
 
 

قبل التعديلاألساس املادة بالنظام  لملادة بالنظام األساس بعد التعديا  املادة 

 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظام الشركات، 
ً
تؤسس طبقا

والنظام األساس للشركة، وتكون ونظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية 

 شركة مساهمة سعودية بين مالكي األسهم املبينة أحكامها أدناه.

 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته 
ً
تؤسس طبقا

التنفيذية ، ونظام الشركات ، ونظام السوق املالية ولوائحه 

ية بين التنفيذية والنظام األساس ي للشركة ، شركة مساهمة سعود

 مالكي األسهم املبينة أحكامها أدناه .

 (1املادة )

 التأسيس

التأمين العام، التأمين الصحي، تأمين مزاولة أعمال التأمين التعاوني في فرع: 

الحماية واالدخار وللشركة أن تباشر جميع األعمال التي يلزم القيام بها 

 ألحكام نظام مراقبة شركات 
ً
لتحقيق أغراضها وتمارس الشركة أنشطتها وفقا

 بنك املركزي الصادرة من الالتأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألحكام 

عد السارية في اململكة العربية السعودية وبعد الحصول على واألنظمة والقوا

 التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.

 

مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من 

توكيالت أو تمثيل أو مراسلة  في فروع التأمين التالية: ) التأمين 

ة واالدخار(، وللشركة أن العام، التأمين الصحي، تأمين الحماي

تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواًء في 

مجال التأمين أو إستثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك األموال 

الثابتة والنقدية أو بيعها أو إستبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة 

إلشتراك مع جهات أو بواسطة  شركات تؤسسها أو تشتريها أو با

 ألحكام نظام مراقبة شركات  أخرى 
ً
وتمارس الشركة أنشطتها وفقا

التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في 

اململكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة 

 من الجهات املختصة إن وجدت.

 (3املادة )

أغراض 

 الشركة

للشركة إنشاء شركات ذات مسئولية محدودة، أو مساهمة من شخص يجوز 

واحد كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو 

تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس شركات املساهمة أو ذات 

نشأها الشركة أو تشترك -املسئولية املحدودة
ُ
فيها على أن تكون الشركات التي ت

 شبيهة بأعمالها أو األعمال املالية أو التي تعاونها 
ً
أو تندمج معها تزاول أعماال

وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات املتبعة  -على تحقيق غرضها

 البنك املركزي السعودي. ةا الشأن، وبعد الحصول على موافقفي هذ

 

محدودة، أو مساهمة يجوز للشركة إنشاء شركات ذات مسئولية 

( خمسة مليون ريال 5مقفلة ) بشرط اال يقل رأس املال عن )

سعودي( كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات 

أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير  في تأسيس 

على أن تكون -شركات املساهمة أو ذات املسئولية املحدودة

نشؤ 
ُ
ها الشركة أو تشترك فيها أو تندمج معها تزاول الشركات التي ت

 شبيهة بأعمالها أو األعمال املالية أو التي تعاونها على تحقيق 
ً
أعماال

وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات املتبعة  -غرضها

في هذا الشأن، وبعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي 

 السعودي.

 (4املادة )

املشاركة 

والتملك في 

 الشركات

يكون املركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض، في اململكة العربية السعودية، 

ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية نقل املركز الرئيس إلى أي مدينة 

أخرى في اململكة العربية السعودية بموافقة البنك املركزي السعودي 

 أو مكاتب أو توكيالت داخل اململكة العربية وللشركة أن تنش ىء له
ً
ا فروعا

 السعودية أو خارجها بعد موافقة البنك املركزي السعودي. 

يكون املركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض ، في اململكة العربية 

السعودية، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية نقل 

ي اململكة العربية السعودية املركز الرئيس إلى أي مدينة أخرى ف

بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وللشركة أن تنش ىء لها 

 أو مكاتب أو توكيالت داخل اململكة العربية السعودية أو 
ً
فروعا

 خارجها بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. 

 (  5املادة )

املركز الرئيس 

 للشركة

تستثمر الشركة ما يتجمع لديها من أموال املؤمن لهم واملساهمين في الشركة 

 للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة، وبما ال يتعارض مع نظام مراقبة 
ً
وفقا

تستثمر الشركة ما يتجمع لديها من أموال املؤمن لهم واملساهمين 

 للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة، وبما ال 
ً
في الشركة وفقا

 (7املادة )



 

شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واللوائح واألحكام الصادرة عن 

 أو أي جهة أخرى ذات عالقة.البنك املركزي السعودي 

يتعارض مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته 

التنفيذية واللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة الصادرة عن 

 .ي أو أي جهة أخرى ذات عالقةلسعودمؤسسة النقد العربي ا

استثمارات 

 الشركة

(  ثالثمائة مليون ريال سعودي مقسم 300.000.000رأس مال الشركة هو) 

( 10(  ثالثون مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية )30.000.000إلى ) 

 عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية .

(  ثالثمائة مليون ريال 300.000.000رأس مال الشركة هو) 

(  ثالثون مليون سهم متساوية 30.000.000سعودي مقسم إلى ) 

( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد 10القيمة بقيمة اسمية )

 وجميعها أسهم عادية نقدية .

 (8املادة )

 رأس املال

أكتتب املساهمون في كامل أسهم رأس املال البالغ إجماليها )  .دفع القيمة كاملةاكتتب املساهمون بكامل رأس مال الشركة، وتم 

، ودفعت قيمتها بالكامل وقد 30.000.000
ً
(  ثالثون مليون سهما

تم إيداع كافة املبالغ  النقدية املدفوعة من راس املال لدى أحد 

 البنوك املعتمدة لهذا الغرض.

 (9املادة )

االكتتاب في 

 األسهم

ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها املؤسسون إال بعد نشر القوائم  -1

 من 12املالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن )
ً
( اثني عشر شهرا

. ويؤشر بنك املركزي موافقة التاريخ تأسيس الشركة، وبعد الحصول على 

ملدة على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة وا

 التي يمنع فيها تداولها.

 ألحكام بيع الحقوق من  -2
ً
يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم وفقا

أحد املؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد املؤسسين في حالة وفاته 

إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال املؤسس املعسر أو املفلس، على أن 

 هم للمؤسسين اآلخرين.تكون أولوية امتالك تلك األس

تسري أحكام هذه املادة على ما يكتتب به املؤسسون في حالة زيادة رأس  -3

 املال قبل انقضاء مدة الحظر.

ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها املؤسسون إال بعد نشر 

( اثني 12القوائم املالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن )

 من تاريخ تأسيس الشركة، ويؤشر على صكوك هذه 
ً
عشر شهرا

األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة واملدة التي يمنع 

جوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم فيها تداولها، ومع ذلك ي

 ألحكام بيع الحقوق من أحد املؤسسين إلى مؤسس أخر أو من 
ً
وفقا

ورثة أحد املؤسسين في حالة وفاته الى الغير أو في حالة التنفيذ على 

أموال املؤسس املعسر أو املفلس ، على أن تكون أولوية امتالك تلك 

ام هذه املادة على ما يكتتب األسهم للمؤسسين األخرين وتسري أحك

 به املؤسسون في حالة زيادة رأس املال قبل إنقضاء مدة الحظر. 

 

 ( 12املادة )

 تداول األسهم

أس مال الشركة بعد موافقة للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة ر  -1

وهيئة السوق املالية، وبشرط أن يكون رأس املال قد دفع  بنك املركزي ال

. و 
ً
 إذا كان الجزء غير كامال

ً
ال يشترط أن يكون رأس املال قد دفع كامال

املدفوع من رأس املال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو 

 صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتِه بعد املدة املقررة لتحويلها إلى أسهم.

املصدرة للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم  -2

 منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو 
ً
عند زيادة رأس املال أو جزءا

بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند 

 إصدار الشركة لألسهم املخصصة للعاملين.

وقت صدور قرار الجمعية العامة باملوافقة على -للمساهم املالك للسهم  -3

األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل  -املال زيادة رأس

بالنشر في صحيفة  -إن وجدت-حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم 

يومية أو بإبالغهم بواسطة البريد املسجل عن قرار زيادة رأس املال وشروط 

 االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه. 

بعد  –للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة راس مال الشركة 

وبشرط أن يكون رأس املال قد دفع  -موافقة الجهات املختصة

. وللمسا
ً
وقت صدور قرار الجمعية العامة  –هم املالك للسهم كامال

األولوية في االكتتاب باألسهم  -باملوافقة على زيادة رأس املال

الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم 

بالنشر في صحيفة يومية أو بإبالغهم بواسطة البريد  -إن وجدت –

روط االكتتاب ومدته وتاريخ املسجل عن قرار زيادة رأس املال وش

بدايته وانتهائه. ويحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل 

بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس املال مقابل 

حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير املساهمين في الحاالت التي 

ية أو تراها مناسبة ملصلحة الشركة. ويحق للمساهم بيع حق األولو 

التنازل عنه خالل املدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة 

باملوافقة على زيادة رأس املال الى أخر يوم لالكتتاب في األسهم 

 للضوابط التي تضعها الجهة 
ً
الجديدة املرتبطة بهذه الحقوق، وفقا

 املختصة.

 (13املادة )

زيادة رأس 

 املال



 

دية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين يحق للجمعية العامة غير العا -4

في االكتتاب بزيادة رأس املال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير 

 املساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة ملصلحة الشركة.

يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل املدة من وقت صدور  -5

على زيادة رأس املال إلى آخر يوم لالكتتاب قرار الجمعية العامة باملوافقة 

 للضوابط التي تضعها 
ً
في األسهم الجديدة املرتبطة بهذه الحقوق، وفقا

 هيئة السوق املالية.

 

تخفيض رأس املال إذا زاد على حاجة  للجمعية العامة غير العادية أن تقرر  -1

وهيئة السوق  بنك املركزي ا منيت بخسائر بعد موافقة الالشركة أو إذ

املالية على أال يقل رأس املال املدفوع لشركة التأمين بعد تخفيض رأس 

( مئة مليون ريال كما ال يقل رأس املال املدفوع 100.000.000املال عن )

ة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال لشركة إعادة التأمين أو شرك

( مئتي مليون ريال. وال يصدر قرار 200.000.000إعادة التأمين عن )

التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب 

املوجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه 

 االلتزامات. 

ض رأس املال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة إذا كان تخفي -2

 من تاريخ نشر قرار 60الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم خالل )
ً
( ستين يوما

التخفيض في صحيفة يومية توزع في املنطقة التي فيها مركز الشركة 

الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في امليعاد 

 أو أن تقدم له املذكور 
ً
، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال

.
ً
 للوفاء به إذا كان آجال

ً
 كافيا

ً
 ضمانا

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس املال اذا زاد 

بعد موافقة الجهات  –على حاجة الشركة أو اذا منيت بخسائر 

لشركة التأمين بعد على أن اليقل راس املال املدفوع -املختصة

( مئة مليون ريال كما اليقل رأس املال 100تخفيض رأس املال عن )

املدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت 

( مئتي مليون ريال. وال يصدر 200نفسه أعمال إعادة التأمين عن )

ات قرار التخفيض اال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحساب

عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر 

التخفيض في هذه االلتزامات. وإذا كان تخفيض رأس املال نتيجة 

زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين الى إبداء 

 من تاريخ نشر قرار التخفيض 60اعتراضاتهم خالل )
ً
( ستين يوما

 املنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس.في صحيفة يومية توزع في 

فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في امليعاد 

 أو أن 
ً
املذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال

.
ً
 للوفاء به إذا كان أجال

ً
 كافيا

ً
 تقدم له ضمانا

 (14املادة )

تخفيض رأس 

 املال

لس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبه الجمعية يتولى إدارة الشركة مج

العامة العادية ملدة ال تزيد على ثالث سنوات ويجب أن تعكس تركيبة مجلس 

 من األعضاء املستقلين. وفي جميع األحوال ال يجوز أن 
ً
 مناسبا

ً
اإلدارة تمثيال

يقل عدد أعضاء املجلس املستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء املجلس ايهما 

واستثناًء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أعضاء أول مجلس إدارة  أكثر.

بتأسيس  هر قرار وزارة التجارةسنوات تبدأ من تاريخ ش ثالث( 3ملدة ال تتجاوز )

 الشركة.

 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء  تنتخبه 

على أن  –الجمعية العامة العادية ملدة ال تزيد على ثالث سنوات 

( خمسة أعضاء وال يزيد 5اليقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن )

 11على )
 
ويجب أن تعكس تركيبة مجلس  -( أحد عشر عضوا

 من األعضاء املستقلين . وفي جميع األحوال 
ً
 مناسبا

ً
اإلدارة تمثيال

اليجوز أن يقل عدد أعضاء املجلس املستقلين عن عضوين أو ثلث 

. واستثناًء من ذلك تعين الجمعية أعضاء املجلس ايهما أكثر

( ثالث 3التأسيسية أعضاء أول مجلس إدارة ملدة التتجاوز )

سنوات تبدأ من تاريخ شهر قرار وزارة التجارة واالستثمار بتأسيس 

 الشركة.

 (15املادة )

 إدارة الشركة

تنتهي عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء دورة املجلس، أو االستقالة، أو الوفاة،  -1

أو التغيب عن ثالث اجتماعات خالل سنة واحدة دون عذر مشروع ومقبول، 

أو إذا ثبت ملجلس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة 

ية، أو بانتهاء الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العاد

 ألي نظـام أو تعليمات سارية في اململكة العربية السعودية، أو إذا 
ً
عضويته وفقا

تنتهي عضوية مجلس اإلدارة بإنتهاء مدة التعيين أو اإلستقالة أو 

الوفاة أو إذا ثبت ملجلس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته 

بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة 

 ألي نظام أو 
ً
الجمعية العامة العادية ، أو بانتهاء عضويته وفقا

لعربية السعودية ، أو إذا حكم بشهر تعليمات سارية في اململكة ا

 (16املادة )

انتهاء عضوية 

 املجلس



 

 للتسوية مع دائنيه، أو توقف عن 
ً
حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو قدم طلبا

دفع ديونه، أو أصيب بمرض عقلي أو إعاقة جسدية قد تؤدي إلى عدم قدرة 

 باألمانة  العضو على القيام بدوره على أكمل
ً
 مخال

ً
وجه، أو ثبت ارتكابه عمال

 واألخالق أو أدين بالتزوير بموجب حكم نهائي. 

يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس  -2

اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو املعزول تجاه الشركة 

أو في وقت غير مناسب  باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول 

ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال 

 قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار.
ً
 كان مسؤوال

إذا استقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء  -3

، ويجب عرض الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس اإلدارة

 هذا البيان على أعضاء مجلس اإلدارة.

السعودي عند استقالة أي عضو في املجلس أو  البنك املركزي يجب إبالغ  -4

( خمسة أيام 5إنهاء عضويته ألي سبب عدا انتهاء دورة املجلس وذلك خالل )

 عمل من تاريخ ترك العمل ومراعاة متطلبات اإلفصاح ذات العالقة.

 للتسوية مع دائنيه، أو توقف عن 
ً
إفالسه أو إعساره أو قدم طلبا

دفع ديونه أو أصبح فاقد الشعور أو أصيب بمرض عقلي أو إذا 

 باالمانة واألخالق أو أدين بالتزوير . ومع 
ً
 مخال

ً
ثبت إرتكابه عمال

عزل جميع أعضاء ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت 

مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو املعزول 

تجاه الشركة باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول 

أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن 

 قبل الشركة عما يترتب 
ً
يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوال

 ال من اضرار.  على االعتز 

 

 
ً
في حال شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة، كان للمجلس أن يعين مؤقتا

 في املركز الشاغر ممن يتوافر فيهم الخبرة الكافية وبعد الحصول ع
ً
لى عضوا

السعودي ودون النظر للترتيب في الحصول على  البنك املركزي عدم ممانعة 

ات في الجمعية العامة التي تم انتخاب مجلس اإلدارة من خاللها، ويجب األصو 

( خمسة أيام عمل 5وكذلك هيئة السوق املالية خالل ) أن تبلغ وزارة التجارة

من تاريخ التعيين، وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في 

 أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. 

 

في حال شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة، كان للمجلس أن 

  –يعين 
ً
 في املركز الشاغر ممن تتوفر فيهم الخبرة -مؤقتا

ً
عضوا

الكافية وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي 

السعودي و دون النظر للترتيب في الحصول على األصوات في 

إلدارة من خاللها، ويجب الجمعية العامة التي تم انتخاب مجلس ا

( خمسة أيام عمل من 5أن تبلغ بذلك هيئة السوق املالية خالل )

تاريخ التعيين، وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة 

العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط 

.  ويجوز بقرار من الجهة املختصة دعوة الجمعية العامة لالنعقاد 

في حال نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة 

انعقاده، ويجب إبالغ مؤسسة النقد العربي السعودي عند 

استقالة أي عضو في املجلس أو إنهاء عضويته ألي سبب عدا انتهاء 

( خمسة أيام عمل من تاريخ ترك 5دورة املجلس وذلك خالل )

 قة. العمل ومراعاة متطلبات اإلفصاح ذات العال

 (17املادة )

املركز الشاغر 

 في املجلس

مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجلس اإلدارة   -1

أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، وذلك فيما عدا ما استثني 

بنص خاص في نظام الشركات أو هذا النظام من أعمال أو تصرفات تدخل في 

  جمعية العامةاختصاص ال
ً
أن  -في حدود اختصاصه  -، ويكون للمجلس أيضا

 أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة 
ً
يفوض واحدا

 بما ال يتعارض مع األنظمة واللوائح ذات العالقة.

ا كانت مدتها، أو بيع أصول الشركة  -2 يجوز ملجلس اإلدارة عقد القروض أيًّ

و بيع محل الشركة التجاري أو رهنه، أو إبراء ذمة مديني الشركة من أو رهنها، أ

مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجلس 

اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما  يحقق غرضها، كما 

 أو أكثر من أعضائه 
ً
يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحدا

بما اليتعارض مع  –أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينه 

وملجلس اإلدارة ، على سبيل املثال -قة األنظمة واللوائح ذات العال

ال الحصر ، تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية 

والخاصة والحقوق املدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية 

والصناعية وكافة الشركات واملؤسسات والبنوك واملصارف 

 (18املادة )

صالحيات 

 املجلس



 

التزاماتهم، ما لم يتضمن هذا النظام أو يصدر من الجمعية العامة العادية ما 

 يقيد صالحيات مجلس اإلدارة في ذلك.

حكومي التجارية وبيوت املال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل ال

بمختلف مسمياتها وإختصاصاتها وغيرهم من املقرضين وللمجلس 

حق اإلقرار واملطالبة واملدافعة والتنازل والصلح وقبول اإلحكام 

ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل 

من التنفيذ وإبراء ذمة مديني الشركة من إلتزاماتهم والدخول في 

شراء ورهن العقارات . كما للمجلس حق التعاقد املناقصات وبيع و 

والتوقيع بإسم الشركة ونيابة عنها على كافة أنواع العقود والوثائق 

واملستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي 

ـــة تعديالتها ومالحقها وقــرارات  ــــع كافــ تشترك فيهـــا الشركة مــ

ــــع على  االتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل التعديل والتوقيـ

والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات 

والكفاالت والصكوك لبيع وشراء العقارات وإصدار الوكاالت 

الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله 

واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح 

ابات واإلعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الحس

الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي 

والتوقيع على كافة األوراق وسندات األمر والشيكات وكافة األوراق 

 التجارية واملستندات وكافة املعامالت املصرفية. 

 أو بدل حضور عن   -1
ً
 معينا

ً
تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مبلغا

الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح، ويجوز الجمع بين 

اثنتين أو أكثر من هذه املزايا. ويكون الحد األدنى للمكافأة السنوية لكل من 

وخمسون الف ريال ريال( مائة  150,000رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مبلغ )  

ريال( خمسمائة الف ريال نظير  500,000سعودي على ان ال تزيد عن مبلغ )

عضويتهم في مجلس اإلدارة ومشاركتهم في أعماله، شاملة للمكافأت اإلضافية 

ويكون ، في حالة مشاركة العضو في أي من اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة 

ولجانه مبلغ خمسة اآلف ريال لكل الحد األعلى لبدل حضور جلسات املجلس 

و يدفع لكل عضو من أعضاء املجلس بمن فيهم رئيس املجلس، قيمة جلسة ، 

النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات املجلس أو اللجان 

املنبثقة من مجلس اإلدارة بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة 

 ه الجهات الرقابية ذات العالقة.على أن اليزيد عن ماتحددواإلعاشة.

إذا كانت املكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد هذه  -2

%( من صافي األرباح، وذلك بعد خصم االحتياطيات التي قررتها 10النسبة على )

 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام 
ً
الجمعية العامة تطبيقا

%( من 5ين ال يقل عن )الشركات وهذا النظام، وبعد توزيع ربح على املساهم

 مع 
ً
رأس مال الشركة املدفوع، على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا

 .
ً
 عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطال

( لرئيس مجلس اإلدارة 1يكون الحداألدنى للمكافأة السنوية )

( لكل عضو من 2( مائة وثمانون الف ريال سعودي و )180,000)

( مائة وعشرون الف ريال 120,000أعضاء مجلس اإلدارة مبلغ )

سعودي على أال يتجاوز الحد األعلى ملكافأة أي من الرئيس أو 

 ريال(  500,000العضو مبلغ ) 
ً
خمسمائة ألف ريال سعودي سنويا

نظير عضويتهم في مجلس اإلدارة ومشاركتهم في أعماله ، شاملة 

للمكافأت اإلضافية في حالة مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان 

 املنبثقة من مجلس اإلدارة.

ريال ( ثالثة آالف  3,000ويدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ )

حضره من إجتماعات املجلس ومبلغ ريال سعودي عن كل إجتماع ي

ريال ( الف وخمسمائة ريال سعودي عن كل إجتماع  1,500)

 يحضره من إجتماعات اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة . 

وفي حال حققت الشركة أرباح يجوز أن يتم توزيع نسبة تعادل 

%( من باقي صافي الربح بعد خصم االحتياطيات التي قررتها 10)

 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين الجمعية ال
ً
عامة تطبيقا

%( من رأس 5التعاوني وبعد توزيع ربح على املساهمين  اليقل عن )

مال الشركة املدفوع، على أن يكون استحقاق هذه املكافأة 

 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير 
ً
متناسبا

.
ً
 يخالف ذلك يكون باطال

 (19املادة )

مكافأة 

أعضاء 

املجلس ، 

واملكافأة 

الخاصة 

برئيس مجلس 

دارة ال 

والعضو 

 املنتدب



 

في جميع األحوال؛ ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة  -3

 )ويستثنى من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبل
ً
غ خمسمائة ألف ريال سنويا

من ذلك أعضاء لجنة املراجعة(، وذلك وفق الضوابط التي تضعها هيئة السوق 

 املالية. 

يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على  -4

بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية من 

ل مصروفات وغير ذلك من املزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما مكافآت وبد

قبضه أعضاء املجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال 

 على بيان بعدد جلسات املجلس 
ً
فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضا

 عامة.وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية ال

تجاوز مجموع مايحصل عليه عضو مجلس وفي جميع األحوال، الي

ريال(  500,000اإلدارة من مكافأت و مزايا مالية أو عينية  مبلغ ) 

.
ً
 خمسمائة ألف ريال سنويا

ُيدفع لكل عضو من أعضاء املجلس بما فيهم رئيس املجلس، قيمة 

النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات 

من مجلس اإلدارة بما في ذلك املجلس أو اللجان املنبثقة 

 مصروفات السفر واإلقامة واإلعاشة.

يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة الى الجمعية العامة العادية 

على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل 

السنة املالية من مكافأت وبدل مصروفات وغير ذلك من املزايا. 

ا قبضه أعضاء املجلس بوصفهم وأن يشتمل كذلك على بيان م

عاملين أو إداريين أو ماقبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو 

 على بيان بعدد جلسات املجلس التي 
ً
استشارات. وأن يشتمل أيضا

 حضرها كل عضو من تاريخ أخر اجتماع للجمعية العامة.

