
 النظام األساسطلب تعديل 

 شركة التأمين العربية التعاونيةأسم الشركة: 

 
 

 التعديالت:

البنك املركزي السعوديالصادرة عن املادة بمسودة نظام أساس  املادة بالنظام األساس املعتمد للشركة بالنظام األساس بعد التعديلاملادة   املادة 

الصادرة عن متوافق مع مسودة نظام أساس 

 البنك املركزي السعودي

 ألحكام نظام مراقبة شركات 
ً
تؤسس طبقا

التنفيذية، ونظام التأمين التعاوني والئحته 

الشركات، ونظام السوق املالية ولوائحه 

التنفيذية، والنظام األساس ي للشركة، شركة 

مساهمة سعودية بين مالكي األسهم املبينة 

 أحكامها أدناه.

 

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

والنظام األساس للشركة، وتكون شركة مساهمة سعودية بين مالكي  املالية ولوائحه التنفيذية،

 .األسهم املبينة أحكامها أدناه

 (1املادة )

 التأسيس

الصادرة عن متوافق مع مسودة نظام أساس 

 البنك املركزي السعودي

شركة التأمين العربية التعاونية )شركة 

 مساهمة سعودية(.

 

 ( 2املادة )  سعودية.شركة مساهمة ________________

 اسم الشركة

 العام التأمين فرع في التعاوني التأمين أعمال مزاولة

 وللشركة واالدخار الحماية وتأمين الصحي والتأمين

بها  القيام يلزم التي األعمال جميع تباشر أن

  أنشطتها الشركة وتمارس أغراضها لتحقيق
ً
 وفقا

 والئحته التعاوني التأمين شركات مراقبة لنظام

البنك املركزي  من الصادرة التنفيذية واألحكام

 اململكة في السارية والقواعد واألنظمة السعودي

 التراخيص الحصول على وبعد السعودية العربية

 .وجدت إن املختصة الجهات من الالزمة

مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق 

أو بهذه األعمال من إعادة تأمين أو توكيالت 

تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم 

بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق 

أغراضها سواًء في مجال التأمين أو استثمار 

أموالها و أن تقوم بتملك وتحريك األموال 

الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو 

تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات 

و تشتريها أو باالشتراك مع جهات تؤسسها أ

 ألحكام 
ً
أخرى وتمارس الشركة أنشطتها وفقا

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته 

التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في 

اململكة العربية السعودية وبعد الحصول على 

مين التعاوني في فرع التأمين العام والتأمين الصحي وتأمين الحماية واالدخار مزاولة أعمال التأ

( وللشركة أن تباشر جميع البنك املركزي السعوديوفق تصريح مزاولة النشاط املمنوح من )

 لنظام مراقبة 
ً
األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها وتمارس الشركة أنشطتها وفقا

 البنك املركزي السعوديشركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألحكام الصادرة من 

ل على التراخيص الالزمة واألنظمة والقواعد السارية في اململكة العربية السعودية وبعد الحصو 

 .من الجهات املختصة إن وجدت

 (3املادة )

أغراض 

 الشركة
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التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن 

 وجدت.

 

يجوز للشركة إنشاء شركات ذات مسؤولية 

كما  شخص واحدمحدودة، أو مساهمة من 

يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات 

أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع 

الغير في تأسيس الشركات املساهمة أو ذات 

على أن تكون الشركات التي –املسؤولية املحدودة 

نشأها الشركة أو تشترك فيها أو تندمج معها 
ُ
ت

 شبيهة بأعمالها أو األعما
ً
ل املالية أو تزاول أعماال

وذلك بعد  -التي تعاونها على تحقيق غرضها

استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات املتبعة في 

موافقة البنك هذا الشأن، وبعد الحصول على 

 املركزي السعودي

يجوز للشركة إنشاء شركات ذات مسؤولية 

محدودة، أو مساهمة مقفلة )بشرط أال يقل 

ن ريال ( خمسة مليو 5رأس املال عن )

سعودي( كما يجوز لها أن تمتلك األسهم 

والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج 

معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس 

الشركات املساهمة أو ذات املسؤولية 

على أن تكون الشركات التي –املحدودة 

نشأها الشركة أو تشترك فيها أو تندمج معها 
ُ
ت

 شبيهة بأعما
ً
لها أو األعمال املالية تزاول أعماال

وذلك بعد  -أو التي تعاونها على تحقيق غرضها

استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات 

املتبعة في هذا الشأن، وبعد الحصول على 

 .موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي
 

يجوز للشركة إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة من شخص واحد كما يجوز لها 

ن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في أ

نشأها –تأسيس الشركات املساهمة أو ذات املسؤولية املحدودة 
ُ
على أن تكون الشركات التي ت

 شبيهة بأعمالها أو األعمال املالية أو ال
ً
تي الشركة أو تشترك فيها أو تندمج معها تزاول أعماال

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

 .البنك املركزي السعوديالشأن، وبعد الحصول على موافقة 

 (4املادة )

املشاركة 

والتملك في 

 الشركات

 في مدينةالرياض في للشركة الرئيس املركز يكون 

 بقرار ويجوز  السعودية، العربية اململكة

 الرئيس املركز نقل العادية غير العامة الجمعية من

 السعودية العربية اململكة في أخرى  مدينة أي إلى

 أن وللشركة البنك املركزي السعودي بموافقة

  لها تنش ئ
ً
 داخل توكيالت أو مكاتب أو فروعا

 موافقة بعد خارجها أو السعودية العربية اململكة

  البنك املركزي السعودي

 

 في مدينةالرياض في للشركة الرئيس املركز يكون 

 بقرار ويجوز  السعودية، العربية اململكة

 املركز نقل العادية غير العامة الجمعية من

 العربية اململكة في أخرى  مدينة أي إلى الرئيس

 العربي النقد مؤسسة بموافقة السعودية

  لها تنش ئ أن وللشركة السعودي
ً
 أو فروعا

 العربية اململكة داخل توكيالت أو مكاتب

 مؤسسة موافقة بعد خارجها أو السعودية

 .السعودي العربي النقد

في اململكة العربية السعودية، ويجوز بقرار من  __________ يكون املركز الرئيس للشركة في مدينة

الجمعية العامة غير العادية نقل املركز الرئيس إلى أي مدينة أخرى في اململكة العربية السعودية 

 أو مكاتب أو توكيالت داخل  البنك املركزي السعوديبموافقة 
ً
وللشركة أن تنش ئ لها فروعا

 .البنك املركزي السعودياململكة العربية السعودية أو خارجها بعد موافقة 

 (  5املادة )

املركز الرئيس 

 للشركة
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الصادرة عن متوافق مع مسودة نظام أساس 

 البنك املركزي السعودي

( تسع وتسعون سنة ميالدية 99مدة الشركة )

بدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ت

وتجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره 

الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء هذه 

 املدة بسنة على األقل.

 

( تسع وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتجوز 99مدة الشركة )

العامة غير العادية قبل انتهاء هذه املدة بسنة على  إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية

 األقل.

 (6املادة )

 مدة الشركة

تستثمر الشركة ما يتجمع لديها من أموال املؤمن 

 للقواعد التي 
ً
لهم واملساهمين في الشركة وفقا

يضعها مجلس اإلدارة وبما ال يتعارض مع نظام 

مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته 

البنك ية واللوائح واألحكام الصادرة عن التنفيذ

 .أو أي جهة أخرى ذات عالقة املركزي السعودي

تستثمر الشركة ما يتجمع لديها من أموال 

 
ً
املؤمن لهم واملساهمين في الشركة وفقا

للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة وبما ال 

يتعارض مع نظام مراقبة شركات التأمين 

ية واللوائح التعاوني والئحته التنفيذ

والتعليمات األخرى ذات العالقة الصادرة عن 

مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي جهة 

 أخرى ذات عالقة.

 

 للقواعد التي 
ً
تستثمر الشركة ما يتجمع لديها من أموال املؤمن لهم واملساهمين في الشركة وفقا

يضعها مجلس اإلدارة وبما ال يتعارض مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته 

 .أو أي جهة أخرى ذات عالقة البنك املركزي السعوديالتنفيذية واللوائح واألحكام الصادرة عن 

 (7املادة )

استثمارات 

 الشركة

( خمسمائة 530,000,000رأس مال الشركة هو )

، مقسم إلى وثالثون مليون ريال سعودي

 ثالثة وخمسون مليون سهم (53,000,000)

( عشرة رياالت 10متساوية القيمة بقيمة اسمية )

سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية 

 نقدية.

 

( مائتان 265,000,000رأس مال الشركة هو )

وخمسة وستون مليون ريال سعودي، مقسم 

ستة وعشرون مليون   (26,500,000)إلى 

وخمسمائة ألف سهم متساوية القيمة بقيمة 

( عشرة رياالت سعودية للسهم 10اسمية )

 الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.

)__________( إلى ريال سعودي، مقسم  )_________( ___________رأس مال الشركة هو 

( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد 10سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية )___________

 .وجميعها أسهم عادية نقدية

 (8املادة )

 رأس املال

الصادرة عن متوافق مع مسودة نظام أساس 

 البنك املركزي السعودي

اكتتب املساهمون بكامل رأس مال الشركة، 

 كاملة.وتم دفع القيمة 

 

 .اكتتب املساهمون بكامل رأس مال الشركة، وتم دفع القيمة كاملة

 (9املادة )

االكتتاب في 

 األسهم

الصادرة عن متوافق مع مسودة نظام أساس   ألحكام نظام 
ً
تتداول أسهم الشركة وفقا  

ً
 (10املادة ) ألحكام نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية.تتداول أسهم الشركة وفقا
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سجل  السوق املالية ولوائحه التنفيذية. البنك املركزي السعودي

 املساهمين

الصادرة عن متوافق مع مسودة نظام أساس 

 البنك املركزي السعودي

تكون أسهم الشركة اسمية وال يجوز أن 

تصدر بأقل من قيمتها االسمية وإنما يجوز أن 

تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة 

يضاف فرق القيمة في بند مستقل  األخيرة

ضمن حقوق املساهمين. وال يجوز توزيعها 

كأرباح على املساهمين، والسهم غير قابل 

للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم 

أشخاص متعددون وجب عليهم ان يختاروا 

أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق 

املتعلقة به، ويكون هؤالء األشخاص 

بالتضامن عن االلتزامات الناشئة  مسؤولين

 من ملكية السهم.

تكون أسهم الشركة اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية وإنما يجوز أن تصدر 

بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق 

املساهمين، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة املساهمين. وال يجوز توزيعها كأرباح على 

الشركة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم ان يختاروا أحدهم لينوب عنهم في 

استعمال الحقوق املتعلقة به، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات 

 الناشئة من ملكية السهم.

 (11املادة )

 إصدار األسهم

ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها -1

املؤسسون إال بعد نشر القوائم املالية عن سنتين 

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

من تاريخ تأسيس الشركة، وبعد الحصول على 

. ويؤشر على البنك املركزي السعودي موافقة

صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ 

 الشركة واملدة التي يمنع فيها تداولها.تأسيس 

يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم  -2

 ألحكام بيع الحقوق من أحد املؤسسين إلى 
ً
وفقا

مؤسس آخر أو من ورثة أحد املؤسسين في حالة 

وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال 

املؤسس املعسر أو املفلس، على أن تكون أولوية 

 الك تلك األسهم للمؤسسين اآلخرين.امت

 بها يكتتب التي األسهم تداول  يجوز  ال

 عن املالية القوائم نشر بعد إال املؤسسون 

 اثني( 12) عن منهما كل تقل ال ماليتين سنتين

  عشر
ً
 ويؤشر. الشركة تأسيس تاريخ من شهرا

 نوعها على يدل بما األسهم هذه صكوك على

 فيها يمنع التي واملدة الشركة تأسيس وتاريخ

 الحظر فترة خالل يجوز  ذلك ومع تداولها،

  األسهم ملكية نقل
ً
 الحقوق  بيع ألحكام وفقا

 من أو آخر مؤسس إلى املؤسسين أحد من

 الغير إلى وفاته حالة في املؤسسين أحد ورثة

 املؤسس أموال على التنفيذ حالة في أو

 أولوية تكون  أن على املفلس، أو املعسر

. اآلخرين للمؤسسين األسهم تلك امتالك

ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها املؤسسون إال بعد نشر القوائم املالية عن سنتين  .1

 من تاريخ تأسيس الشركة، وبعد الحصول 12ماليتين ال تقل كل منهما عن )
ً
( اثني عشر شهرا

. ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها البنك املركزي السعوديعلى موافقة 

 .لشركة واملدة التي يمنع فيها تداولهاوتاريخ تأسيس ا

 ألحكام بيع الحقوق من أحد املؤسسين إلى  .2
ً
يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم وفقا

مؤسس آخر أو من ورثة أحد املؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال 

 .تلك األسهم للمؤسسين اآلخريناملؤسس املعسر أو املفلس، على أن تكون أولوية امتالك 

تسري أحكام هذه املادة على ما يكتتب به املؤسسون في حالة زيادة رأس املال قبل انقضاء  .3

 .مدة الحظر

 ( 12املادة )

 تداول األسهم
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تسري أحكام هذه املادة على ما يكتتب به -3

املؤسسون في حالة زيادة رأس املال قبل انقضاء 

 مدة الحظر.

 

 به يكتتب ما على املادة هذه أحكام وتسري 

 قبل املال رأس زيادة حالة في املؤسسون 

 .الحظر مدة انقضاء

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة  -1

البنك املركزي رأس مال الشركة بعد موافقة 

، وبشرط أن يكون املاليةالسعودي وهيئة السوق 

 .
ً

وال يشترط أن يكون رأس رأس املال قد دفع كامال

 إذا كان الجزء غير املدفوع من 
ً
املال قد دفع كامال

رأس املال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل 

أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتِه 

 بعد املدة املقررة لتحويلها إلى أسهم.

 

عامة غير العادية في جميع األحوال للجمعية ال -2

أن تخصص األسهم املصدرة عند زيادة رأس املال 

 منها للعاملين في الشركة والشركات 
ً
أو جزءا

التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز 

للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار 

 الشركة لألسهم املخصصة للعاملين.

 

وقت صدور قرار -للمساهم املالك للسهم  -3

 -الجمعية العامة باملوافقة على زيادة رأس املال

األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر 

إن -مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم 

بالنشر في صحيفة يومية أو بإبالغهم  -وجدت

بواسطة البريد املسجل عن قرار زيادة رأس املال 

 وتاريخ بدايته وانتهائه.وشروط االكتتاب ومدته 

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة 

هات بعد موافقة الج–رأس مال الشركة 

وبشرط أن يكون رأس املال قد دفع  -املختصة

. وللمساهم املالك للسهم 
ً
وقت صدور -كامال

قرار الجمعية العامة باملوافقة على زيادة رأس 

األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة  -املال

التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء 

بالنشر في صحيفة  -إن وجدت-بأولويتهم 

بإبالغهم بواسطة البريد املسجل عن يومية أو 

قرار زيادة رأس املال وشروط االكتتاب ومدته 

وتاريخ بدايته وانتهائه. ويحق للجمعية العامة 

غير العادية وقف العمل بحق األولوية 

للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس املال 

مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير 

ي تراها مناسبة املساهمين في الحاالت الت

ملصلحة الشركة. ويحق للمساهم بيع حق 

األولوية أو التنازل عنه خالل املدة من وقت 

صدور قرار الجمعية العامة باملوافقة على 

زيادة رأس املال إلى آخر يوم لالكتتاب في 

 
ً
األسهم الجديدة املرتبطة بهذه الحقوق، وفقا

 للضوابط التي تضعها الجهة املختصة.

 

البنك املركزي للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة بعد موافقة  .1

. وال يشترط أن  السعودي
ً

وهيئة السوق املالية، وبشرط أن يكون رأس املال قد دفع كامال

 إذا كان الجزء غير املدفوع من رأس املال يعود إلى أسهم 
ً
يكون رأس املال قد دفع كامال

حويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتِه بعد املدة املقررة صدرت مقابل ت

 .لتحويلها إلى أسهم

للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم املصدرة عند زيادة رأس  .2

 منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز 
ً
املال أو جزءا

 .للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم املخصصة للعاملين

 -وقت صدور قرار الجمعية العامة باملوافقة على زيادة رأس املال-للمساهم املالك للسهم  .3

األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم 

في صحيفة يومية أو بإبالغهم بواسطة البريد املسجل عن قرار زيادة رأس بالنشر  -إن وجدت-

  .املال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه

يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة  .4

مين في الحاالت التي تراها رأس املال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير املساه

 .مناسبة ملصلحة الشركة

يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل املدة من وقت صدور قرار الجمعية  .5

العامة باملوافقة على زيادة رأس املال إلى آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة املرتبطة بهذه 

 للضوابط التي تضعها هيئة ا
ً
 .لسوق املاليةالحقوق، وفقا

 (13املادة )

زيادة رأس 

 املال
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يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل  -4

بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس 

املال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير 

املساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة ملصلحة 

 الشركة.

 

عنه  يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل  -5

خالل املدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة 

باملوافقة على زيادة رأس املال إلى آخر يوم 

لالكتتاب في األسهم الجديدة املرتبطة بهذه 

 للضوابط التي تضعها 
ً
هيئة السوق الحقوق، وفقا

 املالية.
 

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض  .1

رأس املال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا 

البنك املركزي بعد موافقة منيت بخسائر 

على أال يقل  السعودي وهيئة السوق املالية

رأس املال املدفوع لشركة التأمين بعد تخفيض 

( مئة مليون ريال كما ال 100رأس املال عن )

يقل رأس املال املدفوع لشركة إعادة التأمين أو 

شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه 

( مئتي مليون 200أعمال إعادة التأمين عن )

الوة ريال. وال يصدر قرار التخفيض إال بعد ت

تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن 

األسباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على 

 .الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات

العادية أن تقرر تخفيض للجمعية العامة غير 

أو إذا  الشركة رأس املال إذا زاد على حاجة

-الجهات املختصةبعد موافقة -منيت بخسائر

على أن ال يقل رأس املال املدفوع لشركة 

( 100التأمين بعد تخفيض رأس املال عن )

مئة مليون ريال كما ال يقل رأس املال املدفوع 

التي لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين 

تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين 

وال يصدر قرار  .( مئتي مليون ريال200عن )

التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده 

مراجع الحسابات عن األسباب املوجبة له 

وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر 

وإذا كان  .التخفيض في هذه االلتزامات

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس املال إذا زاد على حاجة الشركة أو  .1

وهيئة السوق املالية على أال  البنك املركزي السعوديإذا منيت بخسائر بعد موافقة 

( مئة مليون 100دفوع لشركة التأمين بعد تخفيض رأس املال عن )يقل رأس املال امل

ريال كما ال يقل رأس املال املدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في 

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

الحسابات عن األسباب املوجبة له  التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع

  .وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات

إذا كان تخفيض رأس املال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء  .2

 من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية ت60اعتراضاتهم خالل )
ً
وزع في ( ستين يوما

املنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته 

 
ً
 أو أن تقدم له ضمانا

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

 
ً
 للوفاء به إذا كان آجال

ً
 .كافيا

 (14املادة )

تخفيض رأس 

 املال
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إذا كان تخفيض رأس املال نتيجة زيادته على  .2

حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء 

 من تاريخ 60اعتراضاتهم خالل )
ً
( ستين يوما

التخفيض في صحيفة يومية توزع في نشر قرار 

املنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن 

اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة 

مستنداته في امليعاد املذكور، وجب على 

 أو أن 
ً
الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال

 
ً
 للوفاء به إذا كان آجال

ً
 كافيا

ً
 .تقدم له ضمانا

زيادته على حاجة تخفيض رأس املال نتيجة 

الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء 

 من تاريخ ستين  (60)اعتراضاتهم خالل 
ً
يوما

نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية توزع في 

املنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن 

اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة 

مستنداته في امليعاد املذكور، وجب على 

 أو أن الشركة أ
ً
ن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال

 للوفاء به إذا كان
ً
 كافيا

ً
  تقدم له ضمانا

ً
.آجال  

 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة إدارة مؤلف من 

( سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة 7)

العادية ملدة ال تزيد على ثالث سنوات  ويجب أن 

 من 
ً
 مناسبا

ً
تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيال

األعضاء املستقلين. وفي جميع األحوال ال يجوز أن 

ن يقل عدد أعضاء املجلس املستقلين عن عضوي

أو ثلث أعضاء املجلس أيهما أكثر. واستثناًء من 

ذلك تعّين الجمعية التأسيسية أعضاء أول 

مجلس إدارة ملدة ال تتجاوز )5( خمس سنوات 

تبدأ من تاريخ شهر قرار وزارة التجارة واالستثمار 

 بتأسيس الشركة.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة إدارة مؤلف 

لجمعية ( سبعة أعضاء تنتخبهم ا7من )

العامة العادية ملدة ال تزيد على ثالث سنوات  

 
ً
ويجب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيال

 من األعضاء املستقلين. وفي جميع 
ً
مناسبا

األحوال ال يجوز أن يقل عدد أعضاء املجلس 

املستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء املجلس 

أيهما أكثر. واستثناًء من ذلك تعّين الجمعية 

أسيسية أعضاء أول مجلس إدارة ملدة ال الت

( ثالث سنوات تبدأ من تاريخ شهر 3تتجاوز )

قرار وزارة التجارة واالستثمار بتأسيس 

 الشركة.

عضًوا تنتخبهم الجمعية العامة العادية )__( _______يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 

وال ( خمسة أعضاء 5على أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن )-ملدة ال تزيد على ثالث سنوات 

 ( أحد ع11يزيد على )
ً
 من  -شر عضوا

ً
 مناسبا

ً
ويجب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيال

األعضاء املستقلين. وفي جميع األحوال ال يجوز أن يقل عدد أعضاء املجلس املستقلين عن 

واستثناًء من ذلك تعّين الجمعية التأسيسية أعضاء  عضوين أو ثلث أعضاء املجلس أيهما أكثر.

سنوات تبدأ من تاريخ شهر قرار وزارة التجارة  ثالث( 3أول مجلس إدارة ملدة ال تتجاوز )

 .واالستثمار بتأسيس الشركة

 (15املادة )

 إدارة الشركة

بانتهاء دورة تنتهي عضوية مجلس اإلدارة -1

أو التغيب عن ، أو االستقالة، أو الوفاة، املجلس

ثالث اجتماعات خالل سنة واحدة دون عذر 

، أو إذا ثبت ملجلس اإلدارة أن مشروع ومقبول 

العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة 

تنتهي عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء مدة 

التعيين أو االستقالة أو الوفاة أو إذا ثبت 

اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته ملجلس 

بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن 

يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية، 

تنتهي عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء دورة املجلس، أو االستقالة، أو الوفاة، أو التغيب عن  .1

ثالث اجتماعات خالل سنة واحدة دون عذر مشروع ومقبول، أو إذا ثبت ملجلس اإلدارة أن 

العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة 

 ألي نظـام أو تعليمات سارية في اململكة الجمعية العامة العاد
ً
ية، أو بانتهاء عضويته وفقا

 للتسوية مع دائنيه، أو 
ً
العربية السعودية، أو إذا حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو قدم طلبا

 (16املادة )

ضوية انتهاء ع

 املجلس
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الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية 

 ألي نظام 
ً
العامة العادية، أو بانتهاء عضويته وفقا

ة السعودية، أو تعليمات سارية في اململكة العربي

 
ً
أو إذا حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو قدم طلبا

للتسوية مع دائنيه، أو توقف عن دفع ديونه، أو 

إعاقة جسدية قد تؤدي أصيب بمرض عقلي أو 

إلى عدم قدرة العضو على القيام بدوره على أكمل 

 باألمانة واألخالق وجه
ً
 مخال

ً
، أو ثبت ارتكابه عمال

 ب حكم نهائي.بموجأو أدين بالتزوير 

 

يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت  -2

عزل جميع أعضاء 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 يكون ذلك في وقت

 قبل الشركة عما يترتب 
ً
مناسب واال كان مسؤوال

 على األعتزال من أضرار.

 

إذا استقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت لديه  -3

ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان 

مكتوب بها إلى رئيس مجلس اإلدارة، ويجب عرض 

 هذا البيان على أعضاء مجلس اإلدارة.

 

زي السعودي  عند يجب إبالغ البنك املرك -4

استقالة أي عضو في املجلس أو إنهاء عضويته 

( 5ألي سبب عدا انتهاء دورة املجلس وذلك خالل)

 ألي نظـام أو تعليمات 
ً
أو بانتهاء عضويته وفقا

سارية في اململكة العربية السعودية، أو إذا 

 
ً
حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو قدم طلبا

توقف عن دفع ديونه للتسوية مع دائنيه، أو 

أو أصبح فاقد الشعور، أو أصيب بمرض 

 باألمانة 
ً
 مخال

ً
عقلي أو إذا ثبت ارتكابه عمال

واألخالق أو أدين بالتزوير. ومع ذلك يجوز 

للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل 

جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك 

دون إخالل بحق العضو املعزول تجاه الشركة 

طالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير بامل

مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس 

اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت 

 قبل الشركة عما 
ً
مناسب وأال كان مسؤوال

 يترتب على االعتزال من أضرار.

 

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

 باألمانة واألخالق أو العضو على القيام بدوره على أكم
ً
 مخال

ً
ل وجه، أو ثبت ارتكابه عمال

 أدين بالتزوير بموجب حكم نهائي. 

يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم  .2

وذلك دون إخالل بحق العضو املعزول تجاه الشركة باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل 

و في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون لسبب غير مقبول أ

 قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار.
ً
 ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوال

إذا استقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم  .3

ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس اإلدارة، 

 اإلدارة.

عند استقالة أي عضو في املجلس أو إنهاء عضويته ألي  البنك املركزي السعودييجب إبالغ  .4

( خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل 5سبب عدا انتهاء دورة املجلس وذلك خالل )

 ومراعاة متطلبات اإلفصاح ذات العالقة.



 النظام األساسطلب تعديل 

 شركة التأمين العربية التعاونيةأسم الشركة: 

 

خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل ومراعاة 

 متطلبات اإلفصاح ذات العالقة.

في حال شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة، 

 –كان للمجلس أن يعين 
ً
 في املركز  -مؤقتا

ً
عضوا

الشاغر ممن يتوافر فيهم الخبرة الكافية وبعد 

البنك املركزي الحصول على عدم ممانعة 

ودون النظر للترتيب في الحصول على  السعودي

ب األصوات في الجمعية العامة التي تم انتخا

ويجب أن تبلغ وزارة مجلس اإلدارة من خاللها، 

، وكذلك هيئة السوق املالية التجارة واالستثمار

( خمسة أيام عمل من تاريخ 5خالل خمسة )

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 
ً
  -مؤقتا

ً
عضوا

في املركز الشاغر ممن يتوافر فيهم الخبرة 

الكافية وبعد الحصول على عدم ممانعة 

مؤسسة النقد العربي السعودي ودون النظر 

للترتيب في الحصول على األصوات في الجمعية 

إلدارة من العامة التي تم انتخاب مجلس ا

خاللها، ويجب أن تبلغ بذلك هيئة السوق 

( خمسة أيام عمل من 5املالية خالل خمسة )

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 

لالنعقاد في حال  الجمعية العامة العادية

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 

( 5عدا انتهاء دورة املجلس وذلك خالل )

خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل 

 ح ذات العالقة.ومراعاة متطلبات اإلفصا

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

ً
عضوا

البنك املركزي الشاغر ممن يتوافر فيهم الخبرة الكافية وبعد الحصول على عدم ممانعة 

خاب ودون النظر للترتيب في الحصول على األصوات في الجمعية العامة التي تم انت السعودي

مجلس اإلدارة من خاللها، ويجب أن تبلغ وزارة التجارة واالستثمار، وكذلك هيئة السوق املالية 

( خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية 5خالل خمسة )

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

 (17املادة )

الشاغر املركز 

 في املجلس

مع مراعاة االختصاصات املقررة  .1

للجمعية العامة، يكون ملجلس اإلدارة 

أوسع السلطات في إدارة الشركة بما 

يحقق أغراضها، وذلك فيما عدا ما 

مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية 

العامة، يكون ملجلس اإلدارة أوسع السلطات 

في إدارة الشركة بما يحقق غرضها، كما يكون 

 أو 
ً
له في حدود اختصاصه أن يفوض واحدا

مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجلس اإلدارة أوسع السلطات في  .1

غراضها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في نظام الشركات إدارة الشركة بما يحقق أ

ــأو هذا النظام من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة،  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

  تذكر صالحيات املجلس كاملة()
ً
أن يفوض  -في حدود اختصاصه  -ويكون للمجلس أيضا

 (18املادة )

صالحيات 

 املجلس



 النظام األساسطلب تعديل 

 شركة التأمين العربية التعاونيةأسم الشركة: 

 

استثني بنص خاص في نظام الشركات 

أو هذا النظام من أعمال أو تصرفات 

 تدخل في اختصاص الجمعية العامة
اإلدارة، على سبيل مجلس رئيس ول

املثال ال الحصر، تمثيل الشركة في 

عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية 

والخاصة وأمام كافة املحاكم الشرعية 

 واللجان شبه القضائية وديوان املظالم

ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا 

واالبتدائية لتسوية الخالفات العمالية 

فة اللجان ولجنة األوراق التجارية وكا

القضائية األخرى وهيئات التحكيم 

والحقوق املدنية وأقسام الشرطة 

والغرف التجارية والصناعية وكافة 

الشركات واملؤسسات والبنوك 

واملصارف التجارية وبيوت املال وكافة 

صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي 

بمختلف مسمياتها واختصاصاتها 

وغيرهم من املقرضين وللمجلس حق 

قرار واملطالبة واملدافعة واملرافعة اإل

واملخاصمة والتنازل والصلح وقبول 

األحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ 

األحكام ومعارضتها وإلتماس إعادة 

النظر وقبض ما يحصل من التنفيذ 

وإبراء ذمة مديني الشركة من 

التزاماتهم والدخول في املناقصات وبيع  

لرئيس وشراء ورهن العقارات. كما ل

أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل 

بما ال يتعارض مع األنظمة  –أو أعمال معينة 

وملجلس اإلدارة، على  -قةواللوائح ذات العال

سبيل املثال ال الحصر، تمثيل الشركة في 

عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة 

وأمام كافة املحاكم الشرعية وديوان املظالم 

ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا 

واالبتدائية لتسوية الخالفات العمالية ولجنة 

القضائية األوراق التجارية وكافة اللجان 

األخرى وهيئات التحكيم والحقوق املدنية 

وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية 

وكافة الشركات واملؤسسات والبنوك 

واملصارف التجارية وبيوت املال وكافة 

صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي 

بمختلف مسمياتها واختصاصاتها وغيرهم من 

طالبة املقرضين وللمجلس حق اإلقرار وامل

واملدافعة واملرافعة واملخاصمة والتنازل 

والصلح وقبول األحكام ونفيها والتحكيم 

وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وإلتماس 

إعادة النظر وقبض ما يحصل من التنفيذ 

وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم 

والدخول في املناقصات وبيع  وشراء ورهن 

لتعاقد والتوقيع العقارات. كما للمجلس حق ا

باسم الشركة ونيابة عنها على كافة أنواع 

العقود والوثائق واملستندات بما في ذلك دون 

حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها 

الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات 

 أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة بما ال يتعارض مع 
ً
واحدا

 .األنظمة واللوائح ذات العالقة

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

التجاري أو رهنه، أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، ما لم يتضمن هذا محل الشركة 

 النظام أو يصدر من الجمعية العامة العادية ما يقيد صالحيات مجلس اإلدارة في ذلك.



 النظام األساسطلب تعديل 

 شركة التأمين العربية التعاونيةأسم الشركة: 

 

ملجلس حق التعاقد والتوقيع باسم ا

الشركة ونيابة عنها على كافة أنواع 

العقود والوثائق واملستندات بما في 

ذلك دون حصر عقود تأسيس 

الشركات التي تشترك فيها الشركة مع 

كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات 

التعديل والتوقيع على االتفاقيات 

ات والصكوك أمام كاتب العدل والجه

الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض 

الت والصكوك لبيع والضمانات والكفا

، والبيع والشراء وشراء العقارات

واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم 

واالستئجار والتأجير والقبض والدفع 

وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب 

واإليداع لدى البنوك وإصدار 

الضمانات للبنوك والصناديق 

سسات التمويل الحكومي والتوقيع ومؤ 

على كافة األوراق وسندات األمر 

والشيكات وكافة األوراق التجارية 

 واملستندات وكافة املعامالت املصرفية.

كما لرئيس املجلس الحق في إصدار 

الوكاالت الشرعية والتفاويض الخطية 

لشخص أو أشخاص أو إنابة أشخاص 

أو عدة أشخاص أو جهة أو عدة جهات 

كل أو بعض الصالحيات الوارده ب

أعاله، كما له حق إعطاء الوكالء 

ويكون للمجلس  صالحية توكيل الغير  

التعديل والتوقيع على االتفاقيات والصكوك 

 أمام كاتب العدل 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 

الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع 

ات للبنوك لدى البنوك وإصدار الضمان

والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي 

والتوقيع على كافة األوراق وسندات األمر 

والشيكات وكافة األوراق التجارية واملستندات 

 وكافة املعامالت املصرفية.

 



 النظام األساسطلب تعديل 

 شركة التأمين العربية التعاونيةأسم الشركة: 

 

 
ً
أن  -في حدود اختصاصه  -أيضا

 أو أكثر من أعضائه أو 
ً
يفوض واحدا

من الغير في مباشرة عمل أو أعمال 

معينة بما ال يتعارض مع األنظمة 

 .واللوائح ذات العالقة

ا يجوز ملجلس  .2 اإلدارة عقد القروض أيًّ

كانت مدتها، أو بيع أصول الشركة أو 

رهنها، أو بيع محل الشركة التجاري أو 

رهنه، أو إبراء ذمة مديني الشركة من 

التزاماتهم، ما لم يتضمن هذا النظام 

أو يصدر من الجمعية العامة العادية 

ما يقيد صالحيات مجلس اإلدارة في 

 ذلك.
1-  

ً
تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مبلغا

 أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية 
ً
معينا

أو نسبة معينة من صافي األرباح، ويجوز الجمع 

 بين اثنتين أو أكثر من هذه املزايا.

 

إذا كانت املكافأة نسبة معينة من أرباح  -2

الشركة، فال يجوز أن تزيد هذه النسبة على 

افي األرباح، وذلك بعد خصم %( من ص10)

 
ً
االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا

ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، 

%( 5وبعد توزيع ربح على املساهمين ال يقل عن )

من رأس مال الشركة املدفوع، على أن يكون 

 مع عدد 
ً
استحقاق هذه املكافأة متناسبا

العضو، وكل تقدير الجلسات التي يحضرها 

يكون الحد األدنى للمكافأة السنوية لرئيس 

ريال (  75000وأعضاء مجلس اإلدارة مبلغ )

الحد خمسة وسبعين ألف ريال سعودي و 

ريال ( خمسمائة ألف  500.000األعلى مبلغ ) 

 نظير عضويتهم في مجلس 
ً
ريال سعودي سنويا

اإلدارة ومشاركتهم في أعماله، شاملة 

للمكافآت اإلضافية في حالة مشاركة العضو 

في أي لجنة من اللجان املنبثقة من مجلس 

 اإلدارة.

وفي حال حققت الشركة أرباح يجوز أن يتم 

%( من باقي صافي الربح 10عادل )توزيع نسبة ت

بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية 

 ألحكام نظام مراقبة شركات 
ً
العامة تطبيقا

التأمين التعاوني وبعد توزيع ربح على 

 أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية  .1
ً
 معينا

ً
تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مبلغا

  .األرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه املزاياأو نسبة معينة من صافي 

%( 10إذا كانت املكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد هذه النسبة على ) .2

 ألحكام 
ً
من صافي األرباح، وذلك بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا

وني ونظام الشركات وهذا النظام، وبعد توزيع ربح على نظام مراقبة شركات التأمين التعا

%( من رأس مال الشركة املدفوع، على أن يكون استحقاق هذه 5املساهمين ال يقل عن )

 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون 
ً
املكافأة متناسبا

 
ً
  .باطال

ه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا في جميع األحوال؛ ال يتجاوز مجموع ما يحصل علي .3

 )ويستثنى من ذلك أعضاء لجنة املراجعة(، 
ً
مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنويا

 .وذلك وفق الضوابط التي تضعها هيئة السوق املالية

يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما  .4

عضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير حصل عليه أ

ذلك من املزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم عاملين أو 

 (19املادة )

مكافأة أعضاء 

املجلس ، 

واملكافأة 

الخاصة 

برئيس مجلس 

اإلدارة 

والعضو 

 املنتدب



 النظام األساسطلب تعديل 

 شركة التأمين العربية التعاونيةأسم الشركة: 

 

.
ً
 يخالف ذلك يكون باطال

 

في جميع األحوال؛ ال يتجاوز مجموع ما يحصل  -3

عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا 

 
ً
مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنويا

)ويستثنى من ذلك أعضاء لجنة املراجعة(، وذلك 

 وفق الضوابط التي تضعها هيئة السوق املالية.

 

يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى  -4

الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما 

حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة 

املالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من 

املزايا.، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه 

أعضاء املجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما 

نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. قبضوه 

 على بيان بعدد جلسات املجلس 
ً
وأن يشتمل أيضا

وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ 

 آخر اجتماع للجمعية العامة.

%( من رأس مال 5املساهمين ال يقل عن )

الشركة املدفوع، على أن يكون استحقاق هذه 

 مع عدد الجلسات ا
ً
لتي املكافأة متناسبا

يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك 

.
ً
 يكون باطال

وفي جميع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما 

يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت 

ريال(  500.000ومزايا مالية أو عينية مبلغ )

.
ً
 خمسمائة ألف ريال سنويا

يكون الحد األعلى لبدل حضور جلسات  

سة االف ريال ( خم 5000املجلس ولجانه ) 

ريال عن كل جلسة، غير شاملة مصاريف 

 السفر واإلقامة.

ُيدفع لكل عضو من أعضاء املجلس بما فيهم 

رئيس املجلس؛ قيمة النفقات الفعلية التي 

يتحملونها من أجل حضور اجتماعات املجلس 

أو اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة بما في 

 ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإلعاشة.

أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى  يجب

الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل 

ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل 

السنة املالية من مكافآت وبدل مصروفات 

وغير ذلك من املزايا. وأن يشتمل كذلك على 

بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم 

عمال عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أ

 
ً
فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضا

على بيان بعدد جلسات املجلس وعدد 

 على بيان 
ً
إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضا

ت التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع بعدد جلسات املجلس وعدد الجلسا

 للجمعية العامة.
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الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ 

 آخر اجتماع للجمعية العامة.
 

الصادرة عن متوافق مع مسودة نظام أساس 

 البنك املركزي السعودي

 
ً
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

، ويجوز أن 
ً
 تنفيذيا

ً
 للرئيس. ويعين رئيسا

ً
ونائبا

 ،
ً
 منتدبا

ً
وال يجوز الجمع بين يعين عضوا

 وأي منصبمنصب رئيس مجلس اإلدارة 

ويحق لرئيس مجلس اإلدارة  ،تنفيذي بالشركة

التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات املجلس، 

دارة بتمثيل الشركة ويختص رئيس مجلس اإل 

أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وله 

حق توكيل غيره في عمل أو أعمال معينة ، 

ولرئيس مجلس اإلدارة بقرار مكتوب أن 

يفوض بعض صالحياته إلى غيره من أعضاء 

املجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال 

محددة. ويحدد مجلس اإلدارة الرواتب 

كافآت لكل من رئيس املجلس والبدالت وامل

 ملا هو مقرر في املادة 
ً
والعضو املنتدب وفقا

( من هذا النظام. ويجب على مجلس 19)

 لسر املجلس. كما يجوز 
ً
اإلدارة أن يعين أمينا

 له أو أكثر في 
ً
للمجلس أن يعين مستشارا

مختلف شؤون الشركة ويحدد املجلس 

 هونائب املجلس رئيس مدة تزيد مكافآتهم. وال

 مجلس عضو السر وأمين املنتدب والعضو

 املجلس، في منهم كل عضوية مدة على اإلدارة

 وقت أي في وللمجلس انتخابهم إعادة ويجوز 

 من بحق أخالل دون  منهم أيا أو يعزلهم أن

، ويجوز أن يعين يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه 
ً
 تنفيذيا

ً
 للرئيس. ويعين رئيسا

ً
 ونائبا

ً
رئيسا

، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، 
ً
 منتدبا

ً
عضوا

ويحق لرئيس مجلس اإلدارة التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات املجلس. ويختص رئيس مجلس 

وهيئات التحكيم والغير، ولرئيس مجلس اإلدارة بقرار اإلدارة بتمثيل الشركة أمام القضاء 

مكتوب أن يفوض بعض صالحياته إلى غيره من أعضاء املجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو 

أعمال محددة. ويحدد مجلس اإلدارة الرواتب والبدالت واملكافآت لكل من رئيس املجلس والعضو 

 ملا هو مقرر في املادة )
ً
 ( 19املنتدب وفقا

ً
من هذا النظام. ويجب على مجلس اإلدارة أن يعين أمينا

 له أو أكثر في مختلف شؤون الشركة ويحدد 
ً
لسر املجلس. كما يجوز للمجلس أن يعين مستشارا

املجلس مكافآتهم. وال تزيد مدة رئيس املجلس ونائبه والعضو املنتدب وأمين السر على مدة 

نتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيا منهم عضوية كل منهم في املجلس، ويجوز إعادة ا

 دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

 (20املادة )

صالحيات 

رئيس مجلس 

اإلدارة ومدة 

عضويته ، 

وعضوية 

نائب والعضو 

املنتدب وأمين 

 السر
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 غير لسبب العزل  وقع إذا التعويض في عزل 

 .مناسب غير وقت في أو مشروع

 

على يجتمع املجلس بدعوة من رئيسه ويجب 

رئيس املجلس أن يدعو إلى االجتماع متى طلب 

إليه ذلك اثنان من األعضاء ويجب أن تكون 

عقد 
ُ
الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها املجلس. وت

اجتماعات املجلس بصفة دورية وكلما دعت 

الحاجة، على أال يقل عدد اجتماعات املجلس 

( اجتماعات بحيث يكون هناك 4السنوية عن )

 .احد على األقل كل ثالثة أشهراجتماع و 

 في املركز الرئيس للشركةيجتمع املجلس 

بدعوة من رئيسه ويجب على رئيس املجلس 

أن يدعو إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك 

اثنان من األعضاء ويجب أن تكون الدعوة 

عقد 
ُ
موثقة بالطريقة التي يراها املجلس. وت

اجتماعات املجلس بصفة دورية وكلما دعت 

لحاجة، على أال يقل عدد اجتماعات املجلس ا

( اجتماعات بحيث يكون 4السنوية عن )

هناك اجتماع واحد على األقل كل ثالثة 

 أشهر.

يجتمع املجلس بدعوة من رئيسه ويجب على رئيس املجلس أن يدعو إلى االجتماع متى طلب إليه 

عقد ذلك اثنان من األعضاء ويجب أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة ال
ُ
تي يراها املجلس. وت

اجتماعات املجلس بصفة دورية وكلما دعت الحاجة، على أال يقل عدد اجتماعات املجلس 

 ( اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد على األقل كل ثالثة أشهر.4السنوية عن )
 (21املادة )

اجتماعات 

 املجلس

 إال إذا  -1
ً
ال يكون اجتماع املجلس صحيحا

، بشرط أن اليقل عدد األعضاء نصفحضره 

 الحاضرين عن أربعة أعضاء.

 
إذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس  -2

اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد 

األدنى املنصوص عليه في هذا النظام، وجب على 

بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية 

؛ النتخاب الع
ً
دد الالزم لالنعقاد خالل ستين يوما

 من األعضاء.

 

ويجوز بقرار من هيئة السوق املالية دعوة  -3

الجمعية العامة العادية لالنعقاد في حال نقص 

عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى 

 إال إذا 
ً
ال يكون اجتماع املجلس صحيحا

حضره )ثلثا( األعضاء بأنفسهم أو بطريق 

اإلنابة بشرط أن يكون عدد األعضاء 

على األقل الحاضرين بأنفسهم )أربعة( أعضاء 

من بينهم عضو مستقل، وللعضو أن ينيب 

 آخر في حضور اجتماعات املجلس 
ً
عنه عضوا

وفي التصويت فيها. تصدر قرارات املجلس 

بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو املمثلين 

فيه، وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي 

صوت معه رئيس الجلسة. وملجلس اإلدارة أن 

ي األمور العاجلة بعرضها على يصدر القرارات ف

األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء 

اجتماع املجلس للمداولة فيها، وفي  -كتابة–

هذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس 

 إال إذا حضره  .1
ً
ــــال يكون اجتماع املجلس صحيحا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ )نصف األعضاء على  ــ

ــــاألقل(، بشرط أال يقل عدد الحاضرين عن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   .)ثالثة على األقل( ــ

تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد  إذا لم .2

األدنى املنصوص عليه في هذا النظام، وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة 

؛ النتخاب العدد الالزم من األعضاء
ً
 .العادية لالنعقاد خالل ستين يوما

جمعية العامة العادية لالنعقاد في حال نقص ويجوز بقرار من هيئة السوق املالية دعوة ال .3

 عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة انعقاده، 

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره في حضور االجتماع. واستثناء من ذلك،  .4

 .يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء

األعضاء الحاضرين أو املمثلين فيه، وعند تساوي اآلراء تصدر قرارات املجلس بأغلبية آراء  .5

 .يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة

ملجلس اإلدارة أن يصدر قرارات في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين، ما لم  .6

اجتماع املجلس للمداولة فيها. وتعرض هذه القرارات على  -كتابة  -يطلب أحد األعضاء 

 في أول اجتماع تاٍل له. املجلس

 (22املادة )

نصاب 

اجتماع 

 املجلس
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 لصحة انعقاده،

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه  -4

غيره في حضور االجتماع. واستثناء من ذلك، 

اإلدارة أن ينيب عنه غيره من يجوز لعضو مجلس 

 األعضاء.

تصدر قرارات املجلس بأغلبية آراء األعضاء  -5

الحاضرين أو املمثلين فيه، وعند تساوي اآلراء 

 يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

ملجلس اإلدارة أن يصدر القرارات في األمور  -6

العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين ما لم 

اجتماع املجلس  -كتابة–األعضاء يطلب أحد 

للمداولة فيها، وفي هذه الحالة تعرض هذه 

القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال 

 له.

 اإلدارة في أول اجتماع تال له.

الصادرة عن متوافق مع مسودة نظام أساس 

 البنك املركزي السعودي

تثبت مداوالت املجلس وقراراته في محاضر 

يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس اإلدارة 

الحاضرون وأمين السر. وتدون هذه املحاضر 

في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة 

 وأمين السر. 

 

تثبت مداوالت املجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس اإلدارة 

قعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين الحاضرون وأمين السر. وتدون هذه املحاضر في سجل خاص يو 

 السر.

 (23املادة )

مداوالت 

 املجلس

بعد الحصول على عدم ممانعة -يحق للشركة  -1

أن تعقد اتفاقية إلدارة  -البنك املركزي السعودي

الخدمات الفنية مع شركة أو أكثر من الشركات 

 املؤهلة في مجال التأمين.

 

 ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي -2

مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال 

بعد الحصول على عدم ممانعة -يحق للشركة 

أن تعقد  -مؤسسة النقد العربي السعودي

اتفاقية إلدارة الخدمات الفنية مع شركة أو 

أكثر من الشركات املؤهلة في مجال التأمين. 

ويجوز ألعضاء املجلس أن يبرموا مع الشركة 

طة أن يزود عقود تأمين لهم مصلحة فيها شري

رئيس مجلس االدارة الجمعية العامة 

أن تعقد اتفاقية  -البنك املركزي السعوديبعد الحصول على عدم ممانعة -يحق للشركة  .1

  .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 في األعمال والعقود  .2

التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة العادية، وعلى عضو مجلس 

دارة أن يبلغ املجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم اإل 

  .لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع

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

 (24املادة )

االتفاقيات 

 والعقود
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والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص 

من الجمعية العامة العادية، وعلى عضو مجلس 

اإلدارة أن يبلغ املجلس بما له من مصلحة 

مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي 

تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في 

 ع.محضر االجتما

 

ال يجوز لهذا العضو األشتراك  في التصويت  -3

على القرارات الذي يصدر في هذا الشأن في 

 مجلس اإلدارة وجمعيات املساهمين.

 

يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة  -4

العادية عند انعقادها عن 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  -5

أو لكل ذي مصلحة مصلحته، جاز للشركة 

املطالبة أمام الجهة القضائية املختصة بإبطال 

العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة 

 تحققت له من ذلك.

 

تقع املسؤولية عن األضرار الناتجة من األعمال  -6

( من هذه املادة 1والعقود املشار إليها في الفقرة )

على العضو صاحب املصلحة من العمل أو 

د، وكذلك على أعضاء مجلس اإلدارة، إذا العق

بتفاصيل تلك العقود التأمينية. وعلى عضو 

مجلس اإلدارة أن يبلغ املجلس بما له من 

مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال 

والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا 

التبليغ في محضر االجتماع. وال يجوز لهذا 

ي التصويت على القرار الذي العضو االشتراك ف

يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة 

وجمعيات املساهمين. ويبلغ رئيس مجلس 

اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها 

عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء 

املجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، 

ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع 

بات الشركة الخارجي. وإذا تخلف عضو حسا

املجلس عن اإلفصاح عن مصلحته، جاز 

للشركة أو لكل ذي مصلحة املطالبة أمام 

الجهة القضائية املختصة بإبطال العقد أو 

إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت 

 له من ذلك.

  .اإلدارة وجمعيات املساهمين

رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يبلغ  .4

يكون ألحد أعضاء املجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص 

  .من مراجع حسابات الشركة الخارجي

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

املطالبة أمام الجهة القضائية املختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة 

 .تحققت له من ذلك

( من هذه 1تقع املسؤولية عن األضرار الناتجة من األعمال والعقود املشار إليها في الفقرة ) .6

على أعضاء مجلس اإلدارة، املادة على العضو صاحب املصلحة من العمل أو العقد، وكذلك 

إذا تمت تلك األعمال أو 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 اعتراضهم صراحة في  .7

 لإلعفاء محضر 
ً
االجتماع، وال يعد الغياب عن حضور االجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا

من املسؤولية إال إذا ثبت أن العضو الغائب لم يعلم بالقرار أو لم يتمكن من االعتراض عليه 

 .بعد علمه به

فس ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينا .8

الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله؛ وإال كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية 

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

 يسمح له القيام بذلك. -يجدد كل سنة  -العادية 



 النظام األساسطلب تعديل 

 شركة التأمين العربية التعاونيةأسم الشركة: 

 

تمت تلك األعمال أو 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  -7

من املسؤولية متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في 

ضر االجتماع، وال يعد الغياب عن حضور مح

 لإلعفاء 
ً
االجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا

من املسؤولية إال إذا ثبت أن العضو الغائب لم 

يعلم بالقرار أو لم يتمكن من االعتراض عليه 

 .بعد علمه به

 

 

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي  -8

عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس 

الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله؛ واال 

كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية 

 
ً
املختصة بالتعويض املناسب، ما لم يكن حاصال

 -على ترخيص سابق من الجمعية العامة العادية 

 يسمح له القيام بذلك. -كل سنة يجدد 

 

 تمثل الجمعية  -1
ً
 صحيحا

ً
العامة املكونة تكوينا

جميع املساهمين، وتنعقد في املدينة التي يقع فيها 

 املركز الرئيس للشركة.

 

 كان عدد أسهمه حق حضور  -2
ً
لكل مساهم أيا

الجمعيات العامة للمساهمين وله في ذلك أن 

 تمثل 
ً
 صحيحا

ً
الجمعية العامة املكونة تكوينا

جميع املساهمين، وتنعقد في املدينة التي يقع 

 
ً
فيها املركز الرئيس للشركة، ولكل مساهم أيا

كان عدد أسهمه حق حضور الجمعيات 

العامة للمساهمين وله في ذلك أن يوكل عنه 

 آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو 
ً
شخصا

 تمثل جميع املساهمين، وتنعقد في املد .1
ً
 صحيحا

ً
ينة التي يقع الجمعية العامة املكونة تكوينا

 .فيها املركز الرئيس للشركة

 كان عدد أسهمه حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين وله في ذلك أن  .2
ً
لكل مساهم أيا

 آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية 
ً
يوكل عنه شخصا

ملساهم في مداوالتها العامة، ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك ا

والتصويت على قرارتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة بحسب الضوابط التي تضعها هيئة 

 ( 25املادة )

حضور 

 الجمعيات
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 آخر من غير أعضاء مجلس 
ً
يوكل عنه شخصا

لجمعية اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور ا

العامة، ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة 

للمساهمين واشتراك املساهم في مداوالتها 

والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية 

هيئة الحديثة بحسب الضوابط التي تضعها 

 .السوق املالية

 

ضور الجمعية العامة، عاملي الشركة في ح

ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة 

للمساهمين واشتراك املساهم في مداوالتها 

والتصويت على قرارتها بواسطة وسائل 

التقنية الحديثة بحسب الضوابط التي 

 .الجهة املختصةتضعها 

 السوق املالية.

يدعو املؤسسون جميع املكتتبين إلى عقد  -1

 45جمعية تأسيسية خالل )
ً
(خمسة وأربعين يوما

على أال تقل من تاريخ قفل االكتتاب في األسهم، 

املدة بين تاريخ الدعوة وتاريخ االنعقاد عن عشرة 

 أيام.

 

 كان عدد أسهمه –لكل مكتتب  -2
ً
حق  -أيا

حضور الجمعية التأسيسية. ويشترط لصحة 

الجتماع حضور عدد من املكتتبين يمثل )نصف( ا

رأس املال على األقل. فإذا لم يتوافر هذا 

النصاب، وجهت دعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد بعد 

 على األقل من توجيه 15)
ً
( خمسة عشر يوما

الدعوة إليه. ومع ذلك، يجوز أن يعقد االجتماع 

الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد 

الجتماع األول، ويجب أن تتضمن الدعوة لعقد ا

االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد 

هذا االجتماع. وفي جميع األحوال، يكون االجتماع 

ا كان عدد املكتتبين املمثلين فيه  أيًّ
ً
 الثاني صحيحا

 

يدعو املؤسسون جميع املكتتبين إلى عقد 

ين ( خمسة وأربع45جمعية تأسيسية خالل )

 من تاريخ قفل االكتتاب في األسهم، ولكل 
ً
يوما

 كان عدد أسهمه –مكتتب 
ً
حق حضور  -أيا

الجمعية التأسيسية. ويشترط لصحة 

االجتماع حضور عدد من املكتتبين يمثل 

)نصف( رأس املال على األقل. فإذا لم يتوافر 

هذا النصاب، وجهت دعوة إلى اجتماع ثاٍن 

 على األقل ( خمسة عشر يوم15يعقد بعد )
ً
ا

من توجيه 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 االجتماع. 

وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني 

ا كان عدد املكتتبين املمثلين فيه.ص  أيًّ
ً
 حيحا

 45يدعو املؤسسون جميع املكتتبين إلى عقد جمعية تأسيسية خالل ) .1
ً
( خمسة وأربعين يوما

من تاريخ قفل االكتتاب في األسهم، على أال تقل املدة بين تاريخ الدعوة وتاريخ االنعقاد عن 

 .عشرة أيام

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

االجتماع حضور عدد من املكتتبين يمثل )نصف( رأس املال على األقل. فإذا لم يتوافر هذا 

 على األقل من 15النصاب، وجهت دعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد بعد )
ً
( خمسة عشر يوما

يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة  توجيه الدعوة إليه. ومع ذلك،

املحددة النعقاد االجتماع األول، ويجب أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد 

 
ً
اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع. وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني صحيحا

ا كان عدد املكتتبين املمثلين فيه.  أيًّ

 (26املادة )

الجمعية 

 التأسيسية
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 شركة التأمين العربية التعاونيةأسم الشركة: 

 

 تختص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية:

 

التحقق من االكتتاب بكل أسهم الشركة ومن  -أ

الوفاء بالحد األدنى من رأس املال وبالقدر 

 ألحكام النظام.املستحق من قيمة األسهم 
ً
 وفقا

 

 املداولة في تقرير تقويم الحصص العينية.-ب

 

النصوص النهائية لنظام الشركة إقرار  -ج

دخل تعديالت جوهرية على 
ُ
األساس، على أال ت

النظام املعروض عليها إال بموافقة جميع 

 املكتتبين املمثلين فيها.

 

تعيين أعضاء أول مجلس إدارة ملدة ال تتجاوز  -د

وأول مراجع حسابات إذا لم سنوات  خمس

نوا في عقد تأسيس الشركة أو  في يكونوا قد ُعِيّ

 نظامها األساس.

 

املداولة في تقرير املؤسسين عن األعمال  -ه

والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة، واقراراه. 

ويجوز لوزارة التجارة ، وكذلك لهيئة السوق 

 
ً
 )أو أكثر( بوصفه مراقبا

ً
املالية أن توفد مندوبا

لحضور الجمعية التأسيسية للشركة؛ للتأكد من 

 تطبيق أحكام النظام.

 

 تختص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية:

  

التحقق من االكتتاب بكل أسهم الشركة  -1

ومن الوفاء بالحد األدنى من رأس املال 

 وبالقدر املستحق من قيمة األسهم.

إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة  -2

دخل تعديالت جوهرية على 
ُ
األساس، على إال ت

وافقة جميع النظام املعروض عليها إال بم

 املكتتبين املمثلين فيها.

تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة  -3

( ثالث سنوات إذا لم يكونوا 3ملدة ال تتجاوز )

قد ُعينوا في عقد تأسيس الشركة أو في 

 نظامها األساس.

تعيين مراجعي حسابات للشركة وتحديد  -4

أتعابهم إذا لم يكونوا قد عينوا في عقد 

  تأسيس الشركة.

املداولة في تقارير املؤسسين عن األعمال  -5

والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة، 

 وإقراره.

 تختص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية: 

التحقق من االكتتاب بكل أسهم الشركة ومن الوفاء بالحد األدنى من رأس املال وبالقدر  . أ

 ألحكام النظام. 
ً
 املستحق من قيمة األسهم وفقا

 املداولة في تقرير تقويم الحصص العينية.  . ب

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

 النظام املعروض عليها إال بموافقة جميع املكتتبين املمثلين فيها. 

م تعيين أعضاء أول مجلس إدارة ملدة ال تتجاوز خمس سنوات وأول مراجع حسابات إذا ل . د

نوا في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها األساس.  يكونوا قد ُعّيِ

املداولة في تقرير املؤسسين عن األعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة، وإقراره.  . ه

 )أو أكثر( 
ً
ويجوز لوزارة التجارة واالستثمار، وكذلك لهيئة السوق املالية أن توفد مندوبا

 لحضور الجمعي
ً
 ة التأسيسية للشركة؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام.بوصفه مراقبا

 
 (27املادة )

اختصاصات 

الجمعية 

 التأسيسية

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة 

غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية 

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية 

العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة 

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

بجميع األمور املتعلقة بالشركة وتنعقد مره على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء 

 (28املادة )

اختصاصات 
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بجميع األمور املتعلقة بالشركة وتنعقد مره على 

التالية النتهاء األقل في السنة خالل الستة أشهر 

السنة املالية للشركة، ويجوز الدعوة لجمعيات 

عامة عادية أخرى لالجتماع كلما دعت الحاجة 

 إلى ذلك.

العادية بجميع األمور املتعلقة بالشركة 

الل الستة وتنعقد مره على األقل في السنة خ

أشهر التالية النتهاء السنة املالية للشركة، 

ويجوز الدعوة لجمعيات عامة عادية أخرى 

ومن لالجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، 

اختصاصات الجمعية العامة العادية تشكيل 

 لجنة املراجعة وتحديد اتعابها.

السنة املالية للشركة، ويجوز الدعوة لجمعيات عامة عادية أخرى لالجتماع كلما دعت الحاجة 

 إلى ذلك.

الجمعية 

العامة 

 العادية

الصادرة عن متوافق مع مسودة نظام أساس 

 البنك املركزي السعودي

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل 

نظام الشركة األساس، باستثناء األحكام 

، ولها أن تصدر 
ً
املحظور عليها تعديلها نظاما

قرارات في األمور الداخلة في اختصاص 

الجمعية العامة العادية وذلك بنفس 

واألوضاع املقررة للجمعية العامة الشروط 

 العادية.

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس، باستثناء األحكام املحظور 

، ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة 
ً
عليها تعديلها نظاما

 عية العامة العادية.العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع املقررة للجم

 (29املادة )

اختصاصات 

الجمعية 

العامة غير 

 العادية

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة  -1

للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى 

مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية 

لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة 

%( من 5املساهمين يمثل )املراجعة أو عدد من 

رأس املال على األقل. ويجوز ملراجع الحسابات 

دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم املجلس 

 من تاريخ 30بدعوة الجمعية خالل )
ً
( ثالثين يوما

 طلب مراجع الحسابات.

 

يجوز بقرار من هيئة السوق املالية دعوة  -2

 الجمعية العامة العادية لالنعقاد في الحاالت

 اآلتية:

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة 

للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى 

مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة 

العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع 

الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من 

%( من رأس املال على 5املساهمين يمثل )

األقل. ويجوز ملراجع الحسابات دعوة 

 الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم املجلس بدعوة

 من تاريخ 30الجمعية خالل )
ً
( ثالثين يوما

 طلب مراجع الحسابات. 

تنشر هذه الدعوة في صحيفة توزع في املنطقة 

التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل امليعاد 

( عشرة أيام على األقل 10املحدد النعقاد بـ)

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس  .1

و الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة اإلدارة أن يدع

%( من رأس املال على األقل. ويجوز ملراجع 5املراجعة أو عدد من املساهمين يمثل )

( ثالثين 30الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم املجلس بدعوة الجمعية خالل )

 من تاريخ طلب مراجع الحساب
ً
 .اتيوما

  :يجوز بقرار من هيئة السوق املالية دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد في الحاالت اآلتية .2

إذا انقضت املدة املحددة لالنعقاد )خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة املالية  . أ

  .للشركة( دون انعقادها

  .هإذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة انعقاد . ب

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

  .الشركة

 من تاريخ طلب  .1
ً
إذا لم يوجه املجلس الدعوة النعقاد الجمعية العامة خالل خمسة عشر يوما

%( من رأس املال على 5مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من املساهمين يمثل )

 (30املادة )

دعوة 

 الجمعيات



 النظام األساسطلب تعديل 

 شركة التأمين العربية التعاونيةأسم الشركة: 

 

 

إذا انقضت املدة املحددة لالنعقاد)خالل   -أ

األشهر الستة التالية النتهاء السنة املالية 

 للشركة(دون انعقادها.

 

إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن  -ب

 الحد األدنى لصحة انعقاده.

 

إذا تبين وجود مخالفات ألحكام النظام أو  -ج 

في إدارة نظام الشركة األساس، أو وقوع خلل 

 الشركة.

 

إذا لم يوجه املجلس الدعوة النعقاد الجمعية  -د

 من تاريخ طلب 
ً
العامة خالل خمسة عشر يوما

مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من 

 %( من رأس املال على األقل.5املساهمين يمثل )

 

%( من 2يجوز لعدد من املساهمين يمثل ) -3

لب إلى هيئة السوق رأس املال على األقل تقديم ط

املالية لدعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد، 

إذا توافر أي من الحاالت املنصوص عليها في 

( من هذه املادة. وعلى هيئة السوق 2الفقرة )

 
ً
املالية توجيه الدعوة لالنعقاد خالل ثالثين يوما

من تاريخ تقديم طلب املساهمين، على أن تتضمن 

 بأع
ً
مال الجمعية والبنود املطلوب الدعوة جدوال

 أن يوافق عليها املساهمون.

 

وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى 

ز االكتفاء هيئة السوق املالية. ومع ذلك يجو 

بتوجيه الدعوة في امليعاد املذكور إلى جميع 

املساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة 

من الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق 

 املالية وذلك خالل املدة املحددة للنشر.

  .قلاأل

%( من رأس املال على األقل تقديم طلب إلى هيئة السوق 2يجوز لعدد من املساهمين يمثل ) .3

املالية لدعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد، إذا توافر أي من الحاالت املنصوص عليها في 

 ( من هذه املادة. وعلى هيئة السوق املالية توجيه الدعوة لالنعقاد خالل 2الفقرة )
ً
ثالثين يوما

 بأعمال الجمعية والبنود 
ً
من تاريخ تقديم طلب املساهمين، على أن تتضمن الدعوة جدوال

 .املطلوب أن يوافق عليها املساهمون 

تنشر هذه الدعوة وجدول األعمال في صحيفة يومية توزع في املنطقة التي فيها مركز الشركة  .4

وعشرين يوم على األقل وترسل صورة من ( واحد 21الرئيس قبل امليعاد املحدد النعقاد بـ)

الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارة واالستثمار، وكذلك ترسل صورة إلى هيئة السوق 

املالية. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في امليعاد املذكور إلى جميع املساهمين 

ئة السوق املالية وذلك بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى هي

 خالل املدة املحددة للنشر.



 النظام األساسطلب تعديل 

 شركة التأمين العربية التعاونيةأسم الشركة: 

 

تنشر هذه الدعوة وجدول األعمال في صحيفة  -4

يومية توزع في املنطقة التي فيها مركز الشركة 

( واحد 21الرئيس قبل امليعاد املحدد النعقاد ب)

وعشرين يوم على األقل وترسل صورة من الدعوة 

ارة، وكذلك ترسل وجدول األعمال إلى وزارة التج

صورة إلى هيئة السوق املالية. ومع ذلك يجوز 

االكتفاء بتوجيه الدعوة في امليعاد املذكور إلى 

جميع املساهمين بخطابات مسجلة. وترسل 

صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة 

 السوق املالية وذلك خالل املدة املحددة للنشر.

 

الصادرة عن متوافق مع مسودة نظام أساس 

 البنك املركزي السعودي

يسجل املساهمون الذين يرغبون في حضور 

الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز 

الشركة الرئيس ي قبل الوقت املحدد النعقاد 

 ية.الجمع

يسجل املساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة 

 الرئيس ي قبل الوقت املحدد النعقاد الجمعية.

 (31املادة )

سجل حضور 

 الجمعيات

ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية  .1

 إال إذا حضر مساهمون يمثلون 
ً
)ربع(  صحيحا

 .رأس مال الشركة على األقل

النصاب الالزم لعقد اجتماع ذا لم يتوفر إ .2

( من 1الفقرة )الجمعية العامة العادية وفق 

، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان هذه املادة

 التالية لالجتماع 
ً
يعقد خالل الثالثين يوما

السابق. وتنشر هذه الدعوة بالطريقة 

من هذا النظام  (30املنصوص عليها في املادة )

ومع ذلك يجوز أن ُيعقد االجتماع الثاني بعد 

ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد 

االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة 

 العادية العامة الجمعية انعقاد يكون  ال

 
ً
 )ربع( يمثلون  مساهمون  حضر إذا إال صحيحا

 يتوفر لم فإذا. األقل على الشركة مال رأس

 وجهت األول، االجتماع في النصاب هذا

 الثالثين خالل يعقد ثان اجتماع إلى الدعوة

 
ً
 هذه وتنشر. السابق لالجتماع التالية يوما

 املادة في عليها املنصوص بالطريقة الدعوة

 ُيعقد أن يجوز  ذلك ومع النظام هذا من( 30)

 املدة انتهاء من ساعة بعد الثاني االجتماع

 بشرط أن األول  االجتماع النعقاد املحددة

 ُيفيد ما األول  االجتماع لعقد الدعوة تتضمن

 وفي االجتماع، هذا عقد إمكانية عن اإلعالن

 إال إذا حضر مساهمون يمثلون )ربع( رأس  .3
ً
ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا

 .)يجوز أن تكون نسبة أعلى بشرط أال تتجاوز النصف(مال الشركة على األقل 

( من هذه 1إذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة ) .4

 التالية لالجتماع السابق. املادة، وجهت الدعوة 
ً
إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما

( من هذا النظام ومع ذلك يجوز 30وتنشر هذه الدعوة بالطريقة املنصوص عليها في املادة )

أن ُيعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول بشرط 

جتماع األول ما ُيفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع، أن تتضمن الدعوة لعقد اال 

 كان عدد األسهم املمثلة فيه.
ً
 أيا

ً
 وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا

 (32املادة )

نصاب 

اجتماع 

الجمعية 

العامة 

 العادية



 النظام األساسطلب تعديل 

 شركة التأمين العربية التعاونيةأسم الشركة: 

 

لعقد االجتماع األول ما ُيفيد اإلعالن عن 

إمكانية عقد هذا االجتماع، وفي جميع 

 كان 
ً
 أيا

ً
األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا

 سهم املمثلة فيه.عدد األ 

  الثاني االجتماع يكون  األحوال جميع
ً
 صحيحا

 
ً
 عقد ويجوز . فيه املمثلة األسهم عدد كان أيا

 العادية العامة الجمعية اجتماعات

 مداوالتها في املساهم واشتراك للمساهمين

 وسائل بواسطة قراراتها على والتصويت

 التي الضوابط بحسب الحديثة، التقنية

 املختصة. الجهة تضعها

 

ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية  -1

 إال إذا حضر مساهمون يمث
ً
 (لون نصفصحيحا

 رأس مال الشركة على األقل.

 

إذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد اجتماع  -2

( من هذه 1الجمعية العامة العادية وفق الفقرة )

املادة، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل 

 التالية لالجتماع السابق. وتنشر هذه 
ً
الثالثين يوما

( 30ة)الدعوة بالطريقة املنصوص عليها في املاد

من هذا النظام ومع ذلك يجوز أن ُيعقد االجتماع 

الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد 

االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد 

االجتماع األول ما ُيفيد اإلعالن عن إمكانية عقد 

هذا االجتماع، وفي جميع األحوال يكون االجتماع 

 إذا حضره ع
ً
دد من املساهمين الثاني صحيحا

 يمثلون )ربع( رأس املال على األقل.

إذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع  -3

الثاني، وحهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد 

( 30باألوضاع نغسها املنصوص عليها في املادة )

ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية 

 إال إذا حضره مساهمون يمثلون 
ً
صحيحا

)نصف( رأس مال الشركة على األقل ، فإذا 

لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول، 

وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان، بنفس 

( من 30األوضاع املنصوص عليها في املادة )

جتماع الثاني هذا النظام. ويجوز أن ُيعقد اال 

بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد 

االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة 

لعقد االجتماع األول ما ُيفيد اإلعالن عن 

إمكانية عقد هذا االجتماع، وفي جميع 

 إذا 
ً
األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا

حضره عدد من املساهمين يمثلون )ربع( رأس 

وإذا لم يتوافر النصاب الالزم ألقل. املال على ا

في االجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع 

ثالث ينعقد باألوضاع نفسها املنصوص عليها 

( من هذا النظام، ويكون 30في املادة )

 كان عدد األسهم 
ً
 أيا

ً
االجتماع الثالث صحيحا

. املمثلة فيه، بعد موافقة الجهات املختصة

 إال إذا حضره مساهمون يمثلون )نصف(  .1
ً
ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا

 .)يجوز أن تكون النسبة أعلى بشرط أال تتجاوز الثلثين(لى األقل رأس مال الشركة ع

( من 1إذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفق الفقرة ) .2

( من 30هذه املادة، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان، بنفس األوضاع املنصوص عليها في املادة )

االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد  هذا النظام. ويجوز أن ُيعقد

االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما ُيفيد اإلعالن عن إمكانية 

 إذا حضره عدد من 
ً
عقد هذا االجتماع، وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا

 .ى األقلاملساهمين يمثلون )ربع( رأس املال عل

إذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع  .3

 كان 30نفسها املنصوص عليها في املادة )
ً
 أيا

ً
( من هذا النظام، ويكون االجتماع الثالث صحيحا

 عدد األسهم املمثلة فيه، بعد موافقة هيئة السوق املالية.

 ( 33املادة )

نصاب 

اجتماع 

الجمعية 

العامة غير 

 العادية



 النظام األساسطلب تعديل 

 شركة التأمين العربية التعاونيةأسم الشركة: 

 

 
ً
من هذا النظام، ويكون اإلجتماع الثالث صحيحا

موافقة  أيا كان عدد األسهم املمثلة فيه، بعد

  هيئة السوق املالية.

 

الجمعية العامة غير ويجوز عقد اجتماعات 

العادية للمساهمين واشتراك املساهم في 

مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة 

وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط 

 التي تضعها الجهة املختصة.

الصادرة عن متوافق مع مسودة نظام أساس 

 البنك املركزي السعودي

تحسب األصوات في الجمعية التأسيسية 

والجمعيات العامة العادية وغير العادية على 

أساس صوت لكل سهم. ويجب استخدام 

التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة، 

يجوز استخدام حق التصويت بحيث ال 

للسهم أكثر من مرة واحدة. وال يجوز ألعضاء 

مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على 

قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من 

املسؤولية عن إدارة الشركة أو التي تتعلق 

 بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.

عيات العامة العادية وغير العادية على أساس تحسب األصوات في الجمعية التأسيسية والجم

صوت لكل سهم. ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة، بحيث ال يجوز 

استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة. وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في 

م من املسؤولية عن إدارة الشركة أو التي التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممه

 تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.

 (34املادة )

التصويت في 

 الجمعيات

الصادرة عن متوافق مع مسودة نظام أساس 

 البنك املركزي السعودي

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية 

باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيها، وتصدر 

الجمعية العامة العادية باألغلبية  قرارات

املطلقة لالسهم املمثلة في االجتماع ومع ذلك 

فإنه إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم مزايا 

خاصة لزمت موافقة أغلبية املكتتبين باألسهم 

التي تمثل )ثلثي( األسهم املذكورة بعد استبعاد 

ما اكتتب به املستفيدون من املزايا الخاصة، 

رارات في الجمعية العامة غير وتصدر الق

العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة في 

 بزيادة أو 
ً
االجتماع إال إذا كان القرار متعلقا

بتخفيض رأس املال أو بإطالة مدة الشركة أو 

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيها، وتصدر قرارات 

يجوز النص على نسبة الجمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لالسهم املمثلة في االجتماع )

تعلقت هذه القرارات بتقييم مزايا خاصة لزمت موافقة أغلبية املكتتبين ( ومع ذلك فإنه إذا أعلى

باألسهم التي تمثل )ثلثي( األسهم املذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به املستفيدون من املزايا 

الخاصة، وتصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة في االجتماع 

 بزيادة أو بتخفيض رأس املال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة إال إذا كا
ً
ن القرار متعلقا

 
ً
قبل املدة املحددة في نظامها أو بإدماجها في شركة أو في مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحا

 إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع.

 (35املادة )

قرارات 

 الجمعيات
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بحل الشركة قبل املدة املحددة في نظامها أو 

بإدماجها في شركة أو في مؤسسة أخرى فال 

 إال 
ً
إذا صدر بأغلبية ثالثة  يكون القرار صحيحا

 أرباع األسهم املمثلة في االجتماع.

الصادرة عن متوافق مع مسودة نظام أساس 

 البنك املركزي السعودي

لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة 

في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في 

شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع 

الحسابات. وكل نص في هذا النظام يحرم 

. ويجيب 
ً
املساهم من هذا الحق، يكون باطال

دارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة مجلس اإل 

املساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة 

الشركة للضرر. وإذا رأى املساهم أن الرد على 

سؤاله غير مقنع، احتكم إلى الجمعية، وكان 

.
ً
 قرارها في هذا الشأن نافذا

ي شأنها لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة ف

إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات. وكل نص في هذا النظام يحرم املساهم من هذا 

. ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة املساهمين بالقدر الذي 
ً
الحق، يكون باطال

لى ال يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى املساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، احتكم إ

.
ً
 الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن نافذا

 (36املادة )

املناقشة في 

 الجمعيات

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس  .1

اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من 

ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه 

لذلك في حال غياب رئيس مجلس 

 .اإلدارة ونائبه

يحرر باجتماع الجمعية العامة محضر  .2

يتضمن عدد املساهمين 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 

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو 

نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة 

من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس 

مجلس اإلدارة ونائبه، ويحرر باجتماع 

الجمعية العامة محضر يتضمن عدد 

لحاضرين أو املمثلين وعدد األسهم املساهمين ا

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 بصفة منتظمة 

 عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه

 رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من  .3

 .بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه

وعدد يحرر باجتماع الجمعية العامة محضر يتضمن عدد املساهمين الحاضرين أو املمثلين  .4

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 بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين 

 سرها وجامع األصوات.

 (37املادة )

رئاسة 

الجمعيات 

وإعداد 

 املحاضر
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 شركة التأمين العربية التعاونيةأسم الشركة: 

 

تماع في بصفة منتظمة عقب كل اج

سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية 

 وأمين سرها وجامع األصوات.

 

الصادرة عن متوافق مع مسودة نظام أساس 

 البنك املركزي السعودي

 لألنظمة 
ً
شكل لجان مجلس اإلدارة وفقا

ُ
ت

 واللوائح ذات العالقة.

 لألنظمة واللوائح ذات العالقة.
ً
شكل لجان مجلس اإلدارة وفقا

ُ
 (38املادة ) ت

لجان مجلس 

 اإلدارة

يجب أن تعين الجمعية العامة مراجعي حسابات 

)أو أكثر( من بين مراجعي الحسابات املرخص لهم 

بالعمل في اململكة، وتحدد مكافأتهم ومدة عملهم، 

ويجوز لها إعادة تعيينهم، على أال يتجاوز مجموع 

مدة تعيينه خمس سنوات متصلة، ويجوز ملن 

اد تعيينه بعد مض ي استنفد هذه املدة أن يع

سنتين من تاريخ انتهائها، ويجوز للجمعية العامة 

 وفي كل وقت تغييرهم مع عدم االخالل 
ً
أيضا

بحقهم في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير 

 مناسب أو لسبب غير مشروع.

 

يجب أن تعين الجمعية العامة مراجعي 

حسابات )أو أكثر( من بين مراجعي الحسابات 

لهم بالعمل في اململكة، وتحدد املرخص 

مكافأتهم ومدة عملهم، ويحوز لها إعادة 

 وفي كل 
ً
تعينهم، ويجوز للجمعية العامة أيضا

وقت تغييرهم مع عدم االخالل بحقهم في 

التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب 

 .أو لسبب غير مشروع

ن بين مراجعي الحسابات املرخص يجب أن تعين الجمعية العامة مراجعي حسابات )أو أكثر( م

لهم بالعمل في اململكة، وتحدد مكافأتهم ومدة عملهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم، على أال يتجاوز 

مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة، ويجوز ملن استنفد هذه املدة أن يعاد تعيينه بعد 

 و
ً
في كل وقت تغييرهم مع عدم مض ي سنتين من تاريخ انتهائها، ويجوز للجمعية العامة أيضا

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

 (39املادة )

تعيين مراجع 

 الحسابات

الصادرة عن متوافق مع مسودة نظام أساس 

 البنك املركزي السعودي

حق االطالع  -في أي وقت-ملراجع الحسابات 

وسجالتها وغير ذلك من على دفاتر الشركة 

الوثائق وله أن يطلب البيانات واإليضاحات 

 أن 
ً
التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أيضا

يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. وغير 

ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس 

مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا 

صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا 

الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس 

اإلدارة. فإذا لم ييسر املجلس عمل مراجع 

حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق  -في أي وقت-ملراجع الحسابات 

 أن يتحقق من وله أن 
ً
يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أيضا

موجودات الشركة والتزاماتها. وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن 

يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير 

س اإلدارة. فإذا لم ييسر املجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من يقدم إلى مجل

 مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

 (40املادة )

صالحيات 

مراجع 

 الحسابات
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الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس 

اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر 

 في األمر.

الصادرة عن متوافق مع مسودة نظام أساس 

 البنك املركزي السعودي

على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية 

 ملعايير 
ً
 يعد وفقا

ً
العامة السنوية تقريرا

املراجعة املتعارف عليها يضمن موقف إدارة 

الشركة من تمكينه من الحصول على 

البيانات واإليضاحات التي طلبها وما يكون قد 

كشفه من مخالفة ألحكام نظام مراقبة 

ته التنفيذية شركات التأمين التعاوني والئح

واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذات 

العالقة ونظام الشركة األساس ورأيه في مدى 

عدالة القوائم املالية للشركة. ويتلو مراجع 

الحسابات تقريره في الجمعية العامة. وإذا 

قررت الجمعية التصديق على تقرير مجلس 

رير اإلدارة والقوائم املالية دون االستماع إلى تق

.
ً
 مراجع الحسابات، كان قرارها باطال

 ملعايير املراجعة 
ً
 يعد وفقا

ً
على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا

املتعارف عليها يضمن موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات واإليضاحات 

ظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفة ألحكام ن

التنفيذية واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة ونظام الشركة األساس ورأيه في 

مدى عدالة القوائم املالية للشركة. ويتلو مراجع الحسابات تقريره في الجمعية العامة. وإذا قررت 

رة والقوائم املالية دون االستماع إلى تقرير مراجع الجمعية التصديق على تقرير مجلس اإلدا

.
ً
 الحسابات، كان قرارها باطال

 (41املادة )

التزامات 

مراجع 

 الحسابات

الصادرة عن متوافق مع مسودة نظام أساس 

 البنك املركزي السعودي

تبدأ سنة الشركة املالية من األول من )يناير( 

على وتنتهي بنهاية )ديسمبر( في السنة نفسها 

أن تبدأ السنة املالية األولى من تاريخ القرار 

الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة 

 ( ديسمبر من العام التالي.31وتنتهي في )

تبدأ سنة الشركة املالية من األول من )يناير( وتنتهي بنهاية )ديسمبر( في السنة نفسها على أن 

( 31وزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة وتنتهي في )تبدأ السنة املالية األولى من تاريخ القرار ال

 ديسمبر من العام التالي.

 (42املادة )

 السنة املالية

يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة  -1

مالية أن يعد القوائم املالية(وتتكون القوائم 

املالية من:  قائمة املركز املالي لعمليات التأمين 

)عجز(عمليات التأمين، واملساهمين، قائمة فائض 

قائمة دخل املساهمين، قائمة حقوق املساهمين، 

يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة  -1

الية )وتتكون القوائم مالية أن يعد القوائم امل

املالية من: قائمة املركز املالي لعمليات التأمين 

واملساهمين، قائمة فائض )عجز( عمليات 

التأمين، قائمة دخل املساهمين، قائمة حقوق 

رة في نهاية كل سنة مالية أن يعد القوائم املالية )وتتكون القوائم يجب على مجلس اإلدا .1

املالية من: قائمة املركز املالي لعمليات التأمين واملساهمين، قائمة فائض )عجز( عمليات 

التأمين، قائمة دخل املساهمين، قائمة حقوق املساهمين، قائمة التدفقات النقدية لعمليات 

 عن نشاط الشركة ومركزها املالي عن التأمين وقائمة التدفقات ا
ً
لنقدية للمساهمين(. وتقريرا

السنة املالية املنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح ويضع 

 (43املادة )

 الوثائق املالية
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 شركة التأمين العربية التعاونيةأسم الشركة: 

 

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين وقائمة 

 عن 
ً
التدفقات النقدية للمساهمين(. وتقريرا

نشاط الشركة ومركزها املالي عن السنة املالية 

املنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي 

اح ويضع املجلس هذه الوثائق يقترحها لتوزيع األرب

تحت تصرف مراجع الحسابات، قبل املوعد 

( خمسة 45املحدد النعقاد الجمعية العامة ب )

 على األقل.
ً
 وأربعين يوما

يجب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة ورئيسها  -2

التنفيذي ومديرها املالي على الوثائق املذكورة في 

الرئيس (  وتودع نسخ منها في املركز 1الفقرة )

للشركة تحت تصرف املساهمين، قبل املوعد 

( واحد 21ب)املحدد النعقاد الجمعية العامة 

 وعشرون يوما على األقل.

على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود املساهمين  -3

بالقوائم املالية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة 

وتقرير مراجع الحسابات مالم تنشر في صحيفة 

ز الرئيس للشركة، وعليه أيًضا يومية توزع في املرك

وزارة أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى 

وهيئة السوق املالية  واالستثمار ووزارة  التجارة

وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية 

 على األقل.15ب)
ً
 ( خمسة عشر يوما

 

املساهمين، قائمة التدفقات النقدية لعمليات 

التأمين وقائمة التدفقات النقدية 

 عن نشاط الشركة 
ً
للمساهمين(. وتقريرا

ومركزها املالي عن السنة املالية املنقضية 

ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها 

لتوزيع األرباح ويضع املجلس هذه الوثائق 

تحت تصرف مراجع الحسابات، قبل املوعد 

( خمسة 45املحدد النعقاد الجمعية العامة بـ)

 على األقل. 
ً
 وأربعين يوما

 يجب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة -2

ورئيسها التنفيذي ومديرها املالي على الوثائق 

(، وتودع نسخ منها في 1املذكورة في الفقرة )

املركز الرئيس للشركة تحت تصرف 

املساهمين، قبل املوعد املحدد النعقاد 

 على األقل. ( عشرة أيام10بـ)الجمعية العامة 

على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود  -3

للشركة وتقرير  املساهمين بالقوائم املالية

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 

( 15تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بـ)

 على األقل.
ً
 خمسة عشر يوما

املجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات، قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية 

 ع45العامة بـ)
ً
  .لى األقل( خمسة وأربعين يوما

يجب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة ورئيسها التنفيذي ومديرها املالي على الوثائق املذكورة في  .2

(، وتودع نسخ منها في املركز الرئيس للشركة تحت تصرف املساهمين، قبل املوعد 1الفقرة )

 .( واحد وعشرون يوما على األقل21املحدد النعقاد الجمعية العامة بـ)

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

وتقرير مراجع الحسابات مالم تنشر في صحيفة يومية توزع في املركز الرئيس للشركة، وعليه 

أيًضا أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق املالية 

 على األقل.15انعقاد الجمعية العامة العادية بـ)وذلك قبل تاريخ 
ً
 ( خمسة عشر يوما

الصادرة عن متوافق مع مسودة نظام أساس 

 البنك املركزي السعودي

تكون حسابات عملية التأمين مستقلة عن 

قائمة دخل املساهمين، وذلك على التفصيل 

  التالي:
: حسابات عمليات 

ً
التأمين:أوال  

 تكون حسابات عملية التأمين مستقلة عن قائمة دخل املساهمين، وذلك على التفصيل التالي: 

: حسابات عمليات التأمين:
ً
 أوال

 حساب لألقساط املكتسبة وعموالت إعادة التأمين والعموالت األخرى.يفرد  .1

 يفرد حساب للتعويضات املتكبدة من الشركة. .2

 (44املادة )

حسابات 

عمليات 

 التأمين



 النظام األساسطلب تعديل 

 شركة التأمين العربية التعاونيةأسم الشركة: 

 

يفرد حساب لألقساط املكتسبة  -1

وعموالت إعادة التأمين والعموالت 

 األخرى.

يفرد حساب للتعويضات املتكبدة من  -2

 الشركة.

يحدد في نهاية كل عام الفائض   -3

اإلجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع 

 منه 
ً
األقساط والتعويضات محسوما

املصاريف التسويقية واإلدارية 

والتشغيلية واملخصصات الفنية الالزمة 

 حسب التعليمات املنظمة لذلك.

يكون تحديد الفائض الصافي على  -4

 النحو التالي:

رد في يضاف للفائض اإلجمالي الوا

( أعاله أو يخصم منه ما 3الفقـرة )

يخص املؤمن لهم من عائد االستثمار 

بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم 

 ما عليهم من مصاريف محققه.

توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع  -5

%( عشرة باملائة للمؤمن لهم 10نسبة )

مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة 

%( 90التالية، ويرحل ما نسبته )

تسعون باملائة إلى حسابات دخل 

 املساهمين. 

 

: قائمة دخل املساهمين:
ً
 ثانيا

تكون أرباح املساهمين من عائد  -1

يحدد في نهاية كل عام الفائض اإلجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع األقساط  .3

 منه املصاريف التسويقية واإلدارية والتشغيلية واملخصصات الفنية 
ً
والتعويضات محسوما

 زمة حسب التعليمات املنظمة لذلك.الال 

 يكون تحديد الفائض الصافي على النحو التالي: .4

( أعاله أو يخصم منه ما يخص املؤمن لهم من عائد 3يضاف للفائض اإلجمالي الوارد في الفقـرة )

 االستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققه.

%( عشرة باملائة للمؤمن لهم مباشرة، أو 10إما بتوزيع نسبة ) توزيع الفائض الصافي، ويتم .5

%( تسعون باملائة إلى حسابات 90بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، ويرحل ما نسبته )

 دخل املساهمين. 

: قائمة دخل املس .1
ً
  ثانيا

2.  
ً
تكون حصة املساهمين من الفائض الصافي حسب ما ورد في الفقرة الخامسة من البند أوال

 هذه املادة. من

 اهمين:

 للقواعد التي يضعها مجلس  .3
ً
تكون أرباح املساهمين من عائد استثمار أموال املساهمين وفقا

  اإلدارة.



 النظام األساسطلب تعديل 

 شركة التأمين العربية التعاونيةأسم الشركة: 

 

 استثمار أموال املساهمي
ً
ن وفقا

للقواعد التي يضعها مجلس 

 اإلدارة.

تكون حصة املساهمين من  -2

الفائض الصافي حسب ما ورد في 

 من 
ً
الفقرة الخامسة من البند أوال

 هذه املادة.

 

 يجب على الشركة اآلتي:

 

 .نظاًماأن تجّنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة  -1

 

%( من األرباح الصافية لتكوين 20أن تجّنب ) -2

احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية 

وقف هذا التجنيب متى بلغ اجمالي االحتياطي 

 %( من رأس املال املدفوع.100)

 

للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب  -3

األسهم في صافي األرباح أن تقرر تكوين 

وذلك بالقدر الذي يحقق احتياطيات أخرى، 

مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر 

 اإلمكان على املساهمين.

 

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية التي  -4

تحددها بعد خصم جميع املصروفات العامة 

والتكاليف األخرى، وتكوين االحتياطيات الالزمة 

ملواجهة الديون املشكوك فيها وخسائر 

 يجب على الشركة:

 تجّنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة. -1

%( من األرباح الصافية لتكوين 20تجّنب ) -2

احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة 

العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اجمالي 

 من رأس املال املدفوع. %(100االحتياطي )

للجمعية العامة العادية عند تحديد  -3

نصيب األسهم في صافي األرباح أن تقرر تكوين 

احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق 

مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة 

 قدر اإلمكان على املساهمين.

 :يجب على الشركة اآلتي

 .املقررة نظاًماأن تجّنب الزكاة وضريبة الدخل  .1

%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية 20أن تجّنب ) .2

 .%( من رأس املال املدفوع100وقف هذا التجنيب متى بلغ اجمالي االحتياطي )

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

أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر  احتياطيات

 .اإلمكان على املساهمين

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

والتكاليف األخرى، وتكوين االحتياطيات الالزمة ملواجهة الديون املشكوك فيها وخسائر 

ثمارات وااللتزامات الطارئة التي يرى مجلس اإلدارة ضرورتها بما يتفق مع أحكام نظام االست

، ويخصص من البنك املركزي السعوديمراقبة شركات التأمين التعاوني واألحكام الصادرة عن 

الباقي من األرباح بعد خصم االحتياطيات املقررة بموجب األنظمة ذات العالقة والزكاة نسبة ال 

من رأس املال املدفوع للتوزيع على املساهمين طبًقا ملا  -%5ال تقل عن – )......%(تقل عن 

األرباح يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة، وإذا كانت النسبة املتبقية من 

املستحقة للمساهمين ال تكفي لدفع هذه النسبة فال يجوز للمساهمين املطالبة بدفعها في 

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

 عما اقترحه مجلس اإلدارة.

 (45املادة )

الزكاة 

 واالحتياطي



 النظام األساسطلب تعديل 

 شركة التأمين العربية التعاونيةأسم الشركة: 

 

رات واإللتزامات الطارئة التي يرى مجلس االستثما

اإلدارة ضرورتها بما يتفق مع أحكام نظام مراقبة 

شركات التأمين التعاوني واألحكام الصادرة عن 

البنك املركزي السعودي، ويخصص من الباقي من 

األرباح بعد خصم االحتياطيات املقررة بموجب 

األنظمة ذات العالقة والزكاة نسبة ال تقل عن 

من رأس املال املدفوع للتوزيع على املساهمين  5%

طبًقا ملا يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية 

العامة، واذا كانت النسبة املتبقية من األرباح 

املستحقة للمساهمين ال تكفي لدفع هذه النسبة 

فال يجوز للمساهمين املطالبة بدفعها في السنة أو 

ة العامة أن السنوات التالية، وال يجوز للجمعي

تقرر توزيع نسبة من األرباح تزيد عما اقترحه 

 مجلس اإلدارة.

 

 لقرار 
ً
يستحق املساهم حصته في األرباح وفقا

الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين 

القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون 

أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت 

املساهمين في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق. 

بلغ الشركة هيئة السوق املالية دون ت
ُ
أخير بأي وت

قرارات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك وتدفع 

األرباح املقرر توزيعها على املساهمين في املكان 

 
ً
واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة، وفقا

للتعليمات التي تصدرها الجهة املختصة مع 

للبنك املركزي مراعاة املوافقة الكتابية املسبقة 

 السعودي.

 لقرار يستحق املساهم حصته 
ً
في األرباح وفقا

الجمعية العامة الصادر في هذا 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 
ُ
لالستحقاق. وت

زيع األرباح أو دون تأخير بأي قرارات لتو 

التوصية بذلك وتدفع األرباح املقرر توزيعها 

على املساهمين في املكان واملواعيد التي 

 للتعليمات التي 
ً
يحددها مجلس اإلدارة، وفقا

تصدرها الجهة املختصة مع مراعاة املوافقة 

الكتابية املسبقة ملؤسسة النقد العربي 

 لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار يستحق املساهم حصته في األرباح 
ً
وفقا

تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت 

بلغ الشركة هيئة السوق املالية دون تأخير بأي 
ُ
املساهمين في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق. وت

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

 للتعليمات التي تصدرها الجهة املختصة مع مراعاة 
ً
واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة، وفقا

 .لبنك املركزي السعودياملوافقة الكتابية املسبقة ل

 (46املادة )

استحقاق 

 األرباح



 النظام األساسطلب تعديل 

 شركة التأمين العربية التعاونيةأسم الشركة: 

 

 السعودي

 

 املال رأس( نصف) الشركة خسائر بلغت إذا

 وجب املالية، السنة خالل وقت أي في املدفوع

 الحسابات مراجع أو الشركة في مسؤول أي على

 وعلى اإلدارة، مجلس رئيس إبالغ بذلك علمه فور 

 بذلك، املجلس أعضاء إبالغ اإلدارة مجلس رئيس

  عشر خمسة( 15) خالل اإلدارة مجلس وعلى
ً
 يوما

 غير العامة الجمعية دعوة بذلك علمه من

 يوم وأربعين خمسة( 45) خالل لالجتماع العادية

 رأس زيادة إما لُتقرر  بالخسائر علمه تاريخ من

  -تخفيضه أو الشركة مال
ً
 نظام ألحكام وفقا

 معه تنخفض الذي الحد إلى وذلك -الشركات

 املال رأس( نصف) دون  ما إلى الخسائر نسبة

 في املحدد األجل قبل الشركة حل أو املدفوع،

 جميع في الجمعية قرار وينشر. األساس نظامها

 التجارة وزارةل االلكتروني املوقع على في االحوال

 بقوة منقضية الشركة وتعد. ووزارة االستثمار

 العادية غير العامة الجمعية تجتمع لم إذا النظام

 وتعذر اجتمعت إذا أو أعاله، املحددة املدة خالل

 زيادة قررت إذا أو املوضوع، في قرار إصدار عليها

 ولم املادة هذه في املقررة األوضاع وفق املال رأس

( 90) خالل املال رأس زيادة كل في االكتتاب يتم

  تسعين
ً
 .بالزيادة الجمعية قرار صدور  من يوما

 املال رأس( نصف) الشركة خسائر بلغت إذا

 وجب املالية، السنة خالل وقت أي في املدفوع

 مراجع أو الشركة في مسؤول أي على

 مجلس رئيس إبالغ بذلك علمه فور  الحسابات

 إبالغ اإلدارة مجلس رئيس وعلى اإلدارة،

 اإلدارة مجلس وعلى بذلك، املجلس أعضاء

  عشر خمسة( 15) خالل
ً
 بذلك علمه من يوما

 لالجتماع العادية غير العامة الجمعية دعوة

 تاريخ من يوم وأربعين خمسة( 45) خالل

 مال رأس زيادة إما لُتقرر  بالخسائر علمه

  -تخفيضه أو الشركة
ً
 نظام ألحكام وفقا

 معه تنخفض الذي الحد إلى وذلك -الشركات

 املال رأس( نصف) دون  ما إلى الخسائر نسبة

 في املحدد األجل قبل الشركة حل أو املدفوع،

 في الجمعية قرار وينشر. األساس نظامها

 لوزارة االلكتروني املوقع على في االحوال جميع

 منقضية الشركة وتعد. واالستثمار التجارة

 العامة الجمعية تجتمع لم إذا النظام بقوة

 إذا أو أعاله، املحددة املدة خالل العادية غير

 في قرار إصدار عليها وتعذر اجتمعت

 وفق املال رأس زيادة قررت إذا أو املوضوع،

 يتم ولم املادة هذه في املقررة األوضاع

( 90) خالل املال رأس زيادة كل في االكتتاب

  تسعين
ً
 .بالزيادة الجمعية قرار صدور  من يوما

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس املال املدفوع في أي وقت خالل السنة املالية، وجب على أي 

مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس 

 من 15اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل ) مجلس
ً
( خمسة عشر يوما

( خمسة وأربعين يوم من تاريخ 45علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل )

 ألحكام نظام الشركات -علمه بالخسائر لُتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه
ً
وذلك  -وفقا

إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون )نصف( رأس املال املدفوع، أو حل 

الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األساس. وينشر قرار الجمعية في جميع االحوال في على 

املوقع االلكتروني لوزارة التجارة واالستثمار. وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع 

عية العامة غير العادية خالل املدة املحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الجم

املوضوع، أو إذا قررت زيادة رأس املال وفق األوضاع املقررة في هذه املادة ولم يتم االكتتاب في 

 من صدور قرار الجمعية بالزيادة.90كل زيادة رأس املال خالل )
ً
 ( تسعين يوما

 (47دة )املا

خسائر 

 الشركة

الصادرة عن متوافق مع مسودة نظام أساس  تلتزم الشركة بجميع األعمال والتصرفات التي  الشركة بجميع األعمال والتصرفات التي يجريها مجلس اإلدارة ولو كانت خارج اختصاصاته، تلتزم   (48املادة )



 النظام األساسطلب تعديل 

 شركة التأمين العربية التعاونيةأسم الشركة: 

 

يجريها مجلس اإلدارة ولو كانت خارج  البنك املركزي السعودي

اختصاصاته، ما لم يكن صاحب املصلحة 

س ّيء النية أو يعلم أن تلك األعمال خارج 

 اختصاصات املجلس.

مسؤولية  ما لم يكن صاحب املصلحة س ّيء النية أو يعلم أن تلك األعمال خارج اختصاصات املجلس.

 الشركة

يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين  -1

بالتضامن عن تعويض الشركة أو املساهمين أو 

الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير 

شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام نظام مراقبة 

شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية 

واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذات 

نظام، وكل شرط يقض ي بغير ذلك العالقة وهذا ال

يعد كأن لم يكن. وتقع املسؤولية على جميع 

أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ من قرار 

صدر بإجماعهم. أما القرارات التي تصدر بأغلبية 

اآلراء ، فال يسأل عنها األعضاء املعارضون متى 

أثبتوا اعتراضهم صراحه في محضر االجتماع. وال 

حضور االجتماع الذي يصدر فيه  يعد الغياب عن

 لإلعفاء من املسؤولية إال إذا ثبت 
ً
القرار سببا

عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه 

 من األعتراض عليه بعد علمه به.

 

ال تحول دون إقامة دعوى املسؤولية موافقة  -2

الجمعية العامة العادية على إبراءة ذمة أعضاء 

 مجلس اإلدارة.

 

( 3تسمع دعوى املسؤولية بعد انقضاء)ال  -3

–ثالث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار. 

يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين 

لتضامن عن تعويض الشركة أو املساهمين با

أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم 

تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام نظام 

مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته 

التنفيذية واألنظمة واللوائح والتعليمات 

األخرى ذات العالقة، وكل شرط يقض ي بغير 

املسؤولية على ذلك يعد كأن لم يكن. وتقع 

جميع أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ 

من قرار صدر بإجماعهم. أما القرارات التي 

تصدر بأغلبية اآلراء، فال يسأل عنها األعضاء 

املعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في 

محضر االجتماع. وال يعد الغياب عن حضور 

 لإلعفاء 
ً
االجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا

من املسؤولية إال إذا ثبت عدم علم العضو 

الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من االعتراض 

عليه بعد علمه به. وال تحول دون إقامة 

دعوى املسؤولية موافقة الجمعية العامة 

العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة. 

( 3وال تسمع دعوى املسؤولية بعد انقضاء )

تشاف الفعل الضار. ثالث سنوات من تاريخ اك

حالتي الغش والتزوير، ال تسمع  -وفيما عدا 

دعوى املسؤولية في جميع األحوال بعد مرور 

يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو املساهمين أو الغير  .1

عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام نظام مراقبة 

نظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذات شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واأل 

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 

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

 لإلعفاء من 
ً
االجتماع. وال يعد الغياب عن حضور االجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا

املسؤولية إال إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من االعتراض عليه بعد 

  .علمه به

العادية على إبراء ذمة أعضاء ال تحول دون إقامة دعوى املسؤولية موافقة الجمعية العامة  .2

  .مجلس اإلدارة

-( ثالث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار. 3ال تسمع دعوى املسؤولية بعد انقضاء ) .3

( 5ال تسمع دعوى املسؤولية في جميع األحوال بعد مرور ) -وفيما عدا حالتي الغش والتزوير

( ثالث سنوات 3ها الفعل الضار أو )خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة املالية التي وقع في

  .من انتهاء عضوية عضو مجلس اإلدارة املعني أيهما أبعد

ولكل مساهم الحق في رفع دعوى املسؤولية املقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا  .4

كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. وال يجوز للمساهم رفع الدعوى 

. ويجب على املساهم أن يبلغ الشركة املذكورة إال 
ً
إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائما

بعزمه على رفع الدعوى، مع قصر حقه على املطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي 

 .لحق به

 كانت نتيجتها  .5
ً
يجوز تحميل الشركة النفقات اآلتية التي تكلفها املساهم إلقامة دعوى أيا

  :بالشروط اآلتية

  .إذا أقام الدعوى بحسن نية . أ

 (49املادة )

مسؤولية 

أعضاء 

 مجلس اإلدارة



 النظام األساسطلب تعديل 

 شركة التأمين العربية التعاونيةأسم الشركة: 

 

ال تسمع دعوى  -وفيما عدا حالتي الغش والتزوير

( خمس 5املسؤولية في جميع األحوال بعد مرور)

سنوات من تاريخ انتهاء السنة املالية التي وقع فيها 

( ثالث سنوات من انتهاء 3الفعل الضار أو)

 عضو مجلس اإلدارة املعني أيهما أبعد.عضوية 

 

ولكل مساهم الحق في رفع دعوى املسؤولية  -4

املقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا 

كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر 

خاص به. وال يجوز للمساهم رفع الدعوى 

املذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال 

. ويج
ً
ب على املساهم أن يبلغ الشركة بعزمه قائما

على رفع الدعوى، مع قصر حقه على املطالبة 

 بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به.

 

يجوز تحميل الشركة النفقات اآلتية التي  -5

 كانت نتيجتها 
ً
تكلفها املساهم إلقامة دعوى أيا

 بالشروط اآلتية:

 

 إذا أقام الدعوى بحسن نية. -أ

 

إلى الشركة بالسبب الذي من أجله  إذا تقدم-ب

أقام الدعوى ولم يحصل على رد خالل ثالثين 

.
ً
 يوما

 

إذا كان من مصلحة الشركة إقامة هذه  -ج

الدعوى بناًء على حكم املادة )التاسعة والسبعين( 

( خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة 5)

( ثالث 3املالية التي وقع فيها الفعل الضار أو )

سنوات من انتهاء عضوية عضو مجلس 

اإلدارة املعني أيهما أبعد. ولكل مساهم الحق 

ي رفع دعوى املسؤولية املقررة للشركة على ف

أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ 

الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. وال 

يجوز للمساهم رفع الدعوى املذكورة إال إذا 

. ويجب 
ً
كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائما

على املساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع 

حقه على املطالبة  الدعوى، مع قصر 

 بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به.

إذا تقدم إلى الشركة بالسبب الذي من أجله أقام الدعوى ولم يحصل على رد خالل  . ب

 
ً
  .ثالثين يوما

إذا كان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى بناًء على حكم املادة )التاسعة  . ج

  .والسبعين( من نظام الشركات

 أن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح. . د



 النظام األساسطلب تعديل 

 شركة التأمين العربية التعاونيةأسم الشركة: 

 

 من نظام الشركات.

 

 أن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح. -د

 

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية  -1

وتحتفظ بالشخصية االعتبارية الالزمة بالقدر 

 الالزم للتصفية.

  

من الشركاء أو يصدر قرار التصفية االختيارية  -2

 الجمعية العامة.

 

يجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين  -3

صفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود 
ُ
امل

املفروض على سلطاته واملدة الزمنية الالزمة 

للتصفية ويجب أال تتجاوز مدة التصفية 

( خمس سنوات، وال يجوز تمديدها 5االختيارية )

 ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي.

 

ركة بحلها ومع تنتهي سلطة مجلس إدارة الش -4

ذلك يظل أعضاء املجلس قائمين على إدارة 

الشركة ويعدون بالنسبة للغير في حكم املصفين 

صفي وتبقى ألجهزة الشركة خالل 
ُ
إلى أن ُيعين امل

مدة التصفية اختصاصاتها التي ال تتعارض مع 

صفي، ويراعى في التصفية حفظ 
ُ
اختصاصات امل

ن حق املشتركين في فائض عمليات التأمي

واالحتياطات املكونة حسب املنصوص عليه في 

 ( من هذا النظام.45( و )44املادتين)

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية 

وتحتفظ بالشخصية االعتبارية الالزمة بالقدر 

الالزم للتصفية، ويصدر قرار التصفية 

ويجب أن هيئة السوق املالية، االختيارية من 

صفي يشتمل قرار التصفية ع
ُ
لى تعيين امل

وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود املفروضة 

على سلطاته واملدة الزمنية الالزمة للتصفية 

ويجب أن ال تتجاوز مدة التصفية االختيارية 

( خمس سنوات، وال يجوز تمديدها ألكثر 5)

من ذلك إال بأمر قضائي، وتنتهي سلطة 

مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل 

ئمين على إدارة الشركة ويعدون هؤالء قا

بالنسبة للغير في حكم املصفين إلى أن ُيعين 

صفي وتبقى ألجهزة الشركة خالل مدة 
ُ
امل

التصفية اختصاصاتها التي ال تتعارض مع 

صفي، ويراعي في التصفية 
ُ
اختصاصات امل

حفظ حق املشتركين في فائض عمليات 

التأمين واالحتياطات املكونة حسب املنصوص 

 ( من هذا النظام.45( و )44ه في املادتين )علي

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية الالزمة بالقدر  .1

 .الالزم للتصفية

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

صفي وتحديد سلطاته و  .3
ُ
أتعابه والقيود يجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين امل

املفروضة على سلطاته واملدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب أال تتجاوز مدة التصفية 

 .( خمس سنوات، وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي5االختيارية )

تنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل أعضاء املجلس قائمين على إدارة  .4

صفي وتبقى ألجهزة الشركة  الشركة ويعدون 
ُ
بالنسبة للغير في حكم املصفين إلى أن ُيعين امل

صفي، ويراعي في 
ُ
خالل مدة التصفية اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات امل

التصفية حفظ حق املشتركين في فائض عمليات التأمين واالحتياطات املكونة حسب 

 (50املادة ) هذا النظام. ( من45( و )44املنصوص عليه في املادتين )

انقضاء 

 الشركة



 النظام األساسطلب تعديل 

 شركة التأمين العربية التعاونيةأسم الشركة: 

 

 

الصادرة عن متوافق مع مسودة نظام أساس 

 البنك املركزي السعودي

تطبق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين 

التعاوني والئحته التنفيذية ونظام الشركات 

ولوائحه واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى 

في هذا ذات العالقة على كل ما لم يرد ذكره 

 النظام األساس ي.

تطبق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية ونظام الشركات ولوائحه 

واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام 

 األساس ي.

 (51املادة )

 نظام الشركة

الصادرة عن متوافق مع مسودة نظام أساس 

 البنك املركزي السعودي

 لنظام الشركات 
ً
يودع هذا النظام وينشر طبقا

 ولوائحه.

 لنظام الشركات ولوائحه.
ً
 (52املادة ) يودع هذا النظام وينشر طبقا

 النشر

 



 

 

  

 الئحة حوكمة الشركة
 

بتاريخ املنعقدة  عية العامة مبل الجتم إعتمادها من قِ   
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 تمهيد: 

 من عناصر نجاح الشركة حيث يشتمل على آليات لتنظيم العالقات املختلفة بين مجلس 
ً
 رئيسا

ً
ُيعتبر التقيد بحوكمة الشركات  عنصرا

بما يخدم مصلحة  واملساءلة اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملساهمين وأصحاب املصالح،  ويتطلب تطبيق إطار واضح للشفافية واإلفصاح

ِاملساهمين وحماية حقوقهم وحقوق أصحاب املصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية .

ئحة حوكمة الشركة الداخلية وبما يتوافق مع متطلبات الئحة حوكمة شركات لذا فإن شركة التأمين العربية التعاونية قامت بإعداد اِل

ِوالئحة حوكمة الشركات )املحدثة(  الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.  السعودي البنك املركزي التأمين وإعادة التأمين الصادرة عن 

 كامال، إيمانا منه بأنها ويحرص مجلس إدارة الشركة أن تكون الالئحة وفق أفضل املمارسات الدِو
ً
أحد لية وأن تكون فعالة ومطبقة تطبيقا

ِلقيادة الشركة للنجاح.  الطرق املثلى

 نظرة عامة عن الشركة: 

هـ 15/03/1428( وتاريخ 23التعاونية هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب املرسوم امللكي رقم )م/ العربيةشركة التأمين 

م(. وهي تعمل بموجب السجل 02/04/2007هـ )املوافق 14/03/1428( وتاريخ 93م( وقرار مجلس الوزراء رقم )03/04/2007)املوافق 

م(، وقد تم إدراج األسهم في السوق 27/01/2008هـ )املوافق 18/01/1429بتاريخ الصادر من مدينة الرياض  1010243302التجاري رقم 

ِم(.2008/02/04هـ )املوافق 1429/01/26املالية السعودية )تداول( بتاريخ 

م( بمزاولة 18/06/2008هـ )املوافق 14/06/1429وتاريخ  15/20086رقم ت م ن/ السعودي البنك املركزي حصلت الشركة على تصريح 

 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية، وتتمثل اهداف الشركة في مزاولة اعمال التأمين نش
ً
اط التأمين وفقا

اية التعاوني واألنشطة املرتبطة بها في اململكة العربية السعودية ويشمل نشاطها الرئيس ي جميع فئات التأمين العام، التأمين الصحي، والحم

 خار.واالد

 

ِ

ِ 
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 تمهيدية.الباب األول: أحكام 

 أحكام عامة :ىاملادة األول

 مرجعية الئحة الحوكمة:  (أ)

 هـ والئحته التنفيذية. 2/6/1424تاريخ  32نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ -1

 هـ. 28/01/1437( وتاريخ 3نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ -2

 هـ. 02/06/1424( وتاريخ 30نظام السوق املالية الصادرة باملرسوم امللكي رقم )م/ -3

 .ملاليةحوكمة الشركات )املحدثة( الصادرة عن مجلس هيئة السوق االئحة  -4

 قواعد طرح األوراق املالية واإللتزامات املستمرة.  -5

 . السعودي  البنك املركزي الئحة حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين الصادرة عن  -6

 . السعودي البنك املركزي الئحة لجان املراجعة في شركات التأمين وإعادة التأمين الصادرة عن  -7

 . السعودي البنك املركزِيمتطلبات التعيين في املناصب القيادية في املؤسسات املالية الخاضعة إلشراف  -8

 نظام الشركة األساس.  -9

 تعديل الئحة الحوكمة: (ب)

ِتكون صالحية إقتراح التعديالت على هذه الالئحة ملجلس إدارة الشركة. 

 :والنشر اإلعتماد والنفاذ(ج)

 من تاريخ إعتمادها.  ةصالحية إعتماد هذه الالئحة للجمعية العامة للمساهمين، وتكون نافذ .1

ِيجب أن تنشر الشركة نسخة من هذه الالئحة على موقعها اإللكتروني.  .2

 املادة الثانية: تعريفات: 

اآلتية أينما وردت في هذه الالئحة املعاني املبينة أمام ُيقصد باأللفاظ والعبارات دون اإلخالل بما نصت عليه اللوائح واألنظمة ذات العالقة، 

ِكل منها ما لم يقتض السياق خالف ذلك:

ِ.السعودي البنك املركزي  :البنك املركزي 

ِهيئة السوق املالية.  الهيئة:

ِالالئحة: الئحة حوكمة شركة التأمين العربية التعاونية.

ِشركة التأمين العربية التعاونية.  الشركة:

ِجمعية تشكل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس. جمعية املساهمين:

املتعارف عليه بموجب األنظمة املعمول بها في اململكة العربية مجلس اإلدارة أو املجلس: مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية 

ِ. السعودية
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ِأحد أعضاء املجلس غير التنفيذيين الذي ينتخبه املجلس لترأس اجتماعاته وتنظيم أعماله. رئيس مجلس اإلدارة أو رئيس املجلس: 

 ش
ً
 في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في األعمال اليومية لها ويتقاض ى راتبا

ً
 العضو التنفيذي: عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغا

ً
هريا

ِك. مقابل ذل

 أو  العضو غير التنفيذي:
ً
 شهريا

ً
 إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها وال يتقاض ى راتبا

ً
عضو مجلس اإلدارة الذي اليكون متفرغا

 مقابل ذلك. 
ً
ِسنويا

دارة وعن الشركة. وتعني . وهذا يعني، استقاللية العضو بالكامل عن اإِلعضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باستقاللية كاملةالعضو املستقل: 

 االستقاللية توافر القدرة للحكم على األمور بعد األخذ في االعتبار جميع املعلومات ذات العالقة دون أي تاثير من اإلدارة أو من جهات

هيئة السوق  ( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن20خارجية. والتنطبق عليه أي من عوارض اإلستقالل املنصوص عليها في املادة )

ِال تتحقق االستقاللية لعضو مجلس االدارة في الحاالت اآلتية:وكما  املالية

 ملا نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من  أن يكون من كبار املساهمين في الشركة أ(
ً
أو مالكا

 ألحد كبار املساهمين أو يعمل لصالحه مجموعتها في الشركة 
ً
أن يكون له صلة قرابة مع من  ، أوأو في شركة ذات عالقة بها، أو يكون ممثال

ِيملك هذاه النسبة

 في مجلس إدارة شركة ذات عالقة أو يكون قد شغل ب(
ً
ِ .مثل هذا املنصب خالل السنتين األخيرتين أن يكون عضوا

 في مجلس إدارة ج(
ً
ِالشركة ألكثر من تسع سنوات  أن يكون عضوا

 فيها  د(
ً
 في اإلدارة العليا للشركة أو في إدارة شركة ذات عالقة أو لدى أحد كبار املساهمين أو يكون قد شغل منصبا

ً
أن يشغل منصبا

ِخالل السنتين األخيرتين

 لدى الشركة أو لدى شركة ذات عالقة أو لدى شركة تقّدم خدمات للشرك هـ(
ً
فا

ّ
ة )مثل مراقب الحسابات، املكاتب أن يكون موظ

ِاالستشارية، الخ( أو يكون قد سبق له العمل لدى أحد هذه األطراف خالل السنتين  األخيرتين

ِ أن يكون من ذوي الصلة بأحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة العليا في الشركة أو في شركة ذات عالقة و(

 أن يكون لديه عالقة تعاقدية أو تجا ز(
ً
رية مع الشركة )سواًء بشكل مباشر أو من خالل جهة يكون من كبار املساهمين فيها أو عضوا

 فيها( ترتب عليها دفع أو تلقي مبلغ مالي من الشركة يساوي ما قيمته )
ً
( ألف ريال سعودي )بخالف املكافآت 250في مجلس إدارتها أو مديرا

ِة( خالل السنتين األخيرة  التي يستحقها العضو لقاء عضويته في مجلس اإلداِر

أن يكون لديه التزام مالي أو معنوي تجاه الشركة أو أّي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا بشكل يمكن أن يؤثر على قدرته  ح(

ِ.على الحكم واتخاذ القرارات باستقاللية تامة

إدارتها أو إدارتها العليا بشكل يمكن أن يؤثر على قدرته على ط( أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي من أعضاء مجلس 

ِالحكم واتخاذ القرارت بإستقاللية تامة.

ِي( أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. 

% 50( ألف ريال أو عن 200أو أي من اللجان تزيد عن )ك( أن يتقاض ى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافآة عضوية مجلس اإلدارة 

ِا أقل. جس اإلدارة أو أي من اللجان أيهمالسابق التي يحصل عليها مقابل عضوية مل في العام همن مكافآت

ِسمى الوظيفي. املسؤول األعلى في اإلدارة التنفيذية العليا في الشركة، وعن اإلدارة اليومية لها بغض النظر عن امل الرئيس التنفيذي:

األشخاص املنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية وإقتراح القرارات اإلستراتيجية  )إدارة الشركة(:أو اإلدارة التنفيذية اإلدارة العليا 

 واملسئولون عن وظائفالرئيسة،  اإلدارات ومديرِو املالي، واملدير واملدير العام ونوابهم، التنفيذي والرئيس املنتدب تشمل العضووتنفيذها و 

ِ.البنك املركزِيواملراجعة الداخلية واإللتزام في الشركة، ومن في حكمهم، وشاغلي أي مناصب أخرى تحددها  املخاطر إدارة
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ِتشمل عضوية مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.  املناصب القيادية:

لشركة، بما فيهم املساهمين واملؤّمن لهم وأصحاب املطالبات األشخاص أو األطراف الذين لهم مصلحة في ما تقوم به ا أصحاب املصالح:

ِ.واملجتمع والجهات الرقابية واإلشرافية وموظفي الشركة ومعيدي التأمين واملوردين واملجتمع

ِ%( أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها. 5كل من يملك مانسبته ) كبار املساهمين:

ِاألقارب أو صلة القرابة: 

 ، والجدات وإن علوا. داآلباء، و األمهات، واألجدا -

 األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا.  -

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

 األزواج والزوجات.  -

ِأي شخص طبيعي، أو إعتباري تقر له أنظمة اململكة بهذه الصفة.  شخص:

 األطراف ذوو العالقة: 

 كبار املساهمين في الشركة. ..أأ

 أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم. ..بب

 كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم. ..جج

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار املساهمين في الشركة. ..دد

 مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم.  اململوكة لعضِو –من غير الشركات  –املنشآت ..هه

 فيها. ..وو
ً
 الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شركا

 الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقرابهم عضوأ في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها. ..زز

%( أو أكثر، مهع مراعات 5شركات املساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذين أو أقاربهم مانسبته )..حح

 )د( من هذا التعريف. ماورد في الفقرة 

 الشركات التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم تأثير في قرارتها ولو بإسداء النصح أو التوجيه. ..طط

 أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إداراتها وكبار تنفيذييها. ..يي

 ابعة للشركة. الشركات القابضة أو الت..كك

ِويستثنى من الفقرتين )ط( و )ي( من هذا التعريف النصائح والتوجيهات التي تقدم بشكل منهي من شخص مرخص له في ذلك.

ِفيما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع له.  املجموعة:

 عليه من قبل شخص  طر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر، أو يشترك معهالشخص الذي يسي تابع:
ً
في كونه مسيطرا

ِثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطر بشكل مباشرة أو غير مباشر. 

أسلوب تصويت إلختيار أعضاء مجلس اإلدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم التي يملكها، بحيث يحق  التصويت التراكمي:

ِختارهم من املرشحين دون تكرار لهذه األصوات. له التصويت بها ملرشح واحد أو تقسيمها بين من ي

املبالغ والبدالت وما في حكمهما، واملكافآت الدورية أو السنوية املرتبطة باألداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة األجل، وأي  املكافآت:

ِة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدية عمله. مزايا عينية آخرى، بإستثناء النفقات واملصاريف الفعلية املعقولة التي تتحملها الشرك
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ِأو الجمعيات الخاصة.  غير العاديةهي الجمعيات العامة العادية أو  جمعيات املساهمين:

ِيوم تقومي سواء أكان يوم عمل أم ال.  يوم:

 املادة الثالثة: أهداف الالئحة: 

ِتهدف هذه الالئحة إلى وضع إطار قانوني فعال لحوكمة الشركة، و بصفة خاصة إلى مايلي: 

 تفعيل دور املساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم.  (1

 بيان إختصاصات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومسؤولياتهما.  (2

 خاذ القرار في الشركة.يز آليات إتتفعيل دور مجلس اإلدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعِز (3

 تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في السوق املالية وتعامالتها وبيئة األعمال وتعزيز اإلفصاح فيها.  (4

 توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حاالت تعارض املصالح.  (5

الالزمة ملجلس اإلدارة لرقابة وتقييم أداء اإلدارات توفير الوسائل واألدوات تعزيز آليات الرقابة واملساءلة للعاملين في الشركة،   (6

 التنفيذية وتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية من املخاطر التي تضر بعمليات الشركة

 وضع اإلطار العامل للتعامل مع أصحاب املصالح ومراعاة حقوقهم.  (7

ءة، حيث يتم يمكن توجيه إستثمارات الشركة بطرق املساعدة على اإلستخدام األمثل ملوارد الشركة ورأس مالها بصورة أكثر كفا (8

منظمة وبشفافية عالية نحو إيجاد الفرص السوقية لتسويق منتجاتها أو اختراق أسواق جديدة، ومنع التجاوز في توجيه رأس مال 

. 
ً
 الشركة توجيها خاطئا

 في قرارات االستثمار.ها نودالحوكمة وتطبيق ببتعزيز الثقة لدى املستثمرين في الشركة، حيث يعتبر اإللتزام  (9
ً
 ومؤثرا

ً
 إضافيا

ً
 عامال

 املساعدة على جذب رؤوس األموال التي تستثمر في استثمارات طويلة األجل للشركة. (10

التوضيح بشكل شفاف الهيكل الذي تتحدد من خالله أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك األهداف ومتابعة األداء، وتوضيح  (11

 بالوحدات التنفيذية بالشركة قيق األهداف ومحاسبتها على إنتاجيتها ابتداًء من مجلس اإلدارة وانتهاءًِمسؤولية كل جهة للقيام بتح

ِتنظيم العالقة مع أصحاب املصالح. (12

 املادة الرابعة: املساءلة: 

 بل املساهمين والجهات الرقابية واإلشرافية وغيرهم من أصحاب املصالح. تكون مساءلة مجلس اإلدارة من قِ  (1

  نتيجة إساءتهم إستخدام صالحياتهم املفوضين بها.  ملجلس اإلدارة مسائلة أعضاء اإلدارة العليا عن الضرر الذي ينشأ (2

تقع املسئولية النهائية عن األداء والسلوكيات وااللتزام النظامي للشركة على مجلس اإلدارة. وال يؤدي تفويض الصالحيات إلى لجان  (3

لى إعفاء املجلس عن أي من مسئولياته. كما أّن املجلس مسئول عن أداء األطراف األخرى التي يتم املجلس أو اإلدارة العليا إ

 معينة.أو إدارة وظائف التعاقد معها لتأدية مهام 

 تدبيِرعن تعويض الشركة أو املساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم  -بالتضامن  -يكون أعضاء اإلدارة مسؤولي  (4

، وكل شرط مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركة األساسأو نظام  نظام الشركاتأحكام  مخالفتهمشركة أو شؤون ال

 . لم يكنذلك يعد كأن  بغيِريقض ي 
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( من هذه املادة، إذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم. أما القرارات التي 3تكون مسائلة أعضاء املجلس وفقأ ملا ورد في الفقرة ) (5

صدر بأغلبية اآلراء، فال يسأل عنها املعارضون متى أثبتوا إعتراضهم صراحةفي محضر اإلجتماع، وال يعد الغياب عن حضور ت

 لإلعفاء من املسؤولية إال إذا ثبت عدم علم العضو الغائب 
ً
أو عدم تمكنه من  بالقراِراإلجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا

 اإلعتراض عليه بعد علمه به. 

 مة دعوى املسؤولية موافقة الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة. حول دون إقاال ت (6

التسمع دعوى املسؤولية بعد إنقضاء ثالث سنوات من تاريخ إكتشاف الفعل الضار وفيما عدا حالتي الغش والتزوير، التسمع  (7

دعوى املسؤولية في جميع األحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إنتهاء السنة املالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ثالث سنوات 

 إلدارة املعني أيهما أبعد. من إنتهاء عضوية عضو مجلس ا

للشركة أن ترفع دعوى املسؤولية على أعضاء مجلس اإلدارة بسبب األخطاء التي تنشأ منها أضرار ملجموع من املساهمين. وتقرير  (8

 من ينوب عن الشركة في مباشرتها.الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين 

قرر للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم ع دعوى املسؤولية املفلكل مساهم الحق في ِر (9

إلحاق ضرر خاص به. وال يجوز للمساهم رفع هذه الدعوى املذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها اليزال قائما. ويجب على 

ِ. لحق بهرر الخاص الذي ضعويض عن الاملساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى، مع قصر حقه على املطالبة بالت

 : ومواءمة األشخاص املادة الخامسة: اإلستقاللية

هنالك مستوى عال من اإلستقاللية في إتخاذ القرارات على مستوى الشركة والذي يمكن تحقيقه، وعلى سبيل  يكوِنيجب أن  (1

املثال ال الحصر الفصل بين واجبات املجلس واإلدارة وتعزيز إستقاللية وظائف الرقابة ) إدارة املراجعة الداخلية، وإدارة الرقابة 

 ملصالح. النظامية وإدارة املخاطر( وتجنب تعارض ا

ينبغي على مجلس اإلدارة اإلستفادة من خدمات األطراف الخارجية املستقلة في التأكد من كفاية وفعالية هيكل وإجراءات  (2

 الحوكمة بالشركة والجوانب الفنية األخرى التي ال يكون ملجلس اإلدارة معرفة جيدة وخبرة فيها. 

يجب أن تتوافر في أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له وأعضاء اإلدارة العليا األمانة والنزاهة والكفاءة واملعرفة والخبرة  (3

في جميع األوقات،  البنك املركزي الالزمة ألداء أدوارهم الخاصة وعليهم اإللتزام بكافة األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن 

، وال يتم تعيينهم إال وفق البنك املركزي عة إلشراف اضت التعيين في املناصب القيادية في املؤسسات املالية الخوباألخص متطلبا

 لتلك املتطلبات. 

ِ

ِ
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 الباب الثاني: حقوق املساهمين:

 الفصل األول: الحقوق العامة: 

 : املعاملة العادلة للمساهمين: السادسة املادة 

 بالعمل على حماية حقوق املساهمين بما يضمن العدالة واملساواة بينهم.يلتزم مجلس إدارة الشركة  ..أأ

 حجب أي حق عنهم.  ميلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشركة بعدم التمييز بين املساهمين املالكين لذات فئة األسهم، وبعد..بب

 ممارسة جميع املساهمين لحقوقهم.  سياساتها الداخلية اإلجراءات الالزمة لضمانالشركة في نظامها األساس و تبين ..جج

 تلتزم الشركة بإتخاذ اإلجراءات املمكنة لتشجيع مساهمي األقلية واملساهمين األفراد على ممارسة دورهم كمساهمين في الشركة. ..دد

من خالل ) على سبيل املثال  العليا بصورة منتظمةللمساهمين الحق بإيصال أرائهم وإستفساراتهم إلى مجلس اإلدارة واإلدارة ..هه

 الجمعية العامة أو  عالقات املستثمرين( 

 : الحقوق املرتبطة باألسهم: السابعةاملادة 

 أو بإصدار أسهم.  (1
ً
 الحصول على نصيبه من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها نقدا

 الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية.  (2

 حضور جمعيات املساهمين واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على قرارتها.  (3

 أحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية. (4
ً
 التصرف في أسهمه وفقا

الشركة  للمساهم الحق باإلستفسار وطلب اإلطالع على دفاتر الشركة ووثائقها، ويشمل ذلك البيانات واملعلومات الخاصة بنشاط (5

وإستراتيجيتها التشغيلية واإلستثمارية بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما 

 التنفيذية. 

 مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس اإلدارة.  (6

ت جمعيات املساهمين وفق الشروط مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية في مواجهتهم والطعن ببطالن قراِر (7

 والقيود في األنظمة ذات العالقة. 

أولوية اإلكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية  (8

 أو إعطاء األولوية لغير املساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة ملصلحة الشركة. 

 قييد أسهمه في سجل املساهمين في الشركة. ت (9

 طلب اإلطالع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األساس ما لم تنشرهما الشركة في موقعها اإللكتروني.  (10

 ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وإنتخابهم.  (11
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 : حصول املساهم على املعلومات: الثامنةاملادة 

املعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير املضللة لتمكين املساهم من ممارسة حقوقه على أكمل يلتزم مجلس اإلدارة بتوفير  (1

 مة املرعية ذات العالقة. ظوجه، وتقدم هذه املعلومات في الوقت املناسب ويجري تحديثها بإنتظام وفق األن

 بمعلومات الشركة التي تتسم بالوضِو ِويلتزم مجلس اإلدارة بأن تكون وسيلة توفير املعلومات فعالة  (2
ً
ح والتفصيل، متضمنة بيانا

 املساهمين دون التمييز بينهم. م ل عليها، وأن يتم توفيرها لعمِويمكن للمساهم الحصِو

 : التواصل مع املساهمين: التاسعةاملادة 

اصل بين الشركة يؤمن مجلس األدارة بأن الفهم  املشترك لألهداف اإلستراتيجية للشركة ومصالحها كمبدأ لتحقيق التِو (1

 واملساهمين. 

 يجب على رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي إطالع بقية أعضاء مجلس اإلدارة على أراء املساهمين ومناقشتها  معهم.  (2

اليجوز ألي من املساهمين التدخل في أعمال مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية للشركة مالم يكن عضوا في املجلس أو اإلدارة  (3

 الختصاصال
ً
 تها أو في الحدود واألوضاع التي يجيزها مجلس اإلدارة. اتنفيذية أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة العادية وفقا

 : الحصول على األرباح: العاشرةاملادة 

النظامي واإلحتياطيات يبين نظام الشركة األساس النسبة التي توزع على املساهمين من األرباح الصافية بعد تجنيب اإلحتياطي  -1

 السياسة التي أعدها مجلس اإلدارة في هذا الشأن.  يتم توزيهعها وفقِو األخرِى

 لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع.  -2
ً
يستحق املساهم حصته في األرباح وفقا

بلغ الشركة هيئة السوق 
ُ
وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت املساهمين في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق. وت

أخير بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك وتدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمين في املكان واملواعيد التي املالية دون ت

 للتعليمات التي تصدرها الجهة املختصة مع مراعاة املوافقة الكتابية املسبقة 
ً
ِللبنك املركزي.يحددها مجلس اإلدارة، وفقا

 :طة بإجتماع الجمعية العامةاملرتبالفصل الثاني: الحقوق 

 :تكوين وإنعقاد الجمعيات العامة:الحادية عشراملادة 

 تمثل جميع املساهمين.(أِ
ً
 صحيحا

ً
 الجمعية العامة املكونة تكوينا

 .في املدينة التي يقع فيها املركز الرئيس للشركةالجمعية العامة  مقر إنعقاد(بِ

واشتراك املساهم في مداوالتها والتصويت على قرارتهـا بواسـطة وسـائل التقنيـة يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين (جِ

 الحديثة بحسب الضوابط التي تضعها الجهة املختصة.

 لألوضـــــاع املنصـــــوص والظـــــروف املنصـــــوص عليهـــــا فـــــي نظـــــام الشـــــركات ولوائحـــــه (دِ
ً
تنعقـــــد الجمعيـــــة العامـــــة العاديـــــة للمســـــاهمين وفقـــــا

 التنفيذية ونظام الشركة األساس. 

 في السنة خالل األشهر الستة التالية إلنتهاء السنة املالية للشركة.  األقلتنعقد الجمعية العامة العادية مرة على (هِ
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 : حق حضور الجمعيات العامة: الثانية عشراملادة 

 كان عدد أسهمه حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين.(أِ
ً
 لكل مساهم أيا

 آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامـة،  (بِ
ً
لكل مساهم يتعذر حضوره أن يوكل عنه شخصا

 اإلجراءات النظامية ووفق ماتنص عليه األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة.  
ً
 ويجب أن يكون التوكيل مستوفيا

 جتماع الجمعية العامة: عشر:  صالحية الدعوة إل  الثالثةاملادة 

 لألوضـــاع املنصـــوص عليهـــا فـــي نظـــام الشـــركات ولوائحـــة التنفيذيـــة ونظـــام (أِ
ً
تنعقـــد الجمعيـــات العامـــة بـــدعوة مـــن مجلـــس اإلدارة وفقـــا

 الشركة األساس. 

أو عــدد مــن  علــى مجلــس اإلدارة أن يــدعو الجمعيــة العامــة العاديــة إلــى اإلجتمــاع إذا طلــب ذلــك مراجــع الحســابات أو  لجنــة املراجعــة(بِ

 % على األقل من رأس املال املدفوع.5املساهمين تمثل ملكيتهم مانسبته 

ـــ يجـــــوِز(جِ ـــاد اذا لــ ـــع الحســـــابات دعـــــوة الجمعيـــــة إلـــــى اإلنعقــ ون يومـــــا مـــــن تـــــاريخ طلـــــب مراجعـــــة م يـــــُدعها مجلـــــس اإلدارة خـــــالل ثالثـــــملراجــ

 . الحسابات

 عشر: اإلعالن عن دعوة الجمعية العامة: الرابعةاملادة 

 علىِووجدول أعمالها قبل  االشركة عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانهتعلن (أِ
ً
 على األقل.  احد وعشرين يوما

تنشـــر الـــدعوة فـــي املوقـــع اإللكترونـــي للســـوق واملوقـــع اإللكترونـــي للشـــركة وفـــي صـــحيفة يوميـــة تـــوزع فـــي املنطقـــة التـــي يكـــون فيهـــا مركـــز (بِ

 الشركة الرئيس.

 يجوز للشركة توجيه الدعوة النعقاد الجمعيات ملساهميها عن طريق وسائل التقنية الحديثة. (جِ

يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في امليعاد املذكور إلى جميع املساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال (دِ

 .إلى هيئة السوق املالية وذلك خالل املدة املحددة للنشر

 عشر: جدول أعمال الجمعية:  الخامسةادة امل

 على مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في اإلعتبار املوضوعات التي يرغب املساهمون في إدراجها. (أِ

إلـى جـدول أعمـال الجمعيـة العامـة  أكثـِر% على األقل مـن أسـهم الشـركة إضـافة موضـوع أو 5الذين يملكون نسبة يجوز للمساهمين (بِ

 عند إعداده. 

لعامـة فـي بنـد مسـتقل، وعـدم الجمـع بـين املوضـوعات يجب إفراد كل موضوع من املوضوعات املدرجة علـى جـدول أعمـال الجمعيـة ا(جِ

 تحت بند واحد.  املختلفة جوهريا

 ة فيها ضمن بند واحد. عدم وضع األعمال والعقود التي يكون ألعضاء املجلس مصلحة مباشر أو غير مباشِر(دِ

عشر   الرابعةيجوز للشركة تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خالل الفترة مابين نشر اإلعالن املشار إليها في الفقرة )أ( من املادة (هِ

 
ً
 املقررة في املادة الثالثة عشر.  لألوضاعوموعد إنعقاد الجمعية العامة، على أن تعلن الشركة ذلك وفقا
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للمســــاهمين مــــن خــــالل املوقــــع اإللكترونــــي للشــــركة واملوقــــع االلكترونــــي للســــوق عنــــد نشــــر الــــدعوة النعقــــاد الجمعيــــة يجــــب أن يتــــاح (وِ

العامــة الحصــول علــى املعلومــات املتعلقــة ببنــود جــدول األعمــال، وبخاصــة تقريــر مجلــس اإلدارة ومراجــع الحســابات والقــوائم املاليــة 

تخاذ قرار مدروس بشأنها. وعلـى الشـركة تحـديث تلـك املعلومـات فـي حـال تعـديل جـدول وتقرير لجنة املراجعة، ولذلك لتمكينهم من إ

 أعمال الجمعية. 

 عشر: حقوق مشاركة املساهمين في الجمعيات العامة:  السادسةاملادة 

يعمـــل مجلـــس اإلدارة علـــى تيســـير مشـــاركة أكبـــر عـــدد مـــن املســـاهمين فـــي إجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة ويـــتم ذلـــك إختيـــار املكـــان والوقـــت (أِ

 املالئمين. 

 إتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة.(بِ

باملسـتندات ويـتم شـرحها بشـكل واضـح بمـا يمكـن املسـاهمين مـن اتخـاذ تكون املوضوعات املعروضة على الجمعية العامة مصـحوبة (جِ

 قراراتهم بناء على معلومات كافية.

في وسائل التقنية الحديثة وفق  إتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين(دِ

 .الضوابط التي تضعها الجهات املختصة

 مهم بالقواعد التي تحكم االجتماعات واجراءات التصويت.إحاطتهم وإعاِل(هِ

يسجل املساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة اسماءهم بمركز الشركة الرئيس قبل الوقـت املحـدد النعقـاد الجمعيـة (وِ

مع بيان عدد األسـهم في سجل خاص يعد لهذا الغرض، ويحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء املساهمين الحاضرين واملمثلين 

التــي فــي حيــازتهم باالصــالة او بالوكالـــة ويكــون لكــل ذي مصــلحة الحـــق بــاالطالع علــى هــذا الكشــف،و يجـــوز التحقــق مــن ذلــك بوســـيلة 

 أخرى إذا نص نظام الشركة على ذلك

 عشر: إدارة جمعية املساهمين:  السابعةاملادة 

اإلدارة أو نائبــــه عنــــد غيابــــه أو مــــن ينتدبــــه مجلــــس اإلدارة مــــن بــــين  يــــرأس إجتماعــــات الجمعيــــات العامــــة للمســــاهمين رئــــيس مجلــــس(أِ

 أعضائه في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه. 

يلتــزم رئــيس الجميعـــة بإتاحــة الفرصــة للمســـاهمين للمشــاركة الفعالــة والتصـــويت فــي إجتماعــات الجمعيـــة العامــة، وتجنــب وضـــع أي (بِ

 إستخدام حق التصويت الجمعيات أِوإجراء يؤدي إلى إعاقة حضور 

لكـــل مســـاهم الحـــق فـــي مناقشـــة املوضـــوعات املدرجـــة فـــي جـــدول أعمـــال الجمعيـــة العامـــة وتوجيـــه األســـئلة بشـــأنها إلـــى أعضـــاء مجلـــس (جِ

وإذا رأى املســـاهم أن ركة للضــرر، اإلدارة ومراجــع الحســابات. ويجــب اإلجابــة عــن هــذه األســـئلة بالقــدر الــذي ال يعــرض مصــلحة الشــ

. الرد على سؤاله
ً
 غير مقنع، احتكم إلى الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن نافذا
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 عشر : حقوق التصويت في الجمعيات الثامنةاملادة 

التصويت حقا أساسيا للمساهم ال يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وتتجنب الشركة وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق (ِأ

التصويت وتيسيره، ويجوز إستخدام التصويت عن بعد وفق الضوابط التي تضعها  املساهم لحقه في التصويت، وتسهل ممارسة

 الجهة املختصة.

 يجب إستخدام التصويت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.(ِب

 ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من املسؤولية عن إدارة(ِت

 .الشركة أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم

 عشر : محضر الجمعيات: التاسعةاملادة 

يحرر باجتماع الجمعية العامة محضر يتضمن عدد املساهمين الحاضرين أو املمثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو (أِ

ذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشة التي الوكالة وعدد األصوات املقررة لها والقرارات التي اتخ

دارت في االجتماع، وتدون املحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع 

 األصوات.

 .يحق للمساهمين اإلطالع على محضر إجتماع الجمعية العامة(بِ

 ، خالل عشرة أيام من تاريخ عقد اإلجتماع. ن محضر اإلجتماعيتعين على الشركة تزويد الهيئة بنسخة م (جِ

 للضــوابط التــي  –تقــوم الشــركة بــاإلعالن للجمهــور وإشــعار الهيئــة والســوق وفــق سياســة اإلفصــاح املعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة (دِ
ً
وفقــا

ِها. بنتائج الجمعية العامة فور إنتهائ –ددها الهيئة تح

 النصاب القانوني إلنعقاد الجمعيات العامة:: العشروناملادة 

 أوال: الجمعية العامة العادية: 

 إذا حضره مساهمون يمثلون )ربع( رأس مال الشركة على األقل.(أِ
ً
 يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا

 التالية لالجتماع السابق. (بِ
ً
إذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما

 من هذه الالئحة.  الرابعة عشِروتنشر هذه الدعوة بالطريقة املنصوص عليها في املادة 

املدة املحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة ومع ذلك يجوز أن ُيعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء (جِ

 كان 
ً
 أيا

ً
لعقد االجتماع األول ما ُيفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع، وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا

 عدد األسهم املمثلة فيه

 كان عد(دِ
ً
 أيا

ً
 د األسهم املمثلة فيهفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا

ِثانيا: الجمعية العامة غير العادية: 

 إذا حضره مساهمون يمثلون )نصف( رأس مال الشركة على األقل.(أِ
ً
 يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا
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عشر  الرابعةإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان، بنفس األوضاع املنصوص عليها في املادة (بِ

 من هذه الالئحة.

 يجوز أن ُيعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع(جِ

 األول ما ُيفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع.

 إذا حضره عدد من املساهمين يمثلون )ربع( رأس املال على األقل.(دِ
ً
 في جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا

في املادة صوص عليها إذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها املن(هِ

 كان عدد األسهم املمثلة فيه، بعد موافقة الجهات املختصة.الثالثة عشر من هذه الالئحة
ً
 أيا

ً
 ، ويكون االجتماع الثالث صحيحا

 : قرارات الجمعيات:الحادية والعشروناملادة 

در قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيها، وتص

ثل لالسهم املمثلة في االجتماع ومع ذلك فإنه إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم مزايا خاصة لزمت موافقة أغلبية املكتتبين باألسهم التي تم

وتصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية )ثلثي( األسهم املذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به املستفيدون من املزايا الخاصة، 

 بزيادة أو بتخفيض رأس املال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل 
ً
املدة ثلثي األسهم املمثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقا

 إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة في املحددة في نظامها أو بإدماجها في شركة أو في مؤسسة أخرى فال يكون القرار ص
ً
حيحا

ِاالجتماع.

 والعشرون:  إختصاصات الجمعية العامة غير العادية:  الثانية املادة 

باإلختصاصات املقررة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية والئحة حوكمة الشركات ونظام الشركة  تختص الجمعية العامة غير العادية

ِ األساس ومنها على سبيل املثال ال الحصر مايلي:

.(أِ
ً
 بتعديل نظام الشركة األساس، باستثناء األحكام املحظور عليها تعديلها نظاما

ِ -ةبعد موافقة الجهات املختص–زيادة رأس مال الشركة  (بِ
ً
 وبشرط أن يكون رأس املال قد دفع كامال

يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس املال مقابل حصص نقدية أو (جِ

 إعطاء األولوية لغير املساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة ملصلحة الشركة.

على أن ال يقل رأس املال املدفوع -بعد موافقة الجهات املختصة-اجة الشركة أو إذا منيت بخسائرتخفيض رأس املال إذا زاد على ح(دِ

 ( مئة مليون ريال ووفق األوضاع املقررة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. 100لشركة التأمين بعد تخفيض رأس املال عن )

مور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات في اأِل(هِ

ِواألوضاع املقررة للجمعية العامة العادية.
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 والعشرون:  إختصاصات الجمعية العامة العادية:  الثالثةاملادة 

وفق  األمور املتعلقة بشئون الشركةفيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع 

ِمايلي:سبيل املثال ال الحصر ، ومنها اإلختصاصات املنصوص عليها في األنظمة واللوائح ذات العالقة ونظام الشركة األساس

 تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم. (أِ

الترخيص في أن يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وذلك (بِ

ل على ترخيص ِو، والتعد من قبل املصلحة املباشرة وغير املباشرة التي يجب الحصنظام الشركات ولوائحه التنفيذيةوفق أحكام 

شخصية اذا تمت بنفس األوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع اللتي تتم لتلبية االحتياجات الجمعية العامة األعمال والعقود ا

 عموم املتعاقدين واملتعاملين وكانت من ضمن نشاط الشركة املعتاد.

الترخيص باشتراك عضو مجلس اإلدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي (جِ

 تزاوله، وفق أحكام نظام الشركة ولوائحه التنفيذية

 ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. (دِ
ً
 تشكيل لجنة املراجعة وفقا

مراقبة إلتزام أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة ونظام الشركة (هِ

الفتهم لتلك األحكام أو إساءتهم تدبير أمور الشركة، وتحديد املسؤولية املترتبة على ذلك، األساس، وفحص أي ضرر ينشأ عن مخ

 لنظام الشركا
ً
 ولوائحه التنفيذية.  توإتخاذ ماتراه مناسبة في هذا الشأن وفقا

 املوافقة على القوائم املالية للشركة. (وِ

 املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة. (زِ

 البت في إقتراحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية. (حِ

 ، واملوافقة على تقاريرهم.  وتغييرهمتعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، (طِ

 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلداة (يِ

ماجاوز من هذا النسبة على  توزيعة املدفوع، وتقرير %( من رأس مال الشرك30وقف تجنيب احتياطي الشركة النظامي متى مابلغ )(كِ

 صافية. 
ً
 مساهمي الشركة في السنوات املالية التي التحقق الشركة فيها أرباحا

 .ترخيص األعمال والعقود(لِ

ِأوال: تفويض الجمعية العامة بترخيص األعمال والعقود إلى مجلس إدارة الشركة:  

مجلس إدارة الشركة لترخيص األعمال والعقود التي تتم  لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس اإلدارة  فيها  للجمعية العامة تفويض

 مصلحة مباشر و غير مباشرة. وفق ماتنص عليه األنظمة واللوائح ذات العالقة وذلك وفق التفصيل التالي:

 آلخر 1ة املالية أقل من يكون إجمالي مبلغ العمل أو العقد أو مجموع األعمال والعقود خالل السن(أِ)
ً
% من إيرادات الشركة وفقا

 ماليين ريال سعودي.  10قوائم مالية مراجعة على أن يكون أقل من 
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 أن يقع ضمن نشاط الشركة املعتاد.(بِ)

 تفضيلية لعضو مجلس اإلدارة وأن تكون بنفس األوضاع والشروط التي تتبعها الشركة (جِ)
ً
أن اليتضمن العمل أو العقد شروطا

 ما املتعاملين واملتعاقدين. مع عمِو

منهي لصالح  صأن اليكون العمل أو العقد من ضمن األعمال والعقود االستشارية التي يقوم بها عضو املجلس بموجب ترخي(دِ)

 الشركة. 

تكون مدة التفويض بحد أقص ى سنة واحدة تبدأ من تاريخ موافقة الجمعية  العامة العادية على تفويض صالحيتها الواردة في (هِ)

من املادة الحادية والسبعون من نظام الشركة إلى مجلس إدارة الشركة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة  1الفقرة 

 املفوض، أيهما أسبق

 يحضر على أي من أعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند التفويض او بند إلغاء التفويض في الجمعية العامة. (وِ)

ِمن الجمعية العامة: ثانيا: ترخيص األعمال والعقود 

أوال( أو في حال عدم انطباق شروط منح  –في حال عدم قيام الجمعية العامة بتفويض صالحية الترخيص الواردة في الفقرة  ) ل 

الترخيص، فإنه يجب الحصول على الترخيص من الجمعية العامة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس 

ِلحة مباشرة أو غير مباشرة.اإلدارة مص

ِثالثا: رفض منح الترخيص:

إذا رفض مجلس اإلدارة منح الترخيص، على عضو مجلس اإلدارة تقديم استقالته خالل مهلة يحددها مجلس اإلدارة وإال عدت (ِأ

بل مجلس عضويته في املجلس منتهية مالم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو توفيق أوضاعه قبل انقضاء املهلة امل حددة من ق 

 اإلدارة. 

الجمعية العامة منح الترخيص فعلى عضو مجلس اإلدارة تقديم استقالته خالل مهلة تحددها الجمعية العامة،  تأما إذا رفض(ِب

وإال عدت عضويته في املجلس منتهية مالم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو توفيق أوضاعه قبل انقضاء املهلة املحددة من 

بل الجمعية العامة.    ق 

ِ

ِ
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 س اإلدارة.الباب الثالث: مجل

 الفصل األول: تشكيل مجلس اإلدارة: 

 والعشرون: إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة:  الرابعةاملادة 

تكون إجراءات ترشيح وإختيار وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة وفق السياسة الخاصة بذلك واملعتمدة من الجمعية العامة  (1

  -سياسة وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة  –للمساهمين. 

على املرشحين، تعلن الشركة في املوقع اإللكتروني للسوق معلومات عن املرشحين البنك املركزي بعد الحصول على عدم ممانعة  (2

 لخبرات 
ً
لعضوية مجلس اإلدارة عن نشر أو توجيه الدعوة إلنعقاد الجمعية العامة، على أن تتضمن تلك املعلومات وصفا

لشركة أن توفر نسخة من هذه املعلومات في املرشحين ومؤهالتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وكما على ا

 مركزها الرئيس وموقعها اإللكتروني. 

تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة للمدة املنصوص عليها في نظام الشركة األساس واملحددة بثالث سنوات، ويجوز  (3

 دائما إعادة إنتخابهم مالم ينص نظام الشركة األساس عل غير ذلك. 

 م التصويت التراكمي في إنتخاب مجلس اإلدارة، بحيث اليجوز إستخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة. يجب إستخدا (4

( 2يقتصر التصويت في الجمعية العامة على املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم وفق الفقرة ) (5

 من هذه املادة. 

انضمامهم الى املجلس لبرنامج تعريفي و أن يـزود كـل عضـو بخطـاب تعيـين يحـدد مهامـه  يجب أن يخضع أعضاء مجلس االداره عند (6

 و مسؤلياته باالضافه الى معلومات شامله عن اعمال الشركة و خططها االستراتيجية و عن االنظمة و اللوائح ذات العالقه.

 والعشرون: تشكيل مجلس اإلدارة: الخامسةاملادة 

 وال يقل عن )11عدد أعضاء مجلس اإلدارة على أال يزيد عن )يحدد نظام الشركة األساس (أِ)
ً
 ( أعضاء بصفة مستمرة.5( عضوا

 من األعضاء املستقلين. وفي جميع األحوال ال يجوز أن يقل عدد أعضاء (بِ)
ً
 مناسبا

ً
يجب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثال

 املجلس املستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء املجلس. 

 أغلبية أعضاء املجلس من األعضاء غير التنفيذين.يجب أن تكون (جِ)

ِيجب أن يتمتع املجلس بشكل عام بتنوع من حيث املؤهالت واملعرفة والخبرة واملهارات في مختلف مجاالت أعمال الشركة. (دِ)

 والعشرون: شروط ومعايير عضوية مجلس اإلدارة.  السادسةاملادة 

املؤهالت واملعرفة والخبرة واملهارة والنزاهة واإلستقالل للقيام بدوره ومسئولياته يجب أن يحظى كل عضو بمستوى مالئم من (أِ)

 بشكل فعال.
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يراعى أن يتوافر لدى األعضاء بشكل عام الكفاءة، بعد النظر، املنظور االستراتيجي، التصور اإلداري الجيد، القدرة على اإلدارة (بِ)

 ومعرفة بأعمال الشركة ونشاطاتها بصفة خاصة. واإلشراف، اإلحاطة بالجوانب القانونية واملالية ،

يراعى أن يتوافر في عضو مجلس اإلدارة املهارات القيادية التي تؤهله ملنح صالحيات بما يؤدي إلى تحفيز األداء وتطبيق أفضل (جِ)

 املمارسات في مجال اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق املهنية.

 س اإلدارة مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.يراعى ان أن اليكون لدى عضو مجل(دِ)

 يشترط أال يشغل عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد. (هِ)

 في مجلس إدارة شركة تأمين و/أو إعادة تأمين محلية اخرى أو (وِ)
ً
أحد اللجان اليجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

 املنبثقة عنه أو أن يشغل أحد املناسب القيادية في تلك الشركات.

أن يرشح لعضوية مجلس اإلدارة كل من شغل نفس املركز في  السعودي البنك املركزي ال يجوز إال بموافقة كتابية مسبقة من (زِ)

 .شركة صفيت أو تم عزله من نفس املركز في شركة أخرِى

ه لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس والجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض املصالح على من يرغب في ترشيح نفس(حِ)

وفق اإلجراءات املقررة من الهيئة وتشمل: وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي 

 فسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط التي تزاوله. يرغب في الترشح ملجلس ادارتها، وإشتراكه في عمل من شأنه منا

 يجوز للشركة أن تحدد كتابة املؤهالت والخبرات واملهارات الواجب توفرها في األعضاء.(طِ)

 تبذل الشركة العناية الواجبة بالتأكد عن مدى توفر املعايير املعتمدة في األعضاء الحاليين و/أو الجدد.(يِ)

 والعشرون: تعيين رئيس املجلس ونائب الرئيس: املادة السابعة  

ِمن بين أعضائه  - البنك املركزي بعد الحصول على عدم ممانعة  –يعين املجلس 
ً
 منتدبا

ً
 للرئيس، ويجوز له أن يعين عضوا

ً
 ونائبا

ً
 رئيسا

 والعشرون: إنتهاء العضوية: الثامنة املادة 

 اإلدارة في الحاالت التالية:تنتهي عضوية مجلس  -1

 إنتهاء دورة املجلس. (أِ)

 إستقالة عضو مجلس اإلدارة(بِ)

 عضو مجلس اإلدارة. ةوفا(جِ)

 اإلصابة بمرض عقلي أو إعاقة جسدية قد تؤدي إلى عدم قدرة العضو على القيام بدوره على أكمل وجه. (دِ)

 الحكم بإشهار إفالس العضو أو إعساره أو طلب أجراء تسوية مع دائنيه أو توقفه عن دفع ديونه. (هِ)

 بإرتكابة عمل مخل بالشرف واألمانة أو بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في اململكة العربية السعودية أو في أي بلد أخر. اإلدانة (وِ)

 إخالل عضو مجلس اإلدارة بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية. (زِ)
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 ي ممارسة مسئوليته بموجب حكم أي من األنظمة النافذة في اململكة العربية السعودية. عدم صالحية العضو لإلستمرار ف(حِ)

يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء املجلس أو بعضهم ولو نص نظام الشركة األساس على خالف ذلك (طِ)

 دون إخالل بحق من ُعزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب. 

من يتغيب من أعضائه عن حضور ثالث إجتماعات إنهاء عضوية  –بناء على توصية مجلس اإلدارة  –يجوز للجمعية العامة (يِ)

 متتالية للمجلس دون عذر مشروع. 

( أيام عمل من تاريخ اإلستقالة 5عند إستقالة أي عضو  أو إنهاء عضويته خالل ) السعودي البنك املركزي يجب على الشركة إبالغ  -2

 أو اإلنهاء.

 عند إنتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة بإحدى طرق إنتهاء ا -3
ً
لعضوية، على الشركة أن تشعر  هيئة السوق املالية والسوق فورا

 مع بيان األسباب التي دعت إلى ذلك.

إذا إستقال عضو مجلس اإلدارة، وكان لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس اإلدارة،  -4

 .ويجب عرض هذا البيان على مجلس اإلدارة. 

 التاسعة والعشرون: املركز الشاغر في املجلس:املادة 

ِ–في حال شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة، كان للمجلس أن يعين (أِ)
ً
 في املركز الشاغر ممن يتوافر فيهم الخبرة  -مؤقتا

ً
عضوا

في الجمعية ودون النظر للترتيب في الحصول على األصوات  السعودي البنك املركزي الكافية وبعد الحصول على عدم ممانعة 

( خمسة أيام عمل من 5العامة التي تم انتخاب مجلس اإلدارة من خاللها، ويجب أن تبلغ بذلك هيئة السوق املالية خالل خمسة )

 تاريخ التعيين وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

هة املختصة دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد في حال نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى يجوز بقرار من الج(بِ)

ِلصحة انعقاده.

 : األعضاء املستقلين: الثالثون املادة 

 على ممارسة مهامة وإبداء أرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحي(أِ
ً
اد، يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة املستقل قادرا

 التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة.  ةوبما يعين املجلس على اتخاذ القرارات السليم

والتأكد من عدم وجود عالقة أو ظروف تؤثر أو يمكن أن  ضِويقوم مجلس اإلدارة بإجراء تقييم سنوي ملدى تحقق اسقاللية الع(بِ

 تؤثر فيه. 

في املادة  -العضو املستقل  -يتنافى مع اإلستقالل الالزم توافره في العضو املستقل عوارض اإلستقالل املنصوص عليها في تعريف (جِ

 الثانية من هذه الالئحة. 

املهام  ومع مراعاة ماورد في املادة الحادية والثالثين من هذه الالئحة على عضو مجلس اإلدارة املستقل املشاركة بفعالية في أداء(دِ

 التالية: 

 إبداء الرأي املستقل في املسائل اإلستراتيجية، وسياسات الشركة، وأدائها، وتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية.  -1

 ساهميها وتقديمها عند حصول أي تعارض في املصالح. مالتحقق من مراعاة مصالح الشركة ِو -2
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 اإلشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة، ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية.  -3

 الحرص على حضور إجتماعات التي تتخذ فيها قرارات مهمة وجوهرية في وضع الشركة.  -4

 مجلس اإلدارة :  ومهام  : مسؤولية  ودور لثانيالفصل ا

 اإلدارة:  مجلسسؤوليات مواجبات و : الحادية والثالثون املادة 

يمثل مجلس اإلدارة جميع املساهمين، وعليه بذل واجبي العناية والوالء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها (أِ)

 وتعظيم قيمها. 

 ضمان حماية مصالح املؤمن لهم في جميع األوقات.(بِ)

عناية واالهتمام بمصالح الشركة واملساهمين وتقديمها يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بمادئ الصدق واألمانة والوالء وال(جِ)

 .على مصلحته الشخصية

يجب ان يؤدي مجلس اإلدارة مهامه بمسؤولية وحسن نيه وجديه واهتمام وان تكون قراراته مبنيه على معلومات وافيه من اإلدارة (دِ)

ِالتنفيذية، أو أي مصدر موثوق أخر.

 تحديــــد الصــــالحيات التــــي يفوضــــها لــــإلدارة التنفيذيــــة، وإجــــراءات ومــــدةإعتمــــاد سياســــة مكتوبــــة وتفصــــيلية ب يجــــب علــــى املجلــــس(هِ)

التفويض، كما يحدد املوضوعات التي يحتفظ بصالحية البت فيها، وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارساتها للصالحيات 

 .املفوضة

ـــ(وِ) ــ ـــس إعتمــــــاد السياســــــة الداخليـ ــــى املجلـــ ــــي ذلــــــك تحديــــــد املهــــــام واالختصاصــــــات يجــــــب علــ ـــا فــ ـــا، بمـــ ـــل الشــــــركة وتطويرهـــ ــــة بعمـــ ة املتعلقــ

 واملسؤوليات املوكولة إلى املستويات التنظيمية املختلفة. 

ِيجب على املجلس تحديد املوضوعات التي يحفتظ بصالحية البت فيها. (زِ)

الجوانــب املاليــة والقانونيــة  لشــركة وبخاصــةيجــب علــى املجلــس التأكــد مــن وضــع إجــراءات لتعريــف أعضــاء املجلــس الجــدد بعمــل ا(حِ)

 عن تدريبهم إن لزم األمر
ً
ِ.فضال

بوجـه عـام وألعضـاء مجلـس  يجـب علـى املجلـس التأكـد مـن تـوفير الشـركة معلومـات وافيـة عـن شـؤونها لجميـع أعضـاء مجلـس اإلدارة(طِ)

 .ماتهم بكفايةالقيام بواجباتهم ومه اإلدارة غير التنفيذيين بوجه خاص، وذلك من أجل تمكينهم من

 اإلرتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بالشركة والتأكد من االلتزام باألنظمة واللوائح ذات العالقة. (يِ)

 عن تعزيز ث(كِ)
ً
 فة الحوكمة في الشركة واعتماد معايير أخالقية عالية. قايعتبر  مجلس اإلدارة مسؤوال

 أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض إختصاصه. و ذتقع على عاتق مجلس إدارة الشركة املسؤولية عن أعمالها وإ(لِ)
ً
في فوض لجانا

 األحوال ال يجوز ملجلس اإلدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد املدة.  جميع

 عن أي تأثير خارجي سواء من داخل الشركة أو خارجها. كما يجب عليهم (مِ)
ً
يجب أن يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بأداء واجباتهم بعيدا

 لحهم الشخصية أو مصالح من يمثلون على مصالح الشركة واملساهمين وغيرهم من أصحاب املصالح. عدم تقديم مصا
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يجب على مجلس اإلدارة منح الصالحيات الالزمة للجنة املراجعة للتحقق من أي مسألة ضمن اختصاصها والتأكد من إستقاللية (نِ)

ات التي تحتاجها للقيام بأعمالها. كما يجب أن يتخذ املجلس جميع وظيفة املراجعة الداخلية وتمكنها من اإلطالع على جميع املعلوم

 التدابير الضرورية للتأكد من استجابة االدارة العليا الستفسارات املراجعيين الداخليين. 

 يجب أن يكون لدى أعضاء املجلس مستوى متناسب من القدر على التأثير في القرارات التي يتم إتخاذها. (سِ)

ملجلس ولجانه اإلفصاح عن املعلومات السرية التي حصلوا عليها كجزء من ممارستهم ملسئولياتهم إلى يحظر على أعضاء ا(عِ)

املساهمين أو العامة خارج نطاق إجتماعات الجمعية العامة، أو أن يستعملوا أي من هذه املعلومات لتحقيق منفعة شخصية أو 

 ربح خاص. 

 يات مجلس اإلدارة: : مهام وصالحاملادة الثانية والثالثون املادة 

مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق غرضها، كما يكون له في 

 أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة 
ً
بما ال يتعارض مع األنظمة واللوائح  –حدود اختصاصه أن يفوض واحدا

ِويدخل ضمن مهام املجلس وإختصاصته مايلي:  -قةذات العال

 أوال: املهام اإلستراتيجية وتشمل مايلي: 

 القيادة اإلستراتيجية للشركة ووضع األهداف وصياغة الخطط اإلستراتيجية.  (1

 ا بشكل دوريومراجعته للشركة واالشراف على تنفيذها والعمليات الرئيسية اعتماد التوجيهات االستراتيجية واألهداف الرئيسية (2

 ومن ذلك:

ِوضع االستراتيجية الشاملة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة املخاطرة ومراجعة توجيهها.(أ)

ِتحديد الهيكل الرأسمالي االمثل للشركة واستراتيجيتها واهدافها املالية واقرار امليزانيات السنوية.(ب)

ِلتصرف بها.اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية، وتملك االصول وا(ج)

ِوضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل بالشركة.(د)

 املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية بالشركة واعتمادها.(ه)

 اإلشراف على اإلدارة العليا ومراقبة أداء الشركة مقارنة بأهداف األداء التي يحددها املجلس. (و)

ِالتحقق من توافر املوارد البشرية املالية والالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسيية. (ز)

إختيار وتغيير املوظفيين التنفيذيين في املراكز الرئيسية ) عند الحاجة(، والتأكد من أن الشركة لديها سياسة مناسبة إلحالل بديل  (3

 مناسب. 

 ف التعرف على نقاط القوة في الشركة وتطويرها وتعميقها ونقاط الضعف ومعالجتها.إجراء الدراسات اإلستراتيجية للشركة بهد (4

 ثانيا: املهام التشغيلية والتنظيمية: 

ِاإلشراف على تطبيق وتنفيذ القوانين واألنظمة واإلجراءات التي تصدر عن الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العالقة. .1

ِعليه ومراقبة مدى فعاليته وتعديله عند الحاجة.وضع نظام حوكمة للشركة واالشراف العام  .2

 -بما يتفق مع األنظمة واللوائح ذات العالقة  –إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة لعضوية مجلس اإلدارة  .3

 ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية لها. 
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 ذلك: وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واالشراف العام عليها، ومن .4

وضـــــع سياســـــة مكتوبـــــه تـــــنظم تعـــــارض املصـــــالح ومعالجـــــة حـــــاالت التعـــــارض املحتملـــــة لكـــــل مـــــن أعضـــــاء مجلـــــس اإلدارة واإلدارة (أِ

التنفيذيــــة واملســــاهمين ويشــــمل ذلــــك إســــاءة اســــتخدام اصــــول الشــــركة ومرافقهــــا، وإســــاءة التصــــرف النــــاتج عــــن التعــــامالت مــــع 

 اإلطراف ذوي العالقة.

 املالية واملحاسبية بما في ذلك االنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية. التأكد من سالمة االنظمة(بِ

التأكـــد مـــن تطبيـــق أنظمـــة رقابيـــة مناســـبة إلدارة املخـــاطر وذلـــك مـــن خـــالل تحديـــد التصـــور العـــام عـــن املخـــاطر التـــي قـــد تواجـــه (جِ

 الشركة وطرحها بشفافية على أعلى املستويات.

 ات الرقابة الداخلية بالشركة.املراجعة السنوية الفاعلية إلجراء(دِ

وضع السياسات واالجراءات التي تضمن احترام الشـركة لالنظمـة واللـوائح والتزامهـا باإلفصـاح عـن املعلومـات الجوهريـة للمسـاهمين  .5

 واصحاب املصالح االخرين، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها. 

 تتناسب وحجم اإلستثمار ونشاط التأمين في اململكة. نميتها بمعدالت مقبولةالعمل على تحقيق األرباح وت .6

 اإلشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعالقاتها املالية واإلئتمانية مع الغير.  .7

 إعداد القوائم املالية األولية والسنوية للشركة وإعتمادها قبل نشرها.  .8

 قبل نشره.  عتمادهإعداد تقرير مجلس اإلدارة وا .9

 ضمان دقة وسالمة البيانات واملعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات وأنظمة اإلفصاح املعمول بها.  .10

إرســـاء قنــــوات إتصــــال فعالــــة تتــــيح للمســــاهمين اإلطــــالع لشــــكل مســــتمر ودوري علــــى أوجــــه األنشــــطة املختلفــــة للشــــركة وأي تطــــورات  .11

 جوهرية.

املصـالح مـن اجـل حمـايتهم وحفـظ حقـوقهم وعلـى وجـه الخصـوص يجـب ان تغطـي وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع اصحاب  .12

 هذه السياسة ما يلي:

ِآليات تعويض اصحاب املصالح في حالة انتهاك حقوقهم.(أِ)

ِآليات لتسوية الشكاوي او الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب املصالح.(بِ)

ِسرية املعلومات املتعلقة بهم.آليات إقامة عالقات جيدة مع العمالء واملحافظة على (جِ)

ِقواعد السلوك املنهي للمديرين والعاملين في الشركة ووضع آليات مراقبة االلتزام بها.(دِ)

 مساهمات الشركة االجتماعية في خدمة املجتمع.(هِ)

 تشكيل اللجان املنبثقة عنه وفق األنظمة واللوائح ذات العالقة.  .13

واضـــيع املنصـــوص عليهـــا فـــي نظـــام الشـــركات ولـــوائح التنفيذيـــة واألنظمـــة واللـــوائح ذات اإلقتـــراح للجمعيـــات العامـــة بمـــا يـــراه حيـــال امل .14

 العالقة. 

علــــى املجلــــس فــــي بدايــــة كــــل عــــام وضــــع جــــدول زمنــــي محــــدد لتلقــــي التقــــارير مــــن اللجــــان املعنيــــة ومــــن مراقبــــي الحســــابات الــــداخليين  .15

ســليمة ومتفقــة مــع السياســة الداخليــة املعتمــدة، بمــا فــي ذلــك  والخــارجيين وأن يتأكــد مــن أن آليــة جمــع التقــارير وإعــدادها وتقــديمها

 إعداد املعلومات املهمة وعرضها على املجلس في أوقاتها املحددة. 

 ممارسة الصالحيات املنصوص عليها في نظام الشركة األساس.  .16

ِثالثا: اإلشراف على اإلدارة التنفيذية: 
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كولــة يتــولى مجلــس اإلدارة تشــكيل اإلدارة التنفيذيــة للشــركة، وتنظــيم كيفيــة عملهــا، والرقابــة واإلشــراف عليهــا، والتحقــق مــن إدائهــا املهــام املِو

ِإليها وعليه في سبيل ذلك: 

 وضع السياسات اإلدارية و املالية الالزمة.  -1

 منه. التحقق من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات املعتمدة  -2

 ، واإلشراف على أعماله.البنك املركزِياختيار الرئيس التنفيذي للشركة وتعيينه بعد الحصول على عدم ممانعة  -3

عقد اجتماعات دورية مع اإلدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعتريه من معوقات ومشاكل واستعراض ومناقشة املعلومات  -4

 عام.املهمة بشأن نشاط الشركة والقطاع بشكل 

 مع أهداف الشركة وإستراتيجيتها. متنسجِووضع معايير أداء اإلدارة التنفيذية  -5

 مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية وتقويمه. -6

 وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة.  -7

 إلتزامات عضو مجلس اإلدارة مهام و  والثالثون: الثالثةاملادة 

ِوالتي منها على سبيل املثال ال الحصر ما يلي:  بمجلس اإلدارةيلتزم عضو املجلس بجميع االلتزامات املترتبة على عضويته 

الحـــرص علـــى حضـــور اجتماعـــات املجلـــس والجمعيـــة العامـــة وعـــدم التغيـــب عنهـــا إال لعـــذر مشـــروع يخطـــر بـــه رئـــيس املجلـــس (أِ)

 أو ألسباب طارئة. بشكل دائم ومنتظم..
ً
 مسبقا

 لعمل بناء على معلومات كاملة، وبحسن نية، مع بذل العناية واالهتمام الالزمين ملصلحة الشركة واملساهمين كافة. ا(بِ)

ِتنمية معارفه  في مجال أنشطة الشركة وفي املجاالت املالية والتجارية والتأمين وأي مجال ذو صلة.(جِ)

 أهدافها.املشاركة الفعالة مع أعضاء املجلس لحسن إدارة الشركة وتحقيق (دِ)

 مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة. (هِ)

 التحقق من سالمة ونزاهة القوائم واملعلومات املالية للشركة. (وِ)

ِالتحقق من أن الرقابة املالية ونظام إدارة املخاطر في الشركة قوية. (زِ)

ِاملساهمة في إعداد خطط وبرامج ومشروعات الشركة ومتابعته.(حِ)

واالختصاصــــات املنصــــوص عليهــــا فــــي هــــذا الالئحــــة والخاصــــة بــــرئيس املجلــــس ونائبــــه فــــي حالــــة تــــولى القيــــام بجميــــع الواجبــــات (طِ)

 من هذه املناصب.
ً
 العضو أيا

 ا مجلس اإلدارة قبل إبداء الرأي بشأنهاهدراسة وتحليل املعلومات ذات الصلة باملوضوعات التي ينظر في(يِ)

 في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم. أيإبداء الِر(كِ)

فـــي األعمـــال والعقـــود التـــي تـــتم  –مباشـــر كانـــت أم غيـــر مباشـــرة  -إبـــالغ مجلـــس اإلدارة بشـــكل كامـــل وفـــوري بـــأي مصـــلحه لـــه  (لِ)

لحساب الشركة، وأن يتضمن ذلك اإلبالغ طبيعة تلك املصلحة وحـدودها وأسـماء أي أشـخاص معنيـين بهـا، والفائـد املتوقـع 

املصلحة سواء أكانت تلـك الفائـد ماليـة أم غيـر ماليـة، وعلـى ذلـك العضـو  الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك

 ألحكـــــام نظـــــام الشـــــركات ونظـــــام الســـــوق املاليـــــة 
ً
عــــدم املشـــــاركة فـــــي التصـــــويت علـــــى أي قـــــرار يصـــــدر بشـــــأن ذلـــــك، وذلـــــك وفقـــــا

 ولوائحهما التنفيذية. 
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في أي أعمال من شأنها منافسة الشركة، أو  –اشرة املباشرة أو غير املب –إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بمشاركته (مِ)

 ألاحكـــان نظـــام الشـــركات  –بمناســته الشـــركة بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر 
ً
فـــي أحـــد فـــروع النشـــاط الـــذي تزاولـــه، وذلـــك وفقـــا

ِ. يةالتنفيذا ونظام السوق املالية ولوائحهم

بـــاملجلس بخـــالف مـــا هـــو مقـــرر لـــه بموجـــب األنظمـــة  عـــدم املطالبـــة بأيـــة رواتـــب أو مكافـــآت أو امتيـــازات ماليـــة لقـــاء عضـــويته(نِ)

ِواللوائح ذات العالقة ونظام الشركة األساس 

 املحافظة على أسرار الشركة وعدم إفشائها.(سِ)

يجــــب علــــى عضــــو مجلــــس اإلدارة اإلســــتقالة مــــن العضــــوية فــــي حــــال عــــدم تمكنــــه مــــن الوفــــاء بمهامــــه فــــي املجلــــس علــــى الوجــــه (عِ)

 األكمل.

 الفصل بين املناصب:  ن: املادة الرابعة والثالثو 

 اليجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة بما في ذلك العضو املنتدب.  -1

رئيس املجلس مع  مسؤولياتيجب الفصل بين دور رئيس املجلس والرئيس التنفيذي وال يجوز دمجها، ويجب أن ال تتداخل  -2

 الرئيس التنفيذي. مسؤوليات

ِوفي جميع األحوال اليجوز أن ينفرد شخص بالسلطة املطلقة إلتخاذ القرارات في الشركة.  -3

 والثالثون: مهام رئيس مجلس اإلدارة:  الخامسةاملادة 

كأحد  واجباتهؤولياته ِومسؤوليات رئيس املجلس، إلى جانب مسدون اإلخالل بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، تشمل واجبات  ِو

ِاألعضاء، مايلي: 

، وترأس إجتماعات ءتنظيم أعمال املجلس بما في ذلك وضع جداول أعمال اإلجتماعات بالتشاور مع الرئيس التنفيذي واألعضا -1

 املجلس، واإلشراف على تزويد املجلس باملعلومات والتقاير التي يحتاجها. 

 كل فعال وفي الوقت املناسب. التحقق من قيام املجلس بمناقشة جميع املسائل األساسية بش -2

 تمثيل الشركة أمام الجهات القضئية واإلشراف على العالقات بين املجلس والجهات الداخلية والخارجية األخرى.  -3

 دعم جهود مجلس اإلدارة في اإلرتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بالشركة والتأكد من اإللتزام باألنظمة واللوائح ذات العالقة. -4

 قنوات للتواصل الفعلي مع املساهمين وإيصال أرائهم.ضمان وجود  -5

 تشجيع وتنمية العمل بروح الفريق بين أعضاء املجلس من خالل العمل على : -6

 اإلبتعاد عن املنازعات والخالفات الشخصية والعامة والعمل على تغليب املصلحة العليا للشركة.(أِ)

 وتعاون بين األعضاء لشرح وجهات النظر املختلفة.تشجيع مناقشة املواضيع في اإلجتماعات بإنفتاح تام (بِ)

 التأكيد على اإلحترام املتبادل بين األعضاء وتقديرهم لوجهات النظر املختلفة واإلستماع لها بإهتمام.(جِ)

 العمل على تطوير اإلتصال والتواصل بين األعضاء ومناقشة بعض املواضيع بصورة تشاورية ومباشرة.(دِ)

 ير الرسمية بين األعضاء في املناسبات والفعاليات املختلفة للشركة.تنظيم اللقاءات الرسمية وغ(هِ)

 تنظيم الدورات التدربية املتخصصة في مجال اإلدارة والتأمين والتي تكفل تنمية وتعميق مهارات ومعارف األعضاء.(وِ)

 متابعة أداء أعضاء املجلس واللجان باملواضيع التي يتم تكليفهم بها. -7

 دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.  صفةاإلجتماع ب -8
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إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة  -9

 .فيها

ِمسئولية ودون تدخل غير مبرر في عمليات الشركة التشغيلية.يجب على رئيس املجلس التأكد من أن  املجلس يقوم بأعماله ب -10

 والثالثون: مهام نائب رئيس املجلس:  السادسةاملادة 

 يرأس إجتماعات مجلس اإلدارة في حال غياب الرئيس.  -1

 يرأس إجتماعات الجمعية العامة في حال غياب رئيس املجلس.  -2

 القيام بما يكلفه املجلس أو رئيس املجلس من أعمال.  -3

 ون: أمين سر املجلس:ثاملادة السابعة والثال

 للسر  من بين أعضائه أو غيرهم، وتحدد مكافآته بقرار من مجلس اإلدارة -1
ً
ِيعين مجلس اإلدارة أمينا

أن يتمتع بمهارات تواصل جيدة وأن يكون يجب أن يكون لدى أمين سر املجلس خبر كافية ومعرفة بأعمال الشركة وأنشطتها ِو  -2

 باألنظمة واللوائح ذات العالقة 
ً
 املمارسات في مجال حوكمة الشركة.  وأفضلملما

 اليجوز عزل أمين سر مجلس اإلدارة إال بقرار من املجلس.  -3

 اليجوز أن يعين أمين سر مجلس اإلدارة كأمين سر للجنة املراجعة. -4

 وتكون مسؤولياته وإختصاصاته وفق مايلي:  -5

تنسيق إجتماعات املجلس والتأكد من توافر وسائل إتصال مناسبة لتبادل وتسجيل املعلومات بين املجلس ولجانه وبين -ِأ

 أعضاء مجلس اإلدارة. 

توثيق إجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن مادار من نقاشات ومداوالت وبيان مكان اإلجتماع وتاريخه ووقت -ِب

بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارت املجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتدون أسماء ألعضاء الحاضرين 

 هذه املحاضر من جيمع األعضاء الحاضرين. وتوقيع  –إن وجدت  –والتحفظات التي أبدوها 

 حفظ التقارير التي ترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها املجلس. -ِت

تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اإلجتماعات وتزويدهم بجداول األعمال واملستندات ذات العالقة والتأكد من تسليمها -ِث

 عمل. دة ال تقل عن عشر أيام مقبل اإلجتماع ب

 التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها املجلس. -ِج

 عرض مسودات املحاضر على اعضاء املجلس إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها. -ِح

 والوثائقالتحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر إجتماعات املجلس واملعلومات -ِخ

 بالشركة.  املتعلقة

 ملا تنص عليه األنظمة واللوائح ذات العالقة. عتنظيم سجل إفصاحات أ-ِد
ً
 ضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا

 .واملشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة.  العوِنتقديم -ِذ

 تنظيم التحضير للجمعيات العامة.-ِر

ِاألنظمة. أي مهام أخرى يكلف بها من مجلس اإلدارة ضمن حدود صالحياته بموجب-ِز
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 الفصل الثالث: إجراءات عمل مجلس اإلدارة: 

 املادة الثامنة والثالثون: إجتماعات مجلس اإلدارة.

مهامة بفعالية وبما يحقق أهداف الشركة  ودورية وكلما دعت الحاجة ملمارسة منتظمة ه بصفةيعقد مجلس اإلدارة إجتماعات (1)

 ومصالحها ومساهميها، ويكون تنظيم إجتماعات املجلس كالتالي: 

يجتمـــع مجلـــس اإلدارة الجديـــد املنتخـــب مـــن الجمعيـــة العامـــة ألول مـــرة فـــور إنتخابـــه وإنتهـــاء أعمـــال مجلـــس اإلدارة الجديـــد: (أِ)

 .-إذا أمكن  –الجمعية العامة 

إجتماعــات خــالل الســنة الواحــد بحيــث يكــون هنــاك إجتمــاع واحــد كــل  4يجــب علــى مجلــس اإلدارة عقــد  إجتماعــات دوريــة: (بِ)

 ثالثة أشهر. 

 اإلجتماعات الطارئة : يجوز الدعوة لإلجتماعات الطارئة وفقا للتالي :(جِ)

 بناء على دعوة من رئيس املجلس.  -1

 بناء على طلب عضوين من أعضاء املجلس. -2

يجــــب أن يعقــــد أعضــــاء املجلــــس غيــــر التنفيــــذيين إجتماعــــات مغلقــــة دون حضــــور أعضــــاء اإلدارة علــــى األقــــل مــــرة فــــي الســــنة. ويمكــــن  (2)

 ألعضاء املجلس غير التنفيذيين دعوة أي من منسوبي وظائف الرقابة لحضور هذه اإلجتماعات. 

 للتالي:  (3)
ً
 يكون تنظيم الدعوة إلجتماعات املجلس وفقا

ثقـة ومكتوبـة بالطريقـة التـي يراهـا املجلـس، وعلـى سـبيل املثـال ال الحصـر  ترسـل عـن طريـق  البريـد اإللكترونـي، تكون الدعوة مِو(ِأ)

 أو الفاكس،أو البريد املسجل، أو مناولة باليد. 

يجــب علــى أمــين الســر أن يرســل الــدعوة وجــدول األعمــال واملســتندات ذات العالقــة قبــل اإلجتمــاع بمــدة عشــرة أيــام عمــل علــى (ِب)

 ل.األق

 قبل تاريخ اإلجتماع. خمسة أيام عملويجوز في اإلجتماعات الطارئة إرسال الدعوة واملستندات ذات العالقة بمدة تقل عن  (ِت)

ِ

 املادة التاسعة والثالثون: نصاب إجتماع املجلس: 

 إال إذا حضره )ثلثا( األعضاء بأنفسهم أو بطريق اإلنابة بشرط أن يكوِن -1
ً
عدد األعضاء الحاضرين  ال يكون اجتماع املجلس صحيحا

 بأنفسهم )أربعة( أعضاء على األقل من بينهم عضو مستقل.

 آخر في حضور اجتماعات املجلس وفي التصويت فيها. -2
ً
 للعضو أن ينيب عنه عضوا

 املادة األربعون: قرارت املجلس:

اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس تصدر قرارات املجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو املمثلين فيه، وعند تساوي  -1

 الجلسة.

اجتماع  -كتابة–ملجلس اإلدارة أن يصدر القرارات في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء  -2

ِ ِله.  املجلس للمداولة فيها، وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال 
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 ملادة الحادية واألربعون: مداوالت املجلس:ا

عملية تصويت تمت خالل اإلجتماع بما في ذلك نقاشات دارت في اإلجتماع والقرارات و تثبت مداوالت املجلس في محضر يوثق أي  -1

تم الرجوع إليها خالل  مستندات، وينبغي إرفاق أي وثائق أو ) مع األسباب إن وجدت( املعارضة واإلمتناع عن التصويت

 اإلجتماعات. 

إذا كان لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة ملحوظات حيال أداء الشركة أو أي من املوضوعات املعروضة ولم ُيبت فيها في اجتماع  -2

 املجلس، فيجب تدوينها وبيان مايتخذه املجلس أو يرى اتخاذه من إجراءات حيالها في املحضر. 

 لقرار املجلس، فيجب إثباته بالتفصيل في املحضر. إذا أبدى عضو مجلس اإِل -3
ً
 مغايرا

ً
 دارة رأيا

 يجب أن يوثق املحضر مكان اإلجتماع وتاريخه ووقت بدايته ونهايته. -4

 يجب توقيع محضر مجلس اإلدارة من رئيس الجلسة وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون.  -5

 وأمين سر املجلس. يجب أن تدون محاضر املجلس في سجل خاص يوقعه رئيس املجلس  -6

، مع تحديد الشخص أو الجهة املسؤولة عن  -7
ً
توزع محاضر الجلسات على األطراف املعنية خالل فترة التزيد عن خمسة عشر يوما

 تنفيذ القرارت املتخذة. 

 املادة الثانية واألربعون: تزويد أعضاء املجلس باملعلومات: 

يجب على اإلدارة التنفيذية بالشركة تزويد أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان الشركة بجميع املعلومات 

والبيانات والثائق والسجالت الالزمة، على أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة وفي الوقت املناسبة لتمكينهم من أداء واجباتهم 

 ومهامهم. 

 املادة الثالثة واألربعون: التواصل مع املجلس: 

يحـــق لجميــــع املســــاهمين وأصــــحاب املصــــلحة التواصــــل مــــع املجلــــس بغـــرض التأكــــد واإلستفســــار عــــن مــــدى اإللتــــزام بنظــــام الحوكمــــة  -1

 لألنظمة ذات العالقة. 
ً
 واألنظمة املعتمدة في الشركة وطريقة ممارستها ألعمالها وفقا

 فق إحدى الطرق التالية : يتم التواصل مع املجلس ِو -2

 املساهمين بالشركة  شؤونالتواصل مع (أِ)

 البريد اإللكتروني للشركة. (بِ)

 يفوض املجلس من يراه مناسبا من لجانه أو اإلدارة التنفيذية بمعالجة اإلستفسارات واإلستيضاحات الواردة من املساهمين.  -3
ِ

ِ 
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 الباب الرابع: اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة:

 األول: أحكام عامة:الفصل 

 واألربعون: تشكيل اللجان:  الرابعةاملادة 

 متخصصة لتوسيع نطاق عمله وذلك وفقا لحاجة الشركة (1
ً
، ويجب أن تشمل بحد أدنى اللجنة وظروفها يشكل مجلس اإلدارة لجانا

 التنفيذية ولجنة املراجعة ولجنة الترشيحات واملكافآت ولجنة اإلستثمار ولجنة إلدارة املخاطر. 

للمجلس الصالحية لتشكيل أية لجان أخرى يراها ضرورية ملساعدته في القيام باملهام واملسؤوليات امللقاه على عاتقه وعلى سبيل  (2

لجنة اإللتزام، الحوكمة، اإلفصاح، لجنة املوارد البشرية، والتطوير اإلستراتيجي .. إلخ وأن يمنح هذه اللجان  –املثال ال الحصر  

 الصالحيات الالزمة ألداء أعمالها ويراقب أدائها. 

 ملا تنص عليه األنظمة واللوائح ذات العالقة. يكوِن (3
ً
 تشكيل اللجان وفقا

 وال يزيد عن خمسة.أن ال يقل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة  (4

على تعيين رؤساء وأعضاء اللجان املنبثقة، وعلى الشركة أن تشعر الهيئة بأسماء  البنك املركزي يجب الحصول على عدم ممانعة  (5

أعضاء اللجان وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينهم وأي تغييرات تطرأ على ذلك خالل خمسة أيام عمل 

 غييرات. من تاريخ تلك الت

يجب على مجلس اإلدارة أن يعتمد الئحة تنظيمية لكل لجنة من اللجان التي يشكلها، وأن يكون لدى كل لجنة من هذه اللجان  (6

على  واملسؤوليات امللقاةإجراءات عامة يضعها مجلس اإلدارة تحدد مهام اللجنة مدة ونطاق عملها والصالحيات املمنوحة لها، 

 ملجلس عليها. عاتقها، وآلية رقابة  ا

أمام مجلس اإلدارة، وال يخل ذلك بمسؤولية املجلس عن تلك األعمال وعن الصالحيات أو تكون كل لجنة مسؤولة عن أعمالها  (7

 السلطات التي فوضها إليها. 

 يجب حضور رؤساء اللجان أو من ينيبونهم من أعضائها للجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة املساهمين.  (8

ء اللجان  أو األطراف ذوي العالقة بهم عند إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين من الشركة دفع القسط املستحق يجب على أعضا (9

 لالئحة 
ً
 وفق املتطلبات النظامية، ويتم معاملتها وتسعيرها  أو أي مطالبة متعلقة بتلك الوثائق وفقا

ً
واإلفصاح ملجلس اإلدارة فورا

 عاملة تفضيلية ويجب إشعار املراقب النظامي بأي تعويض مستحق للعضو. املطبقة على مطالبات العمالء ودون م

 من أي نوع ألعضاء اللجان، أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم أو أكثر مع الغير.  (10
ً
 نقديا

ً
 ال يجوز للشركة أن تقدم قرضا

ِم محددة من أجل مساعدتها في أداء عملها.يجوز للجان مجلس اإلدارة اإلستعانة بأي جهة إستشارية من خارج الشركة للقيام بمها (11

 

 

 

ِ

ِ 
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 لجنة املراجعة: :أوال

 : اللجنةواألربعون: تشكيل  الخامسة املادة 

لجنة املراجعه هي لجنه مستقله ترتبط مباشره بمجلس ادارة الشركة و تختص بمراقبة اداء و تطبيق انظمة الرقابه الداخليه في (أِ)

الشركه و التأكد من كفاءة و فعالية االنظمه و التحقق من تنفيذ القرارات املتعلقه باملراقبه الداخليه وضمان االلتزام بتطبيق 

مين التعاوني والئحته التنفيذيه و االنظمه و اللوائح و التعليمات االخرى ذات العالقه إضافة الى نظام مراقبة شركات التأ

 في هذا الفصل. 
ً
 االختصاصات الوارده الحقا

كتابة على إختيار أعضاء لجنة املراجعة، ويجب أن تشكل  السعودي البنك املركزي على مجلس اإلدارة الحصول على عدم ممانعة (بِ)

جعة بقرار من الجمعية  العامة العادية  على أن اليقل عدد أعضاءها عن ثالثة  واليزيد عن خمسة من أعضاء املجلس لجنة املرا

املستقلين،و أن يكون أغلبهم من خارج مجلس اإلدارة سواء من املساهمين أو من غيرهم ،ويجب أن تحدد في القرار مهمات اللجنة 

ِوضوابط عملها ومكافآت أعضاءها. 

. يجب أ(جِ)
ً
ِن يكون عضو مجلس اإلدارة املرشح لعضوية اللجنة مستقال

يجب أال يكون عضو لجنة املراجعة عضو في مجلس إدارة أو لجنة مراجعة أي شركة أخرى تعمل في قطاع التأمين في اململكة (دِ)

 العربية السعودية. 

د أعضاء مجالس إدارة أو مدراء أو شاريها أو أحيجب أال يكون عضو اللجنة من املدراء التنفيذيين في الشركة أو موظفيها أو مست(هِ)

ِموظفي أو مستشاري أو منسوبي أحد األطراف ذوي العالقة بالشركة  ومنهم على سبيل املثال ال الحصر: 

 كبار املساهمين أو املؤسسين. .1

 املراجعين الخارجيين .2

 املوردين.  .3

 عمالء الشركة. .4

األشخاص اإلعتباريين الذين تربطهم عالقة مالية أو تجارية أو قرابة من الدرجة األولى بمجلس إدارة الشركة أو املوظفين  .5

 التنفيذيين في الشركة. 

ِ

يكون ال يجوز ملن كان يعمل خالل السنتين املاضيتين في اإلدارة التنفيذية أو املالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن )و(  

 في لجنة املراجعة.
ً
ِعضوا

يجب أن يكون عضو لجنة املراجعة على إملام معقول بالقواعد املالية واملحاسبية، ويفضل من له تأهيل علمي مناسب في هذا املجال. )ز( 

ِِوويجب أن يضمن مجلس اإلدارة أن اعضاء لجنة املراجعة مؤهلين للوفاء بمسِؤ
أ
قل من اعضاء لياتهم، ويجب أن يمتلك عضوان على األ

 اللجنة، بمن فيهما رئيس اللجنة، خبرات حديثة وذات صلة في مجال املحاسبة واإلدارة املالية. 

 املادة السادسة واألربعون: إنتهاء العضوية

تنتهي عضوية لجنة املراجعة بإنتهاء مدة عضوية مجلس اإلدارة، ويجوز التجديد للجنة أو أحد أعضائها لثالث سنوات أخرى ملرة (أِ)

واحدة فقط. وملجلس اإلدارة تعيين أعضاء جدد للجنة املراجعة في حال انتخاب مجلس إدارة جديد بعد الحصول على عدم 

 ملا وردة في الفقرة )أ( من املادة الخامسة واألربعون من هذه الالئحة، كما تنتهي البنك املركزي ممانعة 
ً
كتابة ويكون التعيين وفقا
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إذا حدث أي تغير من شأنه اإلخالل بشروط العضوية الواردة في الئحة لجان املراجعة في شركات  عضوية لجنة املراجعة مباشرة

مات أو قرارات أخرى تصدرها الجهات املختصة. يأو أي أنظمة ولوائح أو تعل البنك املركزِيالتأمين وإعادة التأمين الصادرة عن 

ا التغير، واليجوز لعضو لجنة املراجعة حضور أي إجتماع للجنة وعلى عضو لجنة املراجعة إبالغ الشركة كتابة فور حدوث هذ

ِيعقد بعد تاريخ حدوث التغيير. 

الحق بعزل أي من أعضاء لجنة املراجعة في حال فقدانه  السعودي البنك املركزي ملجلس اإلدارة بعد الحصول على عدم ممانعة (بِ)

عة في شركات التأمين وإعادة التأمين أو أحكام نظام مراقبة شركات شروط العضوية أو إرتكابه مخالفة ألحكام الئحة لجان املراج

ِالتأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية أو أحكام نظام الشركات أو احكام اللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة. 

 ملجلس اإلدارة قبل شهر من تاريخ نفاذ إستقالته   (جِ)
ً
يحق لعضو لجنة املراجعة اإلستقالة شريطة أن يقدم طلب إستقالته مسبقا

 أمام الشركة، وعلى الشركة إشعار 
ً
كتابة  السعودي البنك املركزي وفي وقت مناسب يقبل به مجلس اإلدارة وإال كان مسؤوال

ِبصورة من طلب اإلستقالة خالل خمسة أيام عمل من تاريخها. البنك املركزي وتزويد  بإستقالة العضو وأسباب إستقالته

يعد العضو مستقيال من عضوية لجنة املراجعة إذا تخلف دون عذر يقبله مجلس اإلدارة عن حضور إجتماعات لجنة املراجعة  (دِ)

ِألكثر من ثالث جلسات متتالية. 

 في اللجنة املادة السابعة واألربعون: املركز الشاغر 

قصاها شهر من شغور هذا املنصب 
أ
بعد  -إذا شغر مركز أحد أعضاء لجنة املراجعة أثناء مدة العضوية، ُيعين مجلس اإلدارة خالل مدة أ

 آخر في املركز الشاغر على أن يعرض التعيين على الجمعية العامة في أول إجتماع   -كتابةالبنك املركزي الحصول على عدم ممانعة 
ً
عضوا

ِلها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

 خطة عمل لجنة املراجعةاملادة الثامنة واألربعون: 

على لجنة املراجعة وضع دليل عمل لها معتمد بقرار من مجلس اإلدارة يتضمن قواعد ومسؤوليات والتزامات لجنة املراجعة، كما يجب على 

ِخالل السنة ومواعيد إجتماعتها.  ببحثهاخطة عمل سنوية مفصل تتضمن املواضيع الرئيسية التي ستقوم  وضعلجنة املراجعة 

 واألربعون: تعيين رئيس وأمين سر اللجنة التاسعةاملادة 

 لها بعد الحصول على عدم ممانعة (أِ)
ً
كتابة.، كما  السعودي البنك املركزي يعين مجلس اإلدارة أحد أعضاء لجنة املراجعة رئيسا

يجوز لها أن تختار من بين أعضائها أو من موظفي الشركة، أمين سر للجنة  يعد محاضر إجتماعاتها وجدولة مواعيدها بالتنسيق 

مع رئيس اللجنة، ويتولى األعمال اإلدارية وتوثيق وحفظ محاضر اجتماعات لجنة املراجعة في سجل خاص بذلك، واليجوز أن 

 ألي لجنة أخرى من لجان مجلس اإلدارة.يكون أمين سر  لجنة ا
ً
ِملراجعة سكرتيرا

 لها. (بِ)
ً
 اليجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا في لجنة املراجعة أو رئيسا

 اليجوز أن يكون لرئيس لجنة املراجعة صلة قرابة أو عالقة مالية أو تجارية مع أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة.(جِ)

ِعالقة مع اإلدارة العليا بالشركة تؤثر على إستقالليته. اليجوز أن يكون لرئيس اللجنة  (دِ)



31 
 

 الدعوة لإلجتماع ونصاب وقررات اللجنة واألربعون:  الخمسون املادة 

، إال إذا حضره أغلبية أعضاءها ، وال يجوز لعضو اللجنة أن (ِأ)
ً
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وال يكون إجتماع اللجنة صحيحا

ِإجتماعات اللجنة.ينيب عنه غيره في حضور 

 –تعقد لجنة املراجعة ستة إجتماعات في السنة على األقل، بما فيها اإلجتماع السنوي مع مجلس اإلدارة ويمكن للجنة املراجعة (ِب)

ِالحاجة عقد إجتماعات أخرى إستجابة ألي من اآلتي على سبيل املثال ال الحصر:  دعت متى 

 طلب من رئيس مجلس اإلدارة. (1)

لب فيها املراجع الخارجي أو الداخلي أو مسؤول اإللتزام أو الخبير االكتواري عقد اجتماع  لوجود حاجة تستدعي الحاالت التي يط (2)

 لذلك.

 اجتماعات بشأن مسائل أخرى مثل:  (3)

  .املسائل املالية ومسائل املراجعة 

  .املسائل النظامية 

 .تعارض املصالح 

  .قواعد السلوك املنهي واألخالقي 

ِ.إلى ذلك الحاجة دعت إذا اجتماعاتها لحضوِر أو خارجها الشركة داخل تراه من من عه دعوةاملراج )ج( للجنة

، و اليجوز التصويت على 
ً
)د( تصدر  قرارات اللجنة بأغلبية األعضاء الحاضرين وعند تساوي األصوات يعد صوت رئيس اللجنة مرجحا

بل سكرتيرها على أن تشمل أراء جميع األطراف في محضر  قرارتها بالنيابة أو الوكالة عن أحد األعضاء، و تثبت مداوالت اللجنة من ق 

 ا في محاضر يوقعها رئيس اللجنة، وسكرتيرها.  اإلجتماع، وقراراته

 الخمسون: صالحيات اللجنةالحادية و املادة 

اجعين للجنة املراجعة حق اإلتصال املباشر بمجلس اإلدارة واإلدارة العليا في الشركة واملوظفين كافة واللجان واملستشارين القانونيين واملِر

/ أو فروع الشركة، وكذلك األطراف األخرى ذات العالقة بالشركة، وتختص لجنة املراجعة الداخليين والخارجيين في املركز الرئيس ي و

باملراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذاك حق اإلطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو 

دعوة الجمعية العامة للشركة لإلنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت  اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة

ِالشركة ألضرار أو خسائر جسيمة. 

 والخمسون: إختصاص اللجنة الثانيةاملادة 

ة. وتشمل مهام تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلي

ِاللجنة بصفة خاصة مايلي: 

 )أ( التقارير املالية: 

دراسة القوائم املالية السنوية واألولية للشركة قبل إعتمادها وعرضها على مجلس اإلدارة والتوصية في شأنها، بغرض التوصل إلى  (1

قناعة بأنها ال تتضمن أي عبارات أو بيانات أو معلومات غير صحيحة ذات أهمية نسبية، وأنه لم يحذف من هذه القوائم أي 

 ات أهمية نسبية ينتج عن حذفها أن تكون القوائم املالية مضللة ولضمان نزاهتها وشفافيتها. بيانات أو معلومات أو مبالغ ذ
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فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة  –بناء على طلب مجلس اإلدارة  –إبداء الرأي الفني  (2

 ثمرين تقييم املركز املالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجياتها. ومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملست

 دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية.  (3

 البحث بدقة في أي مسائل يثيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول اإللتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.  (4

 من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية. التحقق  (5

دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها، واألخذ في االعتبار مدى مالءمة  (6

 للشركة ، ونتائج أعمالها. ، وأثرها على املركز املاليالشركة السياسات املحاسبية لطبيعة أعمال

ِمناقشة القوائم املالية السنوية والربع سنوية األولية مع املراجعيين الخارجيين واإلدارة العليا للشركة قبل إصدارها. (7

 )ب ( املراجعة الداخلية: 

واملهمات التي حددها  األعمالإدارة املراجعة الداخلية في الشركة بغرض التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ  الرقابة و اإلشراف على (1

 .لها  مجلس اإلدارة

و تقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر املهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي إتخذتها دراسة نظم إدارة املخاطر في الشركة  (2

 إدارة الشركة ملراقبة ومواجهة هذه املخاطر.

 حظاتهم عليها.دراسة خطة املراجعة للمراجعيين الداخليين وإبداء ماِل (3

دراسة تقارير املراجعة الداخلية و متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها، ورفع التوصيات بشأنها ملجلس  (4

 اإلدارة.

 التأكد من إستقالل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشركة.  (5

الداخلي في أداء مهامهم، والتحقق من عدم وجود أي قيد على أعمالهم أو التأكد من إستقالل إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع  (6

 على أعمالهم.
ً
 وجود مايمكن أن يؤثر سلبا

 كتابة. السعودي البنك املركزي تعيين وعزل مدير إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي بعد الحصول على عدم ممانعة  (7

عية واملكافآت األخرى إلدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي بما يتماش ى مع اللوائح تحديد املرتب الشهري واملكافآة التشجي (8

 الداخلية للشركة املعتمدة من قبل املجلس.

 دراسة تقارير الخبير اإلكتواري ورفع التوصيات بشأنها ملجلس اإلدارة. (9

 )ج ( الرقابة النظامية واإللتزام: 

 متابعة تنفيذها.دراسة خطة اإللتزام واقرارها ِو (1

 التحقق من إلتزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة، والتأكد من عدم مخالفة الشركة ألي منها. (2

ضمان إلتزام الشركة بتطبيق مقترحات وتوصيات الخبير اإلكتواري عندما تكون إلزامية بموجب اللوائح والتعليمات الصادرة عن  (3

 والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة.زي البنك املرك

 مراجعة ومتابعة التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية واإلشرافية ذات العالقة ورفع التصويات بشأنها ملجلس اإلدارة. (4

 مجلس اإلدارة. مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى  (5

 كتابة.البنك املركزي تعيين وعزل مدير ادارة االلتزام او مسؤول االلتزام بعد الحصول على عدم ممانعة  (6

التأكد من إستقالل ادارة االلتزام او مسؤول االلتزام في أداء مهامهم، والتحقق من عدم وجود أي قيد على أعمالهم أو وجود  (7

 على أعماله
ً
 م.مايمكن أن يؤثر سلبا



33 
 

تحديد املرتب الشهري واملكافآة التشجيعية واملكافآت األخرى إلادارة االلتزام او مسؤول االلتزام  بما يتماش ى مع اللوائح الداخلية  (8

 للشركة املعتمدة من قبل املجلس.

تقارير بشأنها إلى مجلس  متابعة الدعاوى القضائية الهامة املرفوع من الشركة أو ضدها مع ادارة االلتزام او مسؤول االلتزام، ورفع (9

 اإلدارة.

 رفع ماتراه من مسائل ترى ضرورة إتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين إتخاذها.  (10

 

 )د( مراجع الحسابات: 

التحقق من إستقاللهم ومراجعة التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد  (1

نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم، ويشمل هذا ضمان تمتع املراجعين الخارجيين املرشحيين بالخبرة الالزمه ملراجعه أعمال 

 شركات التأمين و/أو إعادة التأمين,

ِحصر:التأكد من  أن يشمل نطاق املراجعة الخارجية على  عدة أمور منها وعلى سبيل املثال ال ال (2

ِتقييم نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام املحاسبي من الناحيتين النظرية والتطبيقية.(أِ)

 إجراء االختبارات على عينة مختارة من العمليات املالية للشركة.(بِ)

 االتصال بمديني ودائني الشركة أو غيرهم بغرض تأكيد األرصدة أو غير ذلك من األغراض.(جِ)

 ما في ذلك ما يتم منها في فروع الشركة.مراقبة عمليات الجرد ب (دِ)

 اإللتزام بمعايير املراجعة املعتمدة في اململكة بغرض التحقق من أن القوائم املالية ككل: (هِ)

تظهر بعدل املركز املالي للشركة ونتائج أعمالها للسنة املالية املنتهية في ذلك التاريخ، وذلك في ضوء العرض واإلفصاح  .1

 ملعايير املحاسبة املتعارف عليها، واملالئمة لظروف الشركة. للمعلومات التي تحتوِي
ً
ِعليها القوائم املالية وفقا

تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساس ي للشركة وجميع األنظمة ذات العالقة فيما يتعلق بإعداد وعرض  .2

 القوائم املالية.

ِ)و( إبالغ املسؤولين بالشركة كتابة بما يتبين للمحاسب من مالحظات عند قيامه باملراجعة.        

متابعة أعمال املحاسبين القانونيين، وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة التي يكلفون بها أثناء تقوم لجنة املراجعة  ب (3

 قيامهم بأعمال املراجعة.

ستقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ بعين اإلعتبار على اللجنة التحقق من إ (4

 القواعد واملعايير ذات الصلة.

تكون اللجنة حلقة الوصل بين املراجع الخارجي ومجلس اإلدارة، بما يمكن املراجع الخارجي من القيام بعمله بمنأى عن أي قيود أو  (5

 جلس اإلدارة وإدارة الشركةتأثيرات من قبل م

 فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال مراجعة و  (6
ً
دراسة خطة املراجعة للمراجعيين  وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعماال

 املراجعة، وإبداء مرئياتها ومالحظاتها حيال ذلك. 

 ا تم في شأنها.دراسة ملحوظات املحاسب القانوني على القوائم املالية والتقارير ومتابعة م (7

 اإلجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة.  (8

التأكد من إستقاللية املراجع الخارجي للشركة ومدى التزامه بالحياد واملوضوعية عند تقديم أدلة وقرائن املراجعة وعند الوصول  (9

 إلى رأي على القوائم املالية.
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اطه مع نشاط إدارة املراجعة الداخلية للشركة وعدم اإلزدواجية فحص نطاق وأسلوب عمل املراجع الخارجي ومدى تنسيقه لنش (10

 بين مهامه ومهام املراجعة الداخلية.

 التأكد من تنسيق أعمال املراجعة الخارجية في حالة وجود أكثر من مراجع خارجي للشركة. (11

قف املالي العادل للشركة وما يراه من مالحظات اإلجتماع مع املراجع الخارجي ملناقشة القوائم املالية للشركة والتأكد من بيانها للمِو (12

 بشأنها.

 مراجعة اإلفصاح املالي املقدم من إدارة الشركة للمراجع الخارجي، وإبداء مرئياتها حوله ملجلس اإلدارة. (13

 النظر في أداء املراجع الخارجي والتوصية للمجلس بإعادة تكليفه أو إنهاء التعاقد معه. (14

 ظر التي قد تنشا بين املراجع الخارجي وإدارة الشركة.النظر في تباين وجهات الن (15

 والخمسون: اإلستعانة بجهات إستشارية الثالثة املادة 

ِللجنة املراجعة اإلستعانة بأي جهة إستشارية من خارج الشركة للقيام بمهام محددة من أجل مساعدتها في أداء عملها.

ِ

 والخمسون: تعيين مراجعي حسابات الشركة الرابعةاملادة 

توجه إدارة الشركة الدعوة للمحاسبين القانونيين الذين تم ترشيحهم من قبل لجنة املراجعة، ويجب أن تتضمن هذه الدعوة (أِ)

وااللتزامات التي تراها ،  إضافة إلى الشروط الحادية والخمسوِننطاق املهمة املشار إليها في الفقرة الثانية من البند )د( من املادة 

الشركة ضرورية إلنجاز عملية املـراجعة، وعلى مجلس اإلدارة أن يمكن هؤالء املـحاسبين من اإلطـالع على البيانات، واإليضاحات 

التي يطلبونها بغرض التعرف على حجم وطبيعة عمليات الشركة، وعلى كل محاسب تقديم عرض ملراجعة حسابات الشركة و نبذة 

 به متضمنة على األخص ما يلي:عن مكت

 التأهيل العلمي واملنهي ألعضاء فريق العمل الذي سيقوم باملراجعة وأسمائهم وجنسياتهم. (1

 عن رقابة جودة العمل في مكتبه. (2
ً
 إيضاحا

الجهات التي ينوي االستعانة بها ألغراض مراجعة حسابات الشركة )إن وجدت( والجوانب التي سيشاركون فيها، وطبيعة  (3

 ركتهم، ومؤهالتهم، وخبرات األفراد الذين سيستعان بهم في هذا الشأن.مشا

 خبرة املكتب السابقة في مراجعة الشركات املماثلة. (4

 حجم وبيان الفروع التابعة للمكتب، وعدد املوظفين الفنيين الذين يعملون باملكتب. (5

 ة... الخ(عدد الساعات املقررة لكل عضو من أعضاء فريق العمل ) شريك، مدير مراجع (6

عالقة القرابة التي تربط بين املحاسب القانوني، أو فريق العمل الذي سيقوم باملراجعة، وبين أعضاء مجلس اإلدارة و/ او االدارة  (7

التنفيذية العليا ) إن وجدت( و عالقة العمل بين املحاسب القانوني والشركة، أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها ) إن وجدت 

.) 

 ملتوقع إلعداد تقريره حول القوائم املالية للشركة.التاريخ ا (8

ِأتعاب املراجعة. (9

 للبيانات املشار إليها في املادة الثالثة والعشرِو(بِ)
ً
 بالعروض املقدمة من املحاسبين القانونيين وفقا

ً
 مقارنا

ً
ن، تعد إدارة الشركة جدوال

 به العروض والبيانات املقدمة من 
ً
 املحاسبين القانونيين.وترفعه إلى لجنة املراجعة مرفقا
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تقوم لجنة املراجعة بدراسة الجدول املقارن ، والعروض املقدمة من املحاسبين القانونية، والبيانات املرفقة به، ولها أن تدعو (جِ)

 فريق املراجعة لكل مكتب على حدة إلجتماع يتم خالله مناقشة العرض املقدم منهم.

 تعرض فيه على مجلس اإلدا(دِ)
ً
 أو أكثر تعد اللجنة خطابا

ً
 قانونيا

ً
 خالصة تحليلها للعروض املقدمة، وترشح محاسبا

ً
رة متضمنا

 ملراجعة حسابات الشركة وتبين األساس الذي تم بموجبه الترشيح.

 أسماء املحاسبين (هِ)
ً
يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العامة العادية التوصية املرفوعة إليه من لجنة املراجعة مبينا

ذين تقدموا بعروضهم، ومن ثم ترشيحهم من قبل لجنة املراجعة ملراجعة حسابـات الشـركة، وبيـان أتعـاب املراجعـة القانونيين ال

 واألسـاس الذي تم بمـوجـبـه الترشيح، ويجب أال يقل عدد املرشحين عن مراجعين إثنين.

عين الجمعية العامة العادية مراجعي حسابات الشركة بناء على ترشيح مجلس ا(وِ)
ُ
إلدارة مع تحديد مكافآتهم ومدة عملهم ويجوز لها ت

إعادة تعيينهم، ويجوز للجمعية أيضا في كل وقت تغييرهم مع عدم اإلخالل بحقهم في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب 

 أو لسبب غير مشروع.

ويجب أن يتم إنقضاء فترة سنتين قبل يجب أال تزيد مدة املراجعة التي يقوم بها مكتب املراجعة عن خمس سنوات متصلة، (زِ)

 معاودة مراجعتها.

 :  وأمين سرها : مكافآة أعضاء لجنة املراجعةوالخمسون  الخامسةاملادة 

يستحق عضو لجنة املراجعة مكافآة حضور عن كل جلسة من جلساتها، وتحدد قيمة املكافآت بموجب سياسة معتمدة من (أِ)

 مجلس اإلدارة، بحيث تكون مقبولة باملقارنة مع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة. 

 افآة أعضاءها. يجب أن يتضمن قرار  الجمعية العامة العادية للشركة الخاص بتشكيل لجنة املراجعة قيمة مك(بِ)

 يستحق سكرتير لجنة املراجعة مكافآة عن إنجاز مهامه لكل جلسة من جلساتها، وتحدد قيمة املكافآة بقرار يصدره مجلس اإلدارة.(جِ)

 : مسؤولية اللجنة  والخمسون  السادسةاملادة 

الئحة لجان  هذه تنفيذ أحكام عن الشركة إدارة ومجلس الشركة في واملساهمينالبنك املركزي  أمام املراجعة مسؤولين لجنة أعضاء يكوِن

ِ.لجنة املراجعة عمل خطة تنفيذ وعن ،البنك املركزِياملراجعة الصادرة عن 

 : حدوث تعارض بين لجنة املراجعة ومجلس اإلدارة:والخمسون  السابعةاملادة 

املجلس األخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض 

، حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها

ِوأسباب عدم أخذه بها.

 : ترتيب تقديم امللحوظات:والخمسون  الثامنةاملادة 

ة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير املالية أو غيرها بسرية. وعلى اللجنة على لجنة املراجع

ِالتحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبين إجراءات متابعة مناسبة.

 ملراجعة: املادة التاسعة والخمسون: تقرير لجنة ا

 يجب على لجنة املراجعة إعداد تقرير  يشمل األتي:(ِأ
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 .عن توصياتها و رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة -1

 تفاصيل أدائها الختصاصتها ومهامها املنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. -2

 كافية من تقرير لجنة املراجعة في مركز الشركة الرئيس وأن ينشر في املوقع اإللكتروني لللشركة (ِب
ً
يجب أن يودع مجلس اإلدارة نسخا

واملوقع االلكتروني للسوق عند نشر الدعوة إلنعقاد الجمعية العامة، لتمكين من يرغب من املساهمين في الحصول على نسخة 

ِثناء إنعقاد الجمعية. منه، ويتلى ملخص التقرير أ

 : )أعضاء لجنة املراجعة( : تعارض املصالحالستون املادة 

مصلحة مباشرة، أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، كما ال يجوز  لجنة املراجعةال يجوز أن يكون لعضو (أِ)

جر في أحـد فروع النشاط الذي تزاوله، وإال كان للشركة لعضو اللجنة أن يشترك في أي عمل من شأنه منـافسة الشركة، أو أن يتا

 أن تطالبه بالتعويض، أو أن تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحساب الشركة.

يجب على أعضاء لجنة املراجعة أو األطراف ذوي العالقة بهم عند إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين من الشركة دفع القسط (بِ)

 لالئحة املطبقة على مطالبات العمالء املستح
ً
ق بالكامل، ويتم معاملتها وتسعيرها  أو أي مطالبة متعلقة بتلك الوثائق يكون وفقا

 وبدون معاملة تفضيلية ويجب إشعار املراقب النظامي بأي تعويض مستحق للعضو. 

 من أي نوع ألعضاء لجنة املراجعة، أِو(جِ)
ً
 نقديا

ً
أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم أو أكثر مع  ال يجوز للشركة أن تقدم قرضا

 كل عقد يتم باملخالفة ألحكام هذه الالئحة، أو الئحة عمل لجنة املراجعة املعتمدة من الجمعية العامة. 
ً
 الغير، ويعتبر باطال

 ِ

ِ 
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 اللجنة التنفيذية: ثانيا:

 املادة الحادية والستون: الغرض: 

التنفيذيــة التابعــة ملجلــس اإلدارة، هــو ملســاعدة املجلـس فـي أداء األنشطة واملهـام كمـا فوضـت إليـها مـن قبـل الغــرض الرئيســي مــن اللجنــة 

ِ.مجلـس اإلدارة، ولتوسيع نطاق عمله في املجاالت املتخصصة مـن أجـل تسـهيل عمليـات الشـركة

 املادة الثانية والستون: تشكيل اللجنة 

كتابة على تعيين  أعضاء اللجنة التنفيذية، على أن ال يقل عدد أعضاءها عن  البنك املركزي على مجلس اإلدارة الحصول على عدم ممانعة 

ثالثة  و ال يزيد عن خمسة من أعضاء املجلس ،و يمكن أن تتكون اللجنة التنفيذية من أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين، وتكون مدة 

ِبدورة املجلس.عضويتها مرتبط 

 املادة الثالثة والستون : تعيين رئيس وأمين سر اللجنة

 بتعيينه بعد الحصول على عدم ممانعة (أِ)
ً
 لها ويصدر املجلس قرارا

ً
  البنك املركزي تنتخب اللجنة التنفيذية احد اعضاءها رئيسا

نة يعد محاضر إجتماعاتها وجدولة مواعيدها كتابة، كما يجوز لها أن تختار من بين أعضائها أو من موظفي الشركة أمين سر للج

بالتنسيق مع رئيس اللجنة، ويتولى األعمال اإلدارية وتوثيق وحفظ محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص بذلك، وتحدد 

ِمكافآته بقرار من مجلس اإلدارة. 

 اليجوز تعيين أمين سر لجنة املراجعة أمين سر للجنة التنفيذية(بِ)

 تون:  الدعوة لإلجتماع والنصاب القانونياملادة الرابعة والس

، إال إذا حضره أغلبية أعضاءها.(ِأ)
ً
ِتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وال يكون إجتماع اللجنة صحيحا

 الحاجة عقد إجتماعات أخرِى دعت تجتمع اللجنة بصفة دورية على أن ال تقل عن ستة إجتماعات في السنة، وللجنة متى (ِب)

 يجوز للجنة عقد إجتماعاتها عن بعد وعبر الوسائل اإللكترونية مثل الهاتف ومكاملات الفيديو. (ِت)

 .إلى ذلك الحاجة دعت إذا اجتماعاتها لحضوِر أو خارجها الشركة داخل تراه من من دعوة للجنة(ِث)

ِاليحق لغير أعضاء اللجنة حضور إجتماعات اللجنة إال بناء على دعوة منها. (ِج)

 ة والستون:  قرارات اللجنة املادة الخامس

،  و تثبت مداوالت 
ً
تصدر  قرارات و توصيات اللجنة بأغلبية األعضاء الحاضرين وعند تساوي األصوات يعد صوت رئيس اللجنة مرجحا

بل سكرتيرها على أن تشمل أراء جميع األطراف في محضر اإلجتماع، وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس اللجنة، ِو ِسكرتيرها.  اللجنة من ق 

 املادة السادسة والستون: مسؤوليات ومهام اللجنة

بل املجلس، من أجل تسهيل عمليات وأعمال الشركة. (أِ)  مساعدة املجلس في أداء األنشطة واملهام املوكلة إليها من ق 
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إلستراتيجية والتوصية مساعدة املجلس في وضع خطط و أهداف الشركة اإلستراتيجية الرئيسية وامليزانيات الالزمة لتحقيق تلك ا(بِ)

 للمجلس باملوافقة عليها. 

تقوم اللجنة بمساعدة املجلس بمراجعة إستراتيجية  ألداء الشركة وبشكل دوري لتحقق ما إذا كانت الشركة قامت بتحقيق (جِ)

 أهدافها على املدى القصير والبعيد. 

 تقوم اللجنة بمراقبة األداء املالي والتشغيلي للشركة. (دِ)

 التقنيات املستخدمة بالشركة والتوصية ملجلس اإلدارة بتعزيزها وتطويرها كلما دعت الحاجة. مراقبة (هِ)

 مساعدة املجلس في وضع خطط لتحديد رؤية الشركة و رسالتها.(وِ)

 التأكد من تنفيذ السياسات الرئيسية للشركة املعتمدة من املجلس. (زِ)

بموجب متطلبات تنظيمية واإلقتراح بتعديلها والتوصية ملجلس  مراجعة خطة عمل الشركة السنوية أو الدورية أو التي تقدم(حِ)

 اإلدارة بإعتمادها. 

 مراجعة املوازنة السنوية للشركة والتوصية ملجلس اإلدارة بإعتمادها. (طِ)

يــذ العمليــات اليوميــة فــي تكــون اللجنــة مســئولة عــن وضــع العمليــات والسياســات واإلجراءات التنفيذيــة الواجــب اتباعهــا أثنــاء تنف (يِ)

 بذل العناية للتأكد من اإللتزام بهذه اإلجراءات، وتحديــد املعوقـات التـي تمنـع اإللت
ً
زام  بهـذه الشــركة، وينبغــي علــى اللجنــة أيضــا

 .تالسياسـات واإلجراءات، وتقديـم خطـط العمـل التـي تسـاهم علـى التغلـب علــى هــذه املعوقــا

 على اللجنة استكشاف وسائل تطوير األعمال  بطريقة فعالة من حيث التكلفة والفعالية ولتلبية رضا العمالء.(كِ)

 للجنة أن تستعرض قدرات الشركاء اإلستراتيجيين في أي مشاريع ترغب الشركة بدخولها أو القيام بها. (لِ)

تحواذ أو زيادة رأس املال، فعلى اللجنة التنفيذية تقديم في الحاالت التي تتطلب إعادة تنظيم الشركة مثل اإلندماج أو اإلس(مِ)

 توصياتها ملجلس اإلدارة بهذا الشأن.

بل مجلس اإلدارة في حدود إختصاصته وبما اليتعارض مع األنظمة (نِ) القيام بأي مهام أخرى تفوض إلى اللجنة التنفيذية من ق 

 هات الرقابية. واللوائح والتعليمات والتعاميم املعمول بها والصادرة عن الج

 

 املادة السابعة والستون: صالحيات اللجنة

راجعين للجنة التنفيذية حق اإلتصال املباشر بمجلس اإلدارة واإلدارة العليا في الشركة واملوظفين كافة واللجان واملستشارين القانونيين وامل

اف األخرى ذات العالقة بالشركة، ولها في سبيل ذلك حق اإلطالع الداخليين والخارجيين في املركز الرئيس ي و/ أو فروع الشركة، وكذلك األطِر

 على سجالتها ووثائقها لتسهيل القيام بمهامها املناطة بها. 
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ِ

ِ

 والستون: تقارير اللجنة التنفيذية الثامنةاملادة 

 

ِ  .اعمالها والتوصيات والقرارات الصادرةعلى اللجنة التنفيذية تقديم تقاريرها إلى مجلس اإلدارة على أن يتضمن بحد أدنى مختصر عن 

ِ

 :  : املكافآت و بدل الحضور التاسعة والستون املادة 

يستحق عضو اللجنة التنفيذية بدل حضور عن الجلسات ومكافآة وفق سياسات مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة  التنفيذية  

ِاملعتمدة. 

 : تقييم أداء اللجنة:السبعون املادة 

 تقوم اللجنة بتقييم أدائها سنويا وفق النموذج املعد لذلك وترفع تقييمها ملجلس اإلدارة(أِ)

 تقوم لجنة الترشيحات واملكافآت بتقييم أداء أعضاء اللجنة بشكل دوري. (بِ)

 والسبعون: إنتهاء العضوية الحاديةاملادة 

التجديد للجنة أو أحد أعضائها أو تعيين أعضاء جدد أو  تنتهي عضوية اللجنة التنفيذية بإنتهاء مدة عضوية مجلس اإلدارة، ويجوِز(أِ)

ِكتابة.البنك املركزي في حال انتخاب مجلس إدارة جديد بعد الحصول على عدم ممانعة 

الحق بعزل أي من أعضاء اللجنة في حال فقدانه شروط العضوية  البنك املركزي ملجلس اإلدارة بعد الحصول على عدم ممانعة (بِ)

ة ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية أو أحكام نظام الشركات أو احكام اللوائح أو إرتكابه مخالف

ِوالتعليمات األخرى ذات العالقة. 

 ملجلس اإلدارة قبل شهر من تاريخ نفاذ إستقالته وفي وقت   (جِ)
ً
يحق لعضو اللجنة اإلستقالة شريطة أن يقدم طلب إستقالته مسبقا

 أمام الشركة، وعلى الشركة إشعار مناسب 
ً
كتابة بإستقالة العضو وأسباب البنك املركزي يقبل به مجلس اإلدارة وإال كان مسؤوال

ِبصورة من طلب اإلستقالة خالل خمسة أيام عمل من تاريخها. البنك املركزي إستقالته وتزويد 

ألكثر اللجنة ذر يقبله مجلس اإلدارة عن حضور إجتماعات يعد العضو مستقيال من عضوية اللجنة التننفيذية إذا تخلف دون ع (دِ)

ِمن ثالث جلسات متتالية. 

 والسبعون : املركز الشاغر في اللجنة  الثانية املادة 

إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة التنفيذية أثناء مدة العضوية وكان لذلك األثر على إستيفاء الحد النظامي لتكوين اللجنة، فعلى  (أ )

 كتابة. البنك املركزي يوم عمل تعيين عضوا وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة  30مجلس اإلدارة خالل مدة أقصاها 

إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة التنفيذية أثناء مدة العضوية ولم يؤثر على إستيفاء الحد النظامي لتكوين اللجنة، جاز ملجلس  (ب )

 آخر في املركز الشاغر.  -كتابةالبنك املركزي بعد الحصول على عدم ممانعة  -اإلدارة 
ً
 تعيين عضوا
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 جنة إدارة املخاطر:ثالثا: ل

 بعون: الغرض: والس  الثالثةاملادة 

ضـت إليـها مـن قبـل الغــرض الرئيســي مــن لجنة إدارة املخاطر التابعــة ملجلــس اإلدارة، هــو ملســاعدة املجلـس فـي أداء األنشطة واملهـام كمـا فِو

اإلشراف ومراقبة إدارة املخاطر مجلـس اإلدارة، وبذات الخصوص بالجوانب املتعلقة بإدارة املخاطر، وعلى سبيل املثال ال الحصر، مسؤولية 

ِالتي تتعرض لها الشركة ومتابعة تطبيق سياسة قابلية املخاطر. 

ِ

 والسبعون: تشكيل اللجنة  الرابعةاملادة 

كتابة على تعيين  أعضاء لجنة إدارة املخاطر  ممن يملكون املؤهالت والخبرات  البنك املركزي على مجلس اإلدارة الحصول على عدم ممانعة 

ات الصلة ، على أن ال يقل عدد أعضاءها عن ثالثة  و ال يزيد عن خمسة من أعضاء املجلس ،و يمكن أن تتكون لجنة إدارة  املخاطر  من ذ

ِأعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين، وتكون مدة عضويتها مرتبط بدورة املجلس.
ِ

 والسبعون:  تعيين رئيس وأمين سر اللجنة  الخامسةاملادة 

 بتعيينه بعد الحصول على عدم ممانعة تنتخب لجنة 
ً
 لها ويصدر املجلس قرارا

ً
كتابة،   البنك املركزي إدارة املخاطر  احد اعضاءها رئيسا

كما يجوز لها أن تختار من بين أعضائها أو من موظفي الشركة أمين سر للجنة يعد محاضر إجتماعاتها وجدولة مواعيدها بالتنسيق مع 

رئيس اللجنة، ويتولى األعمال اإلدارية وتوثيق وحفظ محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص بذلك، وتحدد مكافآته بقرار من مجلس 

ِاإلدارة. 

 والسبعون:  الدعوة لإلجتماع والنصاب القانوني  السادسةادة  امل

، إال إذا حضره أغلبية أعضاءها.(ِأ)
ً
ِتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وال يكون إجتماع اللجنة صحيحا

 الحاجة عقد إجتماعات أخرِى دعت تجتمع اللجنة بصفة دورية على أن ال تقل عن أربعة إجتماعات في السنة، وللجنة متى (ِب)

 يجوز للجنة عقد إجتماعاتها عن بعد وعبر الوسائل اإللكترونية مثل الهاتف ومكاملات الفيديو. (ِت)

 .إلى ذلك الحاجة دعت إذا اجتماعاتها لحضوِر أو خارجها الشركة داخل تراه من من دعوة للجنة(ِث)

ِاليحق لغير أعضاء اللجنة حضور إجتماعات اللجنة إال بناء على دعوة منها. (ِج)

 والسبعون:  قرارات اللجنة   السابعةاملادة 

،  و تثبت مداوالت 
ً
تصدر  قرارات و توصيات اللجنة بأغلبية األعضاء الحاضرين وعند تساوي األصوات يعد صوت رئيس اللجنة مرجحا

بل سكرتيرها على أن تشمل أراء جميع األطراف في محضر اإلجتماع، وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس ا ِللجنة، وسكرتيرها.  اللجنة من ق 

ِ
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 : مسؤوليات ومهام اللجنة:والسبعون  الثامنة املادة 

 تحديد املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، واملحافظة على مستوى مقبول من املخاطر الخاصة بالشركة.(ِأ

 اإلشراف على أنظمة إدارة املخاطر وتقييم فعاليتها. (ِب

 (ِت
ً
التحقق من جدوى إستمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد املخاطر التي تهدد إستمرارها خالل اإلثني عشر شهرا

 القادمة. 

وضع سياسة شاملة إلدارة املخاطر بالشركة، واإلشراف على تطبيقها ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري آخذا باإلعتبار املتغيرات (ِث

 ات العالقة. الداخلية والخارجية ذ

 مراجعة سياسات إدارة املخاطر. (ِج

 مراجعة وإعادة تقييم مستوى قابلية الشركة للمخاطر، ومدى تعرضها للمخاطر، وذلك بشكل دوري. (ِح

 رفع تقارير مفصلة إلى مجلس اإلدارة حول املخاطر املحتملة وإعطاء توصيات حول سبل إدارتها. (ِخ

 بإدارة املخاطر.  تقديم املشورة ملجلس اإلدارة حول مايتعلق(ِد

 ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر. (ِذ

بل مجلس اإلدارة. (ِر  مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل إعتماده من  ق 

 التحقق من إستقالل موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة التي قد يشنأ عنها تعرض الشركة للمخاطر. (ِز

 من استيعاب موظفي إدارة املخاطر للمخاطر املحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة املخاطر.  التحقق(ِس

ِمراجعة ماتثيره لجنة املراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة املخاطر في الشركة. (ِش

 : تقارير لجنة إدارة املخاطرالتاسعة والسبعون املادة  

ِالصادرة.  اطر  تقديم تقاريرها إلى مجلس اإلدارة على أن يتضمن بحد أدنى مختصر عن اعمالها والتوصيات والقرارات خعلى لجنة إدارة امل

 :  املادة  الثمانون: املكافآت و بدل الحضور 

إلدارة  إدارة املخاطر  بدل حضور عن الجلسات ومكافآة وفق سياسات مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وا لجنة يستحق عضو  

ِالتنفيذية  املعتمدة. 

 والثمانون : تقييم أداء اللجنة: الحادية املادة  

 تقوم اللجنة بتقييم أدائها سنويا وفق النموذج املعد لذلك وترفع تقييمها ملجلس اإلدارة(أِ)

 تقوم لجنة الترشيحات واملكافآت بتقييم أداء أعضاء اللجنة بشكل دوري. (بِ)

 والثمانون: إنتهاء العضوية الثانيةاملادة 

تنتهي عضوية لجنة إدارة املخاطر  بإنتهاء مدة عضوية مجلس اإلدارة، ويجوز التجديد للجنة أو أحد أعضائها أو تعيين أعضاء (هِ)

ِكتابة.البنك املركزي جدد أو في حال انتخاب مجلس إدارة جديد بعد الحصول على عدم ممانعة 
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الحق بعزل أي من أعضاء اللجنة في حال فقدانه شروط العضوية  البنك املركزي م ممانعة ملجلس اإلدارة بعد الحصول على عد(وِ)

أو إرتكابه مخالفة ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية أو أحكام نظام الشركات أو احكام اللوائح 

ِوالتعليمات األخرى ذات العالقة. 

 ملجلس اإلدارة قبل شهر من تاريخ نفاذ إستقالته وفي وقت يحق لعضو اللجنة اإلستقا  (زِ)
ً
لة شريطة أن يقدم طلب إستقالته مسبقا

 أمام الشركة، وعلى الشركة إشعار 
ً
كتابة بإستقالة العضو وأسباب البنك املركزي مناسب يقبل به مجلس اإلدارة وإال كان مسؤوال

ِالة خالل خمسة أيام عمل من تاريخها. بصورة من طلب اإلستقالبنك املركزي إستقالته وتزويد 

ألكثر من ثالث  اللجنة يعد العضو مستقيال من عضوية اللجنة إذا تخلف دون عذر يقبله مجلس اإلدارة عن حضور إجتماعات  (حِ)

ِجلسات متتالية. 

 والثمانون : املركز الشاغر في اللجنة  الثالثة املادة 

إذا شغر مركز أحد أعضاء لجنة إدارة املخاطر  أثناء مدة العضوية وكان لذلك األثر على إستيفاء الحد النظامي لتكوين اللجنة،  (ج )

 كتابة. البنك املركزي يوم عمل تعيين عضوا وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة  30فعلى مجلس اإلدارة خالل مدة أقصاها 

التنفيذية أثناء مدة العضوية ولم يؤثر على إستيفاء الحد النظامي لتكوين اللجنة، جاز ملجلس إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة  (د )

 آخر في املركز الشاغر.  -كتابةالبنك املركزي بعد الحصول على عدم ممانعة  -اإلدارة 
ً
 تعيين عضوا

: لجنة الترشيحات واملكافآت
ً
 رابعا

 والثمانون: الغرض:  الرابعة املادة 

ئيس ي من لجنة الترشيحات واملكافآت التابعة ملجلس اإلدارة، وضع معايير وسياسات الترشح لعضوية املجلس ومراجعة طلبات الغرض الِر

ِالترشيح ووضع السياسات واملعايير الخاصة بتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.

 والثمانون: تشكيل اللجنة  الخامسة املادة 

الترشيحات واملكافآت من ثالثة أعضاء على األقل، يختارهم مجلس إدارة الشركة ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات، وال تشكل لجنة (ِأ

 .تقل عن سنة واحدة، وأن يكون من ضمن األعضاء املعينيين عضوان مستقالن

يقوم بعمل فني، أو إداري في ال يجوز أن يكون عضو لجنة الترشيحات واملكافآت من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، أو من (ِب

 الشركة، ولو على سبيل االستشارة.

 :  تعيين رئيس وأمين سر اللجنةالسادسة والثمانون املادة 

، وال يمكن أن يرأس هذه اللجنة رئيس مجلس اإلدارة.، كما يجوز لها أن تعين من بين أعضائها أو من
ً
 تختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا

للسر يعد محاضر إجتماعاتها وجدولة مواعيدها بالتنسيق مع رئيس اللجنة، ويتولى األعمال اإلدارية وتوثيق وحفظ  موظفي الشركة أمين

 محاضر اجتماعات لجنة املراجعة في سجل خاص بذلك وال يمكن أن يرأس هذه اللجنة رئيس مجلس اإلدارة.



43 
 

 :  الدعوة لإلجتماع والنصاب القانونيالسابعة والثمانون املادة  

، إال إذا حضره أغلبية أعضاءها ، وال يجوز لعضو اللجنة أن (ِأ
ً
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وال يكون إجتماع اللجنة صحيحا

 ينيب عنه غيره في حضور إجتماعات اللجنة. 

 يجوز للجنة عقد إجتماعاتها عن بعد وعبر الوسائل اإللكترونية مثل الهاتف ومكاملات الفيديو(ِب

 شيحات واملكافآت إجتماعاتها بصفة دورة وكلما دعت الحاجة، على أن تعقد اللجنة إجتماعين على األقل.تعقد لجنة التِر(ِت

 .إلى ذلك الحاجة دعت إذا اجتماعاتها لحضوِر الشركة داخل تراه من من يحق للجنة الترشيحات واملكافآت دعوة(ِث

 :  قرارات اللجنةالثامنة والثمانون املادة  

، و اليجوز التصويت على قرارتها تصدر  قرارات اللجنة 
ً
بأغلبية األعضاء الحاضرين وعند تساوي األصوات يعد صوت رئيس اللجنة مرجحا

بل أمينها على أن تشمل أراء جميع األطراف في محضر اإلجتماع، وقرا راتها بالنيابة أو الوكالة عن أحد األعضاء، و تثبت مداوالت اللجنة من ق 

ِ.جنة، وأمينهافي محاضر يوقعها رئيس الل

 لجنة الترشيحات واملكافآت ومسؤوليات  :  مهامالتاسعة والثمانون املادة  

 مايلي: -تكون مهام اللجنة فيما يخص الترشيحات  ( أ)

 إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واللجان التنفيذية. (1

 للمتطلبات النظامية والسياسات واملعايير املعتمدة، مع  التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه (2
ً
وفقا

مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة، وعلى اللجنة عند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة 

س ليفوق عدد املرشحين ملجمراعاة ماورد في اللوائح واألنظمة والتعليمات ذات العالقة الصادرة من الجهات الرقابية، على أن 

 اإلدارة الذي تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد املقاعدة املتوافرة ليكون لدى الجمعية فرصة اإلختيار بين املرشحين. 

 إعداد وصف وظيفي للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية. (3

 يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. تحديد الوقت الذي (4

 ووظائف اإلدارة التنفيذية. انه ناسبة لعضوية مجلس اإلدارة  ولجاملراجعة السنوية لإلحتياجات الالزمة أو الخبرات امل (5

 تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. (6

 تقييم ومراجعة هيكل وتركيبة املجلس ولجانه وتحديد جوانب الضعف فيها بصفة دورية وإقتراح الخطوات الالزمة ملعالجتها.  (7

 تقييم أداء أعضاء املجلس ولجانه بشكل دوري.  (8

 التوصية فيما يخص تعيين وإعفاء أعضاء اإلدارة العليا.  (9

 مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذين.وضع اإلجرءات الخاصة  في حال شغور مركز أحد أعضاء  (10
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 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، وإقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.  (11

تقييم ومراقبة إستقاللية أعضاء املجلس ولجانه والتأكد من عدم وجود تضارب في املصالح، بما في ذلك التأكد بشكل سنوية من  (12

 ء املستقلين.إستقاللية األعضا

 عضاء مجلس اإلدارة‘اإلشراف على البرنامج التعريفي والتدريب الدوري أل (13

 .التوصية ملجلس اإلدارة حول املسائل املتعلقة بالترشيحات (14

 تكون مهام اللجنة فيما يخص املكافآت مايلي: (ِب)

إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى ملجس اإلدارة  (1

 إلعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، 
ً
للنظر فيها تمهيدا

ِوالتحقق من تنفيذها. 

 مراجعة خطط التعويضات الخاصة بأعضاء اإلدارة العليا.  (2

 توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.  (3

 املراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف ااملرجو منها.  (4

 للسياسة املعتمدة. التوصية ملجلس  (5
ً
 اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا

 التوصية ملجلس اإلدارة حول املسائل املتعلقة باملكافآت.  (6

 املادة  التسعون: تقارير لجنة الترشيحات واملكافآت

لى مجلس اإلدارة على أن يتضمن بحد أدنى مختصر عن اعمالها والتوصيات والقرارات على لجنة الترشيحات واملكافآت  تقديم تقاريرها إ

ِالصادرة.  

 :  والتسعون: املكافآت و بدل الحضور  الحاديةاملادة  

يستحق عضو  لجنة الترشيحات واملكافآت  بدل حضور عن الجلسات ومكافآة وفق سياسات مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة  

ِالتنفيذية  املعتمدة. 

 والتسعون: إنتهاء العضوية الثانية املادة 

ز التجديد للجنة أو أحد أعضائها أو تعيين تنتهي عضوية لجنة التشريحات واملكافآت  بإنتهاء مدة عضوية مجلس اإلدارة، ويجِو(أِ)

ِكتابة.البنك املركزي أعضاء جدد أو في حال انتخاب مجلس إدارة جديد بعد الحصول على عدم ممانعة 
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الحق بعزل أي من أعضاء اللجنة في حال فقدانه شروط العضوية  البنك املركزي ملجلس اإلدارة بعد الحصول على عدم ممانعة (بِ)

فة ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية أو أحكام نظام الشركات أو احكام اللوائح أو إرتكابه مخال

ِوالتعليمات األخرى ذات العالقة. 

 ملجلس اإلدارة قبل شهر من تاريخ نفاذ إستقالته وفي وقت   (جِ)
ً
يحق لعضو اللجنة اإلستقالة شريطة أن يقدم طلب إستقالته مسبقا

 أمام الشركة، وعلى الشركة إشعار 
ً
كتابة بإستقالة العضو وأسباب البنك املركزي مناسب يقبل به مجلس اإلدارة وإال كان مسؤوال

ِبصورة من طلب اإلستقالة خالل خمسة أيام عمل من تاريخها. ركزي البنك املإستقالته وتزويد 

 والتسعون : املركز الشاغر في اللجنة  الثالثةاملادة 

إذا شغر مركز أحد أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت  أثناء مدة العضوية وكان لذلك األثر على إستيفاء الحد النظامي لتكوين  (أ )

البنك املركزي يوم عمل تعيين عضوا وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة  30اللجنة، فعلى مجلس اإلدارة خالل مدة أقصاها 

 كتابة. 

جنة الترشيحات واملكافآت  أثناء مدة العضوية ولم يؤثر على إستيفاء الحد النظامي لتكوين اللجنة، إذا شغر مركز أحد أعضاء ل (ب )

 آخر في املركز الشاغر.  -كتابةالبنك املركزي بعد الحصول على عدم ممانعة  -جاز ملجلس اإلدارة 
ً
 تعيين عضوا

 خامسا: لجنة اإلستثمار:

 املادة الرابعة والتسعون: الغرض: 

إليـها مـن قبـل الغــرض الرئيســي مــن لجنة االستثمار التابعــة ملجلــس اإلدارة، هــو ملســاعدة املجلـس فـي أداء األنشطة واملهـام كمـا فوضـت 

عروض إستراتيجية اإلستثمار وتقييم مجلـس اإلدارة، وبذات الخصوص بالجوانب املتعلقة باإلستثمار ،  وعلى سبيل املثال ال الحصر، 

ِاإلستثمار والفرص اإلستثمارية وأداء املحفظة اإلستثمارية للشركة 

 : تشكيل اللجنة الخامسة والتسعون املادة 

كتابة على تعيين  أعضاء لجنة إدارة املخاطر  ممن يملكون املؤهالت والخبرات  البنك املركزي على مجلس اإلدارة الحصول على عدم ممانعة 

من   اإلستثماِرقل عدد أعضاءها عن ثالثة  و ال يزيد عن خمسة من أعضاء املجلس ،و يمكن أن تتكون لجنة ذات الصلة ، على أن ال ي

ِبط بدورة املجلس.أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين، وتكون مدة عضويتها مرت

 :  تعيين رئيس وأمين سر اللجنةوالتسعون   السادسةاملادة 

 بتعيينه بعد الحصول على عدم ممانعة اإلستثماِرتنتخب لجنة 
ً
 لها ويصدر املجلس قرارا

ً
كتابة، كما   البنك املركزي احد اعضاءها رئيسا

يجوز لها أن تختار من بين أعضائها أو من موظفي الشركة أمين سر للجنة يعد محاضر إجتماعاتها وجدولة مواعيدها بالتنسيق مع رئيس 

ِوتوثيق وحفظ محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص بذلك، وتحدد مكافآته بقرار من مجلس اإلدارة. اللجنة، ويتولى األعمال اإلدارية 

 :  الدعوة لإلجتماع والنصاب القانونيالسابعة والتسعون املادة  

، إال إذا حضره أغلبية أعضاءها.(ِأ)
ً
ِتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وال يكون إجتماع اللجنة صحيحا
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 الحاجة عقد إجتماعات أخرِى دعت دورية على أن ال تقل عن أربعة إجتماعات في السنة، وللجنة متى  تجتمع اللجنة بصفة(ِب)

 يجوز للجنة عقد إجتماعاتها عن بعد وعبر الوسائل اإللكترونية مثل الهاتف ومكاملات الفيديو. (ِت)

 .إلى ذلك الحاجة دعت إذا اجتماعاتها لحضوِر أو خارجها الشركة داخل تراه من من دعوة للجنة(ِث)

ِاليحق لغير أعضاء اللجنة حضور إجتماعات اللجنة إال بناء على دعوة منها. (ِج)

 املادة الثامنة  والتسعون: مسؤوليات ومهام اللجنة:

، ومن ذلك على سبيل املثال ال  البنك املركزي تتمثل مهام لجنة اإلستثمار ومسؤوليتها وفق ماتنص عليه األنظمة واللوائح الصادرة عن 

ِالحصر: 

 مراجعة واعتماد إستراتيجية وسياسات االستثمار املقدمة من اإلدارة التنفيذية. (أِ)

 االشراف على تنفيذ إستراتيجية وسياسات االستثمار والتأكد من التقيد بها. (بِ)

 مراجعةو وتقييم عروض االستثمار واتخاذ القرارت املتعلقة باستثمارات الشركة في حدود الصالحيات املمنوحة من مجلس اإلدارة. (جِ)

 تعيين مدراء االستثمار داخل وخارج اململكة وتقييم خدماتهم وإنهاء مهامهم وتحديد اتعابهم.(دِ)

 . البنك املركزي وائح والتعليمات الصادرة عن وضع حدود االستثمار داخل وخارج اململكة بالتوافق مع الل(هِ)

 االشراف على التقيد بحدود االستثمار في كل أداء إستثمارية. (وِ)

 مراجعة وتقييم استثمارات الشركة القائمة من خالل التقارير الدورية عنها. (زِ)

ِ. اطالع املجلس على ماتقوم به من أعمال أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات(حِ)

 ادة  التاسعة والتسعون: تقارير لجنة االستثمارامل

ِتقديم تقاريرها إلى مجلس اإلدارة على أن يتضمن بحد أدنى مختصر عن اعمالها والتوصيات والقرارات الصادرة.    االستثماِرعلى لجنة 

ِ

 :  : املكافآت و بدل الحضور املائة املادة  

بدل حضور عن الجلسات ومكافآة وفق سياسات مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة  التنفيذية   االستثمار يستحق عضو  لجنة  

ِاملعتمدة. 

 : تقييم أداء اللجنة: الحادية بعد املائةاملادة  

 تقوم اللجنة بتقييم أدائها سنويا وفق النموذج املعد لذلك وترفع تقييمها ملجلس اإلدارة(أِ)

 واملكافآت بتقييم أداء أعضاء اللجنة بشكل دوري. تقوم لجنة الترشيحات (بِ)

 : إنتهاء العضويةبعد املائةاملادة الثانية 

بإنتهاء مدة عضوية مجلس اإلدارة، ويجوز التجديد للجنة أو أحد أعضائها أو تعيين أعضاء جدد أو   االستثماِرتنتهي عضوية لجنة (أِ)

ِفي حال انتخاب مجلس إدارة جديد بعد الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي كتابة.
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ال فقدانه شروط العضوية ملجلس اإلدارة بعد الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي  الحق بعزل أي من أعضاء اللجنة في ح(بِ)

أو إرتكابه مخالفة ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية أو أحكام نظام الشركات أو احكام اللوائح 

ِوالتعليمات األخرى ذات العالقة. 

 ملجلس اإلدارة قبل شه  (جِ)
ً
ر من تاريخ نفاذ إستقالته وفي وقت يحق لعضو اللجنة اإلستقالة شريطة أن يقدم طلب إستقالته مسبقا

 أمام الشركة، وعلى الشركة إشعار البنك املركزي كتابة بإستقالة العضو وأسباب 
ً
مناسب يقبل به مجلس اإلدارة وإال كان مسؤوال

ِإستقالته وتزويد البنك املركزي  بصورة من طلب اإلستقالة خالل خمسة أيام عمل من تاريخها. 

ن عضوية اللجنة إذا تخلف دون عذر يقبله مجلس اإلدارة عن حضور إجتماعات اللجنة  ألكثر من ثالث يعد العضو مستقيال م (دِ)

ِجلسات متتالية. 

ِ

 

  

ِ 
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة وكبار التنفيذيينسياسة : الخامسالباب 

ِ: سياسة املكافآت والتعويضاتالفصل األول: 

 املادة الثالثة بعد املائة: أهداف وأسس السياسة: 

 على الشركة ومساهيميها.  التحفيز  -1
ً
 لقيادة الشركة بنجاح وبما يعود إيجابا

 . وتحقيق أهدافها تحقيق النمو على املدى الطويل بما يتماش ى مع إستراتيجية الشركة -2

 التأكد من وجود شفافية وعدالة في املكافآت.  -3

 ملجلس اإلدارة واللجان املنبثقة واإلدارة العليا واملوظفين بجميع درجاتهم.املساهمة في جذب و  إستقطاب الكوادر  املؤهلة  -4

 األخذ في االعتبار أفضل  املمارسات في تحديد املكافآت.  -5

الشركة، وأن ال يسبب  يقوم مجلس اإلدارة بالتأكد من أن مستوى وهيكل املكافآت والتعويضات: عادل ومتوافق مع أهداف -6

 على الشركة ومساهميها، وتحقيق مصالح املؤمن لهم واملساهمين.
ً
ِتعارض في املصالح من شأنه التأثير سلبا

 املادة الرابعة بعد املائة: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة وكبار التنفيذيين: 

 أوال: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: 

واألنظمة واللوائح ذات العالقة على أن يعتمد مجلس  أعضاء مجلس اإلدارة وفق مانص عليه نظام الشركة األساستكون مكافآت  -1

، وبما بما يتوافق مع املتطلبات النظامية ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة والتنفيذيين اإلدارة سياسة املكافآت والتعويضات

 أهدافها. ينسجم مع إستراتيجية الشركة وتحقيق 

 أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح،  -2
ً
 معينا

ً
تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مبلغا

 ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه املزايا.

صم االحتياطيات التي قررتها %( من باقي صافي الربح بعد خ10وفي حال حققت الشركة أرباح يجوز أن يتم توزيع نسبة تعادل ) -3

 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركات وهذا النظام وبعد توزيع ربح على املساهمين 
ً
الجمعية العامة تطبيقا

 مع عدد الجلسات التي يحضره5ال يقل عن )
ً
ا %( من رأس مال الشركة املدفوع، على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا

.
ً
ِالعضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطال

في جميع األحوال؛ ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف  -4

 )ويستثنى من ذلك أعضاء لجنة املراجعة(، وذلك وفق الضوابط التي تضعها هيئة السوق املالية.
ً
 ريال سنويا

أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل يجب  -5

السنة املالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من املزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم 

 على بيان بعدد جلسات املجلس وعدد عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أع
ً
مال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضا

 الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
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 اليجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على عموالت أو مكافآت لقاء األعمال التي يساهمون في إبرامها لصالح الشركة واليجوز ربط -6

 أي جزء من مكافآته أو تعويضاته بحجم أعمال الشركة )أقساط التأمين( بشكل مباشر. 

 يجوز وقف صرف املكافآة أو إستردادها إذا تبين أنها تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو مجلس اإلدارة.  -7

واملكافآت وعرضها على الجمعية العامة تكون التوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء املجلس عن طريق لجنة الترشيحات  -8

 للموافقة عليها. 

اليستحق عضو مجلس اإلدارة أي مكافآة في حال عدم حضوره أقل من ثلثي اإلجتماعات خالل السنة أو غيابه ثالث جلسات  -9

 متتالية. 

 للمعايير التالية: -10
ً
 يتم حساب مكافآة عضو مجلس اإلدارة وفقا

 األداء والفعالية.-أِ

 املسؤوليات.املهام -بِ

 عضوية ورئاسة اللجان املنبثقة,-جِ

 تاريخ اإللتحاق وتاريخ إنتهاء العضوية. -دِ

 الحضور الفعال في اإلجتماعات. -هِ

 عدد حضور اإلجتماعات-وِ

 حضور إجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين.-زِ

 ملا هو منصوص  -11
ً
عليه  في املادة الثالثة والتسعون يكون اإلفصاح عن املكافآة والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وفقا

 من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية

ِ

 : ثانيا: مكافآت أعضاء اللجان املنبثقة

 القرار الذي يصدر من الجمعية العامة حين تشكيلها.  -1
ً
 تكون مكافآت أعضاء لجنة املراجعة وفقا

خارجه مكافآة مقطوعة نتيجة عضويته في اللجان املنبثقة عن املجلس على يستحق عضو اللجنة من داخل مجلس اإلدارة أو من  -2

 تكون ضمن الحدود املنصوص عليها في نظام الشركة األساس واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة.

ي إبرامها لصالح اليجوز لعضو أي من اللجان املنبثقة عن املجلس الحصول على عموالت أو مكافآت لقاء األعمال التي يساهمون ف  -3

 الشركة واليجوز ربط أي جزء من مكافآته أو تعويضاته بحجم أعمال الشركة )أقساط التأمين( بشكل مباشر. 

يجوز وقف صرف املكافآة أو إستردادها إذا تبين أنها تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو اللجنة املنبثقة عن مجلس  -4

 اإلدارة. 

 ملا هو منصوص عليه  في املادة الثالثة والتسعون من يكون اإلفصاح عن  -5
ً
املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء اللجان وفقا

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية.

 للمعايير التالية: -6
ً
 يتم حساب مكافآة عضو اللجنة من داخل مجلس اإلدارة أو خارج املجلس اإلدارة وفقا

 والفعالية.األداء -حِ
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 املهام املسؤوليات.-طِ

 عضوية ورئاسة اللجان املنبثقة.-يِ

 تاريخ اإللتحاق وتاريخ إنتهاء العضوية. -كِ

 الحضور الفعال في اإلجتماعات. -لِ

 عدد حضور اإلجتماعات-مِ

 ثالثا: مكافآت اإلدارة التنفيذية: 

 مكونات األجور و املكافآت:  -1

 مكونات ثابته:..أأ

 لسلم األجور لدى الشركة، على أن يراعى في تحديد األجر، املؤهالت األجر األساس ي: 
ً
يتم تحديد األجر األساس ي لإلدارة التنفيذية وفقا

اإلضافة العلمية واملهنية، والخبرة العملية، وطبيعة الوظيفة، واملهام واملسؤوليات املنوطة بها، وبما يتوافق مع األجور السائدة في السوق، ب

ِألخرى حسب السياسة الداخلية للشركة مثل بدل السكن وبدل املواصالت. إلى البدالت ا
 

ِمكونات متغيرة: ..بب

 لتحفيز كبار التنفيذيين أو اإلدارة التنفيذية، وتكون بناء عل
ً
ى أداء الشركة املكافآة القائمة على األداء:  تشمل مكافآة األدء التي تمنح تقديريا

ِبشكل عام وأداء املدير الفردي على أن يؤحذ بعين اإلعتبار املعايير التالية: 

 تحقيق الهدف الربحي.  -1

 ال املكلف بها على النحو املطلوب. إنجاز املشاريع  واألعم -2

 تلبية كافة املتطلبات التنظيمية.  -3

 تخفيض املصاريف بما يتناسب مع حجم اإلنتاج.  -4

 اإلنجازات اإلستثنائية خالل السنة املالية.  -5
 

 ضوابط صرف مكافآت اإلدارة التنفيذية:   -2

بل لجنة الترشيحات واملكافآت، وتكون على أساس املرتب األساس ي  يتم تحديد املكافآت -1 عد من ق 
ُ
 للتقيم امل

ً
القائمة على األداء وفقا

 وليس بناء على الدخل اإلجمالي  او  نسبة من األرباح التشغيلية.  

عمال التي يساهمون في إبرامها اليجوز لعضو اإلدارة العليا ) بإستثناء مدراء املبيعات( الحصول على عموالت أو مكافآت لقاء اأِل -2

لصالح الشركة واليجوز ربط أي جزء من مكافآت وتعويضاتهم )بإستثناء مدراء املبيعات( بحجم أعمال الشركة )أقساط التأمين( 

 بشكل مباشر. 

 يتم التوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت اإلدارة التنفيذية بواسطة لجنة الترشيحات واملكافآت.  -3
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 ملكافآة أو إستردادها إذا تبين أنها تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو اإلدارة التنفيذية. يجوز وقف صرف ا -4

يكون اإلفصاح عن املكافآت والتعويضات املدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت من الشركة على أن  -5

 ملا هو منصوص عليه  في املادة الثالثة والتسعون  يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي في
ً
تقرير  مجلس اإلدارة ووفقا

 من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية.

ِ: الفصل الثاني: أحكام عامة

 املادة الخامسة بعد املائة: نظام التقييم: 

 يجب أن يكون لدى الشركة نظام لتقييم أداء موظفيها بجميع مستوياتهم بشكل موضوع ومنهجي وأن يبنى على املدى الطويل.  -1

على لجنة الترشيحات واملكافآت التأكد من إجراء مراجعة سنوية ملمارسات املكافآت والتعويضات بالشركة بواسطة إدارة املراجعة  -2

 ودون تدخل من اإلدارة العليا بالشركة.  الداخلية أو جهة خارجية متخصصة

يجب أن يكون لدى الشركة هيكل للمكافآت والتعويضات للعاملين باإلدارات الرقابية ) إدارة املراجعة الداخلية، وإدارة اإللتزام(  -3

ِوبما يعزز حيادية وإستقاللية هذه الوظائف. 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ 
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 تعارض املصالح: سياسة السادسالباب 

 بعد املائة: نطاق تعارض املصالحاملادة السادسة 

 ُيبنى وينشأ مفهوم تعارض املصالح على العناصر األساسية التالية:  

ينشأ التعارض في املصالح متى ما ثبت أن عضو مجلس اإلدارة، أو عضو أي لجنة من لجانه، أو أي من منسوبي الشركة، أو شركاتها  .1

أو مصلحة تنظيمية، أو مهنية، في أي عمل، أو نشاط، قد يؤثر بشكل التابعة، له صلة بأي نشاط، أو له مصلحة شخصية، 

مباشر، أو غير مباشر، على موضوعية قرارات ذلك العضو، أو املوظف، أو على قدرته في تأدية واجباته، ومسؤولياته تجاه 

ِالشركة، أو أحد شركاتها التابعة.

 متى ما ثبت أن عضو مجلس ا .2
ً
إلدارة، أو أحد موظفي الشركة، أو شركاتها التابعة، يتلقى، أو يحصل ينشأ التعارض في املصالح أيضا

 من موقعه، ومشاركته في 
ً
على مكاسب شخصية من أي طرف آخر، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، مستفيدا

ِإدارة الشركة.

تابعة، بعدم استخدام موجودات الشركة، يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، وكل موظف من موظفي الشركة، وشركاتها ال .3

ِأو مواردها املختلفة، ألي مصلحة شخصية، أو استغاللها ملنفعته الخاصة، أو أهداف أخرى، ال تقع في نطاق نشاط وعمل الشركة.

 السابعة بعد املائة: تجنب تعارض املصالح:املادة 

 يجب على عضو مجلس اإلدارة  ( أ

 ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة، وأن يقدم مصالح الشركة على مصلحته الشخصية، وأن اليتسغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة.  .1

تجنب حاالت تعارض املصالح، وإبالغ املجلس بحاالت التعارض التي قد تؤثر في حياده عند النظر في املوضوعات املعروضة على  .2

هذا العضو في املداوالت، وعدم احتساب صوته في التصويت على هذه املوضوعات في  املجلس، وعلى مجلس اإلدارة عدم إشراك

 اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات املساهمين. 

 الحفاظ على سرية املعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها وعدم إفشائها إلى أي شخص.  .3

 ر على عضو مجلس اإلدارة: حظي ( ب

الجمعية العامة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا كانت له مصلحة مباشرة أو التصويت على قرار مجلس اإلدارة أو  .1

 غير مباشرة فيها. 

من أي من أصول الشركة أو معلومات أو الفرص اإلستثمارية املعروضة  –بشكل مباشر أو غير مباشر  –اإلستغالل أو اإلستفادة  .2

وضة على الشركة، ويشمل ذلك الفرص اإلستثمارية التي تدخل ضمن أنشطة عليه بصفته عضوا في مجلس اإلدارة، أو املعِر

الشركة، أو التي ترغب الشركة في اإلستفادة منها، ويسري الحظر على عضو املجلس الذي يستقيل ألجل استغالل الفرص 

 . ها أثناء عضويته بمجلس اإلدارةالتي ترغب الشركة في اإلستفادة منها والتي علم ب –بطريق مباشر أو غير مباشر  –االستثمارية 

 الثامنة بعد املائة: إفصاح املرشح عن تعارض املصالح:املادة 

وفق  –على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض املصالح 

ِوتشمل: –اإلجراءات املقررة من الهيئة 
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 وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح ملجلس إدارتها.  -1

 إشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.  -2

 التاسعة بعد املائة: ضوابط منافسة الشركة:املادة 

مع مراعاة ماورد في املادة الثانية والسبعين من نظام الشركات واألحكام ذات العالقة في هذه الالئحة والئحة حوكمة الشركات الصادرة 

عن هيئة السوق املالية والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك املركزي، إذا رغب عضو مجلس اإلدارة في اإلشتراك في عمل 

ِة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، فيجب مراعاة مايلي: من شأنه منافس

 إبالغ مجلس اإلدارة باألعمال املنافسة التي يرغب في ممارستها، وإثبات هذا البالغ في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.  -1

 في مجلس اإلدارة وجمعيات املساهمين.  عدم إشتراك العضو صاحب املصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن -2

قيام رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال املنافسة التي يزاولها عضو املجلس، وذلك بعد  -3

ايير تصدرها تحقق مجلس اإلدارة من منافسة عضو املجلس ألعمال الشركةأو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وفق مع

وتنشر في املوقع اإللكتروني للشركة، على أن يتم التحقق من هذه  –بناء على اقتراح مجلس اإلدارة  –الجمعية العامة للشركة 

 األعمال بشكل سنوي. 

 الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة يسمح للعضو بممارسة األعمال املنافسة.  -4

 املادة العاشرة بعد املائة: مفهوم أعمال املنافسة: 

ِيدخل في مفهوم االشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله مايلي: 

زاول منشأة أخرى، تِوتأسيس عضو مجلس اإلدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص في شركة أ (1

 من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها.
ً
 نشاطا

عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة بول ق (2

 أيا كان شكلها، فيما عدا تابعي الشركة. 

 كانت أو مستترة، لشركة منشأة أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها.  ظاهرةحصول العضو على وكالة تجارية أو مافي حكمها،  (3

 املادة الحادية عشر بعد املائة: رفض منح الترخيص: 

إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص بموجب املادة الثانية والسبعين من نظام الشركات واملادة التاسعة بعد املائة من هذه الالئحة، 

ة تقديم إستقالته خالل مهلة تحددها الجمعية العامة، وإال عدت عضويته في املجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر فعلى عضو مجلس اإلداِر

 لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل إنقضاء املهلة املحددة من الجمعية. 
ً
ِالعدول عن منافسة الشركة أو توفيق أوضاعه طبقا

ِ
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 املادة الثانية عشر بعد املائة: قبول الهدايا: 

اليجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين قبول الهدايا من أي شخص لها تعامالت تجارية مع الشركة، اذا كان من شأن تلك 

ِالهديا أن تؤدي إلى تعارض املصالح. 

 أصحاب املصالح: السابعالباب 



 املائة: تنظيم العالقة مع أصحاب املصالح:املادة الثالثة عشر بعد 

حمايتهم وحفظ حقوقهم، وعلى أن  فالعالقة مع أصحاب املصالح بهد لتنظيميضع مجلس اإلدارة سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة 

ِتتضمن هذه السياسة بصفة خاصة مايلي: 

 كيفية تعويض أصحاب املصالح عند اإلخالل بحقوقهم التي تقررها األنظمة أو تحميها العقود.  -1

 كيفية تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب املصالح.  -2

 كيفية بناء عالقات جيدة مع العمالء واملوردين واملحافظة على سرية املعلومات املتعلقة بهم.  -3

وك املنهي للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع املعايير املهنية واألخالقية السليمة وتنظم العالقة بينهم و قواعد السل -4

 بين أصحاب املصالح، على أن يضع مجلس اإلدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد واإللتزام بها. 

 املساهمة اإلجتماعية للشركة.  -5

 للشروط واألحكام املتابعة مع أصحاب  ةأعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقتأكيد أن تعامل الشركة مع  -6
ً
يجري وفقا

 املصالح دون أي تمييز أو تفضيل. 

حصول أصحاب املصالح على املعلومات املتعلقة بأنشطتهم على نحو يمكنهم من أداء مهامهم، على أن تكون تلك املعلومات  -7

 وبشكل منتظم.صحيحة وكافية وفي الوقت املناسب 

 ملادئ العدالة واملساواة وعدم التمييز. -8
ً
ِمعاملة العاملين في الشركة وفقا

 اإلبالغ عن املمارسات املخالفة:عشر بعد املائة:  الرابعةاملادة 

بما يتوافق مع متطلبات البنك املركزي وذلك سياسة اإلبالغ عن املخالفات  –يضع مجلس اإلدارة وبناء على إقتراح لجنة املراجعة  -1

ِليتبعها أصحاب املصالح في تقديم شكاواهم أو اإلبالغ عن املمارسات املخالفة. 

عن اإلدارات التنفيذية من تصرفات أو  يصدِرتيسير إبالغ أصحاب املصالح ) بمن فيهم العاملون في الشركة( مجلس اإلدارة بما قد  -2

للوائح والقواعد املرعية أو تثير الريبة في القوائم املالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو غيرها، سواء ممارسات تخالف األنظمة وا

 أكانت تلك التصرفات أو املمارسات في مواجهتهم أم لم تكن، وإجراء التحقيق الالزم بشأنه. 

 ة املراجعة أو غيرها من اللجان املختصة. الحفاظ على سرية إجراءات اإلبالغ بتيسير االتصال املباشر بعضو مستقل في لجن -3

 تكليف شخص مختص بتلقي شكاوى أو بالغات أصحاب املصالح والتعامل معها.  -4

 تخصيص هاتف أو بريد إلكتروني لتلقي الشكاوي.  -5

ِتوفير الحماية الالزمة ألصحاب املصالح.  -6
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 املعايير املهنية واألخالقية: الثامنالباب 

 :سياسة السلوك املنهي: املائةالخامسة عشر بعد املادة 

ِيضع مجلس اإلدارة سياسة للسلوك املنهي والقيم األخالقي بالشركة، تراعي بصفة خاصة مايلي: 

التأكيد على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة ببذل واجبي العناية والوالء تجاه الشركة،  -1

 ة وتنميتها وتعظيم قيمتها، وتقديم مصالحها على مصلحته الشخصية في جميع األحوال. وكل من شأنه صون مصالح الشرك

تمثيل عضو مجلس اإلدارة لجميع املساهمين في الشركة، واإللتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة املساهمين ومراعاة حقوق  -2

 أصحال املصالح اآلخرين، وليس مصلحة املجموعة التي انتخبته فحسب. 

 ة. مة واللوائح والتعليمات ذات الصليخ مبدأ إلتزام أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين فيها بجميع األنظترس -3

 ة به أو بغيره. صالحيلولة دون استغالل عضو مجلس اإلدارة أو عضو اإلدارة التنفيذية ملنصبه الوظيفي بهدف تحقيق مصلحة خا -4

ردها على تحقيق أغراض الشركة وأهدافها، وعدم استغالل تلك األصول أو املوارد التأكيد على قصر استعمال أصول الشركة وموا -5

 لتحقيق مصالح خاصة. 

وضع قواعد دقيقة ومحكمة وواضحة تنظم صالحية وتوقيت االطالع على املعلومات الداخلية الخاصة بالشركة بما يحول دون  -6

استفادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وغيرهم منها أو اإلفصاح عنها ألي شخص، إال في الحدود املقررة أو الجائزة 

 .
ً
ِنظاما

ِ 
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 والشفافية اإلفصاح: التاسعالباب 

 سياسة اإلفصاح وإجراءاته:: السادسة عشر بعد املائةاملادة 

دون إخالل بقواعد طرح األوراق املالية واإللتزامات املستمرة يضع مجلس اإلدارة سياسات مكتوبة للإلفصاح وإجراءات وأنظمته اإلشرافية 

ولوائحهما التنفيذية، ولوائح وتعليمات  –بحسب األحوال  –بما يتفق مع متطلبات اإلفصاح الواردة في نظام الشركات ونظام السوق املالية 

ِمايلي:  ةاملركزي السعودي، مع مراعا البنك

أن تتضمن تلك السياسات أساليب إفصاح مالئمة تمكن املساهمين وأصحاب املصالح من االطالع على املعلومات املالية وغير  -1

 املالية املتعلقة بالشركة وأدائها وملكية األسهم والوقوف على وضع الشركة بشكل متكامل. 

واملستثمرين من دون تمييز، وبشكل واضح وصحيح وغير مضلل، وفي الوقت املناسب وعلى نحو أن يكون اإلفصاح للمساهمين  -2

 منتظم ودقيق، وذلك لتمكين املساهمين وأصحاب املصالح مكن ممارسة حقوقهم على أكمل وجه. 

ا أو دورية اإلفصاح إعداد نظم للتقارير تتضمن تحديد املعلومات التي يجب اإلفصاح عنها، وأسلوب تصنيفها من حيث طبيعته -3

 عنها. 

مراجعة سياسات اإلفصاح بشكل دوري، والتحقق من توافقها مع أفضل املمارسات، ومع أحكام نظام السوق املالية ولوائحه  -4

ِالتنفيذية. 

 املادة السابعة عشر بعد املائة: تقرير مجلس اإلدارة 

 لعملياته خالل السنة املالية األخيرة، وجميع العوامل املؤثر في أعمال الشركة، ويجب أن 
ً
يجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة عرضا

ِيشتمل تقرير مجلس اإلدارة على مايلي: 

 ماطبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية، ومالم يطبق وأسباب ذلك.  -1

 تحليلي ألداء الشركة املالي خالل الفترة املاضية.إستعراض  -2

 أهم الخطط والقرارات املتخذة وأثرها على أداء ووضع الشركة. .3

 إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة. .4

 تقييم إستراتيجية الشركة ووضعها من الناحية املالية. .5

ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكّل نشاط  وصف .6

 وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

لعملياتها، والدوله محل إسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة املحل الرئيس  .7

 تأسيسها.

 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة. .8

 وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم. .9
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وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين  .10

، وأي قواعد طرح األوراق املالية واإللتزامات املستمرةمن  السابعة والستينة بتلك الحقوق بموجب املادة وأقرباءهم( أبلغوا الشرك

 تغيير في تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة.

أسماء الشركات املساهمة والشركات داخل اململكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضًوا في مجالس إدارتها  .11

 حالية أو السابقة أو من مديريها.ال

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم في أسهم  .12

 .أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة

املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك(، وكشف باملديونية اإلجمالية  .13

للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداًدا لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض وإسم الجهة املانحة لها 

 حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك. ومدته واملبلغ املتبقي، وفي

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو  .14

 منحتها الشركة خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

وق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب، أو حقوق وصف ألي حق .15

 مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

وصف ألي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد، وقيمة األوراق املالية املتبقية، مع التمييز  .16

 بين األوراق املالية املدرجة التي إشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

 عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها. .17

ت حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أداءه وأداء لجانه وأعضاءه، والجهة الخارجية التي قام .18

 بالتقييم وعالقتها بالشركة، إن وجدت.

علًما بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال  –وبخاصة غير التنفيذيين  –اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة ألحاطة أعضاءه  .19

 الشركة وأداءها.

أو إشرافية أو تنظيمية، مع بيان أي عقوبة أو تدبير إحترازي أو أي قيد احتياطي أو جزاء مفروض على الشركة من أي جهة قضائية  .20

 أسباب املخالفة والجهة املوقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في املستقبل.

أي عقوبة أو أي قيد احتياطي أو جزاء مفروض على أي من أعضاء مجلس اإلدارة من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية  .21

 يكون لها عالقة بالشركة.

 بشأن مدة الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده. توصية لجنة املراجعة .22

 تقييم للمخاطر املحيطة بالشركة وطريقة التعامل معها ومراقبتها. .23

خالصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات املالية الخمس األخيرة أو منذ  .24

 التأسيس أيهما أقصر.

 إيضاح ألي إختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. .25
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 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة. .26

 توقعات األداء املستقبلي. .27

تهاء الدورة الحالية، عدد بالنسبة ملجلس اإلدارة: وظائف املجلس، تشكيل املجلس، إسم رئيس املجلس ونائبه، تواريخ بداية وإن .28

أعضاء املجلس املستقلين، عدد اإلجتماعات املنعقدة خالل الفترة وتواريخها، أسماء الحضور لكل إجتماع، وتفاصيل مكافآت 

 وتعويضات أعضاء املجلس.

األخرى التي  ل(، أسماء الشركاتفه )تنفيذي، غير تنفيذي، أو مستقبالنسبة لكل عضو في مجلس اإلدارة: إسم العضو، وتصني .29

يشغل فيها العضو منصب عضو مجلس إدارة، الجهة التي يمثلها العضو )إن وجدت(، أي مناصب أخرى يشغلها العضو في الشركة 

 )إن وجدت(.

بالنسبة لكل لجنة من اللجان التابعة ملجلس اإلدارة: إسم وإختصاصات ووظائف اللجنة، وأسماء أعضاءها، وتصنيفهم )رئيس  .30

ل أو من غير أعضاء مجلس اإلدارة(، وعدد اإلجتماعات املنعقدة خالل الفترة وتواريخها ، يذي أو غير تنفيذي أو مستقأو تنفاللجنة 

 وأسماء حضور كل إجتماع، وتفاصيل مكافآت وتعويضات األعضاء لقاء عضويتهم في اللجنة.

خيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية اأِل .31

 الجمعيات.

قائمة بأسماء ومنصاب ومؤهالت وخبرات كل من أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وأعضاء اإلدارة العليا بالشركة، ووظائفهم الحالية  .32

 والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.

والخمسة أعضاء من اإلدارة العليا األعلى أجًرا والرئيس التنفيذي مجموع املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة  .33

واملدير املالي إن لم يكونا من ضمن الذين تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات خالل الفترة )مقسمة إلى رواتب وبدالت ثابتة ومكافآت 

ألعضاء اإلدارة العليا، يضاف إليهم الرئيس  متغيرة وأي مكونات أخرى(، باإلضافة إلى وصف ألي مكافآت مرتبطة باألداء متاحة

 التنفيذي واملدير املالي إن لم يكونوا من ضمنهم.

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا في الشركة )املباشرة وغير املباشرة( والتغييرات في ملكيتهم خالل العام املالي  .34

 املنتهي كما هي معتمدة في سجل املساهمين.

ملعامالت مع األطراف ذات العالقة، بما في ذلك كبار املساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا خالل الفترة وآلية وصف ا .35

 املوافقة عليها.

 تفاصيل املساهمات اإلجتماعية للشركة، إن وجدت. .36

ا فيها،  .37
ً
ق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرف

ّ
ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار أو كانت فيها مصلحة وفيها معلومات تتعل

التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء املعنيين باألعمال أو العقود، وطبيعة هذه األعمال أو 

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

 ان ألي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.بي .38

 بيان ألي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوق في األرباح. .39
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م أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسِو .40

 نهاية الفترة املالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

 بيان بقيمة أي إستثمارات أو إحتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة. .41

 أي حاالت تحتمل وجود تعارض في املصالح وآلية معالجتها والتعامل معها. .42

تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، او التي رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع التي يوجد  املراجعةتوصيات لجنة  .43

 حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أداءه أو تعيين املراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها.

 أسماء كبار املساهمين ونسبة تملك كل منهم في أسهم الشركة. .44

نتائج املراجعة السنوية لكفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة، إضافة إلى رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة  .45

 الداخلية في الشركة.

 إقرارات بما يلي: .46

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.(أِ)

ّفذ بفاعلية.(بِ)
ُ
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ون

 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.(جِ)

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم املالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك  .47

 التحّفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

قبل إنتهاء الفترة املعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات  .48

ِبيان أسباب التوصية بالتغيير.

 املادة الثامنة عشر بعد املائة: تقرير لجنة املراجعة 

يجب أن يشتمل تقرير لجنة املراجعة على تفاصيل أدائها الختصاصتها ومهامها املنصوص عليها في نظام الشركة ولوائحه  .1

 التنفيذية، على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة. 

 كافية من .2
ً
تقرير لجنة املراجعة في مركز الشركة الرئيس وأن ينشر في املوقع اإللكتروني للشركة  يجب أن يودع مجلس اإلدارة نسخا

واملوقع اإللكتروني للسوق عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة، لتمكين من يرغب من املساهمين في الحصول على نسخة 

 منه. ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة. 

 إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةسعة عشر بعد املائة: املادة التا

ِيتعّين على مجلس اإلدارة تنظيم عمليات اإلفصاح الخاصة بكل عضو من أعضاءه ومن أعضاء اإلدارة التنفيذية، مع مراعاة ما يلي:

ا، وذلك وفًقا لإلفصاحات املطلوبة بموجب  .1 وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتحديثه دوريًّ

 البنك املركزي السعودي ولوائحهما التنفيذية. واألنظمة والتعليمات الصادرة عننظام الشركات ونظام السوق املالية 

 ة دون مقابل مالي.إتاحة اإلطالع على السجل ملساهمي الشرك .2
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 اإلفصاح عن املكافآت:املادة العشرون بعد املائة: 

ِيلتزم مجلس اإلدارة بما يلي:

 اإلفصاح عن سياسة املكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية في الشركة. (1

ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بصورة  اإلفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس اإلدارة عن املكافآت املمنوحة (2

مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزايا، أًيا كانت طبيعتها وإسمها. وإذا كانت املزايا 

 أسهًما في الشركة، فتكون القيمة املدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ اإلستحقاق.

 توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة. (3

 بيان التفاصيل الالزمة بشأن املكافآت والتعويضات املدفوعة لكل ممن يلي على حدة: (4

 أعضاء مجلس اإلدارة..ِأ

 الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي.ممن تلقوا أعلى املكافآت من يين خمسة من كبار التنفيذ.ِب

ِأعضاء اللجان..ِت

 

 الرقابة الداخلية: العاشرالباب 

 :نظام الرقابة الداخليةاملائة:  الحادية والعشرون بعداملادة 

بإدارة املخاطر وتطبيق أحكام قواعد يتعين على مجلس اإلدارة اعتماد نظام رقابة داخلية للشركة لتقييم السياسات واإلجراءات املتعلقة 

باألنظمة واللوائح ذات الصلة، ويجب أن يضمن هذا النظام اتباع معايير  يد الحوكمة الخاصة بالشركة التي تعتمدها الشركة، والتق

 لألحكام
ً
ِوالضوابط الخاصة بها.  واضحة للمسؤولية في جميع املستويات التنفيذية في الشركة وأن تعامالت األطراف ذات العالقة تتم وفقا

 مستقلة بالشركة.لرقابة املادة الثانية والعشرون بعد املائة: تأسيس إدارات 

إدارات مستقلة وهي إدارة اإللتزام، وإدارة املخاطر وإدارة  –في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية املعتمد  –تنش ئ الشركة  -1

 املراجعة الداخلية. 

 تكون مرجعية إدارة اإللتزام وإدارة املراجعة الداخلية إلى لجنة املراجعة املنبثقة عن مجلس اإلدارة.  -2

 املنبثقة عن مجلس اإلدارة. تكون مرجعية إدارة املخاطر إلى لجنة إدارة املخاطر -3

ملمارسة مهام واختصاصات يجوز للشركة وبعد الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي اإلستعانة بجهات خارجية  -4

 وحدات أو إدارات تقييم وإدارة املخاطر، واملراجعة الداخلية، وال يخل ذلك بمسئولية الشركة عن تلك املهام واإلختصاص. 

ِ
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 مهام إدارة الرقابة: املادة الثانية والعشرون بعد املائة: 

 أوال: إدارة اإللتزام: 

، إدارة اإللتزام هي إدارة مستقلة من خالل مرجعيتها إلى لجنة املراجعة، ويعين مسؤول اإللتزام من قبل لجنة املراجعة لضمان إستقالليته

تتولى وظيفة اإللتزام مسئولية مراقبة إلتزام الشركة بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة الصادرة عن البنك املركزي حيث 

اإللتزام النظامي بالشركة. وتشمل مهامها على  ودي أو الجