
 

 

الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني مساهميها الى حضور   تدعو

 وسائل التقنية الحديثة  عبر  اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول(

  مقدمة

دعو السادة المساهمين للمشاركة و التصويت في يالشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني أن  مجلس إدارةيسر

مساًء   6:30و المقرر إنعقادها بمشيئة هللا تعالى في تمام الساعة الجمعية العامة العادية )االجتماع األول(  إجتماع

 .بمشيئة هللا تعالى الحديثة التقنية وسائل عبرم 02/2023/ 13هـ الموافق  22/07/1444يوم اإلثنين بتاريخ 

 الحديثة.  التقنية عبر وسائل -جدة  مدينة، الرئيسي الشركة  مقر  العامة الجمعية انعقاد مكان و مدينة

 www.tadawulaty.com.sa    مقر االجتماعبرابط 

    م 13/20/3202الموافق   هـ22/07/1444    العامة الجمعية انعقاد تاريخ

 30:18    وقت انعقاد الجمعية العامة

 جلسة بنهاية االيداع مركز لدى الشركة مساهمي  سجل  في المقيدين المساهمين يحق لكل مساهم من  حق الحضور

 . واللوائح االنظمة حضور إجتماع الجمعية وبحسب العامة الجمعية اجتماع تسبق التي التداول

 الجمعية النعقاد الالزم النصاب

ً  العامة الجمعيةيكون اجتماع  األقل. وإذا لم    على الشركة  مال يمثلون ربع رأس مساهمون حضره إذا العادية صحيحا

االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة إلنعقاد يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا اإلجتماع، سيتم عقد 

ً  الثاني االجتماع اإلجتماع األول، و يكون  فيه.  الممثلة األسهم عدد كان أياً  صحيحا

  الجمعية أعمال جدول

من خارج عضو  –الدكتور / عبدالرؤوف بن سليمان باناجه التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين ) أوالً:

م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ  2022-12-28( عضواً في لجنة المراجعة ابتداًء من تاريخ المجلس

ن خارج عضو م  –األستاذ / جودت بن موسى الحلبي م وذلك بدالً من عضو اللجنة السابق )10-04-2025

م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لالئحة عمل لجنة  2022- 12-28يسري التعيين ابتداًء من تاريخ  ( على أنالمجلس

 المراجعة. )مرفق السيرة الذاتية( 

 

( مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة  4( إلى )3التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من ) ثانياً:

( عضواً في لجنة المراجعة  عضو مستقل – الدكتور / أحمد بن سراج خوقير( أعضاء، وذلك بتعيين )4المراجعة )

م. )مرفق السيرة  2025-04-10ابتداًء من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 

 الذاتية(  

 . )مرفق(حوكمة الشركةالتصويت على تعديل الئحة  ثالثاً:

http://www.tadawulaty.com.sa/


 

 

 

 . )مرفق(عمل لجنة المراجعة ئحةالتصويت على تعديل ال رابعاً:

 

 )مرفق(  عمل لجنة الترشيحات و المكافأتالتصويت على تعديل الئحة  خامساً:

 

 )مرفق( عمل لجنة إدارة المخاطرالتصويت على تعديل الئحة  سادساً: 

 

 . )مرفق( التعويضات و المكافأت ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية التصويت على تعديل سياسة سابعاً: 

 

 مرفق  نموذج التوكيل

 التصويت االلكتروني 

    المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة بإمكان المساهمين

وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون  م 09/02/2023هـ الموافق 18/07/1444( الخميسصباحاً( يوم ) 1)

 :التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي

www.tadawulaty.com.sa  

 احقية تسجيل الحضور والتصويت

ت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود احقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وق

 .الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز االصوات

 التواصل  طريقة

ــار بخصـــوج بنود الجمعية وجود حال  في ــتفسـ ــل نأمل اسـ ــاهمين  عالقات  إدارة  مع  التواصـ   رقم عبر الهاتف المسـ

 .dalfadli@ggi-sa.com بريد الكترونيال أو 8986تحويلة  920001862

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tadawulaty.com.sa%2F&data=04%7C01%7C%7Cdad449bcbcb84ddb39c408d9fcedbb57%7C2b0e02e0e6fe433091801b0423500dea%7C1%7C0%7C637818920248492141%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DUph50gy4mC3%2FaGbLpTB7WmZA6E%2B5m2kMN7VkunGUlw%3D&reserved=0
mailto:dalfadli@ggi-sa.com


 

 

 نموذج توكيل 
 

 السادة المساهمين الكرام.. 

 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته و بعد،

ــد  ــاء بعق ــيتم اإلكتف ــت س ــات حي ــر مت ــل مي ــوذج التوكي ــائل نم ــر وس ــة عب ــة العادي ــة العام الجمعي

 .التقنية الحديثة

ــي ــال وف ــود  ح ــار وج ــل استفس ــل نأم ــع التواص ــات  إدارة م ــائل  عالق ــالل وس ــن خ ــاهمين م المس

 التواصل اآلتيه:

 dalfadli@ggi-sa.com: بريد الكترونيال 

 (8986)تحويلة  920001862 رقم: هاتفال

 

mailto:dalfadli@ggi-sa.com


 
 
 
 
 

 
 

 البند األول 

 

عضو   –التصویت على قرار مجلس اإلدارة بتعیین (الدكتور / عبدالرؤوف بن سلیمان باناجھ 

م وحتى نھایة  ۲۰۲۲-۱۲-۲۸من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداًء من تاریخ 

م وذلك بدالً من عضو اللجنة السابق (األستاذ /  ۲۰۲٥-۰٤-۱۰فترة عمل اللجنة الحالیة بتاریخ 

عضو من خارج المجلس) على أن یسري التعیین ابتداًء من تاریخ   –سى الحلبي جودت بن مو 

 م، ویأتي ھذا التعیین وفقاً لالئحة عمل لجنة المراجعة.  ۲۸-۱۲-۲۰۲۲

 (مرفق السیرة الذاتیة) 
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 السيرة الذاتية ( 1نموذج رقم)

 
 المرشح  البيانات الشخصية للعضو

 باناجه عبدالقادر سليمان عبدالرؤوف االسم الرباعي 

 هـ 1365/ 01/07 تاريخ الميالد  سعودي  الجـنسـيـــــــة 

 المرشح  المؤهالت العلمية  للعضو

 اسم الجهة المانحة  المؤهل تاريخ الحصول على   التخصص  المؤهل  م

 م 1981 اقتصاد  دكتوراه  1
,  باربرا سانتا, كاليفورنيا جامعة

 األمريكية  المتحدة الواليات

 م 1977 اقتصاد  ماجستير  2
,  باربرا سانتا, كاليفورنيا جامعة

 األمريكية  المتحدة الواليات

 الرياض  جامعة م 1970 فيزياء  و  رياضيات بكالوريوس  3

 المرشح  العملية للعضوالخبرات 

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 المالية  للخدمات  األول شركة – سدكو –  األهلي البنك –  الدولي الخليج بنك  -  ساب بنك/  مالية منشأت و  بنوك م 1981-2011

 مستقل  مستشار اآلن حتى   -  م2012

 ثقة  لعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبا

 عضوية اللجان  طبيعة العضوية   صفة العضوية  النشاط الرئيس  اسم الشركة  م
الشكل القانوني  

 للشركة 

 مساهمة عامة  المراجعة  لجنة مستقل  شخصي  بنوك  الرياض  بنك 1

 ش.ذ.م.م  المراجعة  لجنة مستقل  شخصي  األغذية  إنتاج صافوال  مجموعة 2

 مساهمة عامة  المراجعة  لجنة مستقل  شخصي  تجزئة  بنده  3

 الغذائية  للخدمات  هرفي شركة 4
  الخدمات

 اإلستهالكية 
 مساهمة عامة  المراجعة  لجنة مستقل  شخصي 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 البند الثاني 

 

) مقاعد لیصبح عدد  ٤) إلى (۳التصویت على زیادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (

عضو   –) أعضاء، وذلك بتعیین (الدكتور / أحمد بن سراج خوقیر ٤أعضاء لجنة المراجعة ( 

مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداًء من تاریخ موافقة الجمعیة وحتى نھایة فترة عمل  

 م.  ۲۰۲٥-۰٤-۱۰تاریخ اللجنة الحالیة ب 

 (مرفق السیرة الذاتیة) 
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 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم)
 المرشح  البيانات الشخصية للعضو

        ر خوقي نعبد الرحمد. أحمد سراج   االسم الرباعي 

  هـ22/٨/1٣٨٨ تاريخ الميالد  سعودي  الجـنسـيـــــــة 

 المرشح  المؤهالت العلمية  للعضو

 اسم الجهة المانحة  المؤهل تاريخ الحصول على   التخصص  المؤهل  م

 م 2005 هندسة كيميائية   دكتوراه  1
، جامعة والية كولورادو الحكومية

 امريكا 

 م 2004   إدارة أعمال  اعمال  إدارة ماجستير 2
، جامعة والية كولورادو الحكومية

 امريكا 

 جامعة تلسا، امريكا  م 199٨ هندسة كيميائية   ماجستير  ٣

 جامعة الملك عبدالعزيز  م 19٨9 هندسة كيميائية   بكالوريوس  4

5 
متقدمة في   دبلوماشهادة 

 التمويل الدولي 
 م 2005 التمويل و اإلستثمار 

، جامعة والية كولورادو الحكومية

 امريكا 

6 
و   معتمدمهندس محترف مسجل 

 مجدد 
 امريكا  -حكومة والية تكساس  حتى اآلن  –م 2006 هندسة كيميائية 

7 
محترف إدارة مشاريع معتمد  

 ومسجل و مجدد 
 معهد إدارة المشاريع االمريكي  حتى اآلن  –م 2010 إدارة المشاريع 

 م 200٣ إدارة المشاريع  شهادة إدارة المشاريع المتقدمة  ٨
، جامعة والية كولورادو الحكومية

 امريكا 

 م 200٣ عمليات و تصنيع  والتصنيع شهادة إدارة العمليات  9
، والية كولورادو الحكوميةجامعة 

 ا امريك

10 
مهندس استشاري معتمد و  

 مسجل 
 الهيئة السعودية للمهندسين  م 2010 هندسة كيميائية 

 محكم معتمد  11

إدارة المشاريع    -هندسة كيميائية 

إدارة أعمال تحكيم دولي و   –

 تجاري 

 م 2021

مركز التحكيم التجاري لدول مجلس 

  -القرار دار    -التعاون الخليجي

 البحرين 

12 
درجة الزمالة في الهندسة  

 األول عربيا -الكيميائية 
 م 2017 هندسة كيميائية 

المعهد األمريكي للمهندسين  

 ن الكيميائيي

 تقني و إداري و إدارة مشاريع  مدرب أرامكو معتمد   1٣
 م 2002 -م  1991

 ارامكو  م 201٨ -م  2017

14 

دورة و مؤتمر في   150اكثر من  

مجاالت تقنية و علمية و إدارية و  

 استشارية و إدارة مشاريع  

الفنية واإلدارية وإدارة المشاريع  

 والقيادة 
 م 2021  –م 1990

مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و  

 عالمية 

 المرشح  الخبرات العملية للعضو

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 إسمنت نجران شركة  حتى االن(  -2022)

 شركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني  ( حتى االن  -2022)

سنوات غير   ٣م )لمدة  2021/ 16/07

 موظف( 
 شركة نسيج التجارية العالمية: نائب رئيس مجلس اإلدارة و رئيس اللجنة التنفيذية 
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 م11/2020/ 01 – م 2009/ 01/01

 للعلوم و التقنية كاوست: امكو السعودية: مشاريع جامعة الملك عبد هللا آر

بليون لاير مسؤول عن تصميم و انشاء     ٨0ثول  -عضو مؤسس لجامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست       ·

 كل مراكز األبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة 

بليون لاير مسؤول عن تصميم و انشاء     ٨0ثول  -و التقنية كاوست   عضو مؤسس لجامعة الملك عبد هللا للعلوم      ·

 كل مراكز األبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة 

 بليون   1متقدمة، خدمات، أنظمة حريق و ري و صرف و تحكم       ·

 مسؤوول مشروع  تطوير ثول مدارس، مساجد، عيادات  

 بليون  1مسؤول مشروع الحمى األمني للجامعه األول من نوعه بالمملكة       ·

 بليون   2مسؤول مشروع إسكان الحرس الوطني بثول       ·

 مليون  500مسؤول مشروع مركز أرامكو المتقدم لألبحاث و التطوير في جامعه الملك عبد هللا للعلوم و التقنية        ·

 ريع و التحكم البييي و السالمة و المعلومات إدارة التحكم و اغالق المشا       ·

 بليون هيوستن مع شركتين امريكيتين  40عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف  إدارة تطوير االعمال الجديدة:   م 12/200٨/ ٣1 -م  2006/ 7/ 1

 م2006/ 06/ ٣0 -م  1990/ 20/10
األبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار اإلدارة  مختلف إدارات أرامكو: المصافي، التكرير، إدارة تخطيط المرافق، 

 العليا 

 بترولوب: علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم  م10/1990/ 20-  م1990/ 01/05

 لآلن  -م  2020/ 01/09
المعهد من  رئيس قطاع الوقود و البيتروكيميائيات بالمعهد األمريكي للمهندسين الكيميائين  كأول شخص في تاريخ 

 سنة من خارج الواليات المتحدة االمريكية  110

 لآلن  -م  201٨/ 01/0٨
سنة من خارج   110عضو مجلس الزمالء بالمعهد األمريكي للمهندسين الكيميائين كأول شخص في تاريخ المعهد من  

 امريكا 

 الكيميائين ، ممثل المعهد في منطقة الخليج مناصب إدارية متعددة بالمعهد األمريكي للمهندسين  لآلن  -م  2005/ 01/07

 عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي     م07/201٨/ 01 – م 2016/ 01/07

 عضو مجلس كلية الهندسة بجامعه الملك عبد العزيز   لآلن  -م  201٨/ 01/07

 العزيز بجدة و رابغ عضو مجلس قسم  الهندسة الكيميائية  بجامعه الملك عبد  م07/201٨/ 01 – م 2016/ 01/07

 ثقة  لعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبا

 عضوية اللجان  طبيعة العضوية   صفة العضوية  النشاط الرئيس  اسم الشركة  م
الشكل القانوني  

 للشركة 

 مستقل  شخصي  المواد األساسية  شركة إسمنت نجران   1
عضو مجلس  

 اإلدارة 

مساهمة  

 مدرجة 

2 
شركة الخليجية العامة للتأمين  

 التعاوني 
 مستقل  شخصي  تأمين 

عضو مجلس  

اإلدارة و عضو في  

لجنة الترشيحات  

 والمكافات 

مساهمة  

 مدرجة 

 مستقل  شخصي  السلع االستهالكية  شركة نسيج التجارية العالمية  ٣

نائب رئيس مجلس  

اإلدارة و رئيس  

 اللجنة التنفيذية 

مساهمة  

 مدرجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 البند الثالث 
 

 التصویت على تعدیل الئحة حوكمة الشركة. 

 (مرفق)  

 
 



حوكمة الشركة الئحة  

 قبل و بعد
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 الئحة حوكمة الشركة
 

May 2019     
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 األول الباب

 مقدمة

 -: تمهيد

 داخل شررررررركاتال حوكمة تنفيذ هبا يتم اليت للطريقة عمل إطار هي" الالئحة" بإسررررررم عموماً  إليه وُيشررررررار الشررررررركة حوكمة الئحة
 (.الشركة بإسم إليها ُيشار واليت)الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين 

 األفضرررررل حةاملصرررررل لتحقيق إداراهتا قبل من الشرررررركات ومراقبة توجيه خالله من يتم الذي النظام هي الشرررررركات كما أن حوكمة
 .واملستثمرين للمسامهني
 العامة للتأمني التعاوين اخلليجية حوكمة ةممارسرر على احلفاظيف  الرقابية اجلهات أنظمة مع يتوافق مبا السررياسررات هذه ويتم تقييد

  .الشررركة مع يتعاملون نمم وغريهمواملسررتثمرين  املسررامهني وتوقعات السرروق بتنظيم املعنية واجلهة السرروق إحتياجات تعكس واليت
تزام فضل لقدراهتا ومواردها لتهئية بيئة عمل خصبة اساسها املسؤولية والرقابة وااللألمثل واألكما أن الشركة تستثمر االستثمار ا

عدم حقوق املسرررررامهني يف الشرررررركة من خالل املعاملة العادلة و على والوضررررروح والشرررررفافية يف العمل . لذا حتافا اخلليجية العامة 
 سرررراسررررية اليت متكنهم يف ااام قراراهتم لالسررررتثمار وياية هلم من اي اخالل حيثألحد للحصررررول على املعلومات اأالتمييز بني 

 فريق مع ةاإلدار  جملس نيتعاو لذا  التنفيذية ملهامهم واختصررررراصرررررتهم . اإلدارةوضرررررحت هذة الالئحة طريق عمل جملس االدارة و 
 ف.اهداال ههذ تحقيقل الشركة إدارة

 

 -: التعريفات

 سرررررياق قضي مامل منها كل  أمام املوضرررررحة املعاين أدناه الواردة والعبارات بالكلمات يقصرررررد الالئحة، هذة أحكام تطبيق لغرض
 .ملك بغري النص

وتاريخ  85/مشررررررررركة مسررررررررامهة عامة مبوجب املرسرررررررروم امللكي رقم العامة(.)اخلليجية  اخلليجية العامة للتأمني التعاوين: الشررررررركة 
     هر.5/12/1429
 .: وزارة التجارة واالستثمار وزارةال

  .السعودي العريب النقد مؤسسة  :المؤسسة
 .: هيئة السوق املالية الهيئة

 السعودية )تداول(. املالية السوق شركة :السوق 

 .الئحة حوكمة الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين : الالئحة
 .السوق السعودي يف متداولة مالية ورقة  :متداولة مالية ورقة

يف  79هرررررررررررررررررر وتعديالته الصررادرة باملرسرروم امللكي رقم م/28/1/1437يف  3: الصررادر باملرسرروم امللكي رقم م/ نظام الشررركات
 هر.25/7/1439

هو منهج واسررررررررررلوب بني قيادة الشررررررررررركة وتوجيهها التوجه األمثل على  ليات لتنظيم العالقات املختلفة بني حوكمة الشررررررررركة : 
واملديرين التنفيذيني واملسرررامهني واصرررحاب املصررراحل بوضرررع قواعد وإجراءات لتسرررهيل عمليه إاام القرار، مع توفري  اإلدارةجملس 

 .مبدء اإلفصاح والشفافية وحتقيق العدالة يف العمل
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 األسرررررا  والنظام الشرررررركات نظام مبوجب أحكام الشرررررركة يف املسرررررامهني حبضرررررور تنعقد اليت العامة اجلمعية  :العامة الجمعية
 .للشركة
  .القيام بصالحياته وفقاً للنظام األسا  للشركة ونظام الشركات املخول له الشركة إدارة جملس : (المجلس) اإلدارة مجلس
 وتنظيم هاجتماعات لرتأ  اجمللس ينتخبه الذي التنفيذيني غري اجمللس أعضررررررررررراء أحد : (المجلس رئيس) اإلدارة مجلس رئيس
 .أعماله
 عن النظر غضب هلا، اليومية اإلدارة عن املسررررررررؤولو  الشررررررررركة، يف العليا التنفيذية اإلدارة يف األعلى املسررررررررؤول  :التنفيذي الرئيس
 .الوظيفي املسمى

  -طرف ذو عالقة:
 .اإلدارةأعضاء جملس  -أ
 كبار التنفيذيني. -ب
 .اإلدارةاألعضاء املستقلني من خارج جملس  -ج
 أو أحد كبار التنفيذيني. اإلدارةاململوكة لعضو جملس  الشركات / املؤسسات -د
 أو /و التأمني شررررركة مال رأ  من أكثر أو % 5 متتلك واحدة وحدة املؤسررررسررررة تعدها قد شررررركات جمموعة أو شررررركة -ه

 قد شررررركات ةجمموع مع باالشرررررتا  أو مبفردها التأمني إعادة أو/و التأمني شررررركة متتلك اليت الشررررركة أو التأمني، إعادة
 .ماهلا رأ  من أكثر أو % 5هلا ملكية  واحدة وحدة املؤسسة تعدها

 أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثري يف قرارات الشركة وأعضاء جملس إدارهتا وكبار تنفيذييها. -و
 -طرف ذو صله:

 .علوا وإن واجلدات واألجداد، واألمهات، اآلباء، -أ
 .نزلوا وإن وأوالدهم األوالد، -ب
 .ألم أو ألب، األشقاء، واألخوات اإلخوة -ج
 .والزوجات األزواج -د
 باالشرتا  وأ مبفردهم مباشر، غري أو مباشر بشكل يسيطرون، الذين اإلعتباريون أو الطبيعيون األشخاص : المساهمين كبار
 .الشركة مال رأ  من أكثر أو (% 5) على  خرين، مع

 .اإلدارةاللجنة الفرعية املنبثقة من عضوية جملس  -اللجان 
 ويتقاضررى هلا يوميةال اإلدارة يف ويشررار  للشررركة التنفيذية اإلدارة يف عضررواً  يكون الذي اإلدارة جملس عضررو :التنفيذي  عضرروال

 .ملك مقابل شهرياً  راتباً 
 رةإدا يف األشرررركال من شرررركل بأي يشررررار  وال الفنية واملشررررورة الرأي يقدم الذي اإلدارة جملس عضررررو :التنفيذي  غيرال عضررروال

 .سنوياً  أو شهرياً  راتباً  واليستلم اليومية أعماهلا ومتابعة الشركة
 وعن اإلدارة عن كاملبال العضو إستقاللية يعين، وهذا كاملة،  بإستقالليته يتمتع الذي اإلدارة جملس عضو :المستقل  عضوال

 تأثري أي دون لعالقةا مات املعلومات مجيع األعتبار يف األخذ بعد األمور على للحكم القدرة توافر اإلسررررتقاللية وتعين الشررررركة،
ت اجمللس يف امن اجتماع (% 75)كما جيب حضررررور العضررررو املسررررتقل عن ما ال يقل عن .خارجية جهات من أو اإلدارة من

 االجتماعات اليت تتخذ فيها قرارات جوهرية تؤثر يف وضع الشركة.السنة وعليه حضور مجيع 
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ارات الرئيسرررية اإلد وتشرررمل العضرررو املنتدب والرئيس التنفيذي ونواهبم والرئيس املار ومديرو : (التنفيذية اإلدارة) العليا اإلدارة
 وأي وظيفة أخرى حتددها املؤسسة.ومن يف حكمهم ي القانونية واملراجع الداخلو املخاطر وااللتزام  ومسؤور إدارات

 .العليا اإلدارةو  اإلدارة جملس عضوية تشمل  :القيادية المناصب
 مهل واملؤمن املسرررررررامهني فيهم مبا الشرررررررركة، به تقوم ما يف مصرررررررلحة هلم الذين األطراف أو األشرررررررخاص  :المصررررررال  أصررررررحاب
 .اإلشرافيةو  الرقابية واجلهات التأمني ومعيدي الشركة وموظفي املطالبات وأصحاب
 حيث مينح حامل األسهم حق التصويت مبا اإلدارةطريقة تصويت يتم من خالهلا إختيار أعضاء جملس  : التراكمي التصويت

يعادل عدد األسرررررررررهم اليت ميلكها، وجيوز له إسرررررررررتخدامها كاملة للتصرررررررررويت ملرشرررررررررح واحد أو توزيعها على أكثر من واحد دون 
وتزيد هذه الطريقة من فرصررة املسررامهني الذين ميثلون أقلية األسررهم تعيني ممثليهم يف اجمللس من خالل التصررويت ألكثر من مرة، 

 .جتميع أصواهتم لصاحل مرشح واحد
سرربتها إىل هم أسررهماً تصررل نوال ميلك أي أحد من الشررركة ال تتوىل إدارة املسررامهني من فئة ميثلون الذين هم : األقلية مسرراهمي

 .الشركة يف التأثري على قادرةمسيطرة أو  غري فهي وبالتارمن إمجار األسهم  5%
 .ال أم عمل يوم أكان سواء يوم، أي :تقويمي  يوم

 .أسهم الشركة حامل: المساهم 
 اللوائح يف املوضرررررحة املهام لتوراملؤسرررررسرررررة  من مسررررربقة كتابية  موافقة على احلصرررررول بعد الشرررررركة تعينه الذي:  خبير التأمين

 .ؤسسةامل من الصادرة
 عليه مسيطراً  كون يف يشرت  معه أو اآلخر، الشخص ملك على يسيطر أو  خر، طرف عل يسيطر الذي الشخص :التابع 
 .مباشر غري أو بشكل مباشر السيطرة تكون سبق مما أي ويف ثالث، شخص قبل من

هو الشررررررررخص املصرررررررررح له من املؤسررررررررسررررررررة بتطبيق نظرية االحتماالت واإلحصرررررررراءات اليت تسررررررررعر مبوجبها  الخبير اإلكتواري :
 .املنتجات، وااللتزام باملطالبات، وتًكوين املخصصات املالية

: التأثري على القرارات بشررررررركل مباشرررررررر منفرداً أو جمتمعاً من مو صرررررررلة أو تابع من خالل امتالكة ملا نسررررررربته  حصرررررة السررررري رة
 اإلداري.من اجلهاز ( %30ملا نسبته )أو أكثر من حق التصويت يف الشركة وأيضاً حق التعيني  (30%)

 إدارة جملس ألعضررراء جيوز الفرتة اليت ال السررنوية : ربع التنفيذيين وكبار الشررركة إدارة مجلس أعضررا  تعامالت حظر فترة
 (15الرررررررررررررررر ) فرتة الورقة املالية اخلاصة بالشركة خالل يف التعامل منهم بأي   عالقة مو شخص أي   أو التنفيذيني كبار أو الشركة
 .لشركةمن ا فحصها بعد األولية املالية القوائم إعالن تاريخ وحىت املالية السنة ربع لنهاية السابقة تقوميياً  يوماً 
 كبار أو الشرركة إدارة جملس ألعضراء جيوز ال السنوية : التنفيذيين وكبار الشركة إدارة مجلس أعضا  تعامالت حظر فترة

 السرررابقة تقوميياً  ( يوماً 30الرررررررررررررررررر ) فرتة للشرررركة خالل مالية ورقة أي يف التعامل منهم بأي   عالقة مو شرررخص أي   أو التنفيذيني
 .لشركةا من فحصها بعد السنوية املالية القوائم إعالن تاريخ وحىت املالية السنة لنهاية

  

 -: الغرض

 ألقسررررراما ورؤسررررراء اخلليجية العامة إدارة فريق وأعضررررراء اإلدارة جملس ألعضررررراء دليالً  تكون أن الشرررررركة حوكمة الئحة من الغرض
 .افيةوالشف اإلفصاح يف املمارسات أفضل وتطبيق الشركة حوكمة االلتزام بإرشادات يف الشركة إدارة يساعد حبيث
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 قيمة عمد يضررررررررمن مما االلتزام هبا يتعني اليت املفصررررررررلة الداخلية واإلجراءات السررررررررياسررررررررات إرسرررررررراء إىل الالئحة هذة هتدفكما 
 .واملؤكد الواضح والتمثيل اإلفصاح خالل من الطويل املدى على املساهم

 

 -: الالئحةعلى  التعديل إجرا ات و وتحديث مراجعة
 بصرورة راجعتهام وسريتم السرياسرات هذه وضرع مت وقد. اخلليجية العامة يف احلالية للسرياسرات بيان عن عبارة الالئحة -1

 .لالئحة حوكمة الشركات الصادرة من نظام الشركات و املؤسسة واهليئة دورية
 واهليئة. املؤسسةو نظام الشركات  من الصادرة الشركات حوكمة الئحة مع هذه الالئحة تتوافق -2
 تلغي السررابقة السررياسررات أن يبني توضرريح بالتعديالت ويرفق معدلة سررياسررات شرركل واملراجعات التعديالت سررتأخذ -3

 .اجلديدة السياسة هاحمل وحتل
 تعديلها،ل مقرتحات بأيالعامة  للجمعية والتوصرررررية سرررررنوي بشررررركل اإلدارة جملس قبل من احلوكمة الئحة مراجعة تتم -4

 . التعديل إعتماد تاريخ من عمل يوم( 21) خالل الالئحة على تتم تعديالت بأي املؤسسة إشعار يتم أن على
 -:التالية احلاالت يفوبشكل مستمر  شرتا إلبا الالئحة يف تغيريات أي بإدراج تقوم الشركةكما 

 .التنظيمية اجلهات تقرها النظامية النصوص يف تغيري أي -1
 .التأمني بصناعة يتعلق فيما املؤسسة تضعها جديدة قواعد أي -2
 .الشركة إدارة عليه توافق ما حسب تشغيل متطلبات أي -3
 .عليها لمصادقةل الشركة إدارة جمللس تقدميها يتم مث ومن مناسب حنو على صياغتها وإعادة التعديالت توثيق يتم -4
 مات األنظمة من ريهاوغواهليئة  املؤسررسررة وأنظمة لوائح مع عليها تطرأ اليت التعديالت ومجيع الالئحة تتوافق أن جيب -5

 .العالقة
 

 -: السريان تاريخ
 .هلا العامة اجلمعية وإعتماد اإلدارة جملس موافقة تاريخ من الالئحة هذة تسري

 

 الثاني الباب
  الشركةإطار عمل حوكمة 

 

 -: العامة السياسات

 .املسامهني خمتلف مع تعامالهتا يف الشركات حوكمة معايري أعلى على باحلفاظ الشركة تلتزم -1
 واألمانة ةوالنزاه الشرررررررررفافية تشرررررررررمل واليت للشرررررررررركة األسررررررررراسرررررررررية القيم من يتجزأ ال جزءاً  الشرررررررررركات إدارة معايري متثل -2

 . هباوااللتزام  واملسؤولية
 األقل. لىع سنوي بشكل تعديلها إىل احلاجةو مراجعة سياسة املكافآت والتعويضات  اإلدارة جملس على ينبغي -3
 الشركة أنشطةب القيام لضمان اإلدارة جملس قبل من إعتمادها بعد املهين السلو  بقواعد خاصة الئحة وتطوير وضع -4

 .وأخالقية عادلة بطريقة
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 الحقاً  ليهع تتم تعديالت وأي الشرررررررركة إدارة جملس من إعتماده بعد التنظيمي اهليكل من بنسرررررررخة املؤسرررررررسرررررررة تزويد -5
 .التعديل أو اهليكل التنظيمي إعتماد تاريخ من عمل يوم( 21) خالل

 فويضت واليؤدي. اإلدارة جملس على للشرررررررررررررررركة وااللتزام النظامي والسرررررررررررررررلوكيات األداء عن النهائية املسرررررررررررررررؤولية تقع -6
 أداء نع مسرررررررررررؤول اجمللس أن كما.  مسرررررررررررؤوليته من اجمللس إعفاء إىل العليا اإلدارة أو اجمللس جلان إىل الصرررررررررررالحيات

 .معينة وظائف إدارة أو مهام لتأدية معها التعاقد يتم اليت األخرى األطراف
 

 -: الشركة حوكمة في الجيدة اإلدارة مبادئ

 :الشركة حلوكمة رئيسية كمبادئ  التالية النقاط اخلليجية العامة بتحديد قامت
 .عمله واستقاللية اإلدارة جملس عمل إجراءات يف الشفافية -1
 .املخاطر وإدارة الداخلية واملراقبة واإلشراف الريادة -2
 .اإلفصاح وإجراءات معهم القوي التواصل خالل من املسامهني أمام املسؤولية حتمل -3
 .املسامهني مجيع مع النزاهة -4
 .واخلدمات املنتجات جودة -5
 .السابقة ادئاملب مع تتوافق اليت السياسات خالل من للشركة اجليدة اإلدارة حتقيق اخلليجية العامة على تركيز -6

 

 -: األهداف

 يلي وفيما. املدى يلةطو  القيمة تأمينية وتعزيز وتقدمي خدمات بالشرررررررركة النهوض يف اإلدارة جمللس العام واملسرررررررعى اهلدف يتمثل
 -باملسامهني: يتعلق فيما الشركة الئحة حوكمة حتققها اليت األهدافأهم 

 .املساواة قدم على املسامهني معاملة -1
 تفعيل دور املسامهني يف الشركة وتيسري ممارسة حقوقهم. -2
 التنفيذية. اإلدارةو  اإلدارةوضع إطار عام الختصاصات ومسؤوليات جملس  -3
 يولون الذين قلنيواملسرررررررررررررت تنفيذيني الغري اإلدارة جملس أعضررررررررررررراء من كايف  عدد بتمثيل يتعلق فيما اإلدارة جملس توازن -4

 .واملستثمرين املستفيدين وأحوال مبصاحل اهتماماً 
 .الكافية املعلومات قوة أسا  على للقرارات والوصول الشفافة واملمارسات اإلجراءات اإلدارة جملس تبين -5
 .داء الشركةأ على تؤثر اليت الصلة مات بالتطورات الدوام على األفراد وعموم املسامهني بإطالع اإلدارة جملس قيام -6
 .وكفاءة التنفيذية بفاعلية اإلدارة فريق أعضاء عمل مبراقبة اإلدارة جملس قيام -7
 لعاملني بالشركة.لتعزيز  لية الرقابة  -8

 

 -: الشركة حوكمة جودة على تؤثر التي العوامل

 -:التالية العوامل على أساسية بصورة احلوكمة جودة تتوقف

 .اإلدارة تكامل -1
 .اإلدارة جملس قدرة -2
 .اإلجراءات كفاية  مدى -3
 .اإلدارة جملس أعضاء التزام مستوى -4
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 .الشركة تقارير جودة -5
 .اإلدارة يف املستفيدين مشاركة -6

 -: اإلنجاز سبل

 -:التالية املوضوعات يف الشركة سياسات وتطبيق بإرساء سبل اإلجناز تتحقق
 .واضحة بصورة اإلدارة جملس ومسؤوليات وأدوار صالحيات بتحديد اإلدارة جملس عمل تنظيم -1
 .للسلو  املهين قواعد بوضع اإلدارة جملس أعضاء عمل تنظيم -2
 .االلتزام هبا كةالشر  إدارة وأعضاء العاملني مجيع على جيب اليت بالشركة املهين واألخالقيات السلو  قواعد تنظيم -3
 .بالتساوي املسامهني معاملة -4
 .واإلبالغ اإلفصاح أصول -5
 .املخاطر إدارة -6
 .الداخلي التدقيق جلنة التزام مراقبة -7

 

 الثالث الباب
 حقوق المساهمين والجمعية العامة

 

 -: الغرض

 ومصاحلهم قوقهمح ياية ألمهية تقديراً  بالتساوي معاملتهم أسا  على حقوق املسامهني الشركة اخلليجية العامة بإرساء قامت
 .الشركة الئحة حوكمة عمل إلطار وفقاً 

 

 -: للمساهمين العامة الحقوق

 للمسامهني بالعمل على ياية حقوق املسامهني مبا يضمن العدالة واملساواة وعدم التمييز بني املسامهني وتثبت اإلدارةيلتزم جملس 
 -بالسهم مبا يلي: املتصلة احلقوق مجيع

 توزيعها. يتقرر اليت األرباح من نصيب على احلصول يف احلق -1
 التصفية. عند الشركة موجودات من نصيب على احلصول يف احلق -2
 قراراهتا. على والتصويت مداوالهتا يف واالشرتا  املسامهني، مجعيات حضور حق -3
 األسهم. يف التصرف حق -4
 اجمللس. أعضاء على املسؤولية دعوى ورفع اإلدارة جملس أعمال مراقبة حق -5
 واهليئة املؤسسةونظامي  نظام الشركات مع يتعارض وال الشركة مبصاحل يضر ال مبا معلومات وطلب اإلستفسار حق -6

 التنفيذية. ولوائحهما
ية د، مامل توقف اجلمعية العامة غري العاديدة اليت تصررررررررردر مقابل حصرررررررررص نقديةحق أولوية اإلكتتاب باألسرررررررررهم اجل -7

 العمل حبق األولوية.
 يف سجل املسامهني يف الشركة. أسهمهمحق تقييد  -8
 وإنتخاهبم. اإلدارةترشيح أعضاء جملس  -9
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طلب اإلطالع على نسررررخة من عقد التأسرررريس اخلاص بالشررررركة ونظامها األسررررا ، مامل تنشرررررمها الشررررركة يف موقعها  -10
 االلكرتوين.

 -: المعلومات على وحصولهم لحقوقهم المساهمين ممارسة تسهيل

 املسررررامهني مجيع ممارسررررة لضررررمان الالزمة واإلحتياطات اإلجراءات الداخلية ولوائحه للشررررركة األسررررا  النظام يتضررررمن -1
 .النظامية حلقوقهم

 وافية املعلومات هذه تكون حبيث وجه، أكمل على حقوقهم ممارسرررررررة من املسرررررررامهني مُتكن اليت املعلومات مجيع توفري -2
 يف عاليةف الطرق اخلليجية العامة أكثر وتسرررررررررررررررتخدم احملددة، املواعيد ويف منتظمة بطريقة وحتدث تقدم وأن ودقيقة،
 .املعلومات بتوفري يتعلق فيما املسامهني بني كما ال متيز  املسامهني، مع التواصل

 . اإللكرتوين موقعها على للمسامهني احلوكمة الئحة حمدثة من نسخة توفري -3
 شرررامالً  قييماً ت يتضرررمن العامة اجلمعية إجتماع خالل وملك للمسرررامهني السرررنوي اإلدارة جملس تقرير من نسرررخة توفري -4

 -:أدىن حبد يشمل أن على اخلليجية العامة وأدائها وضع حول وموضعياً 
 .املاضية الفرتة خالل اخلليجية العامة املار ألداء حتليلي استعراض  -أ

 .اخلليجية العامة ووضع أداء على وأثرها املتخذة القرارات أهم  -ب
 .املالية الناحية من اخلليجية العامة ووضعها اسرتاتيجية تقييم -ج
 .إدارهتا جملس يف عضواً  الشركة إدارة جملس عضو يكون اليت املسامهة الشركات أمساء  -د
  إشررررررررررررررررافيررة أو قضررررررررررررررررائيررة جهررة أي اخلليجيررة العررامررة من على مفروض جزاء أو احتيرراطي قيررد أي أو عقوبررة أي -ه

 .تنظيمية أو
 أو قضررررررررررررائية جهة أي من اإلدارة جملس أعضرررررررررررراء من أي على مفروض جزاء أو احتياطي قيد أي أو عقوبة أي  -و

 .تنظيمية أو إشرافية
 .معها التعامل وطرق بالشركة احمليطة للمخاطر تقييم  -ز
 . املستقبلية األداء توقعات -ح

 

 -: اهمينمسالتواصل مع ال
حتقيق تواصرررررررررل بني الشرررررررررركة وبني املسرررررررررامهني وأن يكون مبنياً على الفهم املشررررررررررت  ل هداف  اإلدارةيضرررررررررمن جملس  -1

 اإلسرتاجتية للشركة ومصاحلها.
 يعمل جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي على إطالع بقية أعضاء جملس اإلدارة على  راء املسامهني ومناقشتها معهم. -2
لس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشررررررركة مامل يكن عضررررررواً يف ال جيوز ألي من املسررررررامهني التدخل يف أعمال جم -3

جملس إدارهتا أو من إدارهتا التنفيذية أو كان تدخله عن طريق اجلمعية العمومية العادية وفقاً الختصررررررررررررراصرررررررررررررتها أو يف 
 احلدود واألوضاع اليت جييزها جملس اإلدارة.
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 -: العامة للمساهمين الحقوق
يلتزم جملس اإلدارة بتوفري أقصرررى درجات الشرررفافية مبا يضرررمن العدالة واملسررراواة بني مجيع املالكني واملسرررتثمرين دون أي متييز أو 

 التفرقة بني مالكي األسهم أو حجب أي معلومات عنهم.
 

 -: الجمعيات العامة

 .يجية العامةللخلنتهاء السنة املالية إلتعقد اجلمعية العامة مرة على األقل يف السنة خالل الستة األشهر التالية  -1
إما طلب  إلجتماعتنعقد اجلمعية العامة بدعوة من جملس اإلدارة. وجيب على جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة ل -2

 من رأ  املال على األقل. (% 5)ثل ملكيتهم ملك احملاسب القانوين أو عدد من املسامهني مت
 اإلدارة جملس ينتدبه من أو غيابه عند نائبه أو اإلدارة جملس رئيس للمسررررررامهني العامة اجلمعيات اجتماعات يرأ  -3

 .ونائبه اإلدارة جملس رئيس غياب حال يف، لذلك أعضائه بني من
يوماً على  (واحد وعشررررونومكانه وجدول أعماهلا قبل املوعد )نعقاد اجلمعية العامة إعن موعد تعلن اخلليجية العامة  -4

خدم اخلليجية كما تسررررررت.  حملية ةوموقع الشررررررركة اإللكرتوين ويف صررررررحيفاملالية يف موقع السرررررروق نشررررررر الدعوة تاألقل، و 
 تصال باملسامهني.الالتقنية احلديثة ل ئلوساالعامة 

( وموعد إنعقاد اجلمعية 4ر اإلعالن املشرررررررار إليه يف الفقرة )جيوز تعديل جدول أعمال اجلمعية خالل فرتة مابني نشررررررر -5
 (.4العامة، على أن يتم اإلعالن عن ملك وفق االجراءات املشار اليها يف الفقرة )

يف والتصرررويت افية بكل شرررف للمسرررامهنييف اجلمعية العامة للمسرررامهني الفرصرررة للمشررراركة الفعالة تتيح اخلليجية العامة  -6
 القواعد اليت حتكم تلك االجتماعات وإجراءات التصويت.تعطي الفرصة للمسامهني باإلطالع على ، كما القرارات

ن ملك اجلمعية العامة، وم إجتماعتيسررررررررررري مشرررررررررراركة أك  عدد من املسررررررررررامهني يف تقوم اخلليجية العامة بالعمل على  -7
 لعقد اجلمعية. ختيار املكان والوقت املالئمنيإ

املواضررررريع األسررررراسرررررية اليت جيب أخذ موافقة اجلمعية العامة  اجلمعية العامة  إجتماعمال جدول أعيضرررررع جملس اإلدارة  -8
امهني االجتماع. وجيوز للمسررأخذ يف اإلعتبار املوضرروعات اليت يرغب املسررامهن يف إدراجها على جدول أعمال كما ت

ول أعمال اجلمعية العامة ثر إىل جدأكو أعلى األقل من أسررهم الشررركة إضررافة موضرروع  (% 5)الذين ميلكون نسرربة 
  عند إعداده.

مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية العامة وتوجيه األسئلة احلق يف  اخلليجية العامة مسامهيجلميع  -9
إىل أعضرررراء جملس اإلدارة واحملاسررررب القانوين وعلى جملس اإلدارة واحملاسررررب القانوين اإلجابة على أسررررئلة الفنية واملالية 

 املسامهني بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر.
املوضرررررررررروعات املعروضررررررررررة على اجلمعية العامة مصررررررررررحوبة مبعلومات كافية متكن مجيع أن تكون حترص اخلليجية العامة  -10

 قراراهتم. اااماملسامهني من 
بتزويد  ةاخلليجية العامتقوم اجلمعية العامة، كما  إجتماعطالع على حمضررررررررررر إلاملسررررررررررامهني من ااخلليجية العامة متكن  -11

 نعقاده.إيئة بنسخة من حمضر االجتماع خالل )عشرة( أيام من تاريخ اهل
 ية ) تداول (.على موقع السوق املال نتهائهاإبنتائج اجلمعية العامة فور املالية إعالم السوق ب تقوم اخلليجية العامة -12
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 -: غير العاديةالالجمعية العامة 

األسا  للخليجية العامة إختصاصات اجلمعية العامة الغري عادية وحدد إجتماع اجلمعية املكونة تكويناً صحيحاً ، حدد النظام 
والذي ينعقد يف مدينة جدة، بأن لكل مسرررررراهم أياً كان عدد أسررررررهمه حق حضررررررور اجلمعية العامة للمسررررررامهني وله يف ملك أن 

و عاملي الشرررررررركة يف حضرررررررور اجلمعية العامة، وجيوز عقد اجتماعات يوكل عنه شرررررررخصررررررراً  خر من غري أعضررررررراء جملس اإلدارة أ
اجلمعيات العامة للمسررررررامهني واشرررررررتا  املسرررررراهم يف مداوالهتا والتصررررررويت على قرارهتا بواسررررررطة وسررررررائل التقنية احلديثة حبسررررررب 

 مال رأ  ()نصرررررف لونميث مسرررررامهون حضرررررر إما إال صرررررحيحاً  اجلمعية إنعقاد يكون الضرررررواب  اليت تضرررررعها اجلهة املختصرررررة. وال
 بشررررررررط أن األول االجتماع النعقاد احملددة املدة إنتهاء من سررررررراعة بعد الثاين االجتماع يُعقد أن جيوز كما.  األقل على الشرررررررركة

 الجتماعا يكون األحوال مجيع ويف ، االجتماع هذا عقد إمكانية عن اإلعالن يُفيد ما األول االجتماع لعقد الدعوة تتضرررررررررررررررمن
  .فيه األسهم املمثلة عدد كان  أياً  صحيحاً  الثاين

 

 -: غير العاديةالاختصاصات الجمعية العامة 

 -بتعديل اآليت: العادية واتص اجلمعية العامة غري
 الداخلة األمور يف قرارات تصدر أن وهلا نظاماً، تعديلها عليها احملظور األحكام ستثناءإاألسا  بالشركة  تعديل نظام -1

 .للجمعية العامة العادية املقررة واألوضاع الشروط بنفس وملك العادية العامة اجلمعية اختصاص يف
 .وفق األوضاع املقررة نظاماً  الشركة مال رأ  زيادة  -2
 وفق األوضاع املقررة نظاماً. الشركة مال رأ  افيض -3
 املوافقة على عملية شراء األسهم. -4
 سا  وصخصص لغرض معني، والتصرف فيه.تقرير احتياطي اتفاقي للشركة ينص يف النظام األ -5
 تقرير عن إمكانية استمرار الشركة للقيام بعملها أو حلها قبل األجل املعني يف النظام األسا . -6
 إصدار أدوات دين أو صكو  متويلية قابلة للتحويل إىل أسهم، وبيان احلد األقصى لعدد األسهم التابعة أو بعضها.  -7
شرائها أو حتول أسهم عادية إىل أسهم ممتازة أو حتويل األسهم املمتازة إىل عادية، وملك إصدار أسهم ممتازة أو إقرار  -8

كات اخلاصررررة لنظام الشررررر  بناء على نص نظام الشررررركة األسررررا  ووفقاً للضررررواب  واالجراءات التنظيمية الصررررادرة تنفيذاً 
 لشركات املسامهة املدرجة.

جزء منها للعاملني يف الشركة والشركات التابعة أو بعضها ، أو أي اصيص األسهم املصدرة عند زيادة رأ  املال أو  -9
 من ملك.

وقف العمل حبق األولوية للمسرررررررررررررررامهني باالكتتاب بزيادة رأ  املال مقابل حصرررررررررررررررص نقدية أو إعطاء األولوية لغري  -10
 املسامهني يف احلاالت اليت تراها مناسبة ملصلحة الشركة، إما نص ملك يف نظام الشركة األسا .

اختصرررررررررراصررررررررررات اجلمعية العامة العادية، على أن تصرررررررررردر تلك وجيوز للجمعية العامة غري العادية أن تصرررررررررردر قرارات داخلة يف 
 القرارات وفقاً لشروط إصدار قرارات اجلمعية العامة العادية احملددة باألغلبية املطلقة ل سهم املمثلة يف االجتماع.

 

 -: العادية العامةالجمعية 

، اجلمعية املكونة تكويناً صرررررررحيحاً  النظام األسرررررررا  للخليجية العامة إختصررررررراصرررررررات اجلمعية العامة العادية وحدد إجتماعحدد 
والذي ينعقد يف مدينة جدة، بأن لكل مسرررررراهم أياً كان عدد أسررررررهمه حق حضررررررور اجلمعية العامة للمسررررررامهني وله يف ملك أن 
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أو عاملي الشرررررررركة يف حضرررررررور اجلمعية العامة، وجيوز عقد اجتماعات  يوكل عنه شرررررررخصررررررراً  خر من غري أعضررررررراء جملس اإلدارة
اجلمعيات العامة للمسررررررامهني واشرررررررتا  املسرررررراهم يف مداوالهتا والتصررررررويت على قرارهتا بواسررررررطة وسررررررائل التقنية احلديثة حبسررررررب 

 رأ  )ربع( ثلونمي مسامهون حضر اإم إال صحيحاً  العادية العامة اجلمعية إنعقاد يكون الضواب  اليت تضعها اجلهة املختصة. وال
بشررررررط  ألولا االجتماع النعقاد احملددة املدة إنتهاء من سررررراعة بعد الثاين االجتماع يُعقد أن جيوز كما.  األقل على الشرررررركة مال
 االجتماع يكون األحوال مجيع ويف ، االجتماع هذا عقد إمكانية عن اإلعالن يُفيد ما األول االجتماع لعقد الدعوة تتضمن أن

 .فيه األسهم املمثلة عدد كان  أياً  صحيحاً  الثاين
 -: العادية العامةإختصاصات الجمعية 

  -اتص اجلمعية العامة العادية جبميع األمور املتعلقة بالشركة مثل:
 .وعزهلم اإلدارة جملس أعضاء تعيني -1
 حلسرررراب تتم اليت والعقود األعمال يف مباشرررررة غري أو مباشرررررة مصررررلحة اإلدارة جملس لعضررررو يكون أن يف الرتخيص -2

 .التنفيذية ولوائحة الشركات نظام أحكام وفق وملك الشركة،
 فروع أحد يف الشرررركة ينافس أن أو الشرررركة، منافسرررة شرررأنه من عمل أي يف اإلدارة جملس عضرررو اشررررتا ب الرتخيص -3

 .التنفيذية ولوائحة الشركات نظام أحكام وفق وملك تزاوله، الذي النشاط
 .التنفيذية ولوائحة الشركات نظام ألحكام اً وفق املراجعة جلنة تشكيل -4
 .للشركة املالية القوائم على املوافقة -5
 .اإلدارة جملس تقرير على املوافقة -6
 .تقاريرهم وعلى وتغيريهم، هم،نتعيي وإعادة مكافآهتم، وحتديد الشركة، حسابات يمراجع تعينياملوافقة على  -7
 هذه من قائماً  يكون ما ملعاونة أو الشرررررركة لعاملي اجتماعية إلنشررررراء مؤسرررررسرررررات مبالغ األرباح صرررررايف اقتطاع من -8

 املؤسسات. 
من رأ  املرال املردفوع وتقرير توزيع مرا مت جتراوزه من  (% 30)وقف جتنيرب االحتيراطي النظرامي للشرررررررررررررررركرة مىت بلغ  -9

 النسبة على مسامهي الشركة يف السنوات املالية اليت ال حتقق الشركة فيها أرباح صافية.
 جزء أو السررررهم قيمة من املتبقي املبلغ لسررررداد للتوزيع القابلة اإلتفاقية واالحتياطيات املبقاة األرباح اسررررتخدام جيوز -10

  املسامهني. بني باملساواة ملك صخل أال على منه،
مراقبة التزام أعضرررررررررررراء جملس اإلدارة بأحكام نظام الشررررررررررررركات ولوائحة النتفيذية واألنظمة األخرى مات العالقة ونظام  -11

فحص أي ضررررررررر ينشرررررررأ عن خمالفتهم لتلك األحكام أو إسررررررراءهتم تدبري أمور الشرررررررركة، وحتديد و الشرررررررركة األسرررررررا ، 
 ملك، وااام ما تراه يف هذا الشأن وفقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية.املسؤولية املرتتبة على 

النظر يف املخالفات واألخطاء اليت تقع من مراجعي حسابات الشركة يف أدائهم ملهامهم، ويف أي صعوبات صخطر هبا  -12
غريها فاتر والسررجالت و مراجعو حسررابات الشررركة تتعلق بتمكني جملس اإلدارة أو إدارة الشررركة من اإلطالع على الد

 من الوثائق والبيانات واإليضاحات الالزمة ألداء مهامهم، وااام ما تراه مناسباً يف هذا الشأن.
اسرتخدام االحتياطي االتفاقي للشرركة يف حال عدم اصريصره لغرض معني، على أن يكون اسرتخدام هذا االحتياطي  -13

  تعود بالنفع على الشركة أو املسامهني.بناًء على اقرتاح من جملس اإلدارة ويف األوجه اليت
 االتفاقي، والتصرف فيها.تكوين احتياطيات أخرى للشركة، خبالف االحتياطي النظامي واالحتياطي  -14
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من أصرررول الشرررركة، سرررواء يف صرررفقة واحدة أم عدة صرررفقات خالل أث  عشرررر ( % 50) املوافقة على بيع أكثر من -15
ل تضمن بيع تلك األصول ما يدخل ضمن اختصاصات اجلمعية العامة غري شهراً من تاريخ أول صفقة بيع، ويف حا

 العادية، فيجب احلصول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ملك.
 

 -: التصويت حقوق

 إىل يؤدي قد إجراء أي وضررع جتنب الشررركة وعلى طريقة، بأي الغاؤه ميكن ال للمسرراهم أسرراسررياً  حقاً  التصررويت يعد -1
 .وتيسريه التصويت يف حلقه املساهم ممارسة تسهيل وجيب التصويت، حق إستخدام إعاقة

 جتماعا حضررور يف الشررركة موظفي غري ومن اإلدارة جملس أعضرراء غري من  خر مسررامهاً  كتابة  عنه يوكل أن للمسرراهم -2
  .العامة اجلمعية

 صرررررررررناديق مثل غريهم عن بالنيابة يتصررررررررررفون الذين اإلعتبارية الصرررررررررفة موي األشرررررررررخاص من املسرررررررررتثمرين على جيب -3
 كيفية  نع اإلفصراح وكذلك السرنوية، تقاريرهم يف الفعلي وتصرويتهم التصرويت يف سرياسراهتم عن اإلفصراح االسرتثمار
 .باستثماراهتم اخلاصة األساسية احلقوق ممارسة على يؤثر قد للمصاحل جوهري تضارب أي مع التعامل

 ترشيح أعضاء جملس اإلدارة.يتم إتباع التصويت الرتاكمي فيما صخص  -4
 

 -: األسهم أرباح في المساهمين حقوق

جملس اإلدارة سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم مبا حيقق مصاحل  يضعللخليجية العامة  وفقاً للنظام األسا  -1
قرير اجلمعية العامة، واإلشررررارة إليها يف ت اجتماعاملسررررامهني والشررررركة، وجيب إطالع املسررررامهني على هذه السررررياسررررة يف 

 جملس اإلدارة.
تقر اجلمعية العامة األرباح املقرتح توزيعها وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية األرباح سررواًء األرباح النقدية أو أسررهم املنحة  -2

 اجلمعية العامة.نعقاد إملالكي األسهم املسجلني بسجالت مركز إيداع األوراق املالية يف هناية تداول 
اطي النظامي وبعد جتنيب االحتي وصرررررايف األرباح توزع الشرررررركة أرباح بعد خصرررررم مجيع املصرررررروفات العمومية واإلدارية -3

 .واالحتياطيات األخرى
 .نظاماً  جيب جتنيب الزكاة وقيمة الدخل املقررة -4

 

 الرابع الباب
 مجلس اإلدارة

 

 -إجرا ات ترشي  أعضا  مجلس اإلدارة :

 تسعة أعضاء.عدد أعضاء جملس اإلدارة بر  حدد النظام األسا  للشركة -1
 الوقت الكايف الستالم طلبات الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة.إتاحة  -2
 تتوىل جلنة الرتشيحات واملكافآت االطالع على طلبات الرتشيح وتسجيل ما لديها من مالحظات وتوصيات. -3
 طلب ترشيح لعضوية جملس اإلدارة مع توضيح أسباب الرفض.جيب على الشركة إخطار املؤسسة برفض أي  -4
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تتم املوافقة على أعضررراء جملس اإلدارة عن طريق اجلمعية العمومية للشرررركة بعد احلصرررول على عدم ممانعة من اجلهات  -5
 الرقابية مات العالقة.

 اإلدارة.يتم الدعوة إىل اجلمعية العمومية ويدرج يف جدول أعماهلا بند انتخاب أعضاء جملس  -6
 تزويد املسامهني مبعلومات كافية عن مؤهالت املرشحني وعالقتهم بالشركة قبل البدء يف التصويت.  -7
وإجراءات شررررفافة للرتشرررريح جمللس اإلدارة توافق عليها اجلمعية العامة جيب أن يكون لدى الشررررركة سررررياسررررات ومعايري  -8

 ويتم تقدميها إىل اجلهات الرقابية.

رشررررح لعضرررروية جملس اإلدارة أي عالقة مع شررررركة تأمني أو شررررركة إعادة تأمني حملية أخرى، جيب أن ال يكون لدى امل -9
 وال أياً من جلان تلك اجملالس، وال أياً من املناصب القيادية يف مثل هذة الشركات.

 جيوز جمللس اإلدارة االستعانة بطرف خارجي متخصص ومستقل لرتشيح مرشحني إضافيني لعضوية جملس اإلدارة يف -10
 حال كان العدد املتقدم غري كاف.

 يقتصر التصويت يف اجلمعية العمومية على املرشحني لعضوية جملس اإلدارة اليت أعلنت الشركة عن معلوماهتم. -11
تعلن نتائج اجتماع اجلمعية العمومية بأمساء أعضرررررراء جملس اإلدارة وصررررررفات عضررررررويتهم خالل  سررررررة أيام عمل من  -12

 تاريخ حدوث التغريات. 
تخاب رئيس جملس اإلدارة ونائبة من أعضررررراء جملس اإلدارة الغري تنفيذيني وتشررررركيل اللجان بعد احلصرررررول على يتم ان -13

 بداية الدورة.عدم ممانعة املؤسسة يف أول اجتماع للمجلس بعد 
 

 -: شروط العضوية في مجلس اإلدارة

ينبغي أن يتمتع كافة أعضرررررررررراء جملس اإلدارة بالتنوع يف املؤهالت واملعرفة واخل ة واملهارات يف خمتلف التخصررررررررررصررررررررررات واجملاالت 
املتعلقة بنشرراط وجمال الشررركة، باإلضررافة إىل أن يكون لدى كل عضررو مسررتوى مالئم من املؤهالت، واملعرفة واخل ة، واملهارات، 

  -دوره ومهامه بفاعلية وكفاءة. ويشرتط لعضوية جملس اإلدارة اآليت:والنزاهة حىت يتمكن من أداء 
ل املمارسرررات حتفيز وتطبيق أفضرررمهارات تؤهله ملنح الصرررالحيات مبا يؤدي إىل أن يكون لديه  – القدرة على القيادة

 يف جمال اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق املهنية.
 يف العمل اإلداري. الالزمة  ة اخلعملية و العلمية و الؤهالت امل تتوفر لديهأن  –الكفاءة 

 أن يكون لديه القدرة على القيادة وسرعة اجناز األعمال املوكلة له. – القدرة على التوجيه
 أن يكون قادراً على قراءة البيانات املالية واحملاسبية. – اخل ة واملعرفة املالية

 أن ال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن القيام مبهامه. – اللياقة الصحية
 

 -إفصاح المرش  عن تعارض المصال  :
على كل مسررررررراهم يرغب بالرتشرررررررح لعضررررررروية جملس إدارة اخلليجية العامة أن يفصرررررررح عن أي من حاالت تعارض املصررررررراحل وفق 

 -املقررة من اجلهات مات العالقة وتشمل :اإلجراءات 
 غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة. وجود مصلحة مباشرة أو -1
 أي عمل من شأنه منافسة الشركة يف أعماهلا أو منافستها. -2
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( ويدرج يف بند جدول األعمال 2( أو )1تتخذ الشررررررركة اإلجراءات الضرررررررورية يف حال أفصرررررراح املرشررررررح عن الفقرة ) -3
للحصرررول على موافقة من اجلمعية وجيب أن يسررربق بند انتخاب أعضررراء جملس اإلدارة فإما مل توافق اجلمعية بالتعامل 

 الذي فيه العضو مصلحة فيه يستبعد من القائمة. 
 