على رئيس املجلس أن يدعو إلى ويجب يجتمع املجلس بدعوة من رئيسه 

االجتماع متى طلب إليه ذلك إثنان من األعضاء. ويجب أن تكون الدعوة موثقة 

عقد اجتماعات املجلس بصفة دورية وكلما 
ُ
بالطريقة التي يراها املجلس، وت

( 4دعت الحاجة، على أال يقل عدد اجتماعات املجلس السنوية عن )

 واحد على األقل كل ثالثة أشهر.  اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع 

ويجب  يجتمع املجلس في املركز الرئيس للشركة بدعوة من رئيسه 

على رئيس املجلس أن يدعو إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك إثنان 

من األعضاء . ويجب أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها 

عقد اجتماعات املجلس بصفة دورية وكلما
ُ
دعت  املجلس، وت

( اجتماعات 4الحاجة، على أال يقل عدد اجتماعات املجلس عن )

 بحيث يكون هناك اجتماع واحد على األقل كل ثالثة اشهر.  

 (21املادة )

اجتماعات 

 املجلس

 إال إذا حضره  )نصف األعضاء على  -1
ً
ال يكون اجتماع املجلس صحيحا

 ألقل(. األقل(، بشرط أال يقل عدد الحاضرين عن )ثالثة على ا

إذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد   -2

أعضائه عن الحد األدنى املنصوص عليه في هذا النظام، وجب على بقية 

؛ 
ً
األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يوما

 النتخاب العدد الالزم من األعضاء.

السوق املالية دعوة الجمعية العامة العادية  ويجوز بقرار من هيئة  -3

لالنعقاد في حال نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى 

 لصحة انعقاده، 

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره في حضور االجتماع.  -4

واستثناء من ذلك، يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من 

 األعضاء.

تصدر قرارات املجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو املمثلين فيه،   -5

 وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

ملجلس اإلدارة أن يصدر قرارات في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء  -6

اجتماع املجلس للمداولة  -كتابة  -متفرقين، ما لم يطلب أحد األعضاء 

 فيها. وتعرض هذه القرارات على املجلس في أول اجتماع تاٍل له.

 إال إذا حضره )ثلثا( األعضاء 
ً
ال يكون إجتماع املجلس صحيحا

بأنفسهم أو بطريق اإلنابة بشرط أن يكون عدد األعضاء 

الحاضرين بأنفسهم )أربعة( أعضاء على األقل من بينهم عضو 

 آخر
ً
في حضور إجتماعات  مستقل ، وللعضو أن ينيب عنه عضوا

 املجلس وفي التصويت فيها. 

تصدر قرارات املجلس بأغلبية أراء األعضاء الحاضرين أو املمثلين 

فيه، وعند تساوي األراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس 

الجلسة. وملجلس اإلدارة أن يصدر القرارات في األمور العاجلة 

-كتابة –د األعضاء بعرضها على األعضاء متفرقين ما لم يطلب أح

اجتماع املجلس للمداولة فيها، وفي هذه الحالة تعرض هذه 

 القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له.

 (22املادة )

نصاب 

اجتماع 

 املجلس



 

 -السعودي البنك املركزي بعد الحصول على عدم ممانعة  -يحق للشركة  .1

أن تعقد اتفاقية إلدارة الخدمات الفنية مع شركة أو أكثر من الشركات 

 املؤهلة في مجال التأمين. 

ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة  .2

في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية 

س اإلدارة أن يبلغ املجلس بما له من العامة العادية، وعلى عضو مجل

مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب 

 الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع. 

ال يجوز لهذا العضو االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في  .3

 هذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات املساهمين. 

ئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن يبلغ ر  .4

األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء املجلس مصلحة مباشرة أو غير 

مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة 

 الخارجي. 

إذا تخلف عضو املجلس عن اإلفصاح عن مصلحته، جاز للشركة أو لكل  .5

مصلحة املطالبة أمام الجهة القضائية املختصة بإبطال العقد أو ذي 

 إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.

تقع املسؤولية عن األضرار الناتجة من األعمال والعقود املشار إليها في  .6

( من هذه املادة على العضو صاحب املصلحة من العمل أو 1الفقرة )

عضاء مجلس اإلدارة، إذا تمت تلك األعمال أو العقد، وكذلك على أ

العقود باملخالفة ألحكام تلك الفقرة أو إذا ثبت أنها غير عادلة، أو تنطوي 

 على تعارض مصالح وتلحق الضرر باملساهمين.

يعفى أعضاء مجلس اإلدارة املعارضون للقرار من املسؤولية متى أثبتوا  .7

عد الغياب عن حضور اعتراضهم صراحة في محضر االجتماع، وال ي

 لإلعفاء من املسؤولية إال إذا ثبت 
ً
االجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا

أن العضو الغائب لم يعلم بالقرار أو لم يتمكن من االعتراض عليه بعد 

 علمه به.

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة  .8

روع النشاط الذي تزاوله؛ وإال الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد ف

كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية املختصة بالتعويض 

 على ترخيص سابق من الجمعية العامة 
ً
املناسب، ما لم يكن حاصال

 يسمح له القيام بذلك. -يجدد كل سنة  -العادية 

بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد  –يحق للشركة 

أن تعقد اتفاقية إلدارة الخدمات الفنية مع  – العربي السعودي

شركة أو أكثر من الشركات املؤهلة في مجال التأمين. ويجوز 

ألعضاء املجلس أن يبرموا مع الشركة عقود تأمين لهم مصلحة فيها 

شريطة أن يزود رئيس مجلس االدارة الجمعية العامة بتفاصيل 

رة أن يبلغ املجلس تلك  العقود التأمينية. وعلى عضو مجلس اإلدا

بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي 

تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع. وال 

يجوز لهذا العضو االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر 

في هذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات املساهمين. ويبلغ رئيس 

س اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال مجل

والعقود التي يكون ألحد أعضاء املجلس مصلحة مباشرة أو غير 

مباشرة فيها، ويرافق التبيلغ تقرير خاص من مراجع حسابات 

الشركة الخارجي. وإذا تخلف عضو املجلس عن اإلفصاح عن 

طالبة امام الجهة مصلحته ، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة امل

القضائية املختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء اي ربح أو 

 منفعة تحققت له من ذلك.

 

 (24املادة )

االتفاقيات 

 والعقود

 تمثل جميع املساهمين، وتنعقد  -1
ً
 صحيحا

ً
الجمعية العامة املكونة تكوينا

 في املدينة التي يقع فيها املركز الرئيس للشركة.

 كان عدد أسهمه حق حضور الجمعيات العامة  -2
ً
لكل مساهم أيا

 آخر من غير أعضاء مجلس 
ً
للمساهمين وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا

اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، ويجوز عقد اجتماعات 

 تمثل جميع املساهمين، 
ً
 صحيحا

ً
الجمعية العامة املكونة تكوينا

وتنعقد في املدينة التي يقع فيها املركز الرئيس للشركة، ولكل 

 كان عدد أسهمه حق حضور الجمعيات العامة 
ً
مساهم أيا

 أخر من غير أعضاء للمساهمين وله ف
ً
ي ذلك أن يوكل عنه شخصا

مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، ويجوز 

 ( 25املادة )

حضور 

 الجمعيات



 

الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك املساهم في مداوالتها والتصويت على 

بواسطة وسائل التقنية الحديثة بحسب الضوابط التي تضعها هيئة  قرارتها

 السوق املالية.

عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك املساهم 

في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية 

  .الحديثة بحسب الضوابط التي تضعها الجهة املختصة

( 45يدعو املؤسسون جميع املكتتبين إلى عقد جمعية تأسيسية خالل ) -1

 من تاريخ قفل االكتتاب في األسهم، على أال تقل املدة بين 
ً
خمسة وأربعين يوما

 تاريخ الدعوة وتاريخ االنعقاد عن عشرة أيام.

 كان عدد أسهمه –لكل مكتتب  -2
ً
الجمعية التأسيسية. حق حضور  -أيا

ويشترط لصحة االجتماع حضور عدد من املكتتبين يمثل )نصف( رأس املال 

على األقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجهت دعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد بعد 

 على األقل من توجيه الدعوة إليه. ومع ذلك، يجوز أن 15)
ً
( خمسة عشر يوما

ن انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة م

األول، ويجب أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن 

  هذا االجتماع. وفي جميع األحوال إمكانية عقد
ً
يكون االجتماع الثاني صحيحا

ا كان عدد املكتتبين املمثلين فيه.  أيًّ

ية تأسيسية خالل يدعو املؤسسون جميع املكتتبين إلى عقد جمع

 من تاريخ قفل االكتتاب في األسهم، ولكل 45)
ً
( خمسة وأربعين يوما

 كان عدد أسهمه –مكتتب 
ً
حق حضور الجمعية التأسيسية.  -أيا

ويشترط لصحة االجتماع حضور عدد من املكتتبين يمثل )نصف( 

رأس املال على األقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجهت دعوة إلى 

 على األقل من توجيه 15ان يعقد بعد )اجتماع ث
ً
( خمسة عشر يوما

الدعوة إليه. ومع ذلك، يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة 

من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول، ويجب أن تتضمن 

الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا 

 كان االجتماع. وفي جميع األ 
ً
 ايا

ً
حوال، يكون االجتماع الثاني صحيحا

 عدد املكتتبين املمثلين فيه.

 (26املادة )

الجمعية 

 التأسيسية

 تختص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية: 

التحقق من االكتتاب بكل أسهم الشركة ومن الوفاء بالحد األدنى من  -أ

 ألحكام النظام. 
ً
 رأس املال وبالقدر املستحق من قيمة األسهم وفقا

 املداولة في تقرير تقويم الحصص العينية.  -ب

دخل تعديالت   -ج
ُ
إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة األساس، على أال ت

 املعروض عليها إال بموافقة جميع املكتتبين املمثلين فيها. جوهرية على النظام 

تعيين أعضاء أول مجلس إدارة ملدة ال تتجاوز خمس سنوات وأول مراجع  -د

نوا في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها  ِ
حسابات إذا لم يكونوا قد ُعي 

 األساس.

ضاها تأسيس املداولة في تقرير املؤسسين عن األعمال والنفقات التي اقت -هـ

، وكذلك لهيئة السوق املالية أن توفد  ويجوز لوزارة التجارة الشركة، وإقراره.

 
ً
 لحضور الجمعية التأسيسية للشركة؛ للتأكد   مندوبا

ً
)أو أكثر( بوصفه مراقبا

 من تطبيق أحكام النظام.

 تختص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية : 

كة ومن الوفاء بالحد التحقق من اإلكتتاب بكل اسهم الشر     .1

 األدنى من رأس املال وبالقدر املستحق من قيمة األسهم.

إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة األساس، على اال     .2

دخل تعديالت جوهرية على النظام املعروض عليها إال 
ُ
ت

 بموافقة جميع املكتتبين املمثلين فيها. 

( 3ال تتجاوز ) تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة ملدة    .3

ثالث سنوات إذا لم يكونوا قد ُعينوا في عقد تاسيس الشركة 

 أو في نظامها األساس.

تعيين مراجعي حسابات للشركة وتحديد أتعابهم إذا لم     .4

 يكونوا قد عينوا في عقد تأسيس الشركة.

املداولة في تقرير املؤسسين عن األعمال والنفقات التي     .5

 وإقراره. إقتضاها تأسيس الشركة،

 

 (27املادة )

اختصاصات 

الجمعية 

 التأسيسية

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص 

الجمعية العامة العادية بجميع األمور املتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على 

األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة املالية للشركة، ويجوز 

 لحاجة إلى ذلك. الدعوة لجمعيات عامة عادية أخرى لالجتماع كلما دعت ا

 

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ، 

تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور املتعلقة بالشركة 

وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء 

السنة املالية للشركة ، ويجوز الدعوة لجمعيات عامة عادية أخرى 

لإلجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ومن اختصاصات الجمعية 

 العامة العادية تشكيل لجنة املراجعة وتحديد اتعابها.

 (28املادة )

اختصاصات 

الجمعية 

العامة 

 العادية

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس  -1

عامة العادية لالنعقاد إذا اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية ال

طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من املساهمين يمثل 

ة من مجلس تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعو 

اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية 

لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد 

 (30املادة )

دعوة 

 الجمعيات



 

%( من رأس املال على األقل. ويجوز ملراجع الحسابات دعوة الجمعية 5)

 من تاريخ 30لالنعقاد إذا لم يقم املجلس بدعوة الجمعية خالل )
ً
( ثالثين يوما

 طلب مراجع الحسابات.

يجوز بقرار من هيئة السوق املالية دعوة الجمعية العامة العادية  -2

 لالنعقاد في الحاالت اآلتية: 

إذا انقضت املدة املحددة لالنعقاد )خالل األشهر الستة التالية النتهاء  -أ

 السنة املالية للشركة( دون انعقادها. 

 عقاده. إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة ان -ب

إذا تبين وجود مخالفات ألحكام النظام أو نظام الشركة األساس، أو  -ج

 وقوع خلل في إدارة الشركة. 

إذا لم يوجه املجلس الدعوة النعقاد الجمعية العامة خالل خمسة عشر  -د

 من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من املساهمين 
ً
يوما

 %( من رأس املال على األقل. 5يمثل )

%( من رأس املال على األقل تقديم 2يجوز لعدد من املساهمين يمثل ) -3

املالية لدعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد، إذا طلب إلى هيئة السوق 

( من هذه املادة. وعلى هيئة 2توافر أي من الحاالت املنصوص عليها في الفقرة )

 من تاريخ تقديم طلب 
ً
السوق املالية توجيه الدعوة لالنعقاد خالل ثالثين يوما

 بأعمال الجمعية والبنو 
ً
د املطلوب املساهمين، على أن تتضمن الدعوة جدوال

 أن يوافق عليها املساهمون.

تنشر هذه الدعوة وجدول األعمال في صحيفة يومية توزع في املنطقة التي  -4

( واحد وعشرين 21فيها مركز الشركة الرئيس قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بـ)

 على األقل وترسل صورة من الدعوة وجدول األع
ً
، مال إلى وزارة التجارة يوما

ل صورة إلى هيئة السوق املالية. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه وكذلك ترس

الدعوة في امليعاد املذكور إلى جميع املساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة 

من الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق املالية وذلك خالل املدة املحددة 

 للنشر.

 

%(  من راس املال على األقل. ويجوز ملراجع 5من املساهمين يمثل )

الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم املجلس بدعوة 

 من تاريخ طلب مراجع الحسابات.30) الجمعية خالل
ً
 ( يوما

تنشر هذه الدعوة  في صحيفة توزع في املنطقة التي فيها مركز 

(   واحد 21الشركة الرئيس قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بـ )

 على األقل وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال 
ً
وعشرين يوما

اء بتوجيه الدعوة في الى هيئة السوق املالية. ومع ذلك يجوز االكتف

امليعاد املذكور الى جميع املساهمين بخطابات مسجلة. وترسل 

صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق املالية وذلك 

 خالل املدة املحددة للنشر.

 

 إال إذا حضره  -1
ً
ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا

 .مال الشركة على األقل يمثلون )ربع( رأسمساهمون 

إذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق  -2

( من هذه املادة، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين 1الفقرة )

 التالية لالجتماع السابق. وتنشر هذه الدعوة بالطريقة املنصوص عليها في 
ً
يوما

( من هذا النظام ومع ذلك يجوز أن ُيعقد االجتماع الثاني بعد ساعة 30ادة )امل

من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد 

االجتماع األول ما ُيفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع، وفي جميع 

 ك 
ً
 أيا

ً
 ان عدد األسهم املمثلة فيه.األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا

 

 إال إذا حضره 
ً
ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا

مساهمون يمثلون )ربع( رأس مال الشركة على األقل، فإذا لم 

يتوفر هذا النصاب في اإلجتماع األول، وجهت الدعوة إلى إجتماع 

 التالية لإلجتماع السابق . 
ً
وتنشر هذه ثاٍن يعقد خالل الثالثين يوما

( من هذا النظام  30الدعوة بالطريقة املنصوص عليها في املادة )

ومع ذلك يجوز أن ُيعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة 

املحددة إلنعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد 

االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع ، 

 كان عدد وفي ج
ً
 أيا

ً
ميع األحوال يكون اإلجتماع الثاني صحيحا

األسهم املمثلة فيه . ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة 

 (32املادة )

نصاب 

اجتماع 

الجمعية 

العامة 

 العادية



 

العادية للمساهمين واشتراك املساهم في مداوالتها والتصويت على 

قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي 

 تضعها الجهة املختصة.

 إال إذا حضره  -1
ً
ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا

 .)نصف( رأس مال الشركة على األقل مساهمون يمثلون 

إذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية  -2

الدعوة إلى اجتماع ثان، بنفس األوضاع ( من هذه املادة، وجهت 1وفق الفقرة )

( من هذا النظام. ويجوز أن ُيعقد االجتماع الثاني 30املنصوص عليها في املادة )

بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن 

الدعوة لعقد االجتماع األول ما ُيفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع، 

 إذا حضره عدد من املساهمين وف
ً
ي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا

 يمثلون )ربع( رأس املال على األقل.

إذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى  -3

( من هذا 30اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها املنصوص عليها في املادة )

 كان عدد األسهم املمثلة فيه، بعد النظام، ويكون االجت
ً
 أيا

ً
ماع الثالث صحيحا

 موافقة هيئة السوق املالية.

 

 إال إذا حضره 
ً
ال يكون إنعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا

مساهمون يمثلون )نصف( رأس مال الشركة على األقل ، فإذا لم 

تماع يتوفر هذا النصاب في اإلجتماع األول ، وجهت الدعوة إلى إج

( من هذا 30ثاٍن ، بنفس األوضاع املنصوص عليها في املادة )

النظام، ويجوز أن ُيعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة 

املحددة إلنعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد 

االجتماع األول ما ُيفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع، وفي 

 إذا حضره عدد من جميع األح
ً
وال يكون اإلجتماع الثاني صحيحا

املساهمين يمثلون )ربع( رأس املال على األقل. وإذا لم يتوفر 

النصاب الالزم في االجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث 

( من هذا 30ينعقد باألوضاع نفسها املنصوص عليها في املادة )

 كان عدد األسهم النظام، ويكون االجتماع الثالث صحي
ً
 أيا

ً
حا

املمثلة فيه، بعد موافقة الجهات املختصة. ويجوز عقد اجتماعات 

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين واشتراك املساهم في 

مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية 

 الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة املختصة.

 ( 33املادة )

ب نصا

اجتماع 

الجمعية 

العامة غير 

 العادية

لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة في جدول أعمال الجمعية 

وتوجيه األسئلة في شأنها إلى اعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات. وكل 

. ويجيب مجلس 
ً
نص في هذا النظام يحرم املساهم من هذا الحق، يكون باطال

الحسابات عن أسئلة املساهمين بالقدر الذي ال يعرض اإلدارة أو مراجع 

مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى املساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، 

.
ً
 احتكم إلى الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن نافذا

 

لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة في جدول أعمال 

عضاء مجلس اإلدارة الجمعية و توجيه األسئلة في شأنها إلى ا

ومراجع الحسابات. وكل نص في نظام الشركة األساس يحرم 

. ويجيب مجلس اإلدارة أو 
ً
املساهم من هذا الحق، يكون باطال

مراجع الحسابات عن أسئلة املساهمين بالقدر الذي ال يعرض 

مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى املساهم أن الرد على سؤاله غير 

.مقنع، احتكم إلى ال
ً
 جمعية، و كان قرارها في هذا الشأن نافذا

 (36املادة )

املناقشة في 

 الجمعيات

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من  -1

ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس 

 اإلدارة ونائبه.

يتضمن عدد املساهمين يحرر باجتماع الجمعية العامة محضر  -2

الحاضرين أو املمثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد 

األصوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها 

أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشة التي دارت في االجتماع، وتدون املحاضر 

تماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين بصفة منتظمة عقب كل اج

 سرها وجامع األصوات.

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبة عند غيابه أو 

من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب 

رئيس مجلس اإلدارة ونائبه ، ويحرر بإجتماع الجمعية العامة 

الحاضرين أو املمثلين وعدد محضر يتضمن عدد املساهمين 

األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات املقررة 

لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو 

خالفتها وخالصة وافية للمناقشة التي دارت في االجتماع، وتدون 

عه املحاضر بصفة منتظمة عقب كل إجتماع في سجل  خاص يوق

 رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات. 

 (37املادة )

رئاسة 

الجمعيات 

وإعداد 

 املحاضر

يجب أن تعين الجمعية العامة مراجعي حسابات )أو أكثر( من بين مراجعي 

الحسابات املرخص لهم بالعمل في اململكة، وتحدد مكافأتهم ومدة عملهم، 

عية العامة مراجعي حسابات ) أو أكثر( من بين يجب أن تعين الجم

مراجعي الحسابات املرخص لهم بالعمل في اململكة، وتحدد 

 (39املادة )



 

مجموع مدة تعيينه خمس سنوات  ويجوز لها إعادة تعيينهم، على أال يتجاوز 

متصلة، ويجوز ملن استنفد هذه املدة أن يعاد تعيينه بعد مض ي سنتين من 

 وفي كل وقت تغييرهم مع عدم 
ً
تاريخ انتهائها، ويجوز للجمعية العامة أيضا

االخالل بحقهم في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير 

 مشروع.

، ويجوز للجمعية  مكافأتهم ومدة عملهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم

 و في كل وقت تغييرهم مع عدم االخالل بحقهم في 
ً
العامة أيضا

لسبب غير  التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو

 مشروع.

 

تعيين مراجع 

 الحسابات

 
ً
 يعد وفقا

ً
على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا

ملعايير املراجعة املتعارف عليها يتضمن موقف إدارة الشركة من تمكينه من 

الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من 

مخالفة ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية 

واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة ونظام الشركة األساس 

ورأيه في مدى عدالة القوائم املالية للشركة. ويتلو مراجع الحسابات تقريره في 

قرير مجلس اإلدارة الجمعية العامة. وإذا قررت الجمعية التصديق على ت

.
ً
 والقوائم املالية دون االستماع إلى تقرير مراجع الحسابات، كان قرارها باطال

 
ً
على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا

 ملعايير املراجعة املتعارف عليها يضمنه موقف إدارة 
ً
يعد وفقا

إليضاحات التي الشركة من تمكينة من الحصول على البيانات وا

طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفة ألحكام نظام مراقبة شركات 

التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة و اللوائح والتعليمات 

األخرى ذات العالقة ورأيه في مدى عدالة القوائم املالية للشركة. 

ويتلو مراجع الحسابات تقريره في الجمعية العامة. وإذا قررت 

الجمعية التصديق على تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية دون 

.
ً
 االستماع إلى تقرير مراجع الحسابات، كان قرارها باطال

 (41املادة )

التزامات 

مراجع 

 الحسابات

يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعد القوائم املالية -1

ركز املالي لعمليات التأمين واملساهمين، )وتتكون القوائم املالية من: قائمة امل

قائمة فائض )عجز( عمليات التأمين، قائمة دخل املساهمين، قائمة حقوق 

املساهمين، قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين وقائمة التدفقات 

 عن نشاط الشركة ومركزها املالي عن السنة 
ً
النقدية للمساهمين(. وتقريرا

يتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع االرباح املالية املنقضية و 

ويضع املجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات، قبل املوعد 

 على األقل.45املحدد النعقاد الجمعية العامة بـ)
ً
 ( خمسة وأربعين يوما

يجب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة ورئيسها التنفيذي ومديرها املالي على -2

( وتودع نسخ منها في املركز الرئيس للشركة تحت 1املذكورة في الفقرة ) الوثائق

( واحد 21تصرف املساهمين، قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة بـ)

 على األقل.
ً
 وعشرين يوما

على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود املساهمين بالقوائم املالية للشركة وتقرير -3

جع الحسابات مالم تنشر في صحيفة يومية توزع في مجلس اإلدارة وتقرير مرا

 أن يرسل صورة من هذه الوث
ً
ائق إلى وزارة املركز الرئيس للشركة، وعليه ايضا

( 15وهيئة السوق املالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بـ) التجارة

 على األقل.
ً
 خمسة عشر يوما

 

مالية أن يعد القوائم يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة -1

املالية ) وتتكون القوائم املالية من: قائمة املركز املالي لعمليات 

التأمين واملساهمين، قائمة فائض )عجز( عمليات التأمين، قائمة 

دخل املساهمين، قائمة حقوق املساهمين، قائمة التدفقات 

 النقدية لعمليات التأمين وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين(.

 عن نشاط الشركة ومركزها املالي عن السنة املالية 
ً
وتقريرا

املنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع 

االرباح ويضع املجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع 

( 45الحسابات، قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة بـ)

 على األقل.
ً
 خمسة وأربعين يوما

يوقع رئيس مجلس اإلدارة ورئيسها التنفيذي ومديرها  يجب أن-2

(  وتودع نسخ منها في املركز 1املالي على الوثائق املذكورة في الفقرة )

الرئيس للشركة تحت تصرف املساهمين، قبل املوعد املحدد 

 على األقل.21النعقاد الجمعية العامة بـ) 
ً
 ( واحد وعشرين يوما

يزود املساهمين بالقوائم املالية على رئيس مجلس اإلدارة أن -3

للشركة وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجع الحسابات مالم تنشر 

في صحيفة يومية توزع في املركز الرئيس للشركة، على أن يرسل 

صورة من هذه الوثائق إلى هيئة السوق املالية وذلك قبل تاريخ 

 على األ15انعقاد الجمعية العامة بـ)
ً
 قل.( خمسة عشر يوما

 (43املادة )

 الوثائق املالية

 يجب على الشركة اآلتي:

ب الزكاة وضريبة الدخل املقررة نظاًما.  .1  أن تجن 

 يجب على الشركة أن: .5

 تجنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة. -أ

لتكوين إحتياطي  %( من األرباح الصافية20تجنب )-ب

نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا 

 (45املادة )

الزكاة 

 واالحتياطي



 

ب )  .2 %( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز 20أن تجن 

للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اجمالي االحتياطي 

 املدفوع.%( من رأس املال 100)

للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم في صافي األرباح أن    .3

تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة 

 الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين.

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية التي تحددها بعد خصم جميع   .4

فات العامة والتكاليف األخرى، وتكوين االحتياطيات الالزمة املصرو 

ملواجهة الديون املشكوك فيها وخسائر االستثمارات وااللتزامات الطارئة 

التي يرى مجلس اإلدارة ضرورتها بما يتفق مع أحكام نظام مراقبة شركات 

السعودي، البنك املركزي التأمين التعاوني واألحكام الصادرة عن 

ن الباقي من األرباح بعد خصم االحتياطيات املقررة بموجب ويخصص م

% من رأس املال املدفوع 5األنظمة ذات العالقة والزكاة نسبة ال تقل عن 

للتوزيع على املساهمين طبًقا ملا يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية 

العامة، وإذا كانت النسبة املتبقية من األرباح املستحقة للمساهمين ال 

كفي لدفع هذه النسبة فال يجوز للمساهمين املطالبة بدفعها في السنة ت

أو السنوات التالية، وال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة  من 

 األرباح تزيد عما اقترحه مجلس اإلدارة.

%( من  100التجنيب متى ما بلغ  اجمالي اإلحتياطي )

 رأس املال املدفوع. 

للجمعية العامة العادية  عند تحديد نصيب األسهم في  .6

صافي األرباح أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك 

يكفل توزيع  بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو

 أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين.

 

 لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا 
ً
يستحق املساهم حصته في األرباح وفقا

الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية األرباح 

ملالكي األسهم املسجلين في سجالت املساهمين في نهاية اليوم املحدد 

بلغ الشركة هيئة السوق املالية دون تأ
ُ
خير بأي قرارات لتوزيع لالستحقاق وت

األرباح أو التوصية بذلك وتدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمين في املكان 

 للتعليمات التي تصدرها الجهة 
ً
واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة، وفقا

 السعودي. للبنك املركزي املختصة مع مراعاة املوافقة الكتابية املسبقة 

رباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع ويجوز للشركة توزيع أ

 واستيفاء املتطلبات البنك املركزي سنوي بعد الحصول على عدم ممانعة 

 التالية:

أن تفوض الجمعية العامة العادية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية  -1

.
ً
 بموجب قرار يجدد سنويا

 أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة. -2

ن يتوفر لديها سيولة معقولة وتستطيع أن تتوقع بدرجة معقولة مستوى أ -3

 أرباحها.

 ألخر قوائم مالية مراجعة،  -4
ً
أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقا

كافية لتغطية األرباح املقترح توزيعها بعد خصم ما تم توزيعه أو رسملته من 

 ية.تلك األرباح بعد تاريخ هذه القوائم املال

 

 لقرار الجمعية العامة 
ً
يستحق املساهم حصته في األرباح وفقا

الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ 

التوزيع. وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت 

التقل عن املساهمين في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق على أن 

بلغ الشركة هيئة السوق  شركة املدفوع%( من رأس مال ال5)
ُ
و ت

املالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك 

وتدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمين في املكان واملواعيد التي 

 للتعليمات التي تصدرها الجهة 
ً
يحددها مجلس اإلدارة، وفقا

 ة املسبقة ملؤسسة النقداملختصة مع مراعاة املوافقة الكتابي

 العربي السعودي.

 

ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف 

 سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء املتطلبات التالية:

أن تفوض الجمعية العامة العادية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح  -1

.
ً
 مرحلية بموجب قرار يجدد سنويا

 ربحية جيدة ومنتظمة.أن تكون الشركة ذات  -2

أن يتوفر لديها سيولة معقولة وتستطيع أن تتوقع بدرجة  -3

 معقولة مستوى أرباحها.

 (46املادة )

استحقاق 

 األرباح



 

 ألخر قوائم  -4
ً
أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقا

مالية مراجعة، كافية لتغطية األرباح املقترح توزيعها بعد خصم ما 

 د تاريخ هذه القوائم املالية.تم توزيعه أو رسملته من تلك  األرباح بع

يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو  -1

املساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو 

ية مخالفتهم أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذ

واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة وهذا النظام، وكل شرط 

يقض ي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. وتقع املسؤولية على جميع أعضاء مجلس 

اإلدارة إذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم. أما القرارات التي تصدر 

أثبتوا اعتراضهم صراحة بأغلبية اآلراء، فال يسأل عنها األعضاء املعارضون متى 

في محضر االجتماع. وال يعد الغياب عن حضور االجتماع الذي يصدر فيه 

 لإلعفاء من املسؤولية إال إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار 
ً
القرار سببا

 أو عدم تمكنه من االعتراض عليه بعد علمه به. 

ال تحول دون إقامة دعوى املسؤولية موافقة الجمعية العامة العادية على  -2

 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة. 

( ثالث سنوات من تاريخ 3ال تسمع دعوى املسؤولية بعد انقضاء ) -3

ال تسمع دعوى  -وفيما عدا حالتي الغش والتزوير-اكتشاف الفعل الضار. 

( خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة 5ور )املسؤولية في جميع األحوال بعد مر 

( ثالث سنوات من انتهاء عضوية عضو 3املالية التي وقع فيها الفعل الضار أو )

 مجلس اإلدارة املعني أيهما أبعد. 

ولكل مساهم الحق في رفع دعوى املسؤولية املقررة للشركة على أعضاء  -4

م إلحاق ضرر خاص به. مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منه

وال يجوز للمساهم رفع الدعوى املذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال 

. ويجب على املساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى، مع 
ً
يزال قائما

 قصر حقه على املطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به.

لتي تكلفها املساهم إلقامة دعوى يجوز تحميل الشركة النفقات اآلتية ا -5

 كانت نتيجتها بالشروط اآلتية: 
ً
 أيا

 إذا أقام الدعوى بحسن نية.  -أ

إذا تقدم إلى الشركة بالسبب الذي من أجله أقام الدعوى ولم يحصل  -ب

 .
ً
 على رد خالل ثالثين يوما

إذا كان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى بناًء على حكم املادة  -ج

 )التاسعة والسبعين( من نظام الشركات. 

 أن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح. -د

ويكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض 

الشركة أو املساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم 

ون الشركة أو مخالفتهم أحكام نظام مراقبة شركات تدبير شؤ 

التأمين التعاوني والئحتة التنفيذية واألنظمة واللوائح والتعليمات 

األخرى ذات العالقة، وكل شرط يقض ي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. 

وتقع  املسؤولية على جميع أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ  الخطأ 

رارات التي تصدر بأغلبية األراء، من قرار صدر بإجماعهم. أما الق

فال يسأل عنها األعضاء املعارضون متى اثبتوا اعتراضهم صراحة في 

محضر االجتماع. واليعد الغياب عن حضور االجتماع الذي يصدر 

 لإلعفاء من املسؤولية إال إذا  ثبت عدم علم 
ً
فيه القرار سببا

يه بعد علمه العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من االعتراض عل

به. وال تحول دون إقامة دعوى املسؤولية  موافقة الجمعية العامة 

العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة. وال تسمع دعوى 

( سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل 3املسؤولية بعد انقضاء )

حالتي الغش والتزوير، ال تسمع دعوى  -الضار. وفيما عدا

( خمس سنوات من تاريخ  5وال بعد مرور )املسؤولية في جميع األح

( ثالث سنوات 3انتهاء السنة املالية التي وقع فيها الفعل الضار أو )

من انتهاء  عضوية عضو مجلس اإلدارة املعني أيهما أبعد.  ولكل 

مساهم الحق في رفع دعوى املسؤولية املقررة للشركة على أعضاء 

ي صدر منهم إلحاق ضرر مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذ

خاص به. وال يجوز للمساهم رفع  الدعوى املذكورة إال إذا كان حق 

. ويجب على املساهم أن يبلغ الشركة 
ً
الشركة في رفعها ال يزال قائما

بعزمه على رفع الدعوى، مع قصر حقة على املطالبة بالتعويض 

 عن الضرر الخاص الذي لحق به.

 

 (49املادة )

مسؤولية 

أعضاء 

 مجلس الدارة

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية  -1

 االعتبارية الالزمة بالقدر الالزم للتصفية.

 يصدر قرار التصفية االختيارية من الشركاء أو الجمعية العامة. -2

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ 

بالشخصية االعتبارية الالزمة بالقدر الالزم للتصفية، ويصدر 

قرار التصفية االختيارية من هيئة السوق املالية، ويجب أن 

صفي وتحديد سلطاته وأتعابه 
ُ
يشتمل قرار التصفية على تعيين امل

 (50املادة )

انقضاء 

 الشركة



 

 

 

 

صفي وتحديد سلطاته  -3
ُ
يجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين امل

املفروضة على سلطاته واملدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب وأتعابه والقيود 

( خمس سنوات، وال يجوز تمديدها 5أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية )

 ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي.

تنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل أعضاء املجلس  -4

للغير في حكم املصفين إلى أن ُيعين قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة 

صفي وتبقى ألجهزة الشركة خالل مدة التصفية اختصاصاتها التي ال 
ُ
امل

صفي، ويراعى في التصفية حفظ حق املشتركين في 
ُ
تتعارض مع اختصاصات امل

فائض عمليات التأمين واالحتياطيات املكونة حسب املنصوص عليه في 

 ظام.( من هذا الن45( و )44املادتين )

 

دة الزمنية الالزمة للتصفية والقيود املفروضة  على سلطاته وامل

( خمس سنوات، 5ويجب أن ال تتجاوز مدة التصفية االختيارية )

وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي، وتنتهي سلطة 

مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة 

الشركة ويعدون بالنسبة للغير في حكم املصفين إلى أن ُيعين 

صفي وتبقى ألجهزة الشركة خالل مدة التصفية اختصاصاتها 
ُ
امل

صفي، ويراعى في التصفية 
ُ
التي ال تتعارض مع اختصاصات امل

حفظ حق املشتركين في فائض عمليات التأمين واالحتياطات 

( من هذا 45( و )44املكونة حسب املنصوص عليه في املادتين )

 النظام.



 

 

 

 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني 

 شركة مساهمة سعودية
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 األول: مقدمةالباب 
 تمهيد: -1

يها يبين هذا النظام القواعد والمعايير المنظمة إلدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني )سايكو( شركة مساهمة سعودية ويشار إل
حقوق أصحاب فيما بعد بـ "الشركة" وذلك من أجل ضمان االلتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحماية 

م، ووفقاً لالئحة 13/02/2017المصالح, حيث تم إعداده وفقاً لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 
م, ووفقاً لنظام الشركات, وقواعد التسجيل 22/10/2015حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 

 , والنظام األساسي للشركة.واإلدراج
 
 

 الهدف من النظام:  -2
الهدف من نظام الحوكمة هو تحسين وتنظيم بيئة الحوكمة بالشركة, وجعل الحوكمة بها على درجة عالية من الشفافية، والتأكيد على 

 التزام الشركة بحوكمة الشركات عن طريق تنمية اآلتي:



 

 انية المساءلة لها.أداء إداري قائم على زيادة قيمة الشركة وإمك 

  ،دور إشرافي فعال بالتعاون مع األشخاص التنفيذيين من أجل تحقيق مصالح الشركة والمساهمين بمن فيهم صغار المستثمرين
 والسعي إلى زيادة حقوق المساهمين بالطرق المناسبة.

  وإدارة المخاطر.اإلفصاح والشفافية المالئمة عن المعلومات، ووجود نظام فعال للرقابة الداخلية 
المالية ويجب على الشركة االلتزام باإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة عما تم تطبيقه من أحكام الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق  

 واألحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك. ومؤسسة النقد العربي السعودي
فهموا هذا النظام وأن مسؤوليتهم عن تطبيقه تعتبر مسؤولية مشتركة، وعلى إن الموظفين المسؤولين عن الحوكمة بالشركة أطلعوا على وت

 هذا فإنهم يعاهدون أنفسهم بالتأكيد على التزام الشركة بتطبيق جميع المواد الواردة به.
 

 تعريفات: -3
قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة لها في نظام السوق المالية وفي 

هيئة السوق المالية وقواعدها، ولغرض تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها 
 مالم يقتض السياق معنى آخر:

 حوكمة الشركة: (أ
ت التي يتم وضعها من أجل إدارة الشركة والرقابة عليها، والتي تحتوي على  الحوكمة هي مجموعة من الهياكل واألنظمة واآلليات والعمليا

تنظيم العالقات المختلفة بين  مساهمي   الشركة ومجلس اإلدارة واألشخاص التنفيذيين بهدف تنظيم حقوق المساهمين في األجل الطويل. و 
لعمليات بها وجذب االستثمارات الجديدة ذات التكلفة المنخفضة وتحسين تنظر الشركة  إلى الحوكمة  على أنها وسيلة من أجل تحسين فعالية ا

 مكانة وسمعة الشركة.
 العضو التنفيذي: (ب

قابل هو عضو مجلس اإلدارة الذي يكون عضواً متفرغاً في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في اإلدارة اليومية لها ويتقاضي راتباً شهرياً م
 ذلك.

 فيذي:ج( العضو غير التن   
 ال يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً منها. هو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغاً إلدارة الشركة, أو

 د( العضو المستقل:  
 هو العضو الذي يتمتع باالستقاللية التامة، ومما ينافي االستقاللية أي من الحاالت التالية على سبيل المثال ال الحصر:

 نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة في مجموعتها.أن يكون مالكاً لما  -1
 أن يكون ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها. -2
 لماضيين.أن يكون من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها خالل العامين ا -3
 أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها. -4
 أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها. -5
 الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها. أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة -6
ً خالل العامين الماضيين لدى أي من األطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كمراجعي  -7 أن يكون موظفا

 الحسابات الخارجيين وكبار الموردين, أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.
لدية عالقة تعاقدية أو تجارية مع الشركة سواًء بشكل مباشر أو من خالل جهة يكون من كبار المساهمين فيها أو عضواً  أن يكون -8

ألف لاير سعودي بخالف  250في مجلس إدارتها أو مديراً فيها ترتب عليها دفع أو تلقي مبلغ مالي من الشركة يساوي ماقيمته 
 مكافأت التي يستحقها العضو لقاء عضويته في مجلس اإلدارة خالل السنتين األخيرتين.المبالغ المتعلقة بعقود التأمين وال

 أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة. -9
 هـ(  األقرباء من الدرجة األولى:

 هم األب واألم والزوج واألوالد القصر.
 و( أصحاب المصالح:

 له مصلحة مع الشركة )مثل المساهمين, العاملين, الدائنين, العمالء, والموردين(. صخهم كل ش
 ز( مساهمو األقلية:

 هم المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث ال يستطيعون التأثير عليها.
 ح( التصويت التراكمي:

قدرة تصويتية بعدد األسهم التي يملكها بحيث يحق له التصويت بها أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة يمنح كل مساهم 
لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه األصوات ويزيد هذا التصويت من فرص حصول 

 مساهمي األقلية على تمثيل لهم في مجلس اإلدارة عن طريق األصوات التراكمية لمرشح واحد.
 
 



 

 تاريخ تطبيق النظام: -4
يطبق هذا النظام اعتباراً من تاريخ اعتماده من الجمعية ، وفي حالة عدم حدوث تعديالت تشريعية أو في سياسة الشركة تتطلب تعديل  

 النظام، يجب على لجنة المراجعة تقويمه ومراجعته بعد ثالث سنوات من تاريخ اعتماده.

 
 

 الشركةالباب الثاني : االلتزام بحوكمة 
 مبادئ حوكمة الشركة -1

 إن هيكل حوكمة الشركة يقوم على المبادئ التالية:

  المساءلة: يتيح نظام الحوكمة مساءلة الشركة أمام جميع المساهمين، وتقديم إرشادات لمجلس اإلدارة في كيفية وضع
 إستراتيجية الشركة ومراقبة اإلدارة.

 ين وتؤكد على معاملتها المتساوية لهم بمن  فيهم صغار المستثمرين.العدالة: تتعهد  الشركة بحماية مصالح المساهم 

  ،الشفافية:  تؤكد الشركة  على التزامها بالتوقيت والدقة في عملية اإلفصاح عن جميع المعلومات الهامة المتعلقة بالمركز المالي
ينة يمكن لجميع األطراف المهتمة بالشركة وبأداء الشركة, وهيكل الملكية, وبحوكمة الشركة، وذلك من خالل قنوات اتصال مع

 الوصول إليها بسهولة.

  المسؤولية:  تدرك الشركة حقوق جميع األطراف المهتمة بالشركة والتي تتضمنها اللوائح والقوانين، وأيضاً تشجع على التعاون
 المشترك بينها  وبين تلك األطراف.

عملهم وفقاً لجميع اللوائح والقوانين المطبقة باإلضافة إلى التزامهم بالمعايير المتعلقة بالسلوك األخالقي التي   جميع الموظفين و يؤدي
 حددت في هذا النظام وفي دليل السلوك األخالقي والعالقة مع أصحاب المصالح.

 لوائح الحوكمة الداخلية: -2
 شركة واللوائح التنظيمية الداخلية التالية:ينظم هيكل وعمليات وممارسات الحوكمة  النظام األساس لل

 .الئحة حوكمة الشركة 

 .الئحة الجمعية العامة للمساهمين 

 .الئحة مجلس اإلدارة 

 .الئحة لجنة المراجعة 

 .الئحة لجنة التشريحات والمكافآت 

 .الئحة اللجنة التنفيذية 

 .الئحة لجنة االستثمار 

 .الئحة لجنة إدارة المخاطر 

  اإلفصاح والشفافية.الئحة سياسة 

 .الئحة نظام الرقابة الداخلية 

 .الئحة سياسة توزيعات األرباح 

 .دليل السلوك األخالقي والعالقة مع أصحاب المصالح 

 .سياسة تعارض المصالح 

 .سياسة مكافأت اإلدارة التنفيذية 

 . مسئوليات مراقبة اإللتزام 

 .مسئوليات إدارة المخاطر 

 .مسئوليات الخبير اإلكتواري 

 .مسئوليات وهيكل أعضاء اإلدارة العليا 
 أعدت هذه اللوائح الداخلية  وفقاً للمتطلبات النظامية بالمملكة باإلضافة إلى أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بحوكمة الشركات. 

 االلتزام بسياسات وممارسات حوكمة الشركة: -3
تنفيذي للشركة هم المسؤولين عن التأكد من االلتزام والمراجعة الدورية إن مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة والعضو المنتدب/الرئيس ال

 لسياسات وممارسات حوكمة الشركة.
 
 

 الباب الثالث: الممارسات الجيدة لمجلس اإلدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي
يؤثر مجلس اإلدارة  في أداء الشركة من أن وجود مجلس إدارة يقظ ومتخصص ومستقل هو أساس وجود نظام جيد لحوكمة الشركة, و 

خالل إشرافه وإرشاداته ورقابته لإلدارة التنفيذية وذلك في ضوء مصلحة ومنفعة المساهمين، ويلعب  مديرو  الشركة التنفيذيون   دوراً 
 نجاح نظام الحوكمة. هاماً في عمليات الحوكمة, وأن التعاون الفعال بين جميع األطراف والفصل الواضح للسلطات هي أهم عناصر



 

 حوكمة  مجلس اإلدارة.  -1
 أ( السلطات:

ً للمتطلبات التشريعية في نظام الشركات وقواعد   حدد جوهر سلطات اإلدارة  في النظام األساس للشركة والئحة مجلس اإلدارة، ووفقا
التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة 

 دي.النقد العربي السعو
 ب( الحجم:

يتكون مجلس اإلدارة يتكون من العدد المناسب من األعضاء بحيث ال يقل عن خمسة أعضاء, وأن هذا الحجم   قد حدده  النظام األساس  
 للشركة والئحة مجلس اإلدارة,  ومن أهم االعتبارات التي أخذت في الحسبان ضرورة توافر الكفاءات والمهارات المختلفة في األعضاء.

 ( انتخاب وإنهاء خدمة األعضاء:ج
تقوم الجمعية العامة للمساهمين بانتخاب األعضاء لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات ويجوز إعادة  االنتخاب لمدد مماثلة مع مراعاة المدة 

اتخاذ هذا القرار لجميع الخاصة بالعضو المستقل, وتمتلك الجمعية العامة حق إنهاء خدمة المجلس قبل نهاية مدته, ويجوز للجمعية العامة 
 أو بعض األعضاء.

 د( تكوين المجلس واستقاللية األعضاء.
إن تكوين مجلس اإلدارة يتم في ضوء التمثيل المناسب لجميع أصحاب األسهم، كما أن الكفاءات والمهارات الموجودة به مناسبة لواجباته 

عضو لديه الخبرات والمهارات والمعرفة الضرورية للقيام بواجباته بفعالية اإلشرافية ولتطوير ومتابعة إدارة الشركة وإستراتيجيتها، وكل 
 ولتحسين قدرة المجلس على تحقيق األهداف طويلة األجل للشركة ومساهميها.

ال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب المدير العام أو الرئيس التنفيذي, ولذلك يجب أن يكون رئيس المجلس من 
ء غير التنفيذيين، ويجب أن ال يتعدي عدد األعضاء التنفيذيين بمجلس اإلدارة  ربع عدد األعضاء, وللتأكيد على عدم التحيز في األعضا

اتخاذ القرار ولتحقيق التوازن في المصالح بين الجميع، ال يجوز أن يكون أكثر من عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء تنفيذيين 
للشركة, وأن الشركة تحدد هؤالء األعضاء على أنهم األعضاء الذين ال تربطهم عالقات هامة مع الشركة بخالف  )من الجهاز التنفيذي(

(، وأن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيالً 3عضويتهم في المجلس ووفق تعريف الئحة حوكمة الشركة لهم في الباب األول الفقرة )
حوال ال يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس مناسباً من األعضاء المستقلين وفي جميع األ

 أيهما أكثر.
 هـ( لجان مجلس اإلدارة

 يجب على مجلس اإلدارة أن يشكل  اللجان التالية كحد أدنى:

 .لجنة المراجعة 

 .لجنة الترشيحات والمكافآت 

 .اللجنة التنفيذية 

 .لجنة اإلستثمار 

 .لجنة المخاطر 
أن تكون لكل لجنة الئحة خاصة بها تحدد عضويتها وسلطاتها وإجراءات العمل الخاصة بها وحقوق ومسؤوليات أعضائها كما يجب و

حضور رؤساء اللجان أو من ينيبونهم من أعضائها  الجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة المساهمين، وعلى الشركة أن تشعر الهيئة بأسماء 
ضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينهم وأي تغييرات تطرأ على ذلك خالل خمسة أيام عمل من أعضاء اللجان  وصفات ع

 تاريخ حدوث التغييرات.
 و( إجراءات العمل:

يجتمع مجلس اإلدارة وفق جدول ثابت  يوضع في أول اجتماع بعد تشكيل المجلس، ويساعد هذا الجدول على  قيام المجلس بتأدية واجباته 
( أربع مرات في السنة أو أكثر من ذلك حسب ما تتطلبه مصلحة العمل, على أن 4ية ووفق هذا الجدول. ويجتمع مجلس اإلدارة )بفعال

تكون اإلجراءات التفصيلية المتعلقة باإلعداد الجتماعات مجلس اإلدارة قد  حددت  في الئحة مجلس اإلدارة وأن جميع أعضاء المجلس 
الموضوعات التي ستناقش في كل اجتماع، وتتضمن هذه المعلومات  جدول األعمال ومحضر االجتماع  يتسلمون معلومات كاملة عن

السابق وأيضاً المؤشرات الرئيسية ألداء الشركة والتي تتضمن المعلومات المالية المناسبة التي أعدتها إدارة الشركة مع توصيات واضحة 
المحاضر التفصيلية لإلجتماعات التي تتضمن مناقشات المجلس ونتيجة التصويت على التخاذ القرارات وعلى مجلس اإلدارة أن يحتفظ ب

 قراراته، الموقعة من رئيس مجلس اإلدارة و أمين سر المجلس ، وذلك على أساس فردي.
 ز( التدريب وإمكانية استشارة المختصين:

األمور الهامة األخرى، من خارج الشركة عندما تكون توفر الشركة  برامج توجيهية لألعضاء الجدد عن طبيعة نشاط الشركة وبعض 
 هناك حاجة لذلك.

 ح( المكافآت:
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين تشتمل على المكافآت السنوية ومقابل حضور االجتماعات)حسب النظام األساس للشركة ، 

ويقوم مجلس اإلدارة عن طريق لجنة الترشيحات والمكافآت بصفة على أن ال تؤثر هذه المكافآت في جميع األحوال على استقالليتهم 
 دورية بمراجعة مكافآت األعضاء، وتقوم الشركة باإلفصاح عن المكافآت في التقرير السنوي.



 

 ط( القروض ألعضاء مجلس اإلدارة:
 ال يجوز منح القروض الشخصية ألعضاء مجلس اإلدارة.

 ي( الواجبات والمسؤوليات:
مجلس اإلدارة  واجباتهم بإخالص وبعناية كاملة من أجل تحقيق مصالح الشركة وجميع المساهمين وليس لمصلحة يؤدي أعضاء 

مجموعة معينة منهم, ويتوقع من جميع أعضاء المجلس حضور جميع اجتماعات المجلس واللجان التي هم اعضاء فيها, وعلى جميع 
ة لهم لمصلحتهم الشخصية, وعليهم أن يمتنعوا عن المشاركة في األحداث التي يمكن األعضاء أال  يستخدموا المعلومات الداخلية المتاح

أن تؤدي إلى تعارض للمصالح مع الشركة, وإذا حدث ذلك يلتزم األعضاء باإلفصاح لباقي األعضاء وعلى أصحاب المصالح أن يمتنعوا 
 تلك الواجبات والمسؤوليات في الئحة مجلس اإلدارة. عن التصويت في المجلس على القرارات المتعلقة بها, وقد حددت الشركة 

 حوكمة العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي -2
 تتفهم الشركة أن اإلدارة اليومية ألنشطة الشركة تحتاج إلى القيادة الفعالة من قبل العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي للشركة والمديرين

 أفضل األساليب لمواجهة التحديات التي تواجهها الشركة.المعاونين له، وأن العمل من خالل الفريق هو 
 أ( السلطة

 يقوم العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي والمديرون  التنفيذيون  المعاونون له باإلدارة اليومية للشركة وتطبيق أهدافها واستراتيجيتها.
 ب( االختيار وإنهاء الخدمة

ئيس التنفيذي , ويقوم العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي في المقابل بتقديم مقترح عن يقوم مجلس اإلدارة باختيار العضو المنتدب/الر
يس المديرين التنفيذيين الذين سوف يقوم باالستعانة بهم إلى مجلس اإلدارة العتمادهم, وأن لمجلس اإلدارة إنهاء خدمة العضو المنتدب/الرئ

 قت.التنفيذي والمديرين التنفيذيين المعاونين له في أي و
 ج( خطط التعاقب

ة يقوم مجلس اإلدارة بإعداد خطة للتعاقب توضح فعالية المجلس في التعامل مع  فقدان  المديرين  التنفيذيين الرئيسيين بالشركة, ولمساعد
ن إلحاللهم مجلس اإلدارة في هذا الشأن يقوم العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي بتقديم قائمة لمجلس اإلدارة تتضمن األشخاص المناسبي

 محل المديرين التنفيذيين الرئيسين بالشركة.
 د( الواجبات والمسؤوليات 

يقوم العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي بتأدية واجباته بإخالص وبعناية كاملة من أجل تحقيق مصالح الشركة وجميع المساهمين وليس 
والمديرين التنفيذيين المساعدين له االمتناع عن المشاركة في لمصلحة مجموعة معينة منهم وعلى العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي 

األحداث التي يمكن أن تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة، وإذا حدث ذلك عليهم اإلفصاح عن ذلك لمجلس اإلدارة وفقاً 
 لضوابط سياسة تنظيم تعارض المصالح بالشركة.

 
 

 الباب الرابع: حقوق المساهمين:
اهمين لهم حق المشاركة في إدارة الشركة وفي أرباحها، وأن جميع الحقوق  قد نظمت وحددت  في النظام األساس للشركة جميع المس

 واألنظمة واللوائح الداخلية.
 الجمعية العامة للمساهمين -1

 ارات بها.لدى الشركة الئحة للجمعية العامة للمساهمين توضح جميع اإلجراءات المتعلقة بإعداد وإدارة واتخاذ القر
 أ( االنعقاد:

تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس اإلدارة أو إذا طلب ذلك  مراجعي الحسابات الخارجيين أو لجنة المراجعة أوعدد من المساهمين 
خ انعقاد % )خمسة في المائة( على األقل, وكل مساهم مدعو للمشاركة والتصويت خالل انعقاد الجمعية ويعلن   عن تاري5تمثل ملكيتهم 

الجمعية باإلضافة إلى جدول األعمال ومعلومات كاملة ودقيقة قبل الموعد بعشرة أيام على األقل, أو وفق المدة التي تنص عليها اللوائح 
التشريعية أو أي تعديل الحق عليها, بحيث يتمكن من اتخاذ القرارات في الموضوعات التي تناقش بالجمعية و نشر الدعوة في موقع 

المالية وموقع الشركة اإللكتروني وفي صحيفة يومية توزع في مدينة المركز الرئيسي للشركة, وينبغي كذلك استخدام وسائل  السوق
التقنية الحديثة لالتصال بالمساهمين , وتشتمل الدعوة على جدول األعمال, وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق 

يين بالشركة هم المسؤولون عن تلك اإلجراءات و التي يجب أن  ينفذها أمين سر مجلس اإلدارة/مدير شئون المالية, واألشخاص التنفيذ
المساهمين ويجب أن يكون للشركة طرق عادلة وفعالة لتقديم المقترحات والموضوعات التي يجب أن يحتوي عليها جدول األعمال، 

على مجلس اإلدارة عند إعداد جدول األعمال أن يأخذ في االعتبار وأيضاً مقترحات تتضمن ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة, و
في المائة( على  5الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها على جدول أعمال االجتماع, ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة )

اده, وال يجوز تغيير جدول األعمال أو تعديله األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعد
 بعد اعتماده من مجلس اإلدارة.

 ب( إدارة الجمعية العامة للمساهمين:
تتبع الشركة كل األساليب الضرورية لتسهيل مشاركة المساهمين في الجمعية العامة وفي التصويت على الموضوعات التي يتضمنها 
جدول األعمال و يحدد مكان انعقاد الجمعية بحيث يمكن لغالبية المساهمين الوصول إليه بسهولة, ويجب أن تكون إجراءات التسجيل 



 

فيذيون بالشركة بمساعدة المساهمين بممارسة حقوقهم التصويتية في حالة عدم تمكن المساهمين من الحضور مناسبة ويقوم األشخاص التن
الفعلي للجمعية وذلك عن طريق منح هؤالء المساهمين حق الوكالة المكتوبة إلشخاص آخرين من غير أعضاء مجلس اإلدارة ومن غير 

سب ضوابط واجراءات هيئة السوق المالية وتؤكد الشركة على ضرورة حضور موظفي الشركة، أو من خالل خدمة التصويت عن بعد ح
كل من أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين ورئيس لجنة المراجعة ومراجعي الحسابات  الخارجيين للجمعية العامة وذلك بهدف 

اقشة وتقديم أسئلة واستفسارات متعلقة بالموضوعات اإلجابة على أي أسئلة أو استفسارات من قبل المساهمين ولكل مساهم الحق في من
التي يحتويها جدول األعمال ويقوم رئيس الجمعية العامة بإدارة االجتماع بعدالة ومهنية وخبرة وأن تتم عملية التصويت  بسرية, ويجب 

ات غير العادلة, وأن يكون قد جرى أن تكون لدى الشركة آليات فعالة لعملية التصويت تضمن حماية حقوق صغار المساهمين من التصرف
تنظيم وتحديد هذه اآلليات في النظام األساس للشركة والئحة الجمعية العامة للمساهمين وأن تتميز اإلجراءات المستخدمة لفرز األصوات 

 في الجمعية العامة بالشفافية  وال تتضمن أي احتماالت من شأنها التأثير على نتائج التصويت.
 النتائج: ج(

توزع نتائج التصويت على المساهمين في نهاية اجتماع الجمعية العامة أو في اقرب وقت بعد انتهاء االجتماع, كما يجب نشرها للعامة 
بوضعها على موقع الشركة اإللكتروني وعلى موقع تداول وتقوم الشركة بتزويد هيئة السوق المالية بنسخة من محضر االجتماع خالل 

 يخ االنعقاد.)عشرة( أيام من تار
 د( المسجل الخارجي:

تقوم الشركة بتعيين مسجل خارجي مستقل لمتابعة سجل المساهمين, وتؤكد الشركة على الثقة والفعالية في نظام تسجيل هيكل الملكية 
 ألسهم الشركة من خالل اختيار وتعيين مسجل خارجي مستقل  يتميز بالسمعة الطيبة.

 تعامالت األطراف  ذوي الصلة: -2
وم الشركة باإلفصاح عن المعلومات المناسبة والمتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذوي الصلة متضمنة معلومات عن درجة القرابة مع تق

 أعضاء المجلس أو المسئولين بالشركة.
 سياسية توزيع األرباح: -3

والشركة وعلى الشركة تمكين المساهمين  تقوم الشركة بإعداد وإتباع الئحة خاصة بسياسة توزيع األرباح بما يحقق مصالح المساهمين
من االطالع على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة واإلشارة إليها في تقرير مجلس اإلدارة وتتمثل أهداف سياسة توزيع األرباح في 

 التالي:

 .إنشاء آلية واضحة ويمكن فهمها والتنبوء بها لتحديد قيمة التوزيع 

  التوزيع تتميز بالسهولة والفعالية.التأكد من إجراءات سداد 

 .التأكد من أن سداد التوزيع المعلن عنه يتم بقيمته الكاملة ووفق مواعيد السداد 
 

 الباب الخامس: الشفافية واإلفصاح عن للمعلومات:
 تعتبر الشفافية والدقة والتوقيت المناسب لإلفصاح عن المعلومات  من المبادئ األساسية للحوكمة بالشركة.

 ياسة وممارسات اإلفصاح:س -1
تفصح الشركة  عن جميع المعلومات الهامة وتوفر إمكانية حصول المساهمين عليها مجاناً, وتحتوي تلك المعلومات على الوضع المالي  

للشركة وأدائها وهيكل الملكية وهيكل الحوكمة بها وتأكيد بأن مجلس اإلدارة قد قام بإعداد واعتماد الئحة الشفافية واإلفصاح عن 
شركة تقوم بنشر تقريرها السنوي الكامل والذي يحتوي على جزء خاص بحوكمة الشركة, وتقوم باإلفصاح عن المعلومات وأن ال

 ممارسات حوكمة الشركة وجدول األحداث الخاص بها والمعلومات الهامة على موقعها اإللكتروني في األوقات المناسبة.
 إعداد القوائم المالية: -2

تعد القوائم المالية الكاملة وفق معايير المحاسبة المعتمدة بالمملكة وتقوم باإلفصاح عنها في التقرير تحتفظ الشركة بالسجالت المحاسبية و
ئم السنوي وعلى موقع الشركة اإللكتروني كما يتم اإلفصاح عن التفسيرات المتعلقة بالقوائم المالية أيضاً لكي يتمكن المستخدم لتلك القوا

 تبر تقارير مجلس اإلدارة و مراجعي الحسابات الخارجيين ولجنة المراجعة مكملة لتلك المعلومات المالية.المالية أن يقوم أداء الشركة وتع
 الرقابة ولجنة المراجعة: -3

تتمثل مهام ومسؤليات لجنة المراجعة في ثالثة موضوعات أساسية هي: اإلشراف على إعداد التقارير المالية, وإدارة المخاطر والمراجعة 
لخارجية, وتتكون اللجنة من أعضاء غير تنفيذيين ممن لديهم الخبرة المناسبة في الشؤون المالية وقد  نظمت  سلطات الداخلية, وا

 ومسئوليات وإجراءات العمل واإلجراءات الخاصة باللجنة في الئحة خاصة بها.
 المراجعة الخارجية: -4

ويعتبران مستقالن  عن إدارة الشركة والمساهمين, ويختاران  من قبل يقوم مراجعي الحسابات الخارجيين بمراجعة قوائم الشركة المالية, 
 الجمعية العامة للمساهمين بعد ترشيحهما من قبل مجلس اإلدارة بناء على توصية لجنة المراجعة.

 
 هيكل الملكية: -5

 عنها. % من أسهم الشركة باإلفصاح5تؤكد الشركة على ضرورة قيام المساهمين الذين يمتلكون نسبة تزيد عن 
 



 

 

 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني 

 شركة مساهمة سعودية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حوكمة الشركةالئحة 

 (بعد التعديل)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الباب األول: مقدمة
 تمهيد: -5

شركة مساهمة سعودية ويشار إليها تبين هذا الالئحة القواعد والمعايير المنظمة إلدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني )سايكو( 
فيما بعد بـ "الشركة" وذلك من أجل ضمان االلتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحماية حقوق أصحاب 

، ووفقاً 20/05/2019المصالح، حيث تم إعدادها وفقاً لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية و المعدلة بتاريخ 
ً لنظام الشركات, وقواعد طرح 22/10/2015لالئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي بتاريخ  م, ووفقا

 األوراق المالية وااللتزامات المستمرة, والنظام األساس للشركة.
 

 الهدف من الالئحة:  -6
الحوكمة بها على درجة عالية من الشفافية، والتأكيد على التزام الشركة بحوكمة الشركات تحسين وتنظيم بيئة الحوكمة بالشركة، وجعل 

 عن طريق تنمية اآلتي:

 .أداء إداري قائم على زيادة قيمة الشركة وإمكانية مساءلتها 

 ر المستثمرين، دور إشرافي فعال بالتعاون مع األشخاص التنفيذيين من أجل تحقيق مصالح الشركة والمساهمين بمن فيهم صغا
 والسعي إلى زيادة حقوق المساهمين بالطرق المناسبة.

 .اإلفصاح عن المعلومات والشفافية المالئمة، ووجود نظام فعال للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر 
عن هيئة السوق المالية ويجب على الشركة االلتزام باإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة عما تم تطبيقه من أحكام الئحة الحوكمة الصادرة  

 والبنك المركزي السعودي واألحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك.
إن الموظفين المسؤولين عن الحوكمة بالشركة أطلعوا على هذه الالئحة وتفهموها وأن مسؤوليتهم عن تطبيقها تعتبر مسؤولية مشتركة، 

 بتطبيق جميع المواد الواردة بها.وعلى هذا فإنهم يعاهدون أنفسهم بالتأكيد على التزام الشركة 
 

 تعريفات: -7
 يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة لها في نظام هيئة السوق المالية وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في

الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ولغرض تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات 
 منها مالم يقتض السياق معنى آخر:

 

 حوكمة الشركة: (ت
 قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل على آليات لتنظيم العالقات المختلفة بين مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب

عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها لغرض حماية  المصالح، وذلك يوضح قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل
 حقوق المساهمين واصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة العمل.

 العضو التنفيذي: (ث
 ال اليومية لها.هو عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغاً في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في األعم

 ج( العضو غير التنفيذي:   
 هو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغاً إلدارة الشركة، وال يشارك في األعمال اليومية لها.

 د( العضو المستقل:  
ل، ومما ينافي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته وال تنطبق عليه أي من عوارض االستقال  

 االستقالل أي من الحاالت التالية على سبيل المثال ال الحصر:
أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة في مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك  -10

 هذه النسبة.
مائة أو أكثر من أسهم الشركة أومن أسهم  أي شركة من أن يكون ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في ال -11

 مجموعتها.
 أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. -12
 أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها. -13
 كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.أن تكون له صلة قرابة مع أي من  -14
 أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها. -15
أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامين الماضيين لدى أي من األطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها  -16

ت الخارجيين وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين كمراجعي الحسابا
 الماضيين.



 

ألف لاير أو عن  200أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن  -17
ا مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه أيهما أقل. )بخالف المبالغ % من مكافأته في العام السابق التي حصل عليه50

 المتعلقة بعقود التأمين والمكافأت التي يستحقها العضو لقاء عضويته في مجلس اإلدارة( خالل السنتين األخيرتين.
 ركة.أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الش -18
 أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة. -19

 
 هـ( األقرباء:

 اآلباء واألمهات واألجداد وأن علوا -
 األوالد وأوالدهم وإن نزلوا -
 اإلخوة واألخوات األشقاء أو ألب أو ألم -
 األزواج والزوجات. -

 

 و( أصحاب المصالح:
 كل من له مصلحة مع الشركة )مثل المساهمين، العاملين، الدائنين، العمالء، والموردين والمجتمع(. 
 

 ز( مساهمو األقلية:
 هم المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث ال يستطيعون التأثير عليها.

 
 ح( التصويت التراكمي:

يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم التي يملكها بحيث يحق له التصويت بها لمرشح  أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة
واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه األصوات ويزيد هذا التصويت من فرص حصول مساهمي األقلية على 

 احد.تمثيل لهم في مجلس اإلدارة عن طريق األصوات التراكمية لمرشح و
 

 تاريخ التطبيق: -8
اعتباراً من تاريخ اعتماد مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة حسب مقتضى الحال لكل الئحة، وفي حالة عدم حدوث تعديالت تشريعية 

 أو في سياسة الشركة تتطلب تعديل اللوائح، يجب على لجنة المراجعة تقويمها ومراجعتها بعد ثالث سنوات من تاريخ اعتمادها.
 
 

 الباب الثاني : االلتزام بحوكمة الشركة
 مبادئ حوكمة الشركة -4

 إن هيكل حوكمة الشركة يقوم على المبادئ التالية:

  المساءلة: تتيح الحوكمة مساءلة الشركة أمام جميع المساهمين، وتقديم إرشادات لمجلس اإلدارة في كيفية وضع استراتيجية
 الشركة ومراقبة اإلدارة.

  الشركة بحماية مصالح المساهمين وتؤكد على معاملتها المتساوية لهم بمن فيهم صغار المستثمرين.العدالة: تتعهد 

  ،الشفافية: تؤكد الشركة على التزامها بالتوقيت والدقة في عملية اإلفصاح عن جميع المعلومات الهامة المتعلقة بالمركز المالي
ك من خالل قنوات اتصال معينة يمكن لجميع األطراف المهتمة بالشركة وبأداء الشركة، وهيكل الملكية، وبحوكمة الشركة، وذل

 الوصول إليها بسهولة.

  المسؤولية: تدرك الشركة حقوق جميع األطراف المهتمين بالشركة والتي تتضمنها اللوائح واألنظمة، وأيضاً تشجع على التعاون
 المشترك بين تلك األطراف.

جميع اللوائح واألنظمة المطبقة باإلضافة إلى التزامهم بالمعايير المتعلقة بالسلوك األخالقي التي حددت ويؤدي جميع الموظفين عملهم وفقاً ل
 في هذه الالئحة في دليل السلوك األخالقي والعالقة مع أصحاب المصالح.

 

 لوائح الحوكمة الداخلية: -5
 تنظيمية الداخلية التالية:ينظم هيكل وعمليات وممارسات الحوكمة النظام األساس للشركة واللوائح ال

 .الئحة حوكمة الشركة 

 .الئحة الجمعية العامة للمساهمين 

 .الئحة مجلس اإلدارة 

 .الئحة لجنة المراجعة 

 .الئحة لجنة التشريحات والمكافآت 



 

 .الئحة اللجنة التنفيذية 

 .الئحة لجنة االستثمار 

 .الئحة لجنة إدارة المخاطر 

  واللجان المنبثقة واإلدارة التنفيذيةسياسة مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة 
 .الئحة سياسية اإلفصاح والشفافية 

 .الئحة نظام الرقابة الداخلية 

 .الئحة سياسة توزيعات األرباح 

 .دليل السلوك األخالقي والعالقة مع أصحاب المصالح 

 .سياسة تعارض المصالح 

 ثقة منه.سياسات وإجراءات ترشيح وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنب 
 أعدت هذه اللوائح الداخلية وفقاً للمتطلبات النظامية بالمملكة باإلضافة إلى أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بحوكمة الشركات.

 االلتزام بسياسات وممارسات حوكمة الشركة: -6
التأكد من االلتزام والمراجعة الدورية إن مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة والعضو المنتدب/الرئيس التنفيذي للشركة هم المسؤولين عن 

 لسياسات وممارسات حوكمة الشركة.
 

 الباب الثالث: الممارسات الجيدة لمجلس اإلدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي
خالل  إن وجود مجلس إدارة يقظ ومتخصص ومستقل هو أساس وجود نظام جيد لحوكمة الشركة، ويؤثر مجلس اإلدارة في أداء الشركة من

ً في  إشرافه وإرشاداته ورقابته لإلدارة التنفيذية وذلك في ضوء مصلحة ومنفعة المساهمين، ويلعب مديرو الشركة التنفيذيون دوراً هاما
 عمليات الحوكمة، وأن التعاون الفعال بين جميع األطراف والفصل الواضح للسلطات من أهم عناصر نجاح الحوكمة.

 

 الحوكمة لمجلس اإلدارة -1
 أ( السلطات:

 حدد جوهر سلطات اإلدارة في النظام األساس للشركة والئحة مجلس اإلدارة، ووفقاً للمتطلبات التشريعية في نظام الشركات وقواعد التسجيل
 واإلدراج والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك المركزي

 السعودي.
 ب( الحجم:

يتكون مجلس اإلدارة من العدد المناسب من األعضاء بحيث ال يقل عن خمسة أعضاء، وإن هذا الحجم قد حدده النظام األساس للشركة 
 والئحة مجلس اإلدارة، ومن أهم االعتبارات التي أخذت في الحسبان ضرورة توافر الكفاءات والمهارات المختلفة في األعضاء.

 خاب وإنهاء خدمة األعضاء:ج( انت
تقوم الجمعية العامة للمساهمين بانتخاب األعضاء لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات ويجوز إعادة االنتخاب لمدد مماثلة مع مراعاة المدة 

لجميع أو بعض الخاصة بالعضو المستقل، وتمتلك الجمعية العامة حق إنهاء خدمة المجلس قبل نهاية مدته، ويجوز لها اتخاذ هذا القرار 
 األعضاء.

 د( تكوين المجلس واستقاللية األعضاء:
إن تكوين مجلس اإلدارة يتم في ضوء التمثيل المناسب لجميع أصحاب األسهم، كما أن الكفاءات والمهارات الموجودة به مناسبة لواجباته 

المهارات والمعرفة الضرورية للقيام بواجباته بفعالية اإلشرافية ولتطوير متابعة إدارة الشركة واستراتيجيتها، وكل عضو لديه الخبرات و
 ولتحسين قدرة المجلس على تحقيق األهداف طويلة األجل للشركة ومساهميها.

ال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب المدير العام أو الرئيس التنفيذي، ولذلك يجب أن يكون رئيس المجلس من 
ويجب أن ال يتعدى عدد األعضاء التنفيذيين بمجلس اإلدارة ربع عدد االعضاء، وللتأكيد على عدم التحيز في  األعضاء غير التنفيذيين، 

اتخاذ القرار ولتحقيق التوازن في المصالح بين الجميع، ال يجوز أن يكون أكثر من عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء تنفيذيين 
ركة على أن يكون هؤالء األعضاء من الذين ال تربطهم عالقات هامة مع الشركة بخالف )من الجهاز التنفيذي( للشركة، وتحرص الش

(، وأن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيالً مناسباً 3عضويتهم في المجلس ووفق تعريف الئحة حوكمة الشركة لهم في الباب األول الفقرة )
د أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما من األعضاء المستقلين وفي جميع األحوال ال يجوز أن يقل عد

 أكثر.
 هـ( لجان مجلس اإلدارة

 يجب على مجلس اإلدارة أن يشكل اللجان التالية بحد أدنى:

 .لجنة المراجعة 

 .لجنة الترشيحات والمكافآت 

 .اللجنة التنفيذية 



 

 .لجنة االستثمار 

 .لجنة المخاطر 
اصة بها تحدد عضويتها وسلطاتها وإجراءات العمل الخاصة بها وحقوق ومسؤوليات أعضائها كما يجب وأن تكون لكل لجنة الئحة خ

حضور رؤساء اللجان أو من ينيبونهم من أعضائها للجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة المساهمين، وعلى الشركة أن تشعر الهيئة بأسماء 
من تاريخ تعيينهم وأي تغييرات تطرأ على ذلك خالل خمسة أيام عمل من تاريخ أعضاء اللجان وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل 

 حدوث التغييرات.
 و( إجراءات العمل:

يجتمع مجلس اإلدارة وفق جدول ثابت يوضع في أول اجتماع بعد تشكيل المجلس، ويساعد هذا الجدول على قيام المجلس بتأدية واجباته 
( أربع مرات في السنة أو أكثر و ذلك حسب ما تتطلبه مصلحة العمل، على أن تكون 4مجلس اإلدارة )بفعالية، ووفق هذا الجدول، ويجتمع 

اإلجراءات التفصيلية المتعلقة باإلعداد الجتماعات مجلس اإلدارة قد حددت في الئحة مجلس اإلدارة وأن جميع أعضاء المجلس يتسلمون 
تماع، وتتضمن هذه المعلومات جدول األعمال ومحضر االجتماع السابق و المؤشرات معلومات كاملة عن الموضوعات التي ستناقش في االج

الرئيسية ألداء الشركة والتي تتضمن المعلومات المالية المناسبة التي أعدتها إدارة الشركة مع توصيات واضحة التخاذ القرارات، وعلى 
ضمن مناقشات المجلس ونتيجة التصويت على قراراته، والموقعة من مجلس اإلدارة أن يحتفظ بالمحاضر التفصيلية لالجتماعات التي تت
 رئيس مجلس اإلدارة و أمين سر المجلس، وذلك على أساس فردي.

 ز( التدريب وإمكانية استشارة المختصين:
عندما تكون توفر الشركة برامج توجيهية لألعضاء الجدد عن طبيعة نشاط الشركة وبعض األمور الهامة األخرى، من خارج الشركة 

 هناك حاجة لذلك.
 ح( المكافآت:

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين تشتمل على المكافآت السنوية ومقابل حضور االجتماعات )حسب النظام األساس للشركة(، 
الترشيحات والمكافآت بمراجعة على أن ال تؤثر هذه المكافآت في جميع األحوال على استقالليتهم. ويقوم مجلس اإلدارة عن طريق لجنة 

 مكافآت األعضاء بصفة دورية، كما تقوم الشركة باإلفصاح عن هذه المكافآت في التقرير السنوي.
 ط( القروض ألعضاء مجلس اإلدارة:

 ال يجوز منح القروض الشخصية ألعضاء مجلس اإلدارة.
 ي( الواجبات والمسؤوليات:

ص وبعناية كاملة من أجل تحقيق مصالح الشركة وجميع المساهمين وليس لمصلحة مجموعة يؤدي أعضاء مجلس اإلدارة واجباتهم بإخال
معينة منهم, ويتوقع من جميع أعضاء المجلس حضور جميع اجتماعات المجلس واللجان التي هم اعضاء فيها، وعلى جميع األعضاء 

صية واالمتناع عن المشاركة في األحداث التي يمكن أن تؤدي إلى االلتزام بعدم استخدام المعلومات الداخلية المتاحة لهم لمصلحتهم الشخ
تعارض المصالح مع الشركة، وفي حال حدوث ذلك فإنهم يلتزمون باإلفصاح لباقي األعضاء وعلى أصحاب المصالح أن يمتنعوا عن 

 في الئحة مجلس اإلدارة.  التصويت في المجلس على القرارات المتعلقة بها، وقد حددت الشركة واجبات ومسؤوليات األعضاء
 
 حوكمة العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي -2

 تتفهم الشركة أن اإلدارة اليومية ألنشطة الشركة تحتاج إلى القيادة الفعالة من قبل العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي للشركة والمديرين
 حديات التي تواجهها الشركة.المعاونين له وأن العمل ضمن الفريق هو من أفضل األساليب لمواجهة الت

 
 أ( السلطة

 يقوم العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي والمديرون التنفيذيون المعاونون له باإلدارة اليومية للشركة وتطبيق أهدافها واستراتيجيتها.
 ب( االختيار وإنهاء الخدمة

المنتدب/الرئيس التنفيذي بدوره مقترحاً إلى مجلس اإلدارة عن يقوم مجلس اإلدارة باختيار العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي، ويقدم العضو 
 المديرين التنفيذيين الذين سيستعين بهم العتمادهم، ولمجلس اإلدارة إنهاء خدمة العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي والمديرين التنفيذيين

 المعاونين له في أي وقت.
 ج( خطط التعاقب

اقب توضح فعالية المجلس في التعامل مع فقدان المديرين التنفيذيين الرئيسيين بالشركة، ولمساعدة يقوم مجلس اإلدارة بإعداد خطة للتع
مجلس اإلدارة في هذا الشأن يقوم العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي بتقديم قائمة لمجلس اإلدارة تتضمن األشخاص المناسبين إلحاللهم محل 

 المديرين التنفيذيين الرئيسيين بالشركة.
 ( الواجبات والمسؤوليات د

يقوم العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي بتأدية واجباته بإخالص وبعناية كاملة لتحقيق مصالح الشركة وجميع المساهمين وليس لمصلحة 
ألحداث التي مجموعة معينة منهم، وعلى العضو المنتدب/الرئيس التنفيذي والمديرين التنفيذيين المساعدين له االمتناع عن المشاركة في ا

يمكن أن تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة، وإذا حدث ذلك فعليهم اإلفصاح عن ذلك لمجلس اإلدارة وفقاً لضوابط سياسة 
 تنظيم تعارض المصالح بالشركة.



 

 
 

 الباب الرابع: حقوق المساهمين:
لحقوق قد نظمت وحددت في النظام األساس للشركة جميع المساهمين لهم حق المشاركة في إدارة الشركة وفي أرباحها، وجميع ا

 واألنظمة واللوائح الداخلية.
 

 الجمعية العامة للمساهمين -4
 لدى الشركة الئحة للجمعية العامة للمساهمين توضح جميع اإلجراءات المتعلقة بإعداد وإدارة واتخاذ القرارات بها.

 أ( االنعقاد:
عدد من المساهمين تمثل  اإلدارة أو إذا طلب ذلك مراجعي الحسابات الخارجيين أو لجنة المراجعة أوتنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس 

%( خمسة في المائة على األقل، وكل مساهم مدعو للمشاركة والتصويت خالل انعقاد الجمعية. ويعلن عن تاريخ انعقاد الجمعية 5ملكيتهم )
اللوائح التشريعية األقل، أو وفق المدة التي تنص عليها الموعد بواحد وعشرين يوماً على و جدول األعمال وكل المعلومات المتعلقة بها قبل 

أو أي تعديل الحق عليها، بحيث يتمكن من اتخاذ القرارات في الموضوعات التي تناقش بالجمعية ويتم نشر الدعوة في موقع السوق المالية 
ثة لالتصال وموقع الشركة اإللكتروني وفي صحيفة يومية توزع في مدينة المركز الرئيسي للشركة، كما ينبغي استخدام وسائل التقنية الحدي

بالمساهمين، وتشتمل الدعوة على جدول األعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق المالية، واألشخاص التنفيذيين 
بالشركة هم المسؤولون عن تلك اإلجراءات ويتم تنفيذها بواسطة أمين سر مجلس اإلدارة/مدير شئون المساهمين ويجب أن يكون للشركة 

ً مقترحات تتضمن ترشيح أعضاء مجلس  طرق عادلة وفعالة لتقديم المقترحات والموضوعات التي يحتوي عليها جدول األعمال وأيضا
اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة عند إعداد جدول األعمال أن يأخذ في االعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها على جدول 

%( خمسة في المائة على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى 5اهمين الذين يملكون نسبة )أعمال االجتماع، ويجوز للمس
 جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده، وال يجوز تغيير جدول األعمال أو تعديله بعد اعتماده من مجلس اإلدارة.

 ب( إدارة الجمعية العامة للمساهمين:
الضرورية لتسهيل مشاركة المساهمين في الجمعية العامة وفي التصويت على الموضوعات التي يتضمنها جدول  تتبع الشركة كل األساليب

األعمال ويحدد مكان انعقاد الجمعية بحيث يمكن لغالبية المساهمين الوصول إليه بسهولة، ويجب أن تكون إجراءات التسجيل مناسبة ويقوم 
لمساهمين بممارسة حقوقهم التصويتية في حالة عدم تمكن المساهمين من الحضور الفعلي للجمعية األشخاص التنفيذيون بالشركة بمساعدة ا

وذلك عن طريق منح هؤالء المساهمين حق الوكالة المكتوبة إلشخاص آخرين من غير أعضاء مجلس اإلدارة ومن غير موظفي الشركة، 
لسوق المالية وتؤكد الشركة على ضرورة حضور كل من أعضاء أو من خالل خدمة التصويت عن بعد حسب ضوابط واجراءات هيئة ا

مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين ورئيس لجنة المراجعة ومراجعي الحسابات  الخارجيين للجمعية العامة وذلك بهدف اإلجابة على أي 
ارات متعلقة بالموضوعات التي يحتويها جدول أسئلة أو استفسارات من قبل المساهمين ولكل مساهم الحق في مناقشة وتقديم أسئلة واستفس

األعمال ويقوم رئيس الجمعية العامة بإدارة االجتماع بعدالة ومهنية وخبرة وأن تتم عملية التصويت بسرية، ويجب أن تكون لدى الشركة 
قد جرى تنظيم وتحديد هذه  آليات فعالة لعملية التصويت تضمن حماية حقوق صغار المساهمين من التصرفات  غير العادلة، وأن يكون

اآلليات في النظام األساس للشركة والئحة الجمعية العامة للمساهمين وأن تتميز اإلجراءات المستخدمة لفرز األصوات في الجمعية العامة 
 بالشفافية  وال تتضمن أي احتماالت من شأنها التأثير على نتائج التصويت.

 النتائج: ج(
مساهمين في نهاية اجتماع الجمعية العامة أو في اقرب وقت بعد انتهاء االجتماع، كما يجب نشرها للعامة توزع نتائج التصويت على ال

بوضعها على موقع الشركة اإللكتروني وعلى موقع تداول وتقوم الشركة بتزويد هيئة السوق المالية بنسخة من محضر االجتماع خالل 
 )عشرة( أيام من تاريخ االنعقاد.

 خارجي:د( المسجل ال
تقوم الشركة بتعيين مسجل خارجي مستقل لمتابعة سجل المساهمين، وتؤكد الشركة على الثقة والفعالية في نظام تسجيل هيكل الملكية 

 ألسهمها من خالل اختيار وتعيين مسجل خارجي مستقل يتميز بالسمعة الطيبة.
 تعامالت األطراف ذوي الصلة: -5

المناسبة والمتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذوي الصلة متضمنة معلومات عن درجة القرابة مع تقوم الشركة باإلفصاح عن المعلومات 
 أعضاء المجلس أو المسئولين بالشركة.

 سياسة توزيع األرباح: -6
 أعدت الشركة وتتبع الئحة خاصة بسياسة توزيع األرباح بما يحقق مصالح المساهمين والشركة. وعلى الشركة تمكين المساهمين من 

االطالع على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة واإلشارة إليها في تقرير مجلس اإلدارة، وتتمثل أهداف سياسة توزيع األرباح في 
 التالي:

 .إنشاء آلية واضحة يمكن فهمها والتنبوء بها لتحديد قيمة التوزيع 

 .التأكد من أن إجراءات سداد التوزيع تتميز بالسهولة والفعالية 

 تأكد من أن سداد التوزيع المعلن عنه يتم بقيمته الكاملة ووفق مواعيد السداد.ال 



 

 
 الباب الخامس: الشفافية واإلفصاح عن للمعلومات:

 
 تعتبر الشفافية والدقة والتوقيت المناسب لإلفصاح عن المعلومات من المبادئ األساسية للحوكمة بالشركة.

 سياسة االفصاح وممارسته: -6
عن جميع المعلومات الهامة وتوفر إمكانية حصول المساهمين عليها مجاناً، وتحتوي تلك المعلومات على الوضع المالي تفصح الشركة 

ومات للشركة وأدائها وهيكل الملكية وهيكل الحوكمة بها وتأكيد بأن مجلس اإلدارة قد قام بإعداد واعتماد الئحة الشفافية واالفصاح عن المعل
تقريرها السنوي الكامل والذي يحتوي على جزء خاص بحوكمة الشركة، وتقوم باإلفصاح عن ممارسات حوكمة  وأن الشركة تقوم بنشر

 الشركة وجدول األحداث الخاص بها والمعلومات الهامة على موقعها اإللكتروني في األوقات المناسبة.
 إعداد القوائم المالية: -7

مالية الكاملة وفق معايير المحاسبة المعتمدة بالمملكة وتفصح عنها في التقرير السنوي تحتفظ الشركة بالسجالت المحاسبية وتعد القوائم ال
كة وعلى موقع الشركة اإللكتروني كما تفصح عن التفسيرات المتعلقة بالقوائم المالية لكي يتمكن المستخدم لتلك القوائم أن يقوم أداء الشر

 الخارجيين ولجنة المراجعة مكملة لتلك المعلومات المالية.كما تعتبر تقارير مجلس اإلدارة ومراجعي الحسابات 
 الرقابة ولجنة المراجعة: -8

تتمثل مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة في ثالثة موضوعات أساسية هي: اإلشراف على إعداد التقارير المالية. وإدارة المخاطر والمراجعة 
ن ممن لديهم الخبرة المناسبة في الشؤون المالية وقد نظمت سلطات ومسئوليات الداخلية والخارجية. تتكون اللجنة من أعضاء غير تنفيذيي

 وإجراءات العمل واإلجراءات الخاصة باللجنة في الئحة خاصة بها.
 المراجعة الخارجية: -9

ويختاران من قبل يقوم مراجعي الحسابات الخارجيين بمراجعة قوائم الشركة المالية، ويعتبران مستقالن عن إدارة الشركة والمساهمين، 
 الجمعية العامة للمساهمين بعد ترشيحهما من مجلس اإلدارة بناء على توصية لجنة المراجعة.

ويجب أال تزيد مدة المراجعة للشركة التي يقوم بها مكتب المراجعة عن خمس سنوات متصلة. ويجب أن يتم انقضاء فترة سنتين قبل معاودة 
 تعيين مكتب المراجعة.

 :هيكل الملكية -10
 % من أسهم الشركة باإلفصاح عنها.5تؤكد الشركة على ضرورة قيام المساهمين الذين يمتلكون نسبة تزيد عن 

 

 الباب السادس: وظائف الرقابة:
 مسئوليات مراقبة االلتزام -1

االلتزام جزًء ال يتجزأ من  يجب أن تبدأ مهمة االلتزام من قمة الهرم )مجلس اإلدارة( وأن تشمل اإلدارة العليا وجميع الموظفين بحيث يكون
عمل وثقافة الشركة حيث يعد االلتزام باألنظمة والمعايير والتعليمات أحد أهم أسس وعوامل نجاح المؤسسات المالية ويحافظ على سمعتها 

ددة الجوانب وتقع على ومصداقيتها وعلى مصالح المساهمين والعمالء ويوفر لهم الحماية من العقوبات النظامية كما أنه مسئولية شاملة متع
 جميع األطراف في الشركة بدًء ً من مجلس اإلدارة العليا وانتهاًء بجميع الموظفين كل حسب صالحياته والمهام المناطة به.

للمعلومات وتتطلب مراقبة االلتزام الدعم الكامل والمباشر من اإلدارة العليا وأن تكون إدارة االلتزام مستقلة تماماً ولديها صالحية الوصول 
 والمستندات والوثائق مهما بلغت سريتها وال تكلف بأي مهام تعيق وتؤثر على استقالليتها وسير أعمالها سواًء بتدخل خارجي أو من إدارات

وتزويدها   أخرى وترتبط إدارة االلتزام مباشرة بلجنة المراجعة وترفع تقاريرها الدورية إليها ولها االتصال مباشرة بالبنك المركزي السعودي
 بالمعلومات حسب اإلجراءات التي تحددها.

 ومن المبادئ الرئيسية لاللتزام المسئولية الجماعية لكافة منسوبي الشركة وتقوم إدارة االلتزام بمهام مختلفة منها:
 وضع سياسة االلتزام. -1
 تقديم المشورة االستباقية لإلدارة العليا. -2
 ة بيانات لها.تحديد المتطلبات التنظيمية وإنشاء قاعد -3
 التواصل مع إدارات األعمال واإلدارة العليا وتبليغهم بالمتطلبات النظامية بصفة مستمرة. -4
 متابعة تطبيق تلك األنظمة والتعليمات من قبل إدارات األعمال. -5
 اإلبالغ عن المخالفات ووضع الخطط التصحيحية باالشتراك مع إدارات األعمال. -6
 لاللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. توفير التدريب وبرامج التوعية -7
 متابعة حل جميع مشاكل عدم االلتزام المكتشفة من قبل الجهات التنظيمية. -8
 العمل مع الجهات اإلشرافية والرقابية على معالجة مخاطر عدم االلتزام. -9

 الجهات التنظيمية.إبالغ اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية عن مخاطر عدم االلتزام التي وردت من  -10
رفع التقارير الدورية إلى لجنة المراجعة، وكذلك إلى اإلدارات العليا والتنفيذية وبيان مخالفات االلتزام الجوهرية مثل خروقات  -11

 األنظمة والتعليمات الواردة من الجهات التنظيمية، والعقوبات النظامية أو الغرامات التي فرضت على الشركة.
 يئة التزام فعالة.العمل على إيجاد ب -12



 

 التأكد من أن كل السياسات واإلجراءات في الشركة متوافقة مع التعليمات النظامية. -13
تفعيل مبدأ العالمات التحذيرية )صفارة اإلنذار( للتنبيه إلى انتهاك األنظمة واالنحرافات الداخلية والخارجية والحاالت التي  -14

 تعرض الشركة لمخاطر عدم االلتزام.
 

 وهيكل قسم إدارة المخاطرمسئوليات  -2
يتولى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا مسؤولية تقويم المخاطر التي تتعرض لها الشركة وبالرغم من ذلك وألغراض اإلدارة اليومية تقع 

لك فيما يتعلق المسئولية على رئيس قسم إدارة المخاطر حيث يضطلع قسم إدارة المخاطر بمسئولية مهام إدارة المخاطر الهامة التالية وذ
 بمخاطر التأمين:

 .تطبيق استراتيجية إدارة المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة 

 وضع خطة طوارئ لضمان استمرارية العمل 

 .يجب ضمان استقاللية إدارة المخاطر عن كافة اإلدارات التشغيلية بالشركة 

 ياطيات وإدارة المطالبات وإعادة التأمين(صياغة السياسات الخاصة بمخاطر التأمين )بما في ذلك االكتتاب واالحت 

 .المعرفة الدقيقة بمصادر مخاطر التامين 

  مراقبة اتجاهات مخاطر التأمين داخل الشركة )مثل االلتزام بالحدود القائمة( وخارج الشركة وتقديم تقارير عن المسائل الهامة
 إلى الخبير األكتواري للشركة.

 للتخفيف من حدة مخاطر التأمين المتنوعة. تنفيذ ضوابط مختلفة وخطط عمل وذلك 

 .فهم وتنفيذ والتأكد من االلتزام بالمتطلبات النظامية 

 .المواصفات القياسية المتعلقة بإدارة مخاطر التأمين 
 هيكل حوكمة المخاطر:

 الرائدةتهدف الشركة إلى إقامة هيكل حوكمة مخاطر متوافق مع أساليب إدارة المخاطر لشركات التأمين العالمية 
 : مجلس اإلدارة:1المستوى 
 : اللجان المنبثقة عن المجلس:2المستوى 
 : لجنة إدارة المخاطر:3المستوى 
 : إدارة المخاطر التي تعني بما يلي:4المستوى 

 : مخاطر تطوير المنتجات.4-1
 : مخاطر االكتتاب.4-2
 : مخاطر تسوية المطالبات.4-3
 : مخاطر تقنية المعلومات.4-4
 :مخاطر التسعير.4-5
 :مخاطر السيولة.4-6
 : مخاطر االئتمان.4-7
 : مخاطر أسعار الفائدة.4-8
 : مخاطر حوكمة الشركة.4-9
 : مخاطر أسعار الصرف.4-10
 : مخاطر إعادة التأمين.4-11
 : مخاطر السمعة.4-12
 : مخاطر الدول.4-13
 : مخاطر عدم االلتزام.4-14
 ل اإلرهاب.: مخاطر غسل األموال وتموي4-15

 : وحدات العمل:5المستوى 
يترأس إدارة المخاطر مدير مخاطر ويقوم بمساعدته فريق من موظفي المساندة يتم تحديد عددهم من حين آلخر وفق االحتياجات الخاصة 

 للشركة.
 يجب أن يتوفر لدى مدير المخاطر مسارين للتقارير على النحو التالي:

 أ( الرئيس التنفيذي.        
 ب( لجنة إدارة المخاطر.        

بالنسبة لموضوعات اإلدارة اليومية يجب أن يقوم مدير إدارة المخاطر بمهامه تحت اإلشراف المباشر للرئيس التنفيذي وتكون إدارة 
 المخاطر ككل تحت توجيه لجنة إدارة المخاطر.

 
 



 

 المسئوليات العامة األساسية إلدارة المخاطر:
المراقبة الداخلية للمخاطر واعتماد استراتيجية شاملة إلدارة المخاطر وأن تأخذ هذه االستراتيجية في االعتبار ظروف يجب وضع إجراءات 

السوق والخبرة المتوافرة لمعالجة المخاطر المتالزمة التي تتعرض اليها الشركة. ويمكن أن تتألف استراتيجيات الحد من المخاطر من 
 التالي:

 القبول   ج(التقليص   د( النقل    هـ( االستفادةأ(تفادي الخطر   ب(
وينبغي إجراء مراجعات سنوية لتحديد ما إذا كانت الشركة قد قومت أثر واحتمال المخاطر الجوهرية بطريقة مناسبة، وحدت من المخاطر 

 وعالجتها بما في ذلك تحديد العبر المستخلصة.
 
 

 مسؤوليات المراجعة الداخلية: -3
 مسؤوليات العامة إلدارة المراجعة الداخلية على سبيل المثال ال الحصر:تشمل المهام وال

  تقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية وألية رفع التقارير بالشركة ومدى االلتزام بها وتقديم التوصيات
 لتحسينها.

 وانين واللوائح الداخلية.التحقق من االمتثال للسياسات والخطط واإلجراءات والمعايير والق 

  مصداقية ونزاهة وسالمة المعلومات المالية وغير المالية والوسائل المستخدمة لتحديدها وقياسها وتصنيفها واإلبالغ عن هذه
 المعلومات الى لجنة المراجعة.

 .كفاية وفعالية تصميم األنظمة واستعراض تنفيذها وأداءها وكفاءة العمليات 

 ل كامل وبحرية تامة ودون قيود الى جميع مرافق وأنشطة وبيانات ونظم وسجالت ومعلومات وممتلكات إمكانية الوصول بشك
 الشركة ومقابلة أي من منسوبيها.

 
 دور و مسئوليات اإلكتواري المعين / اإلدارة االكتوارية -4

السعودي مسئول لالضطالع بالمسئوليات المحددة تقوم الشركة بتعين خبير تأمين اكتواري بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي 
عن البنك وفقاً ألحكام الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وأحكام ضوابط األعمال االكتوارية المتعلقة بالتأمين الصادرة 

 المركزي السعودي.
بواسطة مسؤول يعمل بصفته خبير تأمين إكتواري وتشمل تلك الخدمات  تشير الخدمات األكتوارية إلى الخدمات المهنية التي تقدمها الشركة

 تقديم النصح والتوصيات والنتائج واآلراء.
ن ويجب على الشركة أن تنشئ إدارة اكتوارية وفقاً لضوابط األعمال االكتوارية المتعلقة بالتأمين تتناسب مع حجم ونوعية أعمالها تتألف م

تزام بمتطلبات البنك المركزي السعودي فيما يتعلق بأصول والتزامات عقود التأمين واألسعار الفنية ومراقبة اكتواريين وغيرهم لضمان االل
 كفاية األقساط ودراسات الخبرة وكفاية رأس المال وإعادة التأمين والجوانب الكمية إلدارة المخاطر، ولدعم األعمال االكتوارية. 

شورة موضوعية وغير متحيزة عليه العمل بحسن نية وصدق وعقالنية مع بذل العناية والحرص لضمان قيام االكتواري المعين بتقديم م
وإصدار االجكام المستقلة بما فيه مصلحة الشركة وحاملي وثائق التأمين. وأن يضع مصلحة الشركة وحاملي الوثائق قبل أي مصلحة 

 شخصية وتجنب تعارض المصالح عند أداء مسؤولياته.
 والمسئوليات العامة لخبير التأمين األكتواري المسئول/ اإلدارة االكتوارية على سبيل المثال ال الحصر:تشمل األدوار 

تنفيذ األعمال الموكلة اليه وفقاً للمبادئ والمعايير االكتوارية الصادرة عن الجمعية االكتوارية التي يكون عضواً فيها.  -1
بااللتزام بضوابط األعمال االكتوارية المتعلقة بالتأمين وتعليمات البنك والخضوع للمساءلة أمام تلك الجمعية فيما يتعلق 

 المركزي السعودي.
تنفيذ واجباته بصدق وامانة وكفاءة، وتجنب تضارب المصالح. وتقديم مشورة موضوعية غير متحيزة وعدم إخفاء أي حقائق  -2

 صحيحة عن قصد.تتعلق بالوضع المالي أو الفني للشركة وعدم إعطاء معلومات غير 
عدم األفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالشركة أو تلك المعلومات التي حصل عليها اثناء تأديته لعمله وذلك أثناء تواجده  -3

 على رأس العمل أو بعد االنتهاء منه، إال ان يكون هذا اإلفصاح للبنك المركزي أو تطبيقاً لألنظمة أو التعليمات ذات العالقة.
 ميع األعمال المنجزة نيابة عنه وتحمل المسؤولية عنها.مراجعة ج -4
االحتفاظ بسجالت عمله منظمة حسب المعايير المهنية للجمعية االكتوارية مع المحافظة على السرية التامة للبيانات، ويجب أن  -5

لبيانات األساسية التي تم تشمل السجالت نسخ من المستندات التي يجب تقديمها الى الشركة والى البنك المركزي السعودي ، وا
 بناء السجالت عليها والعمليات الحسابية الداعمة.

( أعاله لمدة عشر 5في حال لم يكن االكتواري المعين موظفاً في الشركة، يجب االحتفاظ بالسجالت المشار اليها في البند ) -6
ثائق. ويجب أن تكون متاحة فقط لالكتواري سنوات على األقل لدى الشركة من تاريخ التقرير الذي تتعلق به السجالت أو الو

 المعين ومن ينيبه وللشركة البنك المركزي السعودي.
 ضمان توافق عمله مع معايير التقارير المالية المتبعة في المملكة. -7



 

اته على تقديم المشورة بشأن اي أمور أخرى وفقاً لتعليمات مجلس االدارة واالدارة العليا، بشرط أال يتعارض ذلك مع مسؤولي -8
 النحو المنصوص عليه في هذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي السعودي.

يجب على االكتواري الُمعين ومدير اإلدارة االكتوارية التواصل بشأن تطبيق أحكام هذه الضوابط مع مجلس اإلدارة واإلدارة  -9
الكتوارية بما في ذلك اإلشراف على تقديم التدريب العليا والمراجعين الداخليين والخارجيين للشركة، وإدارة أنشطة اإلدارة ا

 والتطوير المهني لإلدارة االكتوارية.
 الحصول على جميع المعلومات المطلوبة من خبير التأمين األكتواري المسؤول السابق. -10
 مراجعة الوضع المالي العام للشركة. -11
 تقويم كفاية رأس المال الخاص بالشركة. -12
 على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.تقويم مدى مقدرة الشركة  -13
 تسعير منتجات التأمين للشركة. -14
 تحديد واعتماد المخصصات الفنية للشركة والتوصية بشأنها.  -15
التنسيق مع مسئولي إدارة المخاطر حول تقويم نتائج المخاطر الجوهرية وتحديد أساليب اإلدارة المناسبة لتلك المخاطر   -16

 للتخفيف من أثرها.
 دقة وكفاية ترتيبات إعادة التأمين والمستويات المالئمة لالحتفاظ بالمخاطر. تقويم مدى -17
تقديم النصح والمشورة والتوصية لمجلس إدارة الشركة حول صياغة سياسة استثمار مناسبة مع االخذ في االعتبار طبيعة  -18

 مواعيد استحقاق مديونيات حاملي وثائق التأمين وتوافر األصول المناسبة.
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 اإلدارة العليا الباب السابع:
اليومية، ودون اإلخالل بأي متطلبات رقابية أو اشرافية أخرى تشمل على تتولى اإلدارة العليا مسؤولية اإلشراف على نشاطات الشركة 

 سبيل المثال ال الحصر:

  ،تنفيذ الخطط االستراتيجية للشركة وخطط العمل الرئيسة والمرحلية وسياسات وأليات االستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر
 وخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها.

 يكل الرأسمالي للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية.اقتراح اله 

 .اقتراح النفقات الراسمالية الرئيسة للشركة وتملك األصول والتصرف بها 

 .اقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها الى مجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها 

 عند الحاجة. تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة، واقتراح تعديلها 

 .وضع السياسات واإلجراءات الالزمة لضمان كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها 

 .تنفيذ سياسة تعارض المصالح 

 .اقتراح سياسة وأنواع المكافأت التي تمنح للعاملين 

 المهام واالختصاصات والمسؤوليات الموكولة  اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها بما في ذلك تحديد
 الى المستويات التنظيمية المختلفة.

 .اقتراح سياسة واضحة لتفويض االعمال اليها وطريقة تنفيذها 

  اقتراح الصالحيات التي تفوض اليها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض على ان ترفع الى مجلس اإلدارة تقارير دورية
 تلك الصالحيات.عن ممارساتها ل

 .إدارة األنشطة اليومية للشركة وتسييرها، فضال عن إدارة مواردها بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها 

  يكون لكل منصب في اإلدارة العليا وصفاً وظيفياً موثقاً ومفصالً يحدد األدوار والمسؤوليات والمواصفات والمؤهالت وخطوط
 )التبعية( وألية التفاعل مع الجهات الداخلية األخرى والصالحيات وحدود الصالحيات. رفع التقارير

  .يتمتع أعضاء اإلدارة العليا بالمهارات الالزمة والمعرفة والخبرة المطلوبة لضمان إدارة أنشطة الشركة بطريقة فعالة وحصيفة
البنك المركزي أعضاء اإلدارة العليا عند طلب بمعلومات حول كفاءة ومؤهالت البنك المركزي السعودي ويجب تزويد 

 ذلك.السعودي 

 .تقوم اإلدارة العليا بتزويد مجلس اإلدارة بعرض شامل حول أداء اإلدارة 
 تكون األولوية في وظائف اإلدارة العليا للسعوديين وفي حال الحاجة الى تعيين غير سعودي فعلى الشركة إثبات عدم توافر السعودي المؤهل

 .م2019بتاريخ سبتمبر البنك المركزي السعودي لوظيفة المطلوبة استناداً الى متطلبات التعيين في المناصب القيادية التي أصدرها لشغل ا



 

 

 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني 

 شركة مساهمة سعودية
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 مقدمة عامة : األولىالمادة 

ة أعدت الئحة مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية، وفقاً لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادر

ووفقاً لنظام الشركات وقواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة  م13/02/2017عن هيئة السوق المالية بتاريخ 

 . م وللنظام األساس للشركة22/10/2015من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 
 

 سلطات ومسئوليات مجلس اإلدارة: المادة الثانية
وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض كما يحدد الموضوعات  يحدد مجلس اإلدارة الصالحيات التي يفوضها لإلدارة التنفيذية، -1

 . وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصالحيات المفوضة فيها،التي يحتفظ بصالحية البت 
القانونية يجب على مجلس اإلدارة التأكد من وضع إجرءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وخاصة الجوانب المالية و -2

 . فضالً عن تدريبهم إن لزم األمر
الشاملة للشركة واألهداف الرئيسية لها والتوجيه  االستراتيجيةمجلس اإلدارة هو الجهة الحاكمة للشركة ومسؤول عن وضع  -3

 . عامة للمساهمينموضوعات التي ال تقع ضمن سلطات الجمعية الالوالرقابة على أداء اإلدارة التنفيذية بالشركة واتخاذ القرارات في 
 : على سبيل المثال ال الحصر التالي الشركة باستراتيجيةتتضمن سلطات مجلس اإلدارة فيما يتعلق  - 4
 للشركة،والتشغيلية  الشاملة للشركة واألهداف الرئيسية لها والتي تحتوي على الخطط المالية االستراتيجيةتوجيه ووضع ومتابعة ( أ          

 . وذلك في ضوء التوصيات المقدمة من التنفيذيين بالشركة
 . الرئيس التنفيذي/ تعيين ومتابعة أداء العضو المنتدب للشركة( ب         
 . وضع وتوجيه سياسة إدارة المخاطر ومراجعتها( ج         

 . وإقرار الميزانيات السنوية تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية( د          
 . وتملك األصول والتصرف بها للشركة،اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية ( هـ         
 . وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة( و          
 . اعتمادهاالمراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة و( ز          
 : تتضمن سلطات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية التالي -5

التنفيذية واإلدارة   وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة ( أ           

ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة 

 . العالقة
 . بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية والمحاسبية،التأكد من سالمة األنظمة المالية ( ب         
وذلك من خالل تحديد القصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة  المخاطر،التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة ( ج        

 . وطرحها بشفافية
 . المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة( د       

 . للمساهمين ة حددت سلطات مجلس اإلدارة فيما يتعلق باإلعداد للجمعية العامة للمساهمين وإدارتها وفق الئحة الجمعية العام -6
 
 



 

 تكوين مجلس اإلدارة: المادة الثالثة

 . عضواً ( 11)خمسة أعضاء على األقل وال يزيد عن ( 5)يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من  -1
تعين الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة بشرط اال تتجاوز مدة العضوية ثالث سنوات ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس  -2

 . سنوات( 9)د أخرى على أن ال تتجاوز مدة تعيين العضو المستقل اإلدارة لمد
 . يمنع على عضو مجلس اإلدارة أن يكون شريك أو مدير تنفيذي أو يشغل عضوية مجلس إدارة في شركة أخرى منافسة للشركة -3
عضوين أو ثلث أعضاء المجلس ال يقل عدد األعضاء المستقلين عن او تنفيذيين،يجب أن تكون غالبية أعضاء مجلس اإلدارة غير  -4

 . أيهما أكثر
 . ال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة -5
 . ال يشغل أعضاء مجلس اإلدارة في نفس الوقت عضوية مجالس ادارات شركات مساهمة أخرى أكثر مما يسمح به النظام -6
 . ت والخبرة الالزمة ليكونوا قادرين على أداء واجباتهميجب أن يتكون مجلس اإلدارة من أعضاء يتمتعون بالمؤهال -7
 . اليجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيساً لمجلس إدارة الشركة خالل السنة األولى من انتهاء خدماته -8
على الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ بدء دورة مجلس  -9

 . واي تغييرات تطرأ على عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات -أيهم أقرب –ة أو من تاريخ تعيينهم اإلدار
 

 الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة: المادة الرابعة

يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة واالستقالل الالزم ويراعى  -1

 . واللياقة الصحية والمعرفة الماليةعلى التوجيه  والكفاءة والقدرةتوافر القدرة على القيادة 
لعضوية مجلس اإلدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس  أكثرمن حق أي مساهم أن يتقدم لترشيح نفسه أو شخص أخر أو  -2

 (. مع مراعاة أي تعديالت نظامية الحقة)المال 
ً على االقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي ( 30)يجب أن تتسلم الشركة الترشيحات من المساهمين قبل فترة ثالثون  -3 يوما

 . سوف ينتخب فيها اعضاء المجلس الجدد
 . مجلس اإلدارة إضافة مرشحين في حالة عدم اكتمال قائمة المرشحين المقدمة من المساهمين من حق -4
 : يمكن للمرشح لعضوية مجلس اإلدارة تقديم مستندات ترشيحه عن طريق -5
 . البريد المسجل لعنوان المقر الرئيس للشركة عناية مسؤول عالقات المساهمين( أ          
 . والحصول على سند استالم رة لسكرتير لجنة الترشيحات والمكافأتالتسليم مباش( ب         
 : يجب أن تشتمل مستندات الترشيح كتابة على اآلتي -6

 . االسم الرباعي للمرشح وتاريخ ميالده( أ           
 . المانحة لهاالشهادات العلمية التي حصل عليها المرشح وتاريخ حصوله على كل شهادة والجهة التعليمية ( ب          
 . الخبرة المهنية متضمنة المناصب التي شغلها خالل العشر سنوات الماضية( ج          
 . قائمة بالشركات والجهات التي ينتمي إليها المرشح أو له مصالح بها (د          
 . الشركةأقارب المرشح لعضوية مجلس اإلدارة العاملين لدى  بأسماءقائمة ( هـ          
على مجلس اإلدارة أن يقوم من خالل لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة الترشيحات المقدمة ويحدد المرشحين الذين تتضمنهم -7

 (. 3)قائمة المرشحين وذلك خالل أسبوعين من التاريخ المحدد في المادة الرابعة فقرة 
التصويت على اختبار  تعيين ممثلين له في مجلس اإلدارة الذي يحق له بحسب نظام الشركة االعتباريةال يجوز للشخص ذي الصفة -8

 . المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة
 

 انتخاب وإنهاء عضوية المجلس: المادة الخامسة

تقوم الجمعية العامة للمساهمين بانتخاب األعضاء لمدة ثالثة أعوام ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمدد أخرى على أن  -1

 . سنوات( 9)ال تتجاوز مدة تعيين العضو المستقل 
 . لمجلسللجمعية العامة للمساهمين الحق في إنهاء عضوية المجلس قبل انتهاء مدته وذلك بالنسبة لجميع اعضاء ا -2
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين مؤقتاً عضواً في المركز الشاغر ممن تتوفر فيهم الخبرة الكافية  -3

وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي دون النظر للترتيب في الحصول على األصوات في الجمعية العامة 



 

على أن  التعيين،أيام عمل من تاريخ ( 5)دارة من خاللها ويجب أن تبلغ بذلك هيئة السوق المالية خالل التي تم انتخاب مجلس اإل

 . يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها بعد التعيين ويكمل العضو الجديد مدة سلفة فقط
ربعة أعضاء وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت إذا انخفض عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى وهو ا -4

 . ممكن لتعيين العدد الالزم من األعضاء وإلى أن يتم ذلك ال يجوز لألعضاء الباقين اتخاذ أية قرارات
لية عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من طرق إنهاء العضوية على الشركة أن تقوم بإخطار هيئة السوق الما -5

ومؤسسة النقد العربي السعودي مع بيان األسباب التي دعت لذلك عدا انتهاء دورة المجلس ومراعاة متطلبات اإلفصاح ذات 

 . العالقة
 . في انتخاب مجلس اإلدارة ييبين نظام الشركة األساس طريقة التصويت في جمعيات المساهمين ويجب استخدام التصويت التراكم -6

 
 رئيس مجلس اإلدارة : السادسةالمادة 

ينتخب رئيس مجلس اإلدارة من قبل األعضاء وذلك بغالبية األصوات بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي  -1

 . السعودي، ويعين المجلس نائباً للرئيس بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي
 . العضو المنتدب للشركة/ الرئيس التنفيذيال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة و -2
 . يحق لمجلس اإلدارة إنهاء عمل وإعادة تعيين رئيس المجلس في أي وقت وذلك بغالبية أصوات األعضاء -3
 : بالتالي على سبيل المثال ال الحصريقوم رئيس مجلس اإلدارة  -4
وتوفير األجواء المناسبة لتبادل اآلراء والمناقشة المفتوحة بين كل األعضاء للموضوعات التي  اإلدارة،تنظيم عمل مجلس ( أ          

 . يتضمنها جدول األعمال
وتنظيم عملية  االجتماعات،وإعداد جدول األعمال ورئاسة  النعقادها،الترتيب لمواعيد انعقاد اجتماعات المجلس والدعوة ( ب         

 . التصويت على القرارات
 . تنظيم محاضر االجتماعات والتوقيع عليها( ج        

 . يقوم بالتأكد من صالحية المرشح لهذا المنصب المنتدب،عند تسلمه الترشيحات الخاصة لشغل وظيفة العضو ( د         
 . رئاسة الجمعية العامة للمساهمين( هـ        
يعتبر من ضمن محتويات التقرير السنوي للشركة وذلك عن أنشطة المجلس اإلشراف على إعداد تقرير مجلس اإلدارة والذي ( و        

 . خالل العام المنصرم
 . ونظام الشركة األساس ولوائحه التنفيذيةتمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ( ز         
 . المضللة والواضحة والصحيحة وغيرات الكاملة ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلوم( ح        

يتولى نائب رئيس المجلس أو من ينيبه رئيس المجلس في ذلك أو من يتم  االجتماعات،في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة عن أحد  -5

 . اختياره من اعضاء المجلس وذلك بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين لالجتماع
ادية عند انعقادها باألعمال و العقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة او غير مباشرة ابالغ الجمعية العامة الع -6

من الئحة حوكمة  30من المادة  14فيها على ان يتضمن هذا البالغ المعلومات التي قدمها العضو الى مجلس اإلدارة وفقاً للفقرة 

 . ينحسابات الشركة الخارجي ييرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجعالشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وأن 
على عضو مجلس  المالية،من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق ( 30)مع مراعاة المادة : مهام العضو المستقل -7

 : اإلدارة المستقل المشاركة بفعالية في أداء المهام التالية
 . وتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وأدائها،إبداء الرأي المستقل في المسائل االستراتيجية، و سياسات الشركة،  -أ               
 . التحقق من مراعاة مصالح الشركة و مساهميها و تقديمها عند حصول أي تعارض في المصالح -ب              
 . ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها بالشركةاإلشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة -ج              

 

 إجتماعات مجلس اإلدارة: المادة السابعة

تنعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بناء عل طلب رئيس مجلس اإلدارة وفق ما تتطلبه مصلحة العمل على أن ال يقل عدد اجتماعات المجلس  -1

على طلب مكتوب  وينعقد المجلس أيضاً بناءً  أشهر،اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد على األقل كل ثالثة أربعة ( 4)السنوية عن 

 : اآلتيمن 
 .  مراجعي الحسابات الخارجيين ( أ      
 . عضوين من أعضائه ( ب     



 

األعمال والمعلومات الخاصة بالموضوعات  يجب ارسال اإلشعار الخاص بتاريخ ومكان وميعاد انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة مع جدول -2

في حالة طلبهم ( 1)بالبريد المسجل أو تسليمها إلى جميع أعضاء المجلس واألشخاص المنصوص عليهم في المادة السابعة فقرة  المدرجة،

 . وذلك خالل فترة ال تقل عن خمسة ايام قبل تاريخ انعقاد االجتماع لالنعقاد،دعوة المجلس 
 . د اجتماعات مجلس اإلدارة هو أربعة أعضاء كحد أدنينصاب انعقا -3
يجوز إنابة عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس إدارة آخر والتصويت على القرارات داخل االجتماعات بشرط أن تكون اإلنابة كتابة وأن  -4

 . تكون لعضو واحد
 . يؤيده رئيس المجلس وفي حالة التساوي يرجح القرار الذي األصوات،تتخذ قرارات المجلس بأغلبية  -5
يجب اتخاذ القرارات المتعلقة باعتماد المعامالت مع ذوي العالقة بأغلبية أصوات األعضاء اآلخرين الذين ليس لديهم  مصالح شخصية  -6

 . تلك المعامالت في أول اجتماع الحق للجمعية العامة تعتمدفي تلك المعامالت وفي حالة وجود مصالح شخصية لهم 
 . للمجلس دعوة المديرين التنفيذيين لحضور أي من اجتماعات المجلسيجوز  -7
 

 محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة: المادة الثامنة

 . أمين سر مجلس اإلدارة بإعداد محاضر اجتماعات المجلس يعد -1
 : يجب أن تتضمن المحاضر المعلومات التالية -2

 . أسم الشركة وعنوان مقرها الرئيسي( أ            
 . مكان وتاريخ وميعاد انعقاد االجتماع( ب           
 . األعضاء الذين حضروا االجتماع والنصاب الخاص به( ج           
 . الموضوعات التي تم التصويت عليها ونتيجة التصويت( د           
وموقعة أيضاً  عن دقتها،يجب أن تكون محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة موقعة من قبل رئيس مجلس اإلدارة الذي يعتبر مسؤوالً  -3

 . مجلس اإلدارة وأمين سرمن جميع األعضاء الذين حضروا االجتماع 
والى المساهمين أيضاً  اإلشرافيةوالجهات  الخارجيين،على الشركة أن توفر محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة لمراجعي الحسابات  -4

 . في حال طلبهم ذلك
 . على الشركة أن تحتفظ بمحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة في المقر الرئيسي للشركة -5

 
 
 

 لجان مجلس اإلدارة: المادة التاسعة

 . يقوم مجلس اإلدارة بإنشاء لجان تابعة لمناقشة ومراجعة معظم الموضوعات التي تدخل ضمن سلطاته -1
 : المجلس بتكوين اللجان التاليةيقوم  -2
 . لجنة إدارة المخاطر (لجنة االستثمار    هـ (اللجنة التنفيذية    د (لجنة الترشيحات والمكافآت   ج( لجنة المراجعة  ب( أ               

 . يد أتعابهميجوز للجان المجلس االستعانة بخدمات الخبراء والمتخصصين على أن يقوم مجلس اإلدارة بتحد    -3      
 . تصدر الدعوة النعقاد اجتماعات اللجان عن رئيس اللجنة المعنية أو أحد أعضائها أو بقرار من مجلس اإلدارة -4
يتم التعبير عن نتائج اللجان عن طريق اتخاذ قرارات كتابية موقع عليها من قبل جميع أعضاء اللجنة الحاضرين لالجتماع ويتم  -5

 . عرضها على رئيس المجلس
 . جميع القرارات واآلراء التي تتخذها اللجان توصيات لمجلس اإلدارةتعتبر  -6
يجب تعيين عدد كاف من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهمات التي قد ينتج عنها حاالت تعارض  -7

الترشيح لعضوية مجلس و العالقة،وي ومراجعة صفقات األشخاص ذ المالية،مثل التأكد من سالمة التقارير المالية وغير  مصالح،

 . وتحديد المكافآت التنفيذيين،وتعيين المديرين  اإلدارة،
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة : العاشرةالمادة 
يقع ضمن سلطات الجمعية العامة للمساهمين صالحية التحديد والموافقة على األتعاب التي يحصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة مقابل خدمتهم 

 . بالمجلس أو اللجان التابعة له
كما تكون مكافآة  سنوياً،لاير مائة وثمانين ألف لاير سعودي ( 180,000)وتكون مكافأة رئيس مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها 

ويدفع لكل من الرئيس  سنوياً،مائة وعشرين ألف لاير سعودي ( لاير 120,000)كل عضو مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ 



 

ألف وخمسمائة ( لاير 1,500)االف لاير سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس ومبلغ  لاير ثالثة( 3,000)وكل عضو مبلغ 

 . لاير سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان بما في كما تدفع الشركة لكل من رئيس وأعضاء 

من % 5ذلك مصروفات السفر واالقامة واإليواء وفي كل األحوال ال يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن 

التفاصيل الكتابية للمكافآت والتعويضات المقترحة لجميع المساهمين قبل انعقاد صافي األرباح ويجب على الشركة التأكد من إرسال جميع 

وط الجمعية العامة التي تطرح  فيها تلك المكافأت والتعويضات للتصويت عليها كما أن على الشركة التأكد من موافقة الجمعية العامة على شر

دارة المعني أو أحد كبار التنفيذيين حق التصويت فيها على هذه الشروط المكافأت والتعويضات في جمعية عامة ال يكون لعضو مجلس اإل

ويجوز تعديل مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين اذا تزامن عقد اكثر من اجتماع في نفس اليوم 

 . فقط لكل عضو والمكان فأن التعويضات عن المصاريف المذكورة أعاله تصرف لمرة واحدة
المكافآت الثابتة مقابل حضور االجتماعات لكل تصرف  و لالجتماعات،المكافآت الثابتة السنوية على أساس نسبة حضور العضو تصرف 

 . اجتماع
 

 دور ومسئوليات أمين سر مجلس اإلدارة: المادة الحادية عشر
ويمكن أن يكون أمين السر  لألعضاءيعين مجلس اإلدارة أمين سر له لفترة دورة المجلس لتنسيق أعمال المجلس وتقديم الدعم والمساعدة 

 . عزل أمين سر مجلس اإلدارة إال بقرار من مجلس اإلدارة وال يجوز ،عضواً في المجلس أو من منسوبي الشركة
كافية ومعرفة بأعمال الشركة وأنشطتها وأن يتمتع بمهارات تواصل جيدة وأن يكون ملماً  ويجب أن يكون لدى أمين سر المجلس خبرة

 . باألنظمة واللوائح ذات العالقة وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات
 : وتشمل مهام أمين سر مجلس اإلدارة على سبيل المثال ال الحصر

التأكد من توافر وسائل اتصال مناسبة لتبادل وتسجيل المعلومات بين المجلس ولجانه وبين  وتنسيق اجتماعات المجلس  -1

أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين وحفظ محاضر اجتماعات المجلس وتعد محاضر اجتماعات 

وينبغي مراعاة الدقة في  منه،ان المنبثقة المجلس السجل الرسمي الدائم لألعمال والقرارات المتخذة من قبل المجلس واللج

إعداد محاضر االجتماع وأن تعكس بوضوح كافة البنود والمواضيع التي طرحت في اجتماعات مجلس اإلدارة والقرارات 

 . المتخذة وأي مواضيع أخرى تمت مناقشتها
المعارضة واالمتناع عن التصويت  بما في ذلك االجتماعينبغي أن يوثق محضر مجلس اإلدارة أي عملية تصويت تمت خالل  -2

وأن يعد بيان يشتمل على أسماء  االجتماعات،وينبغي إرفاق أو اإلشارة إلى أي وثائق أو مستندات تم الرجوع إليها خالل 

 . ألي عضو وأسبابه( إن وجد)وقائمة باللجان المعتمدة وأي امتناع عن التصويت  الحاضرين،األعضاء الحاضرين وغير 
يجب على امين سر مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس بمواعيد االجتماعات وتزويدهم بجداول األعمال والمستندات ذات  -3

 . أيام عمل( 10)العالقة والتأكد من تسليمها قبل االجتماع بمدة ال تقل عن 
ً ( 15)توزع محاضر الجلسات على األطراف المعنية خالل فترة ال تزيد على خمسة عشر  -4 مع تحديد الشخص أو الجهة  ،يوما

وعلى المجلس في بداية كل عام وضع جدول زمني محدد لتلقي التقارير من اللجان  المتخذة،المسؤولة عن تنفيذ القرارات 

المعنية ومن المراجعين الداخليين ومراقبي الحسابات الخارجيين وأن يتأكد من أن آلية جمع التقارير واعدادها وتقديمها سليمة 

 . بما في ذلك إعداد المعلومات المهمة وعرضها على المجلس في أوقاتها المحددة المعتمدة،ة مع السياسة الداخلية ومتفق
الجمعيات العامة العادية وغير العادية وإعداد البنود والمحاضر الخاصة بها ولمتطلبات اإلفصاح  النعقادالتنسيق والترتيب  -5

 . واالعالنات ذات العالقة
من الئحة حوكمة الشركات  (92)حات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً لما نصت عليه المادة تنظيم سجل افصا -6

 . الصادرة عن هيئة السوق المالية
 . تقديم العون والمشورة الى أعضاء مجلس اإلدارة -7
 . التنسيق إلعداد التقرير السنوي لمجلس اإلدارة -8

 

 : كحد أدنى يما يلويشترط في أمين سر مجلس اإلدارة 
 . اما يعادلهان يكون حاصالً على شهادة جامعية في القانون أو المالية أو المحاسبة أو اإلدارة أو  -1
 . سنوات خمسأن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن   -2
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 المادة األولى : مقدمة عامة
ً لمتطلبات الئحة حوكمة  أعدت الئحة مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية، وفقا

لنظام الشركات وقواعد طرح األوراق المالية ووفقاً  م20/05/2019الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية المعدلة بتاريخ 
م وللنظام 22/10/2015وااللتزامات المستمرة والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة من البنك المركزي السعودي بتاريخ 

 األساس للشركة.
 

 المادة الثانية: سلطات ومسئوليات مجلس اإلدارة
ة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض كما يحدد يحدد مجلس اإلدارة الصالحيات التي يفوضها لإلدار -1

الموضوعات التي يحتفظ بصالحية البت فيها، وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصالحيات 
 المفوضة.

انب يجب على مجلس اإلدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وخاصة الجو -2
 المالية والقانونية فضالً عن تدريبهم إن لزم األمر.

مجلس اإلدارة هو الجهة الحاكمة للشركة ومسؤول عن وضع االستراتيجية الشاملة للشركة واألهداف الرئيسية لها  -3
ات والتوجيه والرقابة على أداء اإلدارة التنفيذية بالشركة واتخاذ القرارات في الموضوعات التي ال تقع ضمن سلط

 الجمعية العامة للمساهمين.
 تتضمن سلطات مجلس اإلدارة فيما يتعلق باستراتيجية الشركة التالي على سبيل المثال ال الحصر: - 4

أ( توجيه ووضع ومتابعة االستراتيجية الشاملة للشركة واألهداف الرئيسية لها والتي تحتوي على الخطط المالية           
 في ضوء التوصيات المقدمة من التنفيذيين بالشركة. والتشغيلية للشركة، وذلك

 ب( تعيين ومتابعة أداء العضو المنتدب للشركة/الرئيس التنفيذي.         
 ج( وضع وتوجيه سياسة إدارة المخاطر ومراجعتها.         

 ار الميزانيات السنوية.د( تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقر          
 هـ( اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك األصول والتصرف بها.         

 و( وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.          
 دها.ز( المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتما          

 تتضمن سلطات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية التالي: -5
أ( وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة              

وإساءة التصرف الناتج عن واإلدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، 
 التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة.

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



 

ج( التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر، وذلك من خالل تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد         
 تواجه الشركة وطرحها بشفافية.

 د( المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.       
عداد للجمعية العامة للمساهمين وإدارتها وفق الئحة الجمعية العامة حددت سلطات مجلس اإلدارة فيما يتعلق باإل -6

 للمساهمين.
 

 المادة الثالثة: تكوين مجلس اإلدارة

 ( عضواً.11( خمسة أعضاء على األقل وال يزيد عن )5يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ) -1
العضوية ثالث سنوات ويجوز إعادة تعيين أعضاء  تعين الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة بشرط اال تتجاوز مدة -2

 ( سنوات.9مجلس اإلدارة لمدد أخرى على أن ال تتجاوز مدة تعيين العضو المستقل )
يمنع على عضو مجلس اإلدارة أن يكون شريك أو مدير تنفيذي أو يشغل عضوية مجلس إدارة في شركة أخرى منافسة  -3

 للشركة.
اإلدارة غير تنفيذيين، واال يقل عدد األعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث يجب أن تكون غالبية أعضاء مجلس  -4

 أعضاء المجلس أيهما أكثر.
 ال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. -5
ال يشغل أعضاء مجلس اإلدارة في نفس الوقت عضوية مجالس ادارات شركات مساهمة مدرجة أخرى أكثر مما  -6

 به النظام. يسمح
 يجب أن يتكون مجلس اإلدارة من أعضاء يتمتعون بالمؤهالت والخبرة الالزمة ليكونوا قادرين على أداء واجباتهم. -7
 ال يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيساً لمجلس إدارة الشركة خالل السنة األولى من انتهاء خدماته. -8
وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ بدء  على الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة -9

واي تغييرات تطرأ على عضويتهم خالل خمسة أيام عمل  -أيهم أقرب –دورة مجلس اإلدارة أو من تاريخ تعيينهم 
 من تاريخ حدوث التغييرات.

 

 المادة الرابعة: الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة واالستقالل يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي  -1
 الالزم ويراعى توافر القدرة على القيادة والكفاءة والقدرة على التوجيه والمعرفة المالية واللياقة الصحية.

د نسبة ملكيته من حق أي مساهم أن يتقدم لترشيح نفسه أو شخص أخر أو أكثر لعضوية مجلس اإلدارة وذلك في حدو -2
 في رأس المال )مع مراعاة أي تعديالت نظامية الحقة(.

( يوماً على االقل من تاريخ انعقاد الجمعية 30يجب أن تتسلم الشركة الترشيحات من المساهمين قبل فترة ثالثون ) -3
 العامة التي سوف ينتخب فيها اعضاء المجلس الجدد.

 دم اكتمال قائمة المرشحين المقدمة من المساهمين.من حق مجلس اإلدارة إضافة مرشحين في حالة ع -4
 يمكن للمرشح لعضوية مجلس اإلدارة تقديم مستندات ترشيحه عن طريق: -5
 أ( البريد المسجل لعنوان المقر الرئيس للشركة عناية مسؤول عالقات المساهمين.             
 افأت والحصول على سند استالم.ب( التسليم مباشرة لسكرتير لجنة الترشيحات والمك           
 يجب أن تشتمل مستندات الترشيح كتابة على اآلتي: -6

 أ( االسم الرباعي للمرشح وتاريخ ميالده.           
 ب( الشهادات العلمية التي حصل عليها المرشح وتاريخ حصوله على كل شهادة والجهة التعليمية المانحة لها.          
 المهنية متضمنة المناصب التي شغلها خالل العشر سنوات الماضية.ج( الخبرة           
 د( قائمة بالشركات والجهات التي ينتمي إليها المرشح أو له مصالح بها.          
 هـ( قائمة بأسماء أقارب المرشح لعضوية مجلس اإلدارة العاملين لدى الشركة.          

لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة الترشيحات المقدمة ويحدد المرشحين الذين على مجلس اإلدارة أن يقوم من خالل -7
 (.3تتضمنهم قائمة المرشحين وذلك خالل أسبوعين من التاريخ المحدد في المادة الرابعة فقرة )

التصويت ال يجوز للشخص ذي الصفة االعتبارية الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس اإلدارة -8
 على اختبار المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة.



 

ضرورة حصول المرشح على موافقة الشركة واستيفاء عدم ممانعة البنك المركزي السعودي قبل قبول الترشيح أو  -10
التكليف/أو إعادة التكليف أو التعيين/أو إعادة التعيين لدى أي جهة عامة أو خاصة أو تولي أي مسؤوليات أخرى 

 ات في مجالس اإلدارات أو اللجان أو ما شابهها.كالعضوي
 

 المادة الخامسة: انتخاب وإنهاء عضوية المجلس

تقوم الجمعية العامة للمساهمين بانتخاب األعضاء لمدة ثالثة أعوام ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمدد  -1
 ( سنوات.9أخرى على أن ال تتجاوز مدة تعيين العضو المستقل )

 ية العامة للمساهمين الحق في إنهاء عضوية المجلس قبل انتهاء مدته وذلك بالنسبة لجميع اعضاء المجلس.للجمع -2
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين مؤقتاً عضواً في المركز الشاغر ممن تتوفر فيهم  -3

ودي دون النظر للترتيب في الحصول على الخبرة الكافية وبعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السع
األصوات في الجمعية العامة التي تم انتخاب مجلس اإلدارة من خاللها ويجب أن تبلغ بذلك هيئة السوق المالية خالل 

( أيام عمل من تاريخ التعيين، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها بعد 5)
 كمل العضو الجديد مدة سلفة فقط.التعيين وي

إذا انخفض عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى وهو اربعة أعضاء وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في  -4
 أقرب وقت ممكن لتعيين العدد الالزم من األعضاء وإلى أن يتم ذلك ال يجوز لألعضاء الباقين اتخاذ أية قرارات.

عضاء مجلس اإلدارة بأي من طرق إنهاء العضوية على الشركة أن تقوم بإخطار هيئة السوق عند انتهاء عضوية أحد أ -5
المالية و البنك المركزي السعودي مع بيان األسباب التي دعت لذلك عدا انتهاء دورة المجلس ومراعاة متطلبات 

 اإلفصاح ذات العالقة.
مين ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب يبين نظام الشركة األساس طريقة التصويت في جمعيات المساه -6

 مجلس اإلدارة.
 

 المادة السادسة: رئيس مجلس اإلدارة

ينتخب رئيس مجلس اإلدارة من قبل األعضاء وذلك بغالبية األصوات بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي  -1
 البنك المركزي السعودي.السعودي ، ويعين المجلس نائباً للرئيس بعد الحصول على عدم ممانعة 

 ال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي/العضو المنتدب للشركة. -2
 يحق لمجلس اإلدارة إنهاء عمل وإعادة تعيين رئيس المجلس في أي وقت وذلك بغالبية أصوات األعضاء. -3
 يقوم رئيس مجلس اإلدارة بالتالي على سبيل المثال ال الحصر: -4

 أ( تنظيم عمل مجلس اإلدارة، وتوفير األجواء المناسبة لتبادل اآلراء والمناقشة المفتوحة بين كل األعضاء للموضوعات          
 التي يتضمنها جدول األعمال.

تنظيم ب( الترتيب لمواعيد انعقاد اجتماعات المجلس والدعوة النعقادها، وإعداد جدول األعمال ورئاسة االجتماعات، و         
 عملية التصويت على القرارات.

 ج( تنظيم محاضر االجتماعات والتوقيع عليها.        
 د( عند تسلمه الترشيحات الخاصة لشغل وظيفة العضو المنتدب، يقوم بالتأكد من صالحية المرشح لهذا المنصب.         
 هـ( رئاسة الجمعية العامة للمساهمين.        
لى إعداد تقرير مجلس اإلدارة والذي يعتبر من ضمن محتويات التقرير السنوي للشركة وذلك عن أنشطة و( اإلشراف ع        

 المجلس خالل العام المنصرم.
 ز( تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس.         
ح( ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير         

 المضللة.
         

 



 

في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة عن أحد االجتماعات، يتولى رئاسة االجتماع نائب رئيس المجلس أو من ينيبه  -5
 اختياره من اعضاء المجلس وذلك بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين لالجتماع.رئيس المجلس في ذلك أو من يتم 

ابالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال و العقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة او  -6
من المادة  14لس اإلدارة وفقاً للفقرة غير مباشرة فيها على ان يتضمن هذا البالغ المعلومات التي قدمها العضو إلى مج

من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجعي  30
 حسابات الشركة الخارجيين.

ة، على عضو ( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالي30مهام العضو المستقل: مع مراعاة المادة ) -7
 مجلس اإلدارة المستقل المشاركة بفعالية في أداء المهام التالية:

 إبداء الرأي المستقل في المسائل االستراتيجية، وسياسات الشركة، وأدائها، وتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية.) أ               
 ها عند حصول أي تعارض في المصالح.التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديم) ب              
 اإلشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها.) ج              

 
 

 المادة السابعة: إجتماعات مجلس اإلدارة

العمل على أن ال يقل عدد تنعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بناًء عل طلب رئيس مجلس اإلدارة وفق ما تتطلبه مصلحة  -1
( أربعة اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد على األقل كل ثالثة أشهر، وينعقد 4اجتماعات المجلس السنوية عن )

 المجلس أيضاً بناًء على طلب مكتوب من اآلتي:
 أ(  مراجعي الحسابات الخارجيين .      
 ب(  عضوين من أعضائه.     

الخاص بتاريخ ومكان وميعاد انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة مع جدول األعمال والمعلومات الخاصة  يجب ارسال اإلشعار -2
بالموضوعات المدرجة، بالبريد المسجل أو تسليمها إلى جميع أعضاء المجلس واألشخاص المنصوص عليهم في المادة 

 ال تقل عن خمسة ايام قبل تاريخ انعقاد االجتماع. ( في حالة طلبهم دعوة المجلس لالنعقاد، وذلك خالل فترة1السابعة فقرة )
 نصاب انعقاد اجتماعات مجلس اإلدارة هو أربعة أعضاء كحد أدني. -3
يجوز إنابة عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس إدارة آخر والتصويت على القرارات في االجتماعات بشرط أن تكون اإلنابة  -4

 كتابة وأن تكون لعضو واحد.
 ت المجلس بأغلبية األصوات، وفي حالة التساوي يرجح القرار الذي يؤيده رئيس المجلس.تتخذ قرارا -5
يجب اتخاذ القرارات المتعلقة باعتماد المعامالت مع ذوي العالقة بأغلبية أصوات األعضاء اآلخرين الذين ليس لديهم مصالح  -6

 ك المعامالت في أول اجتماع الحق للجمعية العامة.شخصية في تلك المعامالت وفي حالة وجود مصالح شخصية لهم تعتمد تل
 يجوز للمجلس دعوة المديرين التنفيذيين لحضور أي من اجتماعات المجلس. -7
 
 

 المادة الثامنة: محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة

 يقوم أمين سر مجلس اإلدارة بإعداد محاضر اجتماعات المجلس.  -1
 الية:يجب أن تتضمن المحاضر المعلومات الت -2

 أ( أسم الشركة وعنوان مقرها الرئيسي.            
 ب( مكان وتاريخ وميعاد انعقاد االجتماع.           
 ج( األعضاء الذين حضروا االجتماع والنصاب الخاص به.           
 د( الموضوعات التي تم التصويت عليها ونتيجة التصويت.           

 
اجتماعات مجلس اإلدارة موقعة من قبل رئيس مجلس اإلدارة الذي يعتبر مسؤوالً عن دقتها، يجب أن تكون محاضر  -3

 وموقعة أيضاً من جميع األعضاء الذين حضروا االجتماع وأمين سر مجلس اإلدارة.
على الشركة أن توفر محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة لمراجعي الحسابات الخارجيين، والجهات اإلشرافية أيضاً  -4

 لى المساهمين في حال طلبهم ذلك.وإ
 على الشركة أن تحتفظ بمحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة في المقر الرئيسي للشركة. -5



 

 

 المادة التاسعة: لجان مجلس اإلدارة

 يقوم مجلس اإلدارة بإنشاء لجان تابعة لمناقشة ومراجعة معظم الموضوعات التي تدخل ضمن سلطاته. -1
 ن التالية:يقوم المجلس بتكوين اللجا -2

 أ( لجنة المراجعة  ب( لجنة الترشيحات والمكافآت   ج(اللجنة التنفيذية    د(لجنة االستثمار    هـ(لجنة إدارة المخاطر.          
 يجوز للجان المجلس االستعانة بخدمات الخبراء والمتخصصين على أن يقوم مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم. -3
 اجتماعات اللجان عن رئيس اللجنة المعنية أو أحد أعضائها أو بقرار من مجلس اإلدارة.تصدر الدعوة النعقاد  -4
يتم التعبير عن نتائج اللجان عن طريق اتخاذ قرارات كتابية موقع عليها من قبل جميع أعضاء اللجنة الحاضرين  -5

 لالجتماع ويتم عرضها على رئيس المجلس.
 ا اللجان توصيات لمجلس اإلدارة.تعتبر جميع القرارات واآلراء التي تتخذه -6
يجب تعيين عدد كاف من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهمات التي قد ينتج عنها حاالت  -7

تعارض مصالح، مثل التأكد من سالمة التقارير المالية وغير المالية، ومراجعة صفقات األشخاص ذوي العالقة، 
 اإلدارة، وتعيين المديرين التنفيذيين، وتحديد المكافآت. والترشيح لعضوية مجلس

 
 المادة العاشرة: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يقع ضمن سلطات الجمعية العامة للمساهمين صالحية التحديد والموافقة على األتعاب التي يحصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة 
 مقابل خدمتهم بالمجلس أو اللجان التابعة له.

( لاير مائة وخمسون 150,000ن مكافأة رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التي يقومون بها )وتكو
( لاير ثالثة االف لاير سعودي عن كل اجتماع 3,000ألف لاير سعودي سنوياً، ويدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ )

وخمسمائة لاير سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات لاير( ألف  1,500يحضره من اجتماعات المجلس ومبلغ )
 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

كما تدفع الشركة لكل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو 
ال ال يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للرئيس وأعضاء اللجان بما في ذلك مصروفات السفر واالقامة واإليواء وفي كل األحو

ألف لاير،  ويجب على الشركة التأكد من إرسال جميع التفاصيل الكتابية للمكافآت والتعويضات  500مجلس اإلدارة عن 
ا كما أن على المقترحة لجميع المساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة التي تطرح  فيها تلك المكافأت والتعويضات للتصويت عليه

الشركة التأكد من موافقة الجمعية العامة على شروط المكافأت والتعويضات في جمعية عامة ال يكون لعضو مجلس اإلدارة 
المعني أو أحد كبار التنفيذيين حق التصويت فيها على هذه الشروط ويجوز تعديل مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة بموافقة الجمعية 

لمساهمين اذا تزامن عقد اكثر من اجتماع في نفس اليوم والمكان فأن التعويضات عن المصاريف المذكورة العامة غير العادية ل
 أعاله تصرف لمرة واحدة فقط لكل عضو.

ابل حضور تصرف المكافآت الثابتة السنوية على أساس نسبة حضور العضو لالجتماعات، وتصرف المكافآت الثابتة مق
 االجتماعات لكل اجتماع.

 

 مادة الحادية عشر: دور ومسئوليات أمين سر مجلس اإلدارةال
يعين مجلس اإلدارة أمين سر له لفترة دورة المجلس لتنسيق أعمال المجلس وتقديم الدعم والمساعدة لألعضاء ويمكن أن يكون 

 من مجلس اإلدارة.أمين السر عضواً في المجلس أو من منسوبي الشركة، وال يجوز عزل أمين سر مجلس اإلدارة إال بقرار 
ويجب أن يكون لدى أمين سر المجلس خبرة كافية ومعرفة بأعمال الشركة وأنشطتها وأن يتمتع بمهارات تواصل جيدة وأن 

 يكون ملماً باألنظمة واللوائح ذات العالقة وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات.
 حصر:وتشمل مهام أمين سر مجلس اإلدارة على سبيل المثال ال ال

تنسيق اجتماعات المجلس والتأكد من توافر وسائل اتصال مناسبة لتبادل وتسجيل المعلومات بين المجلس ولجانه وبين  -1
أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين وحفظ محاضر اجتماعات المجلس، وتعد محاضر اجتماعات 

المتخذة من قبل المجلس واللجان المنبثقة منه، وينبغي مراعاة الدقة  المجلس السجل الرسمي الدائم لألعمال والقرارات
في إعداد محاضر االجتماع وأن تعكس بوضوح كافة البنود والمواضيع التي طرحت في اجتماعات مجلس اإلدارة 

 والقرارات المتخذة وأي مواضيع أخرى تمت مناقشتها.



 

تمت خالل االجتماع بما في ذلك المعارضة واالمتناع عن ينبغي أن يوثق محضر مجلس اإلدارة أي عملية تصويت  -2
التصويت وينبغي إرفاق أو اإلشارة إلى أي وثائق أو مستندات تم الرجوع إليها خالل االجتماعات، وأن يعد بيان 
يشتمل على أسماء األعضاء الحاضرين وغير الحاضرين، وقائمة باللجان المعتمدة وأي امتناع عن التصويت )إن 

 ألي عضو وأسبابه.وجد( 
يجب على امين سر مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس بمواعيد االجتماعات وتزويدهم بجداول األعمال والمستندات  -3

 ( أيام عمل.10ذات العالقة والتأكد من تسليمها قبل االجتماع بمدة ال تقل عن )
( يوماً، مع تحديد الشخص 15مسة عشر )توزع محاضر الجلسات على األطراف المعنيين خالل فترة ال تزيد على خ -4

أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرارات المتخذة، وعلى المجلس في بداية كل عام وضع جدول زمني محدد لتلقي 
التقارير من اللجان المعنية ومن المراجعين الداخليين ومراقبي الحسابات الخارجيين وأن يتأكد من أن آلية جمع التقارير 

قديمها سليمة ومتفقة مع السياسة الداخلية المعتمدة، بما في ذلك إعداد المعلومات المهمة وعرضها على واعدادها وت
 المجلس في أوقاتها المحددة.

التنسيق والترتيب النعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية وإعداد البنود والمحاضر الخاصة بها ولمتطلبات  -5
 قة.اإلفصاح واالعالنات ذات العال

( من الئحة حوكمة 92تنظيم سجل افصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً لما نصت عليه المادة ) -6
 الشركات الصادرة عن هيئة السوق.

 تقديم العون والمشورة الى أعضاء مجلس اإلدارة. -7
 التنسيق إلعداد التقرير السنوي لمجلس اإلدارة. -8

 

 رة ما يلي كحد أدنى:ويشترط في أمين سر مجلس اإلدا
 ان يكون حاصالً على شهادة جامعية في القانون أو المالية أو المحاسبة أو اإلدارة أو ما يعادلها. -3
 أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات.  -4

 

 



 

 

 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني 

 شركة مساهمة سعودية

 

 

 

 سياسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة

 واإلدارة التنفيذية واللجان المنبثقة عنه 

 )قبل التعديل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 غرض السياسة:
الشركة باألنظمة الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار ولوائح هيئة السوق المالية فيما يتعلق بتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس  تلتزم

اإلدارة وتهدف هذه السياسة إلى وضع المبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس. وتقوم 
يل التعويضات والمكافآت المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان وتضمينها في التقرير السنوي للشركة الذي يعرض الشركة بنشر تفاص

 على مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة.
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان:
( مائة وعشرين 000,120ة وثمانين ألف لاير سعودي، و )( مائ000,180يكون الحد األدنى للمكافأة السنوية لرئيس مجلس اإلدارة )

( خمسمائة 000,500ألف لاير سعودي لكل عضو من أعضاء المجلس على أن ال يتجاوز الحد األعلى لمكافأة أي من الرئيس أو العضو )
ضافية في حالة مشاركة العضو في ألف لاير سعودي سنوياً نظير عضويتهم في مجلس اإلدارة ومشاركتهم في أعماله، شاملة المكافآت اإل

 أي لجنة من اللجان المنبثقة من المجلس.
ر تنظم لوائح اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة المكافأة السنوية لعضو اللجنة إن وجدت، وتحسب المكافأة السنوية اعتباراً من تاريخ قرا

 تعيين العضو.
( لاير 500,1( لاير عن كل جلسة، ومبلغ )000,3جلسات المجلس قدره )كما يكون لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بدل حضور 

 لكل عضو لجنة بدل حضور عن كل اجتماع من اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس.
 

 :آلية التنفيذ

  تحدددددد المكافددددآت بندددداًء علددددى توصددددية لجنددددة المكافددددآت والترشدددديحات فددددي الشددددركة، التددددي تقددددوم بمراجعددددة جدددددول حضددددور
اجتماعددددات المجلددددس ولجاندددده والمهددددام والمواضدددديع التددددي اضددددالعوا بهددددا وترفددددع التوصددددية المناسددددبة للمجلددددس األعضدددداء  

لتحديدددد المكافدددآت ألعضددداء مجلددددس اإلدارة، علدددى أن تراعدددي لجنددددة المكافدددآت والترشددديحات عنددددد وضدددع التوصدددية، كمددددا 
 إلدارة، المعايير التالية:يراعي المجلس عند تحديد وصرف المكافآت التي سيحصل عليها كل من أعضاء مجلس ا

أن تكدددون المكافدددأة عادلدددة ومتناسدددبة مدددع اختصاصدددات العضدددو واألعمدددال والمسدددهوليات التدددي يقدددوم بهدددا ويتحملهدددا عضدددو  (أ
 مجلس اإلدارة باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.

 الشركة والمهارة الالزمة إلدارتها.أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاا  (ب
 ج( أن تأخذ بعين االعتبار القااع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة العضو.

د( أن تكددددون المكافددددأة كافيددددة بشددددكل معقددددول السددددتقااب األعضدددداء ذوي الكفدددداءة  والخبددددرة المناسددددبة وتحفيددددزهم واإلبقدددداء 
 عليهم.

 افأة أعضاء المجلس في الجمعية العامة.ال يجوز ألعضاء المجلس التصويت على بند مك 
  يجوز لعضو مجلس اإلدارة الذي لديه ترخيص مهني الحصول على مكافأة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو

استشارية يكلف بها في الشركة، وذلك باإلضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضو في مجلس اإلدارة و/أو 
 .اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة األساسفي 

  يجوز أن تكون مكافأة األعضدداء متفاوتة المقدار بحيت تعكس مدخ خبرة العضددو واختصدداصدداته والمهام المنااة به واسددتقالله
 وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من االعتبارات.

 ضدداء مجلس اإلدارة المسددتقلين نسددبة من األربا  التي تحققها الشددركة أو أن تبنى بشددكل مباشددر أو يجب أن ال تكون مكافآت أع
 غير مباشر على ربحية الشركة.

  إذا تبين أن المكافآت التي صرفت ألي من أعضاء المجلس مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة عرضت على الجمعية
السدنوي فيجب على عضدو المجلس إعادتها للشدركة، ويحق للشدركة ماالبته بردها وإذا العامة أو تضدمنها تقرير مجلس اإلدارة 

قررت الجمعية العامة إنهاء عضددددوية أي من أعضدددداء مجلس اإلدارة فال يسددددتحق العضددددو أي مكافأة ويجب عليه إعادة جميع 
 المكافآت التي صرفت له عن الفترة التي أبالت فيها عضويته.

 ألعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بشكل سنوي. تصرف المكافآت والبدالت 

  تقسم المكافأة السنوية بين عضوي مجلس اإلدارة في حالة االستقالة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد وذلك بحسب تاريخ التعيين
 ك بحسب تاريخ بدء الدورة.كما تقسم المكافأة بين أعضاء المجلس في حالة انتهاء دورة المجلس والبدء بدورة جديدة وذل

  يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل
السنة المالية من مكافآت وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا وكذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم 

 إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة.موظفين أو 
 

 تخضع هذه السياسة للوثائق التنظيمية التالية: 

  م.2015هـ الموافق 1437نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار عام 



 

 .النظام األساس للشركة 

 شركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.الئحة حوكمة ال 

 .الضوابا واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 
 

 المراجعة والنفاذ:
 تخضددع هددذه السياسدددة للمراجعددة السدددنوية مددن قبدددل لجنددة الترشددديحات والمكافددآت ويعتمددد أي تعدددديل عليهددا بعدددد التوصددية بددده مددن قبدددل

 مجلس اإلدارة للجمعية العامة ومصادقة الجمعية العامة عليه.
 
 
 
 

 سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية
 
 

 غرض السياسة:
تلتزم الشركة باألنظمة الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار ولوائح هيئة السوق المالية فيما يتعلق بتعويضات ومكافآت مجلس اإلدارة 

وضع المبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وتقوم الشركة بنشر وتهدف هذه السياسة إلى 
تفاصيل التعويضات والمكافآت المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان وتضمينها في التقرير السنوي للشركة الذي يعرض على مساهمي 

 الشركة في اجتماع الجمعية العامة.
 

 نطاق السياسة:
تشدددمل السياسدددة مدددوظفين مدددن كافدددة المسدددتويات التنفيذيدددة واإلداريدددة العليدددا فدددي الشدددركة بحيدددت تحددددد لجندددة المكافدددآت والترشددديحات 
سددددنوياً المراكددددز الوظيفيددددة التنفيذيددددة واإلداريددددة المسددددتهدفة )التنفيددددذين( والمكافددددآت هددددي مبددددالغ مقاوعددددة تدددددفع للوظددددائف التنفيذيددددة 

إضدددافة إلدددى الرواتدددب األساسدددية لمكافدددأة األداء واإلنجدددازات فدددي مقابدددل تحقيدددق األهدددداف السدددنوية المحدددددة وبصدددورة واإلداريدددة العليدددا 
 عامة الغاية من المكافأة تحقيق ما يلي:

 .االستقااب والمحافظة على أفضل الكفاءات 

 وليات وتتناسب معها.التحفيز ورفع مستوخ أداء الموظفين لتحقيق أهداف الشركة السنوية لتعكس المهام والمسه 

 .الربا بين أداء الموظفين وأهداف الشركة السنوية 

  العدالة واإلنصاف بحيت تكون المكافأة ومهشر األداء المرتبا بها واضحة وقابلة للقياس ومرتباة باألداء المهسسي ككل
 صارمة لتقويم األداء.واألداء الشخصي لك من الموظفين المعنيين، وتدفع المكافآت فقا على أساس نتائج عملية 

 
 تحديد المكافأة على أساس األداء:

  تقر في بداية العام أهداف الشركة بشكل عام وأهداف التنفيذيين ومهشر آدائهم كل على حدة ونسبة مساهمة كل قااع أو إدارة
 بما يتناسب مع المهام والمسهوليات.

  مكافآت بناًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بحسب نجا  في نهاية كل عام يقرر مجلس اإلدارة ما إذا كان يريد منح
 الشركة في تحقيق أهدافها المتعلقة بالعمليات واألربا  الصافية.

  تحدد قيم المكافآت الممنوحة للتنفيذيين بصورة تتناسب مع صافي الربح الذي حققته الشركة ومساهمة القااع والمساهمة الفردية
 اف الشركة باإلضافة إلى مدة الخدمة الفعلية للتنفيذي في عام التقويم.للتنفيذي في تحقيق أهد

  ليست الغاية من المكافآت التعويض عن أجر التنفيذي أو اإلضافة إليه، ومجلس اإلدارة هو الجهة التي لها الحق المالق في تقرير
ها، وفي حال إقرار مكافآت للموظفين ينبغي عدم ما إذا كان يجب أن تكون هناك مكافآت أم ال، وقيمة هذه المكافآت وتوقيت دفع

 افتراض أن أي دفعات سابقة قد أرست نمااً أو شكلت سابقة ملزمة للشركة بدفع مكافآت مستقبلية.

  الحصول على مكافأة سنوية ليس أمراً تلقائياً وال يجوز للتنفيذين الحصول على أي مكافآت عن أي سنة ال تحقق الشركة فيها
 ية.أرباحاً صاف

  من الهدف المالي الذي تم إقراره في بداية العام.80ال يحق للتنفيذيين الحصول على أي مكافآت سنوية ما لم يتحقق % 

  من أهدافه المقرة في بداية العام.75ال تصرف المكافأة ألي تنفيذي على رأس قااع لم يحقق % 

 ات غير دقيقة.توقف المكافأة أو تسترد إذا تبين أنها تقررت بناًء على معلوم 

  يعاد النظر في المكافأة ونسبتها وفق مهشرات األداء فيما لو قرر مجلس اإلدارة في سنة مالية محددة منح أسهم في الشركة
 ألعضاء اإلدارة التنفيذية.



 

 
 
 

 العوامل المؤثرة في احتساب مكافأة الموظف التنفيذي:

 .أداء الموظف 

 .)أداء القااع )إدارة أو القسم 

 لوظيفية.الدرجة ا 

 .مستوخ مساهمة القااع )أو اإلدارة( في تحقيق أهداف الشركة 

  نظدددام تقدددويم أداء يجدددرخ مدددرة سدددنوياً اسدددتناداً إلدددى المهدددام المحدددددة فدددي الوصدددف الدددوظيفي ومهشدددرات األداء الرئيسدددية عدددن
 السنة ذات العالقة. ويقاس العمل الذي أنجزه مقابل األهداف المحققة.

 
 آلية التنفيذ:

  اإلدارة التنفيذية للمجلس النتائج المالية المحققة لعام التقويم المنصرم لتحديد وعاء المكافآت حسب السياسة المعتمدة.ترفع 

 .يالع المجلس على النتائج المالية للعام المنصرم 

 آت فددي حالددة تحقددق الددربح الصددافي المسددتهدف يالددب المجلددس مددن لجنددة الترشدديحات والمكافددآت تحديددد حجددم وعدداء المكافدد
 بناًء على السياسة المعتمدة.

 .تقوم اللجنة بتحديد حجم وعاء المكافآت 

 .تقوم اللجنة باإلاالع على تقويم أداء الشركة وقااعاتها المختلفة 

 .ترفع اللجنة إلى المجلس تفاصيل حجم وعاء المكافآت المقتر  والقااعات المستحقة 

 جيه اإلدارة التنفيذية بصرف المكافآت والرفع بما تم للمجلس.يقوم المجلس بعد إقرار ما يراه حيال هذا األمر بتو 
 

 تخضع هذه السياسة للوثائق التنظيمية التالية: 

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية 

 الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مهسسة النقد العربي السعودي 
 

 المراجعة والنفاذ:
للمراجعة السنوية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت وينبغي تعديلها كلما اقتضى األمر كي تتماشى مع مركز الشركة تخضع هذه السياسة 

المالي وميزانيتها وحجم أعمالها واإلقبال على المخاارة وذلك عن كل فترة مشمولة بتقدير األداء، ويعتمد أي تعديل بعد توصية مجلس 
 مة على التعديل.اإلدارة ومصادقة الجمعية العا

 

 

 

 

 

 

 



 

 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني 

 شركة مساهمة سعودية

 

 

 

 سياسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة

 واإلدارة التنفيذية واللجان المنبثقة عنه 

 )بعد التعديل(

 

  



 

 غرض السياسة:
ولوائح هيئة السوق المالية فيما يتعلق بتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس تلتزم الشركة باألنظمة الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار 

اإلدارة وتهدف هذه السياسة إلى وضع المبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس. وتقوم 
اللجان وتضمينها في التقرير السنوي للشركة الذي يعرض الشركة بنشر تفاصيل التعويضات والمكافآت المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة و

 على مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة.
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان:
( مائة وخمسون ألف لاير سعودي، على أن ال 150,000يكون الحد األدنى للمكافأة السنوية لكل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة )

( خمسمائة ألف لاير سعودي سنوياً نظير عضويتهم في مجلس اإلدارة 000,500يتجاوز الحد األعلى لمكافأة أي من الرئيس أو العضو )
 ومشاركتهم في أعماله، شاملة المكافآت اإلضافية في حالة مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان المنبثقة من المجلس.

جلس اإلدارة المكافأة السنوية لعضو اللجنة إن وجدت، وتحسب المكافأة السنوية اعتباراً من تاريخ قرار تنظم لوائح اللجان المنبثقة من م
 تعيين العضو.

( لاير عن كل جلسة، ومبلغ 000,3من أعضاء مجلس اإلدارة بدل حضور جلسات المجلس قدره ) وكل عضوكما يكون لكل من الرئيس 
 ن كل اجتماع من اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس.( لاير لكل عضو لجنة بدل حضور ع500,1)
 

 :آلية التنفيذ

  تحدددددد المكافددددآت بندددداًء علددددى توصددددية لجنددددة المكافددددآت والترشدددديحات فددددي الشددددركة، التددددي تقددددوم بمراجعددددة جدددددول حضددددور
المجلددددس ولجاندددده والمهددددام والمواضدددديع التددددي اضددددالعوا بهددددا وترفددددع التوصددددية المناسددددبة للمجلددددس  األعضدددداء اجتماعددددات

لتحديدددد المكافدددآت ألعضددداء مجلددددس اإلدارة، علدددى أن تراعدددي لجنددددة المكافدددآت والترشددديحات عنددددد وضدددع التوصدددية، كمددددا 
 المعايير التالية:يراعي المجلس عند تحديد وصرف المكافآت التي سيحصل عليها كل من أعضاء مجلس اإلدارة، 

أن تكددددون المكافددددأة عادلددددة ومتناسددددبة مددددع اختصاصددددات العضددددو واألعمددددال والمسددددهوليات التددددي يقددددوم بهددددا ويتحملهددددا  (ت
 عضو مجلس اإلدارة باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.

 مهارة الالزمة إلدارتها.أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاا الشركة وال (ت
 ج( أن تأخذ بعين االعتبار القااع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة العضو.

د( أن تكددددون المكافددددأة كافيددددة بشددددكل معقددددول السددددتقااب األعضدددداء ذوي الكفدددداءة  والخبددددرة المناسددددبة وتحفيددددزهم واإلبقدددداء 
 عليهم.

 المجلس في الجمعية العامة. ال يجوز ألعضاء المجلس التصويت على بند مكافأة أعضاء 
  يجوز لعضو مجلس اإلدارة الذي لديه ترخيص مهني الحصول على مكافأة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو

استشارية يكلف بها في الشركة، وذلك باإلضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضو في مجلس اإلدارة و/أو 
 .المشكلة من قبل مجلس اإلدارة وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة األساسفي اللجان 

  يجوز أن تكون مكافأة األعضدداء متفاوتة المقدار بحيت تعكس مدخ خبرة العضددو واختصدداصدداته والمهام المنااة به واسددتقالله
 وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من االعتبارات.

 س اإلدارة المسددتقلين نسددبة من األربا  التي تحققها الشددركة أو أن تبنى بشددكل مباشددر أو يجب أن ال تكون مكافآت أعضدداء مجل
 غير مباشر على ربحية الشركة.

  إذا تبين أن المكافآت التي صرفت ألي من أعضاء المجلس مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة عرضت على الجمعية
فيجب على عضدو المجلس إعادتها للشدركة، ويحق للشدركة ماالبته بردها وإذا العامة أو تضدمنها تقرير مجلس اإلدارة السدنوي 

قررت الجمعية العامة إنهاء عضددددوية أي من أعضدددداء مجلس اإلدارة فال يسددددتحق العضددددو أي مكافأة ويجب عليه إعادة جميع 
 المكافآت التي صرفت له عن الفترة التي أبالت فيها عضويته.

 المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بشكل سنوي. تصرف المكافآت والبدالت ألعضاء 

  تقسم المكافأة السنوية بين عضوي مجلس اإلدارة في حالة االستقالة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد وذلك بحسب تاريخ التعيين
 تاريخ بدء الدورة.كما تقسم المكافأة بين أعضاء المجلس في حالة انتهاء دورة المجلس والبدء بدورة جديدة وذلك بحسب 

  يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل
السنة المالية من مكافآت وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا وكذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم 

 و ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة.موظفين أو إداريين أ
 

 تخضع هذه السياسة للوثائق التنظيمية التالية: 

  م.2015هـ الموافق 1437نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار عام 

 .النظام األساس للشركة 



 

 ادرة عن هيئة السوق المالية.الئحة حوكمة الشركات الص 

 .الضوابا واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 
 

 المراجعة والنفاذ:
تخضددع هددذه السياسدددة للمراجعددة السدددنوية مددن قبدددل لجنددة الترشددديحات والمكافددآت ويعتمددد أي تعدددديل عليهددا بعدددد التوصددية بددده مددن قبدددل 

 اإلدارة للجمعية العامة ومصادقة الجمعية العامة عليه.مجلس 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سياسة المكافآت لإلدارة التنفيذية
 
 
 

 غرض السياسة:

 التنفيذيين،تلتزم الشركة باألنظمة الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار ولوائح هيئة السوق المالية فيما يتعلق بتعويضات ومكافآت كبار 
التنفيذيين وتقوم الشركة بنشر تفاصيل التعويضات والمكافآت  بمكافآت كباروتهدف هذه السياسة إلى وضع المبادئ التوجيهية المتعلقة 

 التنفيذيين واللجان وتضمينها في التقرير السنوي للشركة الذي يعرض على مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة. المقترحة لكبار
 

 سة:نطاق السيا
تشدددمل السياسدددة مدددوظفين مدددن كافدددة المسدددتويات التنفيذيدددة واإلداريدددة العليدددا فدددي الشدددركة بحيدددت تحددددد لجندددة المكافدددآت والترشددديحات 
سددددنوياً المراكددددز الوظيفيددددة التنفيذيددددة واإلداريددددة المسددددتهدفة )التنفيددددذين( والمكافددددآت هددددي مبددددالغ مقاوعددددة تدددددفع للوظددددائف التنفيذيددددة 

الرواتدددب األساسدددية لمكافدددأة األداء واإلنجدددازات فدددي مقابدددل تحقيدددق األهدددداف السدددنوية المحدددددة وبصدددورة واإلداريدددة العليدددا إضدددافة إلدددى 
 عامة الغاية من المكافأة تحقيق ما يلي:

 .االستقااب والمحافظة على أفضل الكفاءات 

  وتتناسب معها.التحفيز ورفع مستوخ أداء الموظفين لتحقيق أهداف الشركة السنوية لتعكس المهام والمسهوليات 

 .الربا بين أداء الموظفين وأهداف الشركة السنوية 

  العدالة واإلنصاف بحيت تكون المكافأة ومهشر األداء المرتبا بها واضحة وقابلة للقياس ومرتباة باألداء المهسسي ككل
 صارمة لتقويم األداء.واألداء الشخصي لكل واحد من الموظفين المعنيين، وتدفع المكافآت فقا على أساس نتائج عملية 

 
 تحديد المكافأة على أساس األداء:

  تقر في بداية العام أهداف الشركة بشكل عام وأهداف التنفيذيين ومهشر آدائهم كل على حدة ونسبة مساهمة كل قااع أو إدارة
 بما يتناسب مع المهام والمسهوليات.

 كافآت بناًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بحسب نجا  في نهاية كل عام يقرر مجلس اإلدارة ما إذا كان يريد منح م
 الشركة في تحقيق أهدافها المتعلقة بالعمليات واألربا  الصافية.

  تحدد قيم المكافآت الممنوحة للتنفيذيين بصورة تتناسب مع صافي الربح الذي حققته الشركة ومساهمة القااع والمساهمة الفردية
 أهداف الشركة باإلضافة إلى مدة الخدمة الفعلية للتنفيذي في عام التقويم.للتنفيذي في تحقيق 

  ليست الغاية من المكافآت التعويض عن أجر التنفيذي أو اإلضافة إليه، ومجلس اإلدارة هو الجهة التي لها الحق المالق في تقرير
دفعها، وفي حال إقرار مكافآت للموظفين ينبغي عدم ما إذا كان يجب أن تكون هناك مكافآت أم ال، وقيمة هذه المكافآت وتوقيت 

 افتراض أن أي دفعات سابقة قد أرست نمااً أو شكلت سابقة ملزمة للشركة بدفع مكافآت مستقبلية.

  الحصول على مكافأة سنوية ليس أمراً تلقائياً وال يجوز للتنفيذين الحصول على أي مكافآت عن أي سنة ال تحقق الشركة فيها
 صافية.أرباحاً 

  من الهدف المالي الذي تم إقراره في بداية العام.80ال يحق للتنفيذيين الحصول على أي مكافآت سنوية ما لم يتحقق % 

  من أهدافه المقررة في بداية العام.75ال تصرف المكافأة ألي تنفيذي على رأس قااع لم يحقق % 



 

 علومات غير دقيقة.توقف المكافأة أو تسترد إذا تبين أنها تقررت بناًء على م 

  يعاد النظر في المكافأة ونسبتها وفق مهشرات األداء فيما لو قرر مجلس اإلدارة في سنة مالية محددة منح أسهم في الشركة
 ألعضاء اإلدارة التنفيذية.

 
 العوامل المؤثرة في احتساب مكافأة الموظف التنفيذي:

 .أداء الموظف 

 .)أداء القااع )إدارة أو القسم 

 الوظيفية. الدرجة 

 .مستوخ مساهمة القااع )أو اإلدارة( في تحقيق أهداف الشركة 

  نظدددام تقدددويم أداء يجدددرخ مدددرة سدددنوياً اسدددتناداً إلدددى المهدددام المحدددددة فدددي الوصدددف الدددوظيفي ومهشدددرات األداء الرئيسدددية عدددن
 السنة ذات العالقة. ويقاس العمل الذي أنجزه مقابل األهداف المحققة.

 

 آلية التنفيذ:

  اإلدارة التنفيذية للمجلس النتائج المالية المحققة لعام التقويم المنصرم لتحديد وعاء المكافآت حسب السياسة المعتمدة.ترفع 

 .يالع المجلس على النتائج المالية للعام المنصرم 

  المكافددآت فددي حالددة تحقددق الددربح الصددافي المسددتهدف يالددب المجلددس مددن لجنددة الترشدديحات والمكافددآت تحديددد حجددم وعدداء
 بناًء على السياسة المعتمدة.

 .تقوم اللجنة بتحديد حجم وعاء المكافآت 

  على تقويم أداء الشركة وقااعاتها المختلفة. باالاالعتقوم اللجنة 

 .ترفع اللجنة إلى المجلس تفاصيل حجم وعاء المكافآت المقتر  والقااعات المستحقة 

  األمر بتوجيه اإلدارة التنفيذية بصرف المكافآت والرفع بما تم للمجلس.يقوم المجلس بعد إقرار ما يراه حيال هذا 
 

 تخضع هذه السياسة للوثائق التنظيمية التالية: 

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية 

  البنك المركزي السعوديالئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن 
 

 المراجعة والنفاذ:
ة للمراجعة السنوية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت وينبغي تعديلها كلما اقتضى األمر كي تتماشى مع مركز الشركة تخضع هذه السياس

المالي وميزانيتها وحجم أعمالها واإلقبال على المخاارة وذلك عن كل فترة مشمولة بتقدير األداء، ويعتمد أي تعديل بعد توصية مجلس 
 عامة على التعديل.دقة الجمعية الاإلدارة ومصا


