخرى الالزمة

للمساهمين الذين يجوز  ل أعمال متابعة للتأكد من االلتزام بمخطط أعمال الجمعية.األمر. من المفيد وجود كشف/جدو

ويطلبوا منه  مديرعام الشركةأن يتواصلوا مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني % أو أكثر من أسهم 5يملكون 

  .االجتماع في جدول أعمال التي يرغبون بإضافتها البنودتضمين 
 

 الجمعية العمومية السنوية اجتماع دما بعترتيبات 12.20.1 

مجلس اإلدارة صياغة محضر  أمين سريتولى ؛ بعد انتهاء الجمعية العمومية، هناك عدد من المهام الواجب إكمالها

 االجتماع الذي يجب أن تعكس محتوياته كافة وقائع ومناقشات ومداوالت االجتماع.

 

 حيازتهم في التي األسهم وعدد الممثلين أو الحاضرين المساهمين عدد يتضمن محضر الجمعية باجتماع يحرر

 عليها وافقت التي األصوات وعدد اتخذت التي والقرارات لها المقررة األصوات وعدد الوكالة أو باألصالة

 اجتماع كل عقب منتظمة بصفة المحاضر نوتدوّ . االجتماع في دارت التي للمناقشات وافية وخالصة خالفتها أو

 .األصوات وجامع سرها وأمين الجمعية رئيس يوقعه خاص سجل في
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 غضون في محاضرال تلك من نسخة المالية، السوق في مدرجة الشركة كانت إذا السوق المالية هيئةل الشركة توفر

 .القبيل هذا من اجتماع أي عقد تاريخ من مايأ عشرة

 

 ماليةالسوق ال ةن تزود هيئأينبغي للشركة يتم ضمان أحقية المساهمين في االطالع على محاضر الجمعية العمومية. 

الفور  ىي اجتماع من هذا القبيل، وتقوم الشركة علأأيام من تاريخ انعقاد  ةمن تلك المحاضر في غضون عشر ةبنسخ

 بإبالغ تبادل نتائج الجمعية العمومية.

 

أية بنود تم تسجيل مالحظات عليها أثناء انعقاد الجمعية العمومية يجب معالجتها وأية تعهدات يجب احترامها )مثال  

على ذلك التحقيق في مسألة محددة نتيجة الستفسار المساهمين(. قد يرغب المساهمين بالحصول على نسخة من 

لياته خالل أسبوعين اثنين بعد تاريخ مسؤوة كجزء من مجلس اإلدار أمين سرمحضر االجتماع، فيتولى أمر توزيعها 

انعقاد الجمعية. يجب إبالغ المساهمين وتبرير أي تأخير في موعد توزيع محضر االجتماع )لسبب مثل الحصول 

على مصادقة الجهة الحكومية عليه(. يجب أن تكون نسخة محضر االجتماع الموزعة على المساهمين هي نفس 

 تعديل أو تلخيص أو أية قيود على المعلومات. المحضر األصلي دون

 

يجب تسجيل أية مالحظات تم التطرق إليها خالل االجتماع ويجب االلتزام بتنفيذها )مثالً: التحقيق في أمر معين بعد 

لفت أحد المساهمين االنتباه له(. ممكن أن يطلب المساهمون استالم نسخة من تسجيالت االجتماع حيث يتم تنسيق هذا 

مجلس اإلدارة كجزء من مسؤولياته. يجب أن يتم تجهيز النسخ بعد أسبوعين من انعقاد الجمعية  أمين سراألمر من قبل 

وأي تأخير عن هذه المدة يجب أن يكون مبرراً ويتم إطالع المساهمين على هذا التبرير )مثالً: انتظار الحصول على 

عن محاضر االجتماع من دون أي تعديالت، تلخيصات أو موافقات حكومية(. تكون نسخ التسجالت طبق األصل 

 حذف/حجب ألية معلومات. 
 

يجب االستجابة ألية التزامات مفروضة على الشركة بعد اجتماع الجمعية العمومية. قد يكون من المستحسن بعد انعقاد 

لتداول ما سار بشكل جيد وما لم يكن  مصغراً  الجمعية العمومية أن يعقد مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية اجتماعاً 

كذلك أثناء الجمعية العمومية وماذا يجب أن يتم كتحسين للجمعيات العمومية المستقبلية. مثل هذا النقاش سيساعد في 

 التخطيط الجيد للجمعية العمومية التالية. 
 

 مجلس اإلدارة  أمين سر 12.21

مهام  مجلس اإلدارة هو المسؤول اإلداري األعلى للشركة وهو مسؤول مع أعضاء مجلس اإلدارة عن أمين سر

مجلس اإلدارة هي التحقق من أن مجلس اإلدارة يحصل على الموارد  مين سرالمسؤوليات الرئيسية أل محددة.

ضاء مجلس اإلدارة تعكس قيامهم والمشورة الالزمة للقيام بواجباتهم المؤتمنين عليها، والتحقق من أن تصرفات أع

يقدم المساعدة كما  .المجلس قرارات من لتطبيقاتا التنفيذية اإلدارة مع اإلدارة مجلس أمين سر يتابع .بتلك الواجبات

للجهات الحاكمة للتأكد من امتثالهم للمتطلبات التشريعية، لذا يعمل غالباً كمستشار ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء 

حوكمة الشركة. المتطلبات التشريعية، وقواعد التسجيل في سوق المال، والتشريعات الخاصة بالتنفيذيين حول مسائل 

 واالمتثال، تطوير، في هاماً  دوراً  اإلدارة مجلسأمين سر   يلعبعموماً. مناء ألاألهمية لوهذا أحد األدوار المتزايدة في 

 يقوممجلس اإلدارة أن أمين سر ويتوجب باستمرار على  .الشركة حوكمة وممارسات لسياسات الدورية والمراجعة

تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على مراجعة حوكمة الشركة بصفة دورية، وإصدار بيانات مكتوبة بشأن مبادئ ب

مجلس اإلدارة هو عادة التنفيذي المساعد ألعضاء مجلس اإلدارة في مسائل كهذه، حيث أمين سر  حوكمة الشركة. 

ة في صياغة مبادئ وممارسات حوكمة يزودهم بالمعلومات عن ممارسات الشركات األخرى، ويساعد مجلس اإلدار

 تفي باحتياجات مجلس اإلدارة وتطلعات المستثمرين. 
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 اإلدارة مجلسأمين سر  يات ؤولأدوار ومس12.21.1 

أمين سيحرص  -كمسؤول إداري أعلى للشركة  -ليات مسؤومجلس اإلدارة بهذه الواجبات والأمين سر  لكي يقوم 

 مجلس اإلدارة على التالي: سر  
 

 فيما يتعلق بمساندة مجلس اإلدارة12.21.1.1 

 ، وتشمل واجباته في هذا الصدد اآلتي:مجلس اإلدارةتكريس معظم وقته لمساندة أعضاء 
 

 تنظيم اجتماعات مجلس اإلدارة 12.21.1.1.1

هي  مجلس اإلدارة مسؤول عن تنظيم اجتماعات مجلس اإلدارة، مع أن اجتماعات مجلس اإلدارة أساساً أمين سر 

 مجلس اإلدارة يتولى المسائل التنظيمية واإلدارية، مثل:أمين سر  لكن  مسؤولية رئيس مجلس اإلدارة،
 

 إعداد تقويم مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة. 

 مساعدة رئيس مجلس اإلدارة في إعداد جداول أعمال االجتماعات. 

  النقاشتطوير العروض التقديمية عن المشاكل الجوهرية واإلجرائية محل. 

 إعداد نماذج للتقارير الموجزة التي يناقشها مجلس اإلدارة. 

 أيام عمل  ١٠بمدة ال تقل عن   وبالوقت المناسب إرسال إخطارات االجتماعات إلى كافة أعضاء مجلس اإلدارة. 

 توزيع أوراق االقتراع على أعضاء مجلس اإلدارة. 

  الحاضرين االجتماعتجميع اآلراء المكتوبة من أعضاء مجلس اإلدارة غير. 

 .تسليم اآلراء المكتوبة إلى رئيس مجلس اإلدارة 

 .االحتفاظ بالتقارير المسلّمة للمجلس والتقارير المحضرة من قبل المجلس 

  تزويد أعضاء المجلس بجداول أعمال اجتماعات المجلس واألوراق ذات الصلة، الوثائق والمعلومات المتعلقة

 .  أيام عمل  ١٠بمدة ال تقل عن   االجتماع والمطلوبة من أعضاء المجلسبالمواضيع المشمولة في جدول 
 

مجلس اإلدارة المساعدة في التقيّد بإجراءات اجتماعات مجلس اإلدارة. كما عليه أمين سر  إضافة إلى هذا، يجب على 

ألعضاء الجدد أن يعمل مع رئيس مجلس اإلدارة لتحضير مسودات محاضر االجتماعات. ويقدم معلومات موجزة ل

 المنتخبين حول اآلتي: 
 

 إجراءات الشركة التي تنظّم أعمال مجلس اإلدارة. 

 مسؤولية.الهيكل التنظيمي للشركة و 

 الوثائق الداخلية للشركة. 

 القرارات النافذة للجمعيات العمومية السنوية ومجلس اإلدارة. 

  أداء واجباتهم بصورة صحيحة.توافر المعلومات المطلوبة ألعضاء مجلس اإلدارة لتمكينهم من 
 

 لى المعلوماتعصول حال منمجلس اإلدارة  تمكين12.21.1.1.2 

في مساعدة أعضاء مجلس اإلدارة في الحصول على المعلومات التي  اً حيويّ  مجلس اإلدارة دوراً أمين سر  يلعب 

مجلس اإلدارة الحصول الكامل مجلس اإلدارة ألعضاء أمين سر  يحتاجون إليها التخاذ قرارات صائبة، لذلك يتيح 

 في الوقت المناسب على ما يلي:
 

 محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة. 

 القرارات المعتمدة من قبل الرئيس التنفيذي. 

 وثائق من الرئيس التنفيذي. 

  المحاسب القانونيمحاضر اجتماعات وتقارير أعّدها.  

  .الوثائق/المستندات الخاصة بالبيانات المالية 
 



             
 

106 
 

 

حوكمة الشركة  دليل  

 قانونية ألعضاء مجلس اإلدارة حول مسائل الحوكمةال المساعدةتقديم 12.21.1.1.3 

ة قلراسيم القانونية والتشريعية المتعمجلس اإلدارة مساعدة أعضاء مجلس اإلدارة في تفسير المأمين سر  يجب على 

واللوائح الدولية والتطورات  ، وقوانين الحوكمة،السعودي المال سوق في اإلدراج قوانينفي ذلك بحوكمة الشركة بما 

 على القضايا اإلجرائية التي ينظمها ميثاق الشركة واللوائح الداخلية و/أو الوثائق في هذا الخصوص. ينطبق ذلك أيضاً 

جتماعات الجمعيات العمومية السنوية واجتماعات مجلس اإلدارة واإلفصاح عن الداخلية المتصلة باإلعداد ال

 مجلس اإلدارة تقديم مشورة قانونية تقع خارج نطاق اختصاصه. مين سر ألينبغي المعلومات. ومع ذلك ال 
 

مجلس اإلدارة المسارعة على الفور بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة عن أية مخالفات إلجراءات أمين سر يجب على 

 الشركة متى وأينما نمت إلى علمه، من ضمن هذه المخالفات وغيرها: 
 

  لي الشركة أو موظفي الشركة اآلخرين في أداء واجباتهم مسؤوتصرفات غير قانونية مزعومة أو تجاوزات من

 .والتزاماتهم القانونية

  مخالفات إلجراءات تنظيم الجمعيات العمومية السنوية، أو اجتماعات مجلس اإلدارة، أو اإلفصاح عن المعلومات

 أو حماية حقوق المساهمين. 
 

 الشركة حوكمة وإجراءات سياسات بتطويرفيما يتعلق 12.21.1.2 

مجلس اإلدارة بمساعدة الشركة ومجلس إدارتها في تطوير نظام لحوكمة الشركة، ويلعب أمين سر من المالئم أن يقوم 

في تطوير سياسات وممارسات حوكمة الشركة والتحقق من االمتثال لها ومراجعتها  اً هامّ  على وجه الخصوص دوراً 

، ويضع األُسس لخطة إصالحات واضحة وصريحة في تلك المجاالت لتحسين سياسات وممارسات حوكمة دورياً 

الشركة. واألكثر أهمية أن يراقب سياسات الحوكمة بصفة دورية ليتحقق من االمتثال التام لمتطلباتها ويبلغ مجلس 

اسات الشركة )عبر مواكبة التطورات المستجدة ، من خالل المراجعة الدورية لسياإلدارة بأية مخالفات بشأنها. وأخيراً 

مجلس أمين سر في حوكمة الشركات والتغيرات في اإلطار القانوني والتنظيمي وأفضل الممارسات العالمية( يحرص 

  اإلدارة العمل على أن تكون معايير حوكمة الشركة محدثة وفي أعلى مستوياتها.
 

 المساهمينفيما يتعلق بحماية حقوق 12.21.1.3 

          

 تنظيم إجتماعات الجمعية العمومية السنوية 12.21.1.3.1

 في تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية السنوية. من ضمن مهامه اآلتي: هاماً  مجلس اإلدارة دوراً أمين سر يلعب 
 

 إخطار المساهمين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية. 

  المساهمينإعداد قائمة حضور ضمان. 

 وانعقاد الجمعية اإلجابة على األسئلة اإلجرائية المتصلة بالجمعية ومعالجة المشاكل المتصلة بالتحضير للجمعية. 

 تقرير نتائج الجمعية إلى المساهمين رسلي. 

 نتائج التصويت ومحضر وقائع الجمعية العموميةمحضر  يحرص على حفظ. 

  العمومية الجمعيةل لحضور التسجي ءاتإجرابيحرص على التزام الجميع. 

  إلى هيئة حصر األصوات ويسلمهايجمع األصوات. 

 العمومية. يوزع المواد )الوثائق( للحاضرين قبل وأثناء انعقاد الجمعية 
 

 المساعدة في فرض حقوق المساهمين12.21.1.3.2 

  يهاالمساهمين المقدمة إلالتماسات الشركة كافة  تسجليحرص على أن. 

  من المساهمين إلى الدوائر المعنية وجهات االختصاص في  كما ينبغي االستفسارات المقدمةيوزع ويوجه

 .الشركة
 

 الحاكمة تداولالتنسيق بين المساهمين خالل عمليات ال12.21.1.3.3 



             
 

107 
 

 

حوكمة الشركة  دليل  

مجلس اإلدارة كحلقة وصل بين المساهمين ذوي الحصص الحاكمة في شراء األسهم العادية أمين سر يعمل 

عبر توزيع العرض اإلجباري على كافة  وذلكوالمساهمين اآلخرين للشركة خالل عمليات شراء الحصص الحاكمة، 

 المساهمين. 
 

 تهامعلومات وشفافيال عن اإلفصاح بسياسة لتزامباال لقفيما يتع 12.21.1.4

في مساعدة مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة في أداء التزاماتهم تجاه  هاماً  مجلس اإلدارة دوراً أمين سر يلعب 

مجلس اإلدارة فيما يتعلق باإلفصاح  ة واألسواق المالية. دور أميناإلفصاح عن المعلومات في وقتها لمساهمي الشرك

 عن المعلومات هو كاآلتي:
 

 الشركة طبقاً إلجراءات الحفظ واإلفصاح عن المعلومات المتصلة بالشركة يحرص على أن تعمل. 

 يضمن الحفظ اآلمن لوثائق ومستندات الشركة. 

 يصادق على الوثائق قبل توزيعها للمساهمين. 

 .يسهّل وصول المساهمين إلى المعلومات دون عوائق طبقاً لكافة القوانين المرعية 
 

  مجلس اإلدارة أمين سرمؤهالت  12.21.2 

مجلس اإلدارة. وعندما  أمين سرلموظف بدوام كامل يخصص كامل وقته وجهده لهذه المهمة أن يقوم بوظائف يمكن 

يقوم مجلس اإلدارة باختيار هذا العضو فعلى مجلس اإلدارة أن يحرص على أن يكون لديه مؤهالت ومهارات عالية 

عبر تقييم تعليمه وخبرته العملية وخلفيته المهنية ومهاراته. تقع على عاتق مجلس اإلدارة مسؤولية صياغة توصيف 

 مجلس اإلدارة وحسب عقد التوظيف. أمين سروظيفي مفّصل لواجبات ومسؤوليات 

 

 تشمل المؤهالت األساسية ألمين مجلس اإلدارة:
 

 أن يكون لديه حضور قوي ومهارات اتصال جيدة. 

  يملك شهادة البكالورويس في القانون، المالية، المحاسبة أو اإلدارة أو ما يكافئهم. ولديه خبرة عملية ذات صلة

 سنوات. أو لديه خبرة عملية في المجاالت ذات العالقة ال تقل عن خمسة سنوات.  3ال تقل عن 

 األنظمة واللوائح ذاتو  يفهم قانون الشركات وقانون األوراق المالية 

 العالقة. 

 أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركاتملماً ب. 

 قادر على التوّسط بين مختلف األطراف والوصول لإلجماع. 

 يفهم نشاط الشركة. 

 قادر على تمحيص التفاصيل، ومرن ومبدع. 

 يعرف كيف يتجاوز التفكير البيروقراطي في الشركة. 

 اً.نفيذية مبكريقرأ اإلشارات القادمة في األفق ويحذر اإلدارة الت 

 .قادر على استشعار ما يدور في أذهان رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
 

 اإلدارة مجلس أمين سر تعيين و فصل  12.21.3 

مجلس اإلدارة ضد أي تأثير من اإلدارة التنفيذية أو أية  أمين سرلكي يعمل لصالح الشركة ومساهميها فيجب حماية 

مجلس اإلدارة مسؤوالً أمام ويعمل تحت إشراف مجلس اإلدارة.  أمين سرأطراف أخرى. وبالتالي يجب أن يكون 

المجلس إال بقرار  أمين سرال يجوز فصل  .ويمكن أن يكون أمين السر عضواً في المجلس أو من منسوبي الشركة

 صادر من مجلس اإلدارة.
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 مجلس اإلدارة أمين سر: وظائف ومؤهالت 3جدول 
 

 أمين سرمؤهالت ومهارات 

 مجلس اإلدارة

فيما يتصل  اإلدارة مجلس أمين سروظائف 

 بمجلس اإلدارة

يتعلق  فيما اإلدارة مجلس أمين سروظائف 

 جتماع الجمعية العمومية السنويةاب

  يفهم قانون الشركة

 .المالية األوراق وقانون

  يتوسط بين ويحقق

 .إجماع األعضاء

 يفهم نشاط الشركة. 

  تمحيص يميل الى

 .ومبدع التفاصيل، مرن

  يعرف كيف يتغلب على

التفكير البيروقراطي في 

 .الشركة

  يقرأ مؤشرات ما يكتنف

منطقته ويزود اإلدارة 

 .بتحذيرات مبكرة

  ذو حدس قادر على

إدراك ما يدور بخلد 

 مجلس اإلدارةرئيس 

 مجلس اإلدارة.وأعضاء 

  ذو حضور قوي

 ومهارات اتصال جيدة.

  يعالج المسائل التنظيمية

 مجلس اإلدارة.الجتماعات 

  يُفّسر المتطلبات اإلجرائية

للقوانين والمواثيق والالئحة 

 .الداخلية للشركة

 يقدم تدريب مبدئي لألعضاء 

 .المنتخبين الجدد

  مجلس اإلدارةيساعد أعضاء 

للوصول إلى المعلومات ويعّرفهم 

 .بوثائق الشركة

  مجلس يكتب محاضر اجتماعات

 اإلدارة.

 قد يضمن االمتثال إلجراءات ع

 االجتماعات.

  يتواصل مع ويجمع األصوات من

ويجمع  مجلس اإلدارةأعضاء 

 مجلس اإلدارة.أراء أعضاء 

  مجلس اإلدارةيبلّغ كافة أعضاء 

 بمواعيد

 االجتماعات. 

 اعيد اجتماعات يبلّغ المساهمين بمو

 .السنوية الجمعيات العمومية

 ،يحرص على إعداد قائمة المساهمين 

  اإلجرائية أثناء يجيب على األسئلة

انعقاد الجمعيات العمومية السنوية 

ويعالج المشاكل المتصلة بالتحضير 

 .للجمعيات العمومية السنوية وانعقادها

  يبعث تقرير نتائج الجمعية العمومية

 .السنوية إلى المساهمين

  يحتفظ بمحضر نتائج التصويت

 .والجمعية العمومية السنوية

 نعقاد يحرص على االلتزام بإجراءات ا

 .الجمعية العمومية السنوية

  يجمع األصوات ويرحلها إلى هيئة عّد

 .األصوات )حصر(

  يوزع المواد )الوثائق( للجمعية

 .العمومية السنوية وأثناء انعقادها

  يزود المساهمين بنسخ من محاضر

 اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية. 

 

 الدليل، مراجعة وتعديل المنشورات 12.22

على ذلك سيضع  . عالوةً مجلس اإلدارةبالطريقة التي يراها  الدليل هذابين الحين واآلخر و اإلدارة مجلسسيراجع 

 على الموقع االلكتروني للشركة. دليلال مجلس اإلدارة
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 المراجعة لجنة ميثاق  13

 الغــرض 13.1

شركة اتحاد الخليج لمجلس إدارة التابعة "اللجنة"( بـ وفيما يلي لجنة المراجعة )يُشار إليها هناإنشاء الغرض من 

لياتهم مسؤوفي أداء  مجلس اإلدارة"الشركة"( هو مساعدة أعضاء بـ وفيما يلي )يُشار إليها هناللتأمين التعاوني 

 باآلتي: المتعلقة اإلشرافية
 

 إصدار التقارير المالية بصورة عامة.عمليات المراجعة والمحاسبة و 

  ة.األخالقي اتالقانوني والتصرف واالمتثالنُظم الرقابة الداخلية للشركة المتصلة بالمالية والمحاسبة 

 ت جهاالمالية للشركة والمعلومات المالية األخرى التي تقدمها الشركة لمساهميها وعموم الجمهور وال القوائم

 األخرى.

 للمتطلبات القانونية والنظامية.الشركة  امتثال 

 المحاسبين القانونيينأداء إدارة المراجعة الداخلية للشركة و . 

 

بسياسات وإجراءات وممارسات الشركة على  -وتعزيز االلتزام  -المستمر تحسين ال، ستشجع اللجنة وفقاً لهذه المهام

 حق ذلك سبيل في ولها الشركة، أعمال على بالمراقبة المراجعة لجنة تختصكافة المستويات فيما يتعلق بمسؤولياتها. 

 لها ويجوز التنفيذية، اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعضاء من بيان أو إيضاح أي وطلب ووثائقها على سجالتها االطالع

 أو عملها مجلس اإلدارة أعاق إذا لالنعقاد للشركة العامة الجمعية دعوة اإلدارة مجلس من أن تطلب

 .جسيمة خسائر أو ألضرار الشركة تعرضت

 

في التنفيذية والمراجعين الداخليين والخارجيين واإلدارة  مجلس اإلدارةستحافظ اللجنة على عالقات عمل فعالة مع 

 تهليات عضويمسؤوأداء واجباتها، ولكي تقوم اللجنة بهذا الدور بفعالية سيحرص كل عضو في اللجنة على استيعاب 

 المرتبطة بنشاطها.  المخاطرفهم نشاط الشركة وعملياتها و إضافة إلىاللجنة بالتفصيل ب

 

 .دور اللجنة هو إشرافي في المقام األولومع أن اللجنة تملك الصالحيات والمسؤوليات الواردة في هذا الميثاق، فإن 

أو  ةمحاسبتكون تخصصاتهم في الأعضاء اللجنة ليسوا موظفين لدى الشركة بدوام كامل وليس بالضرورة أن 

ال يعملون بهذه الصفة.  -في كافة األحوال  -أو خبراء في المجاالت المحاسبية أو مهام المراجعة، وهم  المراجعة

المالية واإلفصاحات البيانات  مدى اكتمال أو دقةد يبات اللجنة القيام بمهام المراجعة أو تحدوبالتالي فليس من واج

 و المحاسبين القانونيين.التنفيذية اإلدارة تقع على عاتق ليات فتلك المسؤو والقوانين،للشركة طبقاً للوائح 

 
 هيكلة وتشكيل اللجنة 13.2

بعد الحصول على عدم ممانعة من المسؤولين وبعد الحصول على  العامة الجمعية من بقرار مراجعةال لجنة شكلتت

 .خمسة على يزيد وال ثالثة ال يقل عن ءعضاتتشكل اللجنة من عدد من األ توصيات مجلس اإلدارة.

 

على اللجنة أن  على أعضاء لجنة المراجعة أن يكونوا مستقلين وأن يكون أغلبية األعضاء من خارج مجلس اإلدارة.

أدنى على عضو واحد مستقل من أعضاء مجلس اإلدارة وال يمكن ألعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين تحتوي وكحد 

 أن يلعبوا دوراً كأعضاء في لجنة المراجعة.

 

التنفيذية أو  ةداراإل المالية للشركة أو ةدارإلمل في ايعيجب أن ال يكون أي عضو من األعضاء لجنة المراجعة 

 كة خالل السنتين السابقتين.لحسابات الشر حاسب قانونيمك
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يجب أال يكون عضو اللجنة أحد أعضاء مجالس إدارة أو مديري أو موظفي أو مستشاري أو منسوبي أو ممثلي أحد 

 األطراف ذوي العالقة بالشركة ومنهم علىى سبيل المثال ال الحصر: 

 

 كبار المساهمين أو المؤسسين.  .1
 المحاسبون القانونيون.  .2
 الموردون. .3
 عمالء الشركة.  .4
األشخاص االعتباريون الذين تربطهم عالقة مالية أو تجارية أو قرابة من الدرجة األولى بمجلس إدارة  .5

 الشركة أو الموظفين التنفيذيين في الشركة. 
 

ين ي قطاع التأمفمجلس إدارة أو لجنة مراجعة أي شركة أخرى تعمل  جب أال يكون عضو لجنة المراجعة عضواً فيي

 مملكة العربية السعودية.ال في

 

من أربع شركات  ثرلجان مراجعة ألك في ينلجنة المراجعة أن يخدم بشكل تزامال يجوز ألي عضو من أعضاء 

 عامة.

 

يعين مجلس إدارة الشركة وبعد الحصول على عدم ممانعة مكتوبة من مؤسسة النقد العربي السعودي، رئيساً للجنة 

ثالث سنوات  سنوات. يمكن للمجلس إعادة تعيين أعضاء اللجنة أو رئيسها لمدةثالث المراجعة وأعضاء اللجنة لمدة 

. للمجلس حق تعيين أعضاء جدد في لجنة المراجعة في حال تم انتخاب مجلس إدارة آخر وذلك أخرى لمرة واحدة فقط

 بعد الحصول على عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

 

 مخالفة حال يف المراجعة للجنة أعضاء أو عضو أي تعين على الممانعة عدم إلغاء السعودي العربي دلمؤسسة النق

ن التعاوني والئحته مينظام مراقبة شركات التأ أحكام أو التأمين شركات في المراجعة لجان الئحة ألحكام منهم أي

التي تراها مالئمة في حق الشركة  اإلجراءاتالتنفيذية أو أحكام اللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة، وأن تتخذ 

 والشخص المعني. 
 

ي فالحق بعزل أي من أعضاء لجنة المراجعة  ،المؤسسة كتابةً  من ى عدم ممانعةللمجلس اإلدارة، بعد الحصول ع

نظام أو أحكام  لجان المراجعة في شركات التأمين م الئحةفقدانه شروط العضوية أو ارتكابه مخالفة  ألحكا حال

 .العالقة اتن التعاوني أو الئحته التنفيذية أو أحكام اللوائح والتعليمات األخرى ذيمراقبة شركات التأم
 

 اإلدارة قبل شهر من تاريخ نفاذ لمجلس مسبقاً  استقالته قدم طلبيحق لعضو لجنة المراجعة االستقالة شريطة أن ي

عضو لجنة المراجعة وأسباب استقالته وتزويد المؤسسة   لة باستقاى الشركة إشعار المؤسسة كتابةً لاستقالته، وع

 .عمل من تاريخ االستقالة امبصورة من طلب االستقالة خالل خمسة أي

 

 اإلدارة عن حضور اجتماعات لجنة  يقبله مجلس ذر  عضوية لجنة المراجعة إذا تخلف دون ع منالعضو مستقيال ً ُّعدي

 . من ثالث جلسات متتالية ثرالمراجعة ألك

 

 الشاغر المركز في آخر عضواً  اإلدارة مجلس يعين غر مركز أحد األعضاء لجنة المراجعة أثناء مدة العضوية،إذا ش

 العربي النقد مؤسسة من كتابةً  ممانعة عدم على المجلس حصول بعد المنصب هذا شغور من شهر أقصاها ةخالل مد

 .ويكمل العضو الجديد مدة سلفه حيثو السعودي،

 

في اإلخالل بشروط العضوية الواردة  ير من شأنهي إذا حدث أي تغعضوية عضو لجنة المراجعة مباشرةً  تنتهي

الشركة  ى عضو لجنة المراجعة إبالغلصدرها المؤسسة .وعأخرى ت الالئحة أو أي لوائح أو تعليمات أو قرارات
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ور أي اجتماع للجنة يعقد بعد تاريخ المراجعة  حض .وال يجوز لعضو لجنة غيرفور حدوث هذا الت   مباشرةً كتابةً 

 ير.يغحدوث الت

 

ن للوفاء بمسؤولياتهم. ويجب أن يمتلك عضوان على ييجب أن يضمن مجلس اإلدارة أن أعضاء لجنة المراجعة مؤهل

 األقل من أعضاء اللجنة بمن فيهما رئيس اللجنة، خبرات حديثة وذات صلة في مجال المحاسبة واإلدارة المالية. 
 

 رئيس وسكرتير للجنة تعيين 13.3

 .ًيعين مجلس اإلدارة أحد أعضاء لجنة المراجعة رئيساً لها بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابة 

  .ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضواً في لجنة المراجعة أو رئيساً فيها 

  ال يجوز أن يكون لرئيس لجنة المراجعة صلة قرابة أو عالقة مالية أو تجارية مع أي عضو من أعضاء

 مجلس اإلدارة. 

 .ال يجوز أن يكون لرئيس لجنة المراجعة عالقة مع اإلدارة العليا بالشركة تؤثر على استقالليته 

  ا تها اإلدارية وإعداد محاضر اجتماعاأعمالهللقيام بموظفي الشركة تعين لجنة المراجعة سكرتيراً لها من

المحاضر، وجدولة مواعيد اجتماعات لجنة المراجعة بالتنسيق مع  هى هذلوالتأكد من توقيع رئيس اللجنة ع

 .رئيسها

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

 أخرى من لجان مجلس اإلدارة يراً ألي لجنةلجنة المراجعة سكرت يرال يجوز أن يكون سكرت. 

 المسؤوليات والواجبات 13.4

 ليات ستقوم باآلتي:مسؤوولكي تضطلع اللجنة بهذه ال
 

  القانونيين بالمحاسبين فيما يتعلق 13.4.1 

 لها ويجوز عمله، ومدة مكافأته العادية وتحدد العامة تعينه الجمعية أكثر أو حاسب قانونيم للشركة يكون أن يجب

 تعيينه يعاد أن المدة هذه استنفد لمن متصلة ويجوز سنوات خمس تعيينه مدة مجموع أال يتجاوز على تعيينه، إعادة

كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض  في أيضاً  للجمعية انتهائها. ويجوز تاريخ من سنتين بعد مضي

 .مناسب أو لسبب غير مشروعإذا وقع التغييرفي وقت غير 

 

)بما في ذلك معالجة الخالفات بين اإلدارة التنفيذية و المحاسبين القانونيين فيما يتعلق تكون لجنة المراجعة مسؤولة  

 بالتقارير المالية( بغرض إعداد تقريرالمراجعة أو األعمال المتعلقة بها.

 

لمدققين الخارجين و تراقب مهامهم وتوافق على أي يجب على لجنة المراجعة أن تتجاوب مع جميع متطلبات ا

مماراسات خارج نطاق العمل الموكل للمدقق الخارجي، و يجب أن يقدم توصيات لمجلس اإلدارة لترشيح أو استبعاد 

 بعد التحقق من استقاللية المدقق و مراجعة نطاق العمل وشروط العقد. تحديد المكافآت وتقييم األداء المدقق الخارجي،

 

يجب على لجنة المراجعة مراجعة تقارير وتعليقات المدقق الخارجي على القوائم المالية ومتابعة اإلجراءات المتخذة، 

 لجميع المتطلبات التنظيمية. دراجها في البيانات المالية وفقاً إالمطلوب  يضاحاتباستعراض وإقرار اإل م أيضاً تقوو 
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 :التقييم المسبق والتوصية بما يليفي الكاملة  السلطة اللجنة هي صاحبة
 

  الجمعية  عليها من اختصاصلمصادقة النهائية ا)المحاسبون القانونيون  سيقدمهاالتي المراجعة كافة خدمات

 .(العمومية السنوية

  المحاسبون القانونيونكافة الخدمات التي ال تتصل بالمراجعة التي سيقدمها. 

  .المصادقة على ما يتعلق بما سبق من كافة األتعاب وشروط اتفاقيات التكليف 

 

 على األقل.مرة واحدة في السنة للشركة المحاسبين القانونيين أداء  اللجنة راجعت

 

المحاسبين القانونيين كافة عالقات المحاسبين القانونيين مع الشركة  معاللجنة وبصفة سنوية، تراجع وتستعرض 

 بما في ذلك: ،تقييم االستقاللية المستمرة للمحاسبين القانونيينبهدف 
 

  تستلم اللجنة بصفة سنوية من المحاسبين القانونيين إقرارات مكتوبة تشرح العالقات والخدمات التي قد أن

 تؤثر على موضوعية واستقاللية المحاسبين القانونيين.

  أن تناقش اللجنة مع المحاسبين القانونيين أية عالقة أو خدمات تم اإلفصاح عنها قد تؤثر على موضوعية

 واستقاللية المحاسبين القانونيين. 

  .خ اللجنة لدى أعضائها القناعة باستقاللية المحاسبين القانونيين  أن ترســ 

 

 من المحاسبين القانونيين يشرح اآلتي: سنوياً  لم وتستعرض اللجنة تقريراً ستوعلى األقل مرة في السنة، ت
 

 راءات رقابة الجودة الداخلية للمحاسبين القانونيين.إج 

  ، أية مالحظات جوهرية أثيرت في آخر مراجعة لرقابة الجودة الداخلية أو تفتيش مهني للمحاسبين القانونيين

، ضمن السنوات الخمس الماضية، فيما أو عبر أي استفسار أو تحقيق من قبل هيئات سلطة حكومية أو مهنية

يتعلق بعملية أو عمليات مراجعة مستقلة قام بها المحاسب القانوني، والخطوات التي تم اتخاذها للتعامل مع 

 مالحظات كهذه.

  الحصول على تأكيد بأن المحاسبين القانونيين لم يؤدوا خدمات مراجعة للشركة لكل سنة مالية من السنوات

 .الخمس الماضية

  ،على توصية بناءً استعراض نطاق وخطة عمل المراجعة الواجب تنفيذها بواسطة المراجعين لكل سنة مالية 

 المحاسبين القانونيين. 

 

المحاسبين القانونيين يتم عقد اجتماع مرةً كل ربع سنة أو بحسب الحاجة. تُعقد هذه االجتماعات بشكل خاص مع 

 المالية وأية مسائل تراها لجنة المراجعة ضرورية بما يشمل:لمناقشة مسائل تتعلق بالقوائم 

  تكون حصراً لمن تم ذكرهم بالقوانين ذات العالقة.  المحاسبون القانونيونالخدمات المقدمة من قبل 

 خالل تأديتهم عملهم.المحاسبين القانونيين قبات التي يواجهها عالمشاكل وال 

  في نطاق عملهم لتمكينهم من أداء واجباتهم دون تقييد المحاسبون القانونيون أية عقبات أو تحديات يواجهها

وأن يكون لديهم اطالع كامل على جميع المنشآت، األفراد والمعلومات التي يرونها ضرورية وهامة بما ذلك 

 موظفي الشركة، التسجيالت المحاسبية، والوثائق ذات الصلة. 

 أو/ والمراجعين الداخليين. القانونيين  المحاسبينأية خالفات بين اإلدارة و 

 والمراجعين الداخليين. المحاسبين القانونيين تنسيق الجهود بين 

 
 المالية بالقوائمفيما يتعلق  13.4.2 

القوائم المالية الفصلية  -مع اإلدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية و المحاسبين القانونيين  -تراجع اللجنة وتناقش 

)ربع السنوية( التي روجعت )بما في ذلك اإلفصاحات التي تمت حول "تقرير نشاط اإلدارة التنفيذية" والمراجعة 
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لك القوائم المالية( قبل عرضها على المساهمين أو جهات حكومية أو سوق الفصلية بواسطة المحاسبين القانونيين لت

 األوراق مالية أو الجمهور. 

 

القوائم المالية السنوية  -مع اإلدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية و المحاسبين القانونيين  -تراجع اللجنة وتناقش 

 "تقرير نشاط اإلدارة التنفيذية"(. التي روجعت )بما في ذلك اإلفصاحات التي تمت حول

 

 ما يلي: –بشكل منفصل  –مع كل من اإلدارة التنفيذية و المحاسبين القانونيين وإدارة المراجعة الداخلية  تراجع دورياً 
 

  أي خالف جوهري بين اإلدارة و بين المحاسبين القانونيين أو إدارة المراجعة الداخلية فيما يتصل بإعداد

 لية.القوائم الما

 )على نطاق العمل أو الوصول إلى  (أية صعوبات نشأت أثناء المراجعة )بما في ذلك أية عوائق )قيود

 المعلومات المطلوبة.

 اإلدارة التنفيذية على كل مما سبق إجابات. 

 

 بصفة خاصة تشمل واجبات لجنة المراجة ما يلي :

 

 وتقديم آرائها تحليل القوائم المالية الحالية و السنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة  يجب على لجنة المراجعة

 .وشفافيتها عدالتهانها لضمان نزاهتها وأوتوصياتها بش

 ومتوازنة  ةن ما إذا كان تقرير المجلس والبيانات المالية للشركة عادلأعلى طلب المجلس، بش ، بناءً أيتقديم ر

معلومات تسمح للمساهمين والمستثمرين بتقييم الوضع المالي، واألداء، ونموذج  ى، وتحتوي علةومفهوم

 .عمال واالستراتيجيةاأل

  في التقارير المالية. ردتو ةلوفأأو غير م ةمسائل هام ةيأتحليل 

  مدير المالية أو من ينوب عنه  أو موظف االمتثال أو المدقق الخارجي. ي قضايا يثيرهاأالتحقيق في 

 الواردة في التقارير المالية ةلتقديرات المحاسبية المتعلقة بالمسائل الهامدراسة ا. 

 نها.أيها وتوصياتها إلى المجلس بشأالمحاسبية التي تتبعها الشركة وتقديم ر دراسة السياسات 

 

 ما يلي: - المحاسبين القانونيينمع  - تناقش دورياً 
 

  الجودة والمالءمة والمقبولية للمبادئ المحاسبية للشركة حضور اإلدارة التنفيذية، حكمهم على مدى بدون

 وممارسات اإلفصاح عن المعلومات المالية كما هو متبع في إصدار التقارير المالية.

 .مدى اكتمال ودقة القوائم المالية للشركة 

  ،فصاح المالي جوهرية للمبادئ المحاسبية للشركة وممارسات اإلالتغييرات الالنظر في واعتماد، متى ما لزم

 كما اقترحها المحاسبون القانونيون أو اإلدارة التنفيذية أو إدارة المراجعة الداخلية.

  مدى  -على فترات مالئمة  -يقوم المحاسبون القانونيون واإلدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية بمراجعة

 مارسات اإلفصاح المالي كما اعتمدتها اللجنة.تنفيذ التغييرات أو التحسينات في المبادئ المحاسبية للشركة وم

  تقوم اإلدارة التنفيذية مع المحاسبين القانونيين وإدارة المراجعة الداخلية والدائرة القانونية للشركة، متى ما

 لزم، بمراجعة أية مسألة قانونية أو نظامية أو مشاكل امتثال قد تؤثر على القوائم المالية للشركة بما في ذلك

 .ييرات الجوهرية في المعايير أو القواعد المحاسبيةالتغ

  الحصول على ومراجعة تقرير اإلدارة التنفيذية السنوي المتصل بالمبادئ المحاسبية المستخدمة في إعداد

القوائم المالية )بما في ذلك السياسات التي تملي على اإلدارة الحفاظ على السرية أو حكمها فيما يتعلق بممارسة 

 رية(.تلك الس

  مراجعة ومناقشة، مع إدارة الشركة، األخبار الصحفية عن العائدات والمعلومات المالية ومؤشرات العائدات

 المقدمة للمحللين الماليين ووكاالت التصنيف.

  مراجعة ومناقشة، مع إدارة الشركة، كافة المعامالت والترتيبات وااللتزامات الجوهرية خارج الميزانية )بما

زامات الطوارئ(، والعالقات األخرى للشركة مع كيانات غير مدمجة أو أشخاص آخرين قد يكون في ذلك الت
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لها تأثير قائم أو مستقبلي على الوضع المالي أو نتائج العمليات أو السيولة أو الموارد الرأسمالية أو 

 االحتياطيات الرأسمالية أو عناصر هامة من العائدات أو النفقات.

 تطبيق وامتثال الشركة للسياسات المحاسبية من فترة محاسبية إلى فترة محاسبية، و مدى  االستفسارعن مدى

توافق تلك السياسات المحاسبية )متى ما أمكن( مع استعدادات الشركة للحاالت المستقبلية التي قد يكون لها 

 تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة.

 ة اإلفصاحات التي تمت من قبل الشركة فيما يتعلق بأية تغييرات مراجعة ومناقشة، مع إدارة الشركة، كاف

 جوهرية في الوضع المالي أو عمليات الشركة.

  الحصول على تفسيرات من اإلدارة التنفيذية حول أية تباينات في القوائم المالية السنوية للشركة ما بين سنة

لتلك جابة اإلدارة استإلى اإلدارة وتوصيات المحاسبين القانونيين لخطاب وأخرى، والمراجعة السنوية 

 .التوصيات

 
 الداخلية الرقابة أنظمةفيما يتعلق بوظيفة المراجعة الداخلية و 13.4.3 

المنصوص عليها في  اوواجباته اواختصاصاته اعن تفاصيل أدائه  سنوياً تقريراً  يجب على لجنة المراجعة أن تقدم

كفاية نظم الرقابة الداخلية  ىن مدأبش أيهاور ان يتضمن التقرير توصياتهأ ةشريط، قانون الشركات ولوائحه التنفيذية

، والذي سيُعرض بدوره على عامة المساهمين حين انعقاد الجمعية العمومية المخاطر في الشركة ةدارإوالمالية ونظم 

من تاريخ واحد وعشرين يوماً  لسنوية والتي يتم عرضها على المساهمين على األقل قبل والتي توافق على النتائج ا

 االجتماع.

 

 :ةالمراجعة الداخليعلى 
 

  لقوانين ل االمتثالكفاية هيكل ونظام الرقابة الداخلية للشركة، واإلجراءات الموضوعة للتحقق من تقييم مدى

 .واللوائح

  بالمراجعة الداخلية، من ثّم مناقشة النتائج خالل االجتماعات الدورية التي اإلشراف على األعمال المتعلقة

 يحضرها رئيس قسم التدقيق الداخلي وأقسام داخلية إذا اقتضت الضرورة.

  مراجعة قوانين قسم المراجعة الداخلية باإلضافة إلى دليل سياسات وإجراءات القسم ذاته والهيكل التنظيمي

ضمان اتساقهم مع التغييرات التي تحدث في الشركة وأفضل ممارسات المراجعة الخاص به عند الضرورة ل

 الداخلية. 

  .مراجعة والموافقة على الخطة السنوية للمراجعة الداخلية 

  التأكد من أن التوجه االستراتيجي للمراجعة الداخلية يتماشى مع توجه الشركة، ودراسة مسودة خطة المراجعة

ة المخاطر المبنية عليه، الميزانية والموارد البشرية الالزمة باإلضافة إلى أي تغييرات الداخلية بما فيهم إدار

 الحقة على الخطة.

  التحقق من أن إدارة المراجعة الداخلية تحظى بما يلزمها من موارد مالية وبشرية والدعم الالزم الذي يمكنها

 من تأدية مسؤولياتها بفاعلية وبتكلفة معقولة.

 وردود اإلدارة عليها واإلجراءات خضعت للمراجعةر المراجعة الداخلية للوحدات التي دراسة تقاري ،

التصحيحية المتفق عليها وتاريخها، والعمل على تسوية المالحظات التي لم يتم االتفاق عليها. والمناقشة مع 

س أو أخطاء واإلجراءات أو اختال تزويرفيما إذا كان هناك ما يدل على وقوع  ةالداخلي مراجعةالإدارة رئيس 

 التصحيحية التي تم اتخاذها.

  دراسة التقارير الدورية التي تعدها المراجعة الداخلية عن األعمال التي قامت بها خالل الفترة مقارنةً بخطتها

اإلجراءات التي تقوم بها المراجعة الداخلية لمتابعة ما تضمنته تقارير المراجعة حيث تتضمن الدراسة السنوية 

 من توصيات.

 يم وتأكيد جودة المراجعة الداخلية بما في ذلك عمليات تقييم ذاتية ومستمرة وعملية يدراسة نتائج برنامج التق

 تقييم من قبل جهة خارجية مستقلة كل خمس سنوات.
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  المراجعة الداخلية  إدارة)كل ثالثة أشهر بحد أدنى( وكلما دعت الحاجة مع رئيس  ةدوري اتاجتماععقد

أو المراجعة الداخلية ضرورة مناقشتها، والتحقق من عدم وجود قيود  المراجعة شة أية أمور ترى لجنةلمناق

على عمل المراجعة الداخلية. والبحث عن أي صعوبات تؤثر على نطاق عمل واستقالل المراجعة الداخلية 

المراجعة  إدارة، وأن لرئيس والعمل على تسويتها. والتأكد من أن المراجعة الداخلية مستقلة شكالً وموضوعاً 

 س  إذا تبين له ما يستدعي ذلك.لالداخلية حرية االتصال المباشر بلجنة المراجعة والمج

 ح أجره وأي مزايا أخرى يتمتع بها وأي تعديالت تقتر، ولجنة المراجعة رئيس إدارة المراجعة الداخلية ترشح

المراجعة الداخلية أو نقله أو عزله،  إدارةالحقة عليها، وتقي يم أدائه دورياً، وتقوم بالنظر في إعفاء رئيس 

 .دارةوالموافقة على تعيين أو إعفاء مشرفي المراجعة المرتبطين مباشرة برئيس اإل

 

 وضع إجراءات للتالي:
 

 الضوابط المحاسبية أو  الواردة إلى الشركة فيما يتعلق بالمسائل المحاسبية ومعالجة الشكاوىحفظ تلقي و

 تخص المراجعة.الداخلية أو مسائل 

  محاسبية أو  بأمورموظفي الشركة حول مخاوف تتعلق  بواسطةمجهول الهوية من طرف اإلبالغ السري أو

 .مالية مشكوك بأمرهامراجعة 

 
 االلتزام إدارة بقسميما يتعلق ف 13.4.4 

 لمناقشة أية أمور  لتزامالا إدارةبحد أدنى( وكلما دعت الحاجة مع رئيس  شهرين)كل  ةدوري اتاجتماع عقد

. لتزاماال إدارةضرورة مناقشتها، والتحقق من عدم وجود قيود على عمل  لتزاماال إدارةترى لجنة المراجعة أو 

والعمل على تسويتها. والتأكد من أن  لتزاماال إدارةوالبحث عن أي صعوبات تؤثر على نطاق عمل واستقالل 

س لاالتصال المباشر بلجنة المراجعة والمج لتزاماال إدارةمستقلة شكالً وموضوعاً، وأن لرئيس  لتزاماال إدارة

 إذا تبين له ما يستدعي ذلك.

  لتزام، من خالل التوصية لمجلس اإلدارة بعد الحصول اال إدارةفصل رئيس الموافقة على تعيين، ترقية أو

 على عدم ممانعة كتابةً من المنظمين.

  التي يحضرها  لتزام وكلما يتعلق بها، ومناقشة النتائج خالل االجتماعات الدوريةاال إدارةاإلشراف على أعمال

 رئيس إدارة االلتزام وأطراف أخرى حسبما تستدعي الحاجة. 

  ،مراجعة قوانين االلتزام، دليل السياسات واإلجراءات الخاص بإدارة االلتزام والهيكل التنظيمي عند الحاجة

 لضمان االتساق مع التغييرات الحاصلة في الشركة وأفضل الممارسات العالمية. 

 أنها تتطرق لجميع  مراجعة والموافقة على خطة التفتيش المقترحة الخاصة بااللتزام للسنة المقبلة والتأكد من

 األمور المهمة والمتعلقة بااللتزام. 

  التأكد من أّن إدارة االلتزام تملك ما تحتاج من الدعم المادي والموارد البشرية لمساعدتها على الوفاء بمتطلباتها

 ومسؤولياتها بكفاءة وبتكلفة معقولة. 

 ا، الخطوات الواجب اتخاذها والمتفق عليها دراسة تقارير االلتزام للوحدات المراَجعة، ردود اإلدارة عليه

وتواريخ التنفيذ لكل منها، وتعمل على حل أي أمور لم يتم االتفاق عليها. أيضاً؛ تناقش مع رئيس إدارة االلتزام 

إن كان هناك أية دالئل على وجود احتيال، اختالس أو وجود أخطاء جسيمة وهامة وإن تّم العمل باإلجراءات 

 التصحيحية. 

 اسة التقارير الدورية المحّضرة من قبل إدارة االلتزام عن األعمال التي تم تنفيذها خالل فترة زمنية معينة در

كما تم تحديدها في خطة العمل. يجب أن تتضمن الدراسة متابعة لإلجراءات المتخذة من قبل قسم إدارة االلتزام 

 من أجل متابعة جميع التوصيات المنصوص عليها في التقرير. 

  ترّشح لجنة المراجعة رئيس إدارة االلتزام، تقترح األجر المناسب له، الفوائد، والتعديالت الالحقة لها، تقيّم

أدائه/أدائها بشكل دوري، تقرر ما يلزم بخصوص إعفائه/إعفائها، النقل أو الفصل، وتوافق على تعيين أو 

 إعفاء مشرفي إدارة االلتزام المرتبطين به/بها بشكل مباشر. 

 .تراجع الكفاءة، الفعالية والموضوعية لقسم إدارة االلتزام، والتأكد من أن لديها مكانة مناسبة في الشركة 
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 القانونية بالمتطلباتفيما يتعلق  13.4.5

 

  .التأكد من امتثال الشركة وتطبيقها للقوانين ذات العالقة، اللوائح، السياسات والتعليمات 

  مراجعة فعالية النظام في مراقبة االلتزام بالقوانين واللوائح بسبب تأثيرها على القوائم المالية، ونتائج تحقيقات

 اإلدارة والمتابعة )بما يشمل اإلجراءات التأديبية( ألي نشاط احتيالي يتمثل بعدم االلتزام. 

 ة بأية اختراقات قانونية أو إجراءات مرتبطلوامن الجهات اإلشرافية ذات العالقة  الواردةالتعليقات  مراجعة

 تصحيحية مطلوبة، وتحديد التوصيات بهذا الشأن ورفعها لمجلس اإلدارة. 

  طلب الحصول على تحديثات من اإلدارة عند الحاجة ومن مستشار عام الشركة بما يتعلق بأمور ضمان

 اسات االلتزام تأثيراً كبيراً.االلتزام التي من المحتمل أن تؤثر على القوائم المالية أو على سي

  .مراجعة تقارير الخبير االكتواري ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة بخصوصها 

  ًضمان امتثال الشركة مع مقترحات الخبير االكتواري وتوصياته؛ في الحالة التي يعّد ما سبق إلزامياً ومطلوبا

 من قبل الجهات الرقابية.

 ركة أو من قبلها ورفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة بذلك الخصوص.متابعة القضايا المرفوعة على الش 

  ًمواقق عليها حسب األصول من قبل مجلس اإلدارة لضمان  التأكد من أّن الشركة تملك قواعد سلوكية كتابة

 أن أنشطة الشركة يتم تنفيذها بصورة عادلة وباتباع األخالق المهنية. 

 ستخدام تكنولوجيا المعلومات الالزمة إلنتاج معلومات دقيقة ويعتمد ضمان االستخدام األمثل واالنضباط با

 عليها وضمان وجود البيانات في مكانها المناسب.

 
 أخـــــرى هامم 13.4.6

 

 والمسائل والمنازعات  ىاتخاذ اإلجراء التصحيحي أو الموصى به بصورة كافية لمعالجة الشكاو التأكد من

 .أصحاب المصلحة التي يثيرها

  المالية الكبيرة والخطوات التي اتخذتها اإلدارة لمتابعتها ومراقبتها )بما في ذلك  للمخاطرمراجعة التعّرض

 .(المخاطروسياسات إدارة  لمخاطراتلك لالشركة تقييم إدارة 

  والموظفين دراء التنفيذيينوالم مجلس اإلدارةعضاء امتثال أمراجعة البرنامج الذي وضعته اإلدارة لمراقبة 

 لميثاق أخالقيات العمل.

  الجهات ذات الصلة./باألطراف الخاصةمراجعة واعتماد كافة العمليات 

  مجلس اإلدارةأعضاء صالح ل تمتالشركة ميثاق أخالقيات في  إعفاءاتمراجعة واعتماد أية تغييرات أو 

 .والمدراء التنفيذيين

  ادئتنفيذي بمب ديرومإدارة عضو مجلس كل  مدى امتثالفي تحديد، بصفة سنوية،  مجلس اإلدارةمساعدة 

، كما سترفع اللجنة مجلس اإلدارةإلى  يثاقالشركة ورفع تقارير حول أية مخالفات للمب العملأخالقيات ميثاق 

عن أي  مجلس اإلدارةوالحرص على أن يفصح  إعفاء من مبادئ الميثاقحول أي  المجلستوصياتها إلى 

 .في هذا الصدد إعفاء

  لتعيين موظفين حاليين أو موظفين سابقين لدى المحاسبين القانونيين الذين كانوا يراجعون وضع سياسة للشركة

 حسابات الشركة. 

  مراجعة أية قرارات اتخذتها اإلدارة التنفيذية بهدف الحصول على رأي ثان   من المحاسبين القانونيين فيما

 يتعلق بأية مسألة محاسبية جوهرية.

  مدى كفاية وجودة موظفي إدارة المراجعة الداخلية وغيرهم  -مع إدارة الشركة و المحاسبين القانونيين  -تقييم

 من األفراد المعنيين بالشؤون المالية والمحاسبة في الشركة.

 .)إجراء تقييم أداء سنوي لنفسها )اللجنة 

 ومتى تراه  ، حسبماة والقانون الحاكمتنفيذ أية أنشطة أخرى تتماشى مع هذا الميثاق واللوائح الداخلية للشرك

 .ضرورياً  مجلس اإلدارةاللجنة أو 
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  حول أية  مجلس اإلدارةهذا الميثاق ورفع توصيات إلى مواد مراجعة وإعادة تقييم، بصفة دورية، كفاية

 الذي باألسلوبتحسينات للميثاق قد تراها اللجنة ضرورية أو مفيدة. تقوم الجنة بهذه المراجعات أو التقييمات 

 .تراه مناسباً 

  يعد أعضاء لجنة المراجعة مسؤولون أمام المشّرعين، المساهمين ومجلس اإلدارة عن تطبيق أحكام اللوائح

 الصادرة من قبل المنظمين وتنفيذ خطة عمل لجنة المراجعة الصادرة بقرار من مجلس اإلدارة. 

  لكتروني للشركة.نشر هذا الميثاق على الموقع اإليتم 

 
 اتالصالحي 13.5

الع الكامل وغير المقيد على كافة طّ ، يتم إعطائها كافة الصالحيات لإللتمكين لجنة المراجعة من تحقيق أهدافها

الع عليها، طّ األمور التي ترى اللجنة أهمية اإلالمعلومات والبيانات والتقارير والسجالت والمراسالت أو غير ذلك من 

مقيد إلى المجلس وجميع مسؤولي المشاريع وموظفيها ومستشاريها القانونيين باإلضافة إلى الوصول الكامل وغير ال

والمحاسب القانوني والمراجعين الداخليين وغيرهم من أطراف داخلية أو خارجية ممن ترى اللجنة أهمية في الوصول 

لبات لجنة إليهم. ويجب على جميع المسؤولين والموظفين وغيرهم من أطراف داخلية وخارجية التجاوب مع ط

 المراجعة واإلجابة على استفساراتها وتزويدها بما تحتاجه من وثائق وبيانات ومعلومات.

مستشارين خارجين مستقلين وقانونيين كلما دعت الحاجة للقيام بما تراه اللجنة  وتعيين ستعانةيسمح للجنة المراجعة اال

 لتكلفة.ضرورياً وتحديد مكافآتهم وفقاً لذلك. وتتحمل الشركة هذه ا

 

 :بالصالحيات اآلتيةلياتها، مسؤو، ضمن نطاق مجلس اإلدارة لجنة المراجعةيفّوض 
 

  المقترح فيما يتعلق بمشكالت بعينها فعالية النطاق  ومدىتنفيذها  الواجبمراجعة النطاق المقترح للمراجعة

 .الشركةتواجهها 

 المالية قوائموأيضاً مناقشة ال المحاسبين القانونييننتائج المراجعة مع  استعراض. 

  فراد المعنيين بالمراجعة الداخلية كفاية الضوابط المالية والتشغيلية الداخلية للشركة مع األمدى مراجعة

 .بالنتائج مجلس اإلدارة بالغوإ المحاسبين القانونيينو

  الحاجة. حسبالحصول على مشورة قانونية أو مهنية خارجية 

 حيالها مرئياتها وإبداء الحسابات، مراجع يقدمها التي والملحوظات والتقارير للشركة المالية القوائم في النظر 

 .وجدت إن

 أخرى أعمال من به قامت وعما الشركة في الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى نأشب رأيها عن تقرير إعداد 

 .اختصاصها نطاق في تدخل

  
 اللجنة اعــاجتم 13.6

دارة. ويمكن للجنة اإلجتماع السنوي مع مجلس الا يهاقل، بما فألى اعلي السنة فراجعة ستة اجتماعات لمقد لجنة اتع

 :الحصر ال المثال سبيل على اآلتي من ألي استجابةً عقد اجتماعات أخرى  -ما دعت الحاجة  تىم -راجعة لما

 من رئيس مجلس اإلدارة طلب .1

عقد اجتماع  اإلكتواريالداخلي، مسؤول االلتزام أو الخبير  أوالمحاسب القانوني التي يطلب فيها  الحاالت .2

 ذلك.   تستدعيلوجود حاجة  اللجنة

 اجتماعات بشأن مسائل أخرى مثل:

 المراجعة مسائلمالية و مسائل. 

 النظامية المسائل. 

 المصالح تعارض. 

 واألخالقي المهني السلوك قواعد. 
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إذا تم  اللجنة أيضاً  ن تجتمعأوينبغي ال ينعقد اجتماع لجنة المراجعة إاّل بحضور نصف أعضائها على األقل. 

يفّصل نتائج االجتماع  تقريرمن اجتماعات اللجنة يجب توثيقه في  اجتماعكل  ة.عالي ةولويأمخاطر ذات  ىعلالعثور

 الجانب يرجح األصوات تساوي وعند الحاضرين أصوات بأغلبية قراراتهااللجنة  تصدرويُرفع إلى مجلس اإلدارة. 

اء أمين اللجنة ، باستثنالتنفيذية ةدارز ألي عضو من أعضاء المجلس أو اإلال يجو .االجتماع رئيس معه صوت الذي

تجتمع اللجنة بشكل  .إال عند طلب لجنة المراجعة آلراء أو نصائح أشخاص معنيين ومعينين حضور االجتماعات

قد تطلب اللجنة حضور أفراد من اإلدارة التنفيذية أو إدارة المراجعة الداخلية والداخلي، والمحاسب القانوني دوري مع 

 .تزويدها بمعلومات حسب الحاجةأو غيرهم والقانونيين  المحاسبينأو 

تصرف عبر إجماع )الفيديو( ويجوز لهم اليجوز للجنة االجتماع عن بعد عبر مؤتمرات الهاتف أو التصوير المرئي 

 . متفق عليه كتابة

 

 تتوقع اللجنة استالم تقارير حول مسائل تحددها اللجنة ومنها التقارير التالية:
 

  المراجعة الخارجيةتقارير 

 تقارير المراجعة الداخلية 

  االمتثالتقارير مراجعة 

  واالحتيالتقارير األمن 

 

األربعة وكجزء من مهامها لتعزيز التواصل المفتوح، ستجتمع اللجنة في جلسات منفصلة أثناء كل من اجتماعاتها 

أية مسائل  مراجعةللشركة لمناقشة أو المحاسبين القانونيين  ومدراء المراجعة الداخلية والتنفيذية مع اإلدارة  المجدولة

 . غير علنيةمناقشتها بصورة قد ترى اللجنة )أو أي من تلك الجهات( ضرورة 

 
 المــوارد 13.7

 

لنصح  غيرهم من االستشاريينوومحاسبيين مستقلين شارين قانونيين مست لتوكيلسيكون للجنة المراجعة الصالحية 

 جتماعلال محاسبيها القانونيينأو الشركة  يأو محام دير مسؤولموظف أو مأي اللجنة، ويجوز للجنة طلب حضور 

 ها أو مع أي من أعضائها أو مستشاريها. مع

 

منهم اللجنة  تفيدآخرين، تس تحدد اللجنة نطاق التمويل الالزم لدفع تعويضات للمستشارين القانونيين أو محاسبيين

 و إصدار تقارير المراجعة السنوية.أ إعدادض لغرلتقديم النصح والمشورة 

 

حرية كامل  في ذلك ولها ،إلى علمها تنموفي أية مسألة  اتتحقيق إجراءباللجنة مخّولة، لممارسة دورها الرقابي، 

أو مراجعين  قانوني مستشار توكيللها  حقالوصول إلى كافة الدفاتر والسجالت والوثائق والمرافق وأفراد الشركة، وي

 االجتماع الشركة. يجوز للجنة أيضاً  على حسابنفقات أخرى لهذا الغرض  استشاريين مهنيين و تتحملخارجيين أو 

ين الماليين التابعين للشركة. قد تطلب اللجنة من أي لالشركة أو المحل اي تتعامل معهتاالستثماري ال بجهة التمويل

 المحاسبين القانونيينالخارجي والقانوني ل أو موظف لدى الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو مستشار الشركة مسؤو

 .ئهاأي من أعضامع اللجنة أو  االجتماع معللشركة 



             
 

120 

 

 

حوكمة الشركة  دليل  

 مكافآت أعضاء اللجنة  13.8

يحق ألعضاء اللجنة تعويضاً سنوياً في حال تأهل عضو اللجنة للمتطلبات الشرعية. تكون مكافآت أعضاء اللجنة كما 

يحددها مجلس اإلدارة، لجنة المجلس، وسياسات مكافآت األعضاء كما توافق عليها من الجمعية العمومية، وكما تسمح 

 نوص عليها بقوانين ولوائح المملكة العربية السعودية. المعايير الم

بقرار صادر  مكافأةة عن األعمال التي يقوم بها في كل اجتماع للجنة. تُحّدد قيمة الأيحق لسكرتير لجنة المراجعة مكاف

 عن مجلس اإلدارة وبتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت. 

 المراجعة والتعديالت 13.9

وتقوم بعدها برفع الميثاق المنقّح لمجلس يتوجب على اللجنة تطوير، تطبيق ومراجعة الميثاق الخاص بها سنوياً 

اإلدارة للموافقة عليه. ويقوم بدوره مجلس اإلدارة بتمرير الميثاق للجمعية العمومية إلقراره.
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 لجنة المراجعةدليل  14

 تمهيــــد 14.1

هي الرقابة على العملية المعنية بإعداد قوائم مالية صحيحة ودقيقة يُعتمد عليها  المسؤولية الرئيسية للجنة المراجعة

نشطة كانت فيما سبق من أيتطلب من اللجنة القيام ب –وبذات الوقت التحقق من أن لدى الشركة ضوابط داخلية فعالة 

هم ؤخدمات مراجعين خارجيين وتكافاإلدارة التنفيذية. كما أن لجان المراجعة في الوقت الراهن تلجأ إلى  عمالأنطاق 

وااللتزام  المخاطر مقابل تلك الخدمات، وتمّحص المعلومات الرئيسية الواردة في القوائم المالية للشركة وتراقب إدارة

 بالقوانين والقواعد واللوائح المؤثرة على الشركة.

 

لياتهم مسؤولالضطالع بالتعاوني  لشركة اتحاد الخليج للتأمين يهدف هذا الدليل لمساعدة أعضاء لجنة المراجعةلذلك 

التي يجب  المجاالتتصورات حول تحسين الفعالية الرقابية، كما يشرح هذا الدليل بعض الباللجنة بكفاءة وتزويد 

 على اللجنة التركيز عليها.

 

 
 لجنة المراجعةهم مهام أ: 3شكل 

 

 تشكيل اللجنة 14.2

معرفة ودراية  ييجب أن تتألف اللجنة من أعضاء ذو في فعاليتها وبالتاليأعضاء اللجنة هي عامل حاسم  تشكيلة

 . بشكل فعاللياتهم مسؤووالمطلوب لالضطالع ب يوبصيرة واستقاللية لديهم الوقت الكاف

 

 المراجعة الداخلية

       ،        *          ، 

 *  ط        

                     خ   * 

 االستجابة لتوصيات المراجعة الداخلية *

 الرقابة الداخلية إدارة

 * فعالية الضوابط

 

 رفع التقارير المالية

          ئ          ء*   

 *   ط           

    م                               ز   ي       * 

     ز                 غ  

 المراجعة الخارجية

             ط     *  

                                   ظ  /* 

         

                        ء     م * 

     ت           

 المحافظة على الفعالية وقياسها

                 * 

 *   ز ز                

      سنوياً األداء *     م    ئج 

         

 تبليغ المعلومات

 ورفع التقارير

                  *           

وتوصيات  *                  

 مجلس اإلدارةلكامل 

                  *       

           

 تتعلق بالتشريعات واالمتثالمسائل 

 والممارسات األخالقية

        *         ظ م        

       ئ            

  خ                 * 

 تؤثر مخاطر استنباط *            

 على الشركة
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 ـةاللجن حجم14.2.1 

إلى صغيرة  متوازنة عبر تنّوع خبرة أعضائها، لكن يجب أن تكون لجنة المراجعة كبيرة بما فيه الكفاية لتعطي رؤى

خمسة  وال يزيد عن ثالثة عدد من األعضاء ال يقل عن من جنةاللهذه  تتألف .تعمل بفعاليةالذي يكفل لها أن حد ال

كما أن حجم ونشاط الشركة يؤخذ بعين االعتبار  شريطة أن يكون واحد منهم مختص بالمسائل المحاسبية والمالية.

 . نة المناسبفي تقدير عدد أعضاء اللج
 

 اختيار أعضاء اللجنة14.2.2 

 العامة العادية.في هذا المجال أن يتم تعيين أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية  المحلية والقوانين تتطلب اللوائح

 ةشريط .مجلس اإلدارة خارج من على أن يكون أغلبية أعضائها مستقلينأعضاء  من مراجعةال لجنةيجب أن تتكون 

 اء اللجنة.  وال يجوز أن يكون أي من التنفيذيين أحد أعضاألقل مستقالً  ىن يكون أحد أعضائها علأ

 

لشركة خالل لالمحاسب القانوني دى فيذية أو لالتن ةدارالمالية للشركة أو اإل ةداريعمل في اإل كان ي شخص يعمل أوأ

  .ةمراجعال ةفي لجن يكون عضواً أن  يمكنه السنتين السابقتين ال

 

يجب أال يكون عضو اللجنة أحد أعضاء مجالس إدارة أو مديري أو موظفي أو مستشاري أو منسوبي أو ممثلي أحد 

 األطراف ذوي العالقة بالشركة ومنهم على سبيل المثال ال الحصر: 

 

 كبار المساهمين أو المؤسسين.  •

 المراجعون الخارجيون. •

 الموردون. •

 عمالء الشركة. •

ذين تربطهم عالقة مالية أو تجارية أو قرابة من الدرجة األولى بمجلس إدارة األشخاص االعتباريون ال •

 الشركة أو الموظفين التنفيذيين في الشركة. 

 

ي قطاع فلجنة مراجعة أي شركة أخرى تعمل  فيمجلس إدارة أو في  يجب أال يكون عضو لجنة المراجعة عضواً 

 .ي المملكة العربية السعوديةفن يالتأم

 

والتدقيق رؤية أعمق بشأن مجموعة المهارات الواجب البحث عنها في  اإلدارةقد يكون لدى رئيس لجان مجلس 

 األعضاء الجدد حتى يتمموا جوانب القوة الموجودة باللجنة.

 

 الرقابي الدورنجد أن ليخدموا في لجنة المراجعة. فمن ناحية  إدارة هناك الكثير من الجدل حول ترشيح أعضاء مجلس

ومن ناحية أخرى سيعرف هذا العضو  .الشركة لىعأكثر عرف تالجديد فرصة ممتازة ليلهذه اللجنة يمنح العضو 

جدد في لجنة  سيعيّن أعضاء الذي العامة العاديةالجمعية التقارير المالية. وبالتالي على إعداد الكثير عن عمليات 

وتعريف  تثقيف إضافة إلىالخبرة ذوي األعضاء  وجود عدد كاف منأن يحرص على المخاطر  المراجعة وتقييم

  الجدد بشكل فعال. األعضاء

 
 اللجنة ألعضاء الشخصية الصفات 14.2.3   

وذلك وجهات النظر وتفاوت الرؤى تأن  كما يفضل .على اإلسهام المجدي في اللجنة اً يجب أن يكون كل عضو قادر

من المستحسن صياغة المؤهالت و. على توجه واحد معينز بشكل مفرط تركّ  وجهة نظر واحدة هناك عن أن تكون

مدى األعضاء في تحديد  ة بتعيينختصّ ساعد الجهة الميتوصيف مثل هذا ال ؛وكتابتهاالمطلوبة لكل عضو في اللجنة 

 اللجنة.  لتلبية احتياجات مالءمة األفراد المرشحين
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هو من األهمية بمكان لتمكين أعضاء اللجنة من تقييم وسوق النشاط إن الفهم الجيد لنشاط الشركة ومنتجاتها وخدماتها 

يجب تثقيف األعضاء الذين يفتقرون لدراية كاملة  ؛مة وكفاية السياسات المحاسبية والنتائج المالية. لذلكءمالمدى 

 عن نشاط الشركة كجزء من عملية تعليمهم المستمر. 

 

ينبغي الكثير من الوقت والُجهد في حال قبولهم للعمل في اللجنة.  لتكريسيخططوا على أعضاء اللجنة المرشحين أن 

مراقبة  أن يعتادوا على معالجة القوائم المالية إضافةً إلى ،ماليةالتقارير المراجعة يكّرسوا الوقت الكافي لعليهم أن 

أخرى حسب  المشاركة بطرقويها، والمشاركة فجتماعات التجهيز لالو ،متطلبات النظامية والقانونيةلل متثال الشركةا

بما في  تهم الفردية والجماعية،فعالي تحسينبهدف  ينمستمر طويرسيُطلب منهم الخضوع لتدريب وتكذلك  .الحاجة

 الشركة. وسوق حول التطورات في النًظم والممارسات المحاسبية ونشاط  تثقيفهمذلك 

 

سنتطرق بالتفصيل إلى هذه الصفات  .أعضاء اللجنةفي  جداً  الخصائص الهامةمن  هماالمعرفة المالية واالستقاللية 

لمواجهة اللجنة صفات ال غنى عنها في عضو  يومع ذلك فالشجاعة وقوة الُحجة والمباشرة في الطرح ه الحقاً.

تقد مثل شجاعة المعارضة أو التفنيد حين يع حول الممارسات وااللتزام المطلوب في أداء العمليات.التنفيذية اإلدارة 

عضو اللجنة أن اإلدارة التنفيذية غير صريحة، أو أن إجاباتها ال يقبلها العقل، ومثل شجاعة المعارضة والصراحة 

الخصائص األخرى ومن  حين ال يشاركه باقي أعضاء اللجنة مخاوفه بشأن الممارسة المحاسبية السليمة لمسألة هامة.

 :ما يلي
 

 جداً من النزاهة. يقدر عال 

 مسلماً بها.عة للشك والتشكك في المسائل ال تأخذ األمور عقلية نّزا 

  السليمة وتفسير إجابتها بشكل سليم.األسئلة توجيه مجبول على التساؤل مع استقاللية في الرأي وقادر على 

 المستنيرة المدروسة.وضوابط الشركة وقدرة على طرح الرؤى بمخاطر  معرفة 

 لجنةلاألهمية الدور المتنامي  وإقرار إدراك. 

 تخطى نطاق المعرفة المالية والفنيةي تصور واسع األفق للنشاط. 

  جديدة ومقترحات بناءة.  تصوراتقدرة على طرح 

 

قدرة بالو ،الموضوعيةبوقوية، شخصية قيادية بعلى الصفات الواردة أعاله،  رئيس اللجنة، عالوةً  عتمتّ يجب أن يكما 

محاسبين والمراجعين الداخليين والالتنفيذية أعضاء اللجنة واإلدارة  بين متينةعلى تطوير وحفظ عالقات عمل 

 . القانونيين

 
 المالية المعرفة14.2.3.1 

 هاؤأعضا يفهمالتقارير المالية ووظائف المراجعة )داخلياً وخارجياً(، فيجب أن  تشرف على حيث أن لجنة المراجعة

قد المنطبقة محلياً و تشريعاتالكل و سوق المال السعوديقواعد  فيفهم جيداً، و تنعكس أهمية هذا الالتقارير المالية 

 القوانين واللوائح في بلدان أخرى. تمتد إلى 

 

المالية  شؤونفي ال اً من أعضائها "متخصص اً بأن على كل لجنة أن تضم واحد السوق الماليةتقضي لوائح هيئة 

هنا أن يكون أو الثقافة وتعني المعرفة  .المالية شؤونفي ال فيجب أن يكونوا مثقفيناألعضاء أما باقي  ،والمحاسبية"

 :وأن يتصف بما يليالمالية،  قوائمعلى قراءة واستيعاب ال اً العضو قادر
 

  وإعداد التقارير الماليةالمتعارف عليها فهم المبادئ المحاسبية. 

  ات.واالحتياطي ستحقاقاتواال اتمحاسبة التقديربمقدرة على تقييم التطبيق العام لتلك المبادئ فيما يتعلق 

  القوائم المالية.خبرة في إعداد ومراجعة وتحليل وتقييم 

 فهم الضوابط الداخلية وإجراءات إعداد التقارير المالية. 

 فهم وظائف لجنة المراجعة. 
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ليتمكنوا من فهم دراية ومعرفة كافية بالمبادئ المحاسبية والتقارير المالية على إلى أعضاء  المراجعةتحتاج لجنة 

 المالية والمسائل األخرى المرتبطة بالنشاط.  قوائمإعداد التقارير وال اتعملي

 
 االستقـالليـة14.2.3.2 

 التساؤلة نفي دورها الرقابي على عملية إعداد التقارير المالية وتمثيل مصالح المساهمين/المالكين، يتحتم على اللج

حتى تنجح لجنة المراقبة األهمية  غاية في ن االستقالليةإوبالتالي ف معارضة موقفها. أو التنفيذية اإلدارة بشأن قرارات

 .في أداء مهامها

 

يدينون وجود أعضاء في اللجنة  لكن .ال يضمن أن اللجنة ستكون فعالة مستقلة بالكامل إن وجود لجنة مراجعةلذلك ف

في صعبة وحيث قد يتردد أعضاء اللجنة في توجيه أسئلة  التنفيذية يزيد من احتماالت عدم فعاليتها،إلدارة ل بالفضل

لجنة وبالتالي يتضح أن الممارسة األفضل تكمن في حتى يحصلوا على ما يريدون من إجابات. واإلصرار المثابرة 

 ن. ومستقلكلهم مؤلفة من أعضاء 

 

النظامية ومنظمات متعددة هناك الكثير من الجهات  فى هذا الشأن أمر مصيري. معنى االستقاللية ويعد تعريف

علينا أن لكن . اللجنةأعضاء  في اإلرشاد بشأن مدى استقاللية فيدت ،طّورت قواعد أو تعريفات إلرشاد الشركات

هناك عوامل أخرى تمنعه كانت إذا مضمونة استقالليته  تكوننعرف أن العضو الذي يفي بمتطلبات االستقاللية ال 

ف األسمى هو مراعاة استقاللية وموضوعية عضو اللجنة، أما قواعد التصرف الهد. حقيقية موضوعيةبمن العمل 

 . وإرشادات االستقاللية فيمكنها فقط أن تساعد في اختيار واستبقاء األعضاء المناسبين

 

 

وبسبب تفاوت التعريفات واإلرشادات، فيجب على مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة االتفاق حول تعريف معيّن 

أو متطلبات المتطلبات القانونية والنظامية بالطبع يجب أن يشمل التعريف  يطبق على كل األعضاء. لالستقاللية

أن أعضاء اللجنة االستقاللية "الحقيقية" لألعضاء، أي التحقق من ومن المفيد أيضاً  .المنطبقة على الشركةالتسجيل 

 ليات اللجنة. بمسؤو قيامهمة وموضوعية في بحريّ  تكوين الرأيقادرين على 

 
 فترة العضوية14.2.4 

 وجودمزايا بين  ةزنالمواإلى  العامة العاديةتحتاج الجمعية أحد األعضاء فى اللجنة،  عند النظر في تحديد فترة خدمة

قد تتقادم معارفهم أن بعض األعضاء  وبينلمتصلة، ا والمخاطر أعضاء متمرسين لمراقبة هذه المسائل المعقدة

 و، سنوات ثالث لمدة تحدد فترة عضوية اللجنة  .يقنعوا بأن أدائهم ال يمكن أن يكون أحسن مما هو عليهوقدراتهم أو 

وهناك من يعتقد  لمجلس اإلدارة التجديد للجنة المراجعة أو أحد أعضائها لمدة ثالث سنوات أخرى لمرة واحدة فقط

 أن الدوران الطبيعي ألعضاء اللجنة يحل هذه المشكلة. 

 

 ألعضاء اللجنة. وعندما تفتقر الشركة لسياسة مناوبة األعضاءاإلجبارية شركات تنتهج أسلوب المناوبة  وجوديندر 

هذه التقييمات توفر آلية الستبدال األعضاء ذوي األداء الذي ال يرقى  اً.هام اً أمربشكل دوري اللجنة أداء فيصبح تقييم 

 ها. في بتطلعات مجلس إدارتوال يالشركة لخدمة مصالح 

أن لجنة ال حين يخطط لتعاقب أعضاء مجلس اإلدارةفعلى )وجود/ عدم وجود سياسة لتناوب العضوية( أيا كان األمر 

الفطن  مجلس اإلدارة. ويدرك في اللجنة الحاجة إلضافة رؤى جديدةستمرارية والقدرة على االأخذ بعين االعتبار ي

ريع قد يقلل من فعالية اللجنة، حيث يحتاج األعضاء بعض الوقت أهمية وفائدة االستمرارية، وأن معدل الدوران الس

على أن يحرص  مجلس اإلدارةعلى لفهم المسائل الفنية وتعلم إجراءات اللجنة. عند دراسة تخطيط التعاقب الوظيفي، 

قليلي الخبرة وبذات الوقت عدم ترك األعضاء اآلخرين بعد فترات قصيرة ن اللجنة وأن ال يغادر األعضاء المتمرس

كما تنظم بعض مجالس اإلدارات تعاقب فترات العضوية حتى تضمن الحفاظ على دون تثقيف وتعليم وإرشاد مستمر. 

 اللجنة. الخدمة ب وأخيراً على مجلس اإلدارة تضمين ميثاق اللجنة متطلبات فترةالتوازن المطلوب. 
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 للجنةا في جديداختيار عضو 14.2.5 

كيفية طرح األسئلة وكيف  الفعالية، أن تتحقق فيهم الشروط التالية:لدى األعضاء الجدد الملتحقين باللجنة مطلوب 

وكيفية  ،ليات اللجنةمسؤودوار ووفهم أللنشاط الشركة،  عميقفهم  عليها. إضافة إلىاإلجابات ويتابعون يفسرون 

 . بها المرتبطة روالمخاط عمليات إعدادهارير المالية وبالتقا اإللمام بسرعة

 

وإمداده بالمعلومات عن الشركة  هفسيحتاج هذا العضو إلى تثقيف اً إلى هذا، إذا كان العضو في اللجنة مستجد إضافةً 

 روالمخاطمسائل الو ،وسلسة التوريد ،البيعوقنوات التنافسية والتشغيلية، وبيئتها ياتها بتفاصيل استراتيجو ،ونشاطها

 . نشاطتتصل بالالتي خرى األ

 

غالباً ما يكون كل من إدارة الشركة وقسم المراجعة الداخلية هو األصلح لتقديم المعلومات والتدريب التثقيفي، وكذلك 

 ذا قيمة بالغة حول عمليات التقارير المالية ودورهم فيها ووجهة نظرهم بشأن المحاسب القانوني الذي يقدم منظوراً 

 األساسية. المخاطر

 

 يغطيها هذا البرنامج الثقيفي هامة للغاية، كذلك التوقيت المناسب والسليم لتنفيذ البرنامج.المواضيع التي 

 
 لجنة المراجعة أعضاءمكافأة  14.2.6

وهذا . المرتبطة بخدمة العضو في اللجنة مسؤوليةلجنة المراجعة الوقت والجهد وااللتزام وال آتيجب أن تعكس مكاف

ى الجمعية يجب عل و نشاط الشركة ومتطلبات التقارير المالية وهيكل الرقابة الداخلية.تعقيد مدى سيعتمد على نطاق و

ليات وأدوار مسؤوالمرتبطة بوالنتائج المحسنة في مكافأة أعضاء اللجنة على ضوء االلتزامات النظر  العامة العادية

 اللجنة. 

 
 التنظيـــم 14.3

    
 االجتمــاعات14.3.1 

في نقاش مثمر. تحتاج وفيما بينها والمراجعين  التنفيذية التي تنخرط فيها اللجنة مع اإلدارةأفضل االجتماعات هي تلك 

. ولكي تقوم اللجنة آليات فعالةة مسبقاً وجهزومواد مُ  جدول أعمال مالئم،االجتماعات الفعالة إلى قيادة قوية و

يجب و وعقد اجتماعات خاصة عند اللزوم.  لستة مرات سنوياً على األقعليها االجتماع ينبغي  ا بفعاليةلياتهمسؤوب

لنقاش مستفيض مع األطراف  ياً كاف اً وقت أن يتيحليات اللجنة ومسؤواالجتماع كافة بنود  جدول أعمال يغطيأن 

و رغم أن االتصاالت عن بعد هي األكثر انتشاراً ولها أهميتها  ويتيح جلسات سرية مع األطراف األساسية. الرئيسية

يجب لياتها ومسؤواالجتماعات التي تعقدها اللجنة تبقى القناة الرئيسية لتضطلع اللجنة بعالية، إال أن في زيادة الف

 في مساعيها. إدارتها جيداً حتى تنجح اللجنة 

 
 لجنة المراجعةاجتماعات  جداول خطةمقتطفات من : 4جدول 

 25يناير  
 10فبراير 

 )هاتفيا(
 7مارس 

 11مايو 

 )هاتفيا(
 19يوليو 

 10أغسطس 

 )هاتفيا(
 15نوفمبر  20سبتمبر 

المالية الفصلية  القوائمومناقشة  استعراض

المحاسبين القانونيين  و التنفيذية مع اإلدارة

 النظامية اتقبل رفعها إلى الجه

 X  X  X  X 

المالية السنوية  قوائمومناقشة ال استعراض

 نقاشاتبما في ذلك  ،التي تم مراجعتها

التنفيذية، مع اإلدارة اإلدارة  توتحليال

 المحاسبين القانونيين. التنفيذية و

  X      
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 25يناير  
 10فبراير 

 )هاتفيا(
 7مارس 

 11مايو 

 )هاتفيا(
 19يوليو 

 10أغسطس 

 )هاتفيا(
 15نوفمبر  20سبتمبر 

هامة مع وأحكام تقديرية مناقشة مسائل 

المحاسبين القانونيين  والتنفيذية اإلدارة 

بما في ذلك  ،تتصل بإعداد التقارير المالية

تطبيق أو تغييرات هامة في اختيار أية 

 المبادئ المحاسبية.

  X     X 

مسائل  المحاسبين القانونيين مناقشة مع

 المحاسبيةواللوائح حول المعايير 
 X X X  X  X 

مناقشة التطورات المحاسبية المؤثرة على 

المالية للشركة للسنة الجارية أو  قوائمال

 التالية

  
 

 
X  

 

 
X  

 
 االجتماع مدة14.3.1.1 

من األهمية بمكان أن يكون لدى أعضاء اللجنة وقت كاف لمناقشة المسائل الهامة وأن ال يقل زمن االجتماع عن 

فال يجب  مجلس اإلدارة،اجتماعات يتم جدولتها لتواكب ساعات. ومع أن أغلب اجتماعات اللجنة  أربعإلى  ساعتين

حتى ال يؤدي ذلك إلى تقييد الزمن المطلوب لمناقشة مختلف  ضيقاً جتماعات اللجنة المخصص ال الوقتأن يكون 

 .حسب الحاجةاالجتماعات بهدف االستفاضة في النقاش  زمنتكون هناك مرونة وإمكانية لتمديد  يجب أن .المسائل

 –إن لم يكن مستحياًل  –أما أسلوب اجتماع اللجنة بفترة قصيرة قبل اجتماع مجلس اإلدارة مباشرة فمن الصعب 

 بريره في عصرنا هذا.ت

 

وأهمية  جدول األعمالالمطلوب لالجتماعات؟ يعتمد زمن االجتماع على محتويات  الزمنونطرح السؤال: ما هو 

بالسؤال التالي: هل كان  المحك الحقيقي يكمن مع االخذ فى االعتبار ان المواضيع المطروحة والهدف من االجتماع

تطرق إلى مختلف المسائل المطروحة وحصلت اللجنة على ما تريد بالنسبة لألعضاء وهل  ومرضياً  اً االجتماع مثمر

 لتعجيل النقاش؟ نحاضريالمن االجتماع دون ضغط على 

 

من الصعب الحفاظ  لماذا؟ هي األفضل.ومع ذلك يجب علينا أن نعرف أن االجتماعات المطّولة ليست بالضرورة 

ولهذا السبب يغير رئيس االجتماع من مجرى الحوار حتى يضمن الكفاءة. كيف؟  على التركيز الذهني لفترات ممتدة.

ثم تقليل العروض التقديمية الرسمية في  بطلب تجهيز المواد المناسبة قبل االجتماع، كي يراجعها أعضاء اللجنة،

 السلبي.  اإلصغاءمن  االجتماع حتى يقضى األعضاء وقتهم في النقاش الفعال والتفاعل اإليجابي بدالً 
 

 عمالاألجدول 14.3.1.2 

لى المعنيين قبل حضور عتوزيعه ينبغي  ،مع المواد المطلوبة ،الُمعد بطريقة صحيحةالمفصل  جدول األعمال

 . ويحقق أقصى فائدة عند ترتيب المواضيع األهم في رأس القائمةساعد اللجنة على التركيز ، فياالجتماع

 

كنقطة انطالق لتحضير جدول أعمال المجدول الجتماعات اللجنة التقويمي استخدام التخطيط كما ذكرنا سابقاً، يمكن 

كل اجتماع. بغض النظر عمن يجهز جدول األعمال، يكون لرئيس اللجنة الدور اإليجابي في إتمام الجدول، بالتأكد 

 . همن أن كل المسائل ذات الصلة تم تضمينها، وصياغة الجدول بشكل يرضيه قبل توزيع

 

عبر وسائل اإلعالم الواردة إليه  فعالياتفعال عبر مراقبة ال جدول أعمالتطوير المساهمة في يستطيع رئيس اللجنة 

المنوط  عضو اللجنة ويحدداجتماعات اللجنة  جداولإضافتها إلى المجلس  أمين سر ثم يطلب منالمتصلة بالشركة، و

االجتماع  جدول أعمالإلى هامة بإضافة بنود محددة يمكن ألي عضو باللجنة  به معالجة تلك المسائل في االجتماع.

 الزكاة في اجتماع آخر. الضرائب وتبدأ اللجنة بمناقشة النفقات الرأسمالية في اجتماع ومسائل  -مثالً  - بحيث

 



             
 

128 

 

 

حوكمة الشركة  دليل  

 أن توقعي الوقت من كم مسبقاً رئيس اللجنة  يعرفحتى  أعمال بتوقيتات مقدرة جدول استخدام أيضاً  الممكن ومن

رئيس  يفهم أن يتطلب النهج هذالكن  المناقشة، تحد الالزمنية  التقديرات هذه أن من الرغم على. موضوع كل يستغرقه

. مناقشتها أو هاتوزيع سيتمالمواد التي  ماو ته،تغطي ارضينالع من وغيرهاالتنفيذية  اإلدارة اللجنة مسبقاً ما يتوقع من

 العروضزمن  لتقصير بديلةمعروضة  موادأو المراجعين تجهيز  دارةاإل من يطلب أن للرئيس تسمح المعرفة هذه

 هامناقشات تسريع الممكن منالمواضيع التي  لتحديد االجتماع أثناء مرونةب أن ذلك يسمح كما. الرسميةالتقديمية 

 .األمر لزم إذا آخر، اجتماع إلى تأجيلها يمكن التي والمواضيع

 
 طالع واإلحاطةاإلمواد 14.3.1.3 

وعلى بفترة كافية. تاريخ انعقاد االجتماع  قبل االطالع الموجزةتوزيع مواد  لتعزيز فعالية اجتماعات اللجنة فيجب

من جانبهم استالمها قبل أسبوعين من تاريخ االجتماع حتى يتسنى ألعضاء اللجنة االستعداد  أن تصر علىاللجنة 

 . اؤالتهمتس بدراسة تلك المواد وتدوين

 

المحاسبين تقوم اإلدارة عادةً بتحضير وتوزيع هذه المواد وغالباً ما تتضمن تقارير خاصة من مدير المراجعة الداخلية و

 حول مسائل سيستعرضونها في االجتماع.  القانونيين
 

تقديمها بمستوى تفصيلي كاملة وبين من ما تحتاجه اللجنة من معلومات  التي توازن بينمواد هي التلك شكل لأفضل 

ة أن ال يتجاوز حجم المستند أو مالئم يتجنب األمور الفرعية التي ال تحتاجها اللجنة. وبالتالي قد يطلب رئيس اللجن

 قد يطلبو .تقديم ملخص ألهم المعلومات مدير الجهة العارضةعلى إال كان صفحات، وثالث الوثيقة أو التقرير 

األهم في األمور  ويفكروا جيداً  يراعي معدو التقاريرحتى  لإلدارةملخص تقديم  يركل تقررئيس اللجنة في بداية 

 للجنة المراجعة. بالنسبة
 

من الممارسات الشائعة أيضاً تزويد اللجنة بمعلومات تفصيلية حتى يتمكن األعضاء من الغوص في الحيثيات إذا 

 رغبوا في ذلك. 

 

اً بمراجعة مواد االطالع ومناقشتها واستيضاحها مع اإلدارة التنفيذية هنا يمكن لرئيس اللجنة أن يلعب دوراً هام

 والمراجعين قبل اجتماع اللجنة. هذا يتيح لرئيس اللجنة تحديد المسائل ذات الصلة والحصول على ما يريد.

 

يهم تقييم تلك أعضاء اللجنة في البداية قد يعتقدون أن حجم المعلومات التي حصلوا عليها يكفي وزيادة، لكن يجب عل

المعلومات لتحديد ما المطلوب منها بالضبط، وشكل ومصدر المعلومات، وأن يناقشوا مع اإلدارة التنفيذية وسائل 

  الحصول على تلك المعلومات. و قيامهم بذلك يمنع نقص أو زيادة المعلومات عن الحاجة.

 

 المشاركين14.3.1.4 

تراه يستوجب الحضور،  مندعوة للجنة  يمكن أيضاً  كما .االجتماعاتيجب على أعضاء لجنة المراجعة حضور كافة 

 الذين عادةً ما يحضرون كل اجتماع للجنة المراجعة المحاسبين القانونيينومثال على ذلك مدير المراجعة الداخلية و

باعتبار أن إدارة  ات؛غالباً لجميع االجتماع لماليةا التنفيذي للشؤونالرئيس دعوة  بدعوة من رئيس اللجنة. إضافة إلى

يمكن أقل مرات وفي الشركة هي المسؤولة عن إعداد التقارير المالية وبالتالي مساهمتها في االجتماع تكون هامة. 

إلى  ضيه الحاجةتحسبما تقاألخرى تقنية المعلومات ورؤساء الدوائر عام مدير مختصين مهنيين مثل دعوة 

 . على بنود محددة في جدول أعمال االجتماع بناءً تخصصاتهم 
 

اجتماعات لجنة المراجعة هي حصول اللجنة على إجابات على أسئلتها التنفيذية إحدى مزايا حضور اإلدارة 

لكن من العقبات التي قد تطرأ أن يفوق عدد أفراد اإلدارة والمراقبين عدد أعضاء اللجنة  .واستفساراتها أثناء االجتماع

وعلى اللجنة أن تبقى يقظة تجاه اإلجابات التي قد تأتي من د يتردد أو يتهيب أعضاء اللجنة طرح األسئلة. وحينها ق

عن السؤال  الذي هو غير راض   بشكل أقل صراحة بسبب وجود رئيسه المباشر في نفس الجلسةمدير أو مشرف 
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للجنة في مداوالتها، فعلى اللجنة أن تظل يقظة  وبالتالي، رغم أن اإلدارة التنفيذية قد توفر معلومات مفيدة المطروح.

 تحويل االنتباه عن أمور حساسة. –أو عن غير قصد  –بحيث ال تتعمد اإلدارة 
 

بصفة روتينية أخصائيين خارجيين إلى اجتماعاتها ما عدا المراجعين الداخليين  المراجعة انلجمعظم ال تدعو 

 والخارجيين. 

  
 

 
 اجتماعات لجنة المراجعة: المعنيين بحضور 4شكل 

 

 الخاصةاالجتماعات 14.3.2 

 المحاسبين القانونيينمع مدير المراجعة الداخلية و وسرية الجتماع بانتظام بصفة خاصةا يجب على لجنة المراجعة

نفسها جنة لالمستقبلية أو كيف تحّسن ال جدول األعماللمناقشة مسائل مثل أداء المراجعين وأداء اإلدارة ومواضيع 

 ها. ئأدامن 

 

عقدها عند الطلب  للجنة. كما يمكنكل اجتماع  جدول أعمالهذه االجتماعات الخاصة كجزء من مواعيد جدولة  نبغيي

في  السرية لكن هذا ينذر إدارة الشركة وهو ما ينتقص منفقط من مدير المراجعة الداخلية أو المراجعين الخارجين 

يجوز للجنة المراجعة جدولة الجلسات لكن عقد هذه الجلسات بعد انتهاء االجتماع المجدول، ت عادة ما .عمليات اإلدارة

ها أثناء بحث جبواال سائلالم بجميعالمراجعة الداخلية في البداية حتى يكونوا على إطالع أكثر  إدارةالخاصة مع 

 االجتماع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 لقانونيينا محاسبينال المدير المالي رئيس المراجعة الداخلية

 اإلدارة جميع أعضاء مجلس

 المستقلين غير التنفيذيين

عضوان من اللجنة على  رئيس الجنة

 األقل

 المخول

  بالحضور

 لحاضر بدعوةاا 
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تستمد أهميتها الجلسات  تلك .دارة الماليةاإل مع على لجنة المراجعة االجتماع دورياً في جلسات خاصةينبغي كما 

 . التنفيذية أداء اإلدارة مناقشةعندما تكون اللجنة بحاجة إلى معلومات حول أداء المراجعين أو 

 

مسائل  لمناقشةخاصة قد تكون مفيدة مع أطراف أخرى كالرئيس التنفيذي الجلسات اللجنة المراجعة أن قد ترى و

 معينة. 

 

 ما يهم اللجنة.  مراجعةلجنة والمراجعة )األعضاء فقط( عقد جلسات خاصة بانتظام لمناقشة و وعلى أعضاء

 
 دور رئيس اللجنة14.3.3 

ذلك الدور ال يقتصر على  لكن ،بفعالية تسيرفي التحقق من أن االجتماعات  اً هام اً يلعب رئيس لجنة المراجعة دور

أنشطة الشركة ومناقشة ومعالجة االطالع على مستجدات االجتماعات فقط، بل عليه توزيع وقته بين االجتماعات و

 المشاكل والتواصل مع مختلف األطراف وأعضاء اللجنة والتحضير لالجتماعات. 

 

المحاسبين مدير المراجعة الداخلية و بصورة منفصلة مع تمهيديةكيف؟ يجب على رئيس اللجنة عقد اجتماعات 

ثنين من التاريخ المحدد لالجتماع حتى يتسنى لرئيس اللجنة ااإلدارة المالية قبل أسبوع أو  مسؤوليوكبار  القانونيين

قبل إرسالها االجتماع مواد  كما يجب عليه مراجعة .أشملالتعمق في المشاكل بشكل معرفة التطورات بصورة أفضل و

احتياجات التحقق من أن تلك المواد تفي ب عديالت عليها يتيح لرئيس اللجنةتإجراء عضاء اللجنة وطلب إلى كامل أ

  اللجنة.

 

 .جتماعكل ساعة من االساعات للتحضير ل 3إلى  2بمعدل يقضي وقتا  .يكّرس رئيس اللجنة الكثير من الجهد والوقت

 الشركة.  مواقع نشاطفي مختلف  التنفيذيةاإلدارات كل سنة لزيارة مختلف وقت يكرسه إلى  إضافةً 

 
 والمسؤوليات األدوار 14.4

بواجباته فيما  وفاءمساعدة مجلس إدارة الشركة في الفي ساسية أليات لجنة المراجعة بصورة مسؤوأدوار و تتركز

على اللجنة يجب  كما للشركة. الداخلية الرقابةالتقارير المالية وفيما يتعلق بكفاية وفعالية نُظم  تقديميتصل بعملية 

المحاسبين  بالنشاط يتم التعامل معها بشكل سليم من قبلالرئيسية المرتبطة  المخاطركل جوانب التحقق من أن 

في استعراض مسائل تشغيلية ومالية  مجلس اإلدارةمساعدة ب -بين الحين واآلخر  -اللجنة  تقومو .والداخليين القانونيين

 أخرى خارج نطاق عمل اللجنة. 

 
 التقارير المالية إصدار14.4.1 

دور اللجنة وقد  العامة العاديةتحدد الجمعية ولياته الرقابية. مسؤوتساعد لجنة المراجعة مجلس إدارة الشركة في أداء 

ومتطلبات عليها ظروف الشركة واحتياجات الصناعة وقواعد حوكمة الشركة المنطبقة  حسبتختلف أنشطتها 

ليات إضافية عديدة لكن الهدف الرئيسي من وجود اللجنة هو مسؤواللجنة قد تضطلع بأصحاب المصلحة. ومع أن 

 المالية.  البيانات والقوائممراقبة سالمة 

 
 المالية السنوية القوائم14.4.1.1 

 الماليةالقوائم ومناقشة مراجعة هو  القوائم الماليةالعنصر الرئيسي في الدور الرقابي للجنة فيما يتعلق بسالمة وصحة 

وتتطابق مع  مكتملة القوائم المالية مما إذا كانتلتحقق او – المحاسبين القانونيينو التنفيذية السنوية مع اإلدارة

 -نوعية لة عن تقييم مسؤوكما أن اللجنة  .المتوافرة لدى أعضاء اللجنة من المعلومات المعلومات التشغيلية وغيرها

ا ال تتوقف عند هذبالنسبة لتقديم التقارير المالية  ليات اللجنةمسؤوالعائدات والدخل. ومع ذلك ف -موثوقية وليس فقط 

 :الحد، إذ يتوجب عليها أيضاً 
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  والتحقق من أن نُظم المعلومات المساندة تعمل كما ينبغي القوائم الماليةفهم العمليات المستخدمة في تطوير. 

  القوائم المالية. ها في إعداداإلدارة أو تحفّظ صراحةتقييم درجة 

 نظامية ال وتشمل أحدث اللوائح ،التقارير الماليةالتطورات الهامة فيما يخص المحاسبة والمسائل و استعراض

 القوائم المالية.ا على هريواستيعاب تأثالمعلنة 

 مة السياسات المحاسبية الهامةءمالمدى و المستخدمة تقييم جودة المبادئ المحاسبية. 

  إعداد ألغراض . من الناحيتين النوعية والكّميةه، واالقتناع بأسلوب تقدير اإلدارة التنفيذية لألهمية النسبية فهم

 القوائم المالية.

  المحاسبية وتأثير تلك التقديرات  )تخميناتها( تقديراتهال الوصولفي التنفيذية اإلدارة  الخطوات التي اتبعتهافهم

 القوائم المالية.على 

  المخاطروالخطط الموضوعة لتخفيف  واالحتيال التزويرمخاطر  الهامة بما في ذلك خاطرالمفهم. 

 ونتائج المراجعة المحاسبين القانونيين وخططهم لمعالجتهامع المراجعين الداخليين و المخاطر أهم مراجعة.  

 القانونيون.المحاسبون كيفية معالجة اإلدارة لتعديالت المراجعة المقترحة التي حددها  النظر في 

 المحاسبين القانونيين.معالجة الخالفات بين اإلدارة و 

  للشركة القانونية المتطلبات النظامية ضمن القوائم المالية بشأن تقديمتقديم توصية لمجلس اإلدارة. 

 

بطرح ، ويقينالتصل إلى حتى من التشكيك  المناسبقدر ال باستخدام السابقةإنجاز النقاط  تستطيع لجنة المراجعة

للحصول على إجابات ضغط في مناقشات صريحة ومستفيضة مع اإلدارة والمراجعين، وال دخولوالالتحقيقية سئلة األ

لذا يتعين على أعضاء لجنة المراجعة التحضير جيداً وبشكل شامل لالجتماعات عبر الدراسة المتأنية . إذا لزم األمر

تحصل عليها. ولكي يحققوا ذلك عليهم أن يصروا على الحصول لمسودات القوائم المالية والمعلومات األخرى الم

ضمن  –على المعلومات المالية في شكل حزم موجزة قبل االجتماعات بفترة كافية. على اللجنة أيضا أن تطلب 

توضيح التغييرات/االختالفات عن النسخ/اإلصدارات التي تم استعراضها سابقا، وتسليط  –المعلومات المعروضة 

 على الجوانب الجديدة/المختلفة عن تقارير السنة الماضية.الضوء 

 

الهامة في حسابات لل  (snapshot)لحظيةلقطة  أو المراجعين عملأن تطلب من اإلدارة يمكن للجنة المراجعة  كما

ونهج المراجعة  المخاطرسياسات واللطبيعة وا خصائص تلك الحسابات من حيث حتى تفهم بشكل أفضلالميزانية 

 .بع والجوانب األخرى المعقدةالمت

 

 ،السياسات المحاسبيةو األهمية النسبية، منهاللتركيز على مسائل معيّنة  القوائم المالية مراجعةتحتاج اللجنة عند 

جاالت األكثر عرضة للتزوير واالحتيال. كما والم ،هامةالتغيرات الو ات/تخمينات،تقدير مشتملة علىال مجاالتوال

وعليها أن تدرك أهمية تقييم شفافية  .فصاحاإلسالمة  للتحقق من مدى وصفي توضيحيتقرير  لمراجعةتحتاج اللجنة 

 التالية.  جزاءفصاحات األخرى كما سنتطرق إليه في األواإل القوائم المالية

 
 النسبية األهمية14.4.1.2 

إعداد ألغراض  لألهمية النسبية القانونيينالمحاسبين من األهمية بمكان أن تعرف لجنة المراجعة كيفية تقييم اإلدارة و

المطلوب تعقيد الجهد حجم ومدى  بشكل كامل ونال يدرك كثيرينأن والتجربة نجد الخبرة بحكم التقارير المالية.  وتقديم

 . لتقدير األهمية النسبية

 

استخدام  الحكم الشخصي.ويدخل في تقديرها قدر ال يستهان به من  ،مفهوم كّميمجرد هي أكثر من  األهمية النسبية

 له أهمية نسبية أم ال.لمعرفة هل البند كتقدير مبدئي مجدية  قاعدةهي  مثل النسب المؤية لألهمية النسبية،كّمية عتبة 

 المقاييسبما في ذلك  –ن الحقائق والظروف المتصلة بالبند ومن المهم أن تقيّم اإلدارة والمراجع على كل األحوال،

غير من االعتبارات النوعية في تحديد البيانات . أن يصلوا لقناعة بأن البند ليس جوهرياً قبل  –نوعية الكمية وال

 واضحة إذا كانت:الصحيحة/ غيرال
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 .تحدث تمويهاً على التغيرات في اتجاهات العائدات أو المؤشرات األخرى كالربحية أو العائد على السهم 

  المحللون في توقعات أداء الشركة.تخفي اإلخفاق في تحقيق ما أجمع عليه 

 .تغير الخسارة إلى دخل أو العكس 

 .تساعد في التغطية على عملية غير قانونية أو تصرفات غير سليمة من قبل اإلدارة العليا 

 .تؤثر على التزام الشركة بتعهدات االقتراض أو اتفاقيات تعاقدية أو متطلبات نظامية أخرى 

 أو األشكال األخرى من الحوافز. مكافآتال عتبةمتطلبات  تحقيقاإلدارة عبر  تزيد في مكافآت 

 

الجهات بغض النظر عن األهمية النسبية، فإن . وعاقل هاّماً يعتبره شخص  الجوهري هو ماشيء ال، األساسفي 

عن بصرف النظر وأمكنها قياسها بدقة، أخطاء معروفة تداركتها اإلدارة  بتصحيح أية تفضل قيام الشركاتالنظامية 

 الحجم. 

 
 تقديرات على المشتملة المجاالت14.4.1.3 

على  كبيرالبنود قد يكون لها تأثير  أن تلكحيث  ،التي تتخللها تقديرات بنوديجب على لجنة المراجعة تمحيص ال

 : لما يلي التقديراتتلزم  عادة ماو. المقررةاألرباح 

 

  تحصيلها المرجح عدم العمالءحسابات. 

  ل.الحركة أو ُمهممخزون بطيء 

 ملموسة(الصول غير األشهرة أو ال اسممثل ) تناقص قيمة األصول. 

  موظفينالالتزامات مزايا. 

  دخلالضرائب. 

  هيكلةالتكاليف إعادة. 

 احتياطيات خسائر قروض. 

 قضائية ىاحتياطيات دعاو.  

 

 تلك الحاالت التي ال تقع سوى في المستقبلأن تتوقع تأثيرات يجب اإلدارة الواقع بالنسبة للعديد من هذه التقديرات أن 

نسبياً، قد تجد التقديرات الروتينية  عملالكثير من الشركات إجراءات ُمحكمة ل حيث تمتلكالوقت  في نفس البعيد.

أسئلة على اإلدارة حول المراجعة . من الناحية اإليجابية، تطرح لجنة األخرىبعض التقديرات  عملفي صعوبة أكبر 

 .تلك لعمليات التقدير مستندات مؤيدةالتقديرات وتطلب تلك  وضععملية 

 

فإن أعضاء اللجنة وقد تتغير طبقاً للظروف المستقبلية،  صبغة شخصيةوحيث أن التقديرات بطبيعتها هي ذات 

 . المخضرمين يدركون سهولة تعرض تلك التقديرات للتالعب وبالتالي يخصصون لها القدر الكافي من التمحيص

 
 الملحوظةتغيرات ال14.4.1.4 

حسابات بين فترة التقضي أفضل الممارسات العالمية بأن على لجنة المراجعة أن تستعرض التغيرات التي تمت على 

وعلى اإلدارة تقديم شروحات وافية ألسباب التفاوتات  القوائم المالية.وأخرى كجزء ال يتجزأ من عملية مراجعة 

 الموازنات والتوقعات.كل من ن النتائج الفعلية ووبي ،أخرىوسنة  بينالكبيرة 

 

في الحجم مباشرة قبل إغالق نهاية الفترة أو حدثت تغيرات  ملحوظةزيادات  حصلت ما إذاتقييم  على لجنة المراجعة

فلماذا؟  ،، وإذا حصل هذاولىالثالثة األ أرباع السنة خالل بين االتجاهات العامةالنهائي و ربع السنةبين نتائج  ملحوظة

التشغيلية وغيرها  البياناتعندما كانت ملحوظة على اللجنة أن تسأل اإلدارة لماذا لم تحصل تغيرات  أيضاً واألهم 

مواجهة اإلدارة عند تقديم اإلدارة اللجنة وعلى أعضاء  حدوث تلك التغيرات.المعروفة لدى اللجنة تشير إلى وجوب 

بنهاية الفترة المعنية. تشير لعدم تحقق المستهدفات بينما تحققت المستهدفات  والتيمعلومات العائدات في بداية الفترة 
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نظر في مدى فعلى اللجنة أن ت)خارج الميزانية(  غير المتكررة معامالتإحدى ال سجيلتم ت اعلى سبيل المثال، إذ

 . سالمة إجراءات المحاسبة واإلفصاح بشأنها

 

َّ لل أن توضحجب على اإلدارة ويت بنود غير طبيعية أو معقدة وكيف تم معالجتها، وعلى أعضاء اللجنة إعطاء جنة أية ـ

مثل عمليات  المسائل المعقدة الكثير من الحكم الشخصي.التي تحتاج إلى  المجاالتاهتمام خاص لتبرير اإلدارة في 

ك العمليات وجوهرها بالكامل الغرض خلف تلأن تفهم اللجنة  ىو يتعين عل يجب تبريرها ومناقشتها. خارج الميزانية

أن شروحات وتفسيرات اإلدارة تتماشى مع فهمهم ب تقتنعوعلى اللجنة أن  القوائم المالية.االقتصادي وتأثيرها على 

 للشركة. 

 
 واالحتيال للتزوير عرضة األكثر المجاالت14.4.1.5 

. وبالتالي تركز الجهات ينتقارير مالية مزورة أضّرت بثقة المستثمر بإصدارهااعترفت شركات كبرى حول العالم 

 تمثلاللجنة الرقابية على التقارير المالية  مسؤوليةلذلك  .المعايير بقوة على منع واكتشاف التزوير ةالنظامية وواضع

 هي:في التقارير المالية التزوير  لمخاطرالتزوير. أكثر المناطق ُعرضة  مخاطر لتقليص اً حيوي اً دور

 

أو التثمين غير السليم لقيمة وهمية،  أو إيراداتألوقات المبيعات،  السليمغير  التسجيل: يراداتاإلب االعتراف

 .اإليرادات

 

أو مبالغة في القيم النهائية للمخزون، أو نفقات، أو عدم تسجيل ، سليم للنفقاتغير أو تأجيل : رسملة تصنيف النفقات

أو بخس قيمة احتياطيات الديون المشكوك ة أو احتياطيات التزامات أخرى، لهيكالإعادة غير سليم الحتياطيات استخدام 

 .فيها وخسائر القروض، أو اإلخفاق في تسجيل تناقص قيمة األصول

 

بصورة االندماج احتياطيات أو استخدام ة، سليمصول بصورة غير األتقييم  :عن عمليات دمج الشركاتمحاسبة ال

 غير مالئمة.  دمجتطبيق أساليب أو ، سليمةغير 

 

اإلدارة للتحقق  وسائلفهم أن تأساليب كّمية تحتاج إلى تمحيص خاص، لذلك على اللجنة  باستخدامالتقديرات الناتجة 

تلك الختبار صالحية  خارجيينمراجعين أو خبراء  أن تفكر في تعيينوالرياضية من سالمة وصحة تلك النماذج 

 معقدة. الأو منها مة وخاصة الضخالنماذج 

 
 القوائم المالية الفصلية 14.4.1.6

شهور أو كل  3كل  –الفصلية  القوائم الماليةإلى معلومات التقارير المالية السنوية، يجب على اللجنة مراجعة  إضافةً 

اللجنة أداء هذه المهمة قبل  المفصح عنها ذات الصلة وكيفية عرضها. ينبغي على بما في ذلك المعلومات –شهور  6

 إرسال الشركة بياناتها المالية إلى الجهات النظامية. 

 

ما و ،نهاية الفترة قفال حساباتإ والمسائل المعتبرة التي تخللتحكام األعلى اللجنة أثناء المراجعة سؤال اإلدارة حول 

بشأن على اللجنة مناقشة اإلدارة  .السنوية القوائم الماليةالفصلية على أسس تتماشى مع  القوائم الماليةتم إعداد  إذا

نة أثناء المراجعة السنوية تتصل جكفاية اإلفصاح المقترح. أكثر األسئلة التي تطرحها اللمدى العائدات و نوعيةُمجمل 

هل توجد وبشكل ثابت ومستمر، يق المبادئ المحاسبية المعتمدة وهل تم تطب وازنة التخطيطية،بمقارنة النتائج مع الم

المعتادة، وغيرها غير  األحداث تم إظهاروكيف المعتبرة المؤثرة، عمليات الوفي االتجاهات السائدة، أية تغيرات هامة 

 . أيضاً  التقارير الفصليةمن األسئلة التي تنطبق على 

 

المفترض أن يبدي حيث  المحاسبين القانونيين. بواسطةقارير الفصلية التمراجعة كما على اللجنة مناقشة نتائج 

 جديدة أو تغيير في سياسات محاسبيةمحاسبية سياسات اختيار  مثلمالحظات حول مسائل معينة  المحاسبون القانونيون



             
 

134 

 

 

حوكمة الشركة  دليل  

دارة أو اختالفات مع اإلأو  ، وجود محاسبات ذات أهمية نسبية، أخطاء في اإلفصاح،، تعديالت المراجعةهامة

يجب  .الفصلية المالية قوائمللفيما يتعلق بمراجعة وذلك أمام اللجنة  – الداخليةالرقابة تغييرات جوهرية في ضوابط 

 إلى الجهات النظامية.الفصلية قبل إرسال الشركة بياناتها المالية  الحصول على تلك المالحظات

 
  التوضيحيةالتقارير 14.4.1.7 

خرى من التقرير السنوي قبل نشره والتحقق من األقسام األأي إفصاح إضافي و مراجعة جب على لجنة المراجعةي

. كما على اللجنة سؤال للحقائق والتقارير الماليةاللجنة وفهم أن المعلومات الواردة في التقرير تتماشى مع معايير 

 القوائم الماليةوهل يتماشى مع  توضيحيكفاية التقرير المدى ومدير المراجعة الداخلية حول  المحاسبين القانونيين

 وفهمهم لعمليات الشركة. 

 

التحقق من أيضاً على اللجنة يجب  .من دور اللجنةواحد فقط من عدمها هو جزء  التوضيحيإن تقييم صحة التقرير 

لشركة تقدم ه؟ هل اعنطرح أسئلة مثل: هل تفصح الشركة عّما يجب عليها أن تفصح أن تعلى اللجنة  .التقرير اكتمال

تشوه أو هل بعض المعلومات ومستدامة؟ المستمرة والعمليات الشركة  حقيقةكامل القصة؟ هل تلك النتائج تعكس 

 النتائج الحقيقية؟  تحرف

 

فصاح عنه؟ يجب على اللجنة مواجهة اإلدارة إلبداء اإلدارة اإل أمراً لم تقترحماذا يحصل عندما تكتشف اللجنة ف

عن معلومات بعينها. إذا اقتنعت اللجنة عبر النقاش فعليها قبول وجهة عدم وجوب اإلفصاح  وراء وجوب أوسبب ال

ترى اللجنة أن تلك بينما  ين،منافساليفيد قد أن اإلفصاح مثل  –وإذا لم تقتنع اللجنة بتبريرات اإلدارة  .ر اإلدارةظن

اإلفصاح عن تلك ب أن تطالبعلى اللجنة  ففي حالة كهذه القوائم المالية، عرضها على مستخدميالمعلومات يجب 

 ُعذر غير مقبول.  هون عدم اإلفصاح بُحجة تجنّب إحراج الشركة إالمعلومات. إضافة إلى هذا ف

 

االتصال الشفاف يوصل ألصحاب المصلحة المعلومات التي يحتاجون إليها لتقييم نشاطهم مع الشركة وتمكينهم من 

فصاح عن المعلومات وتفصيل بيئاتها التنافسية على الشركات تبني الشفافية في اإل . لذلك يتوجبعن بينةاتخاذ القرار 

الشركة  ظهرهذه ال تكية الشركة وأنشطتها واألهداف والنتائج واألداء بالتفصيل حتى وإن كانت معلومات استراتيجو

 بصورة ممتازة. 

 
 صلةال ذاتمعلومات الاإلفصاح عن 14.4.1.8 

للعائدات ومعلومات مستقبلية  مؤشراتعن أيضاً التقليدية هامة، فالشركات تفصح المالية  ففي حين أن االفصاحات

 تلك المعلومات. المحنكين يترقبون كبار المستثمرين والمحللين حيث أن  .ومعلومات مالية أخرى

 

المعلومات، يجب على اللجنة أن تتحقق من أن المعلومات هي جزء من عملية  هذه آخذين بعين االعتبار أهمية

 :. أضف على ذلك أن اللجنة أثناء مراجعتها هذه المعلومات ينبغي أنالمراجعة
 

 ذات الصلة.فهم ما هي المعلومات ت 

  قية البيانات التي تستند إليها هذه المعلومات.ووموثجودة نُظم المعلومات تراعي 

  المعززة للمعلومات والتبعياتفهم االفتراضات الرئيسية للنشاط. 

  نشاطمتعلقة بالتقييم احتمال وقوع افتراضات. 

 العائدات مستهدفاتب وفاءمراجعة تاريخ اإلدارة في ال. 

  ألداء الشركة. محللينالوتوقعات مراجعة تطلعات 
 

  ةبة الداخلياالرق14.4.2 

وتجعل استجابات اإلدارة فعالة في مواجهتها.  ؤسسةالم مخاطرإدارة في منظومة الرقابة الداخلية هي ُعنصر هام 

 التالية: جوانبالشركة قادرة على تحقيق أهدافها في ال بأنّ  معقوالً  اً نستطيع تعريفها كعملية تعطينا ضمان
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 ة العملياتءفعالية وكفا. 

 التقارير المالية موثوقية. 

 لقوانين واللوائح المنطبقة على الشركة. ل االمتثال 

 

فق مع مجلس اإلدارة بشأنه، وعلى اللجنة أن وتت يتوجب على اللجنة أن تعّرف نطاق إشرافها على الرقابة الداخلية

 مدى شان في رأيها عن تقرير إعداد كذلك وعليها تعرف مدى الضمان الذي تتلقاه من نطاق عمل المراجعة الداخلية.

 .اختصاصها نطاق في تدخل أخرى أعمال من به قامت وعما الشركة في الداخلية الرقابة نظامكفاية 

 

وفيما يلي في التحقق من ذلك.  اً حيوي اً ن اللجنة تلعب دورعن تنفيذ رقابة داخلية فعالة، فإ لةمسؤوففي حين أن اإلدارة 

 الخطوات الواجب على اللجنة أن تأخذها بعين االعتبار:
 

  اإلطار المستخدم لتقييم الرقابة الداخليةفهم. 

 االجتماع بصورة دورية مع األفراد المعنيين أساساً بالرقابة الداخلية في مختلف دوائر الشركة. 

 التنظيمي. في أعلى الهرم مسؤوليةتقييم والمساعدة في استشعار ال 

 التزوير مخاطرالتقارير المالية بما في ذلك ر مخاط مناقشة اإلدارة حول الضوابط الموجودة لتخفيف. 

 الخطة السنوية المتصلة بالتقارير والمراجعة الداخلية مراجعة. 

 المحاسبين القانونيين.اإلدارة والمراجعة الداخلية وكل من مع الرقابة الداخلية نهج اختبار ورفع تقارير  مناقشة 

  لتحقيق االمتثال.فهم الموارد المستخدمة 

  خاصة جوانب  - والداخليين الستعراض الوضع والنتائج المحاسبين القانونيينبانتظام مع اإلدارة واالجتماع

 بشكل سليم.خطة اإلدارة لالستجابة و -القصور الشديدة والضعف الجوهري 

 التقارير الخارجية حول الضوابط الداخلية مراجعة. 

  ةالرقابة الداخلي في ضوابطمتابعة تنفيذ التغييرات الهامة. 

  في مختلف دوائر الشركة. ذات الكفاءة الرقابة الداخلية عمليات تشجيع 

 ألعلى في ا المخاطرالمالية فيجب على اللجنة التركيز على ر عند تقييم الضوابط الداخلية المتصلة بالتقاري

 ومنها على سبيل المثال: احتمالية وقوعها؛

 الضوابط تجاوز  قادرة على اإلدارةكانت إذا  نمتحقق بحرص ال المراجعة تجاوز اإلدارة للضوابط: على لجنة

وعلى اللجنة أن ترى ما هي التدابير الالزمة  وكيف ممكن أن تتجاوزها إن كانت قادرة على ذلك؛ المعتمدة،

 .المخاطر هذهلتخفيف 

 للقيام خارجية جهات تستعين بخدمات التي شركات العلى لجنة المراجعة لدى ات الخارجيون:الخدم قدموم

مثل حفظ - تلك الجهاتالتحقق من أن اإلدارة تراقب وتتابع عمليات وخدمات بأعمال إدارات داخلية رئيسية 

مثال على . ، وتطوير النظم، والمراجعة الداخلية واختبار الرقابة الداخليةنُظم المعلومات معالجةالسجالت و

الخدمة إضافة إلى ضوابط وإجراءات  مقدميسمعة وخبرة وجودة أفراد تحقق اللجنة من أن اإلدارة راعت ذلك 

الخدمة بهدف حماية معلومات الشركة والتحقق من أن إدارة الشركة تتابع نتائج الخدمات وتحدد أية  قدميم

 .مشاكل في أوانها

  من الموارد لديها المعرفة أو تحصل على المعرفة تكون أن على تقنية المعلومات: على اللجنة أن تحرص

خاصة التي تعمل كما ينبغي  المعقدة الداخلية للشركة أو خبراء خارجيين للتحقق من أن نُظم تقنية المعلومات

وتقيم رح أسئلة حول متانة سمات الخصوصية والسمات األمنية تنبني عليها الرقابة الداخلية. وعلى اللجنة ط

 .للنُظمالمستمرة خصوصاً التهديدات 

 الرقابة الداخلية للشركات المستهدفة عند تقييم عمليات منظومة  دراسةستحواذ: على اللجنة االندماج واال

وتأثيرها على  كما يجب أن يمّحص الفحص النافي للجهالة الرقابة الداخلية بشكل خاص .االندماج واالستحواذ

وخطط المشتري ستهدفة للشركة المخصوصاً وضع البيئة الرقابية الداخلية  –متطلبات التقارير الخارجية 

 معايرة الضوابط بعد االستحواذ. على لعمليات الدمج والمقدرة 

 



             
 

136 

 

 

حوكمة الشركة  دليل  

إجراء التحسينات الالزمة وتكون  مجلس اإلدارةأينما اتضح ضعف الضوابط الداخلية فعلى اللجنة أن تطلب من 

 . بالشركة متينة"ثقافة رقابة داخلية" المساعدة في خلق في هذا الصدد بهدف  هامةللجنة امشاركة 

 
 النظامي وأخالقيات العمل االمتثال14.4.3 

المتصلة بسالمة المعلومات المالية المنشورة، وبالتالي على اللجنة أن تفهم  متثاللجنة المراجعة مسائل اال تراقب عادةً 

عايير الصناعة المتطلبات القانونية والنظامية وموعلى بل  ،الضوابط الداخلية لإلدارة فحسبعلى ليس  ،وتكون مطلعة

قد يكون  عناصركافة هذه الأّن  ة والمسائل األخالقية. حيثصحاب المصلحاألخرى ألمتطلبات الوالسياسات الداخلية و

 لها تأثير على السمعة المالية وغير المالية للشركة. 

 
 العمل أخالقيات وميثاق السلوك مدونة14.4.3.1 

جنة أن تأخذ بعين االعتبار ما تتطرق إليه وسائل لالنشاط، وبالتالي على السمعة النشاط عامل حيوي في تحديد قيمة 

إحدى  .اإلعالم والصحافة والمجتمع والدوائر االستثمارية التي تهتم كثيراً بالمسائل األخالقية أو سمعة الشركات

عزز ت لمواثيق أخالقيات رسمية عالمات األهمية الكبيرة المبذولة تجاه السمعة األخالقية للشركات هو تبني العديد منها

 . كتوجيهات من مجالس اإلدارات الممارسات الجيدة المقبولة

 

 المعتاد نموحيث  متطلبات االمتثال.هو وثيقة توضح موقف الشركة من المسائل األخالقية و ميثاق أخالقيات العمل

ن إف ؛السياسات التنظيمية للشركة كافة علىأو يمكنهم الحصول بسهولة الموظفين بالضرورة يعرفون  أنه ليس كل

 الفردي والمؤسسيللموظفين حول كيفية التصرف على المستوى  كدليل إرشادي سهليخدم  ميثاق أخالقيات العمل

 لشركة. با

 

على  مصدر معلوماتيأو مطبوع مغلف  دليلمجموعة من األوراق أو  سواء كان على شكل – ميثاق أخالقيات العمل

هدف ستويُ  .سياستهاتتعلق بمواقف الشركة حول مسائل إال تجميع لهو  ما –الدولية )اإلنترنت(  الشبكة المعلوماتية

 . لخإ ،والتدريب المساعدة التصرفات والمواردب تعزيزها

 

أن يؤكد الميثاق على ما شمل مواضيع مختلفة، فعلى الشركة أن تحرص على ميثاق أخالقيات العمل قد يوحيث أن 

 :يلي
 

  أنشطة الشركةب القياموخارج مكان العمل عند  داخلتطلعات الشركة للتصرف المهني. 

 ليات الموظفين حول اإلبالغ عن تصرف غير سليم أو اإلعراب عن مخاوفهممسؤو. 

 المدراء.غير  نموظفيالو المدراءلكل من  مسؤوليةمعايير ال 

  عن المسؤولية الجنائيةلة شخصياً و/أو ءيكون ُعرضة للمساقد  بعض المدراء وكبار الموظفينأن حقيقة 

 .تصرفاته

  ه المخالفة فهذ حجموحسب نوع و .لسياسةلمخالفة أو خرق اكتشاف إجراءات معينة تأديبية عند وجود

-في نهاية المطاف  -أو  اً أو مراجعة تتبعيةتصحيحي أو إجراءً  اً أو خطي اً شفوي اً شمل تحذيرتقد  اإلجراءات

 الفصل من الخدمة. 

 

الشركة باإلنابة عن ب لميثاق أخالقيات العمل امتثالهاأن تتابع برامج اإلدارة للتحقق من يجب على لجنة المراجعة 

 بواسطة ميثاق أخالقيات العملرقابة فعالة على تحقيق لالرائدة الممارسات الرئيسية  فيما يلي. مجلس اإلدارة بأكمله

 المراجعة:لجنة 

 
 

 ةمكتوب وموجه إلى كافة األطراف المعني ،واضح وقوي المحتوى قياتحرص على صياغة ميثاق أخالال 

 .واعتماده الميثاقومراجعة  –ة المفروض جوانبويغطي كافة ال
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 ماموظف على كل  مصادقةبما في ذلك  –إلى كافة الموظفين  ميثاق أخالقيات العملتبليغ التأكد من تعميم و 

 ميثاق أخالقيات العمل.وتنفيذ برنامج سنوي يهدف لاللتزام المستمر ب الميثاقفهم قد قرأ وأنه بيفيد 

 الالزم.التدريب على و ميثاق أخالقيات العملنسخة من على مجلس اإلدارة  حصول 

 لمساعدتهم في معالجة المشاكل األخالقية، مختلف الموظفين فهم واالقتناع بقنوات الدعم واالتصال المتاحة لال

 عمل تلك القنوات.فعالية لتحقق من وا

  واتخاذ ما يلزم حيالهاميثاق لاومراجعة حاالت خرق  لميثاق أخالقيات العمل االمتثالمتابعة ومراقبة. 

 أعلى الهرم   مسؤوليةاستشعار الللقيام بدورها الحيوي في  ميثاق أخالقيات العملالتحقق من أن اإلدارة تلتزم ب

 التنظيمي.

  سنوياً والنظر في حاجته للتنقيح أو التعديل حسب الحاجة.  ميثاق أخالقيات العملمراجعة 

 

يجب على اإلدارة والمستشار العام وإدارة المراجعة الداخلية أن يقدموا للجنة المراجعة المعلومات المتصلة بأحوال 

 ومسار تنفيذ الميثاق في كافة دوائر الشركة. 

 
 االمتثال14.4.3.2 

 بتناغم تام كافة عمليات الشركة.هو السبيل إلى تنفيذ عمليات النشاط بطريقة صحيحة وبالتالي يجب أن يتخلل  متثالاال

أو أحد األدوار داخل التنظيم، أو أمر يتم القيام به قائم بذاته منفصل  أنه نشاطك متثالتنظر إلى اال الأ اتعلى الشرك

 الشركة اليومية. عمليات  -أو باإلضافة إلى  -خارج 

 

تجاه أصحاب المصلحة )عبر سياساتها وعملياتها  بالتزاماتهاالفعال من إظهار كيف تفي الشركة  متثالالر ايمّكن اإلطا

حوكمة معايير لقوانين واللوائح ومعايير الصناعة والسياسات الداخلية ولها امتثالوسلوكياتها( بما في ذلك ونظمها 

برامج تبنيها من قبل الشركة في  الواجبالحد األدنى من المعايير  فيما يليللمجتمع.  المتطلبات األخرىوالشركة 

 البرامج األخالقية:و االمتثال
 

  ة الجنائية.جرامياإل التصرفاتوضع معايير وإجراءات لمنع وكشف 

 واألخالقيات متثالإيجاد قيادة وإشراف على برنامج اال: 

  مارس رقابة معقولة فيما يغزير المعرفة حول محتوى وتشغيل البرنامج و مجلس اإلدارةأن يكون

 .يتعلق بتنفيذ البرنامج وفعاليته

 رفيع المستوى منصبالبرنامج إلى العامة عن  المسؤولية تخويل. 

 بما في ذلك  ات الكافية.فراد معينين ممن لديهم الموارد والصالحيألالعمليات اليومية  مسؤولية تفويض

 مجلس اإلدارة.إلى  ةمباشروصول ال

 ال تخّول صالحية ألي شخص انخرط في نشاط غير قانوني أو الالزمة كي واتخاذ الحيطة الواجب الجهد  بذل

 .سلوك غير أخالقي

  وتدريبهم عليه.األخالقيات االمتثال وبرنامج ب الموظفينكافة و المسؤولينوكبار  مجلس اإلدارةتبليغ أعضاء 

  أي المراجعة والمتابعة الكتشاف  :األخالقيات عبرو متثالاالتنفيذ واتباع برامج للتحقق من اتخاذ تدابير معقولة

)بشكل سري أو دون إتاحة خط مباشر للموظفين الراغبين  ؛تقييم دوري لفعالية البرنامج إجراء ؛سلوك إجرامي

 ات.اإلبالغ عن أية مسألة أو الحصول على إرشادكشف الهوية( في 

  لمخالفين. على اتأديبية  إجراءاتوتطبيق مالئمة للملتزمين حوافز تقديم تباع البرنامج عبر اتشجيع 

 

للتعامل مع الوضع ومنع أية حوادث المطلوبة خطوات السلوك إجرامي يجب اتخاذ  وجود بعد اكتشاف والتحقق من

 السلوك اإلجرامي. رلمخاط الدوريتقييم مع المستقبلية مماثلة، وتعديل البرنامج حسب الحاجة، 

 

. تشير الممارسات المتقدمة أن على اللجنة مراقبة برنامج متثالرقابية على اال مسؤولية يجب أن يكون للجنة المراجعة

 األخالقيات عبر اآلتي: 
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 ذات و المخاطرعالية مناطق اللقوانين واللوائح بما في ذلك ل متثالفهم تصميم برنامج الشركة للتحقق من اال

، والتحديات التقارير التبليغ ورفعوالتحقق من خلفيات األفراد المعنيين بالبرنامج وقنوات  األهمية الخاصة،

 متطلبات رئيسية محددة.وكيفية التعامل مع القائمة والمتوقعة، 

 لبرنامج لقوانين واللوائح بما في ذلك إجراءات اإلدارة للتحقق من أن ال متثالمراجعة فعالية برنامج الشركة لال

 .يعمل كما ينبغي

   والموظفين والموارد وازنة المالية الم إضافة إلى توافرالتحقق من استقاللية المدير المعني بهذه الوظيفة

 .المطلوبة لتنفيذ وإدارة البرنامج بفعالية

  الخطوات والتدابير التأديبية  بما في ذلك وتتابعها حقق اإلدارة في المسألةتهامة تنشأ وكيف  مشكلةفهم طبيعة أية

 .المتخذة حيال ذلك

 المشاكل المتعلقة بالنظام نفسه.وخطط اإلدارة لمعالجة  متثالاالالسائدة في نماط استعراض األ 

  لفحص من قبل الجهات النظاميةامراجعة نتائج وتقارير. 

 الفين وأن تلك التدابير تتماشى مع سياسة التحقق من أن التدابير التأديبية المتخذة من قبل اإلدارة كافية تجاه المخ

 .فعاليته استمرار البرنامج إلى تغييرات بهدف تعزيز حاجة ومدىالشركة 

  القوائم المالية.في  متثالتأثير مخالفات اال أظهرتالتحقق من أن اإلدارة 

 قيات العمل وتضمينها وبرنامج أخال متثالاالفي برامج صلة أالمت للمخاطر الداخليةقييم المراجعة ت يةفهم كيف

 مراجعة. الفي خطط 

  .مراجعة العقود والمعامالت من األطراف ذات الصلة، ورفع توصياتها لمجلس اإلدارة بخصوص ذلك 

  رفع التقارير لمجلس اإلدارة بكل ما تراه ضرورياً ليتم اتخاذ إجراء بخصوصه، وتقديم التوصيات بشأن

 الخطوات الواجب اتباعها.

 
 ىالشكاو ورفع المخالفات كشف14.4.3.3 

فيما يتعلق بأي  ةسري ةترتيبات تمكن موظفي الشركة من تقديم مالحظاتهم بصورأن تضع  ةمراجعال ةلجن يجب على

التنفيذ من  ضعت موضعن تكون هذه الترتيبات قد وُ أوتضمن  في التقارير المالية أو غيرها، ةمعلومات غير دقيق

 إجراءات المتابعة المناسبة. ن تعتمدأ، وكاف  خالل تحقيق مستقل 

 

مسائل ال كشف مخالفاتالتي اتخذتها اإلدارة لوضع إجراءات  مراجعة الخطواتيتوجب على لجنة المراجعة وضع أو 

 اآلتي: أن تعرفاللجنة  تحتاجمالية، وبالتالي ال
  

 اً مفعلة للتعامل مع كشف المخالفات ورفع الشكاوى.أن لدى اإلدارة نظم 

  الرئيسية التي تتكشف عبر تلك النظم يتم إبالغ اللجنة بهاأن المشاكل . 

 

قائمة أو محتملة ممارسات مالية غير طبيعية  عرفون عنآمنة للمدراء والموظفين الذين ي وات اتصاليجب أن تتوافر قن

لهذا الغرض ل معين مسؤوأو  إدارةأو عبر  مجاني للمساعدةخط هاتفي  من هذه القنوات .لتمكينهم من اإلبالغ عنها

أو مسائل  (أو مزايا العاملين لموارد البشريةا تخص)بسيطة اإلبالغ عن مسائل  لمعالجة - آمن أو بريد الكتروني

 عاملأن البالغات ستب، والتأكيد للموظفين في مناصب عليا أو حساسةتزوير أو سلوكيات خاطئة أخرى خطيرة كال

  التحقيق في مسائل كهذه.الجهات المسؤولة في تفاظ بحق مع االحو/أو دون كشف هوية صاحب البالغ بسرية 

 
 والمراجعة الداخلية التنفيذيةاإلدارة  على اإلشراف14.4.4 

بمكان حتى هي من األهمية التنفيذية والمراجعة الداخلية اإلدارة بين بين لجنة المراجعة و والتصاريح قوة العالقات

في نفس اللجنة تعتمد كثيراً على مهارات وأداء اإلدارة والمراجعة الداخلية و .لياتها بفعاليةمسؤوللجنة القيام بيتسنّى 

المشترك تعزيز الهدف هامة، لتلك العالقات الاستمرار اإلشراف على الجوانب العديدة ليجب المحافظة على الوقت 

 .واالحترام المتبادلينالمساندة وهو 
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 العالقة مع اإلدارة التنفيذية14.4.4.1 

 تحقيق اللجنة على ينبغي .مع اإلدارة الناجحتفاعل التحافظ على تعتمد بشكل كبير وأن إلى لجنة المراجعة  تحتاج

. واإلشراف عليها اإلدارة مراقبة في االئتماني اواجبه وبين لإلدارة والنصح المشورة تقديم في دورها بين التوازن

 الظروف حسبو نشاطال بيئة في التغيرات مع يحدث التوازن في والتحول الصحيح، التوازنيكمن في تحقيق  التحدي

، يجب أن المعلومات بحرص وعناية ومواجهة اإلدارة عند اللزوم فبينما يتعين على اللجنة مراجعة .الشركةب الخاصة

 –اإلدارة  تخصتتخذ قرارات تشارك في حل المشكالت اليومية وال ال ، فلياتهاومسؤو تترك اإلدارة تقوم بواجباتها

 وأيديها مرفوعة". عيونها مفتوحة"بمعنى آخر يجب على اللجنة أن تجعل 

 

حدود انتهاء جماع حول اإلأو الصحيح فهم ال غياببسبب  مجلس اإلدارةوأعضاء  التنفيذية الخالفات بين اإلدارة تنشأ

قد ترى اإلدارة أنها تقوم بواجبها بإبالغ اللجنة عن قراراتها في حين ف وبداية مسؤوليات اللجنة. ليات اإلدارةمسؤو

وعوامل تؤخذ بعين  بمعطياتأن اللجنة ترى وجوب التشاور معها قبل اتخاذ القرارات. أو قد تزود اللجنة اإلدارة 

ر دف النظر عن مصاللجنة أن اإلدارة تجاهلت وجهة نظرها. بصر فتعتقد ،اإلدارة لم تطلب ذلك أناالعتبار في حين 

اللجنة رأي االمتعاض. على اإلدارة أن تسعى للحصول على عدم الرضا بل وإلى الخالف، فخالفات كهذه تؤدي إلى 

لكن لو وجدت اللجنة أنها تحصل على المعلومات بعد الحدث، وأنها غير راضية عن عدم قبل اتخاذ قرارات هامة. 

مجلس اإلدارة مباشرة بين رئيس  بالتحدثحول المسألة عبر جلسة خاصة أو  اإلدارةأخذ رأيها مسبقاً، فعليها أن تبلغ 

والمدير المعني. بالنسبة لإلدارة، إذا لم تكن متأكدة مما يندرج تحت مسمى "قرارات هامة"، فما عليها سوى أن تسأل 

ات التي يجب إشراك بصفة دورية بتحديد العملي –اإلدارة واللجنة  –ن ايقوم الطرف وتستوضح. ومن المستحسن أن

 اللجنة فيها التخاذ قرارات هامة. 
 

يجب على اإلدارة أن تنظر إلى لجنة إشراك لجنة المراجعة من جانب اإلدارة يعتبر نقلة حيوية في طريقة التفكير. 

بحرية الوصول إلى المعلومات الصحيحة  وبالتالي على اإلدارة تزويد اللجنة ،لشركةبا كأصل من األصولالمراجعة 

 أداء فعال لعمليات الشركة. تحقيق ال غنى عنه لمن األصول  كمبدأ صيانة أي أصلوالموارد والتدريب تماماً 
 

 بشأنها، وتشمل:دورية موجزة من اإلدارة لحصول على معلومات لنة المراجعة فيما يلي مسائل ربما تحتاج لج
 

  نشاط وخطط اإلدارة لمواجهتهاال لمخاطرتقييم اإلدارة. 

 تنافسية(معلومات نظامية أو مشاكل مثال على ذلك )ؤثر على نشاط الشركة ت شاكل حاليةم. 

  جديدة أو لوائح أخرى على الشركةالقوانين التأثير. 

  ات والبيئةالُمنتجااللتزمات الخاصة ب، ةإداريإجراءات تقاضي  وأ قانونية دعاوىالبيئة القانونية بما في ذلك أية 

 .الضمان واحتياطات

  واستخدام  ،األجنبي الصرفعمليات  والتحوط النقدي،، سيولةبما في ذلك إدارة ال الصندوق )الخزانة(أنشطة

 .أدوات مالية جديدة أو غير عادية

  التقارير المالية المحلية لتقديموالضوابط الداخلية  مواقعهاالعمليات األجنبية للشركة بما في ذلك. 

 وضوابط االتفاق مع  ،المدراء التنفيذيينسات مكافآت الموظفين، إجراءات مراجعة مصروفات ومزايا سيا

 العمالة المؤقتة والتعاقدية.

 المدراء التنفيذيينتغطية التأمين ألعضاء مجلس اإلدارة و . 
  

 االتصال وتدفق المعلومات14.4.4.2 

ومفتوحة مع اإلدارة العليا وليس فقط أثناء االجتماعات. يدرك رئيس تحتاج لجنة المراجعة لقنوات اتصال دائمة وقوية 

اللجنة الذكي أهمية االتصال الدائم وبناء عالقة مبنية على الثقة، وبالتالي على رئيس اللجنة أن يحرص على اتصال 

 مرة كل أسبوع أو كل بضعة أسابيع.  مفتوح مع المدراء التنفيذيين بالتحدث سوياً 
  

بين لجنة المراجعة واإلدارة. يجب أن تتمكن اللجنة من طرح أسئلتها االستكشافية  وصريحاً  ن النقاش ودياً يجب أن يكو

في الشركة، وعلى اإلدارة احترام حق اللجنة في ذلك،  نوالحصول على معلومات إضافية والتحدث مع أفراد آخري
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لف دوائر الشركة. عدم رغبة اإلدارة في االستجابة وتزويدها بالمعلومات وتمكينها من تنفيذ مراجعات مستقلة في مخت

. أما المؤشرات الجيدة على متانة االتصاالت والعالقة مع اإلدارة حين تكون خطيراً  لطلبات اللجنة يعتبر مؤشراً 

 اإلدارة:
 

  وبسرعة.األسئلة كل تجيب على 

 د اللجنة بمعلومات واقعية لمساندة إجاباتهاوتز. 

  اإلجابة.تعترف عن عدم معرفتها 

 وأخصائيين إضافيين كوادرتساند اللجنة في أداء مهامها عبر االتصال ب. 

 .يمكن الوصول إليها بسهولة 

  ُفي الوقت المناسب.ل هامة شاكعمليات أو م بشأنطلع اللجنة ت 

 يها قبل اتخاذ قرارات هامة.أتطلب من اللجنة ر 

 
 االجتمــاعات14.4.4.3 

ولكن ليس الهدف من االجتماعات  .االجتماعاتجداول أعمال اإلدارة بعرض التقارير في معظم  المعتاد أن تبادر

في حوار مثمر مع اللجنة واإلجابة على  ركز على االستمرارعرض التقارير فحسب بل المطلوب من اإلدارة أن ت

 . حقائقتبصرها بالكافة استفسارات اللجنة وتزويدها بمعلومات إضافية لتستوعب ما يجري و

 

بما في ذلك الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس  –يجب على اللجنة االجتماع مع أعضاء اإلدارة بصفة انفرادية منتظمة 

ن المالية التنفيذي والمستشارالقانوني. مثل هذه االجتماعات تسمح بمناقشة مسائل عديدة مثل القرارات شؤوال

 . المحاسبين القانونيينعيين أو إنهاء خدمات مدير المراجعة الداخلية أو االستراتيجية أو التفكير في تعيين أو إعادة ت

 
 التقييــم14.4.4.4 

ذات النظرة لجنة اللكن للشركة، الرئيس التنفيذي  اختصاصمن  ى غالباً على أنهراإلدارة يُ أفراد  تعييناتمع أن تحديد 

، بل وحتى المقابلة الماليةاإلدارة في  األساسية الحساسةأخذ رأيها في تعيين المناصب تطلب ينبغي أن  المستقبلية

ليست لديهم مشكلة في متعاونين  يجب أن يسعوا لتوظيف أفراد الشخصية للقائمة النهائية للمرشحين لتلك الوظائف.

األخالقية تبحث عن أصحاب القيم على اللجنة أن  .عالقات طيبة مع رئيس اللجنة تكويناللجنة بتقارير منتظمة وتزويد 

 المالية. لخبرات لوالنزاهة باإلضافة 

 

 مدىمؤهالت المدراء ومراجعة المالية بصفة مستمرة. أوالً، على اللجنة الشؤون على اللجنة تقييم قوة وأداء مدير 

ئلة ثانياً، على اللجنة تقييم جودة أداء المدراء وتصرفاتهم وكيف يجيبون على األسحداثة حصولهم على تلك المؤهالت. 

مساعدة. ثالثاً، على اللجنة التحقق من الإلرشاد أو ل تهمحاجب لإلقرارهم داستعدامدى و ،المطروحة أثناء االجتماعات

 . عن هؤالء المديرين السرية للمراجعين الداخليين والخارجيين المالحظات/التعقيبات

 
 العالقات مع إدارة المراجعة الداخلية14.4.5 

أن تكون  هام للمعلومة والمشورة للجنة المراجعة، وبالتالي من األهمية بمكان المراجعة الداخلية مصدر قد تكون إدارة

 هناك عالقة قوية بينهما. 

 

المراجعة الداخلية  وجودأن تكون عالقتها متينة مع المراجعة الداخلية عبر التحقق من على  أن تحرص اللجنةيجب 

لدى  على أكمل وجه. وعلى اللجنة أن تحرص بأنلياتها الشركة ومن قيامها بمسؤوفي المكانة التنظيمية المالئمة ب

فيما بين  منتظمة والقدرة على التواصل مع اللجنةبصفة مستمرة و لجنةالمراجعة الداخلية حرية الوصول إلى ال

مكينهما من األداء الفعال لت المحاسب القانونيوعلى اللجنة تشجيع عالقة متينة بين المراجعة الداخلية و .االجتماعات

 والمثمر. 
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لتعرف لدى الشركة وظيفة مراجعة داخلية، فعلى لجنة المراجعة مناقشة األمر مع اإلدارة بعمق كل سنة  م تكنإذا ل

على إيجاد وظيفة  صروعلى اللجنة أن ت .عدم أهمية هذه الوظيفة لكل من الشركة ولجنة المراجعةباإلدارة  عتقدلماذا ت

  .لياتهم كما ينبغيمسؤواالضطالع ب علىاخلية إذا رأت أن ذلك سيساعد أعضاء اللجنة مراجعة د
 

 المراجعة الداخلية ميثاق14.4.5.1 

فقط يعني ال المراجعة الداخلية على دعم اإلدارة ومجلس اإلدارة معاً، وهذا  إدارةيجب أن تحصل  ؛لضمان الفعالية

بل أن يكون للمراجعة  ؛المناسبة تفويضاتوالالكافي والوقت  سليمةال ومجلس اإلدارة عليهما توفير الموارد أن اإلدارة

 لجنة المراجعةل حيات والتفويضاتالميثاق والصال هذا وفربالتالي سي يكون على هيئة ميثاق.الداخلية تفويض شامل 

ليات وصالحية مسؤوأفضل ألنشطة المراجعة الداخلية ووظائفها وهيكلها التنظيمي. الميثاق يوضح دور و اً فهم

 ومتطلبات التقارير لوظيفة المراجعة الداخلية. 

 

 عند تقييم الميثاق يجب على لجنة المراجعة أخذ التالي بعين االعتبار: 
 

  وهل محتواه هو كما تم االتفاق عليه مع لجنة المراجعةهل يشرح الميثاق بوضوح نطاق عمل المراجعة الداخلية 

 ؟

 لياتها؟مسؤوهل لدى المراجعة الداخلية صالحية مناسبة لالضطالع ب 

  وفاءكافية لل تبعيةفهل تلك ال كان األمر كذلكإذا والمراجعة الداخلية؟  دارةإل التبعية التنظيميةهل يشرح الميثاق 

 باحتياجات أعضاء لجنة المراجعة ؟

  هل يشترط الميثاق على رئيس المراجعة الداخلية أن يجتمع بصفة منتظمة مع رئيس لجنة المراجعة بدون

 حضور اإلدارة، أو يتيح الوصول المباشر إلى رئيس لجنة المراجعة؟

  ما هي العالقة التي سوف تكون مع جهات المراجعة األخرى؟ 

  التغييرات التي تمت على يتماشى مع أنشطة الشركة وتحديث الميثاق آخر مرة؟ هل الميثاق مراجعة ومتى تم

 البيئة النظامية؟بيئة االمتثال أو 

 ؟عمل بهاهل يسرد الميثاق المعايير التي على المراجعة الداخلية ال 

 
 التنظيمية التبعيةاالستقاللية والموضوعية و14.4.5.2 

أن الهيكل التنظيمي للمراجعة الداخلية يتيح استقاللية وموضوعية  راضية عنيجب أن تكون لجنة المراجعة 

لوصول إلى أعلى المستويات في الشركة، وهذا على الدى مدير المراجعة المقدرة يكون أن .عنصر أساسي كافية

 . شركةلل  إلى لجنة المراجعة وإدارياً إلى الرئيس التنفيذيفنياً : غالباً ما يشتمل على تبعية تنظيمية مزدوجة

 

لموضوعية في تخطيط وتنفيذ مهام المراجعة تحقيق اجنة المراجعة للمباشرة ل أن يتبعواعلى مدراء المراجعة الداخلية 

وعلى اللجنة مساندة دور المراجعة الداخلية عبر تمكينها من االستقاللية وأن اإلدارة تتعاون معها ودعم  .الداخلية

 قيمة مضافة.  تبارهوإقراره باعداخلية المراجعة النشاط 

 

يجب أن حيث مدير المراجعة الداخلية إدارياً  يتبعهالذي  شخصومن المهم أيضاً أن تكون لجنة المراجعة مقتنعة بال

وفي نفس الوقت يجب أن تتجنب اللجنة وظيفة المراجعة الداخلية.  مكانةتكون لديه صالحية كافية لتعزيز استقاللية و

تبعية المراجعة الداخلية لشخص هو نفسه يرأس مباشرة اإلدارات التي تقوم المراجعة الداخلية  –بقدر اإلمكان  –

لمراجعة الداخلية سنوياً للتحقق ل مراجعة التبعية التنظيميةولعل أفضل الُسبل لتحقيق هذا المطلب عبر بالرقابة عليها. 

 كما ينبغي.  سالمتها وعملها من
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 التنظيمي  األنشطة والهيكل14.4.5.3 

التنظيمي، ولكي تحصل اللجنة  هاوهيكل هاتحتاج لجنة المراجعة إلى فهم واضح ألنشطة المراجعة الداخلية ووظائف

 على هذا الفهم فبإمكانها تجميع معلومات من مصادر متعددة بما في ذلك التالي:
 

  سجلل ا)التي يجب أن تشمل تقييم ، خطة المراجعة الداخليةيتنظيمال هيكلها، إدارة المراجعة الداخليةميثاق 

 .(الشركةمخاطر

  القائمة ونتائج المراجعة الداخليةالمنتهية والمشاريع تقارير عن أنشطة المراجعة الداخلية وفيها أسماء. 

  وصف للعمليات التي تتأكد من أن اإلدارة تتخذ إجراءات تصحيحية مناسبة مبنية على اقتراحات تقارير

 دارة.الحالية لإل الكوادر/علومات حول الموارد. مالمراجعة الداخلية

 راد.خطط توظيف وتدريب األف 
 

 قدرات وموارد إدارة المراجعة الداخلية14.4.5.4 

بإمكان اللجنة  .دارةاإل عدد كوادريجب على لجنة المراجعة التركيز على قدرات موظفي المراجعة الداخلية وكفاية 

 لي:ما ي الداخليين تم بالنسبة لهمالمراجعين  من أنالمراجعة الداخلية عبر التحقق  إدارةتعزيز جودة 
 

 تهم.على موضوعي نحافظوي 

  ر.على الشركة توفير بيئة مساندة حيث يتسنى للمراجعين الحصول على تعليم مستم -مدّربين بما يكفي 

 على التشغيل  مرتكزةفي الشركة ليات العمحيث على سبيل المثال  -ة معاصرال اتوالتقني قضاياال يواكبون

أن يكون لدى المراجعين الداخلين فيجب  ،لكترونيةكثيراً على التجارة اإل تعتمدتلك العمليات بالحاسبات أو أن 

 .الداخليةتأثيرات الضوابط فهم لالمهارات المطلوبة 

 أن  الداخليينوعلى الشركة تشجيع المراجعين  .ني وخبرة عمليةهتدريب م من المؤهالت المناسبة يملكون

 .ما أمكن ذلككليصبحوا أعضاء في الجمعيات المهنية والحصول على شهادات مهنية 

  ًلياتهم.مسؤولتنفيذ مهامهم و الشركة تمولهم جيدا 

 

طلبات الالزمة المت .المراجعة الداخلية على ضوء بيئة نشاط الشركة إدارةعلى اللجنة التحقق من كفاية حجم ومهارات 

استلزم األمر  ذااألجنبية، إ في إدارة النقدية، مهارات اللغات خبرة، حاسوبونظم الأجهزة الخبرة في مثل قد تكون 

 . ذلك

 

مدير المراجعة الداخلية الموافقة على تعيين أو إحالل أو فصل لمراجعة أو  مسؤوليةعلى اللجنة تحّمل الينبغي وأيضاً 

 من الخدمة. 

 
 اختيار وتقييم ومكافأة وإحالل مدير المراجعة الداخلية14.4.5.5 

المراجعة الداخلية على العالقة والتواصل بين اللجنة  إدارةكبير تعتمد فعالية العالقة بين لجنة المراجعة و حد  إلى 

وتبني  .افق على تعيينهوتوافق أو ال توتعيينه ووفقاً لذلك فيجب على اللجنة أن تنظر في  .ومدير المراجعة الداخلية

 إضافة إلى ،جعة الداخليةاللقيام باحتياجات وظيفة المرومكانته ته وقدرته وصفاته القيادية اءعلى كفموافقتها اللجنة 

مع والتنفيذيين على التواصل بفعالية مع كبار المدراء  أنه قادرو ،التحقق من أنه سيكون موضع احترام اآلخرين

 اللجنة. 

 

تبلغ عن في اإلدارة ورئيس مجموعة مستقلّة  اً كونه عضو خيط رفيعيسير على  ةمدير المراجعة الداخلين أالمعروف 

لكي  ،هذا األمر عبر المحافظة على حوار مفتوح مع المديرمتيقظة لاإلدارة، وبالتالي على اللجنة أن تكون  تصرفات

من مدير المراجعة الداخلية أن يحافظ على عالقة وتتوقع اللجنة  .أية مشكلة قد تنشأ مباشر بشأنتكون على إطالع 

 يتخذ قرارات صعبة عند اللزوم. أيضاً لكون لديه الشجاعة تأن لكن  ،عمل يومية مع اإلدارة
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انخراطه الفعال هو  . أحد مؤشرات النجاحهئمدير المراجعة الداخلية سيتوجب على اللجنة أن تراقب أدا بعد اختيار

للجنة ككل. يمكن يات النشاط استراتيجوالعمل بما في ذلك خطط  ،المتصلة بالشركة مشاكلالمبادرات والومعرفته ب

 النظر في األسئلةحول أدائه. على اللجنة  المحاسبين القانونيينللحصول على تعقيبات من اإلدارة وأيضاً أن تسعى 

 التالية عند تقييم مدير المراجعة الداخلية:
 

  لجنة المراجعة؟ المتعمق بواسطةمدى جودة استجابته للتواصل والنقاش 

  ؟معرفته بسياسات الشركة المحاسبية ومتطلبات التقارير الماليةمدى 

 ؟مدى احترام اإلدارة له وجودة العالقة بينهما 

  ؟لمدير المراجعة الداخلية المحاسبين القانونيينمدى احترام 

 ق المطلوبة من قبل لجنة المراجعة؟في المناط يةكافلالمراجعة ا اتضمان همدى تقديم 

 و يكتب مقاالت أو ندوات، أتتم دعوته للتحدث في مؤتمرات  كأن ؟مدى احترامه في أوساط مهنة المراجعة

 .، الخنيةهيشارك في منظمات م وتخصصية، أ

 

وعلى اللجنة أن تخطط  .كزهعلى اللجنة أن تحرص بأن تكون مكافأة مدير المراجعة الداخلية مناسبة ألهمية مر

يجب على فاللجنة معنية باعتماد قرارات توظيف مدير المراجعة الداخلية  ومثلما أن ،إلحالل شخص غيره عند اللزوم

لتقييد ، لتضمن أن استبداله ليس محاولة من اإلدارة التنفيذية استبداله أو إحالل شخص غيره وافق علىاللجنة أن ت

 الداخلية. المراجعة ونتائج أنشطة 
 

 نتائج المراجعة14.4.5.7 

بصفة  - التفاصيل المتفق عليهامستويات  حسب -بنتائج المراجعة  إبالغ اللجنةيجب على مدير المراجعة الداخلية 

الدرجات التقديرية والرموز ، باستخدام شاكلويجب أن تعكس تلك التقارير بوضوح أهمية وأولويات الم .منتظمة

 التي تحت السيطرة. المخاطر مناطقحدد أو ي ،رالمخاطاللونية والتصنيفات ليظهر لقطات لحظية التجاهات ومجاالت 

  

على اللجنة أن  .لتصرفات اإلدارة في التعامل مع نتائج المراجعة اً خاص اانتباه تولييجب على لجنة المراجعة أن 

خطوات تصحيحية كما هو مطلوب  المعنيين بمناطق النتائج البارزة أو بتلك التي لم يتم فيها اتخاذء تطلب من المدرا

. هذه التصرفات من قبل اللجنة تعزز دور اللجنة شاكلاالجتماع باللجنة مباشرة لمناقشة تلك المواقف والمتطلب منهم 

 في مراقبة المراجعة الداخلية. 

 
 والموارد التخطيطية الموازنة14.4.5.8 

وموارد كافية وذلك عبر النقاش  موازنة ماليةالمراجعة الداخلية  إدارةلدى يكون أن على يجب على اللجنة أن تحرص 

جودة المراجعة الداخلية بل وتقييم  عدد أفرادال يجب على اللجنة فقط تقييم ومع مدير المراجعة الداخلية واإلدارة. 

)الحاصلين على شهادات متخصصة( عدد الموظفين المحترفين الجودة هو . أحد مؤشرات الموظفين فيها مؤهالت

الداخلي المعتمد، أو المحاسب العام المعتمد، أو المحاسب القانوني أو محاسب اإلدارة المعتمد أو خبير  مراجعالمثل 

بار ضوابط نُظم خبرات كافية الختالتزوير المعتمد أو مراجع نظم المعلومات المعتمد. أضف إلى ذلك امتالكهم ل

اك حنكة ومعرفة بنشاط نكل شيء ما لم تكن ه تالتزوير. ومع ذلك فهذه المتطلبات ليس مخاطرالحاسب اآللي وتقييم 

المقدرة على التوصل إلى استنتاجات صحيحة والعمل بفعالية غريزة التشكيك والشركة والفضول العقلي والمثابرة و

 باستقاللية.لكن مع اإلدارة و

 

. قد المستمر إلى جانب استمرارية خدمة موظفي المراجعةهمية التدريب والتعليم على ذلك يجب النظر في أ عالوةً 

ساهم في التدريب لزيادة فعالية يسهذا  جعل المراجعة الداخلية وظيفة تناوبية أو مهمة مؤقتة. يكون من المفيد أيضاً 

، بسبب معاناة في عدد الموظفين اً نقصبما يسبب  الة مرتفعاً إذا كان معدل دوران العمتالشى الفعالية تس لكن .األداء

 وجود عجز في الموظفين في فترات معينة، وأيضاً لقلة خبرة "ذاكرة المكان" التي تتكون من طول مدة الخدمة.
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المهارات الفنية وضخ دماء جديدة في وظيفة من فد ارلتكوين مكان استقطاب موظفين جدد اإلبوالعكس صحيح، ف

 . الداخلية اجعةالمر

 
 خارجية لجهة الداخلية المراجعة إسناد14.4.5.9 

يجب على اللجنة أن تراقب قرارات استخدام مصادر خارجية للمراجعة والتحقق من أن اللجوء إلى خدمات خارجية 

المراجعة الداخلية إلى  مدى حاجةكما على اللجنة مناقشة  الداخلية بفعالية أكبر. المراجعة خدمة متطلباتيهدف إلى 

، ومهاراتها المطلوبة تقييم االحتياجات الحاليةأساسية. حسب حيوية  بمخاطرلالضطالع إضافية ة يمهارات تخصص

على المدى على أن تتأكد من أنه قرار صائب لك الخدمات هو الجواب الصحيح للجنة أن أن "استئجار" تا قد ترى

 الطويل. 

 
 قانونيينالمحاسبين الالعالقات مع  14.5

 القوائم الماليةأن من  -حسب رأي المحاسب القانوني-التحقق هو  مراجعة خارجيةالقوائم المالية من مراجعة الهدف 

 للشركة ونتائج العمليات والتدفقات النقدية وتتماشى مع المعايير المحاسبية. الوضع الماليتعكس بصدق وأمانة 

 

وتوافق على  حول تعيين محاسب قانوني الجمعية العامة العاديةإلى أن ترفع توصياتها  من ضمن دور لجنة المراجعة

 المحاسب القانونيمع  انفرادية عقد اجتماعات خاصةتو المراجعة الخارجية أعمالأتعاب المراجعة وتراجع نطاق 

النتائج التي توصل إليها والتحقق من مدى استقالليته. ولكي تؤدي اللجنة دورها بفعالية فهي تحتاج إلى عالقة  لمناقشة

 مناقشةل المنفردة عبر االتصال المفتوح والجلسات الخاصة المحاسبين القانونيينمفتوحة ومهنية مبنية على الثقة مع 

  والمسائل الحساسة. المشاكلمختلف 

 

المحاسب في مناطق أربع رئيسية تتراوح بين عالقة  المحاسب القانونياللجنة مع  نقاشاتطيع أن نحصر إجماالً، نست

 ، كاآلتي:الرقابية تهاوبيئ مع الشركة إلى نشاط الشركة القانوني
 

  ة.المراجعب يته في القيامنهجمألداء العمل و -بما في ذلك استقالليته  -نهج الخدمة: مؤهالت المراجع 

  الشركة رقابة وضوابط  القوائم الماليةالمراجع فيما يتعلق ب هاددحالرئيسية التي  المخاطر المراجعة:خطة

 .المخاطر لمعالجة إجراءات االستجابةوالخطة الناتجة عن المراجعة و

  ،اإلفصاحات والمالحظات حول الجودة الكلية للتقارير الماليةوالتقارير المالية: السياسات المحاسبية. 

 اء أداء عمله ويرى ضرورة رفعها إلى عناية لجنة المراجعة. نثحوكمة: مسائل الحظها المراجع أئل المسا 
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 المراجعة الخارجيةمع عالقة ال: 5شكل 

 
 التنظيمية التبعيةعالقة 14.5.1 

 . التنفيذية ليس تحت وال عبر اإلدارة المراجعةلجنة رئاسة تحت  مباشرةً  المحاسب القانونييجب أن يعمل 

 
 االختيار والتقييم واإلحالل14.5.2 

 سنوات خمس تعيينه مجموع مدة وال يجوز أن يتجاوز ،المحاسب القانوني تعيينب العمومية العادية لجمعيةا تقوم

يجب أن يحدد ميثاق اللجنة  .انتهائهاتاريخ  سنتين من بعد مضي تعيينه يعاد أن المدة هذه استنفد لمن ويجوز متصلة،

مسؤوليات اللجنة بهذا الخصوص. فيما يلي عوامل يجب على اللجنة مراعاتها عند ترشيحها أو توصيتها بإعادة تعيين 

 المحاسب القانوني: 
 

  المحاسب القانوني. التي يتبع لها مؤسسةالسمعة 

  في مجال نشاط الشركة المحاسب القانوني  المؤسسة التي يتبع لهامعرفة وخبرة. 

 في مجال  المحاسب القانوني وبصيرتهم المهنية فريق العمل في المؤسسة التي يتبع لها معرفة وخبرة

 .نشاط الشركة

 باإلضافة  في مجال نشاط الشركة رئيس فريق المحاسبين القانونيين وبصيرته المهنية معرفة وخبرة

 لمؤهالته الشخصية.

 توظيف على وقدرته المشاكل،  بشأنلتشاور داخلياً حاسبين القانونيين لرئيس فريق الم مدى استعداد

 .حسب الحاجة من مؤسستهموارد أخرى 

 

 خطة المراجعة

 فهم خطة المراجعة،•
: حاسب القانونيالمبه سيقوم ما  استيضاح•

         ،              خ    ، 
 ،محاسبين القانونيينمراجعة خبرة فريق ال•
المخاطر  التعامل معاستعراض كيفية •

 الرئيسية أثناء المراجعة.

 مسائل حوكمة

أثناء  تحدثالمصاعب التي  إدراك•

المراجعة: قيود للوصول إلى معلومات أو 

  إلى اإلدارة،
الرقابة جوانب معرفة نواحي القصور في •

 ،قانونيةالتصرفات غير التزوير/الالداخلية/
تؤثر على  التيمستجدات المعرفة •

واالستعداد  حاسب القانونياستقاللية الم

لرئيسي ا القانوني المحاسب استبدالخطط ب

  ي.الحال

 التقارير المالية

 استعراض القوائم المالية التي تم مراجعتها،•
النتائج الرئيسية للمراجعة: السياسات  مناقشة•

 رأي المحاسبين القانونيين/ جودةالهامة/

 ، التقارير المالية
 استعراض أية خالفات حدثت مع اإلدارة،•
االجتماع مع المحاسب القانوني بصورة •

 .منفردة

 نهج الخدمة

 القانونيين المحاسبينمراجعة أداء فريق •

 للسنة الماضية: خدماته وأتعابه،
المراجعة: نهج  أعمال استعراض مقترح•

 األتعاب،وشروط الالخدمة واالستراتيجية و
سب القانوني المحامراجعة استقاللية •

بما في ذلك  القانونيين المحاسبينوخبرة 

حاسب القانوني نفسه تقييم الم طريقةفهم 

 .ألعماله

 العالقة مع

 المحاسب القانوني
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  مدى ارتياحها إلجراء ورئيس فريق المحاسبين القانونيين ثقة مع  على تكوين عالقةمقدرة اللجنة

 .جتماعاتاتصاالت دورية في فترات ما بين اال

  فعالية إلى وضوح وصراحة وبوالمسائل المكتشفة على توصيل مخاوفه  المحاسب القانونيمقدرة

 االجتماعات العامة. وأ منفردةالجلسات في السواء  –اللجنة 

  ات، بما في ذلك الرئيس التنفيذي واإلدارالتنفيذية التعاون مع اإلدارة على المحاسب القانونيمقدرة 

 .وقتبذات ال والمحافظة على الموضوعية –غير المالية 

  المسائلتقديم الخدمة والتجاوب مع لالمحددة  بالمهل الزمنية وفاءعلى ال المحاسب القانونيمقدرة 

 .في أوانها

  المحاسب القانوني. الخاصة بمؤسسةجودة الإجراءات مراقبة 

  المالحظات/االكتشافات الهامة الحديثة التي نتجت عن مراجعة مؤسسة خارجية أو مؤسسة مهنية

 مراجعات جهات إشرافية حكومية أخرى.لة أو يزم

  والنُظم التي يتبناها للمحافظة على تلك االستقاللية المحاسب القانونياستقاللية. 

 

. المحاسب القانونيداء ألاللجنة تتصل بصورة وثيقة بتقييم بالتالي التعيين وإعادة بعض النقاط أعاله تتصل بقرار 

المالية  إدارة الشؤوناجتماعات خاصة مع وعبر عبر المناقشة بين أعضاء اللجنة،  المحاسب القانونيباإلمكان تقييم 

لمعرفة آرائهم وتعقيباتهم، وعبر مقابالت شخصية مع رئيس وأفراد مؤسسة المحاسب ومدير المراجعة الداخلية 

 . القانوني

 

لمناقشة النتائج، وهذه فرصة  انونيالمحاسب القيجب على اللجنة بمجرد االنتهاء من التقييم االجتماع شخصياً مع 

فرصة هي أيضاً و .تحسينات مستقبليةإجراء تها باعتوقعن  إعرابهابصراحة أو البناءة ممتازة للجنة لطرح تصوراتها 

فتح هو عامل حيوي نالمالصريح النقاش  .يجيبوا على االستفسارات و يعربوا عما يقلقهم كي ينالخارجي ينللمراجع

 في تقوية العالقة وتحسين عملية المراجعة. 

 

 وقت في التغيير وقع إذا في التعويض بحقه اإلخالل عدم معر المحاسب القانوني يكل وقت تغي في للجمعية يجوز

لسالسة  درك أن تغيير مؤسسة المراجعة قد يكون معيقاً أن يعلى المساهم  ينبغي .مشروع غير لسبب أو مناسب غير

. والشركات التي لديها حضور عالمي واحتياجات خاصة لنشاطها قد تكون خياراتها محدودة أيضاً  العمليات ومكلفاً 

المساهمين تجاهل ستطيع على الرغم من تلك التحديات، فال ي. لكن القانونيين سبينمحافيما يتعلق بوجود بدائل مجدية لل

 مشاكل لم تعالج في أداء المحاسب القانوني. 

 

وقرارات المجلس، أو إذا رفض المجلس وضع توصيات اللجنة موضع  ةمراجعال ةتنازع بين توصيات لجن إذا نشا

يتضمن  ؛، أو تقييم أدائها، أو تعيين مراجع داخليأةالتنفيذ لتعيين أو فصل مراجع الخارجي للشركة أو تحديد مكاف

 تقرير المجلس توصيات اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم اتباع هذه التوصيات.

 
 ستقــالليـةالا14.5.3 

حتى وإن كانت عالقتهم جيدة مع الشركة  .وموضوعية بنزاهةمن التصرف  القانونيين المحاسبيناالستقاللية تمّكن 

شخصية مالية مصالح  عدم وجود ومثال على ذلك .موضوعيشكل تنفيذ المراجعة ب علىقدرتهم يؤثر في ن ذلك لن إف

المسألة ليست أهمية االستقاللية  ؤدي لتأرجح الرأي المهني للمراجع.مشتركة ستأعمال أو مصالح قرابة أو مصالح 

  فحسب، بل يجب أيضاً أن يظهر المراجعون أنفسهم كأفراد مستقلين عن الشركة.

 

بما يلي؛  وفاءال المحاسبين القانونيينعلى المحاسبين القانونيين، وقق من استقاللية للجنة المراجعة دور مباشر في التح

 :مرة في السنة على األقل
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  قد تؤثر  -من منظورهم المهني  -والتي الشركة، بين العالقات بينهم وكل  عناإلفصاح خطياً للجنة المراجعة

 على االستقاللية.

 أنهم مستقلّين عن الشركةب، هم المهنيالتأكيد خطياً، من منظور. 

 هذه المسائل مع لجنة المراجعة مناقشة. 

 

وبالتالي يجب على اللجنة إعطاء اهتمام خاص لتأثير العالقات التي  ،كثيرة المحاسبين القانونيينبات استقاللية متطلّ 

اللوائح النظامية  تفرضاألخرى.  ظروف/تأثير مسائل إضافة إلى ،استقالليتهم على القانونيين المحاسبين أفصح عنها

 . المحاسبين القانونيينلمراجعة أن تقيّم استقاللية والقانونية في العديد من البلدان على لجنة ا

 
 المراجعة أعمال نطـاق14.5.4 

 هممن العوامل بما في ذلك تقييم كبيرة مجموعةن عن تحديد نطاق المراجعة بناًء على ولمسؤو المحاسبون القانونيون

والتحقق من كفاية  المحاسبين القانونيينيجب على لجنة المراجعة استعراض نطاق العمل المقترح من . للمخاطر

تطلب من المحاسبين القانونيين زيادة حجم أو أن  في ترددأن ال ت لجنةوعلى ال .احتياجات الشركةب رنةالنطاق مقا

 :المحاسبين القانونيينبعض األسئلة التي يجب على اللجنة طرحها عن نطاق عمل  فيما يليعمل. نطاق ال
 

 ؟ما هو الهدف من المراجعة 

 ؟ما هي متطلبات الشركة للتقارير المالية وما هو الجدول الزمني المتوقع لتنفيذها 

 الرئيسية التي خلصتم إليها وكيف ستتعاملون معها؟ المخاطر ما هي 

  تزوير أو تصرفات غير قانونية؟ جوهرية أولياتكم تجاه اكتشاف أخطاء مسؤوما هي 

 التي تتخللها تقديرات؟ عناصركيف ستحصلون على تأكيد لل 

  ؟بأطراف ذات صلةتتصل  معامالتكيف ستراجعون 

 مع أجهزة حاسوب وتطبيقات الشركة؟ في المراجعة كيف ستتعاملون 

  لهذه السنة؟ القوائم الماليةأو المتطلبات النظامية على  المحاسبية سياساتالكيف ستؤثر التغييرات المستجدة في 

 مثل اندماجات أو استحواذات،  –كيف ستؤثر أية تغييرات مستجدة في الشركة على مراجعتكم أو تقريركم

معاش المنتجات، تعديالت على خطط أنواع ية االستثمارية، تغيير االستراتيجفي  تإعادة هيكلة، تحّوال

 ، ترتيبات تمويلية أو عمليات أخرى غير طبيعية؟التقاعد

 ستنسقون مراجعتكم مع المراجعة الداخلية؟  كيف 

 األمر كان إذا الشركة التي ستزورونها هذه السنة؟ هل تتناوب الزيارات إلى هذه المناطق؟ ما هي المناطق في 

 ومتى؟ ستزورونها التي المنطقة تحددون كيف كذلك،

 ما هي الخطوات التي ستتخذونها لشركات تابعة ال تراجعونها؟ ؟ستراجعونها أي من الشركات التابعة 

 م هتجاه عمل المسؤوليةمراجعة أخرى منخرطة في مهام المراجعة، هل ستتحملون  مؤسساتهناك  تإذا كان

 ونعملي موأنه ةمقبولالتي قام بها اآلخرون مراجعة الراجع رئيسي بأن ؟ كيف تقتنعون كمُ يهلع عتمدونت وأ

 باستقاللية؟

 

المساهمين هي ليات مسؤوفي خطة المراجعة، وإحدى  الواردتتصل أتعاب المراجعين بصورة وثيقة بنطاق العمل 

تعاب وفقاً األثّمن المراجعة الممتازة والجودة في العمل وتنظر إلى مستوى ي والمساهمين مكافأة المحاسبين القانونيين.

المتمثل ا تتعامل اإلدارة بالمفهوم القديم كم المحاسبين القانونيينمع  ونتعاملي ال مساهمينلذلك. ومن هذا المنظور فال

تعقيد نشاط حجم األداء والجودة وتأخذ بعين االعتبار  إلىف الممكنة للمراجعة، بل ينظرون بالتفاوض حول أقل التكالي

المراجعة. ومع ذلك فهذا ال يعني  ي سمعة شركة المراجعة ومعرفتها وخبرتها وجودة فريقيراعالشركة وحساباتها و

 قبول أية أتعاب معروضة بل عليها أن ترى ما هو في صالح الشركة. المساهمينأن على 

 

مستوى الجهد من واقع خطة  إلى وانظريأن  ممة مستوى أتعاب المراجعة فعليهءمن مال المساهمينحقق يتلكي 

المساهمين عوامل غفل يوال  .األتعاب مع أتعاب شركات مراجعة أخرى واقارنيأن  يمكن للمساهمينالمراجعة، كما 
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وتشكيلة  ،المساعدة المقدمة من المراجعة الداخلية للمراجعين الخارجيينأخرى متغيرة تؤثر في تقدير األتعاب مثل 

أي مرجعي على ذلك إلى ريم اإلداري للشركة، وهل ستحتاج الشركة عالوة ًظتعقيد التن درجةوفريق المراجعة، 

بين مختلف المعنيين  مقارنة هذه العوامل بأتعاب السوق المعتادة يتيح أساساً للنقاش .شركات تابعة محددة عنمنفصل 

ر عن العالقة استفسا للمساهمينحول أتعاب المراجعين. ويجوز والمساهمين  اإلدارة والمراجعين ولجنة المراجعة من

تعاب مقبول دون إغفال للجودة والفعالية أعة لكي تتوصل إلى مستوى بين عدد الساعات المقدرة ونطاق المراج

 . المحاسبين القانونيينواستقاللية 

 
 خطاب تمثيل اإلدارة14.5.5 

 قابلية تحقيقئنة، لمسائل مثل قابلية تحصيل الحسابات الدا تمثيل اتمن اإلدارة خطاب المحاسبون القانونيونيطلب 

حاالت بالمعرفة/عدم المعرفة ، وإقرار العمومية الميزانيةإصدار هامة وقعت بعد تاريخ  أحداثو ،المخزون قيمة

مسائل هامة من اإلدارة إبداء مالحظاتها حول  المحاسبون القانونيونكما يطلب  .تصرفات غير قانونية وأتزوير 

ملموسة محددة. الخطاب غير ل أصوتحقيق قيمة  يةوإمكان ،معينة ائللمسالمقدرة ات أخرى مثل معقولية االحتياطي

 سوء الفهم.  احتماالت لويوثق منح ذلك التمثيل ويقل المحاسبين القانونيينإلى  هياً شف هؤتمثيل تم إعطاعلى يؤكد 

 

يجب أن تحصل اللجنة على نسخة من خطاب تمثيل اإلدارة الصادر للمراجعين الخارجيين والتحقق من أن الخطاب 

تعاطوا مع المسائل الواردة في خطاب التمثيل  المحاسبين القانونيينال يحتوي على مسائل غير طبيعية والتحقق من أن 

واجهوا مصاعب في الحصول على خطاب كانوا قد إذا عما  المحاسبين القانونيينجنة أن تسأل لوعلى ال .كما ينبغي

هناك ممانعة من اإلدارة في منح هذا الخطاب فذلك يعني أن هناك مسائل  ه كانتحيث إذا اتضح أن ،تمثيل من اإلدارة

 سبب تلك الممانعة.  ريتحلحساسة ويجب على اللجنة استطالع الموضوع 

 
 استخدام مراجعين آخرين14.5.6 

فة بمراجعة حسابات لشركة تابعة عدا المراجع الرئيسي لحسابات الشركة، مكلّ  ما تكون هناك مؤسسة مراجعة، أحياناً 

على ذلك عندما ال يكون لشركة  للشركة األم أو استثماراتها الرأسمالية. عموماً، هناك أسباب وجيهة لذلك، ومثاالً 

تابعة أو تم االستحواذ على الشركة التابعة مؤخراً وتقوم المراجعة الرئيسية مكتب أو مقر قريب من موقع الشركة ال

 شركة المراجعة السابقة بإكمال المراجعة في سنة االستحواذ. الخدمة الرديئة أو األتعاب المبالغ فيها قد تكون أسباباً 

ت لالنضمام في مشروع مشترك ومراجع حسابا مشروعة الستخدام مراجعين آخرين. أو قد تكون الشركة طرفاً 

 يقوم بمراجعة حسابات المشروع المشترك. المستثمر/المستثمرين اآلخرين

 

ئيسيين للتأكد من صحة الستخدام شركة مراجعة عدا المراجعين الرنية هناك كانت إذا ما  معرفةعلى لجنة المراجعة 

إذا ما ن تفهم أكما على اللجنة . المساهمين موافقة على يحصل أن ويجب الشركةستخدام تلك أو مالءمة مبررات ا

شركة المراجعة األخرى. في حاالت كهذه، يجب على اللجنة أن  أعمال مسؤوليةتحّمل  نويالمراجع الرئيسي يكان 

. تهاواستقاللي هتفهم كيف يقيّم المراجع الرئيسي سمعة شركة المراجعة األخرى وجودة موظفيها ونطاق عملها ونتائج

اعتماد لحظة  مثالً:في أي مرحلة سيكون لها اتصال مباشر مع شركة المراجعة األخرى،  دركتوعلى اللجنة أيضاً أن 

 الخدمات مسبقاً وتلقي المخاطبات المطلوبة. 

 
 إضافية مشورةالحصول على 14.5.7 

وهذا أمر مالئم عندما تكون الشركة  .بقصد المشورةآخر  المحاسب القانونيمن  اً ثانياً عادة ما تطلب اللجنة رأي

أو جديدة.  فريدة من نوعهاعمليات إذا عالج المراجع اآلخر منخرطة في مسائل تتضارب فيها المعايير المحاسبية أو 

أو الحصول على تأكيد إضافي األصلي المكلّف الشركة راجع لتحقق من ما قام به ماهو  ثانيالغرض من الرأي ال

 كز الشركة. لالقتناع بسالمة مر
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 ورفع التقارير التواصل 14.6

والمراجعين والمساهمين. تعمل اللجنة  مجلس اإلدارةوالتنفيذية للجنة المراجعة دور هام في التحدث مع اإلدارة 

 التنفيذية واإلدارة مجلس اإلدارةبموجب صالحية مخولة لها من مجلس اإلدارة وتُشكل حلقة وصل هامة بين 

. إضافة إلى هذا،  مع هذه الجهاتاالً الة فقط إذا كان التواصل فعّ كون حلقة الوصل تلك فعّ وست المحاسب القانوني.و

صحاب ألفي الخارج أو لمقّرات رئيسية  وألمساهمين ل مثل أن ترفع تقاريرليات على اللجنة مسؤوفقد تكون هناك 

 . آخرين لحامص

 
 الشركة في مع اإلدارة التنفيذية التواصل14.6.1 

 الحصول على معلومات14.6.1.1 

الحوار المنتظم والمفيد يفهم أعضاء اللجنة عمليات الشركة جيّداً. وشاط الشركة يجب أن ن فياءة لإلسهام بصورة بنّ 

فهم. يسرد الجدول التالي المسائل التي قد تحصل اللجنة على معلومات ال سيساعد على تعزيز وبقاء هذامع اإلدارة 

 عنها من اإلدارة:

 
 على لجنة المراجعة الحصول على معلومات منتظمة من اإلدارة حول التالي: 5جدول 

 للدراسةمسائل معينة  النقاش مجاالت

 .المخاطرتلك حيال  وخطط تصرفاتهاالنشاط التي تواجهها الشركة  مخاطرل * تقييم اإلدارة يةستراتيجاال

 (.منافسةالنظامية أو معلومات حول بيئة المسائل ال مثلتؤثر على نشاط الشركة ) حالية* مسائل 

 .نظامية أخرى قد تؤثر على الشركة تشريعات* قوانين ضريبية جديدة أو 

 يات. ستراتيجاالرنة بومتابعة األداء مقا نجاحالمستخدمة إل ةوغير المالي ةالمالي ة*مؤشرات األداء الرئيسي مقاييس النجاح

 .(ةخارجيجهات أو و/ مجلس اإلدارة)إلى  التقارير بشأنهاسترفع التي  ة* مؤشرات األداء الرئيسي

 .آت/الحوافزبرامج المكافمع  ةنتائج مؤشرات األداء الرئيسي سق* كيف تت

 .المستمر للضوابط الرئيسية والتفعيل* كفاية بيئة الرقابة الداخلية  مسائل تشغيلية

اللتزامات  يالحالوضع والية قضية قانونية أو قضية إدارية، الحالي ألوضع ال* البيئة القانونية بما في ذلك 

 .المنتج والبيئة واحتياطيات الضمان

 األجنبي، الصرف عملياتو النقدي، والتحوط السيولة، إدارة ذلك في بما( الخزانة) الصندوق أنشطة* 

 .عادية غير أو جديدة مالية أدوات واستخدام

 .المالية التقارير لتقديم المحلية الداخلية والضوابط مواقعها ذلك في بما للشركة األجنبية العمليات* 

 .التنفيذيين والمدراء اإلدارة مجلس ألعضاء التأمين تغطية* 

 .التنفيذيين المدراء ومزايا تمصروفا مراجعة إجراءاتو الموظفين، مكافآت سياسات* إجراءات وضع 

 األداء/نتائج 

 االتجاهات العامة

بالمؤشرات  رنةاألداء مقانتائج وأيضاً  ة،والمالي ةالتشغيليالرئيسية مؤشرات األداء  مستهدفات* تحقيق 

 السائدة. وأنماط االتجاهات المعيارية

 
 المعلومات تمحيص14.6.1.2 

لجنة المراجعة أن تتفاعل بقوة مع اإلدارة حول  من ن الرقابة الفعالة تحتاجإلى تلقي معلومات من اإلدارة فإ ةً إضاف

 تقاريرها بما في ذلك طرح أسئلة صعبة والحصول على إجابات مقنعة لها. 

 

قرارات وقيادة الدفة الأن اإلدارة العليا تضطلع بدور اتخاذ والمواجهة البنّاءة هي توازن صعب التحقيق خصوصاً 

 ي )وفقاً للظروف(:يلما قد تشمل األسئلة بسبب قدرتها على ذلك. 
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 : أسئلة تُطرح على اإلدارة6جدول 
 

 معرفته في سياق اإلجابة المطلوب الواجب توجيهه السؤال

 للوصولما هي المسائل األخرى التي أخذتها اإلدارة بعين االعتبار 

 القرار؟هذا هذه التوصية/ل

 اإلدارة خيارات أخرى؟ درستهل 

 ؟التطرق إليهايتم هل هناك احتماالت أخرى لم 

 هل أسباب الرفض واضحة ومفهومة؟  ما هي البدائل التي رفضتها اإلدارة؟

 ية؟ تحقيق االستراتيجهل هي مرتبطة ب

 ؟كاملة الصورة تم عرض وتقديمهل  المتعلقة بهذا القرار؟ المخاطرللجوانب السيئة/ مما هو تقييمك

 ؟وكامال أميناهل يبدو التقييم 

  المخاطر؟تم تخفيف يكيف 

ن في هذه ون حقيقيومنافسللمقارنة هل الشركات المختارة  في هذا الصدد؟ مكوماذا يصنع منافس

 الظروف المحددة؟

هل الشركات المختارة للمقارنة تعمل في نفس 

 السوق/المجال/البلد؟

لدعم هذه  ةخارجي براهين/مستنداتهل هناك 

 ؟ات/التصرفاتاإلجاب

 
 المعلوماتصيغة أو شكل 14.6.1.3 

بالنسبة اإلدارة مصدر رئيسي للمعلومات  .غالباً إلى مجهود كبير ومستمرالتنفيذية اءة مع اإلدارة يحتاج بناء عالقة بنّ 

 للجنةافيد يما تقدمه اإلدارة من معلومات  كلاإلدارة فليس  عنمختلفة  هاللجنة أولوياتاولكن حيث أن  ،للجنة المراجعة

اً عملية سيكون مفيدالناحية اللكنه من  ،عداد مستندات مخصصة للجنةاألمثل هو عدم الحاجة إلالوضع . ومع أن دوماً 

 الستخدام اللجنة.  لو تم صياغتها ببعض التصرف خصيصاً 

 

الصيغة المطلوبة للمعلومات التي يتم  فرضعبر  ،في هذا الصدد أساسياً  اً بإمكان رئيس وسكرتير اللجنة أن يلعبا دور

 :يراعى ما يلي في محتويات األوراق والتقارير المقدمة بهذا الصددنة. تقديمها للج

 

  المسائل الرئيسية الموضوعات المطروحة وعن غيرها توضح  ومنفصلةيجب أن تكون المستندات موجزة

 .بالتفصيل )مثل البدائل والخيارات(المتعلقة بها 

  ،قرار أو التخاذ أو ، بالمستجداتتحديث أو اإلشارة بوضوح إلى الغرض من المستندات، هل هي )معلومات

 معلومات للمناقشة(.

 .النماذج تكون مفيدة لضمان استيفاء األوراق المقدمة لشروط ومتطلبات اللجنة 

  بيان تعريفات مؤشرات األداء الرئيسية والمؤشرات األخرى واستخدامها بشكل ثابت غير متباين وأن تكون

 متصلة بعمل اللجنة ومجلس اإلدارة.

 .يجب إحكام وتأمين الوثائق الحساسة والسرية 

 

قبل توزيعها للتحقق من أنها تفي باحتياجات  أيضاً أن يستعرض سكرتير اللجنة المستندات مسبقاً  المفيدوقد يكون من 

االحتفاظ بملفات للمستندات الكبيرة مثل المعايير ومعلومات من المفيد سكرتير اللجنة  قد يجدأعضاء اللجنة. كما 

في تلك الحالة يجب إبالغ . بدالً من نسخ كل ورقة لكل عضو أعضاء اللجنة عند االقتضاء حتى يطلع عليهاالتدريب 

ى عللجان المراجعة بأهمية الحصول أعضاء كل د أعضاء اللجنة بمحتويات الملفات وإجراءات الوصول إليها. يفي

محتوياتها. يسرد الجدول أدناه  دراسةليتمكنوا من استعراضها و كاف   المستندات الموزعة قبل عقد االجتماعات بوقت  

 عيّنة من مستندات اللجنة:
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 لجنة المراجعةمستندات من شكل/صيغة : عيّنة 7جدول 

 معلومات/تحديث/التخاذ قرار/للمناقشة الغرض

امة بما في ذلك إصدارات مهنية نظامية جديدة وفهم تأثيرها على التقرير همحاسبية وتقارير مراجعة مسائل الميثاقبمرجع ال

 المالي

ول مرة. هذا يسمح أل إدخال المعايير الدولية للتقارير المالية ويشمل تبني معايير مجلس المحاسبة المالية الموضوع

إلى المعايير  من قبل تاريخ االنتقالاإلفصاح عن مؤسسات النشاط المندمجة تعيد  تختار أال للشركات أن

، خالل السنوات القليلة المنصرمةالتي قامت بها الشركة اعتبار عدد االستحواذات ب. الدولية للتقارير المالية

 .فيجب تطبيق هذا المعيار

 توصية

 (األمر )إذا لزم

 .ار عدم اإلفصاح عن استحواذات الشركةاختينوصي بأن تعتمد لجنة المراجعة قرار 

مسائل رئيسية 

 متصلة

زيادة في قيمة اسم المنصرمة، ونتج عن هذا  عقامت الشركة بثالثة استحواذات كبيرة خالل السنوات األرب

 عفاء.أخذنا باإلتغير إذا هذه القيمة ست، اً ___ دوالر بـشهرة ال

تأثيرعلى ال

 مؤشراألداء الرئيسي

، اً ____ دوالر نطاقفي  "ربحية السهم"على ذلك سيكون تأثير اإلفصاح عن المؤسسات المندمجة إذا تم 

ل ال حيث  .ألرباح المحتجزةتغييرات على اتـُحمـَـّ

بدء تطبيق المعايير. حتى تاريخ ومن تاريخ االستحواذ مؤسسة نشاط مندمجة كل اإلفصاح عن البديل هو إعادة  خيارات بديلة

المقدمة عما من تاريخ االستحواذ. يجب أن تكون المعلومات  تناقص قيمة األصوليجب أيضاً تطبيق معيار 

صول األفي ذلك الوقت. سيتم استهالك الكثير من الوقت والتكلفة الستخالص وإعداد  اً متوافركان 

 .رباح المحتجزةتأثر بدالً من األيشهرة ساسم الو ،لتزاماتواال

 الماليةالشؤون مدير  إعداد

 اليوم/الشهر/السنة التاريخ

 

 التقارير المرفوعة لمجلس اإلدارة 14.7

 في معدالت تكرار إصدارها وشكلياتها كامل هيئة مجلس اإلدارةلجنة المراجعة إلى التقارير التي ترفعها تتفاوت 

  حجم وظروف الشركة.  حسب هاومستوى تفاصيل

ويجب أن يحتوي هذا التقرير على كافة المسائل المتصلة بدور  مجلس اإلدارةكحد أدنى، هناك تقرير سنوي يُرفع إلى 

تضمين ينبغي . للتأكد من احتوائه على المواضيع ذات الصلة عند إعداد التقريربميثاق اللجنة السترشاد ا معاللجنة 

 الداخلية  الرقابة نظام كفاية مدى نأش في رأيها عن تقرير إعداد أية مسائل إضافية، على سبيل المثال التقرير أيضاً 

من اللجنة مراجعة  إذا طلب مجلس اإلدارة. اختصاصها نطاق في تدخل أخرى أعمال من به قامت وعما في الشركة

 . بشأن نتائجها ورفع تقريرشكل أوسع داخلية برقابية ضوابط 
 

، إما عبر رئيس لجنة المراجعة أو عبر قنوات لمجلس اإلدارةفي كل اجتماع  لمجلس اإلدارة اً كما ترفع اللجنة تقرير

 لها صفة أكثر رسمية.
 

مكتوبة بعض المواد الفضل عادة ت مجالس اإلداراتمع أن  ،شفويتقديمي عرض  في شكلالتقارير عادةً تكون 

 . األمور بشكل أفضلاستيعاب  لغرض
 

في هذا  الكامنة. الخطورة جلس اإلدارةممحضر اجتماع لكل اجتماع للجنة مع  قد يكون من المستحسن أيضاً كتابة

 منفصل.  محضرإالّ إذا وردت في  هالاغفيتم إقد لمجلس اإلدارة أن المسائل الهامة هي اإلجراء 
 

 لمجلس اإلدارةالتوصيات المرفوعة الدورية لفترة، تتضمن التقارير إضافة إلى احتوائها على ملخص ألنشطة ا

وفي وإذا كانت تلك التوصيات ستتطلب من المجلس وقتاً كبيراً، فاألفضل أن تكون المعلومات مكتوبة. العتمادها. 

من تدارس المجلس حتى يتمكن أعضاء  مجلس اإلدارةاجتماع  أثناء وبعدحالة كهذه ستكون هناك حاجة لجدولة الوقت 

 واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.  مقترحاتال
 

أحد أو اللجنة حتى وإن تم تعيين رئيس  ،تجاه عمل اللجنةالمسؤولية افة أعضاء اللجنة من المهم أيضاً أن يتحمل ك

 . مجلس اإلدارةكمتحدث رسمي في اجتماعات  أعضائها
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 والجهات األخرىالتقارير المرفوعة للمساهمين  14.8

 التقرير السنوي عبر المعلومات رفع14.8.1 

القسم الخاص بذلك في فيجب أن يتضمن  ،التقرير السنوي للشركةإذا اختارت لجنة المراجعة تلخيص أنشطتها في 

 لياتها وأنشطتها الرئيسية خالل السنة. مسؤوالتقرير معلومات عن تنظيم اللجنة وعضويتها وميثاقها و
 

 إلى هذا، يجب أن يُتاح ميثاق لجنة المراجعة لعموم الجمهور.  إضافةً 
 

 إجتماع الجمعية العمومية السنوية فيالتقارير  عرض14.8.2 

والتبليغ هنا يكون على  ن االتصالإمن المتعارف عليه أن ألنشطة لجنة المراجعة صلة مباشرة بالمساهمين وبالتالي ف

)إضافة إلى رئيس مجلس تطلب رئيس لجنة المراجعة  بأن برز هذه األهميةبعض الشركات ت درجة كبيرة من األهمية.

 الجمعيات العمومية السنوية.  أثناءالحظاتهم دارة( إبداء ماإل
 

أكبر  اً أن على لجنة المراجعة أن تلعب دورب اآلخذ في االنتشارفتح قنوات االتصال مع المساهمين مبني على االعتقاد 

 إلى السوق.  تي تقدمشفافية في المعلومات المالية المزيد من الفي تشجيع 
 

خرى، كما أن األمسائل القبل مناقشة أوالً لياتها مسؤوفمن المفيد شرح دور اللجنة و ينمساهمالعند رفع تقارير إلى 

 عرض المعلومات أكثر فعالية: عمليةستجعل  النصائح التالية اتباع
 

 مبنية على الحقائق. أن تكون اإلجابات على أسئلة المساهم واقعية 

 ليات لجنة المراجعة. مسؤواألسئلة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة إذا كانت خارج نطاق  إحالة 

 

( أدناه قائمة إيضاحية للمحتويات المقترحة صيغة لتقرير أنشطة اللجنة المقدم إلى المساهمين في 8يبين الجدول )

 التقرير السنوي:

 
 المساهمين في التقرير السنوي:صيغة تقرير أنشطة لجنة المراجعة المقدم إلى  :8جدول 

 

 األنشطة الرئيسية للجنة خالل السنة  تنظيم ودور لجنة المراجعة هيكل 

 لجنة المراجعة تشكيل

 تعيين أعضاء وسكرتير اللجنةقرارات * أسماء و

 موجزة عن كل شخص( سيرة ذاتية)باإلمكان تضمين 

 * تأكيد بأن أعضاء اللجنة يفون بمتطلبات

 )طبقاً للقوانين واللوائح المرعية(االستقاللية 

 التعيين إجراءات* 

  عضو لكلذات الصلة الخبرات التخصصات و* المؤهالت و

 

 

 

 

 

 

 االجتماعات

 والحاضرون في كل اجتماع* عدد االجتماعات 

 كل اجتماع جدول أعمال* 

 دور لجنة المراجعة
 ليات الرئيسية للجنةمسؤو* ال

 تضمين نسخة منه( وأية* ميثاق اللجنة )باإلمكان 

 .عليه تمت تعديالت 

 

 

 

 

 

 

 التقارير المالية

 التقارير المالية سالمةنشطة التي تمت لمراقبة األ* وصف 

المحاسب * تأكيد بأن اللجنة راجعت وناقشت مع اإلدارة و

 مالحظات اإلدارةما يؤيدها من و القوائم المالية القانوني

 التنفيذية

المحاسب راجعت وناقشت مع اإلدارة و* تأكيد بأن اللجنة 

للقوانين أية مسائل أخرى تحتاج إلى إفصاح طبقاً  القانوني

 واللوائح المنطبقة

* توصية اللجنة إلى مجلس اإلدارة العتماد أو عدم اعتماد 

 القوائم المالية

 المــوارد
 خارجيةو أداخلية سواء * أية موارد مخصصة ومتوافرة للجنة، 

 

 

 

 الداخليةالرقابة 

تؤثر  حيثالضوابط الداخلية،  * وصف لمراجعة اللجنة لنظم

 على التقارير المالية
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 األنشطة الرئيسية للجنة خالل السنة  تنظيم ودور لجنة المراجعة هيكل 

 مراجعةمكافأة أعضاء لجنة ال
 * سياسات المكافأة فيما يتصل بأعضاء اللجنة

 * وصف رقابة اللجنة على وظيفة المراجعة

 عمل أي تقييم ألداء تلك الوظيفة/اإلدارة الداخلية وهل تم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاسبين القانونيين

 استقالليةمدى  لتقييم اتبعتها اللجنة* اإلجراءات التي 

، بما في ذلك أية سياسات لتقديم خدمات المحاسبين القانونيين

 مراجعةمتصلة بال غيرخدمات مراجعة و

 اً إفصاح المحاسب القانونيلمت من تجنة أنها اسلمن ال إقرار* 

معه  تناقشأنها و – مطلوباً إن كان – حول استقالليته اً خطي

 اإلدارة عن الشركة وعن تهاستقاللي

 عملية المراجعة الخارجيةاللجنة على  شرافوصف إل *

  المحاسب القانوني.أداء  تقييميفيد أنه تم  إقرارو

 

 

 

 

 وظيفة المراجعة الداخلية

إدارة/قسم  لاعمأخطط و تجاهتمت  تقييمات/* أية مراجعات

داخلية المراجعة الوظيفة  تكن مإذا ل. المراجعة الداخلية

ضرورة في اللجنة  بشأن رأيشرح موجودة فينبغي تقديم 

 من عدمه. الوظيفة وجود هذه

 
  ةالخاص اتالتحقيقوالموارد  14.9

على ذلك، تحتاج اللجنة أن تكون مستعدة  تحتاج لجنة المراجعة إلى موارد مالئمة لمساندتها في إنجاز أهدافها. عالوةً 

 . ةغير مشروع تصرفات ظهور أدلة علىعند الالزمة  التحريات لتحريك

 
 الستشاراتالموارد وا14.9.1 

لياتها، وأكثر الموارد مسؤوموارد كافية لمساندتها لالضطالع بقادرة على استخدام لجنة المراجعة  كونيجب أن ت

وعموماً تعتمد اللجنة  بشكل ثابت. الشركةاستخداماً وفائدة هي المساعدة اإلدارية التي تحصل عليها من مختلف دوائر 

ونعني بذلك  ،أو مدير المراجعة الداخلية في تزويدها أو تنسيق المساندة اإلدارية المطلوبةالشركة  أمين سرعلى 

المكتوبة قبل التواريخ المحددة  وتوزيع المواد ،االجتماعات جدول أعمال صياغةاالجتماعات ومواعيد جدولة 

والتواصل مع أعضاء اإلدارة حسب الحاجة فيما يتعلق باإلجابة  ،محاضر االجتماعاتمسودات  دادإعو ،الجتماعاتل

 على أسئلة اللجنة. 

 

هذه خاصة ومن المهم أن يكون للجنة  حاالترسمية في  ةومن المتعارف عليه أيضاً أن تستخدم اللجنة موارد إضافي

الستخدام تلك الموارد لتوظيف مستشار مستقل  اإلدارة مجلسمن ويمكنها الحصول عليها بشكل واضح  ،الصالحية

 هذه الصالحية. مثل ويجب أن يعكس ميثاق اللجنة  ، وتتحمل الشركة األتعاب الالزمة لذلك،ين آخرينيستشاراأو 

 

الخاصة فهناك سؤال: متى يجب على اللجنة التشاور مع مصادر أخرى أو توظف  التحرياتبصرف النظر عن 

أو  عويصةمع مسألة بشكل كاف التعامل  علىأن اإلدارة تفتقر للمقدرة بعندما تشعر اللجنة جابة: اإلن؟ يستشاريا

المحاسبين في حالة وجود خالف بين اإلدارة و كذلك .معين غير واضحة جالعندما تكون المعايير المحاسبية في م

للتوصل إلى قرار بدون مشورة الالزمة ة للخبر ونيتوجب على اللجنة معالجته لكن أعضاء اللجنة يفتقرالقانونيين 

 .خارجية/إضافية

 

مستشارين خارجيين لمعالجة مسائل محاسبية بل عليها اللجوء إلى  عيينجب على اللجنة تتوال ي الحاالتفي أغلب 

المراجعة والمحاسبة  مؤسسات .حول الموضوع رأي صياغةلمساعدتها في كوادر مؤسسة مراجع حسابات الشركة 

التأكد من توافر ن في المسائل المحاسبية المعقدة وبالتالي على اللجنة وخبراء متخصص عادة ما يكون لديهاالكبرى 

 . إليهم إلدارة عند الحاجةاو لصالح اللجنةالخبراء هؤالء 
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ا وعليه ،المستشارين الكفاءات والخبرات المطلوبة امتالك هؤالءإذا استخدمت اللجنة مستشارين فعليها التحقق من 

لهم الالزمة إتاحة المعلومات على اللجنة أن تحرص على وبمنتهى الوضوح. العمل المطلوب وشروط تحديد نطاق 

من المهم أيضاً امتالك هؤالء المستشارين القدرة على توصيل  نتيجة يمكن إثباتها.حتى يتمكنوا من التوصل إلى 

 عين. مع اإلدارة والمراج تحاورالرأيهم إلى اللجنة بوضوح وعلى 

 
 ةالخاص التحقيقات14.9.2 

عند مواجهتها حالة تزوير  -مثالً  -ات/تحريات تحتاج حاالت محددة من اللجنة أن تقوم بدور نشط في إجراء تحقيق

وعلى وجه الخصوص إذا كانت اإلدارة متورطة  – لميثاق أخالقيات العملمحتمل أو تصرف غير قانوني أو خرق 

ما تكون وأحياناً متعمدة غير صحيحة  بيانات محاسبيةالتحقيقات ما تشمل في أمر كهذا. أحياناً أو يتصور تورطها 

 تحت ظن أنمبيعات غير حقيقية  سجيلتتشمل التصرفات المقصودة  .غير مقصودةنتيجة بيانات خاطئة أو أخطاء 

قيمة معاملة  سجيلأو عدم ت ،العائداتأرقام أو تعديل االحتياطيات لتلطيف  ،الفترة التالية المبيعات الفعلية ستتحقق في

 . اطبيعتهمن  خطاب جانبي يغير/مستندعند وجود  معينة

 

 متى تعرف اللجنة إذا كانت هناك حالة تستدعي إجراء تحقيق خاص؟ في حال وجود أخطاء اكتشفتها اللجنة أو

كان عن غير قصد ولقياس مدى حجم الخطأ ون، قد تحتاج إلجراء تحقيق لتحديد هل البيان الخاطئ القانونيون المحاسب

 وتأثيره.

 

إجراء تحقيق إذا شعرت أنها ال تحصل  بشأنفعلى اللجنة أن تقرر  خاطئة متعمدة،بيانات محاسبية  لوجودبالنسبة 

للكشف عن الساخن خط االتصال عبر سرية معلومة نتيجة ورود على اإلجابات المطلوبة ألسئلتها. قد تنشأ التحقيقات 

 أعمالهم. ة المراجعينبعض التصرفات المريبة أثناء ممارسعن المراجعة الداخلية أو الخارجية  قد تكشف الفات.المخ

 امتورطة فيه عمليات احتيالعلى وجه الخصوص إبالغ اللجنة بالبرهان المتصل ب المحاسبين القانونيينويجب على 

إبالغ اللجنة عن  القوائم المالية. ويجب على المحاسب القانونيأو ببيانات مالية جوهرية خاطئة ضمن دارة العليا اإل

، إال إذا كانت غير ذات إلى علمهم أو أية تصرفات غير قانونية أخرى متنلإلدارة العليا أية تصرفات غير قانونية 

صول حلفعلة لم أو إجراءات آلية هاأن يكون لدى اللجنة أو رئيسأيا كان مصدر المعلومة، المهم . أهمية بشكل واضح

 أسرع ما يمكن. ب اتهذه المعلومعلى مثل 

 

مدى وطبيعة المسألة لتحديد  ويستوعبوا قيمةأن يفهموا  -معلومة إليهم البمجرد أن تصل  -يجب على أعضاء اللجنة 

ن يخروالخبراء اآل المحاسبين القانونيينالمستشار القانوني وأن تتصل بوعلى اللجنة  تحريات./جراء تحقيقالحاجة إل

 لدى هؤالء األفراد معرفة وخبرة كبيرة في التعامل مع حاالت كهذه. أن حيث  ،جراء تحقيقإل مدى الحاجةلمناقشة 

 

التحقيق ومن  ى طريقة إجراءإجراء تحقيق رسمي فيجب على مجلس إدارة الشركة الموافقة علبقرار البمجرد اتخاذ 

لقيادة التحقيق، وبعضها الرئيس التنفيذي حسب الظروف اآلنية، بعض مجالس اإلدارات تعين  .التحقيقيتولى قيادة س

 مستقلين. مجلس اإلدارة التشكيل لجنة خاصة من أعضاء ب لهذه المهمة، والبعض يقومون لجنة المراجعة يختار

 
 المحافظة على قياس وكفاءة األداء  14.10

العمل  .سلسلة إعداد ورفع التقارير، مثله مثل كل عناصر شغيل الفعالللتأمر هام  مسؤوليةوتحّمل الالمساءلة  قبول

معرفة أن يكونوا على اللجنة وبالتالي يجب على أعضاء  مع لجنة المراجعة يمكن أن يحتوي الكثير من التفاصيل،

وهذا  .(المالية ومتطلبات التقارير ومعايير المحاسبة إطالع دائم بالمستجدات )خصوصاً حول المسائل النظاميةجيدة و

 االجتماعات األخرى.  باإلضافة إلىتثقيف ألعضاء اللجنة  وأتدريب يتطلب جلسات 

 

كل فرد على لوقد يتم التقييم  .في ميثاق اللجنة الواردةلياتها بمسؤو رنةمقابالها ئداأ بشكل منتظمعلى اللجنة أن تقيّم 

  .ئهالتحسين أداأن تستخدمها اللجنة و مجلس اإلدارةرفع نتائج التقييم إلى المعتاد أن ت .حدة أو بصورة جماعية
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 فعاليتها وقياسها. ىعلم به في الحفاظ عل ىن تكون علألجنة المراجعة لما ينبغي ل عاماً  ويقدم هذا الفرع عرضاً 

 
 التــدريب14.10.1 

وخبرة بالنشاط من الجائز أن يكون أعضاء اللجنة من كبار أعضاء مجلس اإلدارة وبالتالي فهم يملكون خبرة عملية 

لمواقف ال يملكون خبرة  همقد يعرضفعملهم بلجنة المراجعة ومع ذلك  .لالضطالع بمهامهمعلى قدر كبير يؤهلهم 

 . هام حتى بالنسبة لمن يملكون الخبرة الالزمةيث معلوماتهم أمر ن تحدإوبالتالي ف .سابقة للتعامل معها

 

مسائل اللذلك، يجب أن يكون لدى لجنة المراجعة برامج تدريب كجزء من عملهم ويجب أن تركز برامج التدريب على 

 :منها على سبيل المثالتتصل بعمل اللجنة، التي 
 

 ماليةالمحاسبية وال مستجدات التقارير. 

  (المدمجة نشاطمؤسسات الضريبية، األعباء ال التمويل، تجميعمسائل محاسبية معينة، مثل )أدوات. 

  نظاميةتشريعية/تحديثات. 

 مكافحة غسيل األموال/االحتيال. 

  داخليةالرقابة الضوابط تصميم و المخاطرإدارة. 

 النقدية./عمليات وضوابط الخزانة 

 ات.حوكمة الشرك 

  الصناعةمستجدات. 

 عمليات الشركة. تفتيش 

 

من قبل جهات تدريب  يفصل خصيصاً للشركةيغطي مواضيع محددة أو  مثل أن، اً يكون التدريب رسمي يمكن أن

 أو القراءة. أو تكوين عالقات مرتبطة بالنشاط مؤتمرات حضور شكل على أو غير رسمي  ،خارجية

 
 المالية المعرفة من األدنى الحد على المحافظة14.10.2 

ليات الرئيسية للجنة المراجعة هي التقارير المالية، وبالتالي من األهمية بمكان أن يفهم أعضاء اللجنة مسؤوإحدى ال

 التقارير المالية. تسير منظومة كيف 

 

بل  مرة وتنتهيليس األمر هذا  فيه باستمرار حيث ان الثقافة فىتحديث معلوماتها على على اللجنة أن تركز ويجب 

هناك برنامج  م يكنإذا لفعبر التدريب والتثقيف المستمر ألعضاء اللجنة. ستمرارية . قد يتم ذلك هو مجال يتوجب اال

عرض سنوي لألعضاء حول  تقديمب مراجع الحسابات الخارجيمكّرس لهذا الموضوع فعلى األقل يقوم  يتدريب

 التقارير المالية. مجال المستجدات في 

 
 م األداءــتقيي14.10.3 

ن يكونوا على قدر عال من ألتؤكد مبادئ حوكمة الشركات على حاجة مجلس إدارة الشركة ومجلس لجنة المراجعة 

تقييم األداء بصفة وفي التوصية على بل  ،التدريب فحسب ينعكس فقط في التوصية بمزيد منهذا ال  .االحترافية

 . ككلفعالية اللجنة لتقييم أو /وداء أفراد اللجنة ألمنتظمة. قد يكون التقييم على شكل مراجعة 

 
 تقييمات األداء الفردي14.10.3.1 

أن يقوم رئيس مجلس اإلدارة  -لمتطلبات المساءلة  طبقاً  -بمكان أداء اللجنة جماعي بطبيعته، فمن األهمية في حين أن 

 التالية:بمراجعة أداء كل فرد في اللجنة بصفة دورية، بما في ذلك االعتبارات )أو رئيس اللجنة( 
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 النشاطب تهمعرف 

 الخبرة في مناطق محددة 

 الموضوعية واالستقاللية 

 ليات اللجنةمسؤوفهم واجبات و 

 جتماعاتالللتحضير ل الالزموقت التكريس ل والجاهزية الرغبة 

 حضور االجتماعات 

 

مهم من الو ة بشكل ما.مستقلمن أو بمساعدة جهة أو تقييم لنفسه تقييم ذاتي على فرد التقييم أداء  نطويما ي عادةً 

 أداء الفرد كجزء من اللجنة الخاضعة للتقييم. تقييم التركيز على 

 
 تقييم اللجنة كوحدة متكاملة14.10.3.2 

ما إذا على سبيل المثال( أن تراجع ما قامت به و ةسنمرة كل يجب على اللجنة بصفة دورية ) مدى فعاليتهالتقييم 

 ينبغي.لياتها كما مسؤواضطلعت ب كانت قد

 

ومن المفيد أن  .ميثاق اللجنة بالمقارنة بمتطلباتتقييم أنشطتها عبر هي التي قد تقيم بها اللجنة نفسها حدى الطرق إ

يشرف طرف خارجي على التقييم أثناء تقييم اللجنة لنفسها، وهذا سيساعد اللجنة في تقييم نفسها بدون تحيّز أو محاباة، 

سيكون إضافة هامة لمناقشة التقييم من مختلف جوانبه. عند نهاية عملية التقييم،  كما أن وجهة نظر الطرف الخارجي

 دارة. اإلعادةً ما يناقش رئيس اللجنة نتائج التقييم مع مجلس 

 

مستويات أداء اللجان في الشركات األخرى بمستوى أدائها المعيارية لمقارنة ال فرص كما تستفيد لجنة المراجعة من

ملحق . مرفق بفي المجال خبرات اآلخرين علىطالع أكثر اللتتاح عبر المؤتمرات والملتقيات  الفرصهذه المماثلة. 

 ها. اللجنة لنفس تقييم لكيفيةكمرشد مقترح  دليلهذا اإلطار 

 

 .خطة تهدف لتحديد مناطق القصور لتداركها وتحسينها كيم األداء ما لم تكن هناوأخيراً، قد تفشل أية عملية لتق



 

  

 

15 

 ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت
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  تآمكافالو اتترشيحميثاق لجنة ال 15

 

 الغــرض 15.1

 الشركة لمجلس إدارةالتابعة  – )"اللجنة"(بـ فيما يلي ويُشار إليها هنا و –الترشيحات والمكافآت الغرض من لجنة 

 فيما يتعلق باآلتي: اإلشرافية لياته الرقابيةمسؤوفي االضطالع ب مجلس اإلدارةهو مساعدة 
 

 لالنتخاب بالمرشحين  مجلس اإلدارةورفع توصيات إلى  إدارة تحديد األفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء مجلس

 جمعية العمومية السنوية التالية.لأثناء ا

  لمجلس اإلدارة. تابعةح في كل لجنة كل مرشّ عن  مجلس اإلدارةتوصيات إلى الرفع 

 أو مدير تنفيذيإدارة عضو مجلس كل  على كافة المسائل المتعلقة بمكافآت اإلشراف. 

  والمدراء التنفيذيين وتقارير أخرى  مجلس اإلدارةجنة حول مكافآت أعضاء للمن ا سنويتحضير ونشر تقرير

 .األوراق الماليةو السعودي المالعية لسوق احسب متطلبات القوانين المر

  إلدارة مناصب الاإلحالل الوظيفي و وتشمل التوظيف والتقييم والمكافآت الموارد البشريةمتعلقة بمجال مسائل

 .صب أخرى حّساسةمناالعليا و

 
 اللجنة ولياتؤمس 15.2

. الجدد لجانالمجلس والعبر ترشيحات أعضاء بعمله بشكل فعال  قيام مجلس اإلدارةفي  اً مركزي اً تلعب اللجنة دور

قيمة العاليتين للتركيز على تحقيق الوالقدرة  نزاهةعند ممارستها لهذا الدور تقوم اللجنة بترشيح أفراد مشهود لهم بال

مكافآت وسياسات تقييم واعتماد خطط عن  مسؤوليةعلى ذلك، تضطلع اللجنة بكامل ال المدى للمساهمين. عالوةً طويلة 

بما في ذلك الراتب األساسي السنوي وفرص الحوافز السنوية وفرص  مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين،أعضاء 

وترتيبات وشروط عقود التوظيف  الرأسمالية أخرى للمشاركةخطط أية األسهم أو  اتالحوافز طويلة المدى وخيار

منطبقة  مزايا وظيفية خاصة أو تكميلية وأية مزايا و مدفوعات وظيفية أو مكافأة بموجب أية قوانينأية الخدمة و إنهاء

وأيضاً يجب على اللجنة تحديد نقاط القوة والضعف لمجلس األوراق المالية. المال وسوق سوق  من قوانين وتشريعات

 ارة وترشيح حلول لخدمة مصلحة الشركة.اإلد

 

ومدراء تنفيذيين إدارة أعضاء مجلس ستبقاء لياتها تسعى اللجنة إلى استقطاب وتحفيز ومكافأة وامسؤوممارستها لفي 

 قيمة طويلة المدى للمساهمين.الستقامة والمقدرة على تحقيق مشهود لهم با

 

لياتها، ويجب أن تؤخذ هذه الوظائف مسؤوالشائعة للجنة في تنفيذ  المتكررةاألنشطة  بمثابة ستكون الوظائف التالية

ة حسب الحاجة على ضوء ى سياسات وإجراءات إضافيّ قد تضطلع اللجنة بوظائف إضافية وتتبنّ ستدالل حيث لال

ة أيضاً ظروف أخرى. كما ستضطلع اللجن أية أوأو التشريعية القانونية  وأاللوائح النظامية  وأالتغييرات في النشاط 

 تتصل بأغراض اللجنة: بها مجلس اإلدارة، بين الحين واآلخر هاليات وواجبات أخرى يكلّفأية مسؤوب

 
 

  لالجتماع. تستدعيها الظروف ةخاصّ  حاالتفي أو بانتظام تجتمع أن اللجنة يجب على 

 

 ولجانها اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت لتعويضات واضحة سياسات والمكافآت الترشيحات لجنة توجه، 

ويتم عرض هذه السياسات على مجلس اإلدارة كخطوة تحضيريّة  .التنفيذيين المسؤولين وكبار التنفيذي الرئيس

شريطة أن تتبع هذه السياسات المعايير المرتبطة باألداء وضمان تطبيق هذه  ،لنيل الموافقة من الجمعية العامة

 السياسات.

  أو مدير تنفيذي وخطط إدارة عضو مجلس كل  افآتفيما يتعلق بمك اإلدارةمجلس ترفع اللجنة توصياتها إلى

 وغيرها من خطط المكافآت.وخطط المشاركة في رأس المال الحوافز 
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  اختالفات  ةيأ ىالمعتمدة، وتسلط الضوء عل المكافآتالمدفوعة وسياسة  المكافآتتوضح اللجنة العالقة بين

 عن تلك السياسة.

  ًوتقييم فعاليتها في تحقيق أهدافها. المكافآتباستعراض سياسة  تقوم اللجنة دوريا 

 التنفيذية ةدارالمجلس واإل ةتقترح اللجنة سياسات ومعايير واضحة لعضوي. 

  ًالتنفيذية. ةداريالمجلس والمناصب اإل ةللقدرات والمؤهالت الالزمة لعضوي تعد اللجنة وصفا 

  ًالتنفيذية. ةدارباستعراض المهارات والخبرات المطلوبة من أعضاء المجلس واإل تقوم اللجنة سنويا 

 ن التغييرات التي يمكن إدخالها أالتنفيذية وتقدم توصيات بش ةدارتقوم اللجنة باستعراض هيكل المجلس واإل

 هذا الهيكل. ىعل

 مجلس رفع توصياتها إلى تو إدارة مؤهلين ليصبحوا أعضاء مجلسالد افرألجنة بمسؤولية تحديد التضطلع ال

في  -األمر  إذا لزم - مجلس في الجمعية العمومية السنوية للمساهمين، أوبالبهدف انتخابهم كأعضاء  اإلدارة

عن  تفي مجلس اإلدارة )بما في ذلك وظيفة نشأشاغرة وظيفة  ظهرتاجتماع خاص للمساهمين. في حالة 

عبر  هذا المنصب شغلل مجلس اإلدارةنة توصياتها إلى ترفع اللج (مجلس اإلدارةزيادة في عدد أعضاء 

. ستأخذ اللجنة بعين االعتبار كافة العوامل عند ترشيح عضو وهذا يشمل مجلس اإلدارة بواسطةالتعيين 

أو  لمجلس اإلدارةإضافة مفيدة  ومدى كونه يمثللعضو ومهاراته وتنّوع مؤهالته وخبراته المهنية لبصيرة ال

أن تنظر في مؤهالت وإمكانيات  -ولها مطلق الحرية في ذلك  -. يجوز للجنة مجلس اإلدارةتابعة لأية لجان 

 . الشركةإدارة  وأن والمساهم يرشحهماألفراد الذين 

  حسب تقديرها. ةدارفراد الذين يقترحهم المساهمون واإلن تنظر في األأيجوز للجنة 

 أو بالشرف ةمخلّ  جريمة أي في سابقاً  أدينقد  المجلس لعضوية رشحم شخص يوجد ال أنه اللجنة تضمن 

 .األمانة

 تعليمبرامج  وتنظمالجدد  مجلس اإلدارةألعضاء تعريفي برنامج تثقيفي بالمحافظة على تفعيل اللجنة  تقوم 

 . مجلس اإلدارةمستمر لكافة أعضاء 

 ي تضارب في أالمديرين المستقلين وعدم وجود  يةاستقالل من سنويأن تتأكد وبشكل اللجنة  يجب على

 أخرى. ةشرك ةدارإفي مجلس  عضواً  المصالح إذا كان أحد أعضاء المجلس يعمل أيضاً 

 للموافقة على  مجلس اإلدارةوترفع توصياتها إلى  تابعة لمجلس اإلدارةكل لجنة  تستعرض اللجنة تشكيل

ة أيضاً توصياتها إلى . ترفع اللجنما عدا لجنة المراجعة كأعضاء في كل لجنة من المجلس للخدمةالمرشحين 

 حسب الحاجة. المناصب الشاغرة  شغلحول أعضاء جدد ل مجلس اإلدارة

 من لجان المجلس ةتكوين كل لجن مراجعةتقوم اللجنة ب. 

  بما في  المدراء التنفيذيين لمناصبوتقييم مرشحين محتملين وتطوير في اختيار  مجلس اإلدارةتساعد اللجنة

 التنفيذي للشركة وتشرف على تطوير خطط اإلحالل الوظيفي لتلك المناصب. ذلك منصب الرئيس 

   ّالتنفيذية العليا. ةدارر اللجنة التوصيف الوظيفي للمديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين ولإلتوف 

  ًتقوم اللجنة باستعراض ما يلي ؛مع االستراتيجية العامة للموارد البشرية في الشركة تماشيا: 
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  المعايير المستخدمة بالشركة لتقييم أداء المدراء التنفيذيين وباقي المدراء عدا الرئيس التنفيذي. 

 الشركة )بما في ذلك الحوافز وإنهاء الخدمة(، وسياسات وخطط المعاشات التقاعدية  اتتعويض

 ن.واالستحقاقات المتعلقة بالموظفين بخالف المديرين التنفيذيي

  الموظفين استبقاءو ةدورية برامج توظيف وتطوير وترقيتراجع اللجنة بصفة. 

 توليفة القوى العاملة للشركة فيما يتعلق بالتنّوع وتكافؤ الفرص. 

  توصياتها بشأن أجورهم ومكافآتهم.تعيينات المدراء بخالف المدراء التنفيذيين والرئيسيين وتقدم 

 

  للجان فرعية. هامنء اجزأكافة صالحياتها أو  تفويضيجوز للجنة حسبما تراه 

  مجلس اإلدارةبصورة منتظمة إلى تقاريرها ترفع اللجنة : 

 بعد كل اجتماع للجنة. 

 وإخالئها لتلك المسؤوليات هالياتقيام اللجنة بمسؤوفيما يتعلق بمسائل أخرى تتصل بو. 

  ئيس اللجنة ر عرضهي اً . يجوز أن يكون هذا التقرير شفويمالئمة فيما يتعلق بتوصيات قد تراها اللجنةو

 .بذلك اللجنة تكليف منأو أي من أعضائها حسب 

 

  لتعديله وتحسينه مجلس اإلدارةكفاية هذا الميثاق وترفع توصياتها إلى مدى تراجع اللجنة وتقيّم بصفة دورية 

مراجعات بالطريقة التقييمات وهذه التجري اللجنة  أو يضيف قيمة ما. اللجنة أنه يخدم المصلحة ىحسبما تر

 التي تراها مناسبة. 

 لكتروني. على موقع الشركة اإلوتنشره هذا الميثاق  اإلطاّلع على تتيح اللجنة 

 لمكافآتسياسة ا 15.2.1

 :مكافآتولوائحه التنفيذية، سياسة ال نظام السوق الماليةحكام قانون الشركات وأب خاللدون اإلب

  مع استراتيجية الشركة وأهدافها. طابقةمتتكون 

 تحقيق نجاح الشركة وتنميتها  ىالتنفيذية عل ةداربهدف تشجيع أعضاء المجلس واإل المكافآتوفير عمل على تت

 باألداء طويل األجل. مرتبطاً  المكافأةبجعل الجزء المتغير من  ؛سبيل المثال ىطويلة األجل، وذلك عل

  لوظيفي، الواجبات والمسؤوليات، المؤهالت التعليمية، الخبرة العملية، ا ىأساس المستو ىعل المكافأةتحدد

 .األداء ىالمهارات ومستو

  المخاطر التي تواجهها الشركة. ىمع حجم وطبيعة ومستوناسقة متتكون 

 ب المزايا التي تتميز بها هذه تجنّ وت ،المكافآتممارسات الشركات األخرى فيما يتعلق بتحديد  تراعي

 والتعويضات. المكافآتفي  ةرما يؤدي إلى زيادات غير مبرّ مالمقارنات 

  ةمبالغالهم دون بهم وتحفزّ  تحتفظب المهنيين الموهوبين وجذت. 

  فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة. مكافآتوال اتالترشيح ةعدادها بالتنسيق مع لجنإيتم 

  قد حددت  المكافآتن هذه أقّر بأدادها إذا أو المطالبة باستر المكافآتمراعاه الحاالت التي ينبغي فيها تعليق

استعمال  ةساءإمن أجل منع التنفيذية،  ةدارقدمها أحد أعضاء المجلس أو اإل ةإلى معلومات غير دقيق اً استناد

 .ةغير مستحق مكافآت ىحصول علللسلطه ال

 أو اشترتها الشركة. حديثاً  ةالتنفيذية، سواء كانت صادر ةدارتنظيم منح أسهم الشركة ألعضاء المجلس واإل 
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 اللجنة تشكيل وعمليات  15.3

وال  كحد  أدنى بحيث يكون على األقل عضوين من أعضاء اللجنة مستقلينأعضاء ال يقل عن ثالثة  ماتتألف اللجنة م

يجب أن يتبع كل اجتماع للجنة تقرير يفّصل نتائج االجتماع ويُرفع  اللجنة رئيس مجلس اإلدارة. هذه رأسيمكن أن ي

، بما في ذلك مكافآتوال اتالئحة للجنة الترشيح ؛المجلس ةلتوصي وتصدر الجمعية العامة، وفقاً . مجلس اإلدارةإلى 

أعضاء اللجنة من قبل  يتم تعيين. مكافآتهاعضويتها و ةقة باختيار أعضائها، ومدإجراءاتها وواجباتها وقواعدها المتعلّ 

 بما يراه. حس مجلس اإلدارةيعزلهم يمكن أن و مجلس اإلدارة،

 

سوق كافة أعضاء اللجنة متطلبات االستقاللية والخبرة طبقاً لمتطلبات اللوائح النظامية ولوائح يجب أن تتوفر في 

مدى استقاللية عضو اللجنة طبقاً لمتطلبات اللوائح أعاله. وعلى الرغم  كل سنة مجلس اإلدارةالمرعية. يحدد  المال

فات اللجنة نافذة ولن تُعتبر غير سارية بسبب ، فستكون كافة تصرّ عضوية اللجنةشروط ومتطلبات مما ورد هنا حول 

  عدم الوفاء بأي من المتطلبات المذكورة أعاله لحظة وقوع تلك التصرفات.

 

جنة عبر لأو يعيُنه أعضاء ال مجلس اإلدارةيعمل أحد أعضاء اللجنة كرئيس للجنة وسيتم تعيين هذا الشخص من قبل 

 ألغلبية أعضاء اللجنة. ي إيجابتصويت 

 

من أعضاء اللجنة. تجتمع  أي عضوين اثنينطلب  على بناءً تجتمع اللجنة في األوقات التي يحددها رئيس اللجنة أو 

قل. ال يجوز ألشخاص آخرين عدا أعضاء اللجنة حضور اجتماعات اللجنة إالّ األعلى في السنة  تين اثنتيناللجنة مر

مجلس اإلدارة، ويتم  أمين سراجتماعات اللجنة بمساعدة  جدول أعمالبموجب دعوة من اللجنة. يعد رئيس اللجنة 

تاريخ انعقاد  ل منعلى األقأسبوع واحد قبل  جدول أعمال االجتماعات على األعضاء -عملياً  ما أمكن ذلككل -توزيع 

 االجتماع. 

 

الحاضرين النصاب القانوني لالجتماع. األعضاء بية أغلشكل تو ،كافة اجتماعات اللجنةرئاسة رئيس اللجنة  يتولّى

كل عضو باللجنة سيكون له صوت واحد. وأغلبية النصاب القانوني في أي اجتماع يمكنهم التصرف بالنيابة عن 

اجتماعاتها إلى مجلس إدارة الشركة. عن رير اتقال رفعوقائع االجتماعات وت ةعكس كافت تسجالبتحتفظ اللجنة اللجنة. 

إجماع عبر ويجوز لهم التصرف  (الفيديوالتصوير المرئي )الهاتف أو مؤتمرات عبر عن بعد يجوز للجنة االجتماع 

 . متفق عليه كتابة ً

 

ولها حق الوصول إلى سجالت متعلقة بعملها لتحقيق في أية مسألة با، اللجنة مخولة اإلشرافي في أدائها لدورها الرقابي

مراجعين خارجيين أو  ومهنيين أن يستشارياأو  ينمستشار في استخدامولها الحق  ،ودفاتر ومرافق وأفراد الشركة

بنوك االجتماع بال للجنة أيضاً تلك المصروفات. يجوز  سدادتتحمل الشركة على أن تنفق مصروفات لهذا الغرض أن 

ها أو الجتماع معل -ويجوز للجنة أن تطلب  .والمؤسسات االستثمارية والمحللين الماليين الذين تتعامل معهم الشركة

المحاسبين  وللشركة أقانوني المستشار الشركاتها التابعة أو بالشركة أو بأو موظف  ديرمأي  – مع أي من أعضائها

 للشركة.  القانونيين

 

بواجباتها  مأو مستشارين آخرين حسبما تراه للقيااستخدام أية مؤسسة بحثية/استقصائية يكون للجنة أيضاً صالحية 

تلك  سدادوإلزام الشركة ببذلك المتصلة وشروط التعاقد ويكون لها كامل الصالحية العتماد األتعاب  ،لياتهامسؤوو

 األتعاب.

 

والتزام  داءأل اً اللجنة تقييم رير. يشمل تقمجلس اإلدارةنتائج التقييم إلى عن  هاوترفع تقريركل سنة ها ئتقيّم اللجنة أدا

 تجاه أنشطة اللجنة.اللجنة كل من أعضاء 
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 اللجنة عضاءأ تآمكاف 15.4

من قبل العضو. تكون مكافأة أعضاء  ساسيةشروط األتوفرت اليحق ألعضاء اللجنة الحصول على تعويض سنوي إذا 

، ويتم تقديمها موميةعضاء كما أقرتها الجمعية العاللجنة وفقاً لمجلس اإلدارة ولجنة مجلس اإلدارة وسياسات مكافأة األ

 ضمن المعايير التي يسمح بها القانون واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

 والتعديالت المراجعة 15.5

المجلس ، حيث أّن بموافقة المجلس لمراجعميثاقها ااً وتوصي بعد ذلك ذ وتراجع ميثاقها سنويّ تنفّ أن  اللجنة يجب على

 في المقابل يرفع الميثاق ليتم اعتماده في اجتماع الجمعية العامة.
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 ميثاق اللجنة التنفيذية   16

 الغــرض 16.1

التابعة لمجلس إدارة الشركة هو مساعدة  –ويُشار إليها هنا وفيما يلي بـ )"اللجنة"(  –الغرض من اللجنة التنفيذية 

ضة لها من قبل مجلس اإلدارة والقيام بالمهام واألنشطة حسب الصالحيات المفوّ  ،المجلس في االضطالع بمسؤولياته

 وذلك لتسهيل عمليات الشركة. 

 
 اللجنة ولياتؤمس 16.2

كإرشادات هذه الوظائف  تحديد . يتمارة للجنة في أداء مسؤولياتهأنشطة متكرّ بمثابة يجب أن تكون الوظائف التالية 

 للظروف. نظراً ه اإلرشادات من هذتغيّر الشركة قد مع أخذ باالعتبار أن 

 

ضة لها من قبل مجلس اإلدارة الصالحيات المفوّ  حسبمساعدة المجلس في أداء األنشطة والمهام بتقوم اللجنة  •

 وذلك لتسهيل عمليات الشركة . 

 ،مساعدة المجلس في تطوير أهداف الشركة االستراتيجية الرئيسية واستراتيجيات االستثماربتقوم اللجنة   •

 لموافقة.االمجلس  على ويجب

يد ما إذا كانت لتحد ،ألداء الشركة وبشكل دوري ةاستراتيجي مراجعةمساعدة المجلس في بتقوم اللجنة   •

 .بعيدعلى المدى القصير وال هاتحقيق أهدافب قامتالشركة 

 تقوم اللجنة بمراقبة األداء المالي والتشغيلي للشركة. •

مع استراتيجيات  شياً اجميع القرارات االستثمارية الكبرى، وذلك تم على الموافقةو المراجعةتقوم اللجنة ب •

 الشركة المعتمدة.

أو إعادة هيكلة أي مشروع مشترك أو شراكة بما في ذلك أي نفقات مرتبطة  شكيلتكون اللجنة مسؤولة عن ت  •

 بها.

دارة بطريقة اإلإعادة تنظيم الشركة والتي ستتم إحالتها إلى مجلس في حال توصي اللجنة بعمليات الدمج  •

 ة.سريّ 

 في المشاريع التي تقوم بها الشركة. رين المشاركينتجاري/المطوّ الشريك ال اتتستعرض اللجنة قدر •

 الموكلةتماد عاال صالحيات و لها الموكلة المهامالمجلس في أداء  اتصالحيات وسلطباللجنة  تتمتع نأ يجب  •

 لها من قبل المجلس باستثناء ما يلي:

 الموافقة على الميزانية السنوية. 

 الدورية السنوية الماليةالموافقة على التقارير. 

 للشركة ةالموافقة على خطط العمل اإلاستراتيجي. 

 

 المقبل. اللجنة إلى مجلس اإلدارة في اجتماعهم قراراتيجب أن ترفع   •

حسب ما تقتضي الحاجة  االستشاريين وغيرهم من المستشارينبالحتفاظ ا بصالحيات التمتع يجب على اللجنة •

 قيام بواجباتها.للوالضروري 

االجتماعية  ةسؤولي"للمإدارة الشركة بمناسبة إلى المجلس فيما يتعلق التوصيات الم ستعرض اللجنة وتقدت •

 لمجتمع والبيئة.واالموظفين متعلة بالو ة"لشركل

 ".ةتقوم اللجنة بمراقبة االمتثال لسياسات الشركة فيما يتعلق "بالمسؤولية االجتماعية للشرك  •

الجتماعية والبيئية المهمة/الرئيسية وتقييم اإلدارة السليمة االمخاطر ؛ارة التنفيذيةاإلدتحدد اللجنة بالتعاون مع   •

 .خاطرالم تلكل
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الشركة على سمة الحوار والتواصل مع جميع أصحاب المصلحة ذات الصلة فيما  افظاللجنة أن تح ضمنت  •

 .ةيتعلق بقضايا المسؤولية االجتماعية للشرك

 .اإلدارة مجلس قبل من اَخر إلى وقت من مهام من هاإلي يوكل ما حسب وذلكى أخرتؤدي اللجنة أنشطة   •

 للشركة. اإللكترونيعلى الموقع  على اللجنة التأكد من أن هذا الميثاق متاحاً  يجب  •

 
 اللجنة وعملياتتشكيل  16.3

 حجم اللجنة 

 التنفيذيين وغير التنفيذيين. من أعضاء مجلس اإلدارة خمسة وال يزيد عن يجب أن تتألف اللجنة مما ال يقل عن ثالثة
 

 التقارير لمجلس اإلدارة  رفع

 يجب أن يتبع كل اجتماع للجنة تقرير يفّصل نتائج االجتماع ويُرفع إلى مجلس اإلدارة. 

 اللجنة أعضاء تعيين 

يعزلهم ويمكن أن  ت،آعلى توصية لجنة الترشيحات والمكاف بناءً  يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة،

 . يمكن إعادة تعيين أعضاء اللجنة من قبل المجلس بعد انقضاء فترة الثالث سنوات.مناسباً  مجلس اإلدارة حسبما يراه

 اللجنة رئيس تعيين 

يعمل أحد أعضاء اللجنة كرئيس للجنة وسيتم تعيين هذا الشخص من قبل مجلس اإلدارة أو يعينه أعضاء اللجنة عبر 

 أعضاء اللجنة. تصويت إيجابي ألغلبية 

 اللجنة  إجتماعات 

تمع على طلب أي عضوين اثنين من أعضاء اللجنة. تج بناءً تجتمع اللجنة في األوقات التي يحددها رئيس اللجنة أو 

مرات في السنة. ال يجوز ألشخاص آخرين عدا أعضاء اللجنة حضور اجتماعات اللجنة إالّ بموجب دعوة ستة  اللجنة

جدول أعمال  - كلما أمكن ذلك عملياً  -، ويتم توزيع لجنة جدول أعمال اجتماعات اللجنةال من اللجنة. يعد رئيس

 االجتماعات على األعضاء قبل تاريخ انعقاد االجتماع. 

ى رئيس اللجنة رئاسة كافة اجتماعات اللجنة، وتشكل أغلبية األعضاء الحاضرين النصاب القانوني لالجتماع. يتولّ 

ن له صوت واحد. وأغلبية النصاب القانوني في أي اجتماع يمكنهم التصرف بالنيابة عن كل عضو باللجنة سيكو

اللجنة. تحتفظ اللجنة بسجالت تعكس كافة وقائع االجتماعات وترفع التقارير عن اجتماعاتها إلى مجلس إدارة الشركة. 

تصرف عبر إجماع و( ويجوز لهم اليجوز للجنة االجتماع عن بعد عبر مؤتمرات الهاتف أو التصوير المرئي )الفيدي

 . متفق عليه كتابة
 

 اللجنة تقييم 

والتزام  داءأل اً اللجنة تقييم رير. يشمل تقمجلس اإلدارةنتائج التقييم إلى عن  هاوترفع تقريرسنوياً ها ئتقيّم اللجنة أدا

 تجاه أنشطة اللجنة.اللجنة كل من أعضاء 
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 أخرى  عتباراتا 

الرقابي اإلشرافي، اللجنة مخولة بالتحقيق في أية مسألة تنمو إلى علمها ولها حق الوصول إلى في أدائها لدورها 

سجالت ودفاتر ومرافق وأفراد الشركة، ولها الحق في استخدام مستشارين أو استشاريين مهنيين أو مراجعين 

 فات. يجوز للجنة أيضاً خارجيين أو أن تنفق مصروفات لهذا الغرض على أن تتحمل الشركة سداد تلك المصرو

 -االجتماع بالبنوك والمؤسسات االستثمارية والمحللين الماليين الذين تتعامل معهم الشركة. ويجوز للجنة أن تطلب 

أي مدير أو موظف بالشركة أو بشركاتها التابعة أو المستشار القانوني  –لالجتماع معها أو مع أي من أعضائها 

 يين للشركة.المحاسبين القانونللشركة أو 

 
 عضاء اللجنة أ تآمكاف 16.4

يحق ألعضاء اللجنة الحصول على تعويض سنوي إذا تم استيفاء شروط األهلية من قبل العضو. تكون مكافأة أعضاء 

اللجنة وفقاً لمجلس اإلدارة ولجنة مجلس اإلدارة وسياسات مكافأة األعضاء كما أقرتها الجمعية العامة، ويتم تقديمها 

 .التي يسمح بها القانون واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعوديةضمن المعايير 

 
  والتعديالت المراجعة 16.5

المجلس حيث أن المجلس. راجع لموافقة ياً وتوصي بعد ذلك ميثاقها المذ وتراجع ميثاقها سنوتنفّ يجب على اللجنة أن  

 العامة.في المقابل يرفع الميثاق ليتم اعتماده في اجتماع الجمعية 
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حوكمة الشركة  دليل  

 إدارة المخاطر ميثاق لجنة 17

 الغرض 17.1

ـ )"اللجنة"(  – الغرض من لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس إدارة الشركة هو مساعدة  –ويُشار إليها هنا وفيما يلي ب

والقيام بالمهام واألنشطة حسب الصالحيات المفوضة لها من قبل مجلس اإلدارة  ،المجلس في االضطالع بمسؤولياته

ة الحاليللمخاطر  لشركةاعن اإلشراف وتقديم المشورة إلى مجلس اإلدارة بشأن تعرض  ةً كون مسؤولت كما عليها أن

 واستراتيجية المخاطر المستقبلية. تقوم اللجنة بتقديم المشورة وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن ما يلي:

 

   تحمل  منالحّد بعين االعتبار ستراتيجية المستقبلية، مع األخذ المخاطر من أجل االقدرة الشركة على تحمل

والمراجع  مراجعةمخاطر اإلجمالية للمجلس والمركز المالي الحالي للشركة، واالستفادة من عمل لجنة الال

 .الخارجي، وقدرة الشركة على إدارة مخاطر الرقابة ضمن االستراتيجية المتفق عليها

  ومراقبتها واإلبالغ عنهانظام وبرنامج إدارة المخاطر بهدف تحديد المخاطر وقياسها. 

 ستراتيجية مع الرغبة في المخاطرة لدى مجلس اإلدارة.توافق اال 

 .تعزيز ودمج ثقافة التوعية بالمخاطر داخل الشركة 

  ًاإلشراف على وظيفة إدارة المخاطر يجب على اللجنة أيضا. 

 
 مسؤوليات اللجنة  17.2

 فإن واجبات لجنة المخاطر هي: ،بموجب أي قرار من مجلس اإلدارة

 تحديد المخاطر التي قد تعرض الشركة للخطر والحفاظ على المخاطر المقبولة للشركة.• 

 اإلشراف على نظام إدارة المخاطر وتقييم فعاليتها.• 

شراف على تنفيذها، ومراجعتها وتحديثها على أساس واإلارة المخاطر للشركة، إلدتحديد استراتيجية شاملة • 

 مراعاة التطورات الداخلية والخارجية للشركة. اللمنتظم من خ

 مراجعة سياسات إدارة المخاطر.• 

 .(التحمل اختبارات إجراء عبر)مثالً  دوري بشكل لها تعرضها و المخاطر تحمل على الشركة قدرة تقييم إعادة• 

 إجراءات إلدارتها.تقديم تقارير إلى المجلس عن تفاصيل التعرض للمخاطر والتوصية باتخاذ • 

 تقديم المشورة للمجلس حول القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر.• 
 

  اللجنة وعمليات تشكيل 17.3

 اللجنة حجم

يرأسهم عضو غير تنفيذي، ويتمتع أعضاؤها بمعرفة مالية وإدارة أعضاء ف اللجنة مما ال يقل عن ثالثة يجب أن تتأل

 مخاطر مناسبة.
 

 التقارير لمجلس اإلدارة  رفع

 يجب أن يتبع كل اجتماع للجنة تقرير يفّصل نتائج االجتماع ويُرفع إلى مجلس اإلدارة. 
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حوكمة الشركة  دليل  

 اللجنة أعضاء تعيين 

ويمكن أن يعزلهم  ت،آعلى توصية لجنة الترشيحات والمكاف بناءً  يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة،

 يمكن إعادة تعيين أعضاء اللجنة من قبل المجلس بعد انقضاء فترة الثالث سنوات.مجلس اإلدارة حسبما يراه. 

 اللجنة رئيس تعيين 

يعمل أحد األعضاء غير التنفيذيين كرئيس للجنة. يتم تعيين رئيس اللجنة من قبل المجلس أو في حالة عدم وجود مثل 

 اللجنة.هذا التعيين ، يتم اختياره بالتصويت اإليجابي لغالبية أعضاء 

 اللجنة  جتماعاتا 

اجتماع . ال يجوز عقد تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل ستة أشهر عل األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك

 لجنة إدارة المخاطر دون حضور ثلثي أعضائها. يتم اتخاذ القرارات من قبل غالبية األعضاء.

تصرف عبر إجماع الهاتف أو التصوير المرئي )الفيديو( ويجوز لهم اليجوز للجنة االجتماع عن بعد عبر مؤتمرات 

 . متفق عليه كتابة

 عضاء اللجنة أ تآمكاف 17.4

يحق ألعضاء اللجنة الحصول على تعويض سنوي إذا تم استيفاء شروط األهلية من قبل العضو. تكون مكافأة أعضاء 

كافأة األعضاء كما أقرتها الجمعية العامة، ويتم تقديمها اللجنة وفقاً لمجلس اإلدارة ولجنة مجلس اإلدارة وسياسات م

 .ضمن المعايير التي يسمح بها القانون واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية

 
 والتعديالت  المراجعة 17.5

ويقوم المجلس. راَجع للحصول على موافقة بعد ذلك ميثاقها الم رفعذ وتراجع ميثاقها سنوياً وتتنفّ يجب على اللجنة أن  

ة.اجتماع الجمعية العامفي رفع الميثاق ليتم اعتماده ب بدورهالمجلس 
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 لجنة االستثمار  ميثاق
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حوكمة الشركة  دليل  

 لجنة االستثمارميثاق  18

 الغرض 18.1

هو مساعدة التابعة لمجلس إدارة الشركة  –ويُشار إليها هنا وفيما يلي بـ )"اللجنة"(  –االستثمار الغرض من لجنة

، ورصد مالت االستثمارية واإلشراف عليها، والموافقة على المعارر سياسات واستراتيجيات االستثماالمجلس في تطوي

ستثمار بصياغة السياسات األداء االستثماري للشركة مقابل االستراتيجيات والقوانين واللوائح المحددة. تقوم لجنة اال

 ، ووضع مبادئ توجيهية استثمارية لتعزيز تلك السياسات.دارةاإل، شريطة موافقة مجلس ثمارية العامة للشركةستالا

 
 مسؤوليات اللجنة  18.2

 ى اللجنة المهام والمسؤوليات التالية:تتولّ 

 .صياغة سياسة االستثمار ومراجعة تنفيذها على أساس ربع سنوي •

 .التوصية للمجلس بفرص استثمارية مختلفة •

 .استعراض أداء كل فئة من فئات األصول •

 .رصد المخاطر الشاملة لسياسة االستثمار •

 .تقديم تقرير مراجعة األداء إلى مجلس اإلدارة •

، وتصنيف الديون ونسب الديون وتقديم جعة االستراتيجية المالية للشركة، بما في ذلك نوعية الديونمرا •

 توصيات إلى مجلس اإلدارة.

شطة االستثمار لمتطلبات تنظيم االستثمار الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ضمان امتثال جميع أن •

 .وأي قوانين وأنظمة أخرى معمول بها

 
 تشكيل وعمليات اللجنة  18.3

 اللجنة حجم

 تنفيذيينو مستقلين أعضاء من على موافقة مجلس اإلدارة ل بناءً شكّ ثالثة أعضاء على األقل. تُ تتكون لجنة االستثمار من 

أن يكون لديهم بشكل جماعي الخبرة الكافية لفهم القضايا المهمة المتعلقة بسياسة االستثمار. كما  ويجب ،تنفيذيين وغير

يجب على اللجنة التأكد من أن جميع األفراد الذين يجرون أنشطة االستثمار ويرصدونها لديهم مستويات كافية من 

 المعرفة والخبرة.

  التقارير لمجلس اإلدارة رفع

. يشمل التقرير للجنة تقدم لجنة االستثمار تقاريرها إلى مجلس اإلدارة في أقرب اجتماع مقرر للمجلس بعد كل اجتماع

 جميع اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة إن وجدت.

 اللجنة أعضاء تعيين 

ويمكن أن يعزلهم مجلس  ت،آعلى توصية لجنة الترشيحات والمكاف بناءً  يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة،

 اإلدارة حسبما يراه. يمكن إعادة تعيين أعضاء اللجنة من قبل المجلس بعد انقضاء فترة ثالث سنوات.
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حوكمة الشركة  دليل  

 اللجنة رئيس تعيين 

يعمل أحد األعضاء غير التنفيذيين كرئيس للجنة. يتم تعيين رئيس اللجنة من قبل المجلس أو  في حالة عدم وجود مثل 

 يتم اختياره بالتصويت اإليجابي لغالبية أعضاء اللجنة. ؛هذا التعيين

 اللجنة  جتماعاتا 

دون حضور ثلثي أعضائها.  االستثمارلجنة  اجتماع تجتمع اللجنة دوريًا أربع مرات على األقل كل عام. ال يجوز عقد

 يتم اتخاذ القرارات من قبل غالبية األعضاء.

تصرف عبر إجماع الهاتف أو التصوير المرئي )الفيديو( ويجوز لهم اليجوز للجنة االجتماع عن بعد عبر مؤتمرات 

 . متفق عليه كتابة

 عضاء اللجنة أت آمكاف 18.4

يحق ألعضاء اللجنة الحصول على تعويض سنوي إذا تم استيفاء شروط األهلية من قبل العضو. تكون مكافأة أعضاء 

تها الجمعية العامة، ويتم تقديمها مكافأة األعضاء، كما أقرّ اللجنة وفقاً لمجلس اإلدارة ولجنة مجلس اإلدارة وسياسات 

 .ضمن المعايير التي يسمح بها القانون واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية

 
 المراجعة والتعديالت  18.5

المجلس حيث أّن  المجلس.راجع لموافقة ذ وتراجع ميثاقها سنوياً وتوصي بعد ذلك ميثاقها المتنفّ يجب على اللجنة أن  

 في المقابل يرفع الميثاق ليتم اعتماده في اجتماع الجمعية العامة.
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حوكمة الشركة  دليل  

  المصالح تضارب بسياسة بااللتزام التعهد

وواجباتي أعترف أنا، ________، بصفتي عضو في مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني بأّن مهامي 

 ما يلي: ينبغي أن تتضمن

  المشاركة وبصورة منتظمة في اجتماعات مجلس اإلدارة، وتقديم رأي مستقل فيما يخص جميع األمور

 ليتها ومواردها ... إلخ.مسؤوستراتيجية بما في ذلك سياسة الشركة واال

  ّجهد من أجل الحرص على مصلحة الشركة. ف بحسن نية مع بذل أقصىالعمل والتصر 

  األولوية لمصالح الشركة في حالة تضارب المصالح.أن أضمن أن يتم إعطاء 

 ينبغي على المدير أن: ألفضل معايير حوكمة الشركات، كما أنني أقر أيضاً بأنه وفقاً 

(iيكشف للمجلس عن أي تضارب حقيقي ) ًفي المصالح كان أو محتمالً  ا. 

(ii أن يقوم على وجه السرعة وبشكل رسمي بإخطار المجلس بأي صفقة مع ) األطراف المقترحة ذات الصلة

في أسرع وقت يتبين له فيه ذلك والحصول على موافقة المجلس قبل الدخول في الصفقة المشترك فيها الطرف 

 ذو العالقة.

األمر بعد ذلك  فإنّ  بمجرد أن يقوم عضو ما بإخطار مجلس اإلدارة باحتمالية حدوث تضارب في المصالح،

 ارة التخاذ قرار بكيفية التعامل مع ذلك. هذا يمكن أن يكون من خالل: سيكون متروكاً لرئيس مجلس اإلد

( الطلب من عضو مجلس اإلدارة المتنازع أن يشارك في المناقشات ولكن أن يمتنع عن التصويت على 1

 القرار. 

 رار. ( الطلب من عضو مجلس اإلدارة المتنازع بعدم المشاركة في المناقشة وأن يمتنع عن التصويت على الق2

 ( الطلب من عضو مجلس اإلدارة المتنازع مغادرة قاعة المجلس أثناء المناقشات الخاصة بنقاط الخالف.3

مجلس اإلدارة الذين لديهم تضارب في المصالح عدم المشاركة في المناقشات  أعضاء من المفهوم أنه ينبغي على

تناع عن التصويت على مثل نقاط الخالف تلك وكما ينبغي عليهم االم الخاصة بالصفقات التي هم أطراف فيها،

 بعد إخطار مجلس اإلدارة.

 سماال 

 التوقيع 

 التاريخ 
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 بالتزام بالسّرية  التعهّد
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حوكمة الشركة  دليل  

 ةد بالسريّ التعهّ 

اتحاد الخليج للتأمين شركة أو الحساسة خالل فترة عملك لصالح \يمكنك الحصول على بعض المعلومات السرية

أو شفهية أو بأي وسيلة أخرى( من قبل أو  وهو ما يعني أن أي معلومات يتم الحصول عليها )سواء مكتوبة،التعاوني 

أو أعضاء مجلس إدارتها بما في ذلك دونما حصر أي لموظفيها اتحاد الخليج للتأمين التعاوني شركة بالنيابة عن 

أو استثماراتها ومنهجياتها و أنظمتها وعملياتها و اتحاد الخليج للتأمين التعاوني شركة معلومات متعلقة بمنتجات 

الشؤون  التجارية أو فرص السوق واألعمال التجارية أوررتها و طريقة التسعير أو األسراخططها أو نواياها و خب

معلومات وردت  ةنه ينبغي عليك أن تحافظ على أيأواتحاد الخليج للتأمين التعاوني لشركة  مالية هي ملكية حصريةال

 فإنه ال يحق لك: لك في سرية تامة. وبالتالي،

سواء كنت عضو في مجلس  ،اتحاد الخليج للتأمين التعاوني شركة أ( الكشف عن المعلومات السرية/ أو الحساسة عن 

 ال. أم شركةالإدارة 

 ب( االستخدام غير الصحيح للمعلومات السرية/ أو الحساسة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

 .اتحاد الخليج للتأمين التعاوني شركة ج( الكشف عن مثل هذه المعلومات التي قد تؤثر على سمعة وصورة 

 .سرية/ أو حساسةد( أن تضع نفسك موضع الشخص الذي يمكن أن يستفيد من كشفك عن معلومات 

ه( أن تستفيد أو أن يظهر أنك قد تستفيد من المعلومات التي ال يمكن الوصول إليها من قبل العامة والتي قد حصلت 

 .اتحاد الخليج للتأمين التعاوني شركة أنت عليها أثناء المدة التي عملت بها في مجلس إدارة 

رية بعد االستقالة أو بعد أن تمت إقالته من مجلس اإلدارة ينبغي أي شخص ال يحترم أو يلتزم بهذه االتفاقية لحفظ الس

اتحاد الخليج شركة عليه أن يقر بموجب هذا أن الكشف عن المعلومات السرية/ أو الحساسة سيؤدي إلى ضرر ب

نونية ال يمكن إصالحه، وأنه لدى الشركة الحق في تطبيق حقوقها الشرعية واتخاذ اإلجراءات القاللتأمين التعاوني 

 ضد أي شخص مخالف.

لقد قرأت وفهمت جميع بنود هذه االتفاقية لحفظ السرية. وتوقيعي أدناه يقر بموافقتي على التصرف بطريقة مهنية في 

 ة.اسة التي تم الحصول عليها بطريقة سريّ جميع األوقات، والحفاظ على جميع المعلومات السرية/ أو الحسّ 

 

 سماال 

 التوقيع 

 التاريخ 
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حوكمة الشركة  دليل  

 المصالح تضارب عن فصاحاإل

، لدي تعارض المصالح التعاوني للتأمين الخليج اتحادفيما يتعلق بخدمتي كعضو مجلس إدارة في مجلس إدارة شركة 

 المحتمل التالي:

 لشركة أخرى. منتسبأنا 

أو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خدمات، أو يزايد لطرح عروض أسعار، ي طرف آخر يقدم لبائع أو ألو أمورد ل تابعنا أ

 اتحاد الخليج للتامين التعاوني و/ أو الشركات التابعة له. شركةفي المعامالت التجارية ، واالتفاق ، واالستثمار مع 

 أواجه معامالت تجارية أو معاملة مع بائع أو مورد أو طرف آخر مما قد يؤدي إلى فائدة لي.

و/ أو الشركات  التعاوني للتأمين الخليج اتحادمصلحة في شراء خدمات من شركة  نالدي أو شخص )أشخاص( أرتبط بهمأنا 

 .التابعة لها

 و/ أو الشركات التابعة لها. التعاوني للتأمين الخليج اتحادأنا مرتبط بأي من موظفي شركة 

: خرىأ

______________________________________________________________________ 

يرجى تقديم تفاصيل عن النزاع المحتمل الناشئ عن الحالة المذكورة أعاله فيما يتعلق بالمعاملة المعنية )مثل طبيعة 

 :الخدمة / المعاملة ، إذا كان الشخص التابع متورطًا، وهوية الشخص المنتسب إليه وعالقتك مع ذلك الشخص(

 

 

 

هو كامل وصحيح وفقًا لمعلوماتي وإيماني. لن أشارك في المناقشة ؤكد بموجب هذا أن الكشف الذي تم تقديمه أعاله أ

واتخاذ القرار في هذا الشأن. أوافق على أنه إذا أصبحت على علم بأي معلومات قد تشير إلى أن هذا الكشف غير 

 .دقيق أو أنني لم ألتزم بسياسة تضارب المصالح ، فسأبلغ رئيس مجلس اإلدارة على الفور

 

 

أي شركة أو مؤسسة تجارية أو منظمة غير  :المقربين الوثيقين ،األخت ،األخ ،األب ،األم ،الطفل ،يشير المنتسب إلى ما يلي: الزوج

فيها مصلحة كبيرة  هيكون لدي جهةأي  :شترك في اإلدارة أو يتم توظيفه من قبلي ،شريك ،عضو مجلس إدارة ،عمل فيها كموظفيربحية 

 .أو بصفة مماثلة مؤتمنعمل فيها كيالتي الجهة أو 

  االسم

  التوقيع

  التاريخ



 

(د) ملحق  

 

 

اإلقرار بحقوق المساهمين و 

أصحاب المصالح 



             
 
 

 
 

   181  

 

حوكمة الشركة  دليل  

 المساهمين وأصحاب المصالحاإلقرار بحقوق 

اتحاد الخليج للتأمين التعاوني شركة في مجلس إدارة  بصفتي عضواً  ____،________________أقر أنا ____

و التي ينص عليها القانون أو من خالل االتفاقات  وأعترف بحقوق جميع المساهمين المذكورة في إطار العمل هذا

الفعال بين الشركة ومساهميها لخلق ثروة للشركة وفرص العمل واستدامة المؤسسة ن أقوم بدعم التعاون أالمشتركة و

 المالية بصورة سليمة متضمناً ما يلي:

  أن أقوم بحماية حقوق المساهمين في حصة األرباح القابلة للتوزيع، وحصتهم من األصول عند التصفية وحقهم

 في التصرف في األسهم.

  المساهمين والمشاركة في الجمعية العمومية، وأن يتم تقديم معلومات كافية أن أقوم بتسهيل عملية تصويت

 قبل وبعد انعقاد الجمعية العمومية.

  مور الخاصة بالمساهمين بدقة وفي الوقت المناسب.األأن أضمن بأن يتم الكشف عن جميع 

 بار مصلحة أصحاب أن أضمن بأن تتم إدارة الشركة بما فيه مصلحة للمساهمين ككل مع األخذ في االعت

 المصالح اآلخرين.

  حترم حقوق اإلنسان وحقوق الموظفين .أأن أقوم بتوفير ظروف عمل صحية و آمنة، و أن 

 

لرغبة المساهمين وبالثقة الكاملة وااللتزام  د بأن ألتزم بأعلى المعايير األخالقية وفقاً أتعهّ  وبصفتي عضو في المجلس،

 من أجل بناء عالقة صحية مع مساهميها. للشركة اناألساسي نالتام هما العامالتجاهها. حيث أن الثقة و االلتزام 

 

 سماال 

 التوقيع 

 التاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(هق )ملح  

 

 

بنزاهة التعّهد بأداء األعمال 

ومصداقية
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حوكمة الشركة  دليل  

 التعهد بأداء األعمال بنزاهة ومصداقية

بع السلوك الصحيح تّ أوأن  هل أن أعمل وفقاً الملحق بموجب هذا  _______،______________أتعهد أنا _____

ل عن مسؤو. حيث أنني اتحاد الخليج للتأمين التعاوني لشركة  واألدوار و المسؤوليات المطلوبة في إطار الحوكمة

للسلوك، وأن أؤدي عملي. كما أنني أتعهد بالعمل و االلتزام بأعلى مستويات النزاهة  الشركةفهم واتباع قانون 

والرعاية و االجتهاد في العمل والمعايير األخالقية في مجال األعمال طوال فترة خدمتي مع الشركة وأال أتساهل مع 

مجلس اإلدارة أو أي طرف ثالث يتعامل مع الشركة. وباإلضافة  أي مخالفات غير أخالقية من الموظفين، و أعضاء

 :إلى ذلك فإنني أتعهد بـ

 بأن اتخذ قرارات بحسن نية وألغراض مناسبة. 

 بأال يكون لي أي مصلحة شخصية مادية في موضوع القرار. 

  بأنه مناسببأن أتخذ الخطوات الالزمة إلبالغ نفسي بموضوع القرار إلى الحد الذي أجده معقول وأعتقد. 

 هو في مصلحة الشركةبأن القرار لنحو الذي أجده معقوالً أن أثق على ا. 

وأتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفاتي، و أتفهم اتحاد الخليج للتأمين التعاوني شركة أقر بأهمية اتباع إطار حوكمة 

ذكر في محتواه بما في ذلك اإلقالة من  يتم اتخاذها في حالة عدم التزامي بما أن اإلجراءات االنضباطية المالئمة قد

 .اتحاد الخليج للتأمين التعاوني لشركة  المجلس عند انتهاك قانون السلوك

 

 سماال 

 التوقيع 

 التاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(وحق )لم  

 

 

شركة مبادئ حوكمة بتعّهد ال

   اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
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حوكمة الشركة  دليل  

  اتحاد الخليج للتأمين التعاوني شركة حوكمة التعهد بمبادئ 

بأن ألتزم بأنشطة وممارسات حوكمة الشركات  الملحق بموجب هذا ____،_____________أقر أنا ______

تعتمد على الممارسات  الشركة. حيث أن فلسفة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيشركة كما هو مبين في إطار حوكمة 

 الة.الشركات بصورة فعّ  تتفق تماما مع هيئة السوق المالية، مما يفيد بأن المجلس يشارك في اإلشراف على نشاط التي

كما أنني أنوي مراجعة هذه المبادئ وغيرها من جوانب إدارة الشركات من وقت آلخر و أنه ينبغي أن أقوم بعمل 

ات التي تعتبر ضرورية وبالقدر الالزم وفقاً لقوانين تعامالت األوراق المالية واألنظمة واللوائح المعمول بها التغيير

 .سوق المالي السعوديبال

 

 سماال 

 التوقيع 

 التاريخ 
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 مجلس اإلدارة تقويم
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حوكمة الشركة  دليل  

 اإلدارة مجلس تقويم

مجلس إدارة اتحاد الخليج للتامين التعاوني. ينقسم التقويم إلى قسمين  مهامالغرض من هذا القسم هو تقديم عرض مفصل ل

سنوية التي يجب الوفاء بها خالل كل ربع سنة، وتظهر األخيرة الواجبات المستمرة طوال  ربعمتداخلين، األول هو الواجبات 

 العام.

 يةالربع سنو مهامال

 ولاأل الربع

 
 المحاضر 

 .التصديق والموافقة على محضر االجتماع السابق 

  يتم إكمالها(.معالجة األمور الناشئة عن محضر االجتماع السابق )على سبيل المثال ، اإلجراءات التي لم 

 ستراتيجيةاال

 مراجعة النتائج المالية للسنة الكاملة 

 "تقييم حالة "االستمرارية 

 مراجعة الدستور / لمحة عن مجلس اإلدارة 

 جعل الترشيحات النتخاب / إعادة انتخاب مجلس اإلدارة 

  محاسب قانوني)إعادة( تعيين 

 األداء

 التوقيع على المدخالت للتقرير السنوي 

 ديرتقرير الم 

 بيان المخاطرة للمديرين 

 بيان أخالقيات المديرين 

 :األداء تقييم

 المجلس 

 هرئيس 

 اإلدارة التنفيذية 

 اللجان 
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حوكمة الشركة  دليل  

  الثاني الربع

  
  : المحاضر

 .التصديق والموافقة على محضر االجتماع السابق 

  لم يتم إكمالها(.معالجة األمور الناشئة عن محضر االجتماع السابق )على سبيل المثال ، اإلجراءات التي 

 :اللجان ذات الصلة باللجنة

 مراجعة ميثاق المجلس 

 اختصاصات لجنة المراجعة 

 تكوين لجنة المراجعة 

 ضمان التوجيه / التدريب للمديرين الجدد 

 استعراض أنشطة اللجنة الفردية 

 الربع الثالث

 
 :المحاضر

 .التصديق والموافقة على محضر االجتماع السابق 

  الناشئة عن محضر االجتماع السابق )على سبيل المثال ، اإلجراءات التي لم يتم إكمالها(.معالجة األمور 

 :ستراتيجيةاال

 مراجعة النتائج المالية نصف السنوية 

 ستمرارية"المراجعة تقييم "ا 

 :باللجنة الصلة ذات األنشطة

 استعراض أنشطة اللجنة الفردية 

 الرابع الربع

 
 :المحاضر

  على محضر االجتماع السابق.التصديق والموافقة 

 .)معالجة األمور الناشئة عن محضر االجتماع السابق )على سبيل المثال ، اإلجراءات التي لم يتم إكمالها 

 :األداء

 مراجعة واعتماد خطة العمل 
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حوكمة الشركة  دليل  

 مراجعة واعتماد الميزانية 

 مراجعة واعتماد تقييم المخاطر المتكاملة ذات األولوية 

  الرئيسيةتحديد مؤشرات األداء 

 :األنشطة ذات الصلة باللجنة

 استعراض أنشطة اللجنة الفردية 

  السنوية ملمهاا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلرشاد

 تعزيز الرؤية والمهمة والقيم• 

 األهداف واالستراتيجية والسياسةاعتماد • 

 تحديد مؤشرات األداء الرئيسية• 

 تعيين المدير اإلداري / اإلدارة التنفيذية• 

 استعراض تعريف المادية• 

 تحديد الرغبة في المخاطرة• 

 إنشاء صالحيات تنفيذية• 

 تفويض السلطة إلى اإلدارة التنفيذية• 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 
29    30   31                                

 ديسمبر
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 
29    30    

 نوفمبر
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

 أكتوبر
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 
29    30   

 سبتمبر

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 
29    30   31                            

 أغسطس
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 
29    30   31                                

 يوليو

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 
29    30   31                                

 مايو

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 
29    30                                   

 إبريل
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

 فبراير
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

  يونيو يناير
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 
29    30                                   

 مارس

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29    30   31                                 29    30   31                                 

29    30   31 
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حوكمة الشركة  دليل  

 اإلشراف

 االستراتيجيةاإلشراف على تنفيذ • 

 ممارسة المسؤولية ألصحاب المصلحة لممارسات األعمال والسلوك• 

 تحديد ومراقبة المخاطر التجارية• 

 مراجعة وتقييم نظم الرقابة• 

 استعراض األداء التشغيلي للمؤشرات المعمول بها• 

 مراجعة حالة "االستمرارية"• 

 مراقبة معايير السلوك األخالقي• 

 ل القانوني / التنظيميمراقبة االمتثا• 

 مراقبة ومكافأة أداء اإلدارة• 

 ضمان تخطيط تعاقب اإلدارة التنفيذية• 

  اإلبالغ

 .ضمان التواصل الفعال والشفاف للمساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن األنشطة التنظيمية واألداء• 

 . على األصول التنظيمية الحساب إلى المساهمين لإلشراف• 

 



 

 )ح( ملحق

 

  تقييمال واتأدملحق 
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حوكمة الشركة  دليل  

 اإلدارةأداة تقييم كفاءة مجلس 

 متوسط= أحيانًا/ دون ال2 = نادًرا/ ضعيف1 غ/م = غير موجود

 = كل الوقت/ ُمرضي تماًما5 = أغلب الوقت/ فوق المتوسط4 = بعض الوقت/ متوسط3

 5  4  3  2  1  غ.م السلوكيات  #

 ستراتيجيةتعيين اال         1-أ

وقيمها ستراتيجية الشركة ايدعم كافة أعضاء مجلس اإلدارة  

 ويناقشوها مما يُتيح لهم رسم المالمح إجماالً.

           

 ستراتيجيةالا 2-أ

يتمتع كافة أعضاء مجلس اإلدارة بإدراك واضح لعمل الشركة الرئيس  

 ستراتيجي ومواردها المالية والبشرية الالزمة لتحقيق أهدافها. واتجاهها اال

           

 مجلس اإلدارة ومناقشاتهإدارة اجتماعات   3-أ

تشجع اجتماعات مجلس اإلدارة على الحوار الراقي والمناقشة القوية 

 الهادفة.

           

 إدارة عالقات أعضاء المجلس الداخلية  4-أ

يتعاون أعضاء المجلس على اتخاذ القرارات بموضوعية لتحقيق مصالح  

بالمسؤولية المشتركة في سبيل الشركة بأفضل طريقة ممكنة ويشعرون 

 تحقيق النجاح المؤسسي.

           

 إدارة عالقات أعضاء المجلس باآلخرين  5-أ

يتواصل أعضاء المجلس بفاعلية مع أصحاب المصالح في الشركة ويسعى  

 للحصول على آرائهم.

           

 مهارات أعضاء المجلس  6-أ

المتوقع منهم القيام به ويتمتعون بالمهارات  يدرك أعضاء المجلس الدور 

 والخبرات المناسبة لالضطالع بهذا الدور.

           

 التفاعل مع األحداث  7-أ

يتفاعل أعضاء المجلس مع األحداث بشكل إيجابي وبناء مما يتيح لهم اتخاذ  

 القرارات الفعالة وتنفيذها والحث على الشفافية.

           

 رئيس مجلس اإلدارة  8-أ

يعزز أسلوب رئيس مجلس اإلدارة في القيادة ونبرته من اتخاذ القرارات  

 الفعالة وإجراء المناقشات البناءة والتأكيد على وحدة عمل المجلس كفريق.
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حوكمة الشركة  دليل  

 العالقة بين رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  9-أ

والرئيس التنفيذي في تناغم وتتضافر مهارات يعمل رئيس مجلس اإلدارة  

 كل منهما كما تكمل خبراته كل منها اآلخر.

           

 حضور االجتماعات والمساهمة فيها  10-أ

 يحضر كافة أعضاء المجلس االجتماعات ويساهمون بفاعلية. 

           

 قنوات االتصال المفتوحة  11-أ

لالتصال باإلدارة التنفيذية ومن سواها، ويتم يتيح المجلس قنوات مفتوحة  

 إعالمه بإيجاز عنها.

           

 والمراجعة للمخاطراإلطار العام   12-أ

داخل المؤسسة  مخاطر مراجعةيتسم منهج مجلس اإلدارة المتبع في  

 باالنفتاح واالستبيان والتعلم من األحداث بدالً من إلقاء اللوم.

           

 التشكيل  13-أ

يستوفي المجلس الحجم المناسب ويجمع بين مزيج من أفضل المهارات في  

 سبيل ضمان تحقيق الفعالية المثلى.

           

 لميثاقا  14-أ

تحدد اختصاصات المجلس وأدواره ومسؤولياته بدقة لتأكيد تناول القضايا  

 الصحيحة.

           

 لجان المجلس  15-أ

ُشكلت لجان المجلس بصورة مناسبة وتضطلع باألدوار الُموكلة إليها وتقدم  

 افية للمجلس. و و واضحة                    تقارير 

           

 سكرتارية المجلس 16-أ

تعمل سكرتارية المجلس بمثابة قناة مختصة بنقل المعلومات إلى مجلس  

 المجلس غير التنفيذيين.اإلدارة ودعم الرئيس التنفيذي وأعضاء 

           

 أعضاء المجلس التنفيذيون 17-أ

تتسم مساهمة األعضاء التنفيذيين بوصفهم أعضاء في المجلس فضالً عن  

 كونهم كبار المسؤولين التنفيذيين بأنها فّعالة.

           

 األعضاء غير التنفيذيين 18-أ

تطوير اإلستراتيجية ومراقبة أداء يسهم األعضاء غير التنفيذيين بفاعلية في  

 اإلدارة بتقديم الدعم والتحدي.
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حوكمة الشركة  دليل  

 االجتماعات واإلدارة       19-أ

ذات الجودة  وفي ظل توافر المعلومات-عادة ما يجتمع المجلس بقدر كاِف 

يُمكن تغطية بنود جدول األعمال بدقة وفي الوقت  -والتفاصيل المناسبة

 المخصص لها.

           

 التوقيت المناسب للمعلومات 20-أ

تُستلم المعلومات في وقت كاِف مما يسمح بالتمعن فيها مع إتاحة المجال  

 لزم األمر. إذا لإلعداد اإلضافي

           

 بنود جدول األعمال          21-أ

يغطي جدول أعمال دورة المجلس كافة األمور ذات األهمية بالنسبة 

 والمخاطرللشركة حسب أولوياتها مع مراعاة سمعة المؤسسة وإنمائها 

 المحيطة بها.

           

 الجمعية العمومية العادية 22-أ

 تحقق الشركة أقصى استفادة من الجمعية العمومية العادية. 

           

 المصالح الخارجيين أصحاب 23-أ

حدد المجلس أصحاب المصالح الخارجيين وأجرى لهم اختبارات وتأكد من 

 تقديم الشركة المستوى الكافي من االهتمام بهم والتواصل معهم.

           

 المخاطر إدراة 24-أ

مع مراعاة أنشطة  المخاطر يتبع المجلس عملية فّعالة جيدة التنظيم لمراقبة 

 نطاق وظائفها من خالل األعمال التجارية. واتساع الشركة

           

 التعريف بالعمل والتدريب 25-أ

يحصل أعضاء المجلس على التوجيه المناسب عند التعيين والتدريب  

 التطوير. المستمر لتلبية احتياجات 

           

 التخطيط للخالفة 26-أ

أعضاء مجلس اإلدارة هناك تخطيط مناسب للخالفة بالنسبة لكل من 

 األساسيين والرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين.

           

 تقييم األداء 27-أ

يخضع أعضاء مجلس اإلدارة إلى تقييم سنوي لألداء لقياس إسهاماتهم ومدى 

 التزامهم.
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 مجلس اإلدارة عضوأداة تقييم الكفاءة الشخصية ل

 = أحيانًا/ دون المتوسط2 = نادًرا/ ضعيف1 موجودغ/م = غير 

 = كل الوقت/ ُمرضي تماًما5 = أغلب الوقت/ فوق المتوسط4 = بعض الوقت/ متوسط3

 ………………………………………………………………………………… اسم االعضو الخاضع للتقييم:

 5  4  3  2  1  غ/م السلوكيات #

  ستراتيجيةتعيين اال  1-ب

واضح لعمل الشركة الرئيس ويشارك في وضع أهدافها  يتمتع العضو بإدراك 

 ستراتيجية.اال

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 تمكين األداء  2-ب

يساعد العضو في التأكد من توافر الموارد المالية والبشرية الالزمة لبلوغ أهداف  

 الشركة.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 تحديد القيم وتطبيقها  3-ب

وقيمها مما يُمكنه من اإلسهام في رسم المالمح يدعم العضو معايير الشركة  

 إجماالً.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 إظهار الشجاعة والنزاهة  4-ب

يتسم العضو بالثبات والتحدي البنّاء وبتقديم نموذج يُحتذى به فيما يتعلق بالقضايا  

 األخالقية.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 حضور اجتماعات المجلس 5-ب

 بانتظام.يحضر العضو االجتماعات  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 اإلعداد المناسب  6-ب

 يعد العضو جيًدا لالجتماعات من قبلها. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 المشاركة الفعّالة  7-ب

يشارك العضو بفاعلية في المناقشات القوية الهادفة أثناء اجتماعات المجلس وفيما  

 بينها.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 التنفيذيينالتزام األعضاء   8-ب

يعمل العضو بوضوح لتحقيق مصالح الشركة بأفضل طريقة مقدًما إياها على  

 الوظيفية. مسؤولياته 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 المساءلة الشخصية  9-ب

  يُظهر العضو مسؤوليته الشخصية من أجل تعزيز نجاح العمل. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 والمراجعة للمخاطراإلطار العام   10-ب

 داخل المؤسسة باالنفتاح والتقصي. المخاطر مراجعةيتسم منهج العضو في  
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 رد الفعل تجاه األخبار السيئة  11-ب

يستجيب العضو لألخبار السيئة بصورة إيجابية وبنّاءة مما يحث على التواصل  

 الشفاف. المنفتح 

 
 

 
 

 
 

 
   

 

 إدراك اإلسهامات الفردية 12-ب

 يُدرك العضو دوره المنوط به وكذلك أدوار زمالءه. 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 مهارات المدير  13-ب

  يتمتع العضو بالقدر الكافي من المهارات والخبرة ليضطلع بدوره. 
 

 
 

 
 

 
   

 

 إدراك العمل  14-ب

 ال يدخر العضو جهًدا في اإللمام بما يتعلق بالعمل.
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 الوقت الكافي لدور المدير  15-ب

 يمتلك العضو الوقت الكافي ليتفرغ للدور المنوط به. 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 المرونة  16-ب

 يُبادر العضو إلى التغيير ويتقبله ويُّدعم جوانب التغيير اإليجابية لدى اآلخرين. 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 التأثير الشخصي  17-ب

يترك العضو تأثيًرا أثناء التواصل معه ويسعى الستيعاب وجهات نظر اآلخرين  

 اآلخرين ويؤثر فيهم بشكل مناسب. ويتباحث مع 

 
 

 
 

 
 

 
   

 

 إظهار الفطنة في العمل  18-ب

يتخذ العضو قرارات سليمة ويتمتع بالقدرة الجيدة على الحكم أثناء مناقشة بنود  

 المجلس. جدول أعمال 

 
 

 
 

 
      

 التنمية المهنية 19-ب

 يضطلع العضو بمسؤولية تنمية نفسه مهنيًا باستمرار. 
           

 دارة العالقات مع اإلدارة التنفيذيةإ  20-ب

يحافظ العضو على قنوات اتصال مفتوحة مع اإلدارة التنفيذية ومن سواها بشكل  

 مناسب.
           

 العالقات الخارجية مع اآلخرينإدارة   21-ب

توجد إمكانية تواصل كبار المساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين مع العضو  

 مجلس اإلدارة. لدوره في  وفقًاً 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 االتصال بسكرتارية المجلس 22-ب

  يستخدم العضو دعم سكرتارية المجلس بشكل الئق. 
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 المراجعةأداة تقييم كفاءة لجنة 

 = أحيانًا/ دون المتوسط2 = نادًرا/ ضعيف1 غ/م = غير موجود

 = كل الوقت/ ُمرضي تماًما5 = أغلب الوقت/ فوق المتوسط4 = بعض الوقت/ متوسط3

# 

 

 5  4  3  2  1  غ/م لسلوكياتا

 إدراك أهداف العمل األساسية 1-ج

المختلفة ر لمخاطبشكل جيد الجنة المراجعة يدرك كافة أعضاء 

 والمتأصلة في أنشطة الشركة التجارية.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 التركيز على الموضوعات المناسبة 2-ج

 تُركز لجنة المراجعة على األسئلة المناسبة وتتجنب التفاصيل الزائدة.

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 فعالية التواصل مع المدققين الخارجيين  3-ج

فاعلية مع المدققين الخارجيين فيما يتعلق بتشترك لجنة المراجعة  

 بمجال العمل ونتائج التدقيق وكل ما يتعلق بذلك.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 فعالية التواصل مع المدققين الداخليين  4-ج

تُظهر لجنة المراجعة درجة مناسبة من االشتراك في عمل التدقيق  

 الداخلي ونتائجه.

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 إدراك القضايا المالية الرئيسة 5-ج

تتمتع لجنة المراجعة بإدراك جيد للقضايا المالية الرئيسة بما في ذلك  

 المهمة والمعامالت المعقدة. ةالمحاسب ةو سياس رباحنوعية األ

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 إدراك كيفية الحصول على التأمين 6-ج

تُدرك لجنة المراجعة لتفاعل بين مصادر التأمين المختلفة المتاحة  

 لها.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 المناقشة الفعّالة 7-ج

تشجع اجتماعات لجنة المراجعة على الحوار الراقي والمناقشة القوية  

 .الهادفة
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 رد الفعل تجاه األخبار السيئة  8-ج

لألخبار السيئة بصورة إيجابية بنّاءة للحث  تستجيب لجنة المراجعة 

  على الشفافية في المستقبل.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 كفاءة رئاسة اللجنة  9-ج

تعمل رئاسة اللجنة بشكل ُمرضي فيما يتعلق بتعزيز االجتماعات  

مستوى مناسب من التعامل خارج إطار   والمنتجة على الفّعالة

  االجتماعات الرسمية.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 العالقة الصريحة والمنفتحة مع األعضاء التنفيذيين 10-ج

تربط أعضاء لجنة المراجعة واألعضاء التنفيذيين عالقة تتسم  

في محاولة لمنع أن تتحول العالقة إلى عالقة  بالصراحة واالنفتاح 

 .رسمية

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 قنوات االتصال المفتوحة  11-ج

المراجعة قنوات مفتوحة لالتصال مع جهات االتصال تُتيح لجنة  

 المشكالت الظاهرة.  بالشركة مما يذلل

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 إدراك أهمية وجود تأثير إيجابي 12-ج

تُحقق لجنة المراجعة توازنًا مناسبًا بين دورها الرقابي وتأثيرها  

 اإليجابي.

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 والخبرات المناسبةاألعضاء ذوي المهارات  13-ج

تشمل لجنة المراجعة أعضاء ممن يتمتعون بمزيج مناسب من  

 بما في ذلك الخبرة المالية الحديثة وثيقة الصلة. المهارات والخبرات
           

 االختصاصات الواضحة  14 -ج

تتسم االختصاصات بالوضوح في مقابل اختصاصات المجلس  

 بمجمله.

 

           

 15-ج

  

 جدول األعمال السنوي المنظم والمناسب

يوجد جدول أعمال سنوي باألمور المطلوب تناولها مع التركيز على  

 الجوانب الصحيحة.
           

 العدد الكافي لالجتماعات والوصول للموارد  16-ج

تُعقد االجتماعات بعدد مرات كاِف وتستغرق فترة كافية كما تتمتع  

المراجعة بالقدرة على الوصول للموارد لتتمكن من االضطالع لجنة 

 بواجباتها بالكامل.
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 تاحة المعلومات الدقيقة وثيقة الصلة في الوقت المناسبإ  17 -ج

تتسم أوراق لجنة المراجعة بالدقة وبأنها وثيقة الصلة وتُقدم في الوقت  

 كافية.عقد االجتماعات بفترة  المناسب قبل

 

           

 دعوة األشخاص المناسبين للحضور والوجود في االجتماعات   18 -ج

يُطلب من اإلدارة التنفيذية ومن سواها عرض موضوعات حسب 

 .اللزوم

           

  19-ج
 عقد االجتماعات قبل اجتماعات مجلس اإلدارة بوقت كاف  

تُعقد اجتماعات لجنة المراجعة قبل اجتماعات مجلس اإلدارة بوقت 

 كاِف مما يسمح بطرح حلول للمشكالت. 

 

           

 حضور االجتماعات والمساهمة فيها  20 -ج

 يحضر كافة أعضاء لجنة المراجعة االجتماعات ويساهمون بفاعلية.

 

           

 وااللتزام بتحمل المسؤوليةالوقت الكافي   21 –ج 

يمتلك كافة أعضاء لجنة المراجعة الوقت الكافي ويلتزمون 

 باالضطالع بمسؤولياتهم.
           

 التنمية الشخصية المستمرة لمواكبة العصر  22 –ج 

يقوم أعضاء لجنة المراجعة بأنشطة لتنمية شخصياتهم بصورة 

 معرفتهم.مستمرة في سبيل تطوير مهاراتهم و 

 

           

 االجتماعات الخاصة مع المدققين الخارجيين والداخليين  23 –ج 

وال يقتصر األمر على -تُعقد اجتماعات لجنة المراجعة الخاصة 

على األقل سنويًا مع كل من المدققين  -رئيس مجلس إدارتها

 الخارجيين والداخليين.

 

           

 الدور المرتبط بكشف المخالفات   24-ج

أُبلغت لجنة المراجعة بإجراءات كشف المخالفات المناسبة داخل 

 ها المحدد فيما يختص بذلك.ربدو المؤسسة وتضطلع
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 أداة تقييم كفاءة لجنة الترشيحات والمكافآت 

 متوسط= أحيانًا/ دون ال2 = نادًرا/ ضعيف1 غ/م = غير موجود

 = كل الوقت/ ُمرضي تماًما5 = أغلب الوقت/ فوق المتوسط4 بعض الوقت/ متوسط =3

 5  4  3  2  1  غ/م السلوكيات #

 إدراك أهداف العمل األساسية 1-د 

يُدرك كافة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت أهداف الشركة  

ذلك الواسعة للموارد البشرية جيًدا ويستفيدون من   التجارية وبرامجها 

 أثناء مناقشات اللجنة حول سياسة الترشيحات والمكافآت.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 تقييم النتائج المحتملة للقرارات 2-د 

تُدرك لجنة الترشيحات والمكافآت كافة المجاالت الخاصة بسياسات  

الشركة في الترشيحات والمكافآت بالتفصيل وتُقيّم النتائج المستقبلية 

 المحتملة للقرارات. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 المحتملة لمخاطرتقييم ا 3-د 

التأثير السلوكي على األعضاء  المكافآتتُراعي لجنة الترشيحات و 

 سواهم من الموظفين والناشئ عن السياسات وتطبيقها.   التنفيذيين ومن
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 التعامل مع أهداف أداء األعضاء التنفيذيين كل على حدة وتقييم األداء 4-د 

، تُدرك لجنة الترشيحات والمكافآت أساس محددةعند النظر لمكافآت 

وأي من أعضاء فريق اإلدارة -ألداء األعضاء التنفيذيين أي تقييم 

كما أنها ُمعدة للتعامل مع مجاالت  -اآلخرين داخل نطاق سلطاتهم

 المكافآت لألداء دون المستوى الُمتوقع.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 فعالية التواصل مع اإلدارة  5-د 

وضع  من ناحيةتُمسك لجنة الترشيحات والمكافآت بزمام المبادرة  

سياسة الموارد البشرية والترشيحات والمكافآت وهياكلها وتتلقى 

 اإلدارة. االقتراحات وتناقشها وتعرضها على
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 نوعية الحوار مع إدارة الموارد البشرية واالستشاريين الخارجيين  6-د 

ة من خالل الحصول على تتسم لجنة الترشيحات  والمكافآت بالفاعلي 

الموارد البشرية أو االستشاريين المستقلين الخارجيين  رمدي نصائح

 واستيعابها.
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 التركيز على الرؤى المتنوعة للمستثمرين 7-د 

تطلع إلى االستجابة تستشير لجنة الترشيحات والمكافآت المساهمين وت 

 وتُدركسياسة الموارد البشرية والترشيحات والمكافآت  للتغييرات في

في الشركة والمساهمين اآلخرين بشأن مكافآت   نما يشعر به المساهمي

 الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 المناقشة الفعّالة 8-د 

تُعقد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت في جو يحث على الحوار 

األعضاء في هذه المناقشة ويُساهم كل  والمناقشة القوية الهادفة. ي الراق

 بفعالية.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 االستعداد التخاذ قرارات غير شائعة 9-د 

التخاذ قرارات غير شائعة  مستعّدةلجنة الترشيحات والمكافآت  تكون 

اإلدارة باألخبار السيئة إذا ما استدعت الحاجة إلى ذلك في  وإبالغ 

ذلك مناسبًا لسياق المعايير كان  ء أداء الشركة أو األفراد أو إذاضو

 الحالية ألفضل الممارسات.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 كفاءة رئاسة اللجنة 10-د 

تُعزز لجنة الترشيحات والمكافآت من عقد االجتماعات الفّعالة والمنتجة  

كما تحث على مشاركة كافة األعضاء سواء في االجتماعات الرسمية 

 أو غير الرسمية.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 االختصاصات الواضحة 11-د

لجنة الترشيحات والمكافآت تُحدد دورها ل واضحة اختصاصات هناك 

تلك االختصاصات  حيث تكوناإلدارة بمجمله  فيما يختص بمجلس

 متاحة للمساهمين ولألطراف المعنية األخرى.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 األعضاء ذوي المهارات والخبرات المناسبة 12-د 

والمكافآت أعضاء يتمتعون بقدر مناسب من الترشيحات تضم لجنة  

 الخبرة والمهارة بما في ذلك معرفة عملية بهياكل الموارد البشرية

في شركات مشابهة وكذلك اإلطار العام الحالي  والمكافآت المتبعة غالبًا

 الشركة. في متبعللموارد البشرية والمكافآت ال

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 المستمر وتحديث المعرفةالتوجيه  13-د 

يلتزم كل عضو من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بتنمية نفسه 

 باستمرار في سبيل تطوير مهاراته ومعرفته.
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 جدول األعمال السنوي المنظم والمناسب 14-د 

يوجد جدول أعمال سنوي منظم يحدد توقيت القرارات المهمة 

ها لتمكين أعضاء اللجنة من اتخاذ مثل تلك ؤإجراوالعمليات التي يجب 

 القرارات.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 االجتماعات المنتظمة ذات التوقيت المناسب والحضور الحافل 15-د

تُعقد اجتماعات بعدد كاِف وتستغرق وقت مناسب مما يسمح للجنة 

ويحضر  الترشيحات والمكافآت من االضطالع بواجباتها بالكامل.

 أعضاء اللجنة االجتماعات كافة.جميع 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 الوصول للمعلومات الدقيقة وثيقة الصلة في الوقت المناسب 16-د

يحصل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت على المعلومات الكاملة 

والدقيقة قبل كل اجتماع بفترة كافية الستيعاب القضايا الرئيسة في 

 النقاش واتخاذ القرار.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 الوصول لالستشاريين الخارجيين 17-د

تتمتع لجنة الترشيحات والمكافآت بالقدرة على الوصول المباشر إلى 

سواًء أقامت بتعيين استشارييها المستقلين  -االستشاريين الخارجيين

وكذلك صالحية الوصول إلى أي تقارير صادرة نتيجة  -رسميًا أم ال 

 باإلدارة.ألي عالقة أخرى تربطهم 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

القيود المفروضة على دعوة المدعوين غير األعضاء الجتماعات لجنة  18-د

 الترشيحات والمكافآت

لحضور في اللجنة  أعضاءً  ها ممن ليسواتُدعى اإلدارة التنفيذية وغير

اجتماعات اللجنة  لتوفير المعلومات أو طرح موضوعات ذات صلة، 

 شيئًا أساسيًا.ولكن ال يُعد حضورهم 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 تحمل مسؤولية محتوى التقرير المنشور للترشيحات والمكافآت 19-د

تتحمل لجنة الترشيحات  والمكافآت المسؤولية الكاملة عن محتوى 

التقرير المنشور الخاص بالترشيحات والمكافآت وتبادر بتبني القرارات 

 اللجنة رئيس مجلس إدارةويحضر  المتعلقة باإلفصاحات الواردة به.

 الجمعية العمومية العادية لإلجابة عن التساؤالت الخاصة بالترشيحات

 والمكافآت.
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 إدارة المخاطرم كفاءة لجنة أداة تقيي

 = أحيانًا/ دون المتوسط2                                = نادًرا/ ضعيف1 غ/م = غير موجود

 = كل الوقت/ ُمرضي تماًما5 = أغلب الوقت/ فوق المتوسط4 متوسط= بعض الوقت/ 3

   

# 

 

 5  4  3  2  1  غ/م لسلوكياتا

 إدراك أهداف العمل األساسية 1-ه

المختلفة ر لمخاطبشكل جيد اإدارة المخاطريدرك كافة أعضاء لجنة 

 والمتأصلة في أنشطة الشركة التجارية.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 على الموضوعات المناسبةالتركيز  2-ه

تُركز لجنة إدارة المخاطر على األسئلة المناسبة وتتجنب التفاصيل 

 الزائدة.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 فعالية التواصل مع المدققين الخارجيين  3-ه

فاعلية مع المدققين الخارجيين فيما بتشترك لجنة إدارة المخاطر  

 وكل ما يتعلق بذلك.يتعلق بمجال العمل ونتائج إدارة المخاطر 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 قسم إدارة المخاطرية التواصل مع فعال  4-ه

تُظهر لجنة إدارة المخاطر درجة مناسبة من االشتراك في عمل  

 إدارة المخاطر  ونتائجه.

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 إدراك القضايا المالية الرئيسة 5-ه

للقضايا المالية الرئيسة بما تتمتع لجنة إدارة المخاطر بإدراك جيد  

المهمة والمعامالت  ةو سياسات المحاسب رباحفي ذلك نوعية األ

 المعقدة.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 إدراك كيفية الحصول على التأمين 6-ه

لتفاعل بين مصادر التأمين المختلفة اتُدرك لجنة إدارة المخاطر  

 المتاحة لها.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 الفعّالةالمناقشة  7-ه

تشجع اجتماعات لجنة إدارة المخاطر على الحوار الراقي  

 والمناقشة القوية الهادفة.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 رد الفعل تجاه األخبار السيئة  8-ه

تستجيب لجنة إدارة المخاطر لألخبار السيئة بصورة إيجابية بنّاءة  

 للحث على الشفافية في المستقبل. 
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 كفاءة رئاسة اللجنة  9-ه

تعمل رئاسة اللجنة بشكل ُمرضي فيما يتعلق بتعزيز االجتماعات  

والمنتجة على مستوى مناسب من التعامل خارج إطار  الفّعالة

  االجتماعات الرسمية.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 العالقة الصريحة والمنفتحة مع األعضاء التنفيذيين 10-ه

تربط أعضاء لجنة إدارة المخاطر واألعضاء التنفيذيين عالقة  

في محاولة لمنع أن تتحول العالقة إلى  تتسم بالصراحة واالنفتاح 

 عالقة رسمية.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 قنوات االتصال المفتوحة  11-ه

تُتيح لجنة إدارة المخاطر قنوات مفتوحة لالتصال مع جهات  

 المشكالت الظاهرة.   لاالتصال بالشركة مما يذ

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 إدراك أهمية وجود تأثير إيجابي 12-ه

تُحقق لجنة إدارة المخاطر توازنًا مناسبًا بين دورها الرقابي  

 وتأثيرها اإليجابي.

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 األعضاء ذوي المهارات والخبرات المناسبة 13-ه

يتمتعون بمزيج مناسب تشمل لجنة إدارة المخاطر أعضاء ممن  

بما في ذلك الخبرة المالية الحديثة وثيقة  من المهارات والخبرات

 الصلة

           

 االختصاصات الواضحة  14 -ه

تتسم االختصاصات بالوضوح  مقابل اختصاصات المجلس  

 بمجمله.

 

           

 وضوح مسؤوليات إدارة المخاطر 15 -ه

 والمنوطة منها المطلوبة والمسؤوليات األدوار المخاطر لجنة تفهم

 واضح بشكل بها

           

 16-ه

  

 جدول األعمال السنوي المنظم والمناسب

يوجد جدول أعمال سنوي باألمور المطلوب تناولها مع التركيز  

 على الجوانب الصحيحة.

           

 والوصول للمواردالعدد الكافي لالجتماعات   17-ه

تُعقد االجتماعات بعدد مرات كاِف وتستغرق فترة كافية كما تتمتع  

بالقدرة على الوصول للموارد لتتمكن من  لجنة إدارة المخاطر

 االضطالع بواجباتها بالكامل.
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 تاحة المعلومات الدقيقة وثيقة الصلة في الوقت المناسب 18 -ه

إدارة المخاطر بالدقة وبأنها وثيقة الصلة وتُقدم تتسم أوراق لجنة  

 عقد االجتماعات بفترة كافية. في الوقت المناسب قبل

 

           

 دعوة األشخاص المناسبين للحضور والوجود في االجتماعات   19 -ه

يُطلب من اإلدارة التنفيذية ومن سواها عرض موضوعات حسب 

 اللزوم.

           

  20-ه
 عقد االجتماعات قبل اجتماعات مجلس اإلدارة بوقت كاف  

تُعقد اجتماعات لجنة إدارة المخاطر قبل اجتماعات مجلس اإلدارة 

 بوقت كاِف مما يسمح بطرح حلول للمشكالت. 

 

           

 حضور االجتماعات والمساهمة فيها  21 -ه

االجتماعات ويساهمون يحضر كافة أعضاء لجنة إدارة المخاطر 

 بفاعلية.

 

           

 الوقت الكافي وااللتزام بتحمل المسؤولية  22 – ه

يمتلك كافة أعضاء لجنة إدارة المخاطر الوقت الكافي ويلتزمون 

 باالضطالع بمسؤولياتهم.

           

 التنمية الشخصية المستمرة لمواكبة العصر  23 – ه

إدارة المخاطر بأنشطة لتنمية شخصياتهم بصورة  يقوم أعضاء لجنة

 مستمرة في سبيل تطوير مهاراتهم ومعرفتهم.

 

           

 موظفين إدارة المخاطراالجتماعات الخاصة مع   24 – ه

وال يقتصر األمر -تُعقد اجتماعات لجنة إدارة المخاطر الخاصة 

من موظفي  على األقل سنويًا مع كل -على رئيس مجلس إدارتها

 إدارة المخاطر.

 

           

 الدور المرتبط بكشف المخالفات   25-ه

أُبلغت لجنة إدارة المخاطر بإجراءات كشف المخالفات المناسبة 

 .بدوها المحدد فيما يختص بذلك داخل المؤسسة وتضطلع
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 التنفيذيةلجنة الم كفاءة أداة تقيي

 = أحيانًا/ دون المتوسط2 = نادًرا/ ضعيف1 غ/م = غير موجود

 = كل الوقت/ ُمرضي تماًما5 = أغلب الوقت/ فوق المتوسط4 = بعض الوقت/ متوسط3

   

# 

 

 5  4  3  2  1  غ/م لسلوكياتا

 المناقشة الفعّالة 1-و

لجنة التنفيذية على الحوار الراقي والمناقشة التشجع اجتماعات  

 القوية الهادفة.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 رد الفعل تجاه األخبار السيئة  2-و

لجنة التنفيذية لألخبار السيئة بصورة إيجابية بنّاءة للحث التستجيب  

  على الشفافية في المستقبل.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 كفاءة رئاسة اللجنة  3-و

تعمل رئاسة اللجنة بشكل ُمرضي فيما يتعلق بتعزيز االجتماعات  

والمنتجة على مستوى مناسب من التعامل خارج إطار  الفّعالة

  االجتماعات الرسمية.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 العالقة الصريحة والمنفتحة مع األعضاء التنفيذيين 4-و

لجنة التنفيذية واألعضاء التنفيذيين عالقة تتسم التربط أعضاء  

عالقة في محاولة لمنع أن تتحول العالقة إلى  بالصراحة واالنفتاح 

 رسمية.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 قنوات االتصال المفتوحة  5-و

لجنة التنفيذية قنوات مفتوحة لالتصال مع جهات االتصال التُتيح  

 .المشكالت الظاهرة  للبالشركة مما يذ

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 إدراك أهمية وجود تأثير إيجابي 6-و

دورها الرقابي وتأثيرها لجنة التنفيذية توازنًا مناسبًا بين التُحقق  

 اإليجابي.

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 األعضاء ذوي المهارات والخبرات المناسبة 7-و

لجنة التنفيذية أعضاء ممن يتمتعون بمزيج مناسب من التشمل  

 بما في ذلك الخبرة المالية الحديثة وثيقة الصلة المهارات والخبرات

           

 االختصاصات الواضحة 8-و

تتسم االختصاصات بالوضوح في مقابل اختصاصات المجلس  

 بمجمله.

 

           

 وضوح المسؤوليات  9-و

المرتبطة بإدارة المخاطر واضحة للجنة  والمسؤوليات المهام تعد

   .التنفيذية
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 جدول األعمال السنوي المنظم والمناسب 10-و

باألمور المطلوب تناولها مع التركيز يوجد جدول أعمال سنوي  

 على الجوانب الصحيحة.

           

 العدد الكافي لالجتماعات والوصول للموارد 11-و

تُعقد االجتماعات بعدد مرات كاِف وتستغرق فترة كافية كما تتمتع  

بالقدرة على الوصول للموارد لتتمكن من االضطالع  لجنة التنفيذيةال

 بالكامل.بواجباتها 

 

           

 تاحة المعلومات الدقيقة وثيقة الصلة في الوقت المناسبإ 12-و

لجنة التنفيذية بالدقة وبأنها وثيقة الصلة وتُقدم في الوقت التتسم أوراق  

 عقد االجتماعات بفترة كافية. المناسب قبل

 

           

 والوجود في االجتماعاتدعوة األشخاص المناسبين للحضور  13-و

يُطلب من اإلدارة التنفيذية ومن سواها عرض موضوعات حسب 

 اللزوم.

           

 14-و
 عقد االجتماعات قبل اجتماعات مجلس اإلدارة بوقت كاف  

لجنة التنفيذية قبل اجتماعات مجلس اإلدارة بوقت التُعقد اجتماعات 

 كاِف مما يسمح بطرح حلول للمشكالت. 

 

           

 حضور االجتماعات والمساهمة فيها 15-و

 لجنة التنفيذية االجتماعات ويساهمون بفاعلية.اليحضر كافة أعضاء 

 

           

 الوقت الكافي وااللتزام بتحمل المسؤولية 15-و

لجنة التنفيذية الوقت الكافي ويلتزمون اليمتلك كافة أعضاء 

 بمسؤولياتهم.باالضطالع 

           

 تنمية الشخصية المستمرة لمواكبة العصرال  16-و

لجنة التنفيذية بأنشطة لتنمية شخصياتهم بصورة اليقوم أعضاء 

 مستمرة في سبيل تطوير مهاراتهم و معرفتهم.

 

           

 االجتماعات الخاصة  17-و

وال يقتصر األمر على -لجنة التنفيذية الخاصة التُعقد اجتماعات 

 على األقل سنويًا . -رئيس مجلس إدارتها

 

           

 الدور المرتبط بكشف المخالفات  18-و

لجنة التنفيذية بإجراءات كشف المخالفات المناسبة داخل الأُبلغت 

 بدوها المحدد فيما يختص بذلك. المؤسسة وتضطلع
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 االستثمارم كفاءة لجنة أداة تقيي

 = أحيانًا/ دون المتوسط2 = نادًرا/ ضعيف1 غ/م = غير موجود

 = كل الوقت/ ُمرضي تماًما5 = أغلب الوقت/ فوق المتوسط4 = بعض الوقت/ متوسط3

 5  4  3  2  1  غ/م السلوكيات #

 إدراك أهداف العمل األساسية 1-ز 

  أهداف الشركة التجارية وبرامجها االستثماريُدرك كافة أعضاء لجنة  

 .الواسعة جيًدا

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 المواضيع المناسبةالتركيز على  2-ز 

تقييم ومراقبة التطوير والمبيعات واالستحواذات واالستثمارات نيابة  

 عن الشركة.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 إدراك القضايا المالية الرئيسة 3-ز 

بإدراك جيد للقضايا المالية الرئيسة بما في ذلك ستثمار تتمتع لجنة اال 

 المهمة والمعامالت المعقدة.ة لمحاسبة اسياسورباح نوعية األ

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 إدراك كيفية الحصول على التأمين 4-ز 

 لتفاعل بين مصادر التأمين المختلفة المتاحة لها.استثمار تُدرك لجنة اال 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 المناقشة الفعّالة 5-ز 

ستثمار على الحوار الراقي والمناقشة القوية تشجع اجتماعات لجنة اال 

 الهادفة.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 رد الفعل تجاه األخبار السيئة  6-ز 

ستثمار لألخبار السيئة بصورة إيجابية بنّاءة للحث تستجيب لجنة اال 

  على الشفافية في المستقبل.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 كفاءة رئاسة اللجنة  7-ز 

تعمل رئاسة اللجنة بشكل ُمرضي فيما يتعلق بتعزيز االجتماعات  

والمنتجة على مستوى مناسب من التعامل خارج إطار  الفّعالة

  االجتماعات الرسمية.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 العالقة الصريحة والمنفتحة مع األعضاء التنفيذيين 8-ز 

ستثمار واألعضاء التنفيذيين عالقة تتسم تربط أعضاء لجنة اال 

في محاولة لمنع أن تتحول العالقة إلى عالقة  بالصراحة واالنفتاح 

 رسمية.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 قنوات االتصال المفتوحة  9-ز 

ستثمار قنوات مفتوحة لالتصال مع جهات االتصال تُتيح لجنة اال 

 المشكالت الظاهرة. للبالشركة مما يذ

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 إدراك أهمية وجود تأثير إيجابي 10-ز 

ستثمار توازنًا مناسبًا بين دورها الرقابي وتأثيرها تُحقق لجنة اال 

 اإليجابي.
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 5  4  3  2  1  غ/م العمليات #

 األعضاء ذوي المهارات والخبرات المناسبة 11-ز 

ممن يتمتعون بمزيج مناسب من  ستثمار أعضاءتشمل لجنة اال 

 .بما في ذلك الخبرة المالية الحديثة وثيقة الصلة المهارات والخبرات

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 االختصاصات الواضحة 12-ز 

 تتسم االختصاصات بالوضوح مقابل اختصاصات المجلس بمجمله. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 جدول األعمال السنوي المنظم والمناسب 13-ز 

يوجد جدول أعمال سنوي باألمور المطلوب تناولها مع التركيز على  

 الجوانب الصحيحة.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 العدد الكافي لالجتماعات والوصول للموارد 14-ز 

تُعقد االجتماعات بعدد مرات كاِف وتستغرق فترة كافية كما تتمتع لجنة  

االضطالع بالقدرة على الوصول للموارد لتتمكن من  ستثماراال

 بواجباتها بالكامل.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 تاحة المعلومات الدقيقة وثيقة الصلة في الوقت المناسبإ 15-ز

ستثمار بالدقة وبأنها وثيقة الصلة وتُقدم في الوقت تتسم أوراق لجنة اال 

 عقد االجتماعات بفترة كافية. المناسب قبل

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 المناسبين للحضور والوجود في االجتماعاتدعوة األشخاص  16-ز

يُطلب من اإلدارة التنفيذية ومن سواها عرض موضوعات حسب 

 .اللزوم

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 17-ز
 عقد االجتماعات قبل اجتماعات مجلس اإلدارة بوقت كاف  

ستثمار قبل اجتماعات مجلس اإلدارة بوقت تُعقد اجتماعات لجنة اال

 كاِف مما يسمح بطرح حلول للمشكالت. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 حضور االجتماعات والمساهمة فيها 18-ز

 ستثمار االجتماعات ويساهمون بفاعلية.يحضر كافة أعضاء لجنة اال

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 الوقت الكافي وااللتزام بتحمل المسؤولية 19-ز

ستثمار الوقت الكافي ويلتزمون باالضطالع كافة أعضاء لجنة اال يمتلك

 .بمسؤولياتهم

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 التنمية الشخصية المستمرة لمواكبة العصر 20-ز

بأنشطة لتنمية شخصياتهم بصورة مستمرة  االستثماريقوم أعضاء لجنة 

 في سبيل تطوير مهاراتهم و معرفتهم.

 

           

 االجتماعات الخاصة  21-ز

تنسق لجنة االستثمار مع لجان المجلس األخرى لتجنب الثغرات أو 

 التكرار في اإلشراف على المخاطر الفردية.

           

 الدور المرتبط بكشف المخالفات  22-ز

ستثمار بإجراءات كشف المخالفات المناسبة داخل أُبلغت لجنة اال

 المحدد فيما يختص بذلك.ها ربدو وتضطلع شركةال
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 التعريفات

 المستقل: العضو

وفيما يلي أمثلة يمكن أن تنتهك استقاللية أعضاء مجلس  ؛ينبغي على أعضاء المجلس ضمان االستقاللية الكاملة

 اإلدارة:

  الشركة.الحصول على حصة األغلبية في الشركة أو في أي شركة أخرى داخل المجموعة لهذه 

  إذا كان أحد كبارالمسؤولين التنفيذيين في الشركة أو أي شركة أخرى داخل المجموعة لهذه الشركة أثناء

 السنتين السابقتين.

  أن يكون أحد األقارب من الدرجة األولى ألي عضو بمجلس إدارة الشركة أو من أي شركة أخرى داخل

 المجموعة لهذه الشركة

 درجة األولى ألي من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة أو أي شركة أن يكون أحد األقارب من ال

 أخرى داخل المجموعة لهذه الشركة.

  أن يكون عضومجلس إدارة ألي شركة ضمن مجموعة الشركة التي يتم ترشيحه ليكون عضوا في مجلس

 إدارتها.

 للمجموعة خالل السنتين  إذا كان موظف إلحدى الشركات التابعة للشركة أو إحدى الشركات التابعة

ذا كان له حصة األغلبية ألي من إو أمثل المدققين الخارجيين أو المزودين الرئيسيين،  السابقتين،

 األطراف خالل السنتين السابقتين.

 أقارب الدرجة األولى:

 طفال عضو المجلس أقارب من الدرجة األولى.أيعتبر أب وأم و زوجة أو زوج و 

 :المدير غير التنفيذي

 أو شهري راتب على يحصل ال الذي أو الشركة، إدارة ليس له منصب بدوام كامل في الذي رةدااإل مجلس عضوو ه

 سنوي.

 المصلحة: أصحاب

 ك األسهم والموظفين و الدائنين و العمالء و المزودين و المجتمع.هم أشخاص لهم مصلحة في الشركة مثل مالّ 

 التصويت التراكمي:

األسهم  والتي تعطي الحق لكل مساهم في التصويت بما يعادل عدد ؛تخاب المديريننللتصويت التوجد هناك طريقة 

أو تقسيمهم بين مرشحيه الذين تم اختيارهم دون د ه لديه الحق في استخدام كل منها لمرشح واحنّ أالتي يمتلكها. حيث 

ين في تعيين ممثليهم في المجلس من خالل أي تكرار لهذه األصوات. هذه الطريقة تزيد من فرص األقلية من المساهم

 صوات لمرشح واحد.حق تجميع األ

 األقلية من المساهمين:

 .قادرين على التأثيرعلى الشركة تسيطرعلى الشركة وبالتالي فهم غير لون الفئة التي الهم المساهمين الذين يمثّ 