  مجلس اإلدارة

  -التشكيل :
 تنفيذيني. أن تكون أغلبية أعضاء جملس اإلدارة من اإلعضاء الغري -1
 أن ال يقل أعضاء جملس اإلدارة املستقلني عن ثلث أعضاء اجمللس. -2

  

 -: ونائبه اإلدارة مجلس رئيس
 بعد) للرئيس ائباً ن تنفيذي غري عضرررررررررو اختيار جيوز وكذلك اجمللس، لرئاسرررررررررة تنفيذي غري عضرررررررررو اختيار اجمللس على -1

 .(املؤسسة ممانعة عدم على احلصول
 األسرررررررا  النظام ينص مل ما سرررررررنوات ثالث عضرررررررويتهم مدة وتكون ونائبه اإلدارة جملس رئيس اإلدارة جملس ينتخب -2

 .غيابه يف اإلدارة جملس رئيس صالحيات نفس اإلدارة جملس لنائب ويكون. ملك خالف على للشركة
 .هامهم ألداء الالزمة الصالحيات ومينحه اجمللس أعمال لتنظيم اجمللس رئيس بتفويض اإلدارة جملس يقوم -3

 

 -اإلدارة : مجلس رئيس مسئوليات

 اجمللس، اءوأعضرررر التنفيذي الرئيس مع بالتشرررراور االجتماعات أعمال جداول وضررررع ملك يف مبا اجمللس أعمال تنظيم -1
 .حيتاجها اليت والتقارير باملعلومات اجمللس تزويد على واإلشراف اجمللس، اجتماعات وترأ 

 يف الوقت املناسب.وغري املضللة ضمان حصول أعضاء جملس اإلدارة على املعلومات الكاملة والصحيحة  -2
 األخرى ةواخلارجي الداخلية واجلهات اجمللس بني العالقات على واإلشررررررررررررراف القضررررررررررررائية اجلهات أمام الشررررررررررررركة متثيل -3

 حسب الصالحيات املمنوحة جمللس االدارة يف النظام االسا  للشركة.
 مات اللوائحو  االلتزام باألنظمة من والتأكد بالشرررررررررركة احلوكمة ومعايري مبسرررررررررتوى االرتقاء يف اإلدارة جملس جهود دعم -4

 .األوقات مجيع يف العالقة
 اإلدارة جملس سرئي على وجيب. التنفيذي والرئيس اإلدارة جملس رئيس مسررررررؤوليات بني تداخل هنا  يكون أال جيب -5

 .التنفيذي الرئيس اختصاص من تكون اليت التنفيذية باملهام القيام وعدم اإلشرايف االلتزام بدوره
 الرئيس أو املنتدب العضررررو منصررررب مثل بالشررررركة تنفيذي منصررررب وأي اإلدارة جملس رئيس منصررررب بني اجلمع حيظر -6

 .العام املدير أو التنفيذي
ال ويف مجيع املسائل االساسية بشكل فعومناقشة  بأعماله يقوم اجمللس أن من التأكد اإلدارة جملس رئيس على جيب -7

 تامة. مبسؤوليةالوقت املناسب و 
 . وقت أي يف مهامه من اجمللس رئيس إعفاء أعضائه، اصوات بغالبية اإلدارة، جمللس ميكن -8
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إبالغ اجلمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود اليت كان ألحد أعضاء جملس اإلدارة مصلحة مباشرة أو  -9
غري مباشرة فيها، على أن يتضمن هذا اإلبالغ املعلومات اليت قدمها العضو إىل جملس اإلدارة، وأن يرافق هذا التبليغ 

 تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة. 
 وجود قنوات للتواصل الفعلي مع املسامهني واملستثمرين وإيصال أرائهم ومالحظاهتم جمللس اإلدارة. ضمان -10

 

  -: اإلدارة مجلس ولياتؤ مس
 يتوىل جملس اإلدارة املسؤولية أمام املسامهني واجلهات الرقابية واإلشرافية وأصحاب العالقة اآلخرين. -1

 إلدارهتا، الالزمة والسرررررلطات الصرررررالحيات مجيع الشرررررركة إدارة جملس يتوىل العامة، اجلمعية اختصررررراصرررررات مراعاة مع -2
 ضببع للقيام  خرين أفراد أو جهات فوض أو جلاناً  شرركل وإن حىت اجمللس على الشررركة عن النهائية املسررؤولية وتظل
 .املدة حمددة غري أو عامة تفويضات إصدار جتنب اجمللس وعلى أعماله،

 تمعلوما على مبنية قراراته تكون وأن واهتمام، وجدية نية وحسرررررررررررن مبسرررررررررررؤولية مهماته اإلدارة جملس يؤدي أن جيب -3
 . خر موثوق مصدر أي أو التنفيذية، اإلدارة من وافية

  الحياهتا.وطلب رفع تقارير دورية بشأن ممارستها لص التنفيذية لإلدارةيفوضها  الصالحيات املكتوبة اليت ديدحت -4

 تعيني أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزهلم.إبداء الرأي يف  -5
عن  املناسرررررب الوقت يف الكايف واإلفصررررراح الشرررررفافية مالئم من مسرررررتوى وجود ضرررررمان عن ولؤ مسررررر اإلدارة جملس -6

طرق وطريقة إدارهتا  الشركة تواجه اليت واملخاطر املار، للشركة، وأدائها املار الوضع على سلباً  تؤثر قد اليت األحداث
 .احلوكمة

 عام بوجه اإلدارة جملس أعضررررراء جلميع شرررررؤوهنا عن وافية معلومات الشرررررركة توفري من التأكد اإلدارة جملس على جيب -7
 .بكفاية ومهماهتم بواجباهتم القيام من متكينهم أجل من وملك خاص؛ بوجه التنفيذيني غري اإلدارة جملس وألعضاء

 حيقق ام وليس عموماً  الشررررررررركة مصررررررررلحة حيقق مبا بالقيام يلتزم أن وعليه املسررررررررامهني، مجيع اإلدارة جملس عضررررررررو ميثل -8
 .اإلدارة جملس يف تعيينه على صوتت اليت أو ميثلها اليت اجملموعة مصاحل

 املالية اجلوانب وخباصة الشركة بعمل اجلدد اجمللس أعضاء لتعريف إجراءات وضع من التأكد اإلدارة جملس على جيب -9
 .األمر لزم إن تدريبهم عن فضالً  والقانونية

 تقدمي املقرتحات لتطوير اسرتاتيجية الشركة. -10
 مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى حتقيقها ألهداف الشركة وأغراضها. -11
 مراجعة التقارير اخلاصة بأداء الشركة. -12
 التحقق من سالمة ونزاهة القوائم واملعلومات املالية للشركة. -13
 املخاطر يف الشركة قوية.التحقق من أن الرقابة املالية ونظم إدارة  -14
 حتديد املستويات املالئمة ملكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية. -15
 املشاركة يف وضع خطة التعاقب واإلحالل يف وظائف الشركة التنفيذية. -16



         

20/50 

 
 

نظام األسررررا  والا التنفيذية مولوائحه اهليئةاملؤسررررسررررة و التام بأحكام نظام الشررررركات ونظام عضررررو جملس اإلدارة لتزام ا -17
متناع من القيام أو املشرررررراركة يف أي عمل يشرررررركل الواألنظمة مات الصررررررلة عند ممارسررررررته ملهام عضررررررويته يف اجمللس، وا

 إساءة لتدبري شؤون الشركة.
جملس اإلدارة واجلمعية العامة وعدم التغيب عنها إال لعذر مشررروع صخطر به رئيس اجمللس مسرربقاً،  اجتماعاتحضررور  -18

 أو ألسباب طارئة.
عالية، مبا جملس اإلدارة وجلانه واملشرراركة فيها بف جتماعاتت كاٍف لالضررطالع مبسررؤولياته، والتحضررري الاصرريص وق -19

 يف ملك توجيه األسئلة مات العالقة ومناقشة كبار التنفيذيني بالشركة.
 دراسة وحتليل املعلومات مات الصلة باملوضوعات اليت ينظر فيها جملس اإلدارة قبل إبداء الرأي بشأهنا. -20
متكني أعضرررراء جملس اإلدارة اآلخرين من إبداء  رائهم حبرية، وحث اجمللس على مداولة املوضرررروعات واسررررتقصرررراء  راء  -21

 املختصني من أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة ومن غريهم إما ظهرت حاجة إىل ملك.
د اليت يف األعمال والعقو  –مباشرة كانت أم غري مباشرة  –إبالغ جملس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له  -22

تتم حلسرررررراب الشررررررركة، وأن يتضررررررمن ملك اإلبالغ طبيعة تلك املصررررررلحة وحدودها وأمساء أي أشررررررخاص معنيني هبا، 
والفائدة املتوقع احلصول عليها بشكل مباشر أو غري مباشر من تلك املصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالية أم غري 

ام وفقاً ألحكام نظكة يف التصررررويت على أي قرار يصرررردر بشررررأن ملك، وملك مالية، وعلى ملك العضررررو عدم املشررررار 
 ا التنفيذية.مولوائحه اهليئة الشركات ونظام

ا يف أي أعمال من شأهن –مباشرة كانت أم غري مباشرة  –إبالغ جملس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له  -23
 منافسة الشركة، بشكل مباشر أو غري مباشر يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وملك وفقاً ألحكام نظام الشركات 

 التنفيذية.ا مولوائحه اهليئة ونظام
 يكن مامل –ي أسررررار وقف عليها عن طريق عضرررويته يف اجمللس إىل أي من مسرررامهي الشرررركة عدم إماعة أو إفشررراء أ -24

أو إىل الغري، وملك حبسرررررررررب ما تقتضررررررررريه أحكام نظام الشرررررررررركات  –اجلمعية العامة  اجتماعاتنعقاد إملك يف أثناء 
 ونظام السوق املالية ولوائحها التنفيذية.

 ، ملصلحة الشركة واملسامهني كافة.هتمام الالزمالنية، مع بذل امعلومات كاملة، وحبسن على توفر  العمل -25
 إدرا  واجباته وأدواره ومسؤولياته املرتتبة على العضوية. -26
 تنمية معارفه يف جمال أنشطة الشركة وأعماهلا ويف اجملاالت املالية والتجارية والصناعية مات الصلة. -27
 نه من الوفاء مبهامه يف اجمللس على الوجه األكمل.االستقالة من عضوية جملس اإلدارة يف حال عدم متك -28

 

 اإلدارة لمجلس األساسية الوظائف
 :-يلي ما اإلدارة لمجلس األساسية الوظائف أهم من

 

 -:ذلك ومن تنفيذها على واإلشراف للشركة الرئيسة واألهداف ستراتيجيةإلا التوجهات اعتماد -أ
 .على تنفيذها واإلشراف هبا العمل وخط  للشركة الرئيسية والعمليات سرتاتيجيةإلا اخلط  وضع -1
 .بشكل دوري وتوجيهها ومراجعتها املخاطر إدارة سياسة وضع -2
 وضع أنظمة وضواب  للرقابة الداخلية واإلشراف العام. -3
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 .منتظمة بصفة وحتديثها ومراجعتها الرئيسية واإلجراءات السياسات على املوافقة -4
 .السنوية امليزانيات وإقرار املالية وأهدافها واسرتاتيجياهتا للشركة األمثل الرأمسار اهليكل حتديد -5
 .هبا والتصرف األصول ومتلك للشركة، الرئيسة الرأمسالية النفقات على اإلشراف -6
 .اإلدارة التنفيذية العليا للشركة ومدى حتقيقها ألهداف الشركة داءاملراقبة واإلشراف على أ -7
 .هواعتماد الشركة يف والوظيفي التنظيميللهيكل  الدورية املراجعة -8
 مناسرررررربة سررررررياسررررررة ديهال الشررررررركة أن من والتأكد ،(احلاجة عند) الرئيسررررررية املراكز يف التنفيذيني املوظفني وتغيري ختيارا -9

 .املطلوبة املهارات وميلك للعمل مؤهالً  يكون مناسب بديل إلحالل
 .اإلفصاح  لية ومالئمة املالية والبيانات التقارير رفع نظام ونزاهة سالمة من التأكد -10
 .األوقات مجيع يف هلم املؤمن مصاحل ياية ضمان -11
 .وقاتألا يعمج يف العالقة مات واللوائح نظمةألااللتزام با من والتأكد بالشركة احلوكمة ومعايري مبستوى رتقاءاال -12
 والتأكد اختصرراصررها ضررمن مسررألة يأ من للتحقق املراجعة للجنة الالزمة الصررالحيات منح اإلدارة جملس على جيب -13

 كما.  بأعماهلا مللقيا حتتاجها اليت املعلومات مجيع على طالعاال من ومتكنها الداخلية املراجعة جلنة سرررررررررررررررتقالليةا من
 املراجعيني وصررررياتوت السررررتفسررررارات العليا اإلدارة سررررتجابةا من للتأكد الضرررررورية التدابري مجيع اجمللس يتخذ أن جيب

 .الداخليني
 

 -: ذلك ومن عليها، العام واإلشراف الداخلية للرقابة وضوابط أنظمة وضع -ب
 واإلدارة اإلدارة جملس أعضاء من لكل احملتملة التعارض حاالت ومعاجلة املصاحل تعارض تنظم مكتوبة سياسة وضع -1

 التعامالت عن الناتج التصرررف وإسرراءة ومرافقها، الشررركة أصررول اسررتخدام إسرراءة ملك ويشررمل واملسررامهني، التنفيذية
 .العالقة موي األشخاص مع

 .املالية التقارير بإعداد الصلة مات األنظمة ملك يف مبا واحملاسبية، املالية األنظمة سالمة من التأكد -2

 قد اليت املخاطر عن العام التصرررررررررور حتديد خالل من وملك املخاطر، إلدارة مناسررررررررربة رقابية أنظمة تطبيق من التأكد -3
 .بشفافية وطرحها الشركة تواجه

 .الشركة يف الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية املراجعة -4

هرية واللوائح والتزامها باالفصرراح عن املعلومات اجلو  باألنظمة الشررركة تقيد تضررمن اليت واالجراءات السررياسررات وضررع -5
 .للمسامهني وأصحاب املصاحل، والتحقق من تقيد االدارة التنفيذية هبا

 وأي للشركة ةاملختلف األنشطة أوجه على ودوري مستمر بشكل االطالع للمسامهني تتيح فعالة اتصال قنوات إرساء -6
 .جوهرية تطورات

 املسرررؤولياتو  واالختصررراصرررات املهام حتديد ملك يف مبا وتطويرها، الشرررركة بعمل املتعلقة الداخلية السرررياسرررات إعتماد -7
 .املختلفة التنظيمية املستويات إىل املوكولة

 تلك حيوضررررررررررر وجدول التنفيذية االدارة إىل املفوضرررررررررررة الصرررررررررررالحيات بتحديدسرررررررررررياسرررررررررررة مكتوبة وتفصررررررررررريلية  إعتماد -8
 . الصالحيات

 .االجتماعي العمل جمال يف الشركة مبادرات لطرح الالزمة الوسائل وحيدد ال امج االدارة جملس يضع -9
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االخالل بقواعد التسجيل واالدراج، يضع جملس االدارة سياسات مكتوبة لالفصاح واجراءاته وأنظمته االشرافية  دون -10
لوائحها و  –حبسررررررررررب األحوال  - ظام الشررررررررررركات ونظام السرررررررررروق املاليةمبا يتفق مع متطلبات االفصرررررررررراح الواردة يف ن

   .التنفيذية
 إقرار بعد التنفيذ موضرررررع ووضرررررعها اإلدارة جملس يف ضرررررويةللع وحمددة واضرررررحة وإجراءات ومعايري سرررررياسرررررات وضرررررع -11

 .هلا العامة اجلمعية

 هذه طيتغ أن وجيب حقوقهم، وحفا يايتهم أجل من املصرررراحل أصررررحاب مع العالقة تنظم مكتوبة سررررياسررررة وضررررع -12
 -:يتاآل خاص بوجه السياسة

i. العقود وحتميها األنظمة تقرها اليت حقوقهم نتها إ حالة يف املصاحل أصحاب تعويض  ليات. 

ii. املصاحل وأصحاب الشركة بني تنشأ قد اليت اخلالفات أو الشكاوى تسوية  ليات. 
iii. هبم املتعلقة املعلومات سرية على واحملافظة واملوردين العمالء مع جيدة عالقات إلقامة مناسبة  ليات. 
 نظموت السررررليمة واألخالقية املهنية املعايري مع تتوافق حبيث الشررررركة يف والعاملني للمديرين املهين السررررلو  قواعدإعداد  -13

 .اوااللتزام هب القواعد هذه تطبيق مراقبة  ليات اإلدارة جملس يضع أن على املصاحل، أصحاب وبني بينهم العالقة
 ، وعالقتها اإلئتمانية مع الغري.مالية الشركة، وتدفقاهتا النقديةاإلشراف على إدارة  -14

 واعتماده.إعداد تقرير جملس اإلدارة  -15
 

 -اإلدارة : مجلس أعضا  عزل
 ملك الفخ على الشرررررررركة نظام نص ولو اإلدارة، جملس أعضررررررراء بعض أو مجيع عزل وقت كل  يف العادية العامة للجمعية جيوز
 ئق.ال غري وقت يف أو أو مقبول م ر لسبب غري العزل وقع إما الشركة مساءلة يف املعزول العضو حبق إخالل دون

 

 -مجلس اإلدارة:في عضوية ال إنتها 
 إنتهاء فرتة العضوية. -1
 إستقالة عضو جملس اإلدارة. -2
 وفاة عضو جملس اإلدارة. -3
حدوث خلل أو إصررررررررررابة جسرررررررررردية أو عقلية جتعل عضررررررررررو جملس اإلدارة غري قادر مبا حيد من قدرته على أداء مهامه  -4

 وواجباته على النحو املطلوب. 
 ون.الدي سداد عن التوقف أو الدائنني مع تسوية طلب تقدمي ره أوإعالن إفال  عضو جملس اإلدارة أو تعس -5
 .أخرى دولة أي أو اململكة يف قانونية أو أخالقية جرمية يف هنائي إدانة عضو جملس اإلدارة حبكم -6
على  لعموميةا جيب موافقة اجلمعية احلالة هذه يف) بالشررررركة تضررررر بطريقة اإلدارة عضرررروية جملس بالتزامات الوفاء عدم -7

 (.إهناء عضوية جملس اإلدارة
 تغيب عضو جملس اإلدارة عن حضور ثالثة اجتماعات خالل عام واحد دون تقدمي عذر م ر ومقبول. -8
 عدم القدرة على أداء الدور املنوط به وفقاً للقوانني أو اللوائح املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية. -9

ؤسرررررسرررررة عند اسرررررتقالة أو إقالة أحد أعضررررراء جملس اإلدارة ألي سررررربب غري إنتهاء فرتة املوفقاً ملتطلبات اإلفصررررراح، جيب إخطار 
 أيام عمل من تر  عضو جملس اإلدارة عضوية جملس اإلدارة.  سةالعضوية خالل 
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 -: االستقاللعوارض 
 احلصر: ال املثال سبيل على اآلتية احلاالت يف اإلدارة جملس لعضو اإلستقاللية تتحقق ال

 أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من جمموعتها. (% 5)أن يكون مالكاً ملا نسبته  -1
أو أكثر من أسررررهم الشررررركة أو أي شررررركة من  (% 5)أن يكون ممثالً لشررررخص مي صررررفة اعتبارية ميلك ما نسرررربته  -2

 جمموعتها.
 لسنتنيا خالل املنصب هذا مثل شغل قد يكون هلا تابعة شركة أي أو عالقة مات إدارة جملس يف عضواً  يكون أن -3

 .األخريتني
 قد يكون أو املسرررامهني كبار  أحد لدى أو عالقة مات شرررركة إدارة يف أو للشرررركة العليا اإلدارة يف منصرررباً  يشرررغل أن -4

 .األخريتني السنتني خالل فيها منصباً  شغل
 أي التنفيذيني يف الشررركة أو يفكبار أعضرراء جملس اإلدارة أو  مع أي من  الرابعةبة من الدرجة اأن تكون له صررلة قر  -5

 .أو من مستشاري الشركة شركة من جمموعتها
 أن يكون عضو جملس إدارة يف أي شركة ضمن جمموعة الشركة املرشح لعضوية جملس إدارهتا. -6
أن يكون موظفاً خالل العامني املاضرررررررررررريني لدى أي من األطراف املرتبطة بالشررررررررررررركة أو بأي شررررررررررررركة من جمموعتها   -7

القانونيني للشرررركة )مراجعي احلسرررابات( وكبار املوردين، أو يكون مالكاً حلصرررص سررريطرة لدى أي من كاحملاسررربني 
 تلك األطراف خالل العاميني املاضيني.

 .سنوات متصلة أو متقطعة تسع من ألكثر الشركة إدارة جملس يف عضواً  يكون أن -8
 مراقب مثل) للشررررررررررركة خدمات تقدم شررررررررررركة لدى أو عالقة مات شررررررررررركة لدى أو الشررررررررررركة لدى موظفاً  يكون أن -9

  السررررررررنتني خالل األطراف هذه أحد لدى العمل له سرررررررربق قد يكون أو( اخل االسررررررررتشررررررررارية، املكاتب احلسررررررررابات،
 . األخريتني

أن يكون لده عالقة تعاقدية أو جتارية مع الشررررررررررركة ) سررررررررررواء بشرررررررررركل مباشررررررررررر أو من خالل جهة يكون من كبار  -10
        دارهتا أو مديراً فيها ( ترتب عليها دفع أو تلقي مبلغ مار من الشرررررررركة يسررررررراوياملسرررررررامهني فيها عضرررررررواً يف جملس إ

الف لاير سررررررررررررعودي خبالف املبالغ املتعلقة بعقود التأمني واملكافآت اليت يسررررررررررررتحقها العضررررررررررررو لقاء  250ما قيمتة 
 عضويته يف جملس اإلدارة خالل السنتني األخريتني.

 

  -:تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتها  خدماته رئيساً لمجلس اإلدارة 
 . وىلألال جيوز تعيني الرئيس التنفيذي رئيساً جمللس اإلدارة بعد إنتهاء خدماته يف الشركة خالل السنة ا

 

 -اإلدارة : مجلس عضوية منصب شغور

 هذا رضيع أن على ، الشرراغر املركز يف عضررواً  مؤقتاً  يعني أن للمجلس كان  اإلدارة جملس أعضرراء أحد مركز شررغر إما -1
حلصررررررول على فق  بعد ا سررررررلفه مدة اجلديد العضررررررو ويكمل.  هلا اجتماع أول يف العادية العامة اجلمعية على التعيني

 عدم ممانعة من اجلهات الرقابية مات العالقة.
 يف العادية العامة اجلمعية دعوة وجب اجتماعاته، لصرررررررحة الالزم النصررررررراب عن اإلدارة جملس أعضررررررراء عدد نقص إما -2

 األعضاء بعد احلصول على عدم ممانعة من اجلهات الرقابية مات العالقة. من الالزم العدد لتعيني وقت أقرب
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 التدريب والتأهيل آلعضا  مجلس اإلدارة 
        اه رررررررررررررررررررررررررررع مرعرررررررررررررررررررررالكايف بتدريب وتأهيل أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ووضع برامج لذلك م يتعني على الشركة االهتمام

  -ما يلي:
إعداد برامج العضررررررراء جملس االدارة واالدارة التنفيذية املعينني حديثاً للتعريف يسرررررررري عمل الشرررررررركة وانشرررررررطتها وعلى  -أ

 -االخص:
 .واهدافهااسرتاجتية الشركة  -1
 اجلوانب املالية والتشغيلية النشطة الشركة. -2
 التزامات أعضاء جملس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياهتم وحقوقهم. -3
 .واختصاصتها مهام اللجان املنبثقة من جملس اإلدارة -4
بشرررررركل ة يتدريبودورات حلصررررررول كل من أعضرررررراء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج وضررررررع اآلليات الالزمة   -ب

 يف اجملاالت مات العالقة بأنشطة الشركة.رفهم عام وممستمر بغرض تنمية مهاراهت

املسررتقلني بوجه خاص  ودارة واألعضرراء غري التنفيذيني إلدارة التنفيذية يف الشررركة تزويد أعضرراء جملس اإليتعني على ا -ج
ية ودقيقة السجالت الالزمة على أن تكون وافو جان املنبثقة عن جملس اإلدارة جبميع املعلومات والبيانات والوثائق والل

 مهم.أداء واجباهتم ومها نيسحتيتمكنوا من ليف الوقت املناسب 

 

 -اإلدارة : أمين سر مجلس
أمني للسرررررر من بني أعضرررررائه أو من خارج جملس اإلدارة على أن يكون من موظفي الشرررررركة للقيام باألعمال يعني جملس اإلدارة 
 اإلدارية للمجلس.

 

 -أختصاصات أمين سر مجلس اإلدارة :
توثيق اجتماعات جملس اإلدارة وإعداد احملاضرررر وتضرررمني اجتماعات اجمللس من حوارات ونقاشرررات، مع بيان مكان  -1

 وموعد انعقاد االجتماعات يف احملاضر وبداية وهناية االجتماع.
 رتونياً.احملاضر الكرة، وارشفة مجيع التأكد من توقيع احملاضر من قبل أعضاء جملس اإلدا -2
ارسرررال مواعيد االجتماعات اخلاصرررة مبجلس اإلدارة وجدول األعمال متضرررمن البنود اليت سررريتم مداوالهتا يف اجللسرررة  -3

 القادمة بوقت كاف.
 التنسيق بني أعضاء جملس اإلدارة. -4
 تدوين وتسجيل تفاويض االعتذار اخلاصة عن عدم حضور االجتماع من أعضاء جملس اإلدارة. -5
 التقارير اليت ترفع إىل جملس االدارة والتقارير اليت يعدها اجمللس.حفا  -6
 التحقق من تقيد أعضاء جملس االدارة باالجراءات اليت أقرها اجمللس. -7
 عرض مسودات احملاضر على أعضاء جملس االدارة البداء مرئياهتم حياهلا قبل توقيعها. -8
على نسخة من حماضر اجتماعات اجمللس واملعلومات  التحقق من حصول أعضاء جملس االدارة بشكل كامل وسريع -9

 والوثائق املتعلقة بالشركة.
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تنظيم سجل إفصاحات أعضاء جملس االدارة واالدارة التنفيذية وفقاً ملا نصت عليه املادة الثانية والتسعون من الئحة  -10
 حوكمة الشركات.

 ة له.يف املهام املوكل تقدمي العون واملشورة إىل أعضاء جملس االدارة -11
 

 -أمين سر مجلس اإلدارة : أةمكاف
 كافأة اليت يتم منحها ألمني السر.حيدد جملس اإلدارة امل

 

 -عزل أمين سر مجلس اإلدارة :
 ال جيوز عزل أمني سر جملس اإلدارة اال بقرار من جملس اإلدارة.

 

 -:أمين السر  -سرية المعلومات 
أي معلومات أو أسرررررار ألي شررررخص سررررواء يف اإلدارة التنفيذية أو موظفي أو إفشرررراء ال جيوز ألمني سررررر جملس اإلدارة اإلدالء 

 سواء بطريقة مباشرة أو غري املباشرة. تالشركة عن مادار يف اجتماعات جملس اإلدارة مهما كان
 

 

 -التنفيذين : كبار  و اإلدارة مجلس أعضا  تعامالت حظر
  للشررررركة مالية أوراق أي يف التعامل منهم بأي عالقة مي شررررخص أي أو التنفيذيني أو كبار اإلدارة جملس ألعضرررراء جيوز ال

 :-اآلتية الفرتات خالل

 بعد األولية املالية القوائم ونشررررر إعالن تاريخ حىت املالية السررررنة ربع لنهاية السررررابقة تقوميياً  يوماً ( 15) الررررررررررررررررررر خالل -1
 .لشركةامن  فحصها

 للشركة. السنوية املالية القوائم إعالن تاريخ حىت املالية السنة لنهاية السابقة تقوميياً  يوماً  (30) الر خالل -2
 أي معلومات تتعلق بالشركة. مينح أعضاء جملس اإلدارة الصالحية الكاملة للوصول إىل -3
 تلك ليفتكا الشرررررركة تتحمل حيث األمر سرررررتدعىا إما مسرررررتقلة خارجية جهة مبشرررررورة سرررررتعانةاال اإلدارة جمللس حيق -4

 .ستشارةاال
 

 -اإلدارة : مجلس في المصال  تعارض

اليت تؤدي  ضرررررورة جتنب احلاالتتقوم الشررررركة باحلرص على مجيع أعضرررراء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة من جملس اإلدارة على 
 -اىل تعارض مصاحلهم مع مصاحل الشركة كما يلي:

 غري أو اشرةمب)  مصلحة أي له تكون أن سنة كل  جيدد العامة اجلمعية من ترخيص بغري اإلدارة جملس لعضو جيوز ال -1
 .الشركة حلساب تتم اليت والعقود األعمال يف( مباشرة 

إخطار جملس اإلدارة بأي مصررلحة شررخصررية له يف أعمال وعقود الشررركة على أن يتم جيب على عضررو جملس اإلدارة  -2
توثيق ملك اإلشررعار يف حمضررر اجتماع جملس اإلدارة، ويتوىل رئيس جملس اإلدارة إخطار اجلمعية العامة عند انعقادها 

  ملراجع اخلارجي.مبصلحة العضو يف تلك األعمال أو العقود، على أن يتم إرفاق ملك اإلشعار بتقرير من ا
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 منافسرة أنهشرر من عمل أي يف يشرررت  أن سررنة كل  جيدد العامة اجلمعية من ترخيص بغري اإلدارة جملس لعضررو جيوز ال -3
 .تزاوله الذي النشاط فروع أحد يف يتجر أن أو الشركة،

 منهم دواح يعقده قرض أي تضررررمن أن أو إدارهتا جملس ألعضرررراء نوع أي من نقدياً  قرضرررراً  تقدم أن للشررررركة جيوز ال -4
 الغري. مع

 

 -: واإلهمال الحتيالا عن وليةؤ المس
 شؤون تدبري إساءهتم عن ينشأ الذي الضرر عن الغري أو املسامهني أو الشركة تعويض عن بالتضامن اإلدارة جملس أعضاء يسأل
 يكن. كأن مل  يعت  ملك بغري يقضي شرط وكل األسا  النظام نص هذه الالئحة أو أحكام خمالفتهم أو الشركة

 

 -سرية المعلومات :
جيب على أعضرررررررراء جملس اإلدارة عدم اإلدالء بأي معلومات أو أسرررررررررار ألي من مسررررررررامهي أو مسررررررررتثمري الشررررررررركة أو الظهور 
اإلعالمي املباشرررررر أو غري املباشرررررر مامل يكن ملك أثناء انعقاد اجلمعية العمومية للشرررررركة وحسرررررب الصرررررالحيات املخوله هلم وما 

 يقتضية نظام الشركات واهليئة. 
   

 

  -الهدايا :قبول 
ية مع له تعامالت جتار  أو طرف ال جيوز ألي عضرررررررررو من أعضررررررررراء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني قبول اهلدايا من أي شرررررررررخص

 الشركة، إما كانت تلك اهلدايا تؤدي اىل تعارض يف املصاحل.
 

 الخامس الباب
 اإلدارة مجلس لجان

 جلان منبثقة وهي: ةبتشكيل  ساخلليجية العامة  قام جملس إدارة
 .التنفيذية اللجنة -أ

 .جلنة الرتشيحات واملكافآت -ب
 .جلنة االستثمار -ج
 .املراجعة جلنة -د
   .املخاطر إدارة جلنة -ه

 

 ملالع ونطاق مهامها وحتديد أعاله املذكورة اللجان مجيع وإجراءات سررررررررررررياسرررررررررررراتيقوم جملس اإلدارة باعتماد  -1
 .مراقبة جملس اإلدارة على مجيع أنشطة الشركة و لية والواجبات،

 يطلع جملس اإلدارة على تقارير اجتماعات اللجان وتوصياهتا. -2
خ اء من خارج الشرررررركة يف حال اسرررررتدعاء األمر ملك للقيام بعملها، وتكون  حيق للجان اإلسرررررتعانة بنصرررررائح -3

 لك بعد احلصول على موافقة اجمللس.تكلفة اخل اء مسؤولية الشركة وم
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 اللجنة التنفيذية -أ
  -الغرض من اللجنة :

هتدف اللجنة التنفيذية اىل ضررمان فعالية ااذا القرار على مسررتويات عاليه بغيه حتقيق اهداف واسرررتجتيات الشررركة بكل شررفافية 
 اإلدارة للجنة.ومرونه حسب الصالحيات اليت فوضها جملس 

 

  -تكوين اللجنة :
 يشكل جملس اإلدارة جلنة تسمى " اللجنة التنفيذية "  -1
 جتماعا عن غيابة حالة ويف اإلدارة، جملس من صادر بقرار هختيار ا يتم أعضاء جملس اإلدارة من عضو اللجنة يرأ  -2

 .اللجنة جتماعا لرئاسة أحدهم احلاضرين األعضاء صختار اللجنة
 جيوز تشكيل اللجنة من األعضاء التنفيذيني وغري التنفيذيني. -3

 

  -اللجنة التنفيذية : ن اق عمل
عمل اللجنة التنفيذية واليت حتدد وظيفتها ونطاق عملها وصرررررررررررررررالحياهتا ومهامها والتأكد من فعالية يوافق جملس اإلدارة على 

 العناية بذل معدائم  وحرص نية حبسررررنأن يتم العمل  و األنظمة وااللتزام هبا على أن ترفع تقاريرها مباشرررررة إىل جملس اإلدارة.
 .املصاحل أصحاب من وغريهم هلم واملؤمن املسامهني على بالفائدة يعود مبا العالقة مات واللوائح باألنظمة والتقيد الالزمة املهنية

 

 -اللجنة التنفيذية : أعضا 
 تتكون اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء على األقل و سة على األكثر.

 

  -مدة العضوية في اللجنة التنفيذية :
ىت انتهاء فرتة وملدة ثالث سرررررررنوات ومتتد ح اجلمعية العموميةمن تاريخ اختيار أعضرررررررائها من قبل اللجنة التنفيذية  تبدء عضررررررروية

 .وفق النظام جملس اإلدارة اليت مت حتديدها
 

 -أمين سر اللجنة التنفيذية :
  تعني جلنة الرتشيحات واملكافآت أمني سر خالل املدة احملددة هلا. -1

يتوىل أمني السر تزويد األعضاء باإلخطارات املسبقة، وإرسال جداول االجتماعات واملستندات مات الصلة وضمان  -2
 أيام عمل قبل اجتماع اللجنة.  10استالمها خالل 

 

  -مهام اللجنة التنفيذية :
 .ة من قبل اإلدارةألعمال املطور سرتاتيجية والتشغيلية وامليزانيات وخط  اإلإبداء التوصية جمللس اإلدارة حول اخلط  ا -1
 .الغري أو التنفيذي للرئيس واملمنوحة الشركة يف املالية الداخلية الصالحيات بشأن اإلدارة جمللس التوصية تقدمي -2
حول املسائل املخولة هلا من اجمللس اليت تكون خارج نطاق صالحيات الرئيس التنفيذي للشركة مبا يف  القرارات ااام -3

 .يف احلدود املخولة للجنة من جملس اإلدارة، املتعلقة بالنفقات الرأمسالية واملشرتياتملك املسائل 
 .فيها والتصرف األصول ومتلك للشركة الرئيسة الرأمسالية النفقات قرتاحا -4
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 -مثل: عليها، العام واإلشراف الداخلية الرقابة وضواب مراقبة األنظمة  -5
 .املصاحل تعارض سياسة تنفيذ -أ

 .املخاطر وإدارة لقيا  مناسبة رقابية أنظمة تطبيق -ب
 قرتاحاو  لوائح احلوكمة للجهات الرقابيةو  أحكام مع اليتعارض مبا بفعالية بالشررررررررررركة اخلاصررررررررررة احلوكمة قواعد تنفيذ -6

 .احلاجة عند تعديلها
 اجلوهرية املعلومات عن باإلفصراح والتزامها واللوائح باألنظمة الشرركة تقيد تضرمن اليت واإلجراءات السرياسرات تنفيذ -7

 .املصاحل وأصحاب للمسامهني
 واملسرررؤوليات واالختصررراصرررات املهام حتديد ملك يف مبا وتطويرها، الشرررركة بعمل املتعلقة الداخلية السرررياسرررات قرتاحا -8

 .املختلفة االدارية املستويات إىل املوكلة
 .كفايتهااألنظمة ومدى   تلك فعالية من والتحقق املخاطر، وإدارة الداخلية الرقابة أنظمة تنفيذ -9

 .الصافية الشركة أرباح توزيعكيفية اقرتاح   -10
 متابعة أداء اإلدارة العليا ومدى التزامها باالسرتاتيجية اليت وضعها جملس اإلدارة. -11
 لس اإلدارة.جمل لتوصيةاإلطالع ومناقشة ميزانية الشركة السنوية لعرضها مع ا -12
 وتقدمي التوصيات بشأهنا إىل جملس اإلدارة. واملبيعات بالتسويق مناقشة األمور الفنية واإلدارية واملتعلقة -13

 

 -اجتماعات اللجنة التنفيذية :
  السنة املالية. لخالاجتماعات  ستةتعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاهتا بشكل دوري عند الضرورة شريطة أال تقل عن  -1
 سر عليها يف السجالت الرمسية. الجيب تسجيل حماضر اجتماعات اللجنة وتوقيع رئيس اللجنة وأمني  -2
جيب أن يوضررررح حمضررررر اجتماع اللجنة احلضررررور واملواضرررريع اليت متت مناقشررررتها واملشرررراورات اهلامة وعملية التصررررويت  -3

ورفضرررررها واالمتناع عنها )مع مكر األسرررررباب إن وجدت( والقرارت اليت مت ااامها والتحفظات عليها، مع إرفاق كافة 
 الع عليها أو اإلشارة إليها إىل حمضر االجتماع. املستندات اليت مت االط

 يوماً من تاريخ االجتماع.  15جيب توزيع حمضر االجتماع على األشخاص املعنيني خالل مدة أقصاها  -4
 صحيح. اللجنة ليكون إجتماع دىنأ كحد  عضوين حضور جيب -5

 

 -الحضور : أةمكاف
 لاير سعودي مقابل احلضور عن كل جلسة الجتماعات اللجنة التنفيذية. 1.500يستحق كل عضو 

 

 والمكافآت الترشيحات لجنة -ب
  -الغرض من اللجنة :

واملكافآت ضررواب  الرتشررح لعضرروية جملس اإلدارة ومعايري األداء وتعويضررات أعضرراء جملس اإلدارة  الغرض من جلنة الرتشرريحات
 وكبار التنفيذيني يف الشركة.
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  -تكوين اللجنة :
 .يشكل جملس اإلدارة جلنة تسمى"جلنة الرتشيحات واملكافآت"

 

  -: والمكافآت الترشيحات لجنةن اق عمل 
د واليت حتدد وظيفتها ونطاق عملها وصرررررررررالحياهتا ومهامها والتأك واملكافآت الرتشررررررررريحات جلنة يوافق جملس اإلدارة على عمل 

 من فعالية األنظمة وااللتزام هبا على أن ترفع تقاريرها مباشرة إىل جملس اإلدارة. 
 

  -: والمكافآت الترشيحات لجنةأعضا  
تتكون جلنة الرتشرررررريحات واملكافآت من ثالثة أعضرررررراء على األقل وال يكونوا من األعضرررررراء التنفيذيني ويتم اختيار رئيس اللجنة 

 جملسلرئيس  جيوز الو  .اللجنة جتماعا لرئاسررة أحدهم احلاضرررين األعضرراء صختار اللجنة جتماعا عن غيابة حالة ويفمن بينهم 
 .واملكافآت الرتشيحات جلنة أن يرأ  اجتماعات اإلدارة

 

  -: والمكافآت الترشيحات لجنة مدة العضوية في
وات ومتتد حىت وملدة ثالث سررررن اجلمعية العموميةمن تاريخ اختيار أعضررررائها من قبل  واملكافآت الرتشرررريحات جلنةتبدء عضرررروية 

 .وفق النظام انتهاء فرتة جملس اإلدارة اليت مت حتديدها
 

 -: والمكافآت الترشيحات لجنةأمين سر 
  تعني جلنة الرتشيحات واملكافآت أمني سر خالل املدة احملددة هلا. -1

يتوىل أمني السر تزويد األعضاء باالخطارات املسبقة، وإرسال جداول االجتماعات واملستندات مات الصلة وضمان  -2
 أيام عمل قبل اجتماع اللجنة.  10استالمها خالل 

 

 -: والمكافآت الترشيحات لجنةمهام 
ي شخص للسياسات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أ التوصية جمللس اإلدارة بالرتشيح لعضوية اجمللس وفقاً  -1

 سبق إدانته جبرمية خملة بالشرف واألمانة.
 تحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالالاملراجعة السنوية ل -2

 .ن صخصصه العضو ألعمال جملس اإلدارةأمبا يف ملك حتديد الوقت الذي يلزم  ،املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة
 .ن إجراؤهاكمراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت مي -3
 .واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة اإلدارة،حتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس  -4
وعدم وجود أي تعارض مصرررراحل إما كان العضررررو يشررررغل  املسررررتقلني،التأكد بشرررركل سررررنوي من اسررررتقاللية األعضرررراء  -5

 .عضوية جملس إدارة شركة أخرى
ك ويراعى عند وضررررررع تل التنفيذيني،وضررررررع سررررررياسررررررات واضررررررحة لتعويضررررررات ومكافآت أعضرررررراء جملس اإلدارة وكبار  -6

 باألداء.ستخدام معايري ترتب  السياسات ا
 .منتظم بشكل عنه املنبثقة واللجان اجمللس أعضاء أداء تقييم -7
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 تقدمي التوصيات جمللس اإلدارة حول ترشيح أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه.  -8
 العليا وباقي املوظفني.التنفيذية مراجعة تعينات ومكافآت اإلدارة  -9

  التنفيذية العليا.  جملس اإلدارة خبصوص اختيار ورفض أعضاء اإلدارة تقدمي التوصيات إىل -10
تقييم ومراقبة مدى اسررتقاللية أعضرراء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه والتأكد من عدم وجود أي تعارض للمصرراحل  -11

 واستقاللية األعضاء املستقيل، مرة كل عام على األقل.
 العليا ومراجعتها.نفيذية اإلشراف على خطة تعويضات أعضاء الت -12
 تقدمي التوصيات جمللس اإلدارة حول املسائل املتعلقة بالرتشيحات واملكافآت. -13
 حساب علىو  احلاجة، عند بدورها، للقيام متخصصة خارجية جهات من ستشاريةا خبدمات االستعانةحيق للجنة  -14

 .اإلدارة جملس موافقة بعد الشركة
 

 -: والمكافآت الترشيحات لجنةاجتماعات 
لسررنة اتعقد جلنة الرتشرريحات واملكافآت اجتماعاهتا بشرركل دوري عند الضرررورة شررريطة أال تقل عن اجتماعني خالل  -1

  املالية.
 سر عليها يف السجالت الرمسية.الجيب تسجيل حماضر اجتماعات اللجنة وتوقيع رئيس اللجنة وأمني  -2
ضرررريع اليت متت مناقشررررتها واملشرررراورات اهلامة وعملية التصررررويت جيب أن يوضررررح حمضررررر اجتماع اللجنة احلضررررور واملوا -3

ورفضرررررها واالمتناع عنها )مع مكر األسرررررباب إن وجدت( والقرارت اليت مت ااامها والتحفظات عليها، مع إرفاق كافة 
 املستندات اليت مت اإلطالع عليها أو اإلشارة إليها إىل حمضر االجتماع. 

 يوماً من تاريخ االجتماع.  15ألشخاص املعنيني خالل مدة أقصاها جيب توزيع حمضر االجتماع على ا -4
 

 -الحضور : أةمكاف
 لاير سعودي مقابل احلضور عن كل جلسة الجتماعات جلنة الرتشيحات واملكافآت. 1.500يستحق كل عضو 

 

 االستثمار لجنة -ج
  -الغرض من اللجنة :

الغرض منها هو مراجعة وتقييم العروض اخلاصرررررررررة باالسرررررررررتثمار وتقوية الفرص االسرررررررررتثمارية وتقييمها بشررررررررركل دوري والتوصررررررررية 
 إلدارة.ا جملسخبصوصها يف حدود الصالحيات املمنوحة للجنة من قبل 

 

  -تكوين اللجنة :
 ستشمار "اليشكل جملس اإلدارة جلنة تسمى " جلنة ا

 

  -:  االستثمار لجنةن اق عمل 
واليت حتدد وظيفتها ونطاق عملها وصرررررررررررررررالحياهتا ومهامها والتأكد من فعالية  االسرررررررررررررررتثمار جلنة يوافق جملس اإلدارة على عمل

 األنظمة وااللتزام هبا على أن ترفع تقاريرها مباشرة إىل جملس اإلدارة.
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 -: االستثمار لجنةأعضا  
على األقل، وجيب أن يكون لديها اخل ة اجلماعية الالزمة السررررررتيعاب املسررررررائل اهلامة تتكون جلنة االسررررررتثمار من ثالثة أعضرررررراء 

 ( من لوائح االستثمار الصادرة عن املؤسسة.34للمادة ) املتعلقة بسياسة االستثمار وفقاً 
 

 -: االستثمار لجنة مدة العضوية في
انتهاء فرتة  وملدة ثالث سرررررنوات ومتتد حىت اجلمعية العموميةمن تاريخ اختيار أعضرررررائها من قبل  االسرررررتثمار جلنة تبدء عضررررروية 

 .وفق النظام جملس اإلدارة اليت مت حتديدها
 

 -: االستثمار لجنةأمين سر 
 تعني اللجنة أمني سر خالل املدة احملددة هلا.  -1
ة وضمان مات الصليتوىل أمني السر تزويد األعضاء باالخطارات املسبقة، وإرسال جداول االجتماعات واملستندات  -2

 أيام عمل قبل اجتماع اللجنة. 10استالمها خالل 
 

  -: االستثمار لجنةمهام 
 الجيوز للرئيس التنفيذي التصويت على قرارات اللجنة. -1
مبا يف  ،وتقدمي التوصررريات هبذا اخلصررروص جمللس اإلدارة ،والسرررياسرررات االسرررتثمارية للشرررركةاالسرررتثمار حتديد أهداف  -2

 .مستويات حتمل املخاطر وتنوع األصول وتنوع عمليات االستثمارملك حتديد 
سررررررررررتاتيجيات امبا يف ملك تقييم نتائج االسرررررررررتثمار لتحديد جناح ، اإلشرررررررررراف العام على أداء العمليات االسرررررررررتثمارية -3

 .االستثمار والتأكد من التقيد بالسياسات االستثمارية للشركة
 .إلدارة االستثمارات وحيقق مصلحة الشركة سبما يكون ملك ضرورياً املوضوعات األخرى املتعلقة باالستثمار ح -4
 صياغة سياسة االستثمار واالطالع على سري تنفيذها بشكل ربع سنوي. -5
 مراقبة كافة خماطر سياسة االستثمار. -6
املعمول  حضررمان التزام كافة نشرراطات التأمني مبتطلبات لوائح االسررتثمار الصررادرة عن املؤسررسررة وكافة القوانني واللوائ -7

 هبا.
 

 -االستثمار : لجنة اجتماعات
 لسررنة املاليةااجتماعات خالل  اربعةتعقد جلنة االسررتثمار اجتماعاهتا بشرركل دوري عند الضرررورة شررريطة أال تقل عن  -1

 واجتماع واحد خالل الربع.
 سر عليها يف السجالت الرمسية. الجيب تسجيل حماضر اجتماعات اللجنة وتوقيع رئيس اللجنة وأمني  -2
جيب أن يوضررررح حمضررررر اجتماع اللجنة احلضررررور واملواضرررريع اليت متت مناقشررررتها واملشرررراورات اهلامة وعملية التصررررويت  -3

ورفضرررررها واالمتناع عنها )مع مكر األسرررررباب إن وجدت( والقرارت اليت مت ااامها والتحفظات عليها، مع إرفاق كافة 
 ع عليها أو اإلشارة إليها إىل حمضر االجتماع. املستندات اليت مت االطال

 يوماً من تاريخ االجتماع.  15جيب توزيع حمضر االجتماع على األشخاص املعنيني خالل مدة أقصاها  -4
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 -الحضور : أةمكاف
 لاير سعودي مقابل احلضور عن كل جلسة الجتماعات جلنة االستثمار. 1.500يستحق كل عضو 

 

 المراجعة لجنة -د
  -الغرض من اللجنة :

الغرض من جلنة املراجعة من مراقبة أداء وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية يف الشرررررررررررررركة والتأكد من كفاءة وفعالية األنظمة والتحقق 
 الداخلية، وضمان االلتزام بتطبيق األنظمة واللوائح مات العالقة. ت املتعلقة بالرقابةمن تنفيذ القرارا

 

  -تكوين اللجنة :
 جتماعا عن غيابة حالة ويف اإلدارة، جملس من صرررادر بقرار هختيار ا يتم جملس اإلدارة من عضرررويرأ  جلنة املراجعة  -1

 على أن يكون عضو جملس إدارة مستقل. اللجنة جتماعة الرئاس أحدهم احلاضرين األعضاء صختار اللجنة
 .اإلدارة جملس أعضاء من عضو أي مع جتارية أو مالية عالقة أو قرابة صلة املراجعة جلنة لرئيس يكون أن جيوز ال -2
 عالقة مع اإلدارة العليا بالشركة تؤثر على استقالليته. املراجعة جلنة لرئيس يكون أن جيوزال  -3
 مراجع لدى أو للشرررررركة، املالية أو التنفيذية اإلدارة يف املاضررررريتني السرررررنتني خالل يعمل كان أو يعمل ملن جيوزال  -4

 .املراجعة جلنة يف واً عض يكون أن الشركة، حسابات
تعمل يف جمال التأمني يف  شررررركة يف أي مراجعة جلنة وأ دارةإ جملس يف واً عضرررر املراجعة جلنة عضررررو يكون الجيب أن  -5

 اململكة العربية السعودية.
 جيب أن يكون عضو جلنة املراجعة مستقاًل. -6
من موظفي الشرررركة أو مسرررتشررراري أو منسرررويب أو جيب أن ال يكون عضرررو جلنة املراجعة أحد األعضررراء التنفيذيني أو  -7

 ممثلي أحد األطراف موي العالقة بالشركة مثل كبار املسامهني، مراجعي احلسابات، املوردين، أو من عمالء الشركة.
 ال جيوز ألي عضو من أعضاء جلنة املراجعة أن صخدم بشكل تزامين يف جلان مراجعة ألكثر من أربع شركات عامة. -8
جملس اإلدارة أن أعضرراء جلنة املراجعة مؤهلني للوفاء مبسررؤلياهتم، وأن ميتلك عضرروين على األقل مبن  جيب أن يضررمن -9

 فيهم رئيس اللجنة خ ات حديثة ومات صلة يف جمال احملاسبة واإلدارة املالية.
 

  -ن اق عمل لجنة المراجعة :
عملها  واليت حتدد وظيفتها ونطاقبعد أعتمادها من قبل جملس اإلدارة على الئحة جلنة املراجعة اجلمعية العمومية  تصررررررررررررررروت

 وصالحياهتا ومهامها والتأكد من فعالية األنظمة وااللتزام هبا على أن ترفع تقاريرها مباشرة إىل جملس اإلدارة.
 

  -أعضا  لجنة المراجعة :
على أن  .الالزمة اخل ة ملديه يكون أن وجيب أقصرررى كحد  أعضررراء و سرررة األقل على أعضررراء ثالثة من جلنة املراجعة تتكون

 عضرررررررو بينهم منويكون  .اإلدارة جملس خارج من غلبهمأ يكون، وأن ةاحملاسررررررربي وأالشرررررررؤون املالية يف يكون من بينهم خمتص 
 لرئيس جملس جيوز وال مسررتقاًل، اللجنة لعضرروية املرشررح اإلدارة جملس عضررو يكون أن وجيب األقل، على قلمسررتجملس إدارة 

 ا.هل رئيساً  أو املراجعة جلنة يف عضواً  يكون أن اإلدارة
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 -ة العضوية في لجنة المراجعة :مد
هاء فرتة جملس وملدة ثالث سنوات ومتتد حىت انت اجلمعية العموميةتبدء عضوية جلنة املراجعة من تاريخ اختيار أعضائها من قبل 

هر حيق لعضو جلنة املراجعة االستقالة شريطة أن يتقدم بطلب االستقالة مسبقاً قبل شكما  .وفق النظام اإلدارة اليت مت حتديدها
من تاريخ سرررياهنا إىل جملس اإلدارة. وعلى الشررركة إشررعار املؤسررسررة واهليئة باسررتقالة عضررو اللجنة وأسررباب االسررتقالة مع تزويد 

 تقالة.املؤسسة بصورة من طلب االستقالة خالل  سة أيام عمل من تاريخ االس
 

  -تمديد/ تجديد العضوية في لجنة المراجعة :
 ممانعة عدم على احلصررررررول بعد. فق  واحدة ملرة أخرى سررررررنوات ثالث ملدة أعضررررررائها أحد أو املراجعة للجنة التجديد جيوز

 شريطة أن حيتفا أعضائها باإلستقالية. .الكتابية املؤسسة
 

  -شغور مقعد العضوية في لجنة المراجعة :
وبناء على توصررية جلنة الرتشرريحات واملكافأت  اإلدارة جملس يعني العضرروية، مدة أثناء ملراجعةا جلنة أعضرراء أحد مقعد شررغر إما

 الشرراغر املركز يف خر  عضررواً  كتابة املؤسررسررة ممانعة عدم على احلصررول بعد املنصررب هذا شررغور من شررهر أقصرراها مدة خالل
 .لجمعية العموميةلاجتماع عرض هذا التعيني يف أول ليكمل مده سلفه. وجيب 

 

  -: عزل أحد أعضا  لجنة المراجعة
االت رررررررررررررررررررررررررررررردى احلررررررإح يف راجعةررررررامل جلنة أعضاء من أي عزل ،ياً كتاب  املؤسسة ممانعة عدم على احلصول بعداحلق  اإلدارة جمللس
  -التالية :
 لة.الص مات اللوائح وأ ل نظمة ةخمالف عضو جلنة املراجعة ألي رتكابا -1
 التغيب عن حضور االجتماعات ملدة ثالث جلسات متتالية أو بشكل مستمر دون أي عذر. -2

للمؤسسة الغاء عدم ممانعتها على تعيني أي من أعضاء جلنة املراجعة يف حال خمالفة أي منهم ألحكام هذه الالئحة أو أحكام 
 شركة والشخص املعين.النظام مراقبة شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية أو تتخذ االجراءات اليت تراها مالئمة يف حق 

 

  -: أمين سر لجنة المراجعة
للقيام باملهام اإلدارية، وإعداد احملاضرررر وتوثقها وأخذ تواقيع األعضررراء على الشرررركة،  موظفي منأمني سرررر هلا  املراجعة جلنة نيتُع

أمني سر جملس  ةجلنة املراجعتلك احملاضر وجدولة مواعيد جلنة املراجعة بالتنسيق مع رئيس اللجنة، وجيب أن اليكون أمني سر 
 أمني السر مكافأة حتدد قيمتها بقرار من جملس اإلدارة عن إجناز مهامه لكل جلسة.ويستحق  اإلدارة.

 

 -: مهام لجنة المراجعة
 -:تشمل مهمات جلنة املراجعة ومسؤولياهتا مايلي

 

 -: التقارير المالية .أ
الفين  الرأي وإبداء اإلدارة جملس على عرضررها قبل للخليجية العامة والسررنويةالربع سررنوية  األولية املالية القوائم دراسررة -1

 .وشفافيتها وعدالتها نزاهتها لضمان عليها والتوصية



         

34/50 

 
 

إبداء الرأي الفين بناء على طلب من جملس اإلدارة فيما إما كان تقرير جملس اإلدارة والقوائم املالية للشرررررررررررررررركة عادلة  -2
ركة وأدائها ومنومج املركز املار للشرررررررر ومتوازنة ومفهومة وتتضررررررررمن املعلومات اليت تتيح للمسررررررررامهني واملسررررررررتثمرين تقييم

 عملها واسرتاجتيتها.
 .شأهنا يف اإلدارة جمللس والتوصية الرأي وإبداء الشركة يف املتبعة احملاسبية السياسات دراسة -3
 أي مسائل مهمه أو غري مألوفة تتضمنها التقارير املالية. دراسة -4
 بداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة هبا.التحقق من التقديرات احملاسبية املتبعة يف الشركة وإ -5

 

 -: المراجعة الداخلية .ب
من أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ األعمال واملهمات  الشررررررررركة،اإلشررررررررراف على إدارة املراجعة الداخلية يف  -1

  اإلدارة.اليت حددها هلا جملس 
 وتوصياهتا.دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها  -2
ة اسباب عدم فيها.و مناقش الواردةدراسة تقارير املراجعة الدخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات  -3

رفعه جمللس االدارة  بالجراءات التصررررررررحيحية مع االدارة التنفيذية و توثيقها يف حماضررررررررر اللجنة و حتديد ما جيا تنفيذ
 .خبصوص ملك

 .ذهايومتابعة تنف للمراجعة وإقرارهالسنوية اعتماد اخلطة ا -4
  .دارة املراجعةإارجية( الالزمة و اعتماد ميزانية اخلو أداخلية الاعتماد املوارد ) -5
التوصرررررية جمللس اإلدارة بتعيني أو عزل مدير إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي بعد احلصرررررول على عدم ممانعة  -6

 املؤسسة كتابياً.
اسرررررررررررررررتقالل إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي يف أداء مهامهم، والتحقق من عدم وجود أي قيد التأكد من  -7

 على أعماهلم أو وجود ما ميكن أن يؤثر سلباً على أعماهلم.
 دراسة خطة املراجعة للمراجعني الداخليني. -8
 التنسيق بني املراجعني الداخليني. -9

 .املراجعة أعمال علىارة تكون قد أثرت امل مع اإلدالتع رئيسية يفمشاكل أي  -10
 

 -: مراجعي الحسابات .ج
لتوصررية بالتعيني التأكد من ا دويراعى عن ،وفصررلهم وحتديد أتعاهبم ،التوصررية جمللس اإلدارة بتعيني احملاسرربني القانونيني -1

 استقالليتهم.
 املراجعررة اليت يكلفوا هبررا أثنرراء قيررامهمعتمرراد أي عمررل خررارج نطرراق أعمررال او  ،متررابعررة أعمررال احملرراسررررررررررررررربني القررانونيني -2

 بأعمال املراجعة.
التحقق من إسرررررتقاللية مراجع احلسرررررابات وموضررررروعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ يف اإلعتبار  -3

 القواعد واملعايري مات الصلة.
 ملحوظاهتا عليها. ءوإبدا حسابات الشركة مراجعخطة  مراجعة -4
 مت يف شأهنا. القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما املراجع حظاتدراسة مال -5
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 مناقشة القوائم املالية السنوية والربع سنوية األولية مع املراجعني اخلارجيني واإلدارة العليا للشركة قبل إصدارها. -6
 :اآليت أدىن واملراجعني اخلارجيني حبد املراجعة جلنة بني قةالواضيع مات العملتشمل ا -7

 .اسبيةعلى سياستها احملشركة اليت جتريها الت الرئيسة الالتعدي -أ
 املستثمرة.وجودات ملماية احبفات اجلوهرية مع اإلدارة بشأن أي مسألة تتعلق الاخل  -ب
 ياسررررررراتااللتزام بسرررررررعدم  أو والرقابية شررررررررافيةإلنظمة واللوائح والتعليمات الصرررررررادرة عن اجلهات األخمالفات ا -ج
 .جراءات الشركةاو 
 .الداخلية وعملها الرقابة ألنظمة العام اهليكل يف جوانب القصور -د
 .املالية البيانات اجلوهرية يف األخطاء -ه
سرراسررة مثل اسرربية احلاخلارجيون بشررأن عدالة التقديرات احمل املراجعون عليهااعتمد اليت سررس ألقرارات اإلدارة وا -و
 .حتياطيات الفنيةالخصصات واامل
 وقرارت اإلفصاح املتعلقة باملعامالت غري العادية.مبادئ ومعايري احملاسبة  -ز

 .دراسة تقارير مراجع احلسابات اخلارجيني ورفع التوصيات بشأهنا جمللس اإلدارة -8
 حوله. الشركة إدارة عد من قبل املراجعني ومرئياتملراجعة خطاب اإلدارة ام -9

 

 -: إدارة االلتزام .د
إدارة االلتزام أو مسررررررررؤول االلتزام بعد احلصررررررررول على عدم ممانعة املؤسررررررررسررررررررة  التوجيه جمللس اإلدارة بتعيني وعزل مدير  -1

 كتابياً.
 دراسة خطة االلتزام وإقرارها ومتابعة تنفيذها. -2
مراجعة املالحظات الواردة من اجلهات الرقابية واإلشرررررررافية املتعلقة بأي خمالفة للوائح واألنظمة وإبداء التوصررررررية جمللس  -3

 اإلدارة بإجراءات التصحيح وتقدمي التقارير الداعمة لذلك. 
ماهلم أي قيد على أع التأكد من استقاللية إدارة االلتزام أو مسؤول االلتزام يف أداء مهامهم، والتحقق من عدم وجود -4

 أو وجود ما ميكن أن يؤثر سلباً على أعماهلم.
 اإلدارة. جمللس اهنقة ورفع التوصيات بشأالشرافية والرقابية مات العإلؤسسة واجلهات املمتابعة التقارير الصادرة عن ا -5
مع  شررىيتما اااللتزام مب سررؤولااللتزام أو مدارة إلرى ألخكافآت املكافأة التشررجيعية واالشررهري وامل الراتبحتديد قيمة  -6

 .لسعتمدة من قبل اجململاللوائح الداخلية للشركة ا
 

 -: التقارير اإلكتوارية .ه
 اإلدارة. جمللس بشأهنا التوصيات ورفع اإلكتواري اخلبري تقارير دراسة -1
 اخلبري اإلكتواري.عتمدة من حتياطات الفنية املالات واصخصكفاية امل -2
 املالية. بالقوائم العالقة مات اخلبري اإلكتواري تقارير -3
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 -: مهام أخرى .و
لس اجلمعية العمومية للموافقة عليها بعد توصرررررية جمحتديد مكافأت وتعويضرررررات أعضررررراء جلنة املراجعة وعرضرررررها على  -1

 اإلدارة.
 ولوائحه الشررررررركات نظام يف عليها املنصرررررروص ومهامها الختصرررررراصرررررراهتا أدائها تفاصرررررريل على يشررررررتمل إعداد تقرير -2

 .الشركة يف املخاطر وإدارة واملالية الداخلية الرقابة نظم كفاية  مدى يف ورأيها توصياهتا تضمنويكون م التنفيذية،
واليكون  .للشررررررركة الداخلي املراجع ومع ،اخلارجي الشررررررركة حسررررررابات مراجع مع دورية بصررررررفة املراجعة جلنة جتتمع -3

 .األقل علىعضوين  حبضوراالجتماع صحيحاً للجنة إال 
 خلي،جع الداراملا أو الداخلية املراجعة وإدارة اخلارجيني، نيراجعملتقييم مسرررررررررررتوى كفاءة وفعالية وموضررررررررررروعية أعمال ا -4

 .االلتزام االلتزام أومسؤول وإدارة
املعلومات وتوافر الضررررواب  الالزمة للحصررررول على معلومات وبيانات دقيقة ويعتمد ضررررمان االسررررتخدام األمثل لتقنية  -5

 عليها.
 .الية للشركةءة املالوجودات واململالرقابة الداخلية وتقييم ادراسة نظام  -6
 .مسؤوليتها ضمن عليها جلنة املراجعة وتقع تطلعأي مسائل أخرى  -7
 .وأسباهبا املراجعة أعمال على نطاقت أي تعديال -8

 

 -: المراجعة لجنة صالحيات
 -احلق على سبيل املثال ال احلصر طلب اآليت : املراجعة للجنة
 .ووثائقها الشركة سجالت ىعل طالعالا حق -1
 أو ألضرررررار الشررررركة تعرضررررت أو عملها اإلدارة جملس أعاق إما للشررررركة العامة اجلمعيةإىل إنعقاد  دعوةال بطلحق  -2

 .جسيمة خسائر
 .التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة جملس أعضاء من بيان أو إيضاح أي طلبحق  -3
 واخلارجيني الداخليني املراجعنيو  واملستشارين الشركة يفالعليا واإلدارة التنفيذية  اإلدارة مبجلس املباشر االتصال حق -4

 .بالشركة العالقة مات خرىآلا واألطراف
 .عملها أداء يف مساعدهتا أجل من حمددة مبهام للقيام الشركة خارج من استشارية جهة بأي ستعانةاال حق -5

 

 -اجتماعات لجنة المراجعة :
  نة املالية.الساجتماعات خالل  ستةتعقد جلنة املراجعة اجتماعاهتا بشكل دوري عند الضرورة شريطة أال تقل عن  -1
 جيب تسجيل حماضر اجتماعات اللجنة وتوقيع رئيس اللجنة وأمني السر عليها يف السجالت الرمسية.  -2
جيب أن يوضررررح حمضررررر اجتماع اللجنة احلضررررور واملواضرررريع اليت متت مناقشررررتها واملشرررراورات اهلامة وعملية التصررررويت  -3

ورفضرررررها واالمتناع عنها )مع مكر األسرررررباب إن وجدت( والقرارت اليت مت ااامها والتحفظات عليها، مع إرفاق كافة 
 ضر االجتماع. املستندات اليت مت االطالع عليها أو اإلشارة إليها إىل حم

 يوماً من تاريخ االجتماع. 15جيب توزيع حمضر االجتماع على األشخاص املعنيني خالل مدة أقصاها  -4
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ال حيق ألي شررررخص خبالف أعضرررراء جلنة املراجعة وأمني سررررر اللجنة من حضررررور اجتماعات جلنة املراجعة إال بدعوة  -5
 من جلنة املراجعة وعند احلاجة.

 

 -نصاب لجنة المراجعة :
 ال ينعقد اجتماع جلنة املراجعة إال حبضور عضوين على األقل.

 

 -السرية:
 جيب على مجيع أعضاء جلنة املراجعة احملافظة على سرية املواضيع املتعلقة بأعمال اللجنة حىت بعد تركهم العمل.

 

 -ين لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة :المصال  ب تعارض
 مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة. ال جيوز أن يكون لعضو جلنة املراجعة -1
ال جيوز لعضو جلنة املراجعة املشاركة يف أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو املتاجرة يف األنشطة اليت تزاوهلا الشركة،  -2

 وللشركة أن تطالبه بالتعويض عن أي ضرر حلقها نتيجة هلذا العمل أو التصرف.
 بتعيني اللجنة بتوصية األخذ اجمللس رفض وإما اإلدارة، جملس وقرارات املراجعة جلنة توصيات بني تعارض حدث إما -3

 جملس تقرير تضررررمني فيجب الداخلي، املراجع تعيني أو أدائه وتقييم أتعابه وحتديد وعزله للشررررركة حسررررابات مراجع
 .هبا أخذه عدم وسبب وم راهتا، اللجنة توصية اإلدارة

 

 -لجنة المراجعة المالية مع الشركة :معامالت 
جيب على الشررركة عدم إصرردار أو جتديد أي وثيقة تأمني ألي من أعضرراء جلنة املراجعة أو األطراف موي العالقة هبم  -1

 قبل دفع األقساط التأمينية املستحقة بالكامل.
إما تقدم أحد أعضرررراء جلنة املراجعة للمطالبة بدفع تعويض لوثيقة تأمني صررررادرة له عن الشررررركة، فيجب التعامل معها  -2

 بأي تعويض مستحق للعضو. مدير اإللتزاموفقاً لالجراءات الواردة يف الئحة مطالبات العمالء، مع إشعار 
 

 -: قرارات لجنة المراجعة
على  ،عدد األصوات يعد صوت رئيس جلنة املراجعة مرجحاً  تساوي حال ويف غلبية،ألراجعة باقرارات جلنة املتصدر  -1

 .االجتماع أطراف أن يثبت أمني سر جلنة املراجعة  راء مجيع
 .عضاءألالوكالة عن أحد ا أو بالنيابة املراجعة جلنة على قراراتجيوز التصويت ال  -2

 

 -: مسؤولية لجنة المراجعة
املراجعة مسرررؤولني أمام املؤسرررسرررة واملسرررامهني وجملس اإلدارة عن تنفيذ أحكام هذه الالئحة، وعن يكون أعضررراء جلنة  -1

 إعداد وتنفيذ خطة عمل جلنة املراجعة واملعتمدة من قبل جملس اإلدارة.
جيب على أعضرررراء اللجنة أثناء تأدية مهامهم تقدمي مصررررلحة الشررررركة على أي اعتبارات أخرى قد تؤثر على أعماهلم  -2

 اراهتم.وقر 
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 -الحضور : أةمكاف
 لاير ل عضاء من داخل اجمللس.  1.500يستحق أعضاء جلنة املراجعة مكافأة حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة 
 لاير ل عضاء من خارج اجمللس.  1.500يستحق أعضاء جلنة املراجعة مكافأة حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة 

 

 -المكافأة السنوية :
 يستحق رئيس جلنة املراجعة مكافأة سنوية مقدارها  سة وسبعون الف لاير.
 يستحق عضو جلنة املراجعة مكافأة سنوية مقدارها  سة وسبعون الف لاير.

 -تقييم ادا  لجنة المراجعة :
شكل داء عمل أعضاء جلنة املراجعة بأداء جلنة املراجعة بشكل عام وتقييم اإلدارة أن يتم وبشكل سنوي تقييم أعلى جملس 

 مني سر اللجنة.أخاص وأن يتم حفا هذا التقييم يف سجالت 
 

 المخاطر إدارة لجنة -ه
  -الغرض من اللجنة :

من خالل حتليل وصرررررررفي للمخاطر، الغرض من جلنة إدارة املخاطر هو مسررررررراعدة جملس اإلدارة يف أداء مسرررررررؤولياته بكل يسرررررررر 
املخاطر اخلاصررررررة بالشررررررركة وتطبيقها على ضرررررروء اسرررررررتاجتية الشررررررركة اليت مت اعتمادها من قبل جملس شررررررراف على خطة إدارة واإل

 اإلدارة.
 

  -تكوين اللجنة :
نة إدارة جل حيث تقوم. املؤسررررررسررررررة عن الصررررررادرة لالئحة إدارة خماطر التأمني وفقاً  إدارة املخاطر قام جملس اإلدارة بتشرررررركيل جلنة

 .يف أداء مهام إدارة املخاطر اإلدارة واللجان املنبثقة عنهجملس  مبساعدة املخاطر
 

  -: المخاطر ن اق عمل إدارة
وافق جملس اإلدارة على سررررياسررررات واجراءات جلنة إدارة املخاطر واليت حتدد وظيفتها ونطاق عملها وصررررالحياهتا ومهامها. كما 

 االطالع على سياسات واجراءات جلنة إدارة املخاطر.ميكن الرجوع إىل السياسات واالجراءات بالتفصيل من خالل 
 

 -المخاطر : أعضا  لجنة إدارة
إدارة جلنة   يرأو  ويتم اختيار رئيس اللجنة من بينهم.على األقل  أعضرررررررررررررررراءثالثة تتكون جلنة إدارة املخاطر على األقل من 

 .اللجنة جتماعا لرئاسة أحدهم احلاضرين األعضاء صختار اللجنة جتماعا عن غيابة حالة ويف ،تنفيذي غري عضواملخاطر 
 

  -المخاطر : مدة العضوية في لجنة إدارة
ىت انتهاء فرتة وملدة ثالث سرررررررنوات ومتتد ح اجلمعية العموميةمن تاريخ اختيار أعضرررررررائها من قبل اللجنة التنفيذية  تبدء عضررررررروية

 .وفق النظام جملس اإلدارة اليت مت حتديدها
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 -: المخاطر إدارة أمين سر لجنة
 تعني اللجنة أمني سر خالل املدة احملددة هلا.  -1
يتوىل أمني السر تزويد األعضاء باالخطارات املسبقة، وإرسال جداول االجتماعات واملستندات مات الصلة وضمان  -2

 أيام عمل قبل اجتماع اللجنة. 10استالمها خالل 
 

 -: المخاطر مهام لجنة إدارة
ودون اإلخالل بأي متطلبات رقابية أو إشرررررررررافية  .وليات جلنة إدارة املخاطرؤ اخلاصررررررررة بالشررررررررركة دور ومسرررررررر حتدد الئحة احلوكمة

  -: أخرى، تشمل واجبات جلنة إدارة املخاطر على سبيل املثال ال احلصر ما يلي
 .حتديد املخاطر اليت قد تتعرض هلا الشركة واحملافظة على مستوى مقبول من املخاطرة للشركة -1
 .اإلشراف على نظام إدارة املخاطر بالشركة وتقييم فعاليته -2
 واخلارجية املتغريات الداخلية على بناءً  وحتديثها ومراجعتها ومتابعة تنفيذها املخاطر إلدارة شررراملة سررررتاتيجيةا وضرررع -3

 .للشركة
 .مراجعة سياسات إدارة املخاطر -4
بشررررررركل دوري )من خالل إجراء اختبارات التحمل على إعادة تقييم قدرة الشرررررررركة على حتمل املخاطر وتعرضرررررررها هلا  -5

 (.سبيل املثال
 .إىل جملس اإلدارة حول التعرض للمخاطر واخلطوات املقرتحة إلدارة هذه املخاطررفع تقارير مفصلة  -6
 .تقدمي التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر -7

 

 -: المخاطر اجتماعات لجنة إدارة
السرررررنة  خالل اجتماعات اربعةا بشررررركل دوري عند الضررررررورة شرررررريطة أال تقل عن اجتماعاهتتعقد جلنة إدارة املخاطر  -1

 . املالية
 سر عليها يف السجالت الرمسية. الاللجنة وتوقيع رئيس اللجنة وأمني  اجتماعاتجيب تسجيل حماضر  -2
اللجنة احلضررررور واملواضرررريع اليت متت مناقشررررتها واملشرررراورات اهلامة وعملية التصررررويت  اجتماعجيب أن يوضررررح حمضررررر  -3

متناع عنها )مع مكر األسرررررباب إن وجدت( والقرارت اليت مت ااامها والتحفظات عليها، مع إرفاق كافة الورفضرررررها وا
 طالع عليها أو اإلشارة إليها إىل حمضر االجتماع. الاملستندات اليت مت ا

 من تاريخ االجتماع. يوماً  15توزيع حمضر االجتماع على األشخاص املعنيني خالل مدة أقصاها جيب  -4
 

 -الحضور : أةمكاف
 جلنة إدارة املخاطر. جتماعاتلاير سعودي مقابل احلضور عن كل جلسة ال 1.500يستحق كل عضو 

 
 
 

 



         

40/50 

 
 

 الباب السادس
 اإلدارة التنفيذية العليا

 على اإلشرررررررررراف ةوليؤ مسررررررررر العلياالتنفيذية  اإلدارةحسرررررررررب الصرررررررررالحيات املمنوحة له من جملس االدارة و الرئيس التنفيذي  توىلي
 -وعلى سبيل املثال ال احلصر: اليومية الشركة نشاطات
إدارة العمل اليومي وتسررررريري نشررررراط الشرررررركة، فضرررررالً عن موارد الشرررررركة بالشررررركل األمثل، والعمل على تعظيم األرباح  -1

 ملك مبا يتفق مع أهداف الشركة.وتقليل النفقات، و 
الشراملة للشرركة وخط  العمل الرئيسرية واملرحلية وسرياسرات و ليات االسرتثمار، التمويل ،  سررتاتيجيةاال اخلط  تنفيذ -2

 اليت يتم املوافقة عليها من جملس اإلدارة.إدارة املخاطر، الرقابة الداخلية و 
 اليت يتم املوافقة عليها من جملس اإلدارة. للشركةالسياسات واللوائح واألنظمة الداخلية  تنفيذ -3
 اإلشراف املباشر على العاملني وتوجيههم التوجيه الصحيح مبا صخدم مصلحة الشركة. -4
 تدريب وتأهيل العاملني يف الشركة مبا حيقق توجيهات اجلهات الرقابية واإلشرافية. -5
 جملس اإلدارة.قبل فقة عليها من العمل على اسرتاجتية إدارة املخاطر بالشركة مبا مت املوا  -6
ر جملس اإلدارة وحتقيق ملك من خالل املتابعة املسرررررررررررتمرة وتطويقبل العمل على الوصرررررررررررول إىل املبيعات املقرتحة من   -7

 األداء للعاملني وهتيئة كافة السبل وتذليل املعوقات.
 .ومراقبتها منها واحلد املخاطر وقيا  لتحديد اإلجراءات ضعو  -8
قة ، والرفع جمللس اإلدارة للموافالداخلية الرقابة نظام وفعالية كفاءة  لضرررررررمان الالزمة جراءاتواال السرررررررياسرررررررات مراجعة -9

 .عليها
 .احلسابات ومراجعة املستندات حفا -10
 .ممكن حد بأقصى واإلشرافية الرقابية املتطلبات كافة  ستيفاءا ضمان -11
حياهتا عملها وحتدد واجباهتا ومسرؤولياهتا ومتطلباهتا وصرالمجيع مناصرب اإلدارة العليا لديها سرجالت تتضرمن طبيعة  -12

 ومؤهالهتا.
 تقدمي تقرير إىل جملس اإلدارة بكل اجتماع له يتضمن أدائها. -13
تنفيذ الئحة حوكمة الشررركة بفعالية مبا اليتعارض مع أحكام الئحة حوكمة الشررركات والصررادرة من الوزارة واملؤسررسررة  -14

 واهليئة.
املكافآت اليت متنح للعاملني، مثل املكافآت الثابتة، واملكافآت املرتبطة باألداء، واملكافآت يف إقرتاح سررررررررياسررررررررة وأنواع  -15

 شكل أسهم
 

 الباب السابع
 مراقبة االلتزام

 

 -: وظيفة المراقب النظامي )إدارة االلتزام(

 .التنفيذي بالرئيس وإدارياً  املراجعة بلجنةفنياً  ترتب  مستقلة إدارة -1
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 من الصرررادرة الصرررلة اتم والتعليمات واللوائح األنظمة جبميع الشرررركة التزام مراقبة وليةؤ االلتزام مسررر مراقبة وظيفة تتوىل -2
 االلتزام النظامي مسرررررررررررتوى لتحسرررررررررررني الالزمة جراءاتاال ااامو  العالقة مات األخرى الرقابية اجلهات أو ؤسرررررررررررسرررررررررررةامل

 .بالشركة
 .يةكتابال ؤسسةامل موافقة على احلصول بعدااللتزام  لو مسؤ  أو النظامي املراقب تعيني يتم -3

 

 -: الداخلي وظيفة المراجع

 .التنفيذي بالرئيس وإدارياً  املراجعة بلجنة ترتب  مستقلة إدارة -1
 التقارير رفع يةو ل الداخلية واالجراءات والسررررررررررياسررررررررررات الضررررررررررواب  وكفاءة فعالية بتقييم الداخلية املراجعة وظيفة تقوم -2

 .لتحسينها التوصيات وتقدمي هبا االلتزام ومدى بالشركة
 .يةكتابال ؤسسةامل موافقة على احلصول بعد املراجع الداخلي تعيني يتم -3

 

 -: وظيفة إدارة المخاطر

 .التنفيذي بالرئيس وإدارياً  إدارة املخاطر بلجنة ترتب  مستقلة إدارة -1
ئم وعلى الشركة والسيطرة عليها وملك بشكل داإدارة املخاطر مسؤولة عن حتديد وتقييم ومتابعة املخاطر اليت تواجه  -2

 مستوى فردي.
 تؤدي إدارة املخاطر مهامها وفقاً لالئحة إدارة املخاطر وأية متطلبات إشرافية أو رقابية أخرى صادرة عن املؤسسة. -3
 جيب أن تعمل إدارة املخاطر بشكل مستقل عن إدارة االكتتاب. -4
ارة لرئيس التنفيذي وإىل جلنة إدارة املخاطر وهلا صرررررررالحية التواصرررررررل مع جلنة إدتقوم إدارة املخاطر بتقدمي تقريرها إىل ا -5

 مباشرة. املخاطر
 

 -: واجبات إدارة المخاطر تتضمن

 غر  اسرتاتيجية إدارة املخاطر.  -1
 مراقبة ملف خماطر الشركة. -2
 تطوير سياسات وإجراءات فعالة إلدارة خماطر الشركة.  -3
 والتوصية بشأن االجراءت اإلصالحية للحد منها والسيطرة عليها.حتديد املخاطر الناشئة  -4
 تقييم احتمالية تعرض الشركة للمخاطر بإنتظام. -5
 وضع خطة طوارئ. -6
 التنسيق مع اإلدارة العليا من أجل ضمان فعالية وكفاءة نظام إدارة املخاطر. -7

 

 الثامن الباب
 االكتواري

 مراقبة لنظام التنفيذية الالئحة من( 20) العشرررررين املادة يف عليها املنصرررروص والواجبات باملهام يقوم كتواريا  خبري الشررررركة تعني
 .سسةؤ امل عن الصادرة التأمني لشركات االكتوارية ل عمال التنظيمية الالئحة متطلبات مع يتوافق ومبا التأمني
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 -: اإلكتواري الخبير مسؤوليات
 السابق. املسؤول االكتواري من الالزمة املعلومات مجيع على احلصول -1
 .عام بشكل للشركة املار الوضع دراسة -2
 .للشركة املناسب املال رأ  تقييم -3
 .املستقبلية بالتزامتها الوفاء على الشركة قدرة تقييم -4
 .للشركة التأمينية املنتجات تسعري -5
 .للشركة الفنية املخصصات واعتماد حتديد -6
 .إلدارهتا ةاملناسب واآللية اجلوهرية املخاطر تأثري لتقدير الشركة يف املخاطر إدارة عن املسؤولني مع التنسيق -7
 .هبا االحتفاظ املالئم اخلطر ومستويات التأمني إعادة اتفاقيات تقييم -8
 وتوقيت بيعةط االعتبار يف أخذاً  املناسررررربة االسرررررتثمارية السرررررياسرررررة بشرررررأن الشرررررركة إدارة جمللس واملشرررررورة النصرررررح تقدمي -9

 .املناسبة األصول وتوافر التأمني وثائق حاملي جتاه االلتزامات
 .املؤسسة من املعتمدة املالية التقارير لنمامج وفقاً  املالئمة التقارير إعداد -10
 بالشركة. اخلاصة االكتتاب أدلة مراجعة -11
 أخرى. اكتوارية أمور أي بشأن املشورة تقدمي -12

 

 الباب التاسع
 اإلفصاح

 

 -: باإلفصاح المتعلقة واالجرا ات السياسات
حلوكمة.ومت ا لالئحة وفقاً  مكتوب بشرررركل وضررررعها مت الالئحة هذة يف الواردة اإلشرررررافية وأنظمته واجراءاته اإلفصرررراح سررررياسررررات

 مرعاه مبدأ العدالة يف توفري املعلومات املناسبة للمستثمرين وأصحاب املصاحل األخرى وفق املتطلبات النظامية.
وضررررررررع جملس اإلدارة سررررررررياسررررررررات مكتوبة لإلفصرررررررراح مبا يتفق مع الصررررررررادرة من اهليئة دون اإلخالل بقواعد التسررررررررجيل واإلدراج 

 -متطلبات اإلفصاح الواردة يف نظام الشركات ونظام السوق املالية مع مرعاه ما يلي :

 من وغريهم دةاملسرررررتفي واجلهات واملسرررررتثمرين للمسرررررامهني بأنشرررررطتها الصرررررلة مات املعلومات عن اإلفصررررراح يف النزاهة -1
 .النظامية للشروط وفقاً  مناسبة زمنية فرتة خالل املستفيدين

 .املدرجة للشركات املطبقة اللوائح عليه تنص ما حسب اإلفصاح االلتزام مبتطلبات -2
 العامة باإلفصاحية تقوم اخلليج اليت املعلومات وتقييم ملراجعة متساوية فرصة على السوق يف املشاركني حصول ضمان -3

 .عنها
 سنوي تقرير بنشر تقوم اكم  الشركة حلساب املتكبدة واخلسائر املتحققة األرباح يبني تقرير تقوم اخلليجية العامة بنشر -4

 اجلمعية اجتماع من األقل يوم على (21) قبل العربية اللغة تسررررررتخدم حملية جريدة يف كامالً   املراجعني وتقرير خمتصررررررر
 الشررررررركةااللتزام ب مدير ويقوم. املختصررررررة اجلهات موافقة على احلصررررررول بعد وملك ،النظام يف موضررررررح هو كما  العامة
 .التأكيد هذا بتلقي
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 وسرررررررررائل ىلإ بالتحدث آلخر وقت من التنفيذي الرئيس أو اإلدارة جملس يفوضرررررررررهم الذين املسرررررررررؤولون فق  سررررررررريقوم -5
 موقع يف نشررررررررررها قبل  جوهرية معلومات أية نشرررررررررر وحيظر. السرررررررررياسرررررررررة هلذه وفقاً  الشرررررررررركة بأمور يتعلق فيما اإلعالم

 . أوالً " السوق"
 بنشرررررر الدوام على هبا املسرررررامهني اطالع سرررررياسرررررة الشرررررركة تتبع الشرررررركة شرررررؤون يف املسرررررامهني مشررررراركة تعزيز ضررررروء يف -6

 التطوراتبالسوق  وإبالغ لالجتماعات عامة إشعارات وإصدار للشركة اإللكرتوين املوقع على الصلة مات املعلومات
 .اجلديدة

 .لكرتوين للشركةاملوقع اال ع  وملك ملسامهيها السنوي والتقرير هبا بالشركة اخلاصة احلوكمة الئحة من نسخة توفري -7
 مات ائحواللو  األنظمة مراعاة مع متوقعة، أحداث أية عن اإلعالن على املؤسسة موافقة على الفعلي احلصول وجوب -8

 .العالقة

 

 -: بالشركة اإلدارة وفريق اإلدارة مجلس أعضا  واجبات
 -:يلي عما اإلدارة جمللس اإلفصاح بالشركة اإلدارة فريق وأعضاء اإلدارة جملس أعضاء على جيب

 صصح أيضراً  ملك ويشرمل الشرركة دين وسرندات أسرهم يف وصرفقاهتم الشرركة دين سرندات أو أسرهم يف حصرصرهم -1
 .خمالفة بذلك الشركة إشعار عدم ويُعد. الدين وسنداتاألسهم  هذه يف األوىل الدرجة من األقارب

 .مستقل إدارة جملس كعضو  لوضعهم احملتمل التصور أو وضعهم على تؤثر أخرى أمور أو معلومات أي -2
 .الشركة مع للمصاحل تضارب يتضمن أن يُتوقع أو يتضمن موقف أي -3
 .القواعد هلذه انتهاكات وقوع يف اشتباه أي -4
 عن اإلدارة جمللس إفصررررررراح للنظام وفقاً  يسررررررربقه أن جيب والذي الشرررررررركة وبني إدارة جملس عضرررررررو بني مقرتح عقد أي -5

 .العضو هذا مصاحل

 

 -: اإلدارة مجلس تقرير في اإلفصاح

 املالية السررنة خالل لعملياته عرضرراً  يتضررمن اإلدارة جملس عن صررادراً  تقريراً  السررنوية املالية بقوائمها ترفق أن الشررركة على جيب
 ووضعها وخصومها الشركة أصول تقومي من ليتمكن املستثمر إليها حيتاج اليت الشركة، أعمال يف املؤثرة العوامل ومجيع األخرية،
 -:اآليت على اإلدارة جملس تقرير يشتمل أن وجيب املار

 بيان إرفاق جيب النشاط من أكثر أو نوعني وصف حالة ويف التابعة، وشركاته للشركة الرئيسة النشاط ألنواع وصف -1
 .النتائج يف وإسهامه التجارية الشركة أعمال حجم يف ثريهأوت نشاط بكل

  (عملياهتا وقف أو أعماهلا، توسررررعة أو للشررررركة، اهليكلية التغيريات ملك يف مبا) املهمة الشررررركة وقرارات أهم خط  -2
 .تواجهها خماطر وأي الشركة ألعمال املستقبلية التوقعات

 اخلمس املالية السررررنوات يف أعماهلا ونتائج وخصررررومها الشررررركة ألصررررول بياين رسررررم أو جدول شرررركل على خالصررررة -3
 .أقصر أيهما التأسيس منذ أو األخرية

 .التابعة ولشركاهتا الشركة إيرادات إلمجار جغرايف حتليل -4
 الشركة. أعلنها توقعات أي أو السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج يف جوهرية فروقات ألي إيضاح -5
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 والدولة لعملياهتا، الرئيس احملل والدولة الرئيس، ونشاطها فيها الشركة ملكية ونسبة ماهلا ورأ  تابعة شركة كل اسم -6
 .تأسيسها حمل

 .تابعة شركة لكل الصادرة الدين األسهم وأدوات تفاصيل -7
 .األرباح توزيع يف الشركة لسياسة وصف -8
 الشرررركة إدارة جملس أعضررراء عدا (ألشرررخاص تعود التصرررويت يف األحقية األسرررهم مات فئة يف مصرررلحة ألي وصرررف -9

 تغيري وأي واإلدراج، التسجيل قواعد من (45) املادة مبوجب احلقوق بتلك الشركة أبلغوا وأقرباءهم التنفيذيني وكبار
 .األخرية املالية السنة خالل احلقوق تلك يف

 التنفيذيني وكبار الشرررررررركة إدارة جملس ألعضررررررراء تعود اكتتاب وحقوق تعاقدية مالية وأوراق مصرررررررلحة ألي وصرررررررف -10
 احلقوق تلك أو املصرررلحة تلك يف تغيري وأي التابعة، شرررركاته من أي أو الشرررركة دين أدوات أو أسرررهم يف وأقربائهم
 .األخرية املالية السنة خالل

 وكشرررررررف ،)غري ملك أم الطلب عند السرررررررداد واجبة أكانت )سرررررررواء الشرررررررركة على قروض بأي املتعلقة املعلومات -11
 عدم حال السنة. ويف خالل لقروض سداداً  الشركة دفعها مبالغ وأي هلا التابعة والشركات للشركة اإلمجالية باملديونية
 .بذلك إقرار تقدمي عليه الشركة، على قروض وجود

 أو حقوق اكتتاب حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق وأي للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصرررررف -12
 .لكم مقابل الشركة عليه تحصل عوض أي إيضاح مع املالية السنة خالل الشركة هاتمنح أو اهتأصدر  مشاهبة

 حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات مبوجب اكتتاب أو حتويل حقوق ألي وصررررررف -13
 الشركة. منحها أو اهتأصدر  مشاهبة حقوق أو اكتتاب،

 املالية األوراق وقيمة لالسرررررتداد، قابلة دين أدوات ألي الشررررركة جانب من إلغاء أو شررررراء أو اسرررررتداد ألي وصررررف -14
 .التابعة شركاته اشرتهتا اليت وتلك الشركة اشرتهتا اليت املدرجة املالية األوراق بني التمييز مع املتبقية،

 فيه موضرررحاً  اجتماع كل حضرررور وسرررجل األخرية، املالية السرررنة خالل ُعقدت اليت اإلدارة جملس اجتماعات عدد -15
 .احلاضرين أمساء

 جملس أعضرررراء ألحد مصررررلحة فيها كانت  أو وفيها فيها، طرفاً  الشررررركة تكون عقود أو أعمال بأي تتعلق معلومات -16
 أو أعمال توجد مل وإما منهم، بأي عالقة مي شررررخص ألي أو املار للمدير أو التنفيذي للرئيس أو الشررررركة إدارة
 .بذلك إقرار تقدمي الشركة فعلى القبيل هذا من عقود

 أو راتب أي عن التنفيذيني كبار أحد أو الشررركة إدارة جملس أعضرراء أحد مبوجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان -17
 .تعويض

 .األرباح يف حقوق أي عن الشركة مسامهي أحد مبوجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان -18
 وصرررف مع أخرى، مسرررتحقات أي أو رسررروم أو ضررررائب أو زكاة لسرررداد املسرررتحقة النظامية املدفوعات بقيمة بيان -19

 .أسباهبا وبيان هلا موجز
 الشركة. موظفي ملصلحة أنشئت احتياطيات أو استثمارات أي بقيمة بيان -20
 -:يلي مبا إقرارات -21

 .الدولية احملاسبة ملعايري وفقاً  الصحيح بالشكل أُعدت احلسابات سجالت أن -أ
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 .بفاعلية ونُرف ذ سليمة أسس على أُعد الداخلية الرقابة نظام أن -ب
 جيب سرربق، مما أي إصرردار تعذر حال ويف .نشرراطها مواصررلة على الشررركة قدرة يف يذكر شررك أي يوجد ال أنه -ج

 .ملك سبب يوضح إقرار على التقرير حيتوى أن

 .السعودية للمحاسنب القانونيني اسبة املعتمدة من اهليئةإيضاح ألي اختالف عن معايري احمل -22

 اإلدارة جملس تقرير يوضرررح أن بجي السرررنوية، املالية القوائم على حتفظات يتضرررمن القانوين احملاسرررب تقرير كان إما -23
 .هبا متعلقة معلومات وأي وأسباهبا التحفظات تلك

 التقرير حيتوى أن جيب أجلها، من املعني الفرتة قبل انتهاء القانوين احملاسررب سررتبدالإب اإلدارة جملس توصررية حال يف -24
 .باالستبدال التوصية أسباب بيان مع ملك، على

 للشررررركة، السررررنوية املالية بالقوائم يرفق الذي اإلدارة جملس تقرير حمتويات بشررررأن واإلدراج التسررررجيل قواعد يف ورد ما إىل إضررررافة
 :اآليت على اإلدارة جملس تقرير حيتوي أن جيب

 .ملك وأسباب تطبق مل اليت واألحكام الالئحة هذه أحكام من تطبيقه مت ما -أ
 .إداراهتا داخل اململكة وخارجها جمالس يف عضواً  الشركة إدارة جملس عضو يكون اليت املسامهة الشركات أمساء -ب
 دارةإ جملس عضرررررو أو تنفيذي، إدارة جملس عضرررررو: اآليت النحو على أعضرررررائه وتصرررررنيف اإلدارة جملس تكوين -ج

 .مستقل إدارة جملس عضو أو تنفيذي، غري
 .احلالية الدورة وانتهاء ابتداء تاريخ -د
 واللجان املنبثقة.  جملس اإلدارة أعضاء وخ ات ومؤهالت ومناصب بأمساء قائمة -ه
 بالشركة. وخ ات اإلدارة العليا ومؤهالت ومناصب بأمساء قائمة -و
 الرتشررررررريحات وجلنة املراجعة، جلنة مثل ومهماهتا الرئيسرررررررة اإلدارة جملس جلان الختصررررررراصرررررررات خمتصرررررررر وصرررررررف -ز

 .اجتماعاهتا وعدد وأعضائها ورؤسائها اللجان هذه أمساء مكر مع واملكافآت،
 .أن وجدت االجتماعية الشركة مسامهة -ح
 .الشركة أسهم يف منهم كل  متلك ونسبة املسامهني كبار  أمساء -ط
ملالية األخرية، أمساء أعضرررررررررراء جملس اإلدارة بيان بتواريخ اجلمعيات العامة للمسررررررررررامهني املنعقدة خالل السررررررررررنة ا -ي

 احلاضرين هلذه اجلمعيات.
ملكية أعضرررررررراء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يف الشررررررررركة ) املباشرررررررررة أو غري املباشرررررررررة( والتغريات يف ملكيتهم  -ك

 خالل العام املار املنتهي كما هو معتمد يف سجل املسامهني.
 ناتمكو  وأي متغرية ومكافآت ثابتة وبدالت رواتب إىل مقسمة) املدفوعة والتعويضات املكافآت عن تفصيل -ل

 .حدة على كل(  أخرى
 

 -: مجلس اإلدارة واللجان

 اإلدارة وعدد االجتماعات وتوارصخها وبيان احلضور لكل اجتماع جملس أمساء أعضاء -1
 وبيان احلضور لكل اجتماع.اللجان املنبثقة من جملس اإلدارة وعدد االجتماعات وتوارصخها  أمساء أعضاء  -2
 من الئحة حوكمة الشركات.   (93)اإلفصاح عن مكافأت جملس اإلدارة وفقاً ملا هو منصوص عليه يف املادة  -3
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 اإلفصاح عن بدالت أعضاء جملس اإلدارة.   -4
 اإلفصاح عن بدالت أعضاء اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة. -5

 

 -: اإلدارة التنفيذية

 واملدير التنفيذي الرئيس إليهم يضررراف الشرررركة، من والتعويضررات املكافآت أعلى تلقوا ممن التنفيذيني كبار  من  سرررة -1
 .ضمنهم من يكونا إن مل املار

 يكونوا مل إن ملارا واملدير التنفيذي الرئيس فيهم مبا العليا اإلدارة ألعضاء متاحة باألداء مرتبطة مكافآت ألي وصف -2
 .ضمنهم من

 ائيةقضررررر أو تنظيمية أو إشررررررافية جهة أي من أو اهليئة من الشرررررركة على مفروض احتياطي قيد أو جزاء أو عقوبة أي -3
 .أخرى

 أمساء كبار املسامهني ونسبة متلك كل منهم يف أسهم الشركة. -4
ام ظوكفاءة نظام الرقابة الداخلية، بإلضررررررررررررررافة إىل رأي جلنة املراجعة يف مدى كفاية ن لفاعلية السررررررررررررررنوية املراجعة نتائج -5

 الرقابة الداخلية بالشركة.
 عدد طلبات الشركة لسجل املسامهني وتواريخ تلك الطلبات وأسباهبا. -6
 توصية جلنة املراجعة بشأن مدى احلاجة إىل تعيني مراجع داخلي يف الشركة يف حال عدم وجوده. -7
ذ هبا بشرررررررررررررأن فض اجمللس األختوصررررررررررررريات جلنة املراجعة اليت يوجد تعارض بينها وبني قرارات جملس اإلدارة، أو اليت ر  -8

تعيني مراجع حسرررررررررررررررابات الشرررررررررررررررركة وعزله وحتديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخلي، ومسررررررررررررررروغات تلك 
 التوصيات، وأسباب عدم األخذ هبا.

 

 -: : التزام اإلفصاح عن الت ورات الجوهرية المستمرة الواجبات

 تكون وال نشرررررراطها إطار تندرج يف جوهرية تطورات أي   عن تأخري دون من واجلمهور للهيئة تفصررررررح أن الشررررررركة على جيب
 التابعة الشركات أو ألعماهلا العام املسار يف أو املار وضعها أو يف وخصومها أصوهلا يف تؤثر وقد النا ، لعامة متاحة معرفتها
 الوفاء الشركة على قدرة يف ملحوظاً  تأثرياً  تؤثر أن أو املدرجة املالية الورقة سعر يف تغري إىل تؤدى معقولة أن بدرجة وميكن هلا،

 الدين. بأدوات املتعلقة بالتزاماهتا
 جوهرية أكانت سرررررواءً  اآلتية التطورات من أي عن تأخري دون ومن فوراً  واجلمهور للهيئة أن تفصرررررح الشرررررركة على كما جيب

 تكن. مل أم القواعد هذه من والستني الثانية للمادة وفقاً 
 وفقاً  الشركة أصول من صايف (% 10) على يزيد أو يساوى بسعر تأجري أو رهن أو بيعه أو أصل لشراء صفقة أي   -1

 .أحدث أيهما سنوية مراجعة، مالية قوائم أو مفحوصة أولية مالية قوائم آلخر
 وفقاً  الشرركة أصرول من صرايف (% 10) على يزيد أو يسراوى مببلغ للشرركة العادي النشراط إطار خارج مديونية أي   -2

 .أحدث أيهما سنوية مراجعة، مالية قوائم أو مفحوصة أولية مالية قوائم آلخر
 قوائم أو أولية مفحوصة مالية قوائم آلخر وفقاً  الشركة أصول صايف من (% 10) على تزيد أو تساوي خسائر أي   -3

 .أحدث أيهما مراجعة، سنوية مالية
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 احلصرررول وإمكانية املوارد وفرة- احلصرررر ال املثال سررربيل على يشرررمل نشررراطه أو الشرررركة إنتاج بيئة يف كبري تغيري أي   -4
 .عليها

 أعضاء جملس اإلدارة. جملس أعضاء تشكيل يف تغيري أي   أو للشركة التنفيذي الرئيس تغري -5
 على يزيد أو يسررراوي أو املطالبة النزاع مبلغ كان إما وسررراطة أو حتكيم أو قضرررائية دعوى أي   ملك يف مبا نزاع، أي   -6

 .أحدث أيهما مراجعة، سنوية مالية قوائم أو أولية مفحوصة مالية قوائم آلخر وفقاً  الشركة أصول صايف من (% 5)
 اإلدارة جملس بأعمال احلكم متعلقاً  موضروع كان إما أعضرائه، أحد أو اإلدارة جملس ضرد صرادر قضرائي حكم أي   -7

 .أعضائه أحد أو
 مفحوصة أولية مالية آلخر قوائم وفقاً  (% 10) على يزيد أو يساوي مبا الشركة أصول صايف يف النقصان أو الزيادة -8

 .أحدث أيهما مراجعة، سنوية مالية قوائم أو
 .مراجعة سنوية مالية آلخر قوائم وفقاً  (% 10) على يزيد أو يساوي مبا الشركة أرباح إمجار يف النقصان أو الزيادة -9

 سرررررنوية مالية آلخر قوائم وفقاً  الشرررررركة إيرادات إمجار من (% 5) على تزيد أو مسررررراوية إيراداته عقد يف الدخول -10
 .العقد لذلك املتوقع غري اإلهناء أو مراجعة،

 أي   يف عالقة مي وطرف الشررررركة من كل  مبوجبه يسررررتثمر ترتيب أي   أو عالقة مي وطرف الشررررركة بني صررررفقة أي   -11
 إمجار ( من% 1) على تزيد أو مسرررراوية الرتتيبأو  الصررررفقة هذه كانت إما له متويالً  يقدم أو أصررررل أو مشررررروع
 .مراجعة مالية سنوية قوائم آلخر وفقاً  الشركة إيرادات

 ( من% 5) على يزيد تساوي أو  )وجدت إن( التابعة  شركاته أو للشركة الرئيسة النشاطات من أي   يف انقطاع أي   -12
 .مراجعة سنوية مالية قوائم آلخر وفقاً  الشركة إيرادات إمجار

 .القانوين للمحاسب تغري أي   -13
 أو الشرررركات، نظام تابعيه مبوجب من أي   للشرررركة أو مصرررف تعيني أو تصرررفية أمر صررردور أو تصرررفية عريضرررة تقدمي -14

 .اإلفال  نظام مبوجب إجراءات بأي البدء
 وضع توجب زمنية فرتة أو انتهاء حدث وقوع أو تصفيتها، أو الشركة حبل تابعيه من أي الشركة أو من قرار صدور -15

 .احلل أو التصفية الشركة حتت
 ميكن االسررتئنافية، أم املرحلة االبتدائية أيف سررواء قضررائية جهة أو حمكمة من أمر أو إعالن أو قرار أو حكم صرردور -16

الشرررركة  أصرررول صرررايف من (% 5) على اإلمجالية قيمته أصررروله تزيد من جزء الشرررركة ألي   اسرررتغالل يف سرررلباً  يؤثر أن
 .أحدث أيهما مراجعة، سنوية مالية قوائم أو أولية مفحوصة مالية قوائم آلخر وفقاً 

 .أعماهلا وجدول اخلاصة أو العامة اجلمعية النعقاد الدعوة -17
 .الشركة مال رأ  يف مقرتح تغيري أي   -18
 املالية األوراق حاملي أخرى على توزيعات إجراء أو منها حصرص دفع أو بإعالهنا التوصرية أو أرباح إعالن قرار أي   -19

 .املدرجة
 . أرباحاً  يوزع الشركة فيها أن املتوقع من يكون اليت احلاالت يف أرباح توزيع بعدم تقضي توصية أو قرار أي   -20
 األوراق وعدد اإلمجار املالية، واملبلغ أوراقه شرراء عرض أو اسررتداد أو سرحب أو شرراء إعادة أو السرتدعاء قرار أي   -21

 . وقيمتها املالية
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 . للتحويل القابلة الدين أدوات أو الدين بأدوات يتعلق فيما الدفع بعدم قرار أي   -22
 .للتحويل إليها قابلة دين أدوات أو املدرجة األسهم فئات من فئة بأي املرتبطة احلقوق يف تغري أي   -23
 الشررررركة مات ضررررد هبا أو التهديد ااامها يتم قضررررائية إجراءات أي خاصررررة، أغراض الشررررركة مات كانت حال يف -24

 من أو اخلاصة األغراض الشركة مات على إيقاعها يتم أو تأديبية جنائية عقوبات أو إجراءات أو اخلاصة، األغراض
 .إيقاعها احملتمل

 جملس أعضرررراء ضررررد هبا أو التهديد ااامها يتم قضررررائية إجراءات أي خاصررررة، أغراض الشررررركة مات كانت  حال يف -25
 إدارة جملس أعضاء على إيقاعها يتم تأديبية أو جنائية أو عقوبات إجراءات أو اخلاصة، األغراض الشركة مات إدارة

 بأعمال جملس متعلقاً  العقوبة أو اإلجراء موضرررروع كان إما إيقاعها، احملتمل من أو األغراض اخلاصررررة الشررررركة مات
 .اخلاصة األغراض الشركة مات يف أعضائه أحد أو اإلدارة

 

 -المالية : المعلومات عن اإلفصاح

 الرئيس ومن اإلدارة جملس من مفوض عضررررررررو عليها يوقع وأن للشررررررررركة والسررررررررنوية األولية املالية القوائم اإلدارة جملس يعتمد
 .واملستثمرين املسامهني على وتوزيعها نشرها قبل املار، ملك واملدير التنفيذي

 فور اهليئة إىل اجر واإلد التسجيل قواعد من (43) املادة يف إليه املشار اإلدارة جملس وتقرير والسنوية األولية املالية القوائم تقدم
 .اإلدارة جملس من اعتمادها

 

 املالية السررنة من والثاين والثالث األول للربع األولية املالية وقوائمها السررنوية املالية قوائمها عن الشررركة اإلفصرراح على -أ
 على املوافقة تكون ،الفقرة هذه وألغراض .أو الغري للمسررررامهني نشرررررها وقبل عليها املوافقة فور واجلمهور للهيئة هلا

 :اآليت حبسب املالية القوائم
 عضرررررررررو من اإلدارة وتوقيعها جملس من اعتمادها بعد عليها املوافقة تتم األولية، املالية بالقوائم يتعلق فيما -1

 .املار واملدير التنفيذي الرئيس ومن اإلدارة جملس من مفوض
 .الشركات نظام ألحكام وفقاً  عليها املوافقة تتم السنوية، املالية بالقوائم يتعلق فيما -2

 .والسنوية األولية املالية قوائمها عن السوق يف الغرض هلذا املخصصة اإللكرتونية األنظمة الشركة ع  تفصح -ب
 السرررعودية اهليئة من واملراجعة املعتمدة احملاسررربة ملعايري وفقاً  وفحصرررها األولية املالية قوائمها الشرررركة إعداد على جيب -ج

 اليت املالية الفرتة هناية من يوماً  (30) التتجاوز فرتة خالل للجمهور عنها وأن تفصرررررررررح القانونيني، للمحاسررررررررربني
 .القوائم تلك تشملها

 السرعودية اهليئة من املعتمدةواملراجعة  احملاسربة ملعايري وفقاً  ومراجعتها السرنوية املالية قوائمها الشرركة إعداد على جيب -د
 السررنوية املالية الفرتة هناية من أشررهر ثالثة ال تتجاوز فرتة خالل للجمهور عنها تفصررح وأن القانونيني، للمحاسرربني

 يوماً  (21) عن تقل ال مدة خالل املالية القوائم هذه عن تفصررح على الشررركة أن وجيب .القوائم تلك تشررملها اليت
 .للشركة السنوية العامة اجلمعية انعقادتاريخ  قبل تقوميياً 

 اهليئة بقواعد له وأي  شرررررررررريك املالية القوائم يراجع الذي القانوين احملاسرررررررررب التزام من الشرررررررررركة التأكد على جيب -ه
 مبا تابعيه، من أي أو للشررركة مالية أوراق أو أي  أسررهم مبلكية يتعلق فيما ولوائحها القانونيني للمحاسرربني السررعودية
 . مكتبه يف موظف أو شريك القانوين وأي   احملاسب استقاللية يضمن
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 املالية بقوائمه اخلاصررة مات األغراض الشررركة يزود أن الراعي على جيب خاصررة، أغراض مات الشررركة كان حال يف -و
 بالتزاماهتا الوفاء من اخلاصرررة األغراض مات الشرررركة مناسرررب لتمكني وقت يف اإلدارة جملس وتقرير والسرررنوية األولية
 .املادة هذه يف الواردة

 

 -للتحويل : القابلة الدين وأدوات األسهم في المساهمين كبار تعامالت
 أي   من أكثر ( أو% 5) نسرربته ما يف مصررلحة له أو مالكاً  يصرربح عندما السرروق ُيشررع ر أن شررخص أي على جيب -أ

 فرتة بالشركة خالل اخلاصة للتحويل الدين القابلة أدوات أو التصويت يف األحقية مات الشركة أسهم فئات من فئة
 املصررلحة، أو امللكية هذه حتقق إىل أدى الذي احلدث وقوع أو تنفيذ الصررفقة يلي تداول يوم ثالث هناية تتجاوز ال
اليت  للتحويل القابلة الدين أدوات أو األسرررهم يف مصرررلحة هلم يكون الذين باألشرررخاص اإلشرررعار قائمة ُيضرررم ن وأن

 .عليها يسيطرون أو ميلكوهنا
 قائمة على أي تغري حدوث عند السررررروق يشرررررعر أن املادة هذه الفقرة )أ( من يف إليه املشرررررار الشرررررخص على جيب -ب

 شررخص إضررافة يسررتلزم حدث وقوع ملك نتيجة أكان سررواءً  املادة، هذه الفقرة )أ( من يف إليها املشررار األشررخاص
 ثالث تتجاوز هناية ال فرتة خالل وملك فيها، تضرررمينهم الذين سررربق األشرررخاص من أي اسرررتبعاد أو القائمة لتلك
 .الصلة مي التغري إىل الذي أدى احلدث وقوع يلي تداول يوم

 شرررررررخص ألي   للتحويل اليت القابلة الدين أدوات أو ل سرررررررهم اإلمجار العدد حسررررررراب عند املادة، هذه ألغراض -ج
 أي من عليها يسيطر أو ميلكها قابلة للتحويل دين أدوات أو أسهم أي يف مصلحة له الشخص يُرَعد   فيها، مصلحة

 :بياهنم اآليت األشخاص
 .الشخص ملك أقرباء -1
 .الشخص ملك عليها يسيطر شركة -2
 التصويت حقوق أو ممارسة مصلحة على للحصول الشخص ملك مع باالتفاق يتصرفون  خرين أشخاص أي   -3

 .بالشركة اخلاصة للتحويل القابلة الدين أدوات أو أسهم يف
 املشررار اإلشررعار أن يتضررمن على الشررأن، هذا يف املعدة للنمامج وفقاً  املادة هذه يف إليها املشررار اإلشررعارات تكون -د

 -التالية: املعلومات األقل على املادة هذه من )أ( الفقرة يف إليه
 .فيها التصرف يف األحقية موي أو للتحويل، القابلة الدين أدوات أو ل سهم املالكني األشخاص أمساء -1
 .التملك عملية تفاصيل -2
 .متويل قروض أو التملك لعملية  خر شخص من مادي دعم أي   تفاصيل -3

 

 -األسهم : على القيود

 يف التصرررف عدم يف الشررركة أسررهماً  ميلكون أهنم اإلصرردار نشرررة تظهر الذين الشررركة يف املسررامهني كبار على جيب -أ
 أطول حظر فرتة الشركة حتدد مل ما السوق يف أسهم الشركة تداول بدء لتاريخ التالية الستة األشهر خالل أسهمهم

 اإلصدار. نشرة يف
 التعهد النفعي على املالك فيجب النفعي، املالك عن صختلف اإلصررردار نشررررة تظهره الذي املسرررجل املالك كان إما -ب

 ويُرَعد   .األسرررهم تداول بدء لتاريخ السرررتة التالية األشرررهر خالل أسرررهمه من أيٍ  يف يتصررررف لن املسرررجل املالك بأن
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 من األسررررهم على السرررريطرة أو النهائية احلقيقية النفعية على امللكية حائزاً  كان إما ل سررررهم نفعياً  مالكاً  الشررررخص
 .ملك غري أو الشركات املتسلسلة من عدد خالل

 مال رأ  زيادة احلظر نتيجة فرتة خالل املادة هذه )أ( من الفقرة يف إليهم املشررار ل شررخاص املمنوحة األسررهم تُرَعد   -ج
 يف عليها املنصررروص الفرتة انقضررراء حني إىل التصررررف فيها احملظور األسرررهم ضرررمن الرمسلة إصررردار طريق عن الشرررركة

 املادة. هذه من الفقرتني )أ( و )ب(
 

 -: المالية باألوراق المتعلق اإلبالغ

 األسرررررررهم أو من (% 5) على يزيد ملا املالكني هوية أو ملكية يف ملحوظ تغيري بأي تأخري دون اهليئة من إبالغ -أ
 بالشركة. اخلاصة للتحويل القابلة الدين أدوات

 -:اآلتية باملعلومات تأخري دون من اهليئة واجلمهور إبالغ -ب
 .ماله رأ  يف مقرتح تغيري أي -1
 األوراق حاملي على أخرى توزيعات إجراء أو منها حصص دفع أو بإعالهنا التوصية أو أرباح إعالن قرار أي -2

 .املدرجة املالية
 أو إعالهنا املتوقع من يكون منها حصرررص دفع بعدم أو إعالهنا بعدم التوصرررية أو أرباح إعالن بعدم قرار أي -3

 . األحداث جملريات املعتاد السياق يف دفعها أو بإعالهنا التوصية
 وعدد اإلمجار واملبلغ املالية، أوراقه شررراء عرض أو اسرررتداد أو سررحب أو شررراء إعادة أو السررتدعاء قرار أي -4

 .وقيمته ملك
 .للتحويل القابلة الدين أدوات أو الدين بأدوات يتعلق الدفع بعدم قرار أي -5
 .إليها للتحويل قابلة دين أدوات أو األسهم املدرجة فئات من فئة بأي املرتبطة احلقوق يف تغيري أي -6
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 التعريفات  -1

 بتاريخ   80/    م  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  عامة   مساهمة   شركة  وهي  التعاوني،  للتأمين  العامة   الخليجية  الشركة  بها  ُيقصد:  الشركة
 . هـ 12/05/1429

 واالستثمار  التجارة وزارة بها ُيقصد: الوزارة

 (.ساما) السعودي المركزي  البنك بها ُيقصد: ساما

 .المالية السوق  هيئة بها ُيقصد: الهيئة

 . السعوديةمجموعة تداول  به ُيقصد: السوق 

 . التعاوني للتأمين العامة الخليجية الشركة حوكمة  الئحة بها ُيقصد: الالئحة

 .السعودي  السوق  في تداولها يتم مالية  ورقة بها ُيقصد : المالية األوراق

  79/    م   رقم   الملكي  بالمرسوم  الصادر   وتعديالته  هـ   1437  لعام  3/    م  رقم   الملكي  بالمرسوم  الصادرة  اللوائح  بها  ُيقصد:  الشركات  لوائح
 . هـ 1439/ 25/07 بتاريخ

 والمديرين  اإلدارة  مجلس  بين  المختلفة  العالقات   تنظيم  آلليات  األمثل  النهج  وتوجيهها،  الشركة  قيادة  بين  وطريقة  نهج  هو:  الشركات  حوكمة
  والشفافية  اإلفصاح  مبدأ  توفير   مع  القرار  اتخاذ  عملية  لتسهيل  واإلجراءات  القواعد  وضع  خالل  من  المصالح  وأصحاب  والمساهمين  التنفيذيين

 . العمل  في العدالة وتحقيق

 للشركة األساس والنظام الشركات قانون  ألحكام وفقا   الشركة مساهمي بحضور  تعقد التي العمومية الجمعية به ُيقصد: العمومية  الجمعية
 .(األساس النظام من 25 المادة)

 (.األساس النظام  من 18 المادة) للشركة األساس للنظام وفق ا صالحياته بممارسة المخول  الشركة إدارة  مجلس به ُيقصد: اإلدارة مجلس

 . العمل وتنظيم االجتماعات لرئاسة اإلدارة مجلس ينتخبه الذي التنفيذي  غير اإلدارة مجلس عضو  به  ُيقصد: اإلدارة مجلس رئيس

  عن  النظر  بغض  للشركة،  اليومية  اإلدارة  عن  المسؤول  وهو للشركة،  العليا  التنفيذية  اإلدارة في  مسؤول  أعلى   به  ُيقصد:  التنفيذي  رئيسال
 .الوظيفي المسمى

 ُيقصد بها:  :العالقة ذات األطراف 
 .الشركة  في المساهمين من كبير عدد -أ

 .وأقاربهم لها التابعة الشركات من أي  أو الشركة إدارة مجلس أعضاء -ب
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 .وأقاربهم لها التابعة الشركات من أي أو  الشركة في التنفيذيين كبار -ج
 .الشركة في الرئيسيين للمساهمين التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء -د

 .أقاربهم أو التنفيذيين كبار أحد أو اإلدارة مجلس لعضو المملوكة  الشركات،غير  الجهات -ه
ا أقاربهم من أي أو التنفيذيين كبير أو اإلدارة مجلس  أعضاء أحد يكون  التي الشركات -و  .فيها شريك 
 كبار   أحد   أو  إدارتها  مجلس  في  عضو ا   أقاربهم  من  أي  أو  التنفيذيين  كبار  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أحد  فيها  يكون   التي  الشركات -ز

 .فيها التنفيذيين
  أحكام   مراعاة  مع  أكثر،  أو٪(  5)   أقاربهم  من  أي  أو  التنفيذيين  كبير  أو   اإلدارة  مجلس  عضو  فيها  يمتلك  التي  المساهمة  الشركات -ح

 . التعريف  هذا من( د) الفقرة
 من  فقط  ذلك  كان  لو  حتى  قراراتهم  على  تأثير  أقاربهم  من  أي  أو  التنفيذيين  كبير  أو  اإلدارة  مجلس  لعضو  فيها  يكون   التي  الشركات -ط

 . التوجيه أو المشورة تقديم خالل
 .التنفيذيين وكبار اإلدارة ومجلس الشركة قرارات على توجيهاته أو مشورته تؤثر شخص أي -ي
 .التابعة الشركات  أو القابضة الشركات -ك

 مع   باالشتراك  أو  بمفردهم  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  يسيطرون   الذين  االعتباريون   أو  الطبيعيون   األشخاص  بهم  ُيقصد:  المساهمون 
 . الشركة مال رأس من أكثر أو٪( 5)  على آخرين

 . اإلدارة مجلس  عضوية عن المنبثقة  الفرعية اللجنة  به ُيقصد: اللجان

  ويتقاضى   للشركة   اليومية  اإلدارة  في   ويشارك  للشركة   التنفيذية  اإلدارة  في  عضو  هو   الذي  اإلدارة  مجلس  عضو  به   ُيقصد:  التنفيذي  العضو
 . ذلك عن شهريا   راتبا  

 الشركة  إدارة  في   األشكال  من  شكل  بأي  يشارك  وال  الفنية   والمشورة  الرأي  يبدي  الذي  اإلدارة  مجلس   عضو  به  ُيقصد:  التنفيذي  غير  العضو
 . سنويا   أو شهريا   راتبا   يتقاضى وال اليومية، أعمالها ومتابعة

 الشركة،  وعن  اإلدارة  عن  تمام ا  مستقل  العضو  أن  يعني  مما  تامة،  باستقاللية  يتمتعالذي    دارةاإل  مجلس  عضو  به  ُيقصد:  المستقل  العضو
 األطراف  أو  اإلدارة  من  تأثير  أي  دون   الصلة  ذات  المعلومات  جميع  في   النظر  بعد  األمور  على   الحكم  على   القدرة  تعني  واالستقاللية

 . الخارجية

 إدارة  ومسئولي  الرئيسية  اإلدارات  ومديري   ونوابه  و المدير العام  التنفيذي  رئيسوال  المنتدب  العضو  تشمل: (التنفيذية  اإلدارة)  العليا  اإلدارة
 . البنك المركزي السعودي حددهي آخر منصب وأي حكمهم في ومن  الداخلي راجعوالم القانونية واإلدارات االلتزامو  المخاطر

 .العليا واإلدارة اإلدارة مجلس عضوية تشمل: القيادية المناصب

 عليهم  والمؤمن  المساهمين  ذلك  في  بما  الشركة،  تفعله  ما  في  مصلحة  لديهم  الذين  األطراف  أو  األشخاص  بهم  ُيقصد:  المصالح  أصحاب
 .اإلشرافية والرقابية والسلطات التأمين إعادة وشركات الشركة وموظفي المطالبات وأصحاب
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  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  اختيار  خاللها  من  يتم  تصويت  طريقة  بها  ُيقصد:  التراكمي  التصويت
  توزيعها  أو واحد لمرشح للتصويت بالكامل استخدامها له ويجوز يمتلكها، التي األسهم عدد يعادل  بما التصويت حق المساهم ُيمنح حيث
  في   ممثليهم   تعيين  األسهم أقلية  يمثلون   الذين  المساهمين  فرصة  من  الطريقة  هذه  وتزيد  مرة،  من  أكثر  التصويت  دون   واحد  من  أكثر على

 . واحد مرشح  لصالح أصواتهم تجميع طريق عن اإلدارة مجلس

  من ٪ 5  إلى تصل  أسهما   منهم أي يمتلك وال الشركة  يديرون  وال المساهمين  من فئة  يمثلون  األشخاص الذين بهم ُيقصد : األقلية  مساهمو
 .الشركة على التأثير أو السيطرة يملكون  ال فهم وبالتالي األسهم، إجمالي

 .ال أم  عمل  يوم كان سواء يوم أي به ُيقصد: التقويمي اليوم

 . الشركة مساهم به ُيقصد: المساهم

 المنصوص   المهام  لتولي  البنك المركزي السعودي  من  المسبقة  الكتابية  الموافقة  على   الحصول  بعد  الشركة  تعينه   من  به  ُيقصد:  التأمين  خبير
 . البنك المركزي السعودي عن  الصادرة اللوائح  في عليها

 يتم   التي  واإلحصاءات  االحتماالت  نظرية  لتطبيق  البنك المركزي السعودي  قبل  من  له  المرخص  الشخص  به  ُيقصد:  االكتواري   الخبير
 . المالية والمخصصات بالمطالبات، وااللتزام المنتجات، تسعير أساسها على

  حيازة   خالل من جماعي أو فردي أو مباشر  بشكل التابعة أو المرتبطة  المجموعات قرارات على التأثير بها  ُيقصد: األسهم على السيطرة
 .اإلداري   الجهاز من٪( 30) تعيين وحق  الشركة في التصويت  حق من أكثر أو٪( 30)

 الشركة   إدارة  مجلس  ألعضاء  خاللها  يجوز   ال  التي  الفترة  ُيقصد:  التنفيذيين  وكبار  الشركة  إدارة  مجلس  معامالت   لحظر  سنوية  الربع  فترة
 الربع  لنهاية  السابقة  تقويمي ا  يوم ا(  15)   مدة  خالل  للشركة   المالية  األوراق  في  التعامل  منهم  بأي  مرتبط  شخص   أي  أو  التنفيذيين  كبار  أو

 . الشركة قبل من دراستها بعد األولية المالية القوائم  عن اإلعالن  تاريخ وحتى المالي

 أو   الشركة  إدارة  مجلس  ألعضاء  يجوز خاللها  ال التي  الفترة  ُيقصد:  التنفيذيين  وكبار  الشركة  إدارة  مجلس  تعامالت  لحظر  السنوية  الفترة
 لنهاية   السابقة  تقويمي ا  يوم ا  الثالثين  فترة خالل  للشركة   المالية   األوراق   من  أي   في   التعامل  منهم  بأي  مرتبط  شخص   أي  أو  التنفيذيين  كبار

 . الشركة قبل من دراستها  بعد األولية المالية  القوائم عن  اإلعالن تاريخ وحتى المالية  السنة
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 الغرض  -2

  ومصالح   الشركات  إدارة  مصالح  بين  وتوازن   حماية  أفضل  تحقق  التي  واإلجراءات  والسياسات  واللوائح  المبادئ  الشركات  حوكمة  الئحة  تمثل"
 الشركة   بين  االتساق  ضمان  هو  الشركات  حوكمة  الئحة  لتطبيق  الرئيسي  الهدف   وُيعد.  الصلة  ذوي   اآلخرين  المصالح  وأصحاب   المساهمين

 ."األزمات مواجهة على وقدرتها الفعال  الشركة أداء في المستثمرين ثقة لتعزيز المساهمين وأهداف

 واألنظمة   واإلجراءات  للسياسات  التعاوني  للتأمين  العامة  الخليجية  الشركة  حوكمة  إطار  تحديد  هو  هذه  الشركات  حوكمة  الئحة  من  الغرض
 : خاللها من  التي والضوابط

 مصالحهم. وتحمي واضح بشكل المصالح وأصحاب والمساهمين التنفيذيين والمديرين اإلدارة مجلس بين العالقة ُتنظم -1
 العدالة  وتحقيق المصالح وأصحاب المساهمين حقوق  حماية بهدف مصداقية وذات شفافة بطريقة وتنفيذها القرار صنع عملية ُتسهل -2

 والشفافية.  التنافسية والقدرة
  للمتطلبات   وفق ا  وتحديثه  الحوكمة  إطار  ومراجعة  بها  المعمول  الحوكمة  للوائح  التعاوني  للتأمين  العامة  الخليجية  الشركة  التزام  ضمان  يتم -3

 الممارسات. وأفضل  القانونية
 بها.  مولالمع  واللوائح  للقوانين ووفق ا بحكمة وعملياتها أعمالها إدارة التعاوني للتأمين العامة الخليجية للشركة يمكن -4
 الشركة   إدارة  مجلس  بين  صحيح  بشكل   وتحديدها  تخصيصها  يتم  أعاله (  4)  و(  3)  و(  2)  و(  1)  تحقيق  عن  والمساءلة  المسؤولية -5

 .التنفيذية وإدارتها التعاوني للتأمين  العامة الخليجية

 : لضمان التعاوني للتأمين العامة الخليجية الشركة في الشركات حوكمة إطار ُصمم  النحو، هذا على

 .لها  المصاحبة والمخاطر وعملياتها بأعمالها يتعلق فيما التعاوني للتأمين العامة الخليجية الشركة على  واإلشراف المناسبة اإلدارة -1
 .ألعمالها المناسبة واإلجراءات السياسات تنفذ التعاوني للتأمين  العامة الخليجية الشركة أن -2
 تضارب   من  المناسبة  الحماية  لضمان  وذلك  التعاوني  للتأمين  العامة  الخليجية  الشركة  داخل  والمسؤوليات  لألدوار  واضح  فصل -3

 . الصلة ذات الوظائف فعالية على  يؤثر قد الذي المصالح 
 التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  بين  واضح  بشكل  التعاوني  للتأمين  العامة   الخليجية  الشركة   داخل   الرئيسية  والواجبات  المسؤوليات  تقسيم -4

 . وعملياتها التعاوني للتأمين العامة الخليجية الشركة وأعمال  األفراد هؤالء بين المتنوعة  الكفاءات تعكس بطريقة وداخلهم
المراجعة )  التعاوني  للتأمين  العامة  الخليجية  الشركة  في  الرقابة   لوظائف  التنفيذية  اإلدارة  عن  االستقالل  من  مناسب ا  مستوى   هناك  أن -5

 (.المخاطر وإدارة االلتزامو  الداخلية
 .عملياتها  في األعمال  تواجه التي المخاطر ومراقبة وتقييم لتحديد فعالة وضوابط أنظمة بتنفيذ التنفيذية اإلدارة تقوم أن -6
  المناسبة   اإلدارة  سياق  في  األمثل  األداء  تشجع  بطريقة  والموظفين  التنفيذية  اإلدارة  يكافئ  للمكافآت  وهيكل  استراتيجية  هناك  أن -7

 .للمخاطر
 .الصالحيات مصفوفةوثيقة ب ملتزمة التعاوني للتأمين  العامة الخليجية الشركة أن -8
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 للتأمين  العامة  الخليجية  الشركة  قيم  تمثل  التي  المهني  السلوك  قواعد  وتطوير  مراجعة -9
 .الممارسات ألفضل ووفق ا الشركة متطلبات تلبية أجل  من وذلك األخرى  الداخلية  واإلجراءات والسياسات التعاوني

  أو   المراجعة    لجنة  تفويض  أو   الممارسات،  وأفضل   الشركات  حوكمة  في  التغييرات  على  بانتظام  اإلدارة   مجلس  أعضاء   إطالع -10
 . النشاط بهذا للقيام أخرى  إدارة أو لجنة أي

 . حقوقهم ممارسة وتسهيل التعاوني للتأمين العامة الخليجية الشركة مساهمي دور تعزيز -11
 .التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ومسؤوليات اختصاصات تحديد -12
 .التعاوني للتأمين العامة الخليجية  الشركة  في القرار صنع آليات لتعزيز قدراتهم وتطوير ولجانه اإلدارة مجلس دور تعزيز -13
 .اإلفصاح وتعزيز األعمال وبيئة ومعامالتها سوق ال في واإلنصاف  والحياد الشفافية تحقيق -14
 . المصالح تضارب مع للتعامل ومتوازنة فعالة أدوات توفير -15
 . التعاوني للتأمين العامة الخليجية الشركة لموظفي والرقابة  المساءلة آليات تعزيز -16
 .حقوقهم  وحماية المصالح أصحاب مع للتعامل  العام اإلطار وضع -17
 . به الخاصة  واألدوات الشركات على  الرقابة   نظام فاعلية دعم -18
 السلوك   بمفهوم  يتعلق  فيما  والموظفين  التنفيذيين  وكبار  التعاوني  للتأمين  العامة  الخليجية  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  وعي  زيادة -19

 .عملهم لطبيعة وفق ا المفاهيم هذه وتطوير تبني على وتشجيعهم المهني

 األهداف  -3

 . األجل طويلة القيمة وتعزيز التأمين خدمات وتقديم بالشركة النهوض هو اإلدارة مجلسل العام  الهدف

 :بالمساهمين يتعلق فيما الشركات حوكمة الئحة تحققها التي األهداف أهم يلي فيما

 .المساواة  بمبدأ المساهمين معاملة •
 . حقوقهم وتسهيل المنظمة  داخل المساهمين موقف تفعيل •
 .التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس مسؤولياتل عام إطار وضع •
 بمصالح  يهتمون   الذين  والمستقلين  التنفيذيين  غير  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  كاف    عدد  بتمثيل  يتعلق   فيما  اإلدارة  مجلس  تشكيل •

 . والمستثمرين المستفيدين وشروط
 .الكافية المعلومات قوة  على بناء   قراراته واتخاذ شفافة وممارسات إلجراءات اإلدارة مجلس تبني •
 .الشركة أداء على تؤثر التي الصلة ذات بالتطورات علم على والجمهور المساهمين اإلدارة مجلسيبقي  •
 . وفاعلية بكفاءة التنفيذية اإلدارة فريق أعضاء لعمل اإلدارة مجلس مراقبة •
 .الشركة منسوبي على الرقابة آلية تعزيز •
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 الشركات  حوكمة جودة على المؤثرة العوامل

 : التالية العوامل  على  أساسي بشكل الحوكمة جودة تعتمد

 . اإلدارة تكامل •
 . المجلس قدرة •
 . اإلجراءات كفاية •
 . اإلدارة مجلس أعضاء التزام مستوى  •
 .الشركة تقارير جودة •

 : اإلنجاز وسائل

 : التالية المواضيع في وتنفيذها الشركة سياسات وضع  خالل من اإلنجاز وسائل تتحقق

 .اإلدارة مجلس ومسؤوليات وأدوار  لصالحيات  الواضح التحديد خالل من اإلدارة مجلس عمل تنظيم •
 .المهني  السلوك قواعد  وضع خالل من اإلدارة مجلس أعضاء عمل تنظيم •
 .بها االلتزام الشركة إدارة  وأعضاء العاملين جميع على يجب التي  الشركة في واألخالقيات المهني  السلوك قواعد تنظيم •
 .المساواة  بمبدأ المساهمين معاملة •
 . األصول  عن واإلبالغ اإلفصاح •
. المخاطر إدارة •
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 والتنظيمي   القانوني اإلطار -4

 وُصممت.  واألساليب  الهياكل  بعض  وتفرض  الشركة  حوكمة  إطار   على  تؤثر  التي  واللوائح  القوانين  من  للعديد  الشركة  تخضع
 المتطلبات  هذه  لمراعاة  إليها  المشار   بالحوكمة   المتعلقة  المختلفة  واإلجراءات  والسياسات  والمواثيق  هذه   الشركات  حوكمة  الئحة

 .الرشيدة بالحوكمة الخاص التعاوني للتأمين  العامة الخليجية الشركة نهج إلى  باإلضافة والتنظيمية القانونية

 .التالية هي بها المعمول الرئيسية واللوائح القوانينو  المالية السوق  وهيئة السعودي المركزي  البنك هي الرئيسية السلطات

 الهيئة القانون / الالئحة 
 مرسوم ملكي / وزارة التجارة  قانون الشركات

 البنك المركزي السعودي  الئحة حوكمة شركات التأمين 
 هيئة السوق المالية  الئحة حوكمة الشركات

 البنك المركزي السعودي  قواعد البنك المركزي السعودي بشأن ممارسات التعويض 
 تداول السعودية  قواعد اإلدراج

 الجمعية العمومية للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني النظام األساس للشركة 
 البنك المركزي السعودي  قواعد العمل االكتواري للتأمين

 

 العامة السياسات -5

 .المساهمين مختلف مع تعامالتها في الشركات حوكمة معايير أعلى على بالحفاظ ملتزمة الشركة تظل أن يجب -1
ا  الشركات  إدارة   معايير  تعد -2   والمسؤولية  والصدق  والنزاهة  الشفافية  تشمل  والتي  للشركة،  األساسية  القيم  من  يتجزأ  ال  جزء 

 .بها وااللتزام
  على  سنوي ا  وتعديلهاأعضاء مجلس اإلدارة و اللجان و اإلدارة التنفيذية    مكافآت  سياسة  مراجعة  اإلدارة  مجلس  على  يتعين -3

 . األقل
 بطريقة الشركة  أنشطة  تنفيذ لضمان اإلدارة  مجلس قبل  من اعتمادها بعد المهني السلوك قواعدل  داخلية الئحة وتطوير وضع -4

 . وأخالقية عادلة
  عليه   تطرأ  تعديالت  وأي  الشركة   إدارة  مجلس  من  اعتماده  بعد  التنظيمي  الهيكل  من  بنسخة  السعودي  المركزي   البنك  تزويد -5

 . يهعل  الموافقة تاريخ  من عمل يوم( 21) خالل الحق ا
 الصالحيات  تفويض  . كما أناإلدارة  مجلس  عاتق  على  للشركة  التنظيمي  االلتزامو   والسلوك  األداء  عن  النهائية  المسؤولية  تقع -6

ا  مسؤول   اإلدارة  مجلس   أن  كما.  مسؤوليته  من   المجلس  يعفي  ال  العليا  اإلدارة  أو  اإلدارة  مجلس  للجان    األطراف  أداء   عن  أيض 
 . معينة وظائف إدارة أو مهام ألداء معها التعاقد يتم التي األخرى 
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 اللوائح إجراءات  وتعديل وتحديث مراجعة 

 رقابية. ال الجهاتو  الشركات نظام بموجب الصادرة الشركات حوكمة للوائحطبقا   سنوي ا ُتراجعوف وس السياسات هذه ُطورت •
 لجهات الرقابية. وا الشركات  نظام عن الصادرة الشركات حوكمة  لوائح  مع الالئحة هذه تتوافق •
 يتم  أن   على  لتعديلها،  مقترحات  بأي  العمومية  الجمعية  وتوصي  سنوي   بشكل  اإلدارة  مجلس  قبل  من  الحوكمة  الئحة  ُتراجع •

 .التعديل على  الموافقة تاريخ من عمل  يوم 21  خالل الالئحة  على تعديالت بأي السعودي المركزي  إخطار البنك
ا  ههذ  الشركات  حوكمة  الئحة  كون ت  أن  يتعين •   مجلس   انلج  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  إلى  المقدم  التعريفي  البرنامج  من  دائم ا  جزء 

 عليها.  ويتعرف يفهمها أن  الجديد العضو واجب ومن. تعيينهم عند  الجدد اإلدارة

ا الشركة تقوم  :التالية الحاالت  في هذه الالئحة على تغييرات أي بتضمين أيض 

 . الرقابية الجهات من المعتمدة القانونية  النصوص في تغيير أي •
 .التأمين بصناعة يتعلق فيما البنك المركزي السعودي ضعهاي جديدة قواعد  أي •
 . الشركة إدارة عليها توافق تشغيلية متطلبات أي •
 .عليها للموافقة  الشركة إدارة مجلس  إلى ُتقدم ثم مناسب بشكل صياغتها وإعادة التعديالت توثيق يتم •

 : النفاذ تاريخ

 .العمومية الجمعية  وموافقة اإلدارة مجلس قبل من اعتماده تاريخ من الشركات حوكمة الئحة نفاذ يسري 

 الرقابية  جهاتال وأنظمة  بقوانين االلتزام 5-1

  والتوجيهات  التجارة  ووزارة  المالية  السوق   وهيئة  السعودي  المركزي   البنك  عن  الصادرة  التأمين  شركات  حوكمة  بالئحة  الشركة  تلتزم
ب  عدم  ويعتبر.  السعودي  المركزي   البنك  عن  الصادرة  والقرارات  الصلة  ذات  والتعاميم  الشركات   حوكمة  ولوائح  قوانينااللتزام 

 .بها المعمول واللوائح  للقوانين انتهاك ا  الصلة ذات والمتطلبات

  على   ويتعين.  االقتضاء  حسب  الشركة،  حوكمة  متطلبات  بجميع  والموظفون   التنفيذية  واإلدارة  الشركة   إدارة  مجلس  أعضاء  يلتزم
 الشركات   حوكمة  ولوائح  لقوانين  انتهاك  أي  عن  اإلبالغ  حالة  في  المناسبة  التصحيحية  اإلجراءات  اتخاذ  وإدارتها  الشركة  إدارة  مجلس

 . الصلة ذات والمتطلبات

 الشركة  مع المتعاقدة األطراف التزام 5-2

 الشركات   حوكمة  وأنظمة  لقوانين  المتعاقدة  األطراف  جميع  التزام  ضمان  عليها  يجب  أخرى،  أطراف  مع  الشركة  تعاقد  حالة  في
 .االقتضاء حسب الصلة، ذات واألحكام بها المعمول
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 واألنظمة  لقوانينبا االلتزام مراقبة  5-3

 الشركات  حوكمة لوائح ذلك  في  بما بها، المعمول واللوائح  لقوانينبا االلتزام لمراقبة  مناسبة داخلية وإجراءات ضوابط الشركة  تضع
 . صلة ذات  قوانين وأي

 االلتزام  على كدليل والسجالت التوثيق 5-4

 :يلي مال الشركات، حوكمة وقوانين بلوائح بااللتزام يتعلق فيما ومفصلة كافية بسجالت االحتفاظ الشركة على يتعين

 .الشركة حوكمة الئحة •
 . لشركةل دارة التنفيذيةاء مجلس اإلدارة و اللجان و اإلضأع مكافآت سياسة •
 . الشركة  و سلوكيات العمل في أخالقياتالئحة  •
 .لشركةو الشفافية ل فصاحاإل سياسة •
 . اإلدارة مجلس ولجان اإلدارة مجلس اختصاصات •
 . للشركة الرقابة  وظائف الئحة عمل •
 . الشركة لموظفي الوظيفي  الوصف •
 .اإلدارة مجلس ولجان اإلدارة مجلس اجتماع ضرامح •
 . العمومية الجمعية اجتماع ضرامح •
 .اإلدارة لمجلس والخارجية الداخلية  مراسالتال •

 الشركات حوكمة الئحة على العمومية الجمعية موافقة  5-5

 البنك   إلى  منه  نسخة  وتقديم  بها،  الخاص  الشركات  حوكمة  الئحةل  العمومية  الجمعية  موافقة   على  الحصول   الشركة  على  يتعين
 المركزي   البنك  عن  الصادرة  التأمين   شركات  حوكمة  الئحة  من  10  للمادة  وفق ا  المحددة  الزمنية  الفترة  خالل  السعودي  المركزي 

 المساهمين  موافقة على والحصول سنوي ا بها الخاص  الشركات حوكمة الئحة وتحديث مراجعة الشركة على يتعين كما. السعودي
  خالل  السعودي  المركزي   للبنك  المعتمدة  التعديالت  من  نسخة  وتقديم   بها،  الخاصة   الشركات  حوكمة  الئحة  على  التعديالت  على
 .عليها العمومية الجمعية  تاريخ موافقة من يوم ا( 21)  وعشرين  واحد

 الشركات حوكمة جهات -6

 :يلي كما هي الشركة في الرئيسية الحوكمة جهات

 .(للمساهمين العمومية الجمعية أو) العمومية الجمعية •
 .اإلدارة مجلس •
 .رئيس مجلس اإلدارة •
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 .اإلدارة مجلس لجان •
 .التنفيذي رئيسال •
 .(اإلدارة مجلس سر أمين أو)  الشركة سر أمين •
 االلتزام. مسؤول •
 .الشركات حوكمة مسؤول •
 . الداخلي راجعالم •
 .المخاطر مسؤول •

 العمومية  الجمعية

  على ويوافقون  المساهمون  يتخذ العمومية،  الجمعية خالل  ومن.  للشركة  إدارية هيئة  أعلى العمومية  الجمعية أو  المساهمون  يشكل
  الشركة   راجعوم  للشركة،   المالية  والبيانات  السنوي   التقرير  على  المساهمون   يوافق  ذلك،   إلى  باإلضافة.  األساسية  القرارات  بعض

 العادية،  غير  والمعامالت  الشركة،  مال  رأس  في  والتغييرات  ،(األسهم  أرباح  دفع  ذلك  في  بما)  والخسائر  األرباح  وتوزيع  الخارجي،
 . وجدت إن

 اإلدارة مجلس

 حوكمة   لممارسات  الفعال  التنفيذ  عن  مسؤوال    الشركة  إدارة  مجلس  ويكون .  الشركة  حوكمة  إطار  في  مركزي ا  دور ا  اإلدارة  مجلس  يلعب
 .المنظمة في الجيدة الشركات

  السنوية،   والتجارية  المالية  الخطة  ذلك  في  بما  األعمال،  وأولويات  الشركة  إستراتيجية  ووضع  توجيه  عن  مسؤوال    اإلدارة  مجلس  يكون 
  عمل   على  ويشرف  المساهمين،  جميع  حقوق   ويحمي  الشركة،   لصالح   يعمل  أن   ويتعين.  اإلداري   أدائها  ومراقبة  توجيه  عن   فضال  
 . الشركة في  المالية الرقابة أنظمة وكذلك ،التنفيذية اإلدارة

 مجلس اإلدارة  رئيس

 اإلدارة  مجلس  بين  مباشرة  وصل  كحلقة   اإلدارة  مجلس  رئيس  ويعمل.  له  القيادة  وتوفير  المجلس  إدارة  اإلدارة  مجلس  رئيس  يتولى
 .للشركة التنفيذي الرئيس خالل  من الشركة، وإدارة

 : يلي ماالمجلس  لرئيس الرئيسية المسؤوليات وتشمل 

 وأعضاء   التنفيذي  رئيسال   مع  بالتشاور   المجلس  اجتماعات  أعمال   جدول   وضع   ذلك   في   بما   اإلدارة،  مجلس  أنشطة  تنظيم -1
 .اآلخرين اإلدارة مجلس

 . والخارجية  الداخلية والجهات اإلدارة مجلس  بين العالقات على  واإلشراف القضائية الهيئات أمام الشركة تمثيل -2
 . دائم ا بها المعمول واللوائح لقوانينبا االلتزام وضمان الشركات لحوكمة أعلى معايير تعزيز في اإلدارة مجلس جهود دعم -3
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 . للشركة التشغيلية األنشطة في  المبرر غير  التدخل دون  بمسؤولية، أنشطته يدير اإلدارة مجلس أن  من التأكد -4

 اإلدارة  مجلس لجان

  مجلس   لجان  دور   يشمل  أن   ويجب.  مسؤولياته  مع  بفعالية  التعامل  في  اإلدارة  مجلس  مساعدة  اإلدارة  مجلس  لجان  على   يتعين
 : يلي ما الخصوص وجه على اإلدارة

 محددة  قضايا  على  بالتركيز  للمتخصصين  السماح  خالل  من  كفاءة،  أكثر  بشكل  المعقدة  القضايا  بإدارة  اإلدارة  لمجلس  السماح -1
 . اإلدارة مجلس إلى  وتوصيات تفصيلي تحليل وتقديم

 وإدارة  المالية،  التقارير  في  األخص  وعلى  الشركة،  عمليات  في  معين  بموضوع  الخاصة  الخبرة  بتطوير  اإلدارة  لمجلس  السماح -2
 . الداخلية والرقابة المخاطر،

 .المسيطرين والمساهمين للمديرين المبرر غير المحتمل التأثير عن وعزله اإلدارة، مجلس  حكم واستقاللية موضوعية تعزيز -3
 : التالية اإلدارة مجلس لجان  الشركة أنشأت -4

 المراجعة .  لجنة •
 .رالمخاط إدارة لجنة •
 . والمكافآت الترشيحات لجنة •
 .االستثمار لجنة •
 .التنفيذية  اللجنة •

 التنفيذي  الرئيس

التشريعات ذات الصلة والميثاق واللوائح    تنظم.  اإلدارة  مجلس  إلى   تقاريرال  ويقدم  اليومية  اإلدارة  عن  مسؤوال    التنفيذي   رئيسال  يكون 
 ، فضال  عن العالقات مع الهيئات اإلدارية األخرى.سلطة وانتخاب الرئيس التنفيذيوالعقد الموقع بين الرئيس التنفيذي والشركة 

 حوكمة الشركات و االلتزام

 لقوانين واللوائح والقواعد المعمول بها.  باااللتزام برامج وآليات لضمان التزام الشركة  قسمضع ي •
 ضمن معالجة مخاطر االلتزام ذات الصلة بشكل فعال. ت •
بشكل   تداول السعودية و  إدارة العالقات مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ومجلس الضمان الصحي   •

 مناسب. 
 الوفاء بفعالية وكفاءة واجبات خط الدفاع الثاني بالتزامن مع إطار حوكمة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني.  •
، وتقديم المشورة والدعم والتوصيات إلى  من الشركة   ةألنظمة وفق ا إلطار وسياسات االلتزام المعتمدباإدارة أنشطة االلتزام   •

 وني، عند التعليمات. الداخليين والخارجيين في الشركة الخليجية العامة للتأمين التعا المصالحمختلف أصحاب 
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 المراجع الداخلي 

عن تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية ومراجعة أنشطة حوكمة الشركات في الشركة وفق ا لخطة    مسؤوال    الداخلية  المراجعة  قسمكون  ي
 المعتمدة. المراجعة 

 إدارة المخاطر 

وتقييم المخاطر وتزويد المساهمين والمستثمرين بالمعلومات  يكون قسم إدارة المخاطر مسؤوال  عن وضع إجراءات موثوقة لتحديد  
 ذات الصلة في هذا المجال وضبط أدائها اإلداري.

 أمين سر مجلس اإلدارة

. يساعد أمين سر مجلس اإلدارة المجلس في اجتماعات الجمعية العمومية، واجتماعات دورتهلمدة يعين مجلس اإلدارة أمين سر 
على أمين سر مجلس اإلدارة و  اجتماعات لجان المجلس )حسب االقتضاء(، وفي أداء المهام األخرى لمجلس اإلدارة.  المجلس، و 

التأكد من اإلفصاح الصحيح عن المعلومات، واالحتفاظ بسجالت الشركة، وإخطار رئيس مجلس اإلدارة و / أو مجلس اإلدارة 
 بانتهاكات إجراءات الشركة، عند االقتضاء.

 سر اللجنة )بخالف مجلس اإلدارة( امين 

أمين سر   اللجنة المعنية  اللجنة في تحديد مواعيد االجتماعات، وإرسال جدول األعمال،  هال ُتعين  الُمعين  السر  أمين  . يساعد 
 ، والتأكد من أرشفة المحاضر للسجالت المستقبلية. اتوتوثيق محاضر االجتماع

 العمومية حقوق المساهمين والجمعية  -7

 السياسة العامة  7-1

ُيمنح مساهمو الشركة جميع الحقوق المرتبطة بأسهمهم، وال سيما الحق في نصيب من األرباح، والحق في نصيب من أصول  
 الشركة وقت التصفية، والحق في المشاركة في الجمعية العمومية، والمشاركة في المناقشات والتصويت على القرارات ذات الصلة. 

 حق المساهمين  7-2

مساهمتهم   قيمة  عن  النظر  بغض  المساهمين  جميع  بين  والمساواة  العدالة  وتضمن  للمساهمين  العامة  الحقوق  الشركة  تحمي 
اللوائح المعمول بها لتمكين مساهميها من ممارسة حقوقهم المحددة والقانونية. على الشركة تقديم معلومات  وتتصرف وفق ا للقوانين و 

بتشجيع  الشركة  تلتزم  المعلومات.  في  لغرضهم وتتوافق مع حقوقهم  ذات مغزى  للمساهمين تكون  المناسب  الوقت  دقيقة وفي 
 في مصلحة الشركة. تكون للقرارات التي مساهميها على المشاركة والتصويت في الجمعية العمومية 
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 من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية(:  5حقوق المساهمين بما في ذلك ما يلي )المادة  

ا أو من خالل إصدار األسهم. -1  الحصول على نصيبه من صافي األرباح التي يتم توزيعها نقد 
 الشركة عند التصفية. الحصول على نصيبه من أصول  -2
 .للمساهمين والمشاركة في مداوالتها والتصويت على قراراتها عاديةالغير أو  العادية   حضور الجمعيات العامة -3
 والئحتهما التنفيذية. (تداول السعوديةالسوق )التصرف في أسهمه وفقا  ألحكام نظام الشركات ونظام  -4
االستفسار وطلب االطالع على دفاتر ووثائق الشركة بما في ذلك البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة الشركة واستراتيجيتها  -5

والئحتهما    (تداول السعوديةالسوق )التشغيلية واالستثمارية دون اإلخالل بمصالح الشركة أو مخالفة نظام الشركات وقانون  
 التنفيذية.

 لشركة وأنشطة مجلس اإلدارة.مراقبة أداء ا -6
العادية  مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة لرفع دعاوى المسؤولية ضدهم والطعن في إبطال قرارات جمعيات المساهمين العامة   -7

 .و النظام األساس للشركة وفقا  للشروط والقيود المنصوص عليها في نظام الشركات  و غير العادية
النظام األساس حقوق األولوية لالكتتاب في األسهم الجديدة الصادرة مقابل مبالغ نقدية ما لم ينص على خالف ذلك في   -8

 .ات( من قانون الشرك140أو عندما تعلق الجمعية العمومية غير العادية حقوق األولوية وفق ا للمادة )  للشركة
 تسجيل اسمه في سجل مساهمي الشركة.  -9

 . نسخة من النظام األساس للشركة ولوائحها الداخلية ما لم تنشرها الشركة على موقعها اإللكترونيطلب عرض  -10
 ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة. -11

  تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات  7-2-1

واالحتياطات الالزمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم يتضمن النظام األساس للشركة ولوائحها الداخلية اإلجراءات   -1
 من الئحة حوكمة الشركات التابعة لهيئة السوق المالية(  6القانونية. )المادة 

توفير كافة المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم بشكل كامل، بحيث تكون هذه المعلومات كاملة ودقيقة،  -2
الطريقة األكثر فعالية للتواصل مع المساهمين وال  ا بشكل منتظم وفي الوقت المحدد. تستخدم الشركة  ويتم تقديمها وتحديثه

 تميز بين المساهمين من حيث توفير المعلومات.
 على موقعها اإللكتروني. الشركةتوفير نسخة محدثة من الئحة حوكمة  -3
إلى المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية والذي يتضمن تقييما  شامال   السنوي  رير مجلس اإلدارة  تقديم نسخة من تق -4

 - : الآلتي حد أدنىكيتضمن  و الذيوموضوعيا  لحالة وأداء الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني،  
 خالل الفترة الماضية. مراجعة تحليلية لألداء المالي للشركة  •
 . أهم القرارات المتخذة وتأثيرها على أداء وحالة الشركة •
 وضعها ماليا . والشركة  استراتيجيةتقييم  •
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 لس إدارتها. اعضوا في مج  اإلدارةأسماء الشركات المساهمة التي يكون أحد أعضاء مجلس  •
 قضائية أو إشرافية أو تنظيمية. جهةمن قبل أي على الشركة  مفروض احترازي تدبير أو  جزاءأي عقوبة أو  •
قضائية أو    جهةض على أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة من أي  و فر ماحترازي  تدبير  أو    جزاءأي عقوبة أو   •

 رقابية أو تنظيمية.
 تقييم المخاطر المحيطة بالشركة وطرق التعامل معها.  •
 المستقبلية. توقعات األداء  •

 المساهمين  مع التواصل 7-2-2

يضمن مجلس اإلدارة تحقيق التواصل بين الشركة والمساهمين، وأنه يقوم على فهم مشترك لألهداف والمصالح االستراتيجية  -1
 . من الئحة حوكمة الشركات التابعة لهيئة السوق المالية( 7للشركة. )المادة 

 الرئيس التنفيذي إبالغ ومناقشة آراء المساهمين مع مجلس اإلدارة. رئيس مجلس اإلدارة و على  -2
ال يجوز ألي من المساهمين التدخل في أعمال مجلس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشركة إال إذا كان عضوا في مجلس   -3

وفقا  الختصاصاتها أو ضمن الحدود والشروط التي  مومية  إدارتها أو إدارتها التنفيذية أو كان تدخله من خالل الجمعية الع
 يصرح بها مجلس اإلدارة. 

يلتزم مجلس اإلدارة بتوفير أقصى درجات الشفافية بطريقة تضمن العدالة والمساواة بين جميع المساهمين والمستثمرين دون   -4
 أي تمييز بين المساهمين أو حجب أي معلومات عنهم.

 الجمعية العمومية  7-3

الجمعية العامة المكونة تكوينا  صحيحا  تمثل جميع المساهمين، وتنعقد في المدينة التي  أن تكون  حدد النظام األساس للشركة ب
، ولكل مساهم أيا  كان عدد أسهمه حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين وله في ذلك  )جدة(  للشركة  ييقع فيها المركز الرئيس

ه شخصا  آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، ويجوز عقد اجتماعات أن يوكل عن
الحديثة   التقنية  قرارتها بواسطة وسائل  في مداوالتها والتصويت على  المساهم  للمساهمين واشتراك  العامة  بحسب  و  الجمعيات 

يتخذ المساهمون  و فيها  ،  المساهمون أو الجمعية العمومية  همأعلى هيئة إدارية للشركة  و    الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
 بعض القرارات األساسية ويوافقون عليها.

العمومية بدعوة من مجلس اإلدارة. وعلى مجلس اإلدارة دعوة الجمعية   -1 الجمعية  إذا طلب ذلك  تنعقد  العمومية لالجتماع 
 ٪( من رأس المال على األقل. 5المحاسب القانوني أو عدد من المساهمين الذين تمثل ملكيتهم )

أو أي عضو يعينه الرئيس  أو نائبه في حالة غياب    رئيس مجلس اإلدارةيترأس اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين   -2
 المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه. 
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عن تاريخ ومكان وجدول أعمال الجمعية العمومية قبل )واحد وعشرين( يوم ا على األقل من التاريخ. ُتنشر  علن الشركة  ت -3
لشركة  السعودية، وموقع الشركة اإللكتروني، وفي إحدى الصحف المحلية. تستخدم ا  لتداول الدعوة على الموقع اإللكتروني  

ا التكنولوجيا الحديثة للتواصل مع مساهميها.   أيض 
يجوز تعديل جدول أعمال الجمعية خالل الفترة ما بين نشر اإلعالن وتاريخ اجتماع الجمعية العمومية، على أن ُيعلن ذلك   -4

 وفق اإلجراءات.
 ى موقع الشركة. ُينشر محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية عل -5

 مشاركة المساهمين في الجمعية العمومية   7-3-1

للمساهمين فرصة المشاركة بنشاط في الجمعية العمومية للمساهمين بشفافية كاملة والتصويت في القرارات. كما أنه توفر الشركة  
تحكم هذه االجتماعات وإجراءات التصويت. كما يمكن للمساهم المشاركة في  يمنح المساهمين الفرصة للتعرف على القواعد التي  

 المختصة.  جهةمداوالته والتصويت على قراره بوسائل التكنولوجيا الحديثة وفق الضوابط التي تضعها ال

الشركة   بتسهل  العمومية،  الجمعية  اجتماع  في  المساهمين  جميع  لعقد مشاركة  المناسبين  والوقت  المكان  اختيار  ذلك  في  ما 
االجتماع. يضع مجلس اإلدارة جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للموضوعات الرئيسية التي يجب أن توافق عليها الجمعية  

 العمومية وينظر في الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها على جدول أعمال االجتماع.

 . لشركة المشاركة والتصويت في اإلجراءات التالية للجمعية العموميةيحق لمساهمي ا

 حقوق المساهمين المتعلقة باألسهم

 من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية(: 5)المادة 

ا أو من خالل إصدار األسهم. -1  الحصول على نصيبه من صافي األرباح التي يتم توزيعها نقد 
 نصيبه من أصول الشركة عند التصفية. الحصول على  -2
 . للمساهمين والمشاركة في مداوالتها والتصويت على قراراتها غير العادية أو العادية  حضور الجمعيات العامة  -3
 والئحتهما التنفيذية. (تداول السعوديةالسوق )التصرف في أسهمه وفقا  ألحكام نظام الشركات ونظام  -4
ى دفاتر ووثائق الشركة بما في ذلك البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة الشركة واستراتيجيتها االستفسار وطلب االطالع عل -5

والئحتهما    (تداول السعوديةالسوق )التشغيلية واالستثمارية دون اإلخالل بمصالح الشركة أو مخالفة نظام الشركات وقانون  
 التنفيذية.

 .مراقبة أداء الشركة وأنشطة مجلس اإلدارة -6
غير  مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة لرفع دعاوى المسؤولية ضدهم والطعن في إبطال قرارات جمعيات المساهمين العامة و  -7

 . النظام األساس للشركة و وفقا  للشروط والقيود المنصوص عليها في نظام الشركات  العادية
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النظام األساس ما لم ينص على خالف ذلك في  حقوق األولوية لالكتتاب في األسهم الجديدة الصادرة مقابل مبالغ نقدية   -8
 .اتالشرك نظام( من 140أو عندما تعلق الجمعية العمومية غير العادية حقوق األولوية وفق ا للمادة )  للشركة

 تسجيل اسمه في سجل مساهمي الشركة.  -9
 . موقعها اإللكترونيطلب عرض نسخة من النظام األساس للشركة ولوائحها الداخلية ما لم تنشرها الشركة على  -10
 ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة. -11

 انعقاد الجمعية العمومية للمساهمين  7-3-2

تنعقد الجمعية و  تعقد الشركة جمعية عمومية مرة في السنة على األقل خالل األشهر الستة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.  
 :هااآلليات التالية لعقد العمومية بدعوة من مجلس اإلدارة وتتبنى الشركة

على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية لالجتماع إذا طلب ذلك المحاسب القانوني أو عدد من المساهمين الذين تمثل  -1
 ٪( من رأس المال على األقل. 5ملكيتهم )

ووقت   -2 وتاريخ  ومكان  االجتماع  أعمال  جدول  تفاصيل  ذكر  مع  العمومية  الجمعية  لحضور  المساهمين  إلى  الدعوة  ُترسل 
( وعشرين  واحد  قبل  اإللكتروني  21االجتماع  الموقع  على  الدعوة  ُتنشر  االجتماع.  تاريخ  من  األقل  على  يوم ا  تداول  ل( 

  ى الصحف المحلية التي لها عدد كبير من القراء ويتم توزيعها في المملكة. ، وموقع الشركة اإللكتروني، وفي إحدالسعودية

من الئحة حوكمة الشركات   13على الشركة استخدام األساليب الحديثة في التواصل مع مساهميها لهذا الغرض. )المادة  و 
 .الصادرة عن هيئة السوق المالية( 

عند إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية، على مجلس اإلدارة النظر في طلب المساهمين الخاص بالمسألة لُيدرج في جدول   -3
ا أو أكثر في جدول األعمال المقترح من قبل المساهمين الذين يمتلكون ما ال يقل عن   ا واحد  األعمال هذا. ُتدرج الشركة بند 

 .من أسهم الشركة  (5٪)
الفترة بين نشريجوز تعديل   -4 التفاصيل   جدول أعمال الجمعية خالل  اإلعالن وتاريخ اجتماع الجمعية العمومية، مع ذكر 

للبنود المضافة / المحذوفة.  في مثل هذه الحاالت، على الشركة إرفاق جدول األعمال األصلي بجدول األعمال    الكاملة 
 ا لإلجراءات.المعدل إلحاطة المساهمين، على أن يتم اإلعالن عن ذلك وفق  

بشرط أال يكون ُيقدم إخطار ا كتابي ا بالحق في حضور الجمعية العمومية في حالة منح أحد المساهمين حقه لمساهم آخر،   -5
 المساهم الحاضر عضو ا في مجلس إدارة الشركة أو موظف ا في الشركة.

 الجمعية العمومية.إرفاق بيان مفصل بحقوق المساهمين في جدول أعمال االجتماع عند دعوة  -6
 بشكل صحيح. التصويتتوفير معلومات كافية حول بنود جدول األعمال لتمكين المساهمين من  -7
 عدم فرض رسوم على أي فئة من المساهمين لحضور الجمعية العمومية. -8
 عدم منح أي مساهم أية استحقاقات وامتيازات خاصة. -9

 . الجمعية العمومية على موقع الشركةنشر محضر اجتماع  -10
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 تصويت المساهمين في الجمعية العمومية   7-3-3

على الشركة تسهيل وتشجيع المساهمين على ممارسة حقوق التصويت الخاصة بهم بطريقة حرة وعادلة على القرارات وبنود جدول  
وضع   تجنب  الشركة  وعلى  العمومية.  الجمعية  في  للتصويت  المطروحة  حق  األعمال  استخدام  يعيق  أن  شأنه  إجراء من  أي 

 . وعلى الشركة التأكد من أن جميع المساهمين يمارسون حقوق التصويت الخاصة بهم على النحو التالي: التصويت

 التصويت شخصي ا أو من خالل توكيل رسمي لشخص آخر بنفس الحقوق والمسؤوليات. -1
 ويت على أي بند يتعلق بأي تغيير في حقوقهم كمساهمين )جميع المساهمين يمتلكون نفس النوع من األسهم(.التص -2
 .التصويت على تعيين أعضاء مجلس اإلدارة -3

 حقوق المساهمين في أرباح األسهم  7-3-4

كة. ُيبلغ المساهمين بهذه يضع مجلس اإلدارة سياسة واضحة فيما يتعلق بتوزيع األرباح بما يخدم مصالح المساهمين والشر  -1
من الئحة حوكمة الشركات الصادرة    9السياسة في اجتماع الجمعية العمومية والمشار إليها في تقرير مجلس اإلدارة. )المادة  

 . عن هيئة السوق المالية(
األرباح سواء كانت توزيعات نقدية استحقاق  و يتم  تصادق الجمعية العمومية على توزيعات األرباح المقترحة وتاريخ التوزيع.   -2

 للمساهمين المسجلين في سجالت مركز إيداع األوراق المالية.  أو أسهم مجانية
توزع الشركة األرباح بعد خصم جميع المصاريف العمومية واإلدارية وصافي األرباح وبعد االحتفاظ باالحتياطي القانوني   -3

 واالحتياطيات األخرى جانب ا. 
 ة وقيمة الدخل المقررة قانونا  جانب ا. ُتحفظ الزكا -4

 إدارة شكاوى المساهمين وطلبات المعلومات  7-3-5

 المساهمين وتقديم المعلومات األخرى التي يطلبها المساهمون.شكاوي  تضع الشركة آليات لتسجيل وإدارة وحل -1
اإلفصاحات ذات الصلة للسلطات التنظيمية المعنية، حسب  المساهمين والموافقة على    شكاوي على مجلس اإلدارة مواكبة   -2

 االقتضاء.
 في الوقت المناسب، حسب االقتضاءها المساهمين والتأكد من حل  شكاوي على اإلدارة العليا للشركة مواكبة   -3

 الجمعية العمومية غير العادية  7-3-6

 النصاب القانوني 

  فإذا  األقل،  على  الشركة مال رأس )نصف( يمثلون  مساهمون  حضره إذا إال صحيحا   العادية غير العامة الجمعية انعقاد يكون  ال
(  30)  المادة  في  عليها  المنصوص  األوضاع  بنفس  ثان،  اجتماع  إلى  الدعوة  وجهت  األول،  االجتماع  في   النصاب  هذا  يتوفر  لم

 تتضمن   أن  بشرط  األول  االجتماع  النعقاد  المحددة  المدة  انتهاء  من  ساعة  بعد  الثاني  االجتماع  ُيعقد  أن  ويجوز.  من هذا النظام
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  صحيحا    الثاني  االجتماع  يكون   األحوال   جميع  وفي  االجتماع، هذا  عقد  إمكانية عن  اإلعالن   ُيفيد  ما  األول  االجتماع  لعقد   الدعوة
  وجهت   الثاني،  االجتماع  في  الالزم   النصاب  يتوافر  لم  وإذا.  األقل  على  المال  رأس  )ربع(  يمثلون   المساهمين  من  عدد   حضره  إذا

 االجتماع  ويكون   ،النظام األساس للشركة( من  30عليها في المادة )   المنصوص  نفسها  باألوضاع  ينعقد  ثالث  اجتماع  إلى  دعوة
  غير   العامة  الجمعية  اجتماعات  عقد  ويجوز.  المختصة  الجهات  موافقة  بعد  فيه،  الممثلة  األسهم  عدد   كان  أيا    صحيحا    الثالث
  التي   الضوابط  بحسب  الحديثة،  التقنية  وسائل  بواسطة  قراراتها  على   والتصويت  مداوالتها  في  المساهم  واشتراك  للمساهمين  العادية
 . المختصة الجهة تضعها

 اختصاص الجمعية العمومية غير العادية 

 المالية(: من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق  11ما يلي )المادة بتختص الجمعية العمومية غير العادية 

 ، باستثناء التعديالت التي تعتبر الغية وباطلة وفقا  ألحكام نظام الشركات. النظام األساس للشركةتعديل  -1
 زيادة رأس مال الشركة وفقا  لألوضاع المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. -2
كبد الشركة خسائر مالية، وفق ا لألوضاع المنصوص  تخفيض رأس مال الشركة إذا كان يتجاوز احتياجات الشركة أو في حالة ت -3

 التنفيذية. اعليها في نظام الشركات ولوائحه
على أن يتم تخصيصه    النظام األساس للشركةللشركة على النحو المنصوص عليه في    تفاقيا  اتخاذ قرار بتكوين احتياطي -4

 لغرض معين والتصرف فيه. 
 . النظام األساس للشركةاتخاذ قرار باإلبقاء على الشركة أو تصفيتها قبل انتهاء المدة المحددة في   -5
 الموافقة على إعادة شراء أسهم الشركة. -6
أو تحويل األسهم الُمفضلة إلى  إصدار األسهم الُمفضلة أو الموافقة على شرائها أو تحويل األسهم العادية إلى أسهم ُمفضلة  -7

والقواعد واإلجراءات التنظيمية الصادرة بموجب نظام الشركات المتعلق بشركات    للنظام األساس للشركةأسهم عادية وفقا   
 المساهمة المدرجة. 

دارها  إصدار سندات الدين أو صكوك تمويل قابلة للتحويل إلى أسهم مع بيان الحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن إص -8
 مقابل هذه السندات أو الصكوك.

تخصيص األسهم التي يتم إصدارها عند زيادة رأس المال أو جزء منها لموظفي الشركة والشركات التابعة لها أو بعضها أو   -9
 أي منهم.  

المساهمين تعليق حقوق األولوية للمساهمين في االكتتاب في زيادة رأس المال مقابل مبالغ نقدية أو إعطاء األولوية لغير   -10
 على ذلك.  النظام األساس للشركةفي الحاالت التي تعتبر في مصلحة الشركة إذا نص 

تلك   أن تصدر  العادية، على  العمومية  الجمعية  قراراتها ضمن اختصاصات  أن تصدر  العادية  العمومية غير  للجمعية  يجوز 
 حدد باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.القرارات وفقا  لشروط إصدار قرارات الجمعية العمومية العادية التي ت

 الجمعية العمومية العادية 7-3-7
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 النصاب القانوني 

 يتوفر  لم   فإذا.  األقل  على  الشركة  مال  رأس   )ربع(  يمثلون   مساهمون   حضر  إذا   إال   صحيحا    العادية  العامة   الجمعية  انعقاد  يكون   ال
 هذه  وتنشر.  السابق  لالجتماع  التالية  يوما    الثالثين  خالل  يعقد  ثان  اجتماع  إلى   الدعوة  وجهت  األول،  االجتماع  في   النصاب  هذا

  ساعة   بعد  الثاني  االجتماع  ُيعقد  أن  يجوز  ذلك  ومعالنظام األساس للشركة  من  (  30)  المادة  في  عليها  المنصوص  بالطريقة  الدعوة
  عقد   إمكانية  عن  اإلعالن  ُيفيد  ما األول  االجتماع  لعقد  الدعوة  تتضمن  بشرط أن  األول  االجتماع  النعقاد  المحددة  المدة  انتهاء  من
  اجتماعات   عقد  ويجوز.  فيه  الممثلة  األسهم  عدد  كان  أيا    صحيحا    الثاني  االجتماع  يكون   األحوال  جميع  وفي  االجتماع،  هذا

 بحسب الحديثة، التقنية وسائل  بواسطة قراراتها  على والتصويت مداوالتها في  المساهم واشتراك للمساهمين  العادية العامة الجمعية
 المختصة.   الجهة تضعها التي الضوابط

 اختصاص الجمعية العمومية العادية:

من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن    12مسؤولة عن جميع األمور المتعلقة بالشركة مثل )المادة  الجمعية العمومية العادية  
 هيئة السوق المالية(: 

 تعيين وفصل أعضاء مجلس اإلدارة. -1
السماح لعضو مجلس اإلدارة بأن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي يتم تنفيذها لحساب  -2

 ا يتوافق مع أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.الشركة، بم
السماح لعضو مجلس اإلدارة بالمشاركة في أي أنشطة من شأنها أن تؤدي إلى منافسة الشركة، أو المنافسة في أي من   -3

 أنشطتها، بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
و النظام األساس  ظام الشركات ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذات الصلة  مراقبة التزام أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام ن -4

وفحص أي ضرر قد يحدث بسبب انتهاكهم لهذه األحكام أو سوء إدارة شؤون الشركة؛ وتحديد المسؤولية الناتجة    ،للشركة
 عن ذلك واتخاذ اإلجراءات التي يراها مناسبة في هذا الشأن وفق ا لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

 .ةوفقا  ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذي المراجعةتشكيل لجنة  -5
 اعتماد القوائم المالية للشركة.  -6
 اعتماد تقرير مجلس اإلدارة.  -7
 الفصل في مقترحات المجلس بشأن طريقة توزيع صافي األرباح. -8
 حسابات الشركة الخارجيين وتحديد مكافآتهم وإعادة تعيينهم واستبدالهم واعتماد تقاريرهم. راجعيتعيين م -9

الخارجيون للشركة أثناء أداء مهامهم وأي صعوبات أبلغ عنها   مراجعون الالنظر في المخالفات واألخطاء التي يرتكبها   -10
الدفاتر    راجعوم الشركة أو إدارة الشركة لمراجعة  إدارة  فيما يتعلق بتفويضهم من قبل مجلس  الخارجيين  الشركة  حسابات 

 ما تراه مناسبا  في هذا الشأن. والسجالت وغيرها من الوثائق والبيانات واإليضاحات المطلوبة ألداء واجباتهم واالستجابة ل



 
 ةالشرك حوكمة الئحة

م2022 نوفمبر       

 

Page 27 of 68 
 

إلى مبلغ يساوي ) -11 القانوني جانب ا عندما يصل  ٪( من رأس مال 30اتخاذ قرار باالمتناع عن االحتفاظ باالحتياطي 
الشركة المدفوع والعزم على توزيع فائض هذه النسبة على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي ال تحقق فيها الشركة  

ا صافية.   أرباح 
 .اتكوين احتياطيات أخرى غير االحتياطي القانوني والتصرف فيه -12
االحتفاظ بمبالغ من صافي أرباح الشركة جانب ا إلنشاء منظمات اجتماعية لصالح موظفي الشركة أو لمساعدة أي من  -13

 ( من نظام الشركات.129هذه المؤسسات القائمة وفق ا للمادة )
شهر ا من   12٪( من أصول الشركة سواء بصفقة واحدة أو عدة صفقات خالل مدة  50الموافقة على بيع أكثر من ) -14

غير العادية،    العموميةتاريخ أول صفقة بيع. في حال اشتمل بيع هذه األصول على ما يقع في نطاق صالحيات الجمعية  
 يشترط موافقة الجمعية المذكورة.

 دارة مجلس اإل  الئحة عمل -8

ومسؤوليات   مهامو    عملكما تحدد  مجلس اإلدارة إطار العمل والمبادئ التوجيهية التشغيلية لمجلس إدارة الشركة.    الئحة عملحدد  ت
 مجلس اإلدارة الرئيسية، وخطوط الفصل بين مسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

اإلدارة وأعضا مجلس  هذئه  على  في  عليها  المنصوص  والممارسات  بالسياسات  فعال    لتزاملال  الئحة ال  هااللتزام  مبادئ ببشكل 
بما في ذلك الهيئات التنظيمية واإلشرافية، حسب   المصالحلوفاء بمسؤولياتهم تجاه مساهمي الشركة وأصحاب  االحوكمة، وكذلك  

 االقتضاء.

كون مجلس  يجب أن  يو  .  مجلساليتمتع جميع أعضاء مجلس اإلدارة )األفراد( بنفس السيطرة والتأثير المتناسبين على قرارات  
األعمال، ويتعين عليه أن يتصرف بحسن نية، مع إيالء العناية الواجبة، وفق ا للقوانين واللوائح المعمول اإلدارة على دراية بسير  

 بها، ولصالح مساهمي الشركة وحملة بوالص التأمين وأصحاب المصلحة اآلخرين. 

ناس عن أي معلومات سرية حصلوا عليها اإلفصاح للمساهمين أو عامة ال  لهال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة  
 أثناء أدائهم لدورهم، بخالف الجمعية العمومية، وال يجوز لهم استخدام هذه المعلومات لمصلحتهم ومكاسبهم الشخصية. 

 مجلس اإلدارة مهام    8-1

وتحديد مسار الحوكمة الرشيدة للشركات  يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية عن أعمال الشركة وشؤونها ووضع إطار حوكمة الشركة  
العالية.    وتعزيز ثقافة المعايير يؤدي أعضاء مجلس اإلدارة مهاهم دون أي تأثير خارجي سواء من داخل يجب أن  األخالقية 

يمارس مجلس اإلدارة مهامه بصفة جماعية ومنفردة، ويخصص وقت ا كافي ا لمسؤولياته، ويعمل بحسن    و أن  الشركة أو خارجها.
 نية وتفاني تام لمصلحة الشركة. 

 يحتفظ مجلس اإلدارة بسلطته على األمور الرئيسية التالية والتي ينبغي أن تشمل )على سبيل المثال ال الحصر( ما يلي:  
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 باستفسارات المساهمين أو بشأن األمور التي تتطلب موافقة المساهمين.الطلبات المقدمة فيما يتعلق  -1
 ملء الشواغر في مجلس اإلدارة أو أي لجنة من لجان مجلس اإلدارة.  -2
 تخصيص وإصدار أسهم حقوق ملكية الشركة.  -3
 إعالن ودفع أرباح األسهم. -4
 لملكية الصادرة عن الشركة.الشراء أو االسترداد أو أي شكل آخر من أشكال االستحواذ على أسهم حقوق ا -5
 اعتماد البيانات المالية للشركة.  -6
، والتأكد من أن الشركة لديها سياسة إحالل مناسبة  قياديةاختيار وتغيير )إذا لزم األمر( المديرين التنفيذيين في المناصب ال -7

 الستبدالهم ببديل مناسب يتمتع بالمهارات الالزمة واألهلية. 
 واللجان المتخصصة األخرى، حسب االقتضاء.تشكيل لجان مجلس اإلدارة  -8

 مسؤوليات مجلس اإلدارة   8-2

 وأصحاب المصلحة اآلخرين. و الجهات الرقابيةيتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية عن المساهمين  -1
، وتبقى المسؤولية النهائية للشركة على عاتق  الشركةة يتولى مجلس إدارة الشركة جميع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدار  -2

مجلس اإلدارة حتى لو قامت الشركة بتشكيل لجان أو تفويض هيئات أو أفراد آخرين للقيام ببعض أعمالها، ويتعين على  
 مجلس اإلدارة تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محدودة. 

وجدية لمصلحة الشركة، وتستند قراراته إلى معلومات كافية من اإلدارة  يؤدي مجلس اإلدارة مهامه ومسؤولياته بحسن نية   -3
 التنفيذية أو أي مصدر آخر موثوق منه.

 .تحديد الصالحيات المكتوبةو  يفرض مجلس اإلدارة على اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية عن ممارسة صالحياتها -4
 ل أعضاء اإلدارة التنفيذية.إبداء الرأي في تعيين وفص -5
عن األحداث  و  في الوقت المناسب    يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية عن ضمان وجود مستوى كاف  من الشفافية واإلفصاح -6

 الحوكمة. التي قد تؤثر على المركز المالي للشركة، وأدائها المالي، والمخاطر التي تواجه الشركة، وطريقة إدارتها، وأساليب  
وذلك لتمكينهم  على مجلس اإلدارة التأكد من أن الشركة توفر المعلومات الكافية حول شؤونها لجميع أعضاء مجلس اإلدارة   -7

 من القيام بواجباتهم ومهامهم بشكل مالئم.
لتزام بما هو في مصلحة الشركة بشكل عام وليس في مصلحة  يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع المساهمين، ويتعين عليهم اال -8

 المجموعة التي يمثلونها أو التي صوتت لتعيينهم في مجلس اإلدارة.
على مجلس اإلدارة التأكد من وجود إجراءات لتعريف أعضاء مجلس اإلدارة الجدد بأعمال الشركة، وخاصة الجوانب المالية   -9

 .إذا لزم األمر والقانونية، باإلضافة إلى تدريبهم
 .هاتقديم مقترحات لتطوير مرة واحدة على األقل سنويا  و استراتيجية الشركة مراجعة  -10
 .الشركة وأهدافها ألغراضمراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها  -11
 .مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة -12
 .البيانات والمعلومات المالية للشركة ودقة  التحقق من سالمة -13
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 .التحقق من قوة أنظمة الرقابة المالية وإدارة المخاطر للشركة -14
 .تحديد المستويات المناسبة لمكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية -15
 .حالل للمناصب التنفيذية في الشركةواإلالمشاركة في وضع خطة التعاقب  -16
السوق    هيئةو   البنك المركزي السعوديالتام بأحكام قانون الشركات وقانون  على عضو مجلس اإلدارة االلتزام  يتعين   -17

التنفيذية والنظام األساسالية  الم عضويتهم في مجلس اإلدارة،    مهامواللوائح ذات الصلة عند ممارسة    للشركة   ولوائحهما 
 .واالمتناع عن القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه إساءة استخدام شؤون الشركة

حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية وعدم التغيب عنهما إال لعذر مشروع يتم إبالغه إلى رئيس مجلس  -18
 .طارئةا أو ألسباب اإلدارة مسبق  

الكافي -19 الوقت  التابعة لهالجتماعات مجلس اإلدارة    واإلعدادللقيام بمسؤولياتهم،    تخصيص  فيها واللجان  ، والمشاركة 
 .التنفيذيين في الشركة المديرينبفاعلية، بما في ذلك طرح األسئلة ذات الصلة والمناقشة مع كبار 

 .اء الرأي فيهادراسة وتحليل المعلومات المتعلقة بالمواضيع التي ينظر فيها مجلس اإلدارة قبل إبد -20
على التداول في القضايا والتحقيق في آراء    اإلدارة  من إبداء آرائهم بحرية وحث مجلس  تمكين أعضاء مجلس اإلدارة -21

 .المتخصصين من أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة وغيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك
في األعمال والعقود التي تتم   -مباشرة أو غير مباشرة    – إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة لديه   -22

المتوقع   والفوائدة تلك المصلحة، وحدودها، وأسماء أي أشخاص مشاركين فيها،  لحساب الشركة، ويتضمن هذا اإلبالغ طبيع
  هذا لال يجوز و  ،مالية أو غير مالية الفائدةالحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك المصلحة، سواء كانت هذه 

 السوق المالية   هيئةالشركات وقانون  ا ألحكام قانون  ، وفق  في هذا الصدد  صادرعضو المشاركة في التصويت على أي قرار  ال
 .ولوائحهما التنفيذية

في أي عمل من شأنه أن ينافس    -مباشرة أو غير مباشرة    - إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة لديه   -23
السوق  هيئة وقانون ا ألحكام قانون الشركات الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أحد فروع النشاط الذي تمارسه، وفق  

 .ولوائحهما التنفيذية المالية
  - عدم بث أو إفصاح أي أسرار يتم العثور عليها من خالل عضويته في مجلس اإلدارة إلى أي من مساهمي الشركة   -24

هيئة السوق    وقانون أحكام قانون الشركات    أو للغير، وفق ا لما تقتضيه  -ما لم يكن ذلك أثناء اجتماع الجمعية العمومية  
 .المالية ولوائحهما التنفيذية

 .الحرص على تقديم معلومات كاملة، بحسن نية، مع إيالء العناية الواجبة، لصالح الشركة وجميع المساهمين -25
 .مسؤوليات الناشئة عن العضويةالدوار و األأداء المهام و  -26
 .كة وما يرتبط بها من مجاالت مالية وتجارية وصناعيةفي مجال أنشطة وأعمال الشر  ةمعرفالتنمية  -27
 .بشكل كامل اإلدارة في مجلس مهامهكان العضو غير قادر على أداء  في حالاالستقالة من عضوية مجلس اإلدارة  -28

 الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة  3- 8 

 :واإلشراف على تنفيذها بما في ذلكاعتماد التوجهات االستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة  -أ
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 .وضع الخطط اإلستراتيجية والعمليات الرئيسية وخطط العمل للشركة واإلشراف على تنفيذها -1
 .وضع سياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها بشكل دوري  -2
 .تنفيذهاعلى وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام  -3
 .السياسات واإلجراءات الرئيسية ومراجعتها وتحديثها بانتظامالموافقة على  -4
 .تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية واعتماد الميزانيات السنوية -5
 .اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وامتالك األصول والتصرف فيها -6
 .الشركة ألغراضاإلدارة التنفيذية العليا للشركة ومدى تحقيقها  المراقبة واإلشراف على أداء -7
 .المراجعة الدورية واعتماد الهيكل التنظيمي الوظيفي في الشركة -8
 إلحاللوالتأكد من أن الشركة لديها سياسة مناسبة    ،اختيار وتغيير الموظفين التنفيذيين في المراكز الرئيسية )عند الحاجة( -9

 .ل ويمتلك المهارات المطلوبةبديل مناسب مؤهل للعم
 .آلية اإلفصاح مالءمةو التقارير والبيانات المالية  إعداد نظام و دقة التأكد من سالمة -10
 .بشكل دائم التأكد من حماية مصالح المؤمن عليهم -11
 .لقوانين واللوائح ذات الصلةبا االلتزاممن  بشكل دائمرفع مستوى ومعايير حوكمة الشركات في الشركة والتأكد  -12
والتأكد من    ،للتحقق من أي مسألة تدخل في اختصاصهاالمراجعة  على مجلس اإلدارة منح الصالحيات الالزمة للجنة  -13

ا  على مجلس اإلدارةيتعين  و  .  بأعمالهاوتمكينها من الوصول إلى كافة المعلومات التي تحتاجها للقيام    تهااستقاللي اتخاذ    أيض 
 .الداخليين راجعينجميع اإلجراءات الالزمة لضمان استجابة اإلدارة العليا الستفسارات وتوصيات الم

 :على تنفيذهاأنظمة الرقابة الداخلية واإلشراف العام  وضع -ب

المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدار  -1 التعارض  المصالح وتسوية حاالت  ة  وضع سياسة مكتوبة تنظم تضارب 
التنفيذية والمساهمين، بما في ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وسوء السلوك الناتج عن التعامل مع األشخاص  

 .ذات الصلة
 .األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك األنظمة المتعلقة بإعداد التقارير المالية و دقة التأكد من سالمة -2
التأكد من تطبيق أنظمة الرقابة المناسبة إلدارة المخاطر، من خالل تحديد التصور العام للمخاطر التي قد تواجهها الشركة   -3

 .وتقديمها بشفافية
 .داخلية للشركة المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة ال -4
لقواعد واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية والتحقق من التزام  با  االلتزاموضع السياسات واإلجراءات لضمان   -5

 .اإلدارة التنفيذية
تطورات   -6 وأي  الشركة  أنشطة  جوانب  مختلف  إلى  والدوري  المستمر  الوصول  للمساهمين  تتيح  فعالة  اتصال  قنوات  إنشاء 

 .يةجوهر 
والمسؤوليات المنوطة واالختصاصات  ، بما في ذلك تحديد المهام  واعتمادهاالشركة    بأعمالالسياسات الداخلية المتعلقة    وضع -7

 .بالمستويات التنظيمية المختلفة
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 .اعتماد سياسة مكتوبة ومفصلة تحدد الصالحيات المخولة لإلدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصالحيات -8
 .اإلدارة بتحديد البرامج والوسائل الالزمة لعرض مبادرات الشركة في مجال العمل االجتماعييقوم مجلس  -9

النظم اإلشرافية، و جراءات  اإلمع عدم اإلخالل بقواعد التسجيل واإلدراج، يضع مجلس اإلدارة سياسات مكتوبة لإلفصاح و  -10
 .التنفيذية ولوائحهماالمالية  السوق هيئة الشركات ونظام  نظاما لمتطلبات اإلفصاح الواردة في وفق  

 .العموميةممارستها بعد موافقة الجمعية  يتعينوضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة لمجلس اإلدارة  -11
 :تغطي هذه السياسة ما يليو لحمايتهم والحفاظ على حقوقهم،    المصالحوضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب   -12

 .في حالة انتهاك حقوقهم، والتي تقرها اللوائح وتحميها العقود المصالح آليات تعويض أصحاب  •
 . المصالحآليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب  •
 .اآلليات المناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بهم •

إعداد قواعد السلوك المهني لمديري وموظفي الشركة بحيث تكون متوافقة مع المعايير المهنية واألخالقية السليمة وتنظم  -13
 .، على أن يضع مجلس اإلدارة آليات لمتابعة تنفيذ هذه القواعد وااللتزام بهاالمصالحالعالقة بينهم وبين أصحاب 

 .قات النقدية والعالقة االئتمانية مع اآلخريناإلشراف على اإلدارة المالية للشركة والتدف -14
 .إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده -15

 :اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة بمتطلبات االلتزام ضمان -ج

  الدولية،  الممارسات أفضل  مع اإلرهاب وتمويل األموال غسل  بمكافحة يتعلق فيما  المجلس يمارسها التي الرقابة   تتوافق أن  ينبغي
  أدلة   وجود  من  التأكد  المجلس  على  ينبغي  كما.  بنك المركزي السعوديال  عن  الصادرة  للحوكمة  التوجيهية  المبادئ  ذلك  في  بما

 الرئيسية  المسؤوليات  وتشمل).  المجلس  لجان  أو (  المجلس   اجتماعات  محاضر   في  المثال،  سبيل  على  الرقابية،   وظيفته  على   موثقة
 : يلي ما الحصر ال المثال سبيل على  للمجلس

 المخاطر  لجميع  وشامل  دقيق  بشكل  المالية  المؤسسة  في  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مخاطر  تقييم  يتم  أن  ضمان -1
 .لها تتعرض التي المخاطر إلدارة المناسبة السياسات لوضع المالية  المؤسسة تواجه  التي

 .تطبيقها فاعلية وضمان اإلرهاب وتمويل األموال  غسل مخاطر من للتخفيف الداخلية  السياسة اعتماد -2
  لضمان   مالئمة  وأدوات  أنظمة  وكذلك  ومؤهلين،  مناسبين  موظفين  توفير  ذلك  في  بما  الكافية  والموارد  الميزانية  توفير -3

  األموال   غسل   لمكافحة  المحددة  المخاطر  مع  يتناسب  بما  الداخلية   والضوابط  واإلجراءات  للسياسات  الفعال  التطبيق
 . اإلرهاب وتمويل

  بما   الموظفين،  لجميع  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  مجال  في   والسنوي   المستمر  التدريب  برامج  تنفيذ  متابعة -4
 .العليا واإلدارة اإلدارة  مجلس أعضاء تدريب ذلك في

 . الداخلية   للضوابط  المستمرة   الفعالية  مراقبة  من  اإلدارة  مجلس  يتمكن  بحيث  المستقل  للتدقيق  مناسبة  آليات  وضع  ضمان -5
  متطلبات   تنفيذ  من  ما  إقليم  أو  بلد   في  تابعة  فرعية  شركة  أو  فرع  يتمكن  ال  عندما  انتهاكات  بأي  السماح  عدم   ضمان -6

 مكافحة   ونظام  التنفيذية  والئحته  األموال  غسل  مكافحة  نظام  في  وارد  هو  ما  حسب  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة
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  ال  أو ضعيفة  البلد  ذلك  في  المحلية   التدابير من غيرها  أو واللوائح  القوانين كون  التنفيذية والئحته وتمويله اإلرهاب جرائم
 بشكل  المناسبة  اإلجراءات  اتخاذ  اإلدارة  مجلس  على  وينبغي .  األموال  غسل  بمكافحة  المناسبة  اإلجراءات  بتطبيق  تسمح
 . عاجل

  أو   المالية  المجموعة  تواجه  التي  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مخاطر  عن  وشاملة  منتظمة  تقارير  استالم  ضمان -7
 : الحصر ال المثال سبيل على  ذلك في بما المالية،  المؤسسة

  الخارجية  أو  الداخلية  سواء ( المستقلة المراجعة عمليات نتائج لمعالجة وجدت؛ إن التصحيحية، العمل خطط •
بنك  ال  من  الواردة   الفحص  وتقارير  اإلرهاب،  وتمويل  األموال   غسل   ومكافحة  االلتزام  إدارة  مالحظات  أو )  

 . اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة بمتطلبات المالية المؤسسة  التزام مدى تقييم بشأن المركزي السعودي
  على   وجدت،  إن  وانعكاساتها،  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة   ولوائح  أنظمة  في  والتحديثات  التطورات •

 . المالية المؤسسة
 . المالية المؤسسة  على المحتملة والتأثيرات العالية االرهاب وتمويل األموال  غسل مخاطر تفاصيل •
 بالمدرجين  الخاصة   األمن  مجلس  بقرارات  المتعلقة  المالية  العقوبات  إجراءات  وتنفيذ  تطبيق  عن  خاصة  تفاصيل •

المركزي    طريق  عن  المبلغة  القرارات  أو  التسلح،  انتشار  بمكافحة  المتعلقة   أو  اإلرهاب،  قوائم  على البنك 
 السعودي.

 

 مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة   8-4

التطورات التنظيمية والخضوع لتدريب دوري، حسب الحاجة، في  يسعى أعضاء مجلس اإلدارة إلى تثقيف أنفسهم وإطالعهم على 
المجاالت والموضوعات ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر حوكمة الشركات، وإدارة المخاطر، والتمويل، 

 .التنظيمي، وأي موضوعات مهمة أخرى  االلتزاموالمالءة المالية، والتأمين، والرقابة الداخلية، والقانون، و 

 .لتصرف ضمن صالحيات الشركةا •
 .ضمان نجاح الشركة •
 .مستقلالحكم  الأخذ  •
 .ضمان العناية المعقولة والمهارة واالجتهاد •
 .تجنب تضارب المصالح •
 .عدم قبول المنافع من الغير •
 .المقترحة / القائمة مع الشركة اإلجراءاتالتصريح باالهتمام بالمعامالت أو  •
حضور اجتماع  عضو العلى  تعذر إذا   و ،منه بثقةالمنالحضور والمشاركة في جميع اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان   •

 سر  أمينإبالغ    يتمبشرط أن    .الحديثة  التقنية  وسائلحضور االجتماع عن طريق    هل ، فيجوز  حضوريا  مجلس اإلدارة  
 .مجلس اإلدارة بذلك قبل موعد االجتماع

 .القيام بأدوار ووظائف أخرى قد يتم تكليفهم بها أثناء عضويتهم في مجلس اإلدارة •
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 .مواكبة رسالة الشركة وأهدافها وسياساتها وبرامجها •
 .ذات الصلة قبل اجتماعات مجلس اإلدارة و / أو اللجان مراجعة جدول أعمال اجتماع مجلس اإلدارة والوثائق  •
 .عليها والموافقة هامراجعة محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وبنود العمل المخطط ل •

في حالة وجود تضارب محتمل أو تضارب فعلي في المصالح بين العضو والشركة    مهامهال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أداء   
 .ومساهميها

 والتعيينات اإلدارة مجلس  هيكل  8-5

 مجلس اإلدارة   تشكيل  8-5-1

. الشركة  أعمال  مجاالت مختلف  في  تاوالمهار   والخبرة  والمعرفة  المؤهالت  حيث  من  بتنوع  عام  بشكل  المجلس  يتمتع  أن  يجب 
  بشكل   ومسئولياته  بدوره  للقيام  اهةز النو     والمهارة  والخبرة  والمعرفة  المؤهالت  من  مالئم  بمستوى  عضو  كل    يحظى  أن  يجب  كما

 )من الئحة حوكمة الشركات للبنك المركزي السعودي 55)المادة   .فعال

 : )من الئحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية 17و  16تلتزم الشركة بما يلي أثناء تشكيل مجلس إدارتها )المادتان  

 .ثالثة وال يزيد عن أحد عشرعن عددهم  عدد أعضاء مجلس اإلدارة، على أال يقل  النظام األساس للشركة حدد ي -1
 األساس  الشركة  نظامللمدة المنصوص عليها في    العموميةيتم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة عن طريق انتخابات الجمعية   -2

  .وات نس ثالث تتجاوز ال أن بشرط
و ال يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن  أعضاء مجلس اإلدارة هم أعضاء غير تنفيذيين    أغلبيةالتأكد من أن   -3

 . ثرأو ثلث أعضاء مجلس اإلدارة، أيهما أك عضوين
عضو ا في مجلس إدارة شركة تأمين و / أو إعادة تأمين محلية أخرى، أو عضو ا  ينبغي أال يكون عضو مجلس اإلدارة المعين   -4

 .في أي من لجان مجلس اإلدارة أو يشغل منصب ا قيادي ا في هذه الشركات
  آن   في  السوق   في  مدرجة  مساهمة شركات  سخم  من  أكثر  إدارة  سمجل  عضوية  اإلدارة  سمجل  عضو  يشغل  ال  أن  ُيشترط -5

 .واحد

وإبالغ   العموميةمجلس اإلدارة، والتي يتم اعتمادها من قبل الجمعية    ضاءعيين أعت  معايير وإجراءاتلسة واضحة  الشركة سياتضع  
 .البنك المركزي السعودي بها

 ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة   8-5-2

من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس تتم مراجعة الترشيحات لعضوية مجلس اإلدارة والتوصية بها للجمعية العامة   
 .اإلدارة
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اإلدارة قبل التوصية  عضوية مجلس  ل  الترشيحمعايير  ل  من أن المرشحين مطابقينتضمن لجنة الترشيحات والمكافآت  يجب أن   
 :بالترشيحات لمساهمي الشركة. تشمل معايير التقييم الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ما يلي

 .النزاهة الشخصية والمهنية العاليةاألمانة و  -1
 .الخبرة والقدرات التعليمية والمهنية المطلوبة -2
 .السالمة المالية واللياقة -3
 .واتخاذ قرارات مستقلةالقدرة على إصدار أحكام   -4
 .القدرة على المساهمة في تحقيق أهداف الشركة -5
 .القدرة على تمثيل مصالح جميع المساهمين -6
 . القدرة على القيادة وإنجاز المهام الموكلة إليه بسرعة -7
 .بمهامهأال يكون لديه مانع صحي يمنعه من القيام  -8

متخصص ومستقل لتحديد مرشحين إضافيين لعضوية مجلس اإلدارة عندما خدمات طرف ثالث  من  مجلس اإلدارة    يستفيدقد   
 .يكون عدد المرشحين لمجلس اإلدارة غير كاف  

 . )من الئحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية 18تخضع عضوية مجلس اإلدارة للشروط التالية )المادة 

امتالك المهارات التي تؤهله لمنح الصالحيات من أجل تحفيز وتطبيق أفضل الممارسات في مجال    -  القدرة على القيادة -1
 .اإلدارة الفعالة وااللتزام بالقيم واألخالق المهنية

 .أن يكون لديه المؤهالت األكاديمية والعملية والخبرة الالزمة في العمل اإلداري  - االختصاص -2
 .ديه القدرة على القيادة وإنجاز المهام الموكلة إليه بسرعةأن يكون ل  - القدرة على التوجيه -3
 .القدرة على قراءة البيانات المالية والمحاسبية - الخبرة والمعرفة المالية -4
 .بمهامهأن ال يكون لديه مانع صحي يمنعه من القيام  - اللياقة الصحية -5

 ةنيوالمه  الشخصية  المقومات  وتوافر  الترشيحات  ةنلج  توصيات  اإلدارة  سمجل  أعضاء  انتخاب  دنع   تراعي  أن  العامة  الجمعية  ىوعل
الثامنة عشر من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق  المادة هذه في ورد ما وفق فعال  بشكل مهامهم ألداء الالزمة
 المالية. 

الخليجية   الشركة  إدارة  الترشح لعضوية مجلس  في  أي حاالت  على كل مساهم يرغب  اإلفصاح عن  التعاوني  للتأمين  العامة 
 - :تضارب في المصالح وفق ا لإلجراءات التي تحددها السلطات ذات الصلة، بما في ذلك

 .وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود المبرمة للشركة -1
 .أي عمل من شأنه منافسة الشركة في أعمالها -2



 
 ةالشرك حوكمة الئحة

م2022 نوفمبر       

 

Page 35 of 68 
 

في    اا مدرج  ينبغي أن تكون بند  و (  2( أو ) 1الالزمة في حال إفصاح المرشح عن النقطة ) على الشركة اتخاذ اإلجراءات   -3
 .المساهمين جدول أعمال الجمعية العمومية للحصول على موافقة

البنك المركزي السعودي  مجلس اإلدارة  يجب على  يجب أن    و  . باب الرفضماء المرشحين الذين تم رفضهم و أسأسب  إخطار 
لجمعية يكون لعدد المقاعد المتاحة مما يضمن أن    العموميةإلى الجمعية    أسماؤهم   المقدمة  نمرشحي ال  األشخاصيتجاوز عدد  

 .لالختيار من بين عدة مرشحينفرصة  العمومية

 

 تعيين أعضاء مجلس اإلدارة   8-5-3

 :مجلس اإلدارةلعضوية ترشيح العند يجب مراعاة اآلتي 

 .الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة طلباتإتاحة الوقت الكافي الستالم  -1
 .توصياتال و اتمالحظبداء الإالترشيح للعضوية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت مع  طلباتمراجعة  -2
 .الحصول على "عدم ممانعة" خطية من البنك المركزي السعودي قبل تعيين أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة -3
 .صويتتزويد المساهمين بمعلومات كافية عن مؤهالت كل مرشح وعالقاته بالشركة قبل الت -4
 .السماح بطريقة التصويت التراكمي عند التصويت في الجمعية العمومية لتعيين أعضاء مجلس اإلدارة -5
ينبغي أال يكون لدى المرشح لعضوية مجلس اإلدارة أي عالقة مع شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين محلية أخرى، أو أي  -6

 .أو أي من المناصب القيادية في هذه الشركاتإدارتها من لجان مجالس  
 .عنهم أعلنت الشركة  يقتصر التصويت في الجمعية العمومية على المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة الذين  -7
ونائبه من بين أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين،  مجلس  اليتم انتخاب رئيس  بعد بدء الدورة    لمجلس اإلدارةفي أول اجتماع   -8

 .وتشكل اللجان بعد الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي

 س مجل  دورة  بدء  تاريخ  من  عمل  أيام  خمسة  خالل  عضويتهم  وصفات  اإلدارة  سمجل  أعضاء  بأسماء  الهيئة  إشعار  الشركة  ىعل
   .التغييرات حدوث تاريخ من  عمل أيام خمسة خالل عضويتهم ىعل تطرأ تغييرات وأي أقرب أيهما  تعيييهم تاريخ من أو اإلدارة

 اإلدارة  مجلس  عضو منصبشغور  8-5-4
ال -1 بنك المركزي في حال شغور منصب عضو في مجلس اإلدارة، يمكن لمجلس اإلدارة، بعد الحصول على عدم ممانعة 

الموافقة    الشاغر لما تبقى من مدة العضو السابق، على أن تتم  يعين عضوا  جديدا  في المنصبالمسبقة كتابة أن    السعودي
   على هذا التعيين في أول جمعية عامة.

س اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى المنصوص عليه في  إذا لم تتوافر الشروط الالزمة لصحة انعقاد مجل -2
النتخاب   ،نظام الشركة األساس، وجب على باقي األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية إلى االنعقاد خالل )ستين( يوم ا

 .العدد الالزم من األعضاء
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 عضو مجلس اإلدارة فصل / استقالة 8-5-5

ستقالة إلى الشركة كتابة  أو عن االيجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة االستقالة في أي وقت عن طريق تقديم   -1
هذه االستقالة من وقت استالمها من قبل الشركة ما لم تكن هذه االستقالة سارية في وقت    بدأتاإللكتروني.    البريدطريق  

الحق أو عند وقوع حدث أو أحداث في المستقبل. في هذه الحالة، تكون االستقالة سارية المفعول في ذلك الوقت أو  
 عند حدوث مثل هذا الحدث أو األحداث. 

الثة اجتماعات متتالية لمجلس اإلدارة دون إخطار أو أسباب )أو ألسباب  إذا تغيب أحد أعضاء مجلس اإلدارة عن ث -2
 .أخرى غير اعتالل الصحة أو أعمال الشركة االستثنائية(، فستعتبر الشركة أنه استقال تلقائي ا

 : )من الئحة حوكمة الشركات للبنك المركزي السعودي 79)المادة  :اآلتية الحاالت في  اإلدارة مجلس عضوية تنتهي

 .المجلس دورة انتهاء -1
 .اإلدارة  مجلس عضو استقالة -2
 . وفاة عضو مجلس اإلدارة -3
 . وجه أكمل على بدوره القيام على العضو قدرة عدم إلى تؤدي قد جسدية  إعاقة  أو عقلي بمرض اإلصابة -4
 . ء تسوية مع دائنيه أو توقفه عن دفع ديونهراإج الحكم بإشهار إفالس العضو أو إعساره أو طلبه -5
 في   أو  السعودية  العربية  المملكة  في  واللوائح  األنظمة  بمخالفة  أو  بالتزوير  أو  واألمانة  بالشرف  مخل  عمل  بارتكاب  اإلدانة -6

 .آخر بلد أي
 . إخالل عضو المجلس بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية -7
 .مقبول أو عذر( اجتماعات عقدت خالل عام واحد دون سبب 3عدم حضور ثالثة ) -8

 . المملكة العربية السعودية مسئوليته بموجب حكم أي من األنظمة النافذة فيفي ممارسة  رارعدم صالحية العضو لالستم -9

أحد أعضاء مجلس اإلدارة ألي سبب   فصل إخطار البنك المركزي السعودي عند استقالة أو   يتموفق ا لمتطلبات اإلفصاح، 
 .مجلس اإلدارةلعضو البخالف انتهاء فترة العضوية خالل خمسة أيام عمل من تاريخ ترك 

 االستقالل عوارض

 : السوق الماليةمن الئحة حوكمة الشركات لهيئة  20وفق ا للمادة 

  بموضوعية   القرارات  والتصويت على  آرائه  وإبداء  مهامه  ممارسة  على  قادرا    المستقل  اإلدارة  مجلس  عضو  يكون   أن  يجب -1
 .الشركة مصالح تحقيق في التي تسهم السليمة القرارات اتخاذ على اإلدارة مجلس ُيعين بما وحياد،

 تؤثر  ظروف  أو  عالقات  عدم وجود  من  والتأكد  العضو  استقالل  تحقق  لمدى  سنويا    تقييما   يجري   أن  اإلدارة  مجلس  على -2
 فيه.  تؤثر أن يمكن أو



 
 ةالشرك حوكمة الئحة

م2022 نوفمبر       

 

Page 37 of 68 
 

  يلى: ما -ال الحصر المثال سبيل على  - المستقل اإلدارة مجلس عضو في توافره  الالزم االستقالل مع يتنافى -3

 أو  مجموعتها  من   أخرى   أسهم شركة   من  أو  الشركة  أسهم  من  أكثر  أو  المائة  في  خمسة  نسبته  لما  مالكا    يكون   أن •
 .النسبة هذه يملك من مع قرابة  صلة له

  أسهم   من  أو  الشركة  من أسهم  أكثر  أو  المائة  في  خمسة  نسبته  ما  يملك  اعتبارية  صفة  ذي  لشخص  ممثال    يكون   أن •
 .مجموعتها من أخرى  شركة

 .مجموعتها أخرى من شركة  في أو الشركة في اإلدارة  مجلس أعضاء من أي مع قرابة  صلة له  تكون  أن •
 .من مجموعتها أخرى  شركة في  أو الشركة في التنفيذيين كبار من أي مع قرابة  صلة له  تكون  أن •

 .إدارتها  لعضوية مجلس المرشح الشركة  مجموعة  من أخرى  شركة  في  إدارة مجلس  عضو يكون  أن •
معها أو شركة أخرى   طرف متعاملأن يعمل أو كان يعمل موظفا  خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي   •

يكون مالكا  لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف   من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار المور دين، أو أن
 خالل العامين الماضيين. 

 الشركة.  مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب ه أن تكون ل •
   ( 200,000)تزيد عن    هلجان  اإلدارة أو أي من  سمكافأة عضوية مجل   ىلشركة عالوة علمبالغ مالية من ا  ىأن يتقاض •

اإلدارة أو أي من   سعليها مقابل عضوية مجل  في العام السابق التي تحصل  ه% من مكافأت  50ريال أو عن  
 أيهما أقل.  هلجان

 الشركة.   هتزاول شاط الذينافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النم هأن يشترك في عمل من شأن •
 . الشركة  إدارة  سفصلة في عضوية مجلنوات متصلة أو منتسع س  ىما يزيد عل  ىأن يكون قد أمض •

ترخيص من الجمعية  ى اإلدارة التي يجب لها الحصول عل سافية الستقاللية عضو مجلنال ُتعد  من قبيل المصلحة ال -4
الشخصية إذا تمت هذه األعمال  هاإلدارة لتلبية احتياجات سالعامة العادية، األعمال والعقود التي تتم مع عضو مجل 

األوضاع والشروط التي تت بعها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط الشركة   نفسوالعقود ب
 ة الترشيحات خالف ذلك. نالمعتاد، ما لم تَر لج

 عضاء مجلس اإلدارةأل البرنامج التعريفي  8-5-6

ا تعريفي ا ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد بمجرد انضمامهم إلى مجلس اإلدارة. ينبغي تزويد كل عضو بخطاب    تضع الشركة برنامج 
تعيين يحدد أدواره ومسؤولياته، ومعلومات شاملة عن أعمال الشركة وخططها اإلستراتيجية والقوانين واللوائح المعمول بها. يشتمل 

ا   شركة المجلس اإلدارة الجدد على مكونات توفر نظرة عامة شاملة على    البرنامج التعريفي ألعضاء وإطار حوكمة الشركة، وتوجيه 
 .األخرى ذات الصلة  والوثائق، ووثائق الشركة األخرى مثل مواثيق لجان مجلس اإلدارة، وسياسات الشركة،  نظام الشركة األساسل

 . عن بدء البرنامج التعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة المعينين حديث ايكون أمين سر مجلس اإلدارة مسؤوال  
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 تدريب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة

 :ل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وإعداد البرامج لذلك، مع مراعاة ما يليعلى الشركة االهتمام بتدريب وتأهي

حديث   -1 المعينين  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  برامج  وجه  إعداد  وعلى  وأنشطتها،  الشركة  عمل  سير  لتحديد  ا 
 - : الخصوص

 .استراتيجية الشركة وأهدافها •
 .والتشغيلية ألنشطة الشركةالجوانب المالية  •
 .ومسؤولياتهم وحقوقهم ومهامهمالتزامات أعضاء مجلس اإلدارة  •
 .مهام واختصاصات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة •

وضع اآلليات الالزمة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للحصول على برامج ودورات تدريبية مستمرة لتنمية مهاراتهم   -2
 .المجاالت المتعلقة بأنشطة الشركة هم فيت ومعرف

على اإلدارة التنفيذية في الشركة تزويد أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غير التنفيذيين والمستقلين على وجه الخصوص   -3
قة  أن تكون كاملة ودقي  بشرطواللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجالت الالزمة،  

 .وفي الوقت المناسب حتى يتمكنوا من تحسين أداء واجباتهم ومهامهم

 تعيين رئيس مجلس اإلدارة   8-5-7

الحصول   دبع  المجلسا لرئيس  غير تنفيذي نائب  وعضو  مجلس  ل لا  غير تنفيذي رئيس  عضو    ترشيحيتم    مجلس اإلدارةعد تشكيل  ب
 .من البنك المركزي السعوديممانعة العلى عدم  

يكون لنائب و  ثالث سنوات ما لم ينص النظام األساس للشركة على خالف ذلك.    تعيين رئيس مجلس اإلدارة  مدةتكون  يجب أن  
 .في حالة غيابه مجلسالعضو مجلس اإلدارة نفس صالحيات رئيس 

 .ويمنحه الصالحيات الالزمة ألداء مهامه هلتنظيم أعمال مجلساليفوض مجلس اإلدارة رئيس 

 مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة   8-6

 عن تطوير  مسؤوال    ويجب أن يكون رئيس مجلس اإلدارة هو المسؤول عن قيادة مجلس اإلدارة وضمان فعاليته  يجب أن يكون  
يشجع  و أن  عالقة بناءة وتفاعل قوي بين اإلدارة العليا للشركة وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين.  

 .لفة ومناقشتها بحرية أثناء عملية صنع القرارختعن اآلراء الم ويسهل المناقشات النقدية ويضمن إمكانية التعبير

 :ات المحددة لرئيس مجلس اإلدارة ما يليتشمل المسؤولي
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التنفيذي وأعضاء مجلس اإلدارة،    ئيسر ، بما في ذلك وضع جداول أعمال االجتماعات بالتشاور مع المجلسال  أعمالتنظيم   -1
 .بالمعلومات والتقارير التي يحتاجها اإلدارة ، واإلشراف على تزويد مجلساإلدارة ورئاسة اجتماعات مجلس

 .تأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة يتلقون معلومات كاملة وصحيحة وغير مضللة في الوقت المناسبال -2
 عضاءاأل  مشاركة  من  والتأكد  آلخر،  وقت   من  منهم،  متوقع  هو  ما  بشأن  اإلدارة  مجلس  عضاءأل  تدريبال  و  التوجيه  تقديم -3

 . مجلسال اجتماعات في بفعالية
  وفق  األخرى   والخارجية  الداخلية   والجهات  اإلدارة  مجلس  بين   العالقات  على   واإلشراف  القضائية  الجهات  أمام  الشركة  تمثيل -4

 .نظام الشركة األساس في اإلدارة لمجلس الممنوحة الصالحيات
 . واألنظمة بالقوانين االلتزام من والتأكد الشركة في حوكمةال ومعايير مستوى  لرفع بشكل دائم اإلدارة مجلس جهود دعم -5
 . الشركة اكلمش وحل المهمة المبادرات فيالتطورات  لمعرفة التنفيذية واإلدارة التنفيذي الرئيس مع المنتظمة المراجعة -6
  اإلدارة  مجلس  رئيس  يلتزم  أن  ينبغيو  .  التنفيذي  ئيسوالر   اإلدارة  مجلس  رئيس  مسؤوليات  بين  تداخل  هناك  يكون   أال  يلزم -7

 . التنفيذي الرئيس اختصاص في تدخل التي التنفيذية بالمهام يقوم وأال اإلشرافي بدوره
 الرئيس  أو  المنتدب  العضو  منصب  مثل  الشركة  في  تنفيذي  منصب  وأي  اإلدارة  مجلس  رئيس   منصب  بين  الجمع  يحظر -8

 .العام المدير أو التنفيذي
  الوقت  وفي  فعالة  بطريقة  األساسية  القضايا  جميع  ومناقشة  بواجباته  المجلس  قيام  من  التأكد  اإلدارة  مجلس  رئيس  على  جبي -9

 .ةلكام ةيمسؤول بو  المناسب
 . وقت أي في مهامه من المجلس رئيس إعفاء أعضائه، أصوات بأغلبية اإلدارة، لمجلس جوزي -10
 أو  مباشرة  مصلحة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ألحد  كان  التي  والعقود  باألعمال  انعقادها  عند   العادية  العامة  الجمعية  إبالغ -11

  اإلخطار   هذا  يكون   وأن.  اإلدارة  مجلس  إلى  العضو  قدمها  التي  المعلومات  اإلخطار  هذا  يتضمن  أن  بشرط  فيها،  مباشرة  غير
 .الشركة حسابات راجعم من خاص بتقرير مصحوب ا

 .اإلدارة مجلس إلى ومالحظاتهم آرائهم وإيصال والمستثمرين المساهمين مع فعالة  اتصال قنوات وجود من التأكد -12

 اإلدارة  سر مجلس أمين 8-7

 .للمجلس  اإلدارية باألعمال للقيام الشركة موظفي من  أو أعضائه بين من سر أمين اإلدارة مجلس يعين

 :اإلدارة مجلس سر أمين اختصاصات

 إعداد جدول أعمال اجتماع المجلس بناء  على بنود المناقشة التي يحددها رئيس المجلس بالتشاور مع أعضاء المجلس.  -1
  ، االجتماع  وتاريخ  مكان  تحديد  مع  والمناقشات،  الحوارات  ذلك  في  بما  اإلدارة،  مجلس  اجتماعات  محاضر  إعدادتوثيق و   -2

 .ونهايته االجتماع بدايةوقت  تحديد وكذلك
 . إلكترونيا   السجالت جميع  وأرشفة اإلدارة  مجلس أعضاء قبل  من المحضر توقيع من التأكد -3
قبل اإلجتماع بوقت    االجتماع  في  مناقشتها  سيتم  التي  البنود  متضمن ا  األعمال  وجدول  اإلدارة  مجلس  اجتماع  موعد  إرسال -4

 .كافي
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 .اإلدارة مجلس أعضاء بين التنسيق -5
 االجتماع. حضور عدم  عن اإلدارة مجلس أعضاء اعتذار تسجيل -6
قرارات المجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات توثيق   -7

 .التي أبدوها إن وجدت
 . اإلدارة مجلسمن  عليها وافقالم "الشركة سياسات سجل" بـ االحتفاظ -8
 . العالقة ذات األطراف مع واإلفصاحات للمعامالت" سجل" بـ االحتفاظ -9

 .المجلس يعدها التي والتقارير اإلدارة مجلس إلى  المرفوعة  التقارير حفظ -10
 .المجلس يقرها التي باإلجراءات اإلدارة  مجلس أعضاء التزام من التحقق -11
 . عليه التوقيع قبل فيه الرأي إلبداء اإلدارة مجلس أعضاء على   المحضر مسودة عرض -12
  مجلس   اجتماعات  محاضر  من   نسخة   إلى  والفوري   الكامل  الوصول  حق   على  اإلدارة  مجلس  أعضاء  حصول  من  التحقق -13

 .بالشركة المتعلقة والمستندات والمعلومات اإلدارة
  الئحة   من  92  المادة  في   عليه  المنصوص  النحو  على  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  ألعضاء   اإلفصاحات  سجل  تنظيم -14

 . المالية  السوق  هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة
 .مإليه الموكلة  المهام في اإلدارة مجلس ألعضاء  والمشورة المساعدة تقديم -15

 اإلدارة مجلس سر أمين مكافأة

 . السر ألمين ُتمنح التي  المكافأة اإلدارة مجلس يحدد

 اإلدارة  مجلس سر أمين إقالة

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

   المعلومات سرية

  حول   الشركة  لموظفي  أو  التنفيذية  اإلدارة  في  سواء  شخص  ألي  أسرار  أو  معلومات  أي  إفشاء  اإلدارة  مجلس  سر  ألمين  يجوز  ال
 .مباشر غير أو مباشر بشكل اإلدارة مجلس اجتماعات في حدث ما

 اجتماعات مجلس اإلدارة  8-8

 : التالي النحو على اإلدارة مجلس اجتماعات تنظم

ا  اإلدارة  مجلس  اجتماع  يكون   ال -1  األشخاص   عدد  يقل  أال  بشرط  بالوكالة،  أو  شخصي ا  أعضائه(  ثلثي)  بحضور  إال  صحيح 
 . مستقل عضو فيهم بمن أعضاء( أربعة)  عن  شخصي ا يحضرون  الذين
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  قرارات   تتخذو قرارات.  العلى    والتصويت  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  لحضور  آخر   عضو  تعيين  اإلدارة  مجلس  لعضو  يجوز -2
  حق   للرئيس  يكون   األصوات  عدد   تساوي   حالة   فيو  .  الممثلين  أو  الحاضرين   األعضاء  أصوات   بأغلبية   اإلدارة  مجلس

 .التصويت
  أحد   يطلب  لم   ما  حدة  على كل  األعضاء  على  عرضها  خالل  من  المستعجلة  األمور  في  قرارات  اتخاذ  اإلدارة  لمجلس  يجوز -3

  في   اإلدارة  مجلس  إلى  القرارات  هذه  تقديم  يلزم  الحالة،  هذه  في.  األمور  هذه  لمناقشة  اجتماع  عقد  كتابة    اإلدارة  مجلس  أعضاء
 . له تال   اجتماع أول

  طارئ   الجتماع  الدعوة  بصالحية  الرئيس  يتمتع  و.  الرئيس  طلب من   على  بناءإضافية  أو    دورية  اجتماعات  المجلس  يعقد -4
 .اإلدارة  مجلس أعضاء من األقل على عضوين من كتابي طلب هناك يكون  عندما اإلدارة لمجلس

  عشرة  قبل   المطلوبة  والمعلومات  بالوثائق  مدعوم ا  اإلجتماع  أعمال   بجدول   اإلدارة  مجلس  أعضاء   من  عضو   كل  تزويد  يلزم -5
فيجوز إرسال الدعوة  ما لم تستدع األوضاع عقد االجتماع بشكل طارئ،    .المجلس  اجتماعات  من  األقل  على  عمل  أيام(  10)

تاريخ   قبل  أيام  خمسة  عن  تقل  مدة  خالل  الالزمة  والمعلومات  والوثائق  الجتماع  أعمال  جدول  لها  مرافقا   االجتماع  إلى 
 . االجتماع

  ذلك إثبات يجب الجدول، هذا على  عضو أي اعتراض حال  وفي. اإلجتماع انعقاد حال األعمال  جدول اإلدارة مجلس يقر -6
   س.المجل اجتماع محضر في

.  آرائهم  مشاركةلهم الحرية في    األعضاء  أن  يضمنبحيث    المجلس  اجتماعات  إدارة  عن  مسؤوال    مجلس اإلدارة  رئيس  يكون  -7
 . لينم إتخاذ القرار الصحيح والقضايا األسئلة وطرح جوهرية،ال مناقشاتال إلجراء  يكون لديهم الوقت الكافي أنو 

  أن   من  التأكد  يهعلكما يجب  .  ولويةاأل  لها  الشركة مصلحة  أن  من  التأكد  مجلسال  وأعضاء  مجلس اإلدارة  رئيس  على  يجب -8
  أو   مباشر  بشكل  سواء   الشركة،  مع  فيها  مصلحة   له   قضية  على  تصويتال  أو   مناقشة ال  في  يشارك  ال  اإلدارة  مجلس   عضو

 .مباشر غير
 ببنود  المتعلقة  واألوراق   بالوثائق  األعضاء  وتزويد  االجتماعات  لعقد  الالزمة   اإلدارية  الترتيبات  اإلدارة  مجلس  سر   أمين  يتخذ -9

  ذلك   في  بما  ومسؤولياتهم،  واجباتهم  ألداء  الكافي   الوقت  اإلدارة  مجلس   أعضاء  يخصص و  .  المجلس  اجتماعات  أعمال   جدول
  حقوق   منح  دون   المجلس  ومداوالت  مناقشات  في   للمشاركة  شخص   أي دعوة  اإلدارة  لمجلس  يحقو  .  الجتماعاتل  التحضير
 .األشخاص لهؤالء التصويت

  التي  القرارات  أو الموضوعات على   التصويت في  الحق  اجتماع ا يحضرون  الذين  اإلدارة مجلس  أعضاء من  عضو لكل -10
  لم  ما  بصوته  يدلي  أن  للتصويت  الرئيس  دعوة  عند  حاضر ا  يكن  لم  الذي  اإلدارة  مجلس  لعضو  يجوز  الو .  المجلس  فيها  ينظر
ا  التصويت  باب  ترك  للرئيس  يجوز  الحالة،   هذه  في.  عادلينتم  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يكن  مجلس   اجتماع  انتهاء  حتى  مفتوح 

 عضو  تصويت  يضاف  الو .  التصويتب  الحضورعن    المتغيبين  اإلدارة   مجلس  أعضاء  أو  اإلدارة  مجلس  لعضو  للسماح  اإلدارة
  للرئيس   يكون   مسألة،  أي  على   التصويت  في  التعادل  حالة  فيو .  التصويت  فترة  انتهت  إذا  المسجل  التصويت  إلى  المجلس

ا  . الصوت في  الحق أيض 
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 التنفيذيين  غير اإلدارة مجلس أعضاء اجتماع 8-9

  األقل   على  واحدة  مرة  اإلدارة،  أعضاء  حضور  دون   منفصلة،  اجتماعات   عقد  التنفيذيين  غير  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  يتعين
 (. المخاطر و ، الداخلية  المراجعة ،االلتزام) الرقابة وظائف مع عام  كل( أكثر أو)

 اإلدارة مجلس أداء تقييم 8-10

العو بشكل عام    اإلدارة  مجلس  أداء  بتقييم  والمكافآت   الترشيحات  لجنة  تقوم األقل  أ  سنوي  بشكل خاص  ضوأداء  ذلك    ،على  و 
 .وموضوعية شفافة معايير استخدامب

 اإلدارة  مجلسالمنبثقة من  لجانال 8-11

.  ومتطلباتها الشركات حوكمة في الممارسات وأفضل واللوائح ني نواالق قتضيهت  لما وفق ا هل تابعة لجان  بتشكيل اإلدارة مجلس يقوم
 محاضر  ةراجعاإلدارة بما يقوم مجلس  كم  .اإلدارة  مجلس  من  بقرار  اإلدارة  مجلس  لجان  من  لجنة  كل   الئحة عمل  على  الموافقة  ويتم

  و هي كاآلتي:  وقراراتها وتوصياتها نبثقة منهالم لجان ال اجتماعات

   المراجعة لجنة  -1
 والمكافآت  الترشيحات لجنة  -2
 المخاطر إدارة لجنة  -3
 التنفيذية  اللجنة -4
 االستثمار  لجنة  -5

 المعلومات  الحصول على 8-12

  التخاذ   الشركة  وأداء  أنشطة  عن  المناسب  الوقت  وفي  مفصلة  وتقارير  معلومات  تلقي  من  التأكد  اإلدارة  مجلس  على  يجب -1
 . سليمة قرارات

  جميع  إلى  اإلدارة  مجلساجتماعات    أعمال  بجدول  المتعلقة  القضايا  تخص   التيدقيقة  ال  المعلوماتع  جمي  تقديم  يجب -2
  بالمواضيع و القضايا   كاملة  دراية  على  أنهم  من  للتأكد  ،بها  المعمول  للسياسة  ووفق ا  كاف   بوقت  االجتماع  قبل  األعضاء

 . مناقشتها ستتم التي
 خالل  من  تنفيذها  يتم  التي  األنشطة  عن  بمعلومات  دوري   بشكل  اإلدارة  مجلس  تزويد  للشركة  العليا  اإلدارة  على  يتعين -3

 .  المجلس قبل من لها المفوضة لصالحياتل تهاممارس
 .فعال  بشكل  واجباتهم  ألداءاألعضاء  يطلبها  قد  معلومات  بأي  اإلدارة  مجلس   أعضاء  تزود  أن  التنفيذية  اإلدارة  على  يجب -4

 بشأن المتخذة اإلجراءات عنو  وجدت، إن الجديدة، التطورات عن  اإلدارة مجلس إلى تقريرا   التنفيذي الرئيس يقدم
 . السابقة اجتماعاته في  المجلس اتخذها التي القرارات
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 . االجتماع خالل يطلبونها قد أخرى  بيانات أو معلومات  بأي المجلس أعضاء بتزويد اإلدارة مجلس سر أمين يقوم

 مجلس اإلدارة  اتاجتماع ضرامح 8-13

 :يةالتفاصيل اآلت يتضمنبحيث . اإلدارة لمجلس اجتماع كل محضر تسجيل الشركة على جبي -1
 .االجتماع ومكان ومدة ووقت تاريخ •
 .الغائبين و الحاضرين اإلدارة مجلس أعضاء تفاصيل •
 .االجتماع في المتخذة واإلجراءات  إليها المشار التقارير و والمستندات المناقشات تفاصيل •
 .التصويت عنعين تنمالم  و ينالمعارضأسماء األعضاء  ذلك في بما االجتماع، خالل تمت تصويت عملية أي •
 . ذلك إلى وما الجدوى،  ودراسات والتقييمات، والمقترحات، التقديمية، العروض و الداعمة، المستندات جميع •
 

 .  عليه والتوقيع للموافقة  الحاضرين المجلس أعضاء من  عضو كل  على اإلدارة مجلس  اجتماع محضر توزيع يتم -2
  15 خالل  أقصى كحد لالجتماع حضورهم  عن النظر بغض األعضاء جميع إلى اإلدارة مجلس اجتماع محضر إرسال يتم -3

 .  االجتماع تاريخ من يوم
  أي مناسب بشكل عكسأنها ت و ادقته من للتأكدالمحاضر  مراجعة اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كل على يجب -4

  اعتراضهم إبداء المحضر مسودة على يوافقون  ال الذين األعضاء  علىيجب  و .ائل التي تمت مناقشتهامسالمداوالت في ال
 . اإلدارة لمجلس التالي االجتماع في المحضر على الموافقة قبل

 .  سنوات عشر عن  تقل ال لمدة اإلدارة مجلس اجتماعات بمحاضر الشركة تحتفظ -5

 الئحة العمل  مراجعة 8-14

 .األمر  لزم  إذا ،ت عليها التعديال وإجراء اكفاءته لتقييم سنوي ا اإلدارة  مجلس عملالئحة  بمراجعة اإلدارة مجلس يقوم

 اإلدارة التنفيذية العليا  -9

التنفيذي، وفق ا للصالحيات الممنوحة له من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا، هو المسؤول عن اإلشراف    الرئيسيعتبر  
 : ةالتالي األنشطة، على األنشطة اليومية للشركة، على سبيل المثال ال الحصر

األرباح وخفض التكاليف بما يتماشى مع    ادةزيإدارة العمل اليومي وإدارة نشاط الشركة وتحسين موارد الشركة والعمل على   .1
 أهداف الشركة. 

الخطط   .2 وإدارة    االستراتيجيةتنفيذ  والتمويل  االستثمار  وآليات  وسياسات  والمرحلية  الرئيسية  العمل  وخطط  للشركة  الشاملة 
 المخاطر والرقابة الداخلية التي يقرها مجلس اإلدارة.

 ة للشركة التي يقرها مجلس اإلدارة.تنفيذ السياسات واللوائح واألنظمة الداخلي .3
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 اإلشراف المباشر على الموظفين وتوجيههم في االتجاه الصحيح لصالح الشركة.  .4
 الشركة لتحقيق توجيهات الجهات الرقابية. موظفيتدريب وتأهيل  .5
 إدارة مخاطر الشركة التي يعتمدها مجلس اإلدارة. استراتيجيةالعمل على  .6
المبيع .7 إلى  الوصول  على  أداء  العمل  المستمرة، وتطوير  المتابعة  ذلك من خالل  اإلدارة وتحقيق  يقترحها مجلس  التي  ات 

 العقبات.  وتخطيالموظفين، وتجهيز كافة الوسائل، 
 المخاطر.  والتحكم في وضع إجراءات لتحديد، وقياس، والحد،   .8
أساس سنوي كحد أدنى( لضمان فعاليتها المراجعة الدورية لسياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب )على   .9

بما يتماشى مع التغييرات التي تحدث على المنتجات والخدمات وكذلك التعامل مع المخاطر الجديدة في أنشطة مكافحة 
 غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

المستقل،   راجعوالمألموال، ومكافحة غسل ا  االلتزاماتخاذ اإلجراءات فيما يتعلق بجميع التوصيات الهامة الصادرة عن إدارة   .10
 تمويل االرهاب.  ولوائح مكافحة غسل األموال و متطلبات ب االلتزامفيما يتعلق ب و الجهات الرقابية

المشبوهة    أو    بنصائح فورية بشأن المعامالت غير العادية  ايتم تزويده  ةالداخلي  المراجعةإدارة  و    االلتزام  إدارةتأكد من أن  ال  .11
 وغيرها من األمور ذات األهمية. 

الداخلية ورفع  .12 الرقابة  نظام  للتأكد من كفاءة وفعالية  الالزمة  السياسات واإلجراءات  مجلس عليها من  موافقة  لل  هامراجعة 
 اإلدارة.

 . هاتمراجع حفظ المستندات و   .13
 استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية واإلشرافية إلى أقصى حد ممكن.التأكد من   .14
أن    .15 من  وتحدد  التأكد  عملهم  طبيعة  تتضمن  سجالت  لها  العليا  اإلدارة  وظائف  ومتطلباتهم   مهامهم جميع  ومسؤولياتهم 

 وصالحياتهم ومؤهالتهم.
 رفع تقرير إلى مجلس اإلدارة في كل اجتماع يتضمن أدائه.   .16
  بنكوال  التجارة  وزارةحوكمة الشركات الصادرة عن    لوائحالتطبيق الفعال لالئحة حوكمة الشركات بما ال يتعارض مع أحكام   .17

 وهيئة السوق المالية. السعودي المركزي 
 اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تمنح للموظفين مثل المكافآت الثابتة والمكافآت المتعلقة باألداء. .18

 العمل  سلوك قواعد الئحة  - 10

 الغرض  1- 10
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وإدارة الشركة    ينموظف ال  جميعتأكيد قواعد السلوك من قبل    ويتمسلوك العمل في الشركة.  بقواعد  إطار العمل    لالئحةاتحدد هذه  
 وأعضاء مجلس اإلدارة كتابة .

 السياسة  2- 10
 لقوانين والقواعد واللوائح وسياسات الشركةباااللتزام  10-2-1

لسياسات او    للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بهاموظفي الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين    متثلجب أن يي
 ، حسب االقتضاء. الداخلية

 الموظفين، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:  التزاميشمل 

 .االلتزام بالمتطلبات والتعليمات القانونية والتنظيمية .1
 االلتزام بجميع سياسات التشغيل الخاصة بالشركة.  .2
 لشركة. ل  داخليةالااللتزام بمتطلبات إدارة المخاطر والرقابة  .3
 . حماية وتأمين وتحديث سجالت وبيانات الشركة التي بحوزتهم .4
 . االلتزام بكافة خطط ومبادرات أعمال الشركة .5

   سرية المعلومات 10-2-2

إليهم   المسندةالموظفين على سرية المعلومات  جميع    أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفي اإلدارة الرئيسيين و  حافظجب أن يي
ا به أو   قانون ا. ملزممن قبل الشركة أو عمالئها، إال عندما يكون هذا الكشف مصرح 

ضارة بالشركة أو عمالئها في حالة    تشمل المعلومات السرية جميع المعلومات غير العامة التي قد تكون مفيدة للمنافسين أو
التخطيط  ومعلومات  المالية،  والتقارير  السجالت  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  المعلومات،  هذه  تشمل  قد  عنها.  الكشف 

  غير المنشورة وغيرها من المواد التي  والمطبوعاتالمتعلقة بالموظفين، والمعلومات المتعلقة بالعميل،    والمستنداتاالستراتيجي،  
تعتبرها الشركة سرية وال ينبغي الكشف عنها إلى مستلم غير مصرح له أو قد تكون ضارة للشركة أو عمالئها إذا تم الكشف 

 .و "غير سرية"سيتم تطبيق هذا بغض النظر عما إذا كانت هذه المعلومات مصنفة بأنها "سرية" أو عنها. 

عليهم توخي و ال يجوز لموظفي الشركة استخدام "المعلومات السرية" لمصلحتهم أو لمنفعة اآلخرين أو الكيانات خارج الشركة  
حماية   عليهم  كما  الشركة،  مباني  حساسة من  أو  سرية  معلومات  نسخ  أو  إزالة مؤقتة  بأي  يتعلق  فيما  التقدير  وحسن  الحذر 

 ر المقصودة.غي المعلومات من اإلفصاحات أو الخسارة

 المصالح  تضارب 10-2-3

. شركةواإلدارة وموظفي ال  بالمدراءالسلطة الرئيسية المسؤولة عن معالجة تضارب المصالح المحتمل فيما يتعلق    هو  مجلس اإلدارة
 موظفي الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين عن أي تضارب محتمل في المصالح للشركة:   فصحجب أن يي
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عن جميع األمور التي من المتوقع بشكل معقول   وبشكل عادلالكامل  بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والموظفين  يفصح   .1
 الشركة.  العمالء المحتملين و والحاليين تجاه العمالء  ممهامهأن تضر باستقالليتهم وموضوعيتهم أو تتداخل مع 

عضو مجلس اإلدارة أو عضو اللجنة الذي    يفصحمعروضة على مجلس اإلدارة أو لجانه،    معامالت في حالة وجود عقود أو   .2
هذا    وُيسجلالمصالح.    بتعارضفي المصالح والذي يحضر االجتماع عن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة    تعارضلديه  

طلع رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة على األعمال والعقود يُ يجب أن  و اإلفصاح في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.  
 المراجعلحة شخصية ويرفق بهذا التقرير تقرير خاص من  التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا فيها مص

 الخارجي. 
اإلدارة العليا أي مصلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أعمال الشركة    يكون ألعضاء مجلس اإلدارة و  يجب أن ال  .3

يسري االستثناء من القاعدة في حالة تقديم  و ، على أن يتم تجديدها كل عام.  العامةوعقودها، دون إذن مسبق من الجمعية  
  صفقة تخضع أي  و األفضل.  العطاءات العامة حيث يكون أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا هو صاحب العطاء  

 من هذا القبيل لعدم ممانعة كتابية من البنك المركزي السعودي.
أعضاء مجلس اإلدارة و / أو أعضاء اإلدارة العليا على إذن مسبق من الجمعية العامة، يتم تجديده سنوي ا، للمشاركة   يحصل .4

 ع من األنشطة التي تقوم بها الشركة. في أي نشاط من المحتمل أن ينافس أنشطة الشركة أو التجارة في أي فر 
مجلس اإلدارة عن المشاركة في المناقشات أو إبداء الرأي أو التصويت على أي مسألة معروضة على مجلس    عضو  تنحىي .5

 اإلدارة والتي لديه فيها مصلحة مشتركة مع الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
  خدمة التأمين )مثل الوسطاء والوكالء، وما إلى ذلك(   في تقديممصلحة    لديهمالذين  أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا    يقوم .6

 :بما يلي
 بالتأمين في أقرب فرصة.  الخاصة شركة  مصلحتهم مع الاإلفصاح كتابي ا لمجلس اإلدارة عن  •
 التعامل مع الشركة التي لديهم مصلحة فيها. التماسأو  تشجيع معد •
 ات المتعلقة بالتعامل مع الشركة التي لهم مصلحة فيها.االمتناع عن التصويت في القرار  •

بالتأمين والتي يكون ألحد أعضاء    خاصةالشركة الجمعية العامة، عند انعقادها، بجميع األعمال التجارية مع أي شركة    تخطر
ا أعده يمجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا مصلحة فيها، و   ون الخارجيون للشركة. المراجعرفق بهذا اإلخطار تقرير ا خاص 

 لجمعية العامة تفاصيل عقود التأمين التي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا أولرئيس مجلس اإلدارة    قدمب أن يجي
 ، إن وجدت. ذات لصلةاألطراف المرتبطة بها مصلحة، بما في ذلك نوع العمل والحجم والخسائر 

وأن يظلوا بعيدين عن التأثيرات التي قد تؤدي إلى فقدان الموضوعية   والئقةيتصرف موظفو وممثلو الشركة بطريقة مسؤولة   .7
عن أي موقف يعتقد    االلتزامالموظفين مسؤول    يبلغو  ها.  فيما يتعلق باألعمال التي تتم مع عمالء الشركة أو مع الشركة نفس

 في المصالح.  تعارضأنه يؤدي إلى 

 العالقة مع األطراف ذات  المعامالت 10-2-4
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 مع أي طرف ذي صلة / شركة تابعة بطريقة ال تمنحهم معاملة تفضيلية على الشركات األخرى. صفقاتإجراء أي  يتم

 الرشوة والفساد  10-2-5

وموظفيها  الشركة  قوم  تتعتبر الشركة أنه من غير القانوني أن يتورط أي من موظفيها بأي شكل من األشكال في ممارسات فاسدة.  
 :بما يلي

أي منفعة هدايا أو  أو منح أي مدفوعات أو    التعهدعرض أو  ال، بشكل مباشر أو غير مباشر،  للشركة أو موظفيها  ال يجوز .1
 سلوك غير الئق أو التأثير على أي قرار يتخذه مسؤول عام لصالح الشركة. ل  مقابلأخرى ألي شخص ألغراض تحريض أو  

أو مدفوعات أو مزايا أخرى   هدايا، بشكل مباشر أو غير مباشر، التماس أو قبول أو تلقي أي  للشركة أو موظفيها  ال يجوز .2
 تحفيز على سلوك غير الئق.كأو  كمقابلمن أي شخص 

 لمكافحة الفساد.  المطبقة تدابيرمن المع أي ال تتعارض  ة الشركةمن أن أنشط م التأكدتجب أن يي .3

 الهدايا  قبول 10-2-6

أو حوافز مالية أو اعتبارات أخرى تؤثر أو تعطي بشكل معقول مظهر ا يؤثر على   هداياأو قبول أو تقديم    طلبال يجوز للموظفين  
الموظف المعني المشورة من مشرفه / مديره للحصول   يطلبلموظف،    هديةفي كل حالة يتم فيها تقديم  و الحكم المهني للموظف.  

 مناسب. رد على 

 المعاملة في اإلنصاف 10-2-7

كل عضو في مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين عمالء الشركة ومورديها ومنافسيها وموظفيها بطريقة   يجب أن يعامل
ال يجوز لهم استغالل ميزة غير عادلة ألي شخص من خالل التالعب أو إخفاء أو إساءة استخدام المعلومات السرية أو  و عادلة.  

 دلة للتعامل. تحريف الحقائق المادية أو أي ممارسة أخرى غير عا

 الشركاتب الخاصةفرص ال 10-2-8

 ال يجوز ألعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفي اإلدارة الرئيسيين القيام بما يلي:

 م الفرص التي نشأت عن استخدام ممتلكات الشركة أو المعلومات أو المكان.ااغتن .1
 شخصية.استخدام ممتلكات الشركة أو المعلومات أو المنصب لتحقيق مكاسب  .2
 تنافس مع الشركة. ال .3

 الشركة لتعزيز مصالحها المشروعة عندما تتاح الفرصة للقيام بذلك.   مهامأعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة الرئيسيون    يتحمل

 والمصالح التجارية الشخصية الصفقات 10-2-9
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 تجارية المصالح ال

 في أي عمل خارج الشركة إذا كان يتعارض مع أدائهم أو مسؤولياتهم تجاه الشركة. المشاركةال يجوز للموظفين  .1
هذا يعني  و في الشركة.    ينفي أي ترتيب مع العمالء بصرف النظر عن عالقتهم العادية كموظف  المشاركةال يجوز للموظفين   .2

ر على أساس شخصي مع عمالء الشركة  في أي ترتيب مالي أو تجاري مباشر أو غير مباش  المشاركةأنه ال يجوز للموظفين  
 أو مورديها أو منافسيها. 

لدى  أو تقديم أي مشورة مهنية ألي عميل  ال يجوز للموظفين الذين يتصرفون بمفردهم على أساس شخصي ترتيب صفقة   .3
 شركة. ال

 العمالة الخارجية

المشاركة في أي مهمة تعزز مكان المنافس أو   و أ  ي الشركةمنافسأو    عمالءأو    ييحظر على الموظفين قبول العمل مع مورد
 تساعده.

 إدارة الشركة الخارجية

 في شركة أخرى منافسة ما لم يوافق عليها مجلس إدارة الشركة:  ديرالعمل كم ال يجوز للموظف

التنفيذي في جميع الحاالت التي يرغب فيها الموظف العمل كمدير في   رئيسالالموظفين على إذن كتابي مسبق من    يحصل .1
 أي شركة لها عالقة بالشركة كمورد أو عميل، وما إلى ذلك. 

الموظف المعني عن المكافأة التي حصل عليها    يفصحبالعمل كمدير مع شركة أخرى،    في حالة سماح الشركة للموظف  .2
 لهذا التعيين.

 ألصول الشركة  المناسبالحماية واالستخدام  10-2-10

ال يجوز للموظفين إساءة و الشركة حماية أصول الشركة وضمان استخدامها بكفاءة.  على كل عضو في مجلس اإلدارة وموظفي  
  . ألغراض ال عالقة لها بأعمال الشركة  التسهيالتالتي توفرها الشركة لألغراض الرسمية أو استخدام هذه    التسهيالتاستخدام  

 واستخدامها ألغراض تجارية غير مشروعة.  والضياعحماية أصول الشركة من السرقة واإلهمال كما يجب 

 السجالت  وحفظالمحاسبة الدقيقة  10-2-11

 ودقة وموضوعية من أجل:   بصراحةالمعلومات المالية وغير المالية  عن  وتبلغالشركة  تسجل

 حماية مصداقية الشركة وسمعتها. .1
 والتزاماتها التنظيمية حسب االقتضاء. الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها القانونية والضريبية .2
 . ذلك  ودعم قرارات األعمال واإلجراءات التي تتخذها الشركة باإلبالغ عنالتمسك  .3
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جميع البيانات التي تنشئها الشركة وموظفوها، سواء كانت مالية أو غير مالية، المعامالت واألحداث التي حدثت    توضح يجب أن  
الشركة وموظفيها من أنهم يتبعون جميع القوانين المعمول بها، ومتطلبات المحاسبة الخارجية، وإجراءات    تأكدتيجب أن    و بدقة.  

جميع الموظفين من أنهم يديرون سجالت أعمالهم وفق ا للسجالت    ويتأكد.  المالية  غيرالشركة لإلبالغ عن المعلومات المالية و 
للشركة ال تحتوي على أي   المحاسبية والمالية  السجالت  أو    مدخالتالمعمول بها وسياسة اإلدارة واإلجراءات والتأكد من أن 

ا.  معلومات خاطئة أو مضللة عمد 

 

 

 قانوني أو غير أخالقياإلبالغ عن سلوك غير  10-2-12

يكونوا غير تشجع الشركة الموظفين على التحدث إلى المشرفين أو المديرين أو غيرهم من الموظفين المناسبين عندما  يجب أن  
 فضل للعمل في موقف معين. األمسار ال من متأكدين

هذا الشخص بحسن نية قد يشكل انتهاك ا لهذه    يعتقديتحمل الموظفون مسؤولية إبالغ الشركة على الفور بأي ظرف  يجب أن  
 السياسة. 

الشركة للموظفين  الخاصة ب  سلوكالالشركة الموظفين لإلبالغ عن انتهاكات القوانين أو القواعد أو اللوائح أو قواعد    تدعميجب أن  
يجب أن   . كماقديمها بحسن نيةالشركة عدم تعرض موظفيها للمضايقة أو االنتقام بسبب التقارير التي يتم ت  وتضمنالمناسبين.  

 تحقق في أي انتهاكات تم اإلبالغ عنها وتتخذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة. 

 ."عن المخالفات لمزيد من التفاصيل االبالغسياسة  مراجعة يرجى"
 

 اآلراء واألنشطة الفردية 10-2-13

الموظفين المعنيين   . ويحصلوالظهور العام في منتديات األعمالتشجع الشركة الموظفين على المشاركة في البحوث  يجب أن  
 . وما إلى ذلك المختصة الستخدام أي معلومات أو مواد أو عرض تقديمي متعلق بالشركة، الهيئاتعلى موافقة مسبقة من 

 نشاط عام قد يؤثر سلب ا على صورة الشركة وسمعتها. مشاركتهم في أي  عندالموظفين الشركة  يبلغأن يجب  في حالة الشك

 سياسة اإلفصاح والشفافية  -11

 الغرض  1- 11
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عن ضمان مستوى مناسب من الشفافية واإلفصاح وفي الوقت المناسب عن  مجلس اإلدارة  و    الشركةتحدد هذه السياسة مسؤولية  
وفق ا للمتطلبات التنظيمية   ، وحوكمة الشركةتهاللشركة وأدائها، والتعرض للمخاطر وإدار األحداث الجوهرية المتعلقة بالوضع المالي  

 .عنها اإلفصاح يجبتحدد هذه السياسة أنواع المعلومات التي و المعمول بها. 

 السياسة 11-2
 العامة السياسات 11-2-1

وذات صلة وفي الوقت المناسب ومتسقة وموثوق    عنىمعنها شاملة وذات    االفصاحتضمن الشركة أن المعلومات التي تم   .1
 بها ويمكن للجمهور الوصول إليها دون تكلفة أو تأخير. 

مجلس اإلدارة تقرير للجمعية العامة يحتوي على تقييم شامل وموضوعي لوضع الشركة وأدائها، على أساس سنوي على    يقدم .2
 . األقل

 .بها الخاصة السنوية والتقارير الشركات حوكمة الئحة اإللكتروني موقعها في لمساهميها   الشركة توفر أن يجب .3
  لها،   ممانعة  عدم  أو  السعودي  المركزي   البنك  من  مسبقة  موافقة   تتطلب  متوقعة  إجراءات  أي  عن  الشركة   تعلن   ال  أن  يجب .4

 . الصلة ذات واللوائح  القوانين جميع مراعاة مع الممانعة،  عدم  أو الفعلية الموافقة  على الحصول قبل
 وتقرير موجز سنوي  تقرير نشر يشترط كما. الشركة لحساب المتكبدة والخسائر المحققة األرباح الشركة تقرير يبين أن يجب .5

 هو  كما  العمومية  الجمعية  اجتماع  من  األقل   على  يوما    15  قبل  العربية باللغة  المحلية  الصحف  إحدى  في  كامال    المراجعين
 . المختصة الجهات موافقة على الحصول بعد الشركات، نظام في مبين

 بشؤون   يتعلق  فيما  اإلعالم  وسائل  إلىيتحدثون    من  فقط  هم  التنفيذي  الرئيس  أو  اإلدارة  مجلس  قبل  من  المفوضون   المسؤولون  .6
 ". السعودية تداول" موقع على مرة ألول نشرها قبل جوهرية معلومات أي نشر يحظر و. السياسة لهذه وفق ا الشركة

  الشركة   موقع  على  الصلة  ذات  المعلومات  نشر  خالل  من  اطالع  على  مساهميها  إبقاء  سياسة  اتباع  الشركة   على  يتعين .7
 . الشركة شؤون  في المساهمين مشاركة لتعزيز اإللكتروني

 واجبات أعضاء مجلس اإلدارة و إدارة الشركة:  11-2-2

 عما يلي:يجب على أعضاء مجلس اإلدارة و إدارة الشركة اإلفصاح 

ا حصص األقارب من الدرجة األولى في هذه    و،  في أسهم أو سندات دين الشركةوصفقاتهم  حصصهم   .1 يشمل ذلك أيض 
 يعتبر عدم إخطار الشركة بذلك جريمة.  و األسهم وسندات الدين.

 .ينمجلس إدارة مستقل أعضاءوضعهم كأو أي معلومات أو أمور أخرى تؤثر على مركزهم  .2
 المتوقع أن يحتوي على تضارب في المصالح مع الشركة. أي موقف يتضمن أو من  .3
 .الئحةأي اشتباه في انتهاك هذه ال .4
 . و الشفافية فصاحلسياسة اإلأي عقد مقترح بين عضو مجلس اإلدارة والشركة يجب أن يكون وفقا   .5

 اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة 11-2-3
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ا لعملياتها خالل السنة يجب على الشركة أن ترفق بقوائمها المالية   السنوية تقرير ا سنوي ا صادر ا عن مجلس اإلدارة يتضمن عرض 
المالية الماضية وجميع العوامل التي تؤثر على أعمال الشركة والتي يحتاجها المستثمر ليتمكن من تقييم أصول الشركة وخصومها 

 : تقرير مجلس اإلدارة ما يلييتضمن ومركزها المالي و 

 .ذلك وأسباب يطبَّق لم وما المالية السوق  هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة أحكام من ُطبق ما .1
 .وخبراتهم ومؤهالتهم والسابقة الحالية ووظائفهم التيفيذية، واإلدارة  اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء أسماء .2
  والسابقة   الحالية  إدارتها  مجالس  في   عضوا    الشركة  إدارة  مجلس  عضو  يكون   التي   خارجها  أو   المملكة داخل  الشركات  أسماء .3

 .مديريها من أو
  تيفيذي،  غير   إدارة  مجلس  عضو  تيفيذي،  إدارة  مجلس  عضو:  اآلتي  النحو  على  أعضائه   وتصنيف  اإلدارة  مجلس  تكوين .4

 .مستقل إدارة مجلس عضو
 وملحوظاتهم   المساهمين  بمقترحات   علما    التيفيذيين  غير  وبخاصة   أعضائه   إلحاطة  اإلدارة  مجلس  اتخذها   التي  اإلجراءات .5

 .وأدائها  الشركة حيال
 أسماء  ذكر  مع  المكافآت،  ولجنة  الترشيحات  ولجنة  المراجعة،  لجنة:  مثل  ومهامها،  اللجان  الختصاصات  مختصر  وصف .6

 .اجتماع لكل  لألعضاء الحضور وبيانات انعقادها وتواريخ اجتماعاتها وعدد  وأعضائها ورؤسائها اللجان 
  قامت  التي  الخارجية  والجهة  ،  وأعضائه   لجانه  وأداء  أدائه  تقييم  في  اإلدارة  مجلس  عليها  اعتمد  التي  الوسائل  ينطبق،  حيثما .7

 .وجدت إن  بالشركة، وعالقتها بالتقييم
  من  والتسعين  الثالثة  المادة  في  عليه  منصوص  هو  لما  وفقا    التيفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  عن  اإلفصاح .8

 .المالية السوق  هيئة عن  الصادرة الشركات حوكمة الئحة
  تنظيمية   أو   إشرافية   جهة  أي   من   أو  الهيئة  من   الشركة   على  مفروض   احتياطي  قيد   أو  احترازي   تدبير  أو  جزاء   أو  عقوبة  أي .9

 .المستقبل في وقوعها وتفادي عالجها وسبل لها الموقعة  والجهة المخالفة أسباب بيان مع قضائية، أو
  الرقابة   نظام  كفاية   مدى  في   المراجعة  لجنة   رأي  إلى  إضافة   بالشركة،   الداخلية   الرقابة   إجراءات  لفعالية  السنوية   المراجعة  نتائج .10

   .الشركة  في الداخلية
 .وجوده  عدم حال في الشركة في داخلي مراجع تعيين إلى  الحاجة  مدى  بشأن المراجعة لجنة توصية .11
 تعيين  بشأن بها األخذ المجلس رفض  التي أو اإلدارة، مجلس قرارات وبين بينها تعارض يوجد التي المراجعة لجنة توصيات .12

  عدم  وأسباب  التوصيات،  تلك  ومسوغات  الداخلي،  المراجع  تعيين  أو  أدائه  وتقييم  أتعابه  وتحديد  وعزله  الشركة  حسابات  مراجع
 .بها األخذ

 .وجدت إن  للشركة، االجتماعية المساهمات تفاصيل .13
  الحاضرين   اإلدارة  مجلس  أعضاء  وأسماء  األخيرة  المالية  السنة  خالل  المنعقدة  للمساهمين  العامة  الجمعيات  بتواريخ  بيان .14

 .الجمعيات لهذه
  بيان   إرفاق  يجب  النشاط،  من  أكثر  أو  نوعين  وصف  حال  وفي.  التابعة  وشركاتها   للشركة  الرئيسة  النشاط  ألنواع  وصف .15

 .النتائج في وإسهامها  الشركة أعمال  حجم في وتأثيره نشاط بكل
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(  عملياتها  وقف  أو  أعمالها،  توسعة  أو  للشركة،  الهيكلية  التغييرات  ذلك  في)بما    المهمة  الشركة  وقرارات  لخطط  وصف .16
 .الشركة ألعمال المستقبلية والتوقعات

(  السوق   مخاطر  أم  تمويلية،  مخاطر  أم  تشغيلية  مخاطر  أكانت)سواء    الشركة  تواجهها  مخاطر  بأي  المتعلقة  المعلومات .17
 .ومراقبتها المخاطر هذه إدارة وسياسة

  أو   األخيرة  الخمس  المالية  السنوات  في  أعمالها  ونتائج  وخصومها   الشركة  ألصول  بياني  رسم   أو  جدول  شكل  على  خالصة .18
 .أقصر أيهما التأسيس منذ

 .التابعة وشركاتها الشركة إيرادات إلجمالي جغرافي تحليل .19
 .الشركة أعلنتها توقعات أي  أو السابقة السنة  نتائج عن التشغيلية النتائج  في  جوهرية فروقات ألي إيضاح .20
 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة من المعتمدة المحاسبة معايير  عن اختالف ألي إيضاح .21
  والدولة   لعملياتها،  الرئيس  المحل  والدولة  ،  الرئيس  ونشاطها  فيها  الشركة  ملكية  ونسبة  مالها  ورأس  تابعة  شركة  كل  اسم .22

 .تأسيسها محل
 .تابعة شركة لكل الصادرة الدين  وأدوات األسهم تفاصيل .23
 .األسهم أرباح توزيع في  الشركة لسياسة وصف .24
  وكبار  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء)عدا    ألشخاص  تعود  التصويت  في  األحقية  ذات  األسهم  فئة في  مصلحة  ألي  وصف .25

  تغيير   وأي  واإلدراج،  التسجيل  قواعد  من  واألربعين  الخامسة  المادة  بموجب  الحقوق   بتلك  الشركة  أبلغوا (    وأقرباءهم  التيفيذيين
 .األخيرة المالية  السنة خالل  الحقوق  تلك في

  في   وأقربائهم  التيفيذيين  وكبار  الشركة   إدارة  مجلس  ألعضاء  تعود  اكتتاب  وحقوق   تعاقدية  مالية   وأوراق  مصلحة   ألي  وصف .26
  المالية  السنة خالل الحقوق  تلك أو المصلحة تلك في تغيير وأي التابعة، شركاتها من أي أو الشركة دين أدوات أو أسهم

 .األخيرة
 بالمديونية  وكشف(،  ذلك   غير  أم  الطلب  عند  السداد  واجبة   أكانت)سواء    الشركة  على  قروض  بأي  المتعلقة  المعلومات .27

  واسم   القرض  أصل  ومبلغ  السنة  خالل  لقروض  سدادا    الشركة   دفعتها  مبالغ  وأي  لها  التابعة  والشركات  للشركة   اإلجمالية
 .بذلك إقرار تقديم عليها  الشركة، على  قروض وجود عدم  حال وفي المتبقي، والمبلغ ومدته لها المانحة الجهة

  مشابهة   حقوق   أو  اكتتاب  حق  مذكرات  أو  تعاقدية   مالية  أوراق   وأي  للتحويل  قابلة  دين  أدوات  أي  وأعداد  لفئات  وصف .28
 .ذلك  مقابل الشركة علي حصلت عوض  أي إيضاح مع المالية السنة خالل  الشركة منحتها أو أصدرتها

  أو   اكتتاب،  حق  مذكرات  أو  تعاقدية  مالية   أوراق  أو  للتحويل  قابلة   دين  أدوات  بموجب  اكتتاب  أو  تحويل  حقوق   ألي  وصف .29
 .الشركة منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق 

 المتبقية،  المالية  األوراق  وقيمة   لالسترداد،   قابلة   دين  أدوات  ألي  الشركة   جانب  من  إلغاء  أو  شراء  أو  استرداد  ألي  وصف .30
 .التابعة شركاتها اشترتها التي وتلك  الشركة اشترتها التي المدرجة المالية األوراق بين التمييز مع

 اجتماع  كل  حضور  وسجل  انعقادها،  وتواريخ  األخيرة،  المالية  السنة  خالل  ُعقدت  التي  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  عدد .31
 .الحاضرين أسماء فيه موضحا  

 .وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ المساهمين لسجل  الشركة  طلبات عدد .32
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 .عالقة ذي وطرف الشركة بين صفقة ألي وصف .33
 إدارة   مجلس  أعضاء  ألحد  مصلحة  فيها  كانت  أو  وفيها  فيها،  طرفا    الشركة  تكون   عقود  أو  أعمال  بأي  تتعلق  معلومات .34

  العقود،   أو   باألعمال  المعنيين  أسماء  تشمل  بحيث  منهم،  بأي  عالقة  ذي  شخص  ألي  أو  فيها  التيفيذيين  لكبار  أو   الشركة
  تقديم   الشركة  فعلى   القبيل،  هذا   من   عقود  أو  أعمال  توجد  لم  وإذا   ومبلغها،  ومدتها  وشروطها  العقود  أو  األعمال  هذه  وطبيعة

 .بذلك إقرار
 .مكافآت أي عن التنفيذيين كبار أحد  أو الشركة إدارة  مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل  اتفاق أو ترتيبات ألي بيان .35
 .األرباح في حقوق  أي عن الشركة مساهمي أحد بموجبه تنازل  اتفاق أو ترتيبات ألي بيان .36
  تسدد  ولم   أخرى   مستحقات  أي   أو رسوم  أو  ضرائب أو  زكاة   أي  لسداد  والمستحقة  المسددة  النظامية  المدفوعات   بقيمة  بيان .37

 .أسبابها وبيان لها موجز وصف مع السنوية، المالية الفترة نهاية حتى
 .الشركة موظفي لمصلحة أنشئت احتياطات أو استثمارات أي بقيمة بيان .38
 :يلي بما إقرارات .39

 .الصحيح  بالشكل أُعدت الحسابات سجالت أن . أ
 .بفاعلية وُنفذ أسس سليمة على  أُعد  الداخلية الرقابة نظام أن. ب
 .نشاطها مواصلة على  الشركة قدرة في  يذكر شك أي يوجد ال أنه. ج

 تلك   اإلدارة  مجلس  تقرير  يوضح   أن  يجب  السنوية،  المالية  القوائم  على  تحفظات  يتضمن  الحسابات  مراجع  تقرير  كان  إذا .40
 .بها متعلقة معلومات  وأي وأسبابها التحفظات

 على التقرير يحتوي  يجب أن أجلها، من المعين الفترة انتهاء  قبل الحسابات مراجع  بتغيير اإلدارة مجلس توصية حال في .41
 بالتغيير. التوصية أسباب بيان مع ذلك،

 

 االلتزام باإلفصاح عن التطورات الجوهرية  11-2-4

تندرج في إطار أنشطتها وال تكون  إلفصاح للجهات التنظيمية والجمهور دون تأخير عن أي تطورات جوهرية  يجب على الشركة ا
مسار أعمالها أو الشركات    كذلك  معرفتها متاحة لعامة الناس والتي قد تؤثر على أصولها وخصومها أو مركزها المالي أو العام.

التابعة لها ويمكن أن يؤدي بشكل معقول إلى حدوث تغيير في سعر األوراق المالية المدرجة أو يؤثر بشكل كبير على قدرة 
 الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأدوات الدين. 

ا اإلفصاح للجهات التنظيمية والجمهور على الفور ودون تأخير عن أي من التطورات التالية  : يجب على الشركة أيض 

ا  ٪( من صافي أصول الشركة وفق  10أي معاملة لشراء أو بيع أصل أو رهن عقاري أو إيجار بسعر يساوي أو يزيد عن )  .1
 آلخر بيانات مالية أولية تم فحصها أو بيانات مالية سنوية مدققة، أيهما أحدث. 

 أي متطلبات تشغيلية توافق عليها إدارة الشركة.  .2
٪( من صافي أصول الشركة حسب آخر بيانات  10أي دين خارج المسار الطبيعي لنشاط الشركة بمبلغ يعادل أو يزيد عن ) .3

 ت مالية سنوية مدققة ، أيهما أحدث.مالية أولية تم فحصها أو بيانا
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٪( من صافي أصول الشركة وفقا  آلخر قوائم مالية أولية تم فحصها أو بيانات مالية 10أي خسائر تساوي أو تزيد عن )  .4
 سنوية مدققة، أيهما أحدث.

د وإمكانية الوصول  ، على سبيل المثال ال الحصر، توافر الموار أي تغيير رئيسي في بيئة إنتاج الشركة أو نشاطها يشمل .5
 إليها.

 تغيير الرئيس التنفيذي للشركة أو أي تغيير في تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة. .6
٪( من  5أي نزاع بما في ذلك أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أو يزيد عن ) .7

 أيهما أحدث.، مالية سنوية مدققة قوائم فحصها أو صافي أصول الشركة حسب آخر بيانات مالية أولية تم 
الحكم يتعلق بعمل مجلس اإلدارة أو أحد   .8 إذا كان موضوع  أي حكم قضائي يصدر ضد مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه 

 أعضائه. 
  وائم ق مالية أولية تم فحصها أو  قوائم٪( حسب آخر 10الزيادة أو النقص في صافي أصول الشركة بما يعادل أو يزيد عن ) .9

 .أحدث مالية سنوية مدققة أيهما
 ٪( حسب آخر قوائم مالية سنوية مدققة.10الزيادة أو النقص في إجمالي أرباح الشركة بما يعادل أو يزيد عن ) .10
مالية سنوية مدققة أو النمو غير    قوائم ٪( من إجمالي إيرادات الشركة وفق ا ألحدث 5إبرام عقد إيرادات يساوي أو يزيد عن ) .11

 لذلك العقد. المتوقع
أي معاملة بين الشركة وطرف ذي صلة أو أي ترتيب يقوم بموجبه كل من الشركة والطرف ذي الصلة باالستثمار في أي   .12

٪( من إجمالي إيرادات الشركة  1مشروع أو أصل أو تقديم تمويل له إذا كانت هذه المعاملة أو الترتيب يساوي أو يزيد عن )
 المالية السنوية.للقوائم  حسب آخر مراجعة 

٪( من إجمالي  5انقطاع في أي من األنشطة الرئيسية للشركة أو الشركات التابعة لها )إن وجدت( يساوي أو يزيد عن ) أي .13
 إيرادات الشركة حسب آخر قوائم مالية سنوية مدققة.

 أي تغيير في المحاسب القانوني. .14
كات التابعة لها بموجب قانون الشركات تقديم طلب تصفية أو إصدار أمر بالتصفية أو تعيين مصف  للشركة أو أي من الشر  .15

 أو مباشرة أي إجراءات بموجب نظام اإلفالس.
صدور قرار من الشركة أو أي من الشركات التابعة لها بحل الشركة أو تصفيتها أو وقوع حدث أو انقضاء فترة تستدعي   .16

 وضع الشركة تحت التصفية أو الحل.
قضائية، سواء في المرحلة االبتدائية أو االستئنافية، يمكن أن   جهةأو  صدور حكم أو قرار أو إعالن أو أمر من محكمة   .17

الشركة وفق ا  صافي أصول  ٪( من قيمة  5يؤثر سلب ا على استغالل الشركة ألي جزء من أصولها تزيد قيمتها اإلجمالية على )
 مالية سنوية مدققة، أيهما أحدث. قوائممالية أولية تم فحصها أو  قوائمآلخر 

 وجدول أعمالها. غير عادية أو  عادية نعقاد جمعية عامة الدعوة ال .18
 أي تغيير مقترح في رأس مال الشركة. .19
أي قرار باإلعالن عن أرباح أو التوصية باإلعالن عنها أو دفع حصص منها أو إجراء توزيعات أخرى على حاملي األوراق  .20

 المالية المدرجة. 
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 الت التي يتوقع فيها أن تقوم الشركة بتوزيع أرباح.أي قرار أو توصية تقضي بعدم توزيع أرباح في الحا .21
المالية أو إعادة شرائها أو سحبها أو استردادها أو عرض شراءها والمبلغ اإلجمالي لألوراق المالية    اأي قرار باستدعاء أوراقه .22

 وعددها وقيمتها. 
 . أي قرار بعدم الدفع فيما يتعلق بأدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل .23
 أي تغيير في الحقوق المرتبطة بأي فئة من األسهم المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل. .24
إذا كان للشركة أغراض خاصة، أي إجراءات قضائية يتم اتخاذها أو التهديد بها ضد الشركة ذات األغراض الخاصة أو   .25

لشركة ذات األغراض الخاصة أو التي يحتمل أن يتم اإلجراءات أو العقوبات الجنائية أو التأديبية التي يتم فرضها على ا
 فرضها.

في حالة وجود أغراض خاصة للشركة، فإن أي إجراءات قضائية يتم اتخاذها أو التهديد ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة   .26
  إدارة الشركة ذات األغراض الخاصة أو اإلجراءات الجنائية أو التأديبية أو العقوبات التي يتم فرضها على أعضاء مجلس  

مديري الشركة ذات األغراض الخاصة أو من المحتمل أن يحدث ذلك إذا كان الموضوع هو اإلجراء أو العقوبة المتعلقة  أو
 بعمل مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه في الشركة ذات األغراض الخاصة. 

 المالية المعلومات عن اإلفصاح 11-2-5

  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  من   مفوض  عضو   عليها  ويوقع  للشركة   والسنوية  األولية  المالية  القوائم  على   اإلدارة  مجلس   يوافق
 . والمستثمرين المساهمين على وتوزيعها نشرها قبل  المالي والرئيس

 .اإلدارة مجلس من اعتمادها فور الهيئة  إلى إليه المشار اإلدارة مجلس وتقرير والسنوية  األولية المالية القوائم ترفع

  سنتها  من  والثالث  والثاني  األول  للربع  األولية  المالية  والقوائم  السنوية  المالية  القوائم  عن   اإلفصاح  الشركة  على  يتعين .1
  على   الموافقة  تكون   الفقرة،   هذه  وألغراض.  غيرهم  أو  للمساهمين  نشرها  وقبل  عليها  الموافقة  فور  والجمهور  للهيئة  المالية
 : التالي النحو على المالية القوائم

  عضو   قبل  من  وتوقيعها   اإلدارة  مجلس  قبل  من  اعتمادها  بعد  عليها  الموافقة  تتم  األولية،  المالية  بالقوائم  يتعلق  فيما •
 .المالي والرئيس التنفيذي والرئيس المعتمد اإلدارة مجلس

 .الشركات قانون  ألحكام وفقا   اعتمادها يتم السنوية، المالية بالقوائم يتعلق فيما •

  القوائم   عن  تداول السعودية  في  الغرض  لهذا  المخصصة  اإللكترونية  األنظمة  طريق  عن  تفصح  أن  الشركة  على  يتعين .2
 . والسنوية  األولية المالية

  السعودية   الهيئة من المعتمدة والمراجعة   المحاسبة لمعايير  وفقا   وفحصها  األولية  المالية القوائم  إعداد  الشركة على  يتعين .3
 تتضمنها  التي  المالية  الفترة  نهاية  من  يوم ا(  30)  تتجاوز  ال فترة  خالل  للجمهور  عنها  والمحاسبين واإلفصاح  للمراجعين

 . القوائم هذه
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  السعودية   الهيئة  من  المعتمدة  والمراجعة  المحاسبة  لمعايير  وفقا    السنوية  المالية  القوائم  ومراجعة  إعداد  الشركة   على   يتعين .4
  التي   السنوية  المالية  الفترة  نهاية  من  أشهر  ثالثة  تتجاوز  ال  فترة  خالل  للجمهور  عنها  واإلفصاح   والمحاسبين  للمراجعين
  تاريخ   قبل  يوم ا(  15)  عن  تقل  ال  مدة  خالل  المالية  القوائم  هذه  عن  اإلفصاح  الشركة  على  ويتعين.  القوائم  هذه  تتضمنها

 . للشركة السنوية العمومية الجمعية انعقاد

 للمراجعين   السعودية  الهيئة  وأنظمة  بقواعد  المالية  القوائم  يراجع  الذي  الخارجي  المراجع  التزام  من  التأكد  الشركة  على  يتعين .5
 استقاللية  يضمن  بما  لها،  التابعة  الشركات  من  أي  أو  للشركة  مالية  أوراق  أو  أسهم  أي  بملكية  يتعلق  فيما  والمحاسبين

 . مكتبه في موظف أو شريك وأي الخارجي المراجع

  وتقرير  والسنوية األولية المالية بالقوائم الخاصة  األغراض ذات  الشركة تزويد الراعي على يتعين  خاصة، أغراض للشركة  كان إذا
 بالتزاماتها. الوفاء  من الخاصة  األغراض ذات الشركة لتمكين المناسب  الوقت في اإلدارة مجلس

 للتحويل  القابلة الدين  وسندات  األسهم في الرئيسيين المساهمين معامالت 11-2-6

٪( أو أكثر من أي فئة من أسهم  5عندما يصبح مالك ا أو لديه مصلحة )  هيئة السوق المالية  إشعاريجب على أي شخص  .1
بعد تنفيذ هذا  دين الشركة القابلة للتحويل خالل فترة ال تتجاوز نهاية يوم التداول الثالث.    سنداتالشركة بأهلية التصويت أو  

الملكية أو المصلحة، وأن يتضمن اإلشعا ر قائمة باألشخاص الذين لديهم الصفقة أو الحدث الذي أدى إلى تحقيق هذه 
 مصلحة في األسهم أو سندات الدين القابلة للتحويل التي يمتلكونها أو يتحكمون فيها. 

إخطار هيئة السوق المالية عند حدوث أي تغيير في قائمة األشخاص  أعاله  (  1على الشخص المشار إليه في النقطة ) .2
، سواء كان ذلك نتيجة لحدث يتطلب إضافة شخص إلى تلك القائمة أو استبعاد أي من  أعاله(  1المشار إليهم في النقطة )

األشخاص الذين سبق إدراجهم فيها، خالل فترة ال تتجاوز نهاية يوم التداول الثالث بعد وقوع الحدث الذي أدى إلى التغيير 
 . ذي الصلة

سهم أو سندات الدين القابلة للتحويل التي يكون ألي شخص مصلحة فيها، ُيعتبر أن للشخص عند حساب العدد اإلجمالي لأل .3
 مصلحة في أي أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل مملوكة أو مسيطر عليها من قبل أي من األشخاص التالية أسماؤهم: 

 أقارب ذلك الشخص.  •
 شركة يسيطر عليها هذا الشخص. •
التفاق مع ذلك الشخص للحصول على مصلحة أو ممارسة حقوق التصويت في  أي أشخاص آخرين يتصرفون با  •

 أسهم الشركة أو سندات الدين القابلة للتحويل. 
أن يتضمن اإلشعار المشار   بشرطمتوافقة مع النماذج المعدة في هذا الصدد،  أعالهالمشار إليها  اإلشعاراتيجب أن تكون  .4

 على األقل:   اآلتيةالمعلومات  أعاله( 1إليه في النقطة ) 
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 ا أو أدوات دين قابلة للتحويل أو يحق لهم التصرف فيها. أسماء األشخاص الذين يمتلكون أسهم   •
 تفاصيل عملية الشراء.  •
 تمويل.أو ال الشراءتفاصيل أي دعم مالي من شخص آخر للحصول على قروض   •

 القيود على األسهم 11-2-7

ا في الشركة عدم التصرف في  يجب على المساهمين الرئيسيين في الشركة الذين تظهر نشرة اإلصدار أنهم يمتلكون أسهم   .1
أسهمهم خالل األشهر الستة التالية لتاريخ بدء تداول أسهم الشركة في هيئة السوق المالية ما لم تحدد الشركة فترة حظر 

 أطول في بيان اإلصدار.  
ن يتعهد بأن إذا كان المالك المسجل الموضح في نشرة اإلصدار يختلف عن المالك المستفيد، يجب على المالك المستفيد أ .2

المالك المسجل لن يتصرف في أي من أسهمه خالل األشهر الستة التالية لتاريخ بدء تداول األسهم. يعتبر الشخص مالك ا  
ا من األسهم إذا كان مالك ا لملكية المنفعة النهائية أو السيطرة على األسهم من خالل عدد من الشركات المتسلسلة أو   مستفيد 

 غير ذلك. 
خالل فترة الحظر هي نتيجة زيادة رأس مال الشركة عن    أعاله(  1نوحة لألشخاص المشار إليهم في النقطة )األسهم المم .3

(  2) و(  1طريق إصدار رسملة ضمن األسهم التي يحظر التصرف فيها حتى انتهاء الفترة المنصوص عليها في النقطة )
 أعاله.

 الح عالقات أصحاب المص -12

 الغرض  1- 12

للشركات وعالقات أصحاب   المسؤولية االجتماعية  الشركة    المصالحتتميز  قبل  األخالقية من  اإلجراءات  القوي على  بالتركيز 
 والسعي لتحقيق تقدم مستدام للمجتمع ككل. تسعى الشركة دائم ا إلى:

 أعمالها بطريقة أخالقية ومسؤولة اجتماعي ا.  تنفيذ .1
 . المصالحاالنخراط بشكل استباقي مع جميع أصحاب  .2
 عملها.تحقيق تصور إيجابي عن الشركة في مناطق  .3
 . ةالشرك طنالريادة في مو  بيان .4

 

 السياسة 12-2
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 جذب وتعيين األشخاص ذوي الخبرة والمتخصصين.بالشركة  تلتزم .1
وفقا  حماية مصالح عمالئها، وتجنب تضارب المصالح مع المساهمين، واعتماد استراتيجيات لتسوية النزاعات بالشركة  تلتزم .2

 لقوانين واألنظمة والكفاءة االقتصادية.ل
 تميز بينهم. ن الوأ"مفهوم المساواة" بين العمالء  بتطبيق الشركة تلتزم .3
 تضمن لهم المشورة والفرص المناسبة.أن للعمالء الذين يطلبون خدماتها و تقديم المشورة المناسبة بالشركة  تلتزم .4

 الرئيسيين على النحو المبين أدناه: المصالحيجب أن تكون مسؤوليات الشركة المتعلقة بأصحاب 

 

 

 المساهمين

ر تنفيذ إطاب الشركة    تلتزمو  تسعى الشركة جاهدة لضمان عائد تنافسي لمساهميها من خالل إدارة فعالة للمخاطر ورأس المال.  
حوكمة قوي لتعزيز الشفافية وثقة مساهميها وضمان التواصل الكامل في الوقت المناسب معهم بشأن األمور التي تؤثر عليهم 

 بشكل مباشر. 

 العمالء

يجب أن تتأكد و  تسعير منتجاتها وتلبية االحتياجات ذات الصلة لعمالئها.  و  مع عمالئها  التعامل  بأن تكون عادلة في    تلتزم
وأن يتم شرح جميع الجوانب والمخاطر المرتبطة بمنتجات معينة بشكل   تهمالشركة من أن نصيحتها لعمالئها دائم ا في مصلح

رضا عمالئها بشكل دوري فيما يتعلق بمنتجاتها وخدماتها والجوانب األخرى ذات  قياس  بالشركة    تلتزمو يجب أن    .همكامل ل
 .لعمالءالصلة المهمة ل

 الموظفين 

تقوم   كما يجب أنضمان معاملة موظفيها معاملة عادلة وتهيئة بيئة عمل إبداعية ومنتجة لموظفيها.  بتلتزم الشركة  يجب أن  
رضا  الوفق ا الحتياجاتهم التدريبية وأن سياساتها وبرامجها لجميع موظفيها تعمل على تحسين مستوى    هموتدريب   همبأنشطة لتطوير 

 .لديهم

 والمجتمع الجهات الرقابية
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في  و أن تلعب دور فعال  لقوانين واللوائح ذات الصلة والقابلة للتطبيق، حسب االقتضاء،  باها  التزام  بضمان  الشركة  تلتزميجب أن  
الوفاء بمسؤوليتها تجاه السعودة والتأكد من خلق المزيد من الفرص للقوى  بتلتزم الشركة    و أن  تفاعلها مع المجتمع المحيط بها.

 العاملة الوطنية. 

 المصالح أصحاب  التواصل مع 3- 12

ا شامال   بتبني الشركة تلتزم  ، بما في ذلك: المصالح للتواصل مع أصحاب نهج 

 نشر بيانات القيم المؤسسية الخاصة بها. .1
 توصيل استراتيجية الشركة وبرامجها ومبادراتها للموظفين.  .2
 استقبال االقتراحات والمالحظات من الموظفين. .3
 الشركة ذات الصلة على موقعها اإللكتروني.نشر أخبار وأحداث  .4

 وظيفة الرقابة   -13

 إدارة االلتزام  13-1
 التنفيذي.  ئيسبالر ا وإداري   المراجعةإدارة مستقلة مرتبطة بلجنة  .1
الصادرة عن  جميع القوانين واللوائح والتعليمات ذات الصلة  بالشركة    التزامهي المسؤولة عن مراقبة    االلتزاموظيفة مراقبة   .2

 لشركة.با االلتزامالالزمة لتحسين مستوى  السلطات التنظيمية واتخاذ التدابير
 . بنك المركزي السعوديبعد الحصول على الموافقة الكتابية من ال االلتزاميتم تعيين مسؤول  .3

 

  ةالمراجعة الداخلي 13-2
 التنفيذي.  رئيسا بالوإداري  المراجعة بلجنة  إدارة مستقلة مرتبطة .1
بتقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية، وآلية تقديم التقارير في الشركة،   ةإدارة المراجعة الداخلي تلتزم .2

 ومدى االلتزام بها، وتقديم التوصيات لتحسينها. 
 .السعودي المركزي  بنكيتم تعيين المراجع الداخلي بموافقة خطية من ال .3

 

 إدارة المخاطر  13-3
 التنفيذي.  رئيسا بالوإداري   المراجعةإدارة مستقلة مرتبطة بلجنة  .1
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التي تواجه الشركة والسيطرة عليها بشكل دائم وعلى    إدارة المخاطر مسؤول عن تحديد وتقييم ومراقبة المخاطرقسم   .2
 المستوى الفردي. 

بنك المركزي  متطلبات إشرافية أو رقابية أخرى صادرة عن التؤدي إدارة المخاطر مهامها وفق ا ألنظمة إدارة المخاطر وأي   .3
 .السعودي

 يجب أن تعمل إدارة المخاطر بشكل مستقل عن إدارة االكتتاب.  .4
التنفيذي ولجنة إدارة المخاطر ولها سلطة التواصل مع لجنة إدارة المخاطر  الرئيس  تقريرها إلى  بتقديم  إدارة المخاطر    تلتزم .5

 مباشرة.
 

 

 اإلكتوارية  -14

 الغرض  1- 14

مسؤوليات الشركة ومجلس اإلدارة  و  مسؤولياتهممهامهم و   دور االكتواريين المعيَّنين وتتمثل أهداف هذه الضوابط في تنظيم 
 ومجالس الشركات على الضوابط هذه أحكام تطبق واإلدارة العليا فيما يتعلق بأعمال اإلدارة االكتوارية واالكتواري المعين.

ومقدمي  ومنسوبيها االكتوارية اإلدارات ومديري  للقيام بأعمالهم، من ينيبهم أو المعينين واالكتواريين العليا إدارتها وإداراتها
 .االكتوارية الخدمات

 إجراءات االلتزام 2- 14
كتواري معين أو مدير إلدارة إكتوارية أو  كإمع مراعاة أحكام النظام والالئحة التنفيذية، ال يجوز ألي شخص أن يمارس العمل 

العمل كمقدم خدمات إكتوارية في المملكة إال بعد حصول الشركة أو مقدم الخدمات االكتوارية على عدم ممانعة البنك المركزي 
 المسبقة.السعودي 

على الشركات واالكتواريين المعينين ومقدمي الخدمات االكتوارية وضع ضوابط وإجراءات رقابية داخلية مكتوبة يجب  . 1
 .لضمان االلتزام بهذه الضوابط، ومتابعة مدى االلتزام بها

في المواعيد   المركزي السعوديالبنك يجب أن تضمن هذه الضوابط واإلجراءات تنفيذ المهام المطلوبة، ورفع التقارير إلى  . 2
 .المحدد

يجب على الشركات واالكتواريين المعينين ومقدمي الخدمات االكتوارية االحتفاظ بسجالت كافية توضح التزامهم بهذه  . 3
 .الضوابط
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 مهام االكتواري المعين ومسؤولياته  3- 14

ضوابط األعمال اإلكتوارية المتعلقة بالتأمين الصادرة ل وفقا   لضمان قيام االكتواري المعين بتقديم مشورة موضوعية وغير متحيزة
، عليه العمل بحسن نية وصدق وعقالنية مع بذل العناية والحرص وإصدار األحكام المستقلة بما المركزي السعوديعن البنك 

فيه مصلحة الشركة وحاملي وثائق التأمين، وأن يضع مصلحة الشركة وحاملي الوثائق قبل أي مصلحة شخصية، وتجنب 
 .تعارض المصالح عند أداء مسؤولياته

 :كتواري المعين االلتزام باآلتييتعين على اال
  ،عضوا فيها يكون  التي االكتوارية الجمعية عن الصادرة االكتوارية والمعايير للمبادئ  وفقا إليه  الموكلة األعمال تنفيذ .4

  يتعلق فيما السعودي المركزي  البنك وأمام المهنية بمعاييرها  بااللتزام يتعلق فيما الجمعية تلك أمام  للمساءلة والخضوع
 . السعودي المركزي  البنك وتعليمات الضوابط بهذه بااللتزام

  أي إخفاء وعدم  متحيزة، وغير موضوعية مشورة وتقديم المصالح، تضارب وتجنب وكفاءة، وأمانة بصدق واجباته تنفيذ .5
 .قصد عن صحيحة غير معلومات إعطاء وعدم للشركة الفني  أو المالي بالوضع تتعلق حقائق

 أثناء وذلك لعمله تأدية أثناء عليها  حصل التي المعلومات تلك أو  بالشركة الخاصة السرية المعلومات عن  اإلفصاح عدم .6
لألظمة أو  تطبيقا أوالسعودي  المركزي  للبنك اإلفصاح هذا يكون  أن إال منه، االنتهاء بعد أو العمل رأس على  تواجده

 .العالقة ذات التعليمات
 .عنها  المسؤولية وتحمل عنه نيابة المنجزة األعمال جميع مراجعة .7
  ويجب للبيانات، التامة السرية على المحافظة مع االكتوارية للجمعية المهنية المعايير حسب منظمة عمله بسجالت االحتفاظ .8

 األساسية والبيانات ،السعودي المركزي  البنك وإلى  الشركة إلى تقديمها يجب التي المستندات  من نسخ السجالت تشمل أن
 .الداعمة الحسابية والعمليات عليها السجالت بناء تم التي

  عشر لمدة  أعاله( 5) البند في إليها المشار بالسجالت االحتفاظ يجب الشركة، في موظفا المعين اإلكتواري  يكن لم  حال في .9
  فقط متاحة تكون  أن ويجب. الوثائق أو السجالت به تتعلق الذي التقرير تاريخ من الشركة لدى األقل  على سنوات

 . السعودي المركزي  للبنك و وللشركة ينيبه ومن المعين لالكتواري 
 . فيها مناسبة خبرة لديه والتي لها المؤهل  االكتوارية الخدمات أداء .10
 .المملكة في المتبعة المالية التقارير إعداد معايير مع عمله  توافق ضمان .11

  على مسؤولياته مع ذلك  يتعارض أال بشرط العليا، واإلدارة اإلدارة مجلس لتعليمات وفق ا أخرى  أمور أي بشأن المشورة تقديم .12
    السعودي. المركزي  البنك وتعليمات الضوابط هذه في عليه  المنصوص النحو

يحق لالكتواري المعين االطالع على أوراق مجلس اإلدارة، ودفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها، وخطط العمل والتحليالت  
يطلب من مجلس إدارة الشركة وإدارتها العليا المعلومات ر ضرورية للقيام بواجباته، ويحق له أن والجداول الداعمة التي تعتب
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واإليضاحات التي يراها ضرورية، مع مراعاة الضوابط المناسبة للحفاظ على سرية معلومات الشركة من قبل االكتواري المعين، 
 .وجميع من يساعد االكتواري المعين للقيام بمسؤولياته

 
  دور ومسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة العليا فيما يتعلق باالكتواري المعين  4- 14

 :يجب على مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشركة ضمان إمكانية تنفيذ مسؤوليات االكتواري المعين دون تأخير، ويتضمن ذلك
 

واإلدارة العليا والمراجعين الداخليين والخارجيين  تمكين االكتواري المعين من الوصول المباشر إلى مجلس اإلدارة  .1
 .للشركة

ط األعمال اإلكتوارية المتعلقة ضوابفي  تمكين االكتواري المعين من الوصول إلى المعلومات واإليضاحات المحددة  .2
 . بالتأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي

 .االكتواري المعين بطريقة دقيقة وشاملة وفي خالل الوقت المناسباالستجابة لطلبات المعلومات المرسلة من  .3
األخذ باالعتبار كافة التقارير المقدمة من االكتواري المعين واتخاذ اإلجراءات المناسبة بناء  على التوصيات الواردة   .4

 .فيها
قق من قيامه باألعمال المناط  التحقق من مدى فعالية وكفاءة وموضوعية االكتواري المعين، على سبيل المثال، التح .5

بها بشكل مالئم ومن كفاءة وفعالية اإلجراءات واألنظمة الداخلية والبرامج التقنية المستخدمة وجودة الكوادر البشرية  
 .المالءمة

واإلدارة العليا  إذا تعذر على االكتواري المعين الحصول على هذه المعلومات واإليضاحات والموارد الالزمة من مجلس اإلدارة 
بذلك إذا لم يتم   السعودي حسب الحاجة وبالشكل الكافي للقيام بمسؤولياته، يجب على االكتواري المعين إبالغ البنك المركزي 

 .( أيام عمل من إبالغ مجلس اإلدارة باألمر كتابة10اتخاذ اإلجراء المناسب خالل )
 

   أدوار و مسؤوليات الخبير االكتواري  5- 14
 

  الضوابط وتعليمات البنك المركزي لهذه  يعده وفقا   يتعين على االكتواري المعين التأكد من وضوح وشمولية كل تقرير اكتواري 
، وأن يقدمه بطريقة تشرح وتولي االهتمام الكافي للمسائل والتطورات ذات اآلثار الجوهرية على مصالح حملة الوثائق  السعودي

 .الشركة بحيث يمكن أي خبير اكتواري آخر من فهم التقرير والتوصل إلى استنتاج ثابتأو المستفيدين أو 
 

لضوابط األعمال اإلكتوارية المتعلقة بالتأمين الصادرة عن البنك  يجب أن تحتوي جميع التقارير االكتوارية التي تعد وفقا  
   :على اآلتي كحد أدنى السعودي وتعليمات البنك المركزي  المركزي السعودي

 .ملخص تنفيذي يوضح النتائج والمخرجات الرئيسة .1
ومعلومات  لفئة التأمين والمخاطر المتعلقة بها، المعين و وصفا  مقدمة تبين الهدف من التقرير ومؤهالت االكتواري  .2

 .يرى االكتواري المعين مالئمة إضافتهاموجزة ذات صلة عن إدارة الشركة للمخاطر وأي معلومات أساسية أخرى 
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 .بيان واضح بأن التقرير من إعداد فرد يتصرف بصفة رسمية كاكتواري معين .3
  .وصف لإلرشادات االكتوارية ومعايير رفع التقارير المالية المتبعة .4
الواضحة وأية قيود  توضيح ألي اعتمادات وقيود، بما في ذلك وضع المالحظات على الموضوعية، والجوانب غير  .5

فرضتها الشركة أو أي طرف آخر أدت إلى تعذر الوصول إلى المعلومات المطلوبة بشكل كامل، لكي يستطيع القارئ  
 .المطلع يكون صورة واضحة عن مدى مالئمة نتائج التقرير

 .اإلشارة إلى أي مصدر خارجي تم االعتماد عليه .6
الموضوع، وشرح االختالفات الرئيسية المتعلقة بنتائج التقارير المرفوعة  إشارة إلى نتائج التقرير السابق عن نفس  .7

سابق ا، ويتضمن ذلك تقديم التفاصيل المناسبة لجميع التغيرات الرئيسة المتعلقة بالبيانات والمنهجية والفرضيات 
 .والنتائج

تها وشمولها، ويجب اإلشارة إلى أي حاالت للتحقق من صحتوضيح للبيانات المستلمة واالختبارات التي تمت عليها  .8
 .لمحدودية البيانات

توضيح للطريقة والمنهجية المتبعتان، بما في ذلك توضيح المنهجية والفرضيات المختارة والسبب وراء اختيارها في  .9
 .معالجة موضوع التقرير ونتائجه وأي مسائل معينة أثرت على طريقة التحليل

التغييرات المنفذة على المنهجية والفرضيات مقارنة بالتقرير السابق، وشرح أسباب هذه التغييرات  تلخيص وتوضيح  .10
 .( أعاله7بشكل كامل لدعم ملخص التغييرات الوارد في الفقرة )

سابية واألعمال األخرى  مع إجراء العمليات الحتقديم دليل على أن التحليالت والتفاصيل كافية للعمليات الحسابية   .11
ن القارئ المط لع من إعادة التحليل بصورة تسمح له بالتحقق من النتائج. ويجب أن تتوافق هذه العمليات  بما يمك 

 .الحسابية مع معايير إعداد التقارير المالية الحالية في المملكة، أينما انطبق ذلك
 .إيضاحات أو تعليقات مطلوبة  عرض واضح وشامل للنتائج واالستنتاجات بما في ذلك أي  .12
 .بيان لنطاق عملية مراجعة التي تمت مع النظراء مع إيضاح هوية هؤالء النظراء ومؤهالتهم واستنتاجاتهم  .13
 قائمة بالمصطلحات المستخدمة التي قد ال تكون واضحة للقارئ .   .14
 إفصاح عن أي مسائل أخرى ذات صلة.   .15

 
ا  وفق  يتعين على االكتواري المعين االلتزام بمتطلبات مراجعة النظيرالخاصة بالجمعية االكتوارية المعترف بها عند أداء مسؤولياته 

، بعد  السعودي البنك المركزي  وتعليمات السعودي المركزي  البنك عن الصادرة بالتأمين المتعلقة اإلكتوارية األعمال  لضوابط
 .تأكده من أن المراجع النظير مستقل عن المسألة الخاضعة للمراجعة وأنه يتمتع بالخبرة والمؤهالت المناسبة

يتعين على االكتواري المعين اتخاذ الخطوات المناسبة إلشراك مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بشكل فعال في نتائج تقريره، وتقديم 
مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة أو المخاطر، والمراجعين الداخليين والخارجيين للشركة إذا لزم  النتائج ومناقشتها مباشرة مع 

 األمر.
يجب أن يكون التواصل بشأن المسائل االكتوارية بين االكتواري المعين واإلدارة العليا ومجلس اإلدارة خالل وقت مناسب، وأن  

 .الموضوع وأهميتهتكون طريقة التواصل مناسبة مع مراعاة الغرض من 
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وغير مضلل، وال   فعاال   به  يقوم تواصل أو تقرير أي يكون  أن  لضمان  الالزمة الخطوات اتخاذ المعين االكتواري  على يتعين
يمكن منطقيا تفسيره بشكل خاطئ ، ويجب أن يقدم العناصر الفنية للتقرير االكتواري بطريقة يمكن للقارئ المطلع المؤهل فهمها 

   .والتصرف بناء  عليها لدعم االتخاذ الفعال والمدروس لقرارات مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

ارير االكتوارية التي يعدها مباشرة وبصفة عاجلة تسمى بالتقارير المرحلية العاجلة إلى  يتعين على االكتواري المعين رفع التق
المعين قد ال يكون أكمل  مجلس اإلدارة وإدارة مراقبة االلتزام بالشركة في الحاالت اآلتية، بغض النظر عن أن االكتواري 

 تحليالته وتحقيقاته: 
 :، على سبيل المثال ال الحصر، في اآلتي الشركة وتؤثر سلبا   مستقبلية قد تواجهإذا كان هناك مخاطر وشيكة أو   .1

 المالءة المالية.  •
 .التزامات شركات إعادة التأمين والتزامات الشركة تجاه شركات معيدي التأمين •
 .مستويات االحتفاظ بالمخاطر •
 .ربحية منتجات الشركة •
 .الشركةتسعيرة منتجات  •
 .كفاية التزامات عقود التأمين •

ضوابط األعمال اإلكتوارية المتعلقة بالتأمين الصادرة إذا ثبت أن الشركة خالفت أحكام النظام أو الئحته التنفيذية أو  .2
ذات عالقة بالوضع   بنك المركزي السعوديأي لوائح أو تعليمات أخرى صادرة عن ال أو عن البنك المركزي السعودي

المالي للشركة، أو أصول والتزامات عقد التأمين )بما في ذلك المخصصات الفنية إن وجدت(، أو أي مسألة تؤثر 
 .على حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين من وثائق التأمين الحاليين أوالمستقبليين

إذا لم تسمح الشركة لالكتواري المعين بأداء األعمال والمسؤوليات المسندة إليه بموجب النظام والئحته التنفيذية،   .3
  أو تعليمات البنك المركزي  لضوابط األعمال اإلكتوارية المتعلقة بالتأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي

 .السعودي
اإلدارة أن يدرس أي تقارير مرحلية عاجلة ويوصي باإلجراءات التصحيحية ومتابعة تنفيذها وأن يزود البنك  يتعين على مجلس 

واالكتواري المعين بهذه اإلجراءات وجميع المعلومات ذات الصلة باإلجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها أو   السعودي المركزي 
   .أيام عمل من تاريخ استالم أي تقرير مرحلي عاجل( 10سوف يتم اتخاذها في خالل مدة ال تزيد عن )

 مجلس اإلدارة ألي تقرير مرحلي عاجل، فعليه أن يرسل نسخة إذا كان االكتواري المعين غير راض  بشكل معقول عن استجابة
 .( يوم عمل من إصدار هذا التقرير15خالل )السعودي من التقرير إلى البنك المركزي 

تقديم مالحظات وأسئلة على أي تقرير اكتواري يرفعه االكتواري المعين لها، ويجب إعادة رفع هذه   يالسعود للبنك المركزي 
 السعودي.  التقارير االكتوارية لإلجابة عن المالحظات واألسئلة التي طرحها البنك المركزي 
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يجب على االكتواري المعين اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لضمان اتساق ودقة واكتمال البيانات التي يستخدمها في  .1
،  السعودي ضوابط وتعليمات البنك المركزي تحليالته، وينبغي أن تحتوي جميع التقارير الرسمية المطلوبة بموجب 

 على اآلتي كحد  أدنى: 
البيانات المتاحة تسمح بإكمال التحليل المطلوب حسب الحكم المهني لالكتواري المعين مع مراعاة تأكيد بأن  •

 .المعايير المهنية
بيان بحاالت محدودية البيانات الرئيسة المعروفة واآلثار المترتبة عليها وكيف تم التصرف مع حاالت محدودية  •

 .فذةالبيانات هذه في النتائج المقدمة والتحليالت المن
  .وصف كامل للبيانات التي تم استخدامها •
 .وصف كامل لجميع العمليات المنفذة للتحقق من البيانات •
 .تنتجت خاللها البياناتتحديد دقيق لمدة الدراسة التي اس •
 وصف الختبارات المعقولية التي أجريت على البيانات في أحدث التقارير السابقة. •
  .تصفية للبيانات األولية وتقدير التأثيرإيضاح ألي تعديالت أو  •

يجب أن ال يحتوي تقرير االكتواري المعين على تحذيرات تسعى إللقاء المسؤولية على آخرين بشأن جودة البيانات،   .2
 .ويتعين على االكتواري المعين تنفيذ عمليات تدقيق كافية لنتائج تقريره المقدم

يجب أن تعالج الشركة محدودية البيانات بشكل  كامل في الفترة المرصودة فيها، وفي حال عدم القدرة على معالجة    .3
محدودية البيانات بشكل  كامل، فيجب أن يحدد االكتواري المعين الوقت المتوقع إلكمال عملية المعالجة ويرفع به في  

ويجب وضع بنود مناسبة تخص محدودية البيانات التي تقدم في  التقرير الحالي فورا بعد رصد محدودية البيانات 
التقرير، وكذلك الرفع بالتقدم المحرز في هذا الشأن في جميع التقارير المقبلة إلى أن تتم معالجة أوجه محدودية  

 البيانات تماما وتنشر بنودها. 
 

 االكتواري المعين فيما يخص االحتياطيات الخبير دور 7- 14

 :، باآلتيالسعودي مرحلة إعداد تقرير حسبما يحدده البنك المركزي يتعين على االكتواري المعين أن يقوم، بشكل سنوي ولكل 
التوصية والتحديد ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بشأن أصول والتزامات عقود التأمين للشركة )بما في ذلك   .1

توافق مع معايير المخصصات الفنية إذا لزم األمر( باستخدام المنهجيات والفرضيات المناسبة لتحديدها، وذلك بما ي
 .إعداد التقارير المالية الحالية المتبعة في المملكة

إجراء تحليل لالحتياطيات الفعلية مقابل االحتياطيات المتوقعة عن طريق مقارنة التجربة الفعلية بالتقديرات السابقة  .2
 .للمطالبات ذات العالقة وااللتزامات األخرى عند االقتضاء

 .السعودي المناسبة وفقا لتعليمات البنك المركزي إعداد التقارير  .3
 

 االكتواري المعين فيما يخص التسعير وكفايته الخبير دور  8- 14
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 :تأمين أن يقوم بالتالي كحد  أدنىاليتعين على االكتواري المعين لشركة 
بشكل سنوي على   السعودي  التحري وتقديم المشورة ورفع تقارير التسعير لإلدارة العليا ولمجلس اإلدارة وللبنك المركزي  .1

وفئات التأمين األخرى الخاصة  األقل بشأن التسعير الفني للمخاطر في منتجات التأمين الصحي وتأمين المركبات 
 السعودي.  حدده تعليمات البنك المركزي تبالشركة حسبما 

السعودي  عما سبق وفقا لتعليمات البنك المركزي السعودي رفع التقارير لإلدارة العليا ولمجلس اإلدارة وللبنك المركزي  .2
 لكي تكون بمثابة تقارير التسعير وتقارير كفاية التسعير، ووفق ا لتعليمات مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.

 المعلومات هذه تكون  عندما  الخاصة تجربتها  باستخدام الفنية األسعار المعين واالكتواري   الشركة تضع أن يجب .3
 .قةوموثو  متاحة

 تستعين أن  فيمكن جديدة تأمين فئة الشركة تطرح عندما المثال سبيل على سابقة، تجربة للشركة تكن لم  حال في .4
  والمصدر الشركة بين اختالفات ألي مناسب مخصص وضع يجب ولكن الفنية، األسعار  لوضع أخرى  بمصادر

 . المعلومات منه استمدت الذي
  لعقود الفعلية البيع أسعار لمقارنة دوري  بشكل التسعير  كفاية تقارير يعد أن التأمين لشركة المعين االكتواري  على .5

  وفئات المركبات، فئات وتأمين الصحي التأمين يخص فيما العالقة ذات الفنية األسعار مع بالشركة الخاصة التأمين
  المركزي  البنك تعليمات تحدده حسبما إدارتها، ومجلس للشركة العليا ولإلدارة المركزي  للبنك ويرفعها األخرى، التأمين

 السعودي.
أن يلزم شركة التأمين بتقديم تقرير تسعير تكميلي أو تقرير كفاية التسعير من االكتواري  السعودي المركزي  للبنك .6

 . المعين للشركة بالشكل والوقت الذي تحدده على أساس كل حالة على حدة وعلى نفقة الشركة
 تقبلها التي للمخاطر الفني التسعير عن بمعلومات بتزويدها التأمين إعادة شركة يلزم أن السعوديالمركزي  للبنك .7

 .السعودي المركزي  البنك تحديد حسب آلخر وقت   من بها  وتحتفظ

 االكتواري المعين في تقييم المالءة المالية ورأس المال الخبير دور 9- 14

بها وتقديم  يتعين على االكتواري المعين التحقق من وضع المالءة المالية الحالي للشركة وكفاية رأس المال الخاص  .1
المشورة بشأن ذلك عن طريق دراسة الوضع المستقبلي لمالءة الشركة في ظل افتراضات متنوعة لتقييم متانتها المالية  

 .وتحديد عوامل الخطر الرئيسية التي تؤثر عليها
جراء على االكتواري المعين التحقق من وضع المالءة المستقبلي للشركة وتقديم المشورة بشأن ذلك عن طريق إ .2

اختبارات التحمل وتحليل الحاالت االفتراضية وفقا لالفتراضات المختلفة، وإجراء تقييمات لكفاية رأس المال، وتقييم 
األثر النسبي الناتج عن هذه االختبارات والتحليالت ألصول الشركة والتزاماتها والمستويات الفعلية والمستقبلية لرأس 

النماذج واستخدامها لهذه األغراض وتقديم المشورة بشأن ذلك. ويجب أن  المال، وخطط العمل والتحقق من وضع 
تتوافق عمليات التحقق هذه مع معايير إعداد التقارير المالية الحالية المتبعة في المملكة مع مراعاة أي تعليمات  

 .من وقت  آلخر السعودي  يصدرها البنك المركزي 
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  بالشكل والتوقيت الذي يحدده البنك المركزي السعودي دارة والبنك المركزي ترفع النتائج إلى اإلدارة العليا ومجلس اإل .3
 .السعودي

 

 االكتواري المعين في إدارة المخاطر  الخبير دور 10- 14
 :يتعين على االكتواري المعين االلتزام باآلتي

 لتخفيف المناسبة  اآللية وتحديد الجوهرية المخاطر تأثير لتقدير الشركة  في المخاطر إدارة في المسؤولين مع التنسيق .6
 . السعودي المركزي  بالبنك الخاصة المخاطر إدارة لمتطلبات البيانات وتقديم أثرها،

 أنشطة من نشاط لكل بالمخاطر االحتفاظ ومستويات التأمين إعادة ترتيبات مالءمة تقييم التأمين، بشركة يتعلق فيما .7
 والتوقيت بالشكل اإلدارة ومجلس العليا لإلدارة التوصيات وتقديم المخاطر، تحمل على الشركة قدرة مراعاة مع التأمين،

 . السعودي المركزي  البنك يحددهما اللذين
فيما يتعلق بشركة إعادة التأمين، تقييم مالءمة ترتيبات إسناد إعادة التأمين ومستويات االحتفاظ بالمخاطر لكل فرع   .8

التأمين، مع مراعاة قدرة الشركة على تحمل المخاطر، وتقديم التوصيات لإلدارة العليا ومجلس اإلدارة بالشكل من فروع 
 والتوقيت اللذين يحددهما البنك المركزي السعودي.

 سياسة يخص فيما  العليا وإدارتها الشركة  إدارة لمجلس التوصيات لتقديم االستثمار ومدير االستثمار لجنة مع التنسيق .9
  التأمين عقود والتزامات أصول وتوقيت طبيعة مراعاة مع وااللتزامات، األصول إدارة واستراتيجية االستثمارية الشركة
 . السعودي المركزي  البنك يحددهما اللذين  والتوقيت بالشكل المناسبة األصول توفر ومدى

 المركزي  والبنك  اإلدارة ومجلس للشركة العليا لإلدارة التأمين إعادة تقرير رفع التأمين لشركة المعين االكتواري  على .10
  .السعودي يرفع التقرير بالشكل والتوقيت اللذين تحددهما تعليمات البنك المركزي  و السعودي

أن يقيم هذا التقرير مدى مالءمة ترتيبات إعادة التأمين ومستويات االحتفاظ بالمخاطر لكل نشاط من أنشطة   يجب .11
 والمتوقع حاليا  التأمين، مع مراعاة قدرة الشركة على تحمل المخاطر وكفاية رأس المال وإجمالي المخاطر المكتتب بها 

 :مراعاة مع بالمخاطر االحتفاظ مستويات حول المالحظات يقدم وأن   التالية،أن يتم االكتتاب فيها في السنة المالية 

 .آليات مشاركة الربح أو العموالت المتغيرة •
 .آليات مشاركة الخسائر •
 .إعادة التأمينأي قيود على إجمالي االنكشاف على شركات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات  •
 .أي قيود على إجمالي المخاطر على شركات إعادة التأمين للحاالت أو الحوادث أو المطالبات الفردية •
 .أي معدالت متغيرة يختلف فيها قسط إعادة التأمين بناء  على نتائج إعادة التأمين •
صومات على فائض اتفاقيات  اآلثار المحتملة لحاالت إعادة الشيء إلى أصله )جبر الضرر( أو إجمالي الخ  •

 .الخسارة
 .التوقعات المتعلقة بكيفية عمل ترتيبات إعادة التأمين في حاالت الضغط •
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  عقود أي هناك كانت إذا ما لتقييم عليها مالحظاته وتقديم الشركة  إجراءات فعالية مراجعة المعين االكتواري  على .12
  األخرى، الترتيبات أو الجانبية االتفاقيات مع بالتوافق التأمين، إعادة لشركة كبيرة تأمين مخاطر تنقل التأمين إلعادة
 . بذلك والرفع

إلزام االكتواري المعين لشركة إعادة التأمين برفع تقرير إسناد إعادة التأمين لإلدارة العليا   السعودي المركزي  للبنك .13
 ليغطي ، السعودي المركزي  البنك يحددهما اللذين والتاريخ بالشكل السعوديللشركة ومجلس إدارتها والبنك المركزي 

  أنشطة من نشاط لكل بالمخاطر  االحتفاظ ومستويات التأمين إعادة إسناد ترتيبات مالءمة مدى  أدنى كحد   التقرير هذا
 والمتوقع حاليا بها المكتتب المخاطر  وإجمالي  المال رأس وكفاية المخاطر تحمل على الشركة قدرة مراعاة مع التأمين،

  إعادة لشركة بالمخاطر االحتفاظ مستويات حول المالحظات ويقدم التالية، المالية السنة في فيها االكتتاب يتم أن
 .التأمين

 عقود أي هناك  كانت إذا ما لتقييم عليها المالحظات وتقديم الشركة  إجراءات فعالية مراجعة المعين االكتواري  على .14
  في الواردة  تلك سيما ال كبيرة، تأمين مخاطر تنقل التأمين إعادة إلسناد مبرمة ترتيبات أو صادرة تأمين إعادة

 .بذلك والرفع األخرى، الترتيبات أو الجانبية االتفاقيات
 

 االحتفاظ بالوثائق:  15

والتقارير واألوراق األخرى المطلوب االحتفاظ بها في المركز الرئيسي للشركة لمدة   والوثائقتحتفظ الشركة بجميع المحاضر  
عشر سنوات على األقل وفق ا لهذه اللوائح. يشمل ذلك تقرير مجلس اإلدارة وتقرير لجنة المراجعة وتقارير المراجعة الداخلية. مع  

أو أي  قائمة مطالبة)مرفوعة أو مهدد برفعها( أو  قضائية، فإن الشركة في حالة وجود أي دعوى  عدم اإلخالل بهذه الفترة
  المطالبةأو   القضائيةاالحتفاظ بها حتى انتهاء الدعوى  يتموالتقارير وغيرها من األوراق،  والوثائقتحقيق يتعلق بتلك المحاضر 

 أو التحقيق الجاري.

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 الرابع البند 
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 المادة  قبل  المادة  بعد

لجنة  عمل تهدف هذة الالئحة والتي تسمى ) الئحة

المراجعة ( إلى رفع مستوى الشفافية في عمل  

اللجنة واعطاء مهام وضوابط للعمل بإستقاللية  

كاملة دون التأثير عليها من أحد في اتخاذ القرارات 

و التوصيات و الرفع لمجلس اإلدارة بما تراه من  

توصيات. و أيضاً مراجعة القوائم المالية و األنظمة 

أوضحت الالئحة كيفية  الداخلية للشركة. و لقد  

 .تشكيل اللجنة و تحديد أعضائها و عدد إجتماعاتهم

 الغرض 

لجنة  عملتهدف هذة الالئحة والتي تسمى ) الئحة 

المراجعة ( إلى رفع مستوى الشفافية في عمل  

وضوابط للعمل بإستقاللية  مهاماللجنة واعطاء  

كاملة دون التأثير عليها من أحد في اتخاذ القرارات 

توصيات و الرفع لمجلس اإلدارة بما تراه من  و ال

توصيات. و أيضاً مراجعة القوائم المالية و األنظمة 

الداخلية للشركة. و لقد أوضحت الالئحة على كيفية 

 تشكيل اللجنة و تحديد أعضائها و عدد إجتماعاتهم.

 

 تمهيد

تشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية  

عدم الممانعة من البنك المركزي السعودي و بعد أخذ  

 توصية من مجلس اإلدارة للجمعية العامة. 

مستقل -1 عضو  المراجعة  لجنة  أو   يرأس 

المجلس خارج  من  إختياره   عضواً  يتم 

بقرار صادر من مجلس اإلدارة، وفي حالة  

األعضاء  يختار  اللجنة  إجتماع  عن  غيابه 

اللجنة  إجتماع  لرئاسة  أحدهم  الحاضرين 

 أن يكون عضو مستقل. على

المراجعة   -2 لجنة  لرئيس  يكون  أن  يجوز  ال 

صلة قرابة أو عالقة مالية أو تجارية مع أي  

 عضو من أعضاء مجلس اإلدارة. 

المراجعة   -3 لجنة  لرئيس  يكون  أن  يجوز  ال 

عالقة مع اإلدارة العليا بالشركة تؤثر على 

 إستقالليته. 

خالل  -4 يعمل  كان  أو  يعمل  لمن  يجوز  ال 

ا أو السنتين  التنفيذية  اإلدارة  في  لماضيتين 

حسابات   مراجع  لدى  أو  للشركة،  المالية 

 الشركة أن يكون عضواً في لجنة المراجعة. 

المراجعة   -5 لجنة  عضو  يكون  ال  أن  يجب 

عضواً في مجلس إدارة أو لجنة مراجعة في  

في  التأمين  مجال  في  تعمل  شركة  أي 

 المملكة العربية السعودية.

لجن -6 عضو  يكون  أن  المراجعة  يجب  ة 

 مستقالً. 

يجب أن ال يكون عضو لجنة المراجعة أحد   -7

األعضاء التنفيذيين أو من موظفي الشركة  

أو مستشاري أو ممثلي أحد األطراف ذوي  

أو   المساهمين  كبار  مثل  بالشركة  العالقة 

من   أو  الموردين  أو  الحسابات  مراجعي 

 عمالء الشركة.

اللجنةتكوين   

 

تشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة 

العادية بعد أخذ عدم الممانعة من الجهات الرقابية و 

 توصية من مجلس اإلدارة للجمعية العامة. 

 

يرأس لجنة المراجعة عضو من مجلس اإلدارة  2-1

يتم إختياره بقرار صادر من مجلس اإلدارة، وفي 

ختار األعضاء  حالة غيابه عن إجتماع اللجنة ي

الحاضرين أحدهم لرئاسة إجتماع اللجنة على أن  

 يكون عضو مجلس إدارة مستقل.

 

ال يجوز أن يكون لرئيس لجنة المراجعة صلة   2-2

قرابة أو عالقة مالية أو تجارية مع أي عضو من  

 أعضاء مجلس اإلدارة. 

 

ال يجوز أن يكون لرئيس لجنة المراجعة   2-3

بالشركة تؤثر على  عالقة مع اإلدارة العليا

 إستقالليته. 

 

ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين  2-4

الماضيتين في اإلدارة التنفيذية أو المالية للشركة،  

أو لدى مراجع حسابات الشركة أن يكون عضواً في  

 لجنة المراجعة. 

 

يجب أن ال يكون عضو لجنة المراجعة عضواً   2-5

عة في أي شركة  في مجلس إدارة أو لجنة مراج

تعمل في مجال التأمين في المملكة العربية 

 السعودية.

 

 يجب أن يكون عضو لجنة المراجعة مستقالً.  2-6

 

يجب أن ال يكون عضو لجنة المراجعة أحد   2-7

األعضاء التنفيذيين أو من موظفي الشركة أو  

 تكوين اللجنة
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لجنة   -8 أعضاء  من  عضو  ألي  يجوز  ال 

أن يخدم بشكل تزامني في لجان  المراجعة  

 مراجعة ألكثر من أربع شركات عامة. 

يجب أن يضمن مجلس اإلدارة أن أعضاء   -9

لجنة المراجعة مؤهلين للوفاء بمسؤولياتهم،  

و أن يمتلك عضوين على األقل بمن فيهم  

رئيس اللجنة خبرات حديثة و ذات صلة في 

 مجال المحاسبة و اإلدارة المالية. 

 

مستشاري او منسوبي أو ممثلي أحد األطراف ذوي  

ار المساهمين أو مراجعي  العالقة بالشركة مثل كب

 الحسابات أو الموردين أو من عمالء الشركة.

 

ال يجوز ألي عضو من أعضاء لجنة   2-8

المراجعة أن يخدم بشكل تزامني في لجان مراجعة  

 ألكثر من أربع شركات عامة.

 

يجب أن يضمن مجلس اإلدارة أن أعضاء  2-9

لجنة المراجعة مؤهلين للوفاء بمسؤولياتهم، و أن  

تلك عضوين على األقل بمن فيهم رئيس اللجنة يم

خبرات حديثة و ذات صلة في مجال المحاسبة و 

 اإلدارة المالية. 

تصوت الجمعية العمومية على الئحة لجنة المراجعة  

لس اإلدارة والتي تحدد بعد إعتمادها من قبل مج

وظيفتها ونطاق عملها وصالحياتها ومهامها والتأكد 

فعالية األنظمة وااللتزام بها على أن ترفع من 

 تقاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارة.

 

نطاق عمل لجنة 

 المراجعة 

تصوت الجمعية العمومية على الئحة لجنة 

المراجعة بعد إعتمادها من قبل مجلس اإلدارة والتي  

تحدد وظيفتها ونطاق عملها وصالحياتها ومهامها  

األنظمة وااللتزام بها على أن  والتأكد من فعالية 

 ترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارة.

نطاق عمل لجنة 

 المراجعة 

تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء على األقل  

وخمسة أعضاء كحد أقصى ويجب أن يكون لديهم 

الخبرة الالزمة، على أن يكون من بينهم عضوين 

على األقل مختصين في الشؤون المالية أو  

المحاسبية، وأن يكون أغلبهم من خارج مجلس 

اإلدارة. ويكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل 

على األقل . و يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة  

عضواً مستقالً  أو عضواً من خارج المجلس ، وال 

يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون عضو في  

 لجنة المراجعة أو رئيس لها.

 

أعضاء لجنة  

 المراجعة 

تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء على األقل  

وخمسة أعضاء كحد أقصى ويجب أن يكون لديهم 

الخبرة الالزمة، على أن يكون من بينهم عضوين 

على األقل مختصين في الشؤون المالية أو  

المحاسبية، وأن يكون أغلبهم من خارج مجلس 

يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة  اإلدارة . 

وال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن   قالً،عضواً مست

 يكون عضو في لجنة المراجعة أو رئيس لها. 

أعضاء لجنة  

 المراجعة 

تبدأ عضوية لجنة المراجعة من تاريخ اختيار 

ث  أعضائها من قبل الجمعية العمومية ولمدة ثال

سنوات وتمتد حتى انتهاء فترة مجلس اإلدارة التي  

تم تحديدها وفق النظام األساس. كما يحق لعضو  

لجنة المراجعة االستقالة شريطة أن يتقدم بطلب  

ها إلى االستقالة مسبقاً قبل شهر من تاريخ سريان

مجلس اإلدارة. وعلى الشركة إشعار البنك المركزي 

السعودي و هيئة السوق المالية و تداول السعودية  

بإستقالة عضو اللجنة وأسباب االستقالة مع تزويد  

البنك المركزي السعودي بصورة من طلب االستقالة 

 خالل خمسة أيام عمل من تاريخ االستقالة.

 

مدة العضوية في 

عةلجنة المراج  

تبدأ عضوية لجنة المراجعة من تاريخ اختيار 

أعضائها من قبل الجمعية العمومية ولمدة ثالث  

سنوات وتمتد حتى انتهاء فترة مجلس اإلدارة التي  

تم تحديدها وفق النظام. كما يحق لعضو لجنة 

المراجعة االستقالة شريطة أن يتقدم بطلب االستقالة 

لى مجلس  مسبقاً قبل شهر من تاريخ سريانها إ

البنك المركزي اإلدارة. وعلى الشركة إشعار 

بإستقالة عضو   هيئة السوق الماليةو السعودي 

البنك المركزي اللجنة وأسباب االستقالة مع تزويد 

بصورة من طلب االستقالة خالل خمسة  السعودي 

 أيام عمل من تاريخ االستقالة.

مدة العضوية في 

 لجنة المراجعة

التجديد للجنة المراجعة أو أحد أعضائها لمدة يجوز 

ثالث سنوات أخرى لمرة واحدة فقط بعد الحصول 

 على عدم ممانعة

تمديد / تجديد  

العضوية في لجنة  

 المراجعة 

يجوز التجديد للجنة المراجعة أو أحد أعضائها لمدة 

ثالث سنوات أخرى لمرة واحدة فقط بعد الحصول 

الكتابية . البنك المركزي السعودي على عدم ممانعة 

باإلستقاللية.شريطة أن يحتفظ أعضائها   

تمديد / تجديد  

العضوية في لجنة  

 المراجعة 
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البنك المركزي السعودي الكتابية . شريطة أن  

 يحتفظ أعضائها باإلستقاللية. 

 

ء مدة  إذا شغر مقعد أحد أعضاء لجنة المراجعة أثنا

العضوية، يعين مجلس اإلدارة وبناء على توصية 

لجنة الترشيحات والمكافآت خالل مدة أقصاها شهر 

من شغور هذا المنصب بعد الحصول على عدم  

ممانعة البنك المركزي السعودي كتابة عضو آخر 

في المركز الشاغر ليكمل مده سلفه. ويجب عرض 

مية. هذا التعيين في أول اجتماع للجمعية العمو  

 

شغور مقعد  

العضوية في لجنة  

 المراجعة 

إذا شغر مقعد أحد أعضاء لجنة المراجعة أثناء مدة  

العضوية، يعين مجلس اإلدارة وبناء على توصية 

خالل مدة أقصاها شهر والمكافآت لجنة الترشيحات 

من شغور هذا المنصب بعد الحصول على عدم  

كتابة عضو آخر   البنك المركزي السعودي ممانعة 

في المركز الشاغر ليكمل مده سلفه. ويجب عرض 

 هذا التعيين في أول اجتماع للجمعية العمومية. 

شغور مقعد العضوية  

 في لجنة المراجعة

عدم  لمجلس اإلدارة بعد الحصول على  -1

ممانعة البنك المركزي السعودي كتابياً، 

الحق بعزل أي من أعضاء لجنة المراجعة 

 في إحدى الحاالت التالية: 

 فقدانه شروط العضوية.  •

ارتكابه مخالفة ألحكام هذه الالئحة أو   •

أحكام نظام مراقبة شركات التأمين 

التعاوني أو الئحته التنفيذية أو أحكام 

ى ذات اللوائح و التعليمات األخر

 العالقة. 

التغيب عن حضور االجتماعات لمدة  •

ثالث جلسات متتالية أو بشكل مستمر  

 دون أي عذر. 

للبنك المركزي السعودي إلغاء عدم  -2

الممانعة على تعيين أي عضو أو أعضاء  

للجنة المراجعة في حال مخالفة أي منهم  

ألحكام هذه الالئحة أو أحكام نظام مراقبة  

ي والئحته التنفيذية  شركات التأمين التعاون

التنفيذية أو أحكام اللوائح و التعليمات  

األخرى ذات العالقة. و أن تتخذ 

االجراءات التي تراها مالئمة في حق 

 الشركة والشخص المعني.

عزل أحد أعضاء  

 لجنة المراجعة

لمجلس اإلدارة الحق بعد الحصول على عدم ممانعة 

كتابياً ، عزل أي من    البنك المركزي السعودي

 أعضاء لجنة المراجعة في إحدى الحاالت التالية: 

ارتكاب عضو لجنة المراجعة ألي  8-1

 مخالفة لألنظمة أو اللوائح ذات الصلة. 

التغيب عن حضور االجتماعات  8-2

متتالية أو بشكل مستمر  لمدة ثالث جلسات 

 دون أي عذر. 

الممانعة  عدم    إلغاء للبنك المركزي السعودي 

على تعيين أي من أعضاء لجنة المراجعة في حال  

مخالفة أي منهم ألحكام هذه الالئحة أو أحكام نظام 

مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية أو 

حق الشركة   في مالئمةتتخذ االجراءات التي تراها 

 والشخص المعني.

 

عزل أحد أعضاء  

 لجنة المراجعة

تُعين لجنة المراجعة أمين سر لها من موظفي  

الشركة للقيام بالمهام اإلدارية، وإعداد وتوثيق  

محاضر اإلجتماعات وأخذ تواقيع األعضاء عليها،  

وجدولة مواعيد اإلجتماعات بالتنسيق مع رئيس  

أمين سر لجنة المراجعة  اللجنة ويجب أن اليكون 

هو نفسه أمين سر مجلس اإلدارة أو أمين ألي لجنة 

أخرى من لجان مجلس اإلدارة. ويستحق أمين السر 

مكافأة تحدد قيمتها بقرار من مجلس اإلدارة عن  

 إنجاز مهامه لكل جلسة.

 

أمين سر لجنة 

 المراجعة 

تُعين لجنة المراجعة أمين سر لها من موظفي  

الشركة للقيام بالمهام اإلدارية، وإعداد المحاضر  

وتوثيقها وأخذ تواقيع األعضاء على تلك المحاضر  

وجدولة مواعيد لجنة المراجعة بالتنسيق مع رئيس  

اللجنة، ويجب أن اليكون أمين سر لجنة المراجعة  

أخرى من  أو ألي لجنة أمين سر مجلس اإلدارة 

. ويستحق أمين السر مكافأة لجان مجلس اإلدارة

تحدد قيمتها بقرار من مجلس اإلدارة عن إنجاز  

 مهامه لكل جلسة.

أمين سر لجنة 

 المراجعة 

 :تشمل مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها مايلي

 التقارير المالية 
 مهام لجنة المراجعة

 :تشمل مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها مايلي

 التقارير المالية  -أ
 مهام لجنة المراجعة
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دراسة القوائم المالية األولية الربع   -1

للشركة قبل عرضها سنوية والسنوية 

على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي الفني و 

التوصية عليها لضمان نزاهتها وعدالتها 

 . وشفافيتها

إبداء الرأي الفني بناء على طلب من   -2

مجلس اإلدارة فيما إذا كان تقرير مجلس 

اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة  

ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات  

ح للمسماهمين والمستثمرين تقييم  التي تتي

المركز المالي للشركة وأدائها و نموذج  

 عملها واستراتجيتها. 

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في   -3

الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس 

 اإلدارة في شأنها.

دراسة أي مسائل مهمه أو غير مألوفة   -4

 تتضمنها التقارير المالية.

المحاسبية المتبعة   التحقق من التقديرات -5

في الشركة وإبداء الرأي والتوصية 

 لمجلس اإلدارة بها.

 

 المراجعة الداخلية

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية    .1

في الشركة، من أجل التحقق من مدى 

 فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات

 التي حددها مجلس اإلدارة.       

الداخلية ووضع تقرير  دراسة نظام الرقابة  .2

 مكتوب عن رأيها وتوصياتها. 

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة   .3

تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات  

 الواردة فيها و مناقشة أسباب عدم

تنفيذ االجراءات التصحيحية مع االدارة       

التنفيذية و توثيقها في محاضر اللجنة و تحديد ما  

 لس االدارةيجب رفعه لمج

 بخصوص ذلك.     

اعتماد الخطة السنوية للمراجعة وإقرارها   .4

 ومتابعة تنفيذها. 

اعتماد الموارد )الداخلية أو الخارجية(   .5

 الالزمة و اعتماد ميزانية إدارة المراجعة.

لتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو عزل   .6

مدير إدارة المراجعة الداخلية بعد الحول  

ك المركزي السعودي على عدم ممانعة البن

 كتابياً. 

التأكد من استقالل إدارة المراجعة الداخلية   .7

أو المراجع الداخلي في أداء مهامهم، 

 والتحقق من عدم وجود أي قيد 

دراسة القوائم المالية األولية الربع  .1

سنوية والسنوية للخليجية العامة قبل 

عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء 

الرأي الفني و التوصية عليها 

 وشفافيتهالضمان نزاهتها وعدالتها 

. 

بداء الرأي الفني بناء على طلب من  .2

مجلس اإلدارة فيما إذا كان تقرير 

مجلس اإلدارة والقوائم المالية  

للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة 

وتتضمن المعلومات التي تتيح  

للمسماهمين والمستثمرين تقييم  

المركز المالي للشركة وأدائها و 

 نموذج عملها واستراتجيتها. 

السياسات المحاسبية المتبعة دراسة  .3

في الشركة وإبداء الرأي والتوصية 

 لمجلس اإلدارة في شأنها.

دراسة أي مسائل مهمه أو غير  .4

 مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

التحقق من التقديرات المحاسبية   .5

المتبعة في الشركة وإبداء الرأي  

 والتوصية لمجلس اإلدارة بها.

 

 الداخليةالمراجعة  -ب

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في   .1

الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في 

 تنفيذ األعمال والمهمات 

 التي حددها  مجلس اإلدارة. 

دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير   .2

 مكتوب عن رأيها وتوصياتها. 

.دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة  3

تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات  

 عدم أسبابالواردة فيها و مناقشة  

تنفيذ االجراءات التصحيحية مع االدارة 

التنفيذية و توثيقها في محاضر اللجنة و تحديد 

 ما يجب رفعه لمجلس االدارة

 بخصوص ذلك.

اجعة وإقرارها  اعتماد الخطة السنوية للمر .4

 ومتابعة تنفيذها. 
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على أعمالهم أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلباً      

 على أعمالهم. 

دراسة خطة المراجعة إلدارة المراجعة   .8

 الداخلية. 

ين الداخليين و التنسيق بين المراجع .9

 الخارجيين.

أي مشاكل رئيسية في التعامل مع اإلدارة   .10

 تكون قد أثرت على أعمال المراجعة.

تحديد قيمة الراتب الشهري والمكافأة  .11

التشجيعية والمكافآت األخرى إلدارة 

المراجعة الدخلية أو المراجع الداخلي بما 

يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة 

 المعتمدة من قبل المجلس.

 

 مراجعي الحسابات 

لتوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة على   .1

تعيين أو إعادة تعيين المحاسبين  

القانونيين الخارجيين، وفصلهم وتحديد 

أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين 

التأكد من استقالليتهم و ضمان تمتع 

المحاسبين القانونيين بالخبرة الالزمة 

 عة أعمال الشركة. لمراج

متابعة أعمال المحاسبين القانونيين،    .2

واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال 

المراجعة التي يكلفوا بها أثناء قيمامهم  

 بأعمال المراجعة. 

التحقق من إستقاللية مراجع الحسبات   .3

وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية 

أعمال المراجعة، مع األخذ في اإلعتبار  

 يير ذات الصلة. القواعد والمعا

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة   .4

 الخارجي وإبداء ملحوظاتها عليها.

دراسة مالحظات مراجع الحسبات  .5

الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ما  

 تم في شأنها. 

مناقشة القوائم المالية السنوية والربع  .6

سنوية األولية مع المراجعين الخارجيين 

 للشركة قبل إصدارها.واإلدارة العليا 

تشمل المواضيع ذات العالقة بين لجنة  .7

المراجعة والمراجعين الخارجيين بحد 

 أدنى اآلتي:

التعديالت  الرئيسية التي   •

تجريها الشركة على سياستها  

 . المحاسبية

اعتماد الموارد )الداخلية أو الخارجية(  .5

 الالزمة و اعتماد ميزانية إدارة المراجعة.

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو عزل   .6

مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع 

البنك الداخلي بعد الحول على عدم ممانعة  

 كتابياً. المركزي السعودي 

التأكد من استقالل إدارة المراجعة الداخلية   .7

أو المراجع الداخلي في أداء مهامهم، والتحقق  

 من عدم وجود أي قيد 

على أعمالهم أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلباً  

 على أعمالهم.

.دراسة خطة المراجعة للمراجعين 8

 الداخليين. 

و . التنسيق بين المراجعين الداخليين 9

 .الخارجيين

مشاكل رئيسية في التعامل مع اإلدارة أي  .10

 تكون قد أثرت على أعمال المراجعة.

تحديد قيمة الراتب الشهري والمكافأة  .11

التشجيعية والمكافآت األخرى إلدارة 

المراجعة الدخلية أو المراجع الداخلي بما 

يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة 

 المعتمدة من قبل المجلس.

 الحسابات مراجعي  -ج

بالموافقة التوصية لمجلس اإلدارة  .1

المحاسبين أو إعادة تعيين تعيين على 

القانونيين، وفصلهم وتحديد أتعابهم، 

ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد 

ضمان تمتع   من استقالليتهم و

المحاسبين القانونيين بالخبرة الالزمة 

 لمراجعة أعمال الشركة. 

متابعة أعمال المحاسبين القانونيين،   .2

واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال 

المراجعة التي يكلفوا بها أثناء  

 قيمامهم بأعمال المراجعة. 

التحقق من إستقاللية مراجع الحسبات   .3

لية وموضوعيته وعدالته، ومدى فعا

أعمال المراجعة، مع األخذ في اإلعتبار  

 القواعد والمعايير ذات الصلة. 

مراجعة خطة مراجع حسابات   .4

 الشركة وإبداء ملحوظاتها عليها. 



    لجنة المراجعة  ة عملالئح

 قبل و بعد          

 

Page 6 of 11 
 

الخالفات الجوهرية مع اإلدارة   •

بشأن أي مسألة تتعلق بحماية  

 الموجودات المستثمرة. 

واللوائح   مخالفات األنظمة •

والتعليمات الصادرة عن  

الجهات اإلشرافية والرقابية أو  

 عدم االلتزام بسياسات

 . وإجراءات الشركة

جوانب القصور في الهيكل  •

العام ألنظمة الرقابة الداخلية  

 . وعملها

األخطاء الجوهرية في البيانات  •

 . المالية

قرارات اإلدارة واألسس التي   •

اعتمد عليها المراجعون 

جيون بشأن عدالة  الخار

التقديرات المحاسبية الحساسة  

مثل المخصصات 

و مبادئ   واالحتياطيات الفنية

ومعايير المحاسبة وقرارت 

اإلفصاح المتعلقة بالمعامالت  

 غير العادية. 

دراسة تقارير مراجع الحسابات  .8

الخارجيين ورفع التوصيات بشأنها 

 لمجلس اإلدارة.

ل مراجعة خطاب اإلدارة المعد من قب  .9

المراجعين ومرئيات إدارة الشركة 

 حولها.

 

 إدارة االلتزام:

التوجيه لمجلس اإلدارة بتعيين وعزل مدير إدارة   .1

االلتزام أو مسؤول االلتزام بعد الحصول على عدم  

 ممانعة البنك المركزي السعودي كتابياً. 

 دراسة خطة االلتزام وإقرارها ومتابعة تنفيذها.  .2

المالحظات الواردة من الجهات الرقابية  مراجعة  .3

واإلشرافية المتعلقة بأي مخالفة للوائح واألنظمة  

وإبداء التوصية لمجلس اإلدارة بإجراءات التصحيح  

 وتقديم التقارير الداعمة لذلك. 

التأكد من استقاللية إدارة االلتزام أو مسؤول  .4

االلتزام في أداء مهامهم، والتحقق من عدم وجود أي  

يد على أعمالهم أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلباً ق

 على أعمالهم.

متابعة التقارير الصادرة عن  البنك المركزي  .5

السعودي والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة  

 ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.

دراسة مالحظات المراجع    .5

القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم 

 في شأنها.

مناقشة القوائم المالية السنوية    .6

ع المراجعين والربع سنوية األولية م

الخارجيين واإلدارة العليا للشركة قبل 

 إصدارها. 

 

تشمل المواضيع ذات العالقة   .7

بين لجنة المراجعة والمراجعين  

 الخارجيين بحد أدنى اآلتي:

 

لتي الرئيسية ا الرئيسةالتعديالت  -أ

 . تجريها الشركة على سياستها المحاسبية

الخالفات الجوهرية مع اإلدارة بشأن  -ب

ألة تتعلق بحماية الموجودات أي مس

 المستثمرة. 

مخالفات األنظمة واللوائح والتعليمات   -ج

الصادرة عن الجهات اإلشرافية والرقابية  

 أو عدم االلتزام بسياسات

 . وإجراءات الشركة

جوانب القصور في الهيكل العام  -د

 . ألنظمة الرقابة الداخلية وعملها

 البيانات الماليةاألخطاء الجوهرية في  -ه

. 

قرارات اإلدارة واألسس التي اعتمد  -و

عليها المراجعون الخارجيون بشأن عدالة  

التقديرات المحاسبية الحساسة مثل 

 . المخصصات واالحتياطيات الفنية

مبادئ ومعايير المحاسبة وقرارت  -ز

اإلفصاح المتعلقة بالمعامالت غير 

 العادية. 

 دراسة تقارير مراجع الحسابات .8

الخارجيين ورفع التوصيات بشأنها 

 لمجلس اإلدارة.

مراجعة خطاب اإلدارة المعد   .9

من قبل المراجعين ومرئيات إدارة 

 الشركة حولها.

 

   د. إدارة االلتزام:
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تحديد قيمة الراتب الشهري والمكافأة التشجيعية  .6

رة االلتزام أو مسؤول والمكافآت األخرى إلدا

االلتزام بما يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة  

 المعتمدة من قبل المجلس.

. دراسة تقارير إدارة اإللتزام أو مسؤول اإللتزام 7

 و رفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة. 

. متابعة الدعاوى القضائية المهمة المرفوعة من  8

إدارة اإللتزام   الشركة أو المرفوعة ضدها مع مدير

أو مسؤول اإللتزام و رفع تقارير دورية بشأنها إلى 

 مجلس اإلدارة. 

 

 التقارير اإلكتوارية:

 

دراسة تقارير الخبير اإلكتواري ورفع  .1

 التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.

كفاية المخصصات واالحتياطات الفنية المعتمدة   .2

 من الخبير اإلكتواري. 

خبير اإلكتواري ذات العالقة  . دراسة تقارير ال3

 بالقوائم المالية.

. ضمان إلتزام الشركة بتطبيق مقترحات و  4

توصيات الخبير اإلكتواري عندما تكون إلزامية 

بموجب اللوائح و التعليمات الصادرة عن البنك   

المركزي السعودي و الجهات اإلشرافية و الرقابية  

          ذات العالقة.  

 

 مهام أخرى: 

يد مكافأت وتعويضات أعضاء لجنة تحد .1

المراجعة وعرضها على الجمعية 

 العمومية للموافقة عليها بعد توصية مجلس

 اإلدارة.

إعداد تقرير يشتمل على تفاصيل أدائها  .2

إلختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها 

في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، 

ويكون متضمن توصياتها ورأيها في مدى 

الرقابة الداخلية والمالية وإدارة  كفاية نظم 

 المخاطر في الشركة. 

تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع  .3

مراجع الحسابات الخارجي، ومع المراجع  

الداخلي، وال يكون االجتماع صحيحاً 

 للجنة إال بحضور عضوين على األقل.

تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية   .4

ة أعمال المراجعين الخارجيين، وإدار

المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي،  

 وإدارة االلتزام أو مسؤول االلتزام.

التوجيه لمجلس اإلدارة بتعيين وعزل   .1

مدير إدارة االلتزام أو مسؤول االلتزام بعد 

البنك المركزي الحصول عل عدم ممانعة 

 كتابيا.  سعوديال

دراسة خطة االلتزام وإقرارها ومتابعة  .2

 تنفيذها.

مراجعة المالحظات الواردة من الجهات  .3

الرقابية واإلشرافية المتعلقة بأي مخالفة 

للوائح واألنظمة وإبداء التوصية لمجلس 

اإلدارة بإجراءات التصحيح وتقديم التقارير 

 الداعمة لذلك. 

استقاللية إدارة االلتزام أو  التأكد من  .4

مسؤول االلتزام في أداء مهامهم، والتحقق من 

 عدم وجود أي قيد على أعمالهم 

 أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلباً على أعمالهم. 

البنك  متابعة التقارير الصادرة عن  .5

والجهات اإلشرافية  المركزي السعودي 

والرقابية ذات العالقة ورفع التوصيات بشأنها  

 جلس اإلدارة.لم

تحديد قيمة الراتب الشهري والمكافأة  .6

التشجيعية والمكافآت األخرى إلدارة االلتزام  

أو مسؤول االلتزام بما يتماشى مع اللوائح  

 الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.

. دراسة تقارير إدارة اإللتزام أو مسؤول  7

اإللتزام و رفع التوصيات بشأنها لمجلس 

  رة. اإلدا

. متابعة الدعاوى القضائية المهمة 8

المرفوعة من الشركة أو المرفوعة ضدها مع  

مدير إدارة اإللتزام أو مسؤول اإللتزام. و 

 رفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس اإلدارة.

  

 هـ. التقارير اإلكتوارية:

دراسة تقارير الخبير اإلكتواري ورفع  .1

 اإلدارة.التوصيات بشأنها لمجلس 

كفاية المخصصات واالحتياطات الفنية  .2

 المعتمدة من الخبيراإلكتواري. 

تقارير الخبير اإلكتواري ذات العالقة   .3

 بالقوائم المالية.

. ضمان إلتزام الشركة بتطبيق مقترحات و  4

توصيات الخبير اإلكتواري عندما تكون  
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ضمان االستخدام األمثل لتقنية المعلومات   .5

وتوفر الضوابط الالزمة للحصول على  

 معلومات وبيانات دقيقة ويعتمد عليها.

دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقييم  .6

 . الموجودات والمالءة المالية للشركة

التأكد من وجود الئحة مكتوبة خاصة   .7

بقواعد السلوك المهني بعد اعتمادها من 

قبل مجلس إدارة الشركة لضمان القيام 

 بأنشطة الشركة بطريقة  عادلة و أخالقية.      

أي مسائل أخرى تطلع عليها لجنة   .8

 . المراجعة وتقع ضمن مسؤوليتها

أي تعديالت على نطاق أعمال المراجعة  .9

 وأسبابها. 

 

إلزامية بموجب اللوائح و التعليمات الصادرة  

المركزي السعودي و الجهات   عن البنك

 اإلشرافية و الرقابية ذات العالقة. 

 

 مهام أخرى: -و

.تحديد مكافأت وتعويضات أعضاء لجنة  1

المراجعة وعرضها على الجمعية العمومية  

 اإلدارة. للموافقة عليها بعد توصية مجلس

.إعداد تقرير يشتمل على تفاصيل أدائها 2

المنصوص عليها في إلختصاصاتها ومهامها 

التنفيذية، ويكون متضمن  نظام الشركات ولوائحه

توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة  

 الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة. 

.تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع 3

حسابات الشركة الخارجي، ومع المراجع الداخلي  

صحيحا للجنة إال  االجتماع للشركة . واليكون

 عضوين عل األقل.  بحضور

.تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال  4

المراجعين الخارجيين، وإدارة المراجعة الداخلية  

وإدارة االلتزام أو مسؤول  أو المراجع الداخلي،

 االلتزام.

المعلومات وتوفر  .ضمان االستخدام األمثل لتقنية5

معلومات    الضوابط الالزمة للحصول على

 عليها.  وبيانات دقيقة ويعتمد

.دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقييم الموجودات  6

 . والمالءة المالية للشركة

. التأكد من توافر الئحة مكتوبة خاصة بقواعد  7

السلوك المهني بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة  

الشركة لضمان القيام بأنشطة الشركة بطريقة 

 أخالقية. عادلة و 

أي مسائل أخرى تطلع عليها لجنة المراجعة  .8

 . وتقع ضمن مسؤوليتها

أي تعديالت على نطاق أعمال المراجعة   .9

 وأسبابها. 

للجنة المراجعة الحق عل سبيل المثال ال الحصر 

 : طلب اآلتي

حق االطالع عل سجالت الشركة  -1

 ووثائقها. 

حق طلب الدعوة إلى إنعقاد الجمعية العامة  -2

للشركة إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو 

صالحيات لجنة  

 المراجعة 

للجنة المراجعة الحق عل سبيل المثال ال الحصر 

 : طلب اآلتي

 حق االطالع عل سجالت الشركة ووثائقها. -أ

حق طلب الدعوة إلى إنعقاد الجمعية العامة -ب

للشركة إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت  

 الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.

صالحيات لجنة  

 المراجعة 
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تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر 

 جسيمة.

حق طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء   -3

 مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.

حق االتصال المباشر بمجلس اإلدارة  -4

واإلدارة التنفيذية العليا في الشركة 

تشارين والمراجعين الداخليين والمس

 والخارجيين

 واألطراف األخرى ذات العالقة بالشركة.

حق االستعانة بأي جهة استشارية من  -5

خارج الشركة للقيام بمهام محددة من أجل  

 مساعدتها في أداء عملها.

حق طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس   -ج

 اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.

دارة واإلدارة حق االتصال المباشر بمجلس اإل-د

التنفيذية العليا في الشركة والمستشارين والمراجعين 

واألطراف األخرى ذات  الداخليين والخارجيين

 العالقة بالشركة. 

حق االستعانة بأي جهة استشارية من خارج  -ه

الشركة للقيام بمهام محددة من أجل مساعدتها في 

 أداء عملها. 

المراجعة اجتماعاتها بشكل تعقد لجنة  -1

دوري عند الضرورة شريطة أن ال تقل  

 عن ستة اجتماعات خالل السنة المالية.

يجب تسجيل محاضر اجتماعات اللجنة   -2

وتوقيع جميع أعضائها وأمين السر 

 وتوضح في السجالت الرسمية. 

يجب أن يوضح محضر اجتماع اللجنة   -3

أسماء الحضور والمواضيع التي تمت  

مناقشتها والمشاورات الهامة وعملية 

التصويت على القرارات. و يجب أن يتم 

تسجيل التصويت بالرفض أو االمتناع  

)مع ذكر األسباب إن وجدت( والقرارت 

التي تم اتخاذها والتحفظات عليها، مع 

إرفاق كافة المستندات التي تم االطالع  

عليها أو اإلشارة إليها في محضر 

 االجتماع. 

زيع محضر االجتماع على يجب تو -4

  15األشخاص المعنيين خالل مدة أقصاها 

 يوماً من تاريخ االجتماع. 

ال يحق ألي شخص بخالف أعضاء لجنة  -5

المراجعة وأمين سر اللجنة حضور 

 اجتماعات اللجنة إال بدعوة

 من لجنة المراجعة وعند الحاجة. 

 

 نصاب إجتماعات لجنة المراجعة

جعة إال بحضور نصف ال ينعقد اجتماع لجنة المرا

 أعضائها على األقل. 

 

إجتماعات لجنة 

 المراجعة 

تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها بشكل دوري عند  -أ

الضرورة شريطة أن ال تقل عن ستة اجتماعات 

 خالل السنة المالية. 

يجب تسجيل محاضر اجتماعات اللجنة وتوقيع  -ب

السجالت جميع أعضائها وأمين السر وتوضح في 

 الرسمية.

يجب أن يوضح محضر اجتماع اللجنة الحضور   -ج

والمواضيع التي تمت مناقشتها والمشاورات الهامة 

ورفضها واالمتناع عنها )مع   وعملية التصويت

 ذكر األسباب إن وجدت( والقرارت التي تم اتخاذها

المستندات التي  والتحفظات عليها، مع إرفاق كافة

محضر  فياإلشارة إليها   تم االطالع عليها أو

 االجتماع. 

يجب توزيع محضر االجتماع على األشخاص   -د

يوماً من تاريخ   15المعنيين خالل مدة أقصاها 

 االجتماع. 

ال يحق ألي شخص بخالف أعضاء لجنة   -ه

المراجعة وأمين سر اللجنة حضور اجتماعات لجنة 

من لجنة المراجعة وعند  المراجعة إال بدعوة

 الحاجة. 
 

 صاب لجنة المراجعةن

نصف ال ينعقد اجتماع لجنة المراجعة إال بحضور 

 على األقل.  أعضائها 

إجتماعات لجنة 

 المراجعة 

يجب على جميع أعضاء لجنة المراجعة المحافظة  

على سرية المواضيع المتعلقة بأعمال اللجنة حتى  

 بعد تركهم العمل في الشركة. 

 السرية

المراجعة المحافظة  يجب على جميع أعضاء لجنة 

على سرية المواضيع المتعلقة بأعمال اللجنة حتى  

 بعد تركهم العمل.

 

 السرية
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ال يجوز أن يكون لعضو لجنة المراجعة   -1

مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في 

 األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. 

ال يجوز لعضو لجنة المراجعة المشاركة  -2

منافسة الشركة أو في أي عمل من شأنه 

المتاجرة في األنشطة التي تزاولها 

الشركة، وللشركة أن تطالبه بالتعويض 

عن أي ضرر لحقها نتيجة لهذا العمل أو 

 التصرف. 

إذا حدث تعارض بين توصيات لجنة  -3

المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، وإذا  

رفض المجلس األخذ بتوصية اللجنة 

له  بتعيين مراجع حسابات للشركة وعز

وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين 

المراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير  

مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها، 

 وسبب عدم أخذه بها. 

 

التعارض بين لجنة 

المراجعة و مجلس 

 اإلدارة

ال يجوز أن يكون لعضو لجنة المراجعة مصلحة   -أ

والعقود التي مباشرة أو غير مباشرة في األعمال 

 تتم لحساب الشركة.

ال يجوز لعضو لجنة المراجعة المشاركة في   -ب

أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو المتاجرة في 

األنشطة التي تزاولها الشركة،   وللشركة أن تطالبه  

بالتعويض عن أي ضرر لحقها نتيجة لهذا العمل أو  

 التصرف. 

المراجعة  إذا حدث تعارض بين توصيات لجنة  -ج

وقرارات مجلس اإلدارة، وإذا رفض المجلس األخذ  

بتوصية اللجنة بتعيين مراجع حسابات للشركة 

وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع 

اإلدارة   الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس

 توصية اللجنة ومبرراتها، وسبب عدم أخذه بها.

تعارض المصالح  

ة و بين لجنة المراجع

 مجلس اإلدارة

يجب على الشركة عدم إصدار أو تجديد  -1

أي وثيقة تأمين ألي من أعضاء لجنة 

المراجعة أو األطراف ذوي العالقة بهم 

قبل دفع األقساط التأمينية المستحقة 

 بالكامل.

إذا تقدم أحد أعضاء لجنة المراجعة  -2

للمطالبة بدفع تعويض لوثيقة تأمين 

التعامل صادرة له عن الشركة، فيجب 

معها وفقاً لالجراءات الواردة في الئحة 

مطالبات العمالء، مع إشعار مدير اإللتزام  

 بأي تعويض مستحق للعضو.

 

معامالت لجنة 

المراجعة المالية مع  

 الشركة

يجب على الشركة عدم إصدار أو تجديد أي وثيقة   -أ

تأمين ألي من أعضاء لجنة المراجعة أو األطراف 

العالقة بهم قبل دفع األقساط التأمينية المستحقة ذوي 

 بالكامل.

إذا تقدم أحد أعضاء لجنة المراجعة للمطالبة   -ب

بدفع تعويض لوثيقة تأمين صادرة له عن الشركة،  

فيجب التعامل معها وفقاً لالجراءات الواردة في  

الئحة مطالبات العمالء، مع إشعار مدير اإللتزام 

 و.بأي تعويض مستحق للعض

معامالت لجنة 

المراجعة المالية مع  

 الشركة

تصدر قرارات لجنة المراجعة باألغلبية،  -1

وفي حال تساوي عدد األصوات يعد  

صوت رئيس لجنة المراجعة مرجحاَ، 

على أن يثبت أمين سر اللجنة آراء جميع  

 . أطراف االجتماع

ال يجوز التصويت على قرارات لجنة  -2

الوكالة عن أحد المراجعة بالنيابة أو 

 األعضاء.

 

قرارات لجنة  

 المراجعة 

تصدر قرارات لجنة المراجعة باألغلبية، وفي -أ

حال تساوي عدد األصوات يعد صوت رئيس لجنة  

المراجعة مرجحاَ، على أن يثبت أمين سر لجنة 

 . المراجعة آراء جميع أطراف االجتماع

المراجعة  ال يجوز التصويت على قرارات لجنة  -ب

 بالنيابة أو الوكالة عن أحد األعضاء.

قرارات لجنة  

 المراجعة 

يكون أعضاء لجنة المراجعة مسؤولين  -1

أمام البنك المركزي السعودي والمساهمين  

ومجلس اإلدارة عن تنفيذ أحكام هذه 

الالئحة، وعن إعداد وتنفيذ خطة عمل 

لجنة المراجعة المعتمدة من قبل مجلس 

 اإلدارة.

مسؤولية لجنة 

 المراجعة 

 

يكون أعضاء لجنة المراجعة مسؤولين أمام  البنك -أ

المركزي السعودي والمساهمين ومجلس اإلدارة 

إعداد وتنفيذ  عن تنفيذ أحكام هذه الالئحة، وعن 

خطة عمل لجنة المراجعة والمعتمدة من قبل مجلس 

 اإلدارة.

مسؤولية لجنة 

 المراجعة 



    لجنة المراجعة  ة عملالئح
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على أعضاء اللجنة أثناء تأدية يجب  -2

مهامهم تقديم مصلحة الشركة على أي  

اعتبارات أخرى قد تؤثر على أعمالهم 

 وقراراتهم.

 

يجب على أعضاء اللجنة أثناء تأدية مهامهم    -ب

تقديم مصلحة الشركة على أي اعتبارات أخرى قد 

 تؤثر على أعمالهم

 وقراراتهم.

 

 مكافأة الحضور 

مكافأة يستحق أعضاء لجنة المراجعة  •

حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة  

لاير سعودي لألعضاء من داخل   1,500

 المجلس.

يستحق أعضاء لجنة المراجعة مكافأة  •

حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة  

لاير سعودي لألعضاء من خارج  3,000

 المجلس.

 

 المكافأة السنوية

يستحق رئيس لجنة المراجعة مكافأة  •

 .لاير سعودي 150,000مقدارها سنوية 

يستحق عضو لجنة المراجعة مكافأة  •

 لاير سعودي. 100,000سنوية مقدارها 

 

 المكافأة 

يستحق رئيس و أعضاء لجنة المراجعة مكافأة 

تحدد قيمتها بموجب سياسة مكافأت أعضاء  حضور

مجلس اإلدارة و اللجان الخاصة بالشركة المعتمدة  

 من الجمعية العامة.

 

يستحق رئيس و أعضاء لجنة المراجعة مكافأة 

سنوية تحدد قيمتها بموجب سياسة مكافأت أعضاء  

مجلس اإلدارة و اللجان الخاصة بالشركة المعتمدة  

 من الجمعية العامة.

 

 مكافأة الحضور   

+ 

 المكافأة السنوية

على مجلس اإلدارة أن يقوم وبشكل سنوي تقييم أداء 

عام وتقييم أداء عمل أعضاء  لجنة المراجعة بشكل 

لجنة المراجعة بشكل خاص وأن يتم حفظ هذا التقييم  

 في سجالت أمين سر اللجنة. 

 

 تقييم لجنة المراجعة

على مجلس اإلدارة أن يتم وبشكل سنوي تقييم أداء 

اء  لجنة المراجعة بشكل عام وتقييم أداء عمل أعض

التقييم  لجنة المراجعة بشكل خاص وأن يتم حفظ هذا 

 في سجالت أمين سر اللجنة. 

تقييم أداء األعضاء 

 لجنة المراجعة

تقوم اللجنة بمراجعة الئحة عملها سنويًا أو حسب  

الحاجة لتقييم كفائتها والتوصية بالتغييرات المناسبة 

 إذا لزم األمر.

 - - مراجعة الئحة العمل 



 
 
 
 
 

 
 

 الخامس البند 

 

  .التصویت على تعدیل الئحة عمل لجنة الترشیحات و المكافأت

 (مرفق) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت  آالمكافالترشیحات و  لجنة عمل  الئحة  
 قبل و بعد 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ت  آالمكافو الترشیحات لجنة عمل الئحة 
 قبل و بعد                

 
 

Page 1 of 6 
 

 

 المادة  قبل  المادة  بعد

- - 

لغرض تطبیق أحكام ھذة الســیاســة، یقصــد بالكلمات  
ـــحة أـمام ـكل   والعـبارات الواردة أدـناه المـعاني الموضــ

 منھا مالم یقض سیاق النص بغیر ذلك.
: الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني (  الشركة

 الخلیجیة العامة ). 
: مجلس إدارة الشـركة الخلیجیة العامة للتأمین المجلس

 التعاوني.
 ھیئة السوق المالیة. الھیئة:

: نظام الشــركات الصــادر بالمرســوم نظام الشــركات
ھـ وتعدیالتھ  ۲۸/۰۱/۱٤۳۷) وتاریخ  ۳الملكي رقم (م/

 ه. ۲٥/۰۷/۱٤۳۹في    ۷۹المرسوم الملكي م/الصادرة ب
النظام األســــاس للشــــركة   نظام الشــــركة األســــاس:

 الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني.
ــرـكات ــرـكات الئـحة حوكـمة الشــ : الئـحة حوكـمة الشــ

  ۲۰۱۷-۱٦-۸الصـادرة عن الھیئة بموجب القرار رقم  
م. و ۱۳/۰۲/۲۰۱۷ه الموافق  ۱٦/۰٥/۱٤۳۸بتـاریخ  

  ٤٥ – ۳س ھیئة الســوق المالیة رقم  المعدلة بقرار مجل
الــمــوافــق   ۱٤۳۹/    ۸/    ۷وتــاریــخ    ۲۰۱۸  – ه 

 م.۲۰۱۸/۲۳/۰٤
 وفقاً ألحكام الـشركة مـساھمي جمعیة :العامة الجمعیة

 الشركة األساس. ونظام الشركات نظام
ســیاســة مكافآت أعضــاء مجلس اإلدارة  الســـیاســـة:

 واللجان واإلدارة التنفیذیة.
الغ والـبدالت واألرـباح وـما في حكمـھا،    المـكاـفآت: المـب

األداء،   ة المرتبطـة ـب ــنوـی ة أو الســ دورـی آت اـل والمكـاـف
ــیرة أو طویلـة األجـل، وأي  والخطط التحفیزیـة قصــ
ــاریف  ــتثـناء النفـقات والمصــ مزاـیا عینـیة أخرى، ـباســ

ة ال ــو الفعلـی ة عن عضــ ــرـك ا الشــ ة التي تتحملـھ معقوـل
 مجلس اإلدارة لغرض تأدیة عملھ.

ــخاص المنوط بھم إدارة عملیات    كبار التنفیذیین: األش
ة  ــتراتیجـی ة، واقتراح القرارات االســ ة الیومـی ــرـك الشــ

 وتنفیذھا، كالرئیس التنفیذي ونوابھ والمدیر المالي.
عضـــو مجلس اإلدارة الذي ال    العضـــو غیر التنفیذي:

ــارك في األعمال یك ــركة وال یش ون متفرغاً إلدارة الش
 الیومیة لھا.

ــو مجلس إدارة غیر تنفیذي العضـــو المســـتقل : عضـ
یتمتع باالـستقالل التام في مركزه وقراراتھ، وال تنطبق  
علیھ أي من عوارض االســـتقالل المنصـــوص علیھا 

 بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الھیئة.

 التعریفات 
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- - 

إعداد ســـیاســـة مكافآت أعضـــاء مجلس تم  -۱
اإلدارة واللـجان واإلدارة التنفـیذـیة وفـقاً لنـظام 
ــركات ولوائحھ التنفیذیة والئحة حوكمة   الشــ
الـشركات الـصادرة عن الھیئة ونظام الـشركة  

 األساس.
اًء على   -۲ اســــة إال بـن ـــی دـیل ـھذه الســ ال یتم تـع

توصــیة من لجنة الترشــیحات والمكافآت وال  
بعد موافقة الجمعیة العامة  یسـري التعدیل إال

ــمن األنظـمة واللوائح   ــرـكة، ـمالم تتضــ للشــ
ــة  ــادرة من الجھات المختص والتعلیمات الص

 غیر ذلك.
 

 تمھید

توضح  .١ ومحددة  واضحة  وإجراءات  معاییر  وضع 
واإلجراءات   والمعاییر  الشروط  الشركة  لمساھمي 
اإلدارة  مجلس  ألعضاء  المكافآت  منح  في  المتبعة 

 وكبار المدیرین التنفیذیین في الشركة. وأعضاء اللجان 
استقطاب األفراد المؤھلین والمختصین وذوي الخبرة   .٢

 للعمل في مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفیذیة.

أھداف السیاسة  
 العامة

وضـــع معاییر وإجراءات واضـــحة ومحددة   -۱
توـضح لمـساھمي الـشركة الـشروط والمعاییر  

منح   ــد  عن ــة  المتبع ــآت  واإلجراءات  ــاف المك
ــاء اللـجان   ــاء مجلس اإلدارة، أعضــ ألعضــ

 وكبار التنفیذیین بالشركة.
اءة  -۲ در من الكـف ــتقطـاب أفراد یتمتعون بـق اســ

درة والخبرة من أجـل العمـل في مجلس  والـق
 اإلدارة واللجان واإلدارة التنفیذیة.

 

 أھداف السیاسة 

الترشیحات  .١ لجنة  توصیة  أساس  على  المكافأة  تكون 
 والمكافآت.

المكافأة عادلة ومتناسبة مع اختصاصات عضو  تكون   .٢
التنفیذیة  السلطة  أو  اللجنة  عضو  أو  اإلدارة  مجلس 
والواجبات والمسؤولیات التي یقوم بھا، باإلضافة إلى  
خالل   لتحقیقھا  اإلدارة  مجلس  حددھا  التي  األھداف 
الشركة  استراتیجیة  مع  یتوافق  بما  المالیة  السنة 

 وأھدافھا.
من المكافآت باألداء طویل المدى   ربط الجزء المتغیر .٣

واإلدارة  واللجان  اإلدارة  مجلس  أعضاء  لتحفیز 
 التنفیذیة إلنجاح الشركة على المدى الطویل.

یتم تحدید المكافآت بناًء على مستوى الوظیفة والمھام   .٤
والمؤھالت  العمل  إلى صاحب  الموكلة  والمسؤولیات 

 والخبرة العملیة والمھارات ومستوى األداء. 
ذا تم تحدید المكافأة بناًء على معلومات غیر دقیقة قدمھا  إ .٥

أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من اللجان أو اإلدارة 
التنفیذیة، فسیتم تعلیق دفع المكافأة أو اتخاذ اإلجراءات  

 الرسمیة الستردادھا إذا تم دفعھا. 
تتناسب المكافآت مع نشاط الشركة والمھارة المطلوبة   .٦

 إلدارتھا. 

قواعد ومعاییر  
 المكافأة 

ــوق  ــركات ونظام الســ دون اإلخالل بأحكام نظام الشــ
ــاس،  ــرـكة األســ الـمالـیة ولوائحـھا التنفـیذـیة ونـظام الشــ

آت أعضـــــاء مجلس   اـف د مـك د تحـدـی اإلدارة یراعى عـن
 واللجان واإلدارة التنفیذیة القواعد والمعاییر التالیة:

ــیة لجنة  -۱ أن تكون المكافآت مبنیة على توصــ
 الترشیحات والمكافآت.

ــبـة مع   -۲ أن تكون المكـافـآت عـادلـة ومتنـاســ
اختـصاـصات عـضو المجلس أو عـضو اللجنة  
ات التي  ــؤولـی ذي واألعمـال والمســ أو التنفـی

ــاـفة   إلى األـھداف یقوم بـھا ویتحملـھا، ـباإلضــ
راد  ـم اـل اإلدارة  ـلس  ـج ـم بــل  ـق ن  ـم حــددة  ـم اـل
ة، وبمـا یحقق   ة المـالـی ـــن تحقیقھـا خالل الســ

 اإلنسجام مع استراتیجیة الشركة وأھدافھا.
ــاألداء   -۳ ب ــآت  ــاف المك من  المتغیر  الجزء  ربط 

ل بغرض ـحث أعضـــــاء   دى الطوـی على الـم
ــة   ــذی التنفی واإلدارة  واللجــان  اإلدارة  مجلس 

 لمدى الطویل.على إنجاح الشركة على ا
ــتوى الوظیـفة،  -٤ تـحدد المـكاـفآت بـناء على مســ

ــاغلھا،  ــؤولیات المنوطة بشــ والمھام والمســ
یــة  ـل ـم ـع اـل رات  ـخـب واـل یــة  ـم ـل ـع اـل ـمؤـھالت  واـل

 والمھارات ومستوى األداء.
دى   -٥ اطر ـل ة المـخ ام مع حجم وطبیـع ـــج اإلنســ

 الشركة.

قواعد ومعاییر  
 منح المكافآت
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مراعاة القطاع الذي تعمل فیھ الشركة وحجمھا وخبرة   .٧
 أعضاء مجلس اإلدارة. 

لجذب  .٨ معقول  بشكل  كافیة  المكافأة  تكون  أن  یجب 
أعضاء   و  اإلدراة  مجلس  أعضاء  واستبقاء  وتحفیز 
والكفاءة  الخبرة  ذوي  التنفیذیین من  والمدیرین  اللجان 

 المناسبة.
مع   .٩ بالتنسیق  المكافآت  تحدید  الترشیحات  یتم  لجنة 

 والمكافآت في التعیینات الجدیدة.
تحدید  في  األخري  الشركات  ممارسات  في  النظر 

 المكافآت.

على   -٦ بنــاًء  قــد تقررت  أن المكــافــأة  إذا تبین 
ا ع دمـھ ة ـق ات غیر دقیـق ــو مجلس معلوـم ضــ

اإلدارة أو أي من اللـجان أو اإلدارة التنفـیذیة، 
فإنھ یتم إیقاف صــــرفھا أو اتخاذ اإلجراءات 
 النظامیة نحو استردادھا في حال تم صرفھا.

أن تكون المكافآت متناـسبة مع نـشاط الـشركة   -۷
 والمھارة الالزمة إلدارتھا.

ھ  -۸ ل فـی ذي تعـم اع اـل ار القـط األـخذ بعین االعتـب
ــرـكة  ــاء مجلس الشــ وحجمـھا وخبرة أعضــ

 اإلدارة.
معقول   -۹ ــكــل  بشــ ــة  كــافی ــآة  المكــاف أن تكون 

الســتقطاب أعضــاء مجلس ولجان وتنفیذیین  
ذوي خبرة وكفاءة مناسبة وتحفیزھم واإلبقاء  

 علیھم.
ــیق مع لجنــة  -۱۰ بــالتنســ یتم تحــدیــد المكــافــآت 

ــات   التعیین ــد  عن ــآت  ــاف والمك ــیحــات  الترشــ
 الجدیدة.

ــ  -۱۱ مم ــار  االعتب في  ــذ  األخ ارســــــات  یراعى 
 الشركات األخرى في تحدید المكافآت.

وأعضاء  .١ رئیس  مكافأة  للشركة  األساس  النظام  یحدد 
مكافآت  دفع  اإلدارة  مجلس  یقترح  و  اإلدارة.  مجلس 
الترشیحات  لجنة  توصیة  على  بناًء  األعضاء 

 العمومیة.والمكافآت. و یتم دفعھا بعد موافقة الجمعیة 
یحق ألعضاء مجلس اإلدارة مبلغ معین أو بدل حضور   .٢

أو نسبة معینة من   أو عینیة  أو فوائد مالیة  اجتماعات 
صافي األرباح. یمكن الجمع بین اثنین أو أكثر من ھذه  

 الفوائد.
ــاء   .٣ ــنویة لرئیس وأعضـ یكون الحد األدنى للمكافأة السـ

  ) اإلدارة مبلغ  الف  ۲۰۰٬۰۰۰مجلس  ــا  مــائت  (   لایر 
ــعودي والحد األعلى مبلغ (  لایر )   ٥۰۰٬۰۰۰لایر سـ

خمـسمائة ألف لایر ـسعودي ـسنویاً نظیر عـضویتھم في  
مجلس اإلدارة ومـشاركتھم في أعمالھ، ـشاملة للمكافآت 
اإلضــافیة في حالة مشــاركة العضــو في أي لجنة من 

 اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة.

سنویة على النحو  یمنح أعضاء لجنة المراجعة مكافأة   .٤
 التالي: 

 

مكافآت أعضاء  
دارة مجلس اإل

 واللجان 

یحدد النظام األـساـسي للـشركة مكافآت رئیس   -۱
ــاء مجلس اإلدارة، حیث یقوم مجلس  وأعضـ
ــاء بناًء على   اإلدارة باقتراح مكافآت األعضـ
توـصیة لجنة الترـشیحات والمكافآت، ومن ثم 
اعتمــاد المكــافــآت بعــد موافقــة الجمعیــة   یتم 

 العامة علیھا.
بلغاً  أن تكون مكافأة أعضـاء مجلس اإلدارة م -۲

معیناً أو بدل حضـور عن الجلسـات أو مزایا  
ــافي   ـــبة معینة من صــ مالـیة أو عینـیة أو نســ
أكثر   أو  إثنین  بین  الجمع  ویجوز  ــاح،  األرب

 من ھذه المزایا.
أن یكون الحد األدنى للمكافأة الـسنویة لرئیس   -۳

)  ۲۰۰٫۰۰۰وأعضـــاء مجلس اإلدارة مبلغ (
األعلى   ــد  والح ــعودي  ســ ألف لایر  ــان  مئت

ما یحصـل علیھ العضـو من مكافآت  لمجموع  
)  ٥۰۰٫۰۰۰ومزایـا مـالیـة أو عینیـة مبلغ (

خمســــمائة ألف لایر ســــعوي ســــنویاً نظیر  
عضـویتھ في مجلس اإلدارة شـاملة للمكافآت 
ــاركة العضــو في أي  اإلضــافیة في حالة مش
ة من مجلس اإلدارة،  ان المنبثـق ة من اللـج لجـن
ــعھا الجھات  ــوابط التي تضـ وذلك وفق الضـ

 ة.المختص
یجب أن تكون مكافأة أعضـاء مجلس اإلدارة  -٤

ـــبة من األرـباح التي تحققـھا   ــتقلین نســ المســ
الشــركة أو أن تكون مبنیة بشــكل مباشــر أو 

 غیر مباشر على ربحیة الشركة.

مكافآت أعضاء  
مجلس اإلدارة 

 واللجان 
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بدالت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان   .٥
 التالیة: 

 
 
 
 

یُدفع لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة و  -٦
اإلدارة أعضاء اللجان بما في ذلك رئیس مجلس 

النفقات الفعلیة التي یتكبدھا لحضور اجتماعات 
مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة عن مجلس  

 اإلدارة، بما في ذلك نفقات السفر واإلقامة.
یجوز منح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  -۷

واللجان على شكل أسھم، بعد استیفاء جمیع  
اللوائح التنظیمیة الموضوعة في ھذا الشأن. في  

الحالة، ستكون قیمة األسھم ھي القیمة ھذه 
 السوقیة في تاریخ االستحقاق.

قد تتنوع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان،   -۸
لتعكس مدى خبرة العضو وكفاءتھ ومھامھ 

 واستقاللیتھ، وعدد االجتماعات التي حضرھا.
في حال قررت الجمعیة العمومیة إنھاء عضویة  -۹

أعضاء مجلس اإلدارة المتغیبین بسبب غیاب  
ثالثة اجتماعات متتالیة لمجلس اإلدارة دون عذر  
مشروع ، فال یستحق العضو أي أجر عن الفترة 

 مبلغ المكافأة  المنصب

لایر   ۱٥۰،۰۰۰مكافأة سنویة  رئیس اللجنة
 سعودي

لایر   ۱۰۰،۰۰۰مكافأة سنویة  عضو اللجنة 
 سعودي

 البدل المقرر  التصنیف 
بدل حضور اجتماعات 

 مجلس اإلدارة
لایر   ٥٬۰۰۰

 سعودي
بدل حضور اللجان المنبثقة 

عن مجلس اإلدارة  
 (ألعضاء مجلس اإلدارة)

لایر   ۱٬٥۰۰
 سعودي

بدل حضور اللجان المنبثقة 
عن مجلس اإلدارة (لغیر 
 أعضاء مجلس اإلدارة) 

لایر   ۳٬۰۰۰
 سعودي

یمنح أعضاء لجنة المراجعة مكافأة سنویة   -٥
 كما یلي: 

 
 مبلغ المكافأة  المنصب

مكافأة ســـنویة وبحد  رئیس اللجنة
مـــبـــلـــغ   أقصــــــى 

ــة  ۷٥٫۰۰۰( ) خمسـ
ــبعون ألف لایر  و سـ

 سعودي 
مكافأة ســـنویة وبحد  عضو اللجنة

مـــبـــلـــغ   أقصــــــى 
ــة  ۷٥٫۰۰۰( ) خمسـ

ــبعون ألف لایر  و سـ
 سعودي

 
بدالت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة  -٦

 واللجان المنبثقة كما یلي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یُدفع لكل عضو من أعضاء المجلس واللجان   -۷
خارجھ) المنبثقة (من أعضاء المجلس أو من  

بـما فیھم رئیس المجلس، قیـمة النفـقات الفعلـیة 
التي یتحملونھا من أجل حضـــور اجتماعات  
المجلس أو اللـجان المنبثقة من مجلس اإلدارة 
اـمة  ــفر واإلـق ــروـفات الســ ا في ذـلك مصــ بـم

 واإلعاشة.
یجوز منح مكافآت ألعضـــاء مجلس اإلدارة  -۸

ــتیفاء   واللجان في شــكل أســھم، وذلك بعد اس
ــوا ة الضــ اـف ة المقررة في ھـذا ـك بط النظـامـی

ــأن، وفي ھذه الحالة تكون القیمة المدخلة   الش
اریخ   د ـت ة عـن ــوقـی ــھم ھي القیمـة الســ لألســ

 االستحقاق.

البدل   التصنیف 
 المقرر 

ــور اجتـماع   ـبدل حضــ
 اإلدارةمجلس 

٥٫۰۰۰  
 لایر

ان   ــور اللـج دل حضــ ـب
ـمـجـلس   ـمن  قــة  ـث ـب ـن ـم اـل
ــاء  (ألعضـــــ اإلدارة 

 المجلس)

۱٫٥۰۰  
 لایر

ان   ــور اللـج دل حضــ ـب
ـمـجـلس   ـمن  قــة  ـث ـب ـن ـم اـل
ــاء  اإلدارة (لغیر أعض

 المجلس)

۳٫۰۰۰  
 لایر
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التي تلي االجتماع األخیر الذي حضره، وعلیھ  
إعادة جمیع المكافآت المدفوعة لھ خالل تلك 

 الفترة.
إذا وجدت لجنة المراجعة أو مجلس اإلدارة أن   -۱۰

المكافأة المدفوعة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة 
مكافأة بناًء على معلومات غیر صحیحة أو  

مضللة مقدمة إلى الجمعیة العمومیة أو مدرجة  
في التقریر السنوي لمجلس اإلدارة، یتعین علیھ 

 إعادتھا إلى الشركة. 

 
 
 
 
 

ــاء مجلس  -۹ أعضـــ یجوز أن تكون مكــافــآت 
اإلدارة واللـجان متفاوتة المقدار بحیث تعكس  
مدى خبرة العضــو واختصــاصــاتھ والمھام 

التي المنوطة بھ واســـتقاللھ وعدد الجلســـات  
 یحضرھا غیرھا من االعتبارات.

ــویة من  -۱۰ إذا قررت الجمعیة العامة إنھاء عض
تغیب من أعضـاء مجلس اإلدارة بسـبب عدم  
الـیة للمجلس  ــوره ثالـثة اجتـماـعات متـت حضــ
دون عذر مشـروع، فال یسـتحق ھذا العضـو 
أي مـكاـفآت عن الفترة التي تلي آخر اجتـماع 
ــره، ویجب علیھ إعادة جمیع المكافآت  حضــ

 لتي صرفت لھ تلك الفترة.ا
أن  -۱۱ ئــة  ـی ـھ اـل أو  اـلـمراـجعــة  ـجنــة  ـل ـل ن  ـی ـب ـت إذا 

ــاء  ــرـفت ألي من أعضــ المـكاـفآت التي صــ
غیر  معلومــات  عـلى  مـبـنیــة  اإلدارة  مـجـلس 
ـصحیحة أو مـضللة تم عرـضھا على الجمعیة 
ــمینھـا تقریر مجلس اإلدارة  العـامـة أو تضــ
الـسنوي، فیجب علیھ إعادتھا للـشركة، ویحق  

 ردھا.للشركة مطالبتھ ب

لجنة   .۱ توصیة  على  بناًء  اإلدارة،  مجلس  یحدد 
الممنوحة   المكافآت  أنواع  والمكافآت،  الترشیحات 
المكافآت  الشركة، مثل  في  التنفیذیین  المدیرین  لكبار 

 الثابتة أو المكافآت المتعلقة باألداء.
سنویة   .۲ مكافآت  التنفیذیین  كبار  تقییم  یمنح  على  بناًء 

األداء باإلضافة إلى المكافآت الثابتة وفقًا لعقود العمل 
 المبرمة معھم. 

یجوز منح المدیرین التنفیذیین مكافآت في شكل أسھم،   .۳
 بعد استیفاء جمیع اللوائح القانونیة في ھذا الصدد. 

یعتمد تقییم أداء كبار المدیرین التنفیذیین بشكل أساسي  .٤
العا خالل  أدائھم  تحقیق  على  في  المھني  وتفاعلھم  م 

 األھداف االستراتیجیة للشركة.
 

مكافآت كبار  
المدیرین  
 التنفیذیین 

یحدد مجلس اإلدارة بناًء على توصـــیة لجنة  -۱
ــیحات والمكافآت أنواع المكافآت التي  الترشـ
ــل   مث ــركــة  الشــ في  ــذیین  التنفی ــار  لكب تمنح 
المرتبطــة  المكــافــآت  ــابتــة أو  الث المكــافــآت 

 باألداء.
ــنویة بناًء  یتم م -۲ نح كبار التنفیذیین مكافآت ســ

على تقییم األداء، باإلضـافة إلى التعویضـات 
والمكافآت الثابتة حـسب عقود العمل المبرمة 

 معھم.
ــكل  -۳ یجوز منح مكافآت لكبار التنفیذیین في ش

أســـھم، وذلك بعد اســـتیفاء كافة الضـــوابط  
ــأن، وفي ـھذه   النـظامـیة المقررة في ـھذا الشــ

یمة المدخلة لألسھم ھي القیمة الحالة تكون الق
 السوقیة عند تاریخ االستحقاق.

یبنى تقییم أداء كبار التنفیذیین بشـكل رئیسـي  -٤
على أدائھم المھني خالل العام ومدى تفاعلھم 
ــة   ــرك الشـــ أھــداف  ق  حـقــی ـت فـي  ي  مـھــن اـل

 االستراتیجیة.

مكافآت كبار  
 التنفیذیین 

تفاصیل یفصح مجلس اإلدارة في تقریره السنوي عن  .۱
والفوائد  والمبالغ  تحدیدھا  وآلیات  المكافآت  سیاسات 
أعضاء   من  عضو  لكل  المدفوعة  والعینیة  المالیة 
مجلس اإلدارة عن أي عمل تنفیذي أو فني أو إداري  

 أو استشاري.
یتم اإلفصاح بدقة و شفافیة وتفصیل في تقریر مجلس   .۲

كانت   (أیاً  المزایا  أو  المنافع  أو  المبالغ  عن  اإلدارة 
التي حصل علیھا أعضاء مجلس   اسمھا)  طبیعتھا و 

اإلفصاح عن 
 المكافآت 

اإلدارة في تقریره السنوي عن  یفصح مجلس  -۱
تفاـصیل الـسیاـسات المتعلقة بالمكافآت وآلیات  
ة   ة والعینـی الـی ا الـم الغ والمزاـی ا والمـب دـھ تحـدـی
ــاء مجلس  ــو من أعضــ الـمدفوعة لـكل عضــ
اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصـــب تنفیذیة  

 أو فنیة أو إداریة أو استشاریة.
ــیل في  -۲ ــفافیة وتفصـ ــاح بدقة و شـ یتم اإلفصـ

ر رـی ـق واإلدارة   ـت جــان  ـل واـل اإلدارة  س  جــل ـم

اإلفصاح عن 
 المكافآت 
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اإلدارة واللجان واإلدارة التنفیذیة بصورة مباشرة أو  
 غیر مباشرة. 

إذا كانت الفوائد عبارة عن أسھم في الشركة، فإن   .۳
القیمة الدفتریة لألسھم ھي القیمة السوقیة في تاریخ  

 االستحقاق. 

ــرة،   ــرة أو غیر مباش ــورة مباش التنفیذیة بص
اً  ا، أـی افع أم مزاـی الغ أم مـن ت مـب اـن ــواء أـك ســ

 كانت طبیعتھا و اسمھا.
ــركة، فتكون   -۳ ــھماً في الش إذا كانت المزایا أس

القیمة المدخلة لألســــھم ھي القیمة الســــوقیة 
 عند تاریخ االستحقاق.

ما   .١ حسب  وإشراف  دوریة  لمراجعة  السیاسة  تخضع 
أي   اللجنة  ترفع  والمكافآت.  الترشیحات  لجنة  تطلبھ 
یتولى  الذي  اإلدارة  مجلس  إلى  مقترحة  تعدیالت 
العمومیة   للجمعیة  بھا  التوصیة  و  التعدیالت  مراجعة 

 العتمادھا.
مجلس   .٢ من  توصیة  على  بناًء  السیاسة  ھذه  تعدیل  عند 

ة ساریة بمجرد اعتمادھا من قبل  اإلدارة، تصبح الالئح
 الجمعیة العمومیة. 

بشأنھ  .٣ الالئحة یطبق  في ھذه  بشأنھ نص  یرد  مالم  كل 
األساس  الشركة  ونظام  ولوائحھ  الشركات  نظام 
والقرارات الصادرة من الجھات المختصة فیما یتعلق  

 .بھذه الالئحة

مراجعة  
 السیاسة

تخضـع الـسیاـسة للمراجعة واإلـشراف بصـفة  -۱
د الحاجة من قبل لجنة الترشــیحات دوریة عن

والمكافآت، ویتم عرض أي تعدیالت مقترحة  
الــذي   اللجنــة على مجلس اإلدارة،  قبــل  من 
یقوم بدراســة ومراجعة التعدیالت ویوصــي  

 بھا للجمعیة العامة للمساھمین العتمادھا.
یتم اعتماد تعدیل ھذه السـیاسـة بموجب قرار   -۲

اـمة للمســــاھمین   ة الـع ة على  الجمعـی الموافـق ـب
التعدیل بناًء على توـصیة من مجلس اإلدارة، 
وتكون الالئحة نافذة بمجرد اعتمادھا من قبل 

 الجمعیة العامة.
ة   -۳ ذه الالئـح ھ نص في ـھ الم یرد بشـــــأـن ل ـم ـك

یطبق بشــأنھ نظام الشــركات ولوائحھ ونظام  
الشـــركة األســـاس والقرارات الصـــادرة من 

 .الجھات المختصة فیما یتعلق بالالئحة

المراجعة  
 والنفاذ 

 



 
 
 
 
 

 

 البند السادس 

 

   .التصویت على تعدیل الئحة عمل لجنة إدارة المخاطر

 (مرفق) 
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 المادة قبل  المادة بعد

تنص الئحة عمل لجنة إدارة المخاطر على  
الصالحیات والمسؤولیات المحددة التي فوضھا 

مجلس اإلدارة إلى لجنة إدارة المخاطر ("اللجنة")  
 المبادئ التوجیھیة لعمل اللجنة. وتنص على 

تصف الئحة العمل بالتفصیل الغرض والتكوین 
والمسؤولیات الرئیسیة للجنة. و یجب أن تلتزم 

اللجنة بالسیاسات والممارسات على النحو 
المنصوص علیھا في الالئحة للوفاء بفعالیة  

 بمسؤولیاتھا تجاه الشركة ومساھمیھا. 

 الغرض 

إدارة المخاطر ھو مساعدة مجلس الغرض من لجنة 
اإلدارة في أداء مسؤولیاتھ بكل یسر من خالل تحلیل 

وصفي للمخاطر، واإلشراف على خطة إدارة  
المخاطر الخاصة بالشركة وتطبیقھا على ضوء 

استراتجیة الشركة التي تم اعتمادھا من قبل مجلس 
 اإلدارة.

 الغرض من اللجنة 

- - 

بتشكیل لجنة إدارة المخاطر وفقاً قام مجلس اإلدارة 
لالئحة إدارة مخاطر التأمین الصادرة عن المؤسسة. 

حیث تقوم لجنة إدارة المخاطر بمساعدة مجلس 
اإلدارة واللجان المنبثقة عنھ في أداء مھام إدارة 

 المخاطر.

 تكوین اللجنة

یتمثل الدور الرئیسي للجنة في مساعدة مجلس 
راف على إدارة المخاطر  اإلدارة في مسؤولیات اإلش

یجب أن تقوم الشركة بتقییم و إدارة و مراقبة 
المخاطر على أساس مستمر و تشمل المسؤولیات  

من الئحة حوكمة  ۱۱٦الرئیسیة للجنة اآلتي (المادة 
من   ۷۱الشركات للبنك المركزي السعودي و المادة 

 الئحة حوكمة الشركات التابعة لھیئة السوق المالیة):
نفیذ إستراتیجیة وسیاسات شاملة وضع و ت -۱

إلدارة المخاطر بما یتوافق مع استراتیجیة  
الشركة و مع طبیعة وحجم أنشطة الشركة  

ومراقبة تنفیذھا ومراجعتھا وتحدیثھا بناًء على 
 عوامل التغییر الداخلیة والخارجیة للشركة. 

وضع و تطویر سیاسات وإجراءات فعالة  -۲
قیاس ومراقبة إلدارة المخاطر لتحدید وتقییم و

 المخاطر وتخفیفھا. 
مراقبة ملف مخاطر الشركة و تحدید المخاطر  -۳

التي قد تواجھھا الشركة و التوصیة بإجراءات 
للتخفیف منھا و السیطرة على ھذه   تصحیحیة

المخاطر والحفاظ على مستوى مقبول منھا  
 والتأكد من أنھا ال تتجاوز ھذا المستوى.  

وضع خطة الطوارئ و استمراریة األعمال بما  -٤
یتوافق إسترتیجیة الشركة. و التأكد من 

استمراریة أنشطتھا بنجاح وتحدید المخاطر 
 تالیة. ال ) شھراً ۱۲التي تھدد وجودھا خالل (

 
اإلشراف على نظام إدارة المخاطر في الشركة   -٥

وتقییم فاعلیة أنظمة وآلیات تحدید ومراقبة 

األدوار الرئیسیة 
 - - للجنة 
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المخاطر التي تھدد الشركة لتحدید مجاالت  
 القصور فیھا.

التقییم المنتظم لقدرة الشركة على تحمل  -٦
المخاطر والتعرض لمثل ھذه المخاطر (على  

 ط).سبیل المثال، من خالل اختبارات الضغ
إعداد تقاریر مفصلة عن التعرض للمخاطر  -۷

واإلجراءات الموصي بھا إلدارة ھذه المخاطر 
 وعرضھا على مجلس اإلدارة.

التنسیق مع اإلدارة العلیا لضمان فعالیة وكفاءة   -۸
نظام إدارة المخاطر و تقدیم التوصیات إلى 

 مجلس اإلدارة بشأنھا. 
ضمان توفر الموارد واألنظمة الكافیة إلدارة  -۹

 المخاطر.
مراجعة الھیكل التنظیمي إلدارة المخاطر  -۱۰

وتقدیم التوصیات بشأنھا قبل اعتمادھا من قبل 
 مجلس اإلدارة.

التحقق من استقاللیة موظفي إدارة المخاطر  -۱۱
 عن األنشطة التي قد تعرض الشركة للمخاطر.

التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر یفھمون  -۱۲
ویسعون إلى زیادة  المخاطر التي تھدد الشركة 

 الوعي بثقافة المخاطر. 
مراجعة أي موضوعات تثیرھا اللجنة والتي قد   -۱۳

 تؤثر على إدارة مخاطر الشركة. 
 

- - 

 
وافق مجلس اإلدارة على سیاسات واجراءات لجنة 
إدارة المخاطر والتي تحدد وظیفتھا ونطاق عملھا  

ومھامھا. كما یمكن الرجوع إلى  وصالحیاتھا 
السیاسات واالجراءات بالتفصیل من خالل االطالع 

 على سیاسات واجراءات لجنة إدارة المخاطر.
 

نطاق عمل إدارة  
 المخاطر 

 
) أعضاء على األقل. یجب ۳تتألف اللجنة من ثالثة (

أن یكون لدى أعضاء اللجنة المعرفة المالیة وإدارة  
المناسبة. و یجب أن یكون رئیس اللجنة المخاطر 

عضوا غیر تنفیذي. یوصى مجلس اإلدارة بقواعد 
اختیار أعضاء اللجنة ومدة عضویتھم وطریقة 

 عملھم العتمادھا من قبل الجمعیة العمومیة. 
 

 عضویة اللجنة 

تتكون لجنة إدارة المخاطر على األقل من ثالثة 
اللجنة من أعضاء على األقل ویتم اختیار رئیس 

 لجنة إدارة المخاطر عضو غیر بینھم. و یرأس
یختار  اللجنة اجتماع عن غیابة حالة وفي تنفیذي،

 .اللجنة اجتماع لرئاسة أحدھم الحاضرین األعضاء

أعضاء لجنة إدارة  
 المخاطر 

تبدأ العضویة في لجنة إدارة المخاطر مع بدء دورة  
لس  المجلس ولمدة ثالث سنوات حتى نھایة فترة مج

 .للنظام األساساإلدارة التي تم تحدیدھا وفقاً 
 مدة اللجنة 

تبدء عضویة اللجنة التنفیذیة من تاریخ اختیار 
أعضائھا من قبل الجمعیة العمومیة ولمدة ثالث  

سنوات وتمتد حتى انتھاء فترة مجلس اإلدارة التي تم  
 تحدیدھا وفق النظام.

مدة العضویة في 
لجنة إدارة  

 المخاطر 
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ترشیح رئیس اللجنة من قبل مجلس اإلدارة من یتم 
 بین أعضاء مجلس اإلدارة غیر التنفیذیین. 

 یتولى رئیس اللجنة المھام التالیة:
إدارة واجبات ومسؤولیات وأنشطة اللجنة   -۱

 بشكل فعال.
صیاغة جدول أعمال و تحدید مواعید   -۲

اجتماعات اللجنة بالتشاور مع أعضاء اللجنة  
 اآلخرین.

و اتخاذ القرار و الموافقة بشأن  مراجعة و / أ -۳
الطلبات المقدمة من أعضاء اللجنة اآلخرین،  

وموظفي الشركة و / أو أي طرف ثالث 
للمشاركة في اجتماعات اللجنة، كلما اقتضت 

 الضرورة ذلك. 
التأكد من التوثیق المناسب ألنشطة وقرارات   -٤

اللجنة، والقیام بالمتابعة الالزمة حسب 
 االقتضاء.

ریر دوریة عن أنشطة اللجنة، وكذلك إعداد تقا -٥
المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجھ الشركة  

في التقریر السنوي لمجلس اإلدارة لعرضھا 
 على مجلس اإلدارة والجمعیة العمومیة. 

 - - رئیس اللجنة

تعین اللجنة أمین سر لھا ألداء المھام التالیة ویكون 
األعمال مسؤوالً عن تزوید األعضاء بجدول 

 المسبق:
تحدید مواعید االجتماعات بالتنسیق مع رئیس   -۱

 اللجنة. 
 تقدیم جدول أعمال اجتماعات أعضاء اللجنة.  -۲
إرسال جمیع الوثائق المتعلقة بأي مناقشة خالل  -۳

 أیام عمل قبل اجتماع اللجنة.  ۱۰
أن یتضمن  -٤ الذي یجب  االجتماع  إعداد محضر 

والتاری والقرارات  والمداوالت  خ المناقشات 
لألعضاء   القانوني  والنصاب  والمكان  والوقت 

 واإلجراءات المتخذة في كل اجتماع.
سجل   -٥ في  اللجنة  اجتماعات  بمحاضر  االحتفاظ 

أعضاء  جمیع  موافقة  على  والحصول  خاص 
 .اللجنة علیھا

أعضاء  -٦ جمیع  على  المعتمدة  المحاضر  توزیع 
 .اللجنة

 أمین سر اللجنة

تعین اللجنة أمین سر خالل المدة المحددة  -۱
 لھا. 

یتولى أمین السر تزوید األعضاء  -۲
باالخطارات المسبقة، وإرسال جداول  
االجتماعات والمستندات ذات الصلة  

أیام عمل قبل   ۱۰وضمان استالمھا خالل 
 اجتماع اللجنة.

أمین سر لجنة 
 إدارة المخاطر 

- - 

بالشركة دور تحدد الئحة الحوكمة الخاصة 
ودون اإلخالل بأي  .ومسؤولیات لجنة إدارة المخاطر

متطلبات رقابیة أو إشرافیة أخرى، تشمل واجبات  
لجنة إدارة المخاطر على سبیل المثال ال الحصر ما 

  -یلي :
تحدید المخاطر التي قد تتعرض لھا الشركة  -١

والمحافظة على مستوى مقبول من 
 المخاطرة للشركة. 

مھام لجنة إدارة  
 المخاطر 
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ظام إدارة المخاطر اإلشراف على ن -٢
 بالشركة وتقییم فعالیتھ. 

 المخاطر إلدارة شاملة استراتیجیة وضع -٣
 بناءً  وتحدیثھا ومراجعتھا ومتابعة تنفیذھا

 والخارجیة المتغیرات الداخلیة على
 للشركة. 

 مراجعة سیاسات إدارة المخاطر. -٤
إعادة تقییم قدرة الشركة على تحمل  -٥

(من المخاطر وتعرضھا لھا بشكل دوري 
خالل إجراء اختبارات التحمل على سبیل 

 المثال).
رفع تقاریر مفصلة إلى مجلس اإلدارة حول   -٦

التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة 
 إلدارة ھذه المخاطر.

تقدیم التوصیات للمجلس حول المسائل  -٧
 .المتعلقة بإدارة المخاطر

 

اجتماع للجنة من یتكون النصاب القانوني ألي  -۱
عضوین على األقل یحضران جسدیًا أو من 

 .لتقنیة الحدیثةخالل وسائل ا
مرات في السنة ( مرة واحدة  ٤تجتمع اللجنة  -۲

 على األقل كل ثالثة أشھر) وحسب الحاجة. 
یُِعد أمین سر اللجنة جدول أعمال االجتماع   -۳

لجمیع األعضاء وبالتشاور مع الرئیس،  
ء اإلدارة ویصدر دعوات لغیر أعضا

 واألطراف األخرى التي تراھا مناسبة.
یوزع جدول أعمال االجتماع وجمیع الوثائق   -٤

والتقاریر ذات الصلة على أعضاء اللجنة قبل  
 أي اجتماع بفترة كافیة. 

یتم عقد االجتماع وفقًا لجدول األعمال، ویقوم أمین  
 سر اللجنة بتسجیل محضر االجتماع.  

 

 اجتماعات اللجنة

تعقد لجنة إدارة المخاطر اجتماعاتھا بشكل  -١
دوري عند الضرورة شریطة أال تقل عن 

 اربعة اجتماعات خالل السنة المالیة. 
یجب تسجیل محاضر اجتماعات اللجنة   -٢

وتوقیع رئیس اللجنة وأمین السر علیھا في 
 السجالت الرسمیة. 

یجب أن یوضح محضر اجتماع اللجنة   -٣
مناقشتھا  الحضور والمواضیع التي تمت 

والمشاورات الھامة وعملیة التصویت  
ورفضھا واالمتناع عنھا (مع ذكر األسباب  

إن وجدت) والقرارت التي تم اتخاذھا 
والتحفظات علیھا، مع إرفاق كافة 

المستندات التي تم االطالع علیھا أو 
 اإلشارة إلیھا إلى محضر االجتماع. 

یجب توزیع محضر االجتماع على  -٤
  ۱٥ین خالل مدة أقصاھا األشخاص المعنی

 یوماً من تاریخ االجتماع. 
 

اجتماعات لجنة 
 إدارة المخاطر 

تسعى اللجنة عادة إلى التوصل إلى توافق في اآلراء 
بشأن المسائل التي تمت مناقشتھا. و إذا تعذر 

التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن بند من بنود  
التصویت. جدول األعمال، یدعو رئیس اللجنة إلى 

تتخذ اللجنة قراراتھا باألغلبیة البسیطة ویسجل أمین  
سر اللجنة النتائج فوًرا مقابل ھذا البند في محضر  

 االجتماع. 

 - - قرارات اللجنة 
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 مكافأة الحضور: 
لایر سعودي   ۱٥۰۰یحق لكل عضو الحصول على  

مقابل حضور كل جلسة من اجتماعات لجنة إدارة 
 المخاطر.

 المكافأة 
لایر سعودي مقابل   ۱٫٥۰۰یستحق كل عضو 

الحضور عن كل جلسة الجتماعات لجنة إدارة  
 المخاطر.

 مكافأة الحضور 

یتم عرض نسخة من جمیع محاضر اجتماعات 
اللجنة والقرارات في االجتماع التالي لمجلس  

 اإلدارة.
 - - إعداد التقاریر 

على جمیع أعضاء اللجنة الحفاظ على سریة  
الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة حتى بعد تركھم  

 العمل في الشركة. 
 - - السریة

 



 
 
 
 
 

 
 

 السابع البند 

 

 التصویت على تعدیل سیاسة التعویضات و المكافأت ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفیذیة.  

 (مرفق) 
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 المادة  قبل  المادة  بعد

- - 

لغرض تطبیق أحكام ھذة السیاسة، یقصد بالكلمات  
والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منھا  

 مالم یقض سیاق النص بغیر ذلك.
الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني (  الشركة: 

 الخلیجیة العامة). 
الخلیجیة العامة للتأمین : مجلس إدارة الشركة المجلس

 التعاوني. 
 ھیئة السوق المالیة.الھیئة: 

: نظام الشركات الصادر بالمرسوم نظام الشركات
ھـ وتعدیالتھ  ۲۸/۰۱/۱٤۳۷) وتاریخ ۳الملكي رقم (م/

 ه. ۱٤۳۹/ ۰۷/ ۲٥في   ۷۹الصادرة بالمرسوم الملكي م/ 
النظام األساس للشركة الخلیجیة   نظام الشركة األساس:

 تأمین التعاوني. العامة لل
: الئحة حوكمة الشركات  الئحة حوكمة الشركات

  ۲۰۱۷-۱٦-۸الصادرة عن الھیئة بموجب القرار رقم 
م. و  ۱۳/۰۲/۲۰۱۷ه الموافق  ۱٤۳۸/ ۱٦/۰٥بتاریخ 

  - ٤٥ - ۳المعدلة بقرار مجلس ھیئة السوق المالیة رقم  
ه الموافق  ۱٤۳۹/   ۸/  ۷وتاریخ  ۲۰۱۸

 م. ۲۰۱۸/۲۳/۰٤
 وفقاً ألحكام الشركة مساھمي جمعیة :ةالعام الجمعیة

 الشركة األساس. ونظام الشركات نظام
سیاسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  السیاسة:

 واللجان واإلدارة التنفیذیة.
المبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمھا،   المكافآت:

والمكافآت الدوریة أو السنویة المرتبطة باألداء،  
والخطط التحفیزیة قصیرة أو طویلة األجل، وأي مزایا  

عینیة أخرى، باستثناء النفقات والمصاریف الفعلیة 
المعقولة التي تتحملھا الشركة عن عضو مجلس اإلدارة  

 لغرض تأدیة عملھ. 
األشخاص المنوط بھم إدارة عملیات  لتنفیذیین:كبار ا

الشركة الیومیة، واقتراح القرارات االستراتیجیة 
 وتنفیذھا، كالرئیس التنفیذي ونوابھ والمدیر المالي. 

عضو مجلس اإلدارة الذي ال   العضو غیر التنفیذي:
یكون متفرغاً إلدارة الشركة وال یشارك في األعمال 

 الیومیة لھا.
: عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي یتمتع  قلالعضو المست

باالستقالل التام في مركزه وقراراتھ، وال تنطبق علیھ 
أي من عوارض االستقالل المنصوص علیھا بالئحة 

 حوكمة الشركات الصادرة عن الھیئة. 
 

 التعریفات 
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- - 

تم إعداد سیاسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   -۱
ام الشركات واللجان واإلدارة التنفیذیة وفقاً لنظ

ولوائحھ التنفیذیة والئحة حوكمة الشركات 
 الصادرة عن الھیئة ونظام الشركة األساس.

ال یتم تعدیل ھذه السیاسة إال بناًء على توصیة   -۲
من لجنة الترشیحات والمكافآت وال یسري  

التعدیل إال بعد موافقة الجمعیة العامة للشركة،  
مالم تتضمن األنظمة واللوائح والتعلیمات  
 الصادرة من الجھات المختصة غیر ذلك.

 

 تمھید

وضع معاییر وإجراءات واضحة ومحددة توضح  .١
لمساھمي الشركة الشروط والمعاییر واإلجراءات  
المتبعة في منح المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة 

التنفیذیین في  المدیرینوأعضاء اللجان وكبار 
 الشركة. 

استقطاب األفراد المؤھلین والمختصین وذوي  .٢
واللجان واإلدارة الخبرة للعمل في مجلس اإلدارة 

 التنفیذیة. 
 

أھداف السیاسة  
 العامة

وضع معاییر وإجراءات واضحة ومحددة  -۱
توضح لمساھمي الشركة الشروط والمعاییر  

واإلجراءات المتبعة عند منح المكافآت 
ألعضاء مجلس اإلدارة، أعضاء اللجان وكبار 

 التنفیذیین بالشركة.
استقطاب أفراد یتمتعون بقدر من الكفاءة   -۲

لقدرة والخبرة من أجل العمل في مجلس وا
 اإلدارة واللجان واإلدارة التنفیذیة.

 

أھداف  
 السیاسة

تكون المكافأة على أساس توصیة لجنة الترشیحات  .١
 والمكافآت.

تكون المكافأة عادلة ومتناسبة مع اختصاصات  .٢
عضو مجلس اإلدارة أو عضو اللجنة أو السلطة  

والمسؤولیات التي یقوم بھا،  التنفیذیة والواجبات 
باإلضافة إلى األھداف التي حددھا مجلس اإلدارة 

لتحقیقھا خالل السنة المالیة بما یتوافق مع 
 استراتیجیة الشركة وأھدافھا. 

ربط الجزء المتغیر من المكافآت باألداء طویل   .٣
المدى لتحفیز أعضاء مجلس اإلدارة واللجان  

ة على المدى  واإلدارة التنفیذیة إلنجاح الشرك
 الطویل.

یتم تحدید المكافآت بناًء على مستوى الوظیفة  .٤
والمھام والمسؤولیات الموكلة إلى صاحب العمل 
والمؤھالت والخبرة العملیة والمھارات ومستوى 

 األداء. 
إذا تم تحدید المكافأة بناًء على معلومات غیر دقیقة   .٥

قدمھا أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من اللجان  
اإلدارة التنفیذیة، فسیتم تعلیق دفع المكافأة أو أو 

 اتخاذ اإلجراءات الرسمیة الستردادھا إذا تم دفعھا.
تتناسب المكافآت مع نشاط الشركة والمھارة  .٦

 المطلوبة إلدارتھا.
مراعاة القطاع الذي تعمل فیھ الشركة وحجمھا   .٧

 وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة.

ومعاییر  قواعد 
 المكافأة 

دون اإلخالل بأحكام نظام الشركات ونظام السوق  
المالیة ولوائحھا التنفیذیة ونظام الشركة األساس، 
یراعى عند تحدید مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 واللجان واإلدارة التنفیذیة القواعد والمعاییر التالیة:
أن تكون المكافآت مبنیة على توصیة لجنة   -۱

 الترشیحات والمكافآت. 
أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع  -۲

اختصاصات عضو المجلس أو عضو اللجنة  
أو التنفیذي واألعمال والمسؤولیات التي یقوم  
بھا ویتحملھا، باإلضافة إلى األھداف المحددة  

من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقیقھا خالل  
السنة المالیة، وبما یحقق اإلنسجام مع 

 راتیجیة الشركة وأھدافھا. است
ربط الجزء المتغیر من المكافآت باألداء على  -۳

المدى الطویل بغرض حث أعضاء مجلس 
اإلدارة واللجان واإلدارة التنفیذیة على إنجاح 

 الشركة على المدى الطویل.
تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظیفة،  -٤

والمھام والمسؤولیات المنوطة بشاغلھا،  
علمیة والخبرات العملیة والمؤھالت ال

 والمھارات ومستوى األداء.
اإلنسجام مع حجم وطبیعة المخاطر لدى   -٥

 الشركة. 
إذا تبین أن المكافأة قد تقررت بناًء على   -٦

معلومات غیر دقیقة قدمھا عضو مجلس 
اإلدارة أو أي من اللجان أو اإلدارة التنفیذیة،  

قواعد ومعاییر  
 منح المكافآت
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عقول لجذب یجب أن تكون المكافأة كافیة بشكل م .٨
وتحفیز واستبقاء أعضاء مجلس اإلدراة و أعضاء  

اللجان والمدیرین التنفیذیین من ذوي الخبرة 
 والكفاءة المناسبة. 

یتم تحدید المكافآت بالتنسیق مع لجنة الترشیحات  .٩
 والمكافآت في التعیینات الجدیدة.

النظر في ممارسات الشركات األخري في تحدید  .١٠
 المكافآت.

 

فإنھ یتم إیقاف صرفھا أو اتخاذ اإلجراءات 
 یة نحو استردادھا في حال تم صرفھا.النظام

أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة   -۷
 والمھارة الالزمة إلدارتھا.

األخذ بعین االعتبار القطاع الذي تعمل فیھ   -۸
الشركة وحجمھا وخبرة أعضاء مجلس 

 اإلدارة.
أن تكون المكافآة كافیة بشكل معقول  -۹

الستقطاب أعضاء مجلس ولجان وتنفیذیین  
خبرة وكفاءة مناسبة وتحفیزھم واإلبقاء  ذوي 

 علیھم.
یتم تحدید المكافآت بالتنسیق مع لجنة  -۱۰

 الترشیحات والمكافآت عند التعیینات الجدیدة.
یراعى األخذ في االعتبار ممارسات الشركات  -۱۱

 األخرى في تحدید المكافآت.

رئیس وأعضاء یحدد النظام األساس للشركة مكافأة  .١
مجلس اإلدارة. و یقترح مجلس اإلدارة دفع مكافآت 

األعضاء بناًء على توصیة لجنة الترشیحات  
والمكافآت. و یتم دفعھا بعد موافقة الجمعیة 

 العمومیة. 
یحق ألعضاء مجلس اإلدارة مبلغ معین أو بدل   .٢

حضور اجتماعات أو فوائد مالیة أو عینیة أو نسبة  
ح. یمكن الجمع بین اثنین أو  معینة من صافي األربا

 أكثر من ھذه الفوائد.
یكون الحد األدنى للمكافأة السنویة لرئیس وأعضاء   .٣

لایر ) مائتا الف  ۲۰۰٬۰۰۰مجلس اإلدارة مبلغ ( 
لایر  ٥۰۰٬۰۰۰لایر سعودي والحد األعلى مبلغ ( 

) خمسمائة ألف لایر سعودي سنویاً نظیر 
ي  عضویتھم في مجلس اإلدارة ومشاركتھم ف

أعمالھ، شاملة للمكافآت اإلضافیة في حالة مشاركة  
العضو في أي لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس  

 اإلدارة.
یمنح أعضاء لجنة المراجعة مكافأة سنویة على  .٤

 النحو التالي: 
 

 
بدالت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة  -٥

 واللجان التالیة: 

 مبلغ المكافأة  المنصب
مكافأة سنویة  رئیس اللجنة

لایر  ۰۰۰،۱٥۰
 سعودي

مكافأة سنویة  عضو اللجنة 
لایر  ۰۰۰،۱۰۰

 سعودي

مكافآت أعضاء  
مجلس اإلدارة 

 واللجان 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان  -أ
 

یحدد النظام األساسي للشركة مكافآت رئیس   -۱
وأعضاء مجلس اإلدارة، حیث یقوم مجلس 

األعضاء بناًء على اإلدارة باقتراح مكافآت 
توصیة لجنة الترشیحات والمكافآت، ومن ثم  

یتم اعتماد المكافآت بعد موافقة الجمعیة العامة 
 علیھا.

أن تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مبلغاً   -۲
معیناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزایا  

مالیة أو عینیة أو نسبة معینة من صافي  
ن أو أكثر من األرباح، ویجوز الجمع بین إثنی

 ھذه المزایا.
أن یكون الحد األدنى للمكافأة السنویة لرئیس   -۳

)  ۲۰۰٫۰۰۰وأعضاء مجلس اإلدارة مبلغ (
مئتان ألف لایر سعودي والحد األعلى  

لمجموع ما یحصل علیھ العضو من مكافآت  
)  ٥۰۰٫۰۰۰ومزایا مالیة أو عینیة مبلغ (

خمسمائة ألف لایر سعوي سنویاً نظیر  
جلس اإلدارة شاملة للمكافآت عضویتھ في م

اإلضافیة في حالة مشاركة العضو في أي  
لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة، 

وذلك وفق الضوابط التي تضعھا الجھات 
 المختصة. 

یجب أن تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  -٤
المستقلین نسبة من األرباح التي تحققھا  

شر أو  الشركة أو أن تكون مبنیة بشكل مبا
 غیر مباشر على ربحیة الشركة. 

 
یمنح أعضاء لجنة المراجعة مكافأة سنویة كما   -٥

 یلي:

مكافآت أعضاء  
اإلدارة مجلس 

واللجان و  
مكافآت كبار  

 التنفیذیین 
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یُدفع لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة و  -٦

أعضاء اللجان بما في ذلك رئیس مجلس اإلدارة 
النفقات الفعلیة التي یتكبدھا لحضور اجتماعات 

مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة عن مجلس  
 قامة.اإلدارة، بما في ذلك نفقات السفر واإل

یجوز منح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان   -۷
على شكل أسھم، بعد استیفاء جمیع اللوائح التنظیمیة  
الموضوعة في ھذا الشأن. في ھذه الحالة، ستكون  
 قیمة األسھم ھي القیمة السوقیة في تاریخ االستحقاق. 

واللجان،   -۸ اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  تتنوع  قد 
العضو خبرة  مدى  ومھامھ    لتعكس  وكفاءتھ 

 واستقاللیتھ، وعدد االجتماعات التي حضرھا.
عضویة   -۹ إنھاء  العمومیة  الجمعیة  قررت  حال  في 

أعضاء مجلس اإلدارة المتغیبین بسبب غیاب ثالثة 
اجتماعات متتالیة لمجلس اإلدارة دون عذر مشروع 
تلي   التي  الفترة  أجر عن  أي  العضو  فال یستحق   ،

الذي   األخیر  إعادة جمیع االجتماع  حضره، وعلیھ 
 المكافآت المدفوعة لھ خالل تلك الفترة.

أن   -۱۰ اإلدارة  مجلس  أو  المراجعة  لجنة  وجدت  إذا 
اإلدارة   مجلس  أعضاء  من  ألي  المدفوعة  المكافأة 
مكافأة بناًء على معلومات غیر صحیحة أو مضللة  
مقدمة إلى الجمعیة العمومیة أو مدرجة في التقریر 

اإلد لمجلس  إلى  السنوي  إعادتھا  علیھ  یتعین  ارة، 
 الشركة. 

 

 مكافآت كبار المدیرین التنفیذیین:
 

یحدد مجلس اإلدارة، بناًء على توصیة لجنة   .۱
الترشیحات والمكافآت، أنواع المكافآت 
الممنوحة لكبار المدیرین التنفیذیین في  

 البدل المقرر  التصنیف
بدل حضور اجتماعات 

 مجلس اإلدارة
لایر   ٥٬۰۰۰
 سعودي

بدل حضور اللجان  
المنبثقة عن مجلس 

اإلدارة (ألعضاء مجلس 
 اإلدارة)

لایر  ٥۰۰،۱
 سعودي

بدل حضور اللجان  
مجلس المنبثقة عن 

اإلدارة (لغیر أعضاء 
 مجلس اإلدارة)

لایر  ۳۰۰۰
 سعودي

 مبلغ المكافأة  المنصب
مكافأة سنویة وبحد أقصى  رئیس اللجنة

) خمسة و  ۷٥٫۰۰۰مبلغ (
 سبعون ألف لایر سعودي 

مكافأة سنویة وبحد أقصى  عضو اللجنة 
) خمسة و  ۷٥٫۰۰۰مبلغ (

 سعوديسبعون ألف لایر 
 

بدالت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة  -٦
 واللجان المنبثقة كما یلي:

البدل   التصنیف 
 المقرر 

بدل حضور اجتماع مجلس  
 اإلدارة

٥٫۰۰۰  
 لایر

بدل حضور اللجان المنبثقة من 
 مجلس اإلدارة (ألعضاء المجلس)

۱٫٥۰۰  
 لایر

بدل حضور اللجان المنبثقة من 
مجلس اإلدارة (لغیر أعضاء 

 المجلس)

۳٫۰۰۰  
 لایر

 
یُدفع لكل عضو من أعضاء المجلس واللجان   -۷

المنبثقة (من أعضاء المجلس أو من خارجھ) 
بما فیھم رئیس المجلس، قیمة النفقات الفعلیة 
التي یتحملونھا من أجل حضور اجتماعات  

المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة 
بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة 

 عاشة. واإل
یجوز منح مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة  -۸

واللجان في شكل أسھم، وذلك بعد استیفاء  
كافة الضوابط النظامیة المقررة في ھذا  

الشأن، وفي ھذه الحالة تكون القیمة المدخلة  
لألسھم ھي القیمة السوقیة عند تاریخ 

 االستحقاق. 
یجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   -۹

واللجان متفاوتة المقدار بحیث تعكس مدى  
خبرة العضو واختصاصاتھ والمھام المنوطة 
بھ واستقاللھ وعدد الجلسات التي یحضرھا 

 غیرھا من االعتبارات.
إذا قررت الجمعیة العامة إنھاء عضویة من  -۱۰

تغیب من أعضاء مجلس اإلدارة بسبب عدم 
حضوره ثالثة اجتماعات متتالیة للمجلس دون  

روع، فال یستحق ھذا العضو أي  عذر مش
مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع  

حضره، ویجب علیھ إعادة جمیع المكافآت 
 التي صرفت لھ تلك الفترة.
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الشركة، مثل المكافآت الثابتة أو المكافآت  
 المتعلقة باألداء. 

تنفیذیین مكافآت سنویة بناًء على یمنح كبار ال .۲
تقییم األداء باإلضافة إلى المكافآت الثابتة وفقًا  

 لعقود العمل المبرمة معھم. 
یجوز منح المدیرین التنفیذیین مكافآت في  .۳

شكل أسھم، بعد استیفاء جمیع اللوائح القانونیة  
 في ھذا الصدد. 

یعتمد تقییم أداء كبار المدیرین التنفیذیین بشكل   .٤
ي على أدائھم خالل العام وتفاعلھم أساس

المھني في تحقیق األھداف االستراتیجیة 
 للشركة. 

 

إذا تبین للجنة المراجعة أو الھیئة أن المكافآت  -۱۱
التي صرفت ألي من أعضاء مجلس اإلدارة 
مبنیة على معلومات غیر صحیحة أو مضللة  

ى الجمعیة العامة أو تضمینھا  تم عرضھا عل
تقریر مجلس اإلدارة السنوي، فیجب علیھ 

إعادتھا للشركة، ویحق للشركة مطالبتھ 
 بردھا.

 
 مكافآت كبار التنفیذیین:  - أ

 
یحدد مجلس اإلدارة بناًء على توصیة لجنة   -۱

الترشیحات والمكافآت أنواع المكافآت التي 
ت  تمنح لكبار التنفیذیین في الشركة مثل المكافآ

 الثابتة أو المكافآت المرتبطة باألداء.
یتم منح كبار التنفیذیین مكافآت سنویة بناًء   -۲

على تقییم األداء، باإلضافة إلى التعویضات  
والمكافآت الثابتة حسب عقود العمل المبرمة 

 معھم. 
یجوز منح مكافآت لكبار التنفیذیین في شكل   -۳

أسھم، وذلك بعد استیفاء كافة الضوابط 
المقررة في ھذا الشأن، وفي ھذه النظامیة 

الحالة تكون القیمة المدخلة لألسھم ھي القیمة 
 السوقیة عند تاریخ االستحقاق.

یبنى تقییم أداء كبار التنفیذیین بشكل رئیسي   -٤
على أدائھم المھني خالل العام ومدى تفاعلھم 

المھني في تحقیق أھداف الشركة 
 االستراتیجیة. 

 

یفصح مجلس اإلدارة في تقریره السنوي عن   -۱
تفاصیل سیاسات المكافآت وآلیات تحدیدھا  

والمبالغ والفوائد المالیة والعینیة المدفوعة لكل  
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن أي عمل  

 تنفیذي أو فني أو إداري أو استشاري.
بدقة و شفافیة وتفصیل في تقریر  یتم اإلفصاح  -۲

مجلس اإلدارة عن المبالغ أو المنافع أو المزایا  
(أیاً كانت طبیعتھا و اسمھا) التي حصل علیھا  

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة 
 التنفیذیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. 

إذا كانت الفوائد عبارة عن أسھم في الشركة،   -۳
ألسھم ھي القیمة السوقیة فإن القیمة الدفتریة ل

 في تاریخ االستحقاق. 

 

اإلفصاح عن 
 المكافآت 

 

یفصح مجلس اإلدارة في تقریره السنوي عن   -٤
تفاصیل السیاسات المتعلقة بالمكافآت وآلیات  

تحدیدھا والمبالغ والمزایا المالیة والعینیة  
المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس 
ذیة أو اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفی

 .فنیة أو إداریة أو استشاریة
یتم اإلفصاح بدقة و شفافیة وتفصیل في تقریر   -٥

مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفیذیة  
بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، سواء أكانت  

مبالغ أم منافع أم مزایا، أیاً كانت طبیعتھا و  
 .اسمھا

إذا كانت المزایا أسھماً في الشركة، فتكون  -٦
المدخلة لألسھم ھي القیمة السوقیة عند  القیمة 

 تاریخ االستحقاق. 

اإلفصاح عن 
 المكافآت 

تخضع السیاسة لمراجعة دوریة وإشراف   -۱
حسب ما تطلبھ لجنة الترشیحات والمكافآت. 
ترفع اللجنة أي تعدیالت مقترحة إلى مجلس  

مراجعة  
 السیاسة

تخضع السیاسة للمراجعة واإلشراف بصفة   -۱
د الحاجة من قبل لجنة الترشیحات  دوریة عن

والمكافآت، ویتم عرض أي تعدیالت مقترحة 
من قبل اللجنة على مجلس اإلدارة، الذي یقوم 

ة  المراجع
 والنفاذ 
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اإلدارة الذي یتولى مراجعة التعدیالت و  
 التوصیة بھا للجمعیة العمومیة العتمادھا.

عند تعدیل ھذه السیاسة بناًء على توصیة من  -۲
ة ساریة بمجرد مجلس اإلدارة، تصبح الالئح

 اعتمادھا من قبل الجمعیة العمومیة.
كل مالم یرد بشأنھ نص في ھذه الالئحة یطبق   -۳

بشأنھ نظام الشركات ولوائحھ ونظام الشركة  
األساس والقرارات الصادرة من الجھات 

 المختصة فیما یتعلق بھذه الالئحة.

بدراسة ومراجعة التعدیالت ویوصي بھا 
 .للجمعیة العامة للمساھمین العتمادھا

یتم اعتماد تعدیل ھذه السیاسة بموجب قرار  -۲
على   الجمعیة العامة للمساھمین بالموافقة

التعدیل بناًء على توصیة من مجلس اإلدارة، 
وتكون الالئحة نافذة بمجرد اعتمادھا من قبل 

 .الجمعیة العامة
كل مالم یرد بشأنھ نص في ھذه الالئحة یطبق   -۳

بشأنھ نظام الشركات ولوائحھ ونظام الشركة  
األساس والقرارات الصادرة من الجھات 

 المختصة فیما یتعلق بالالئحة.
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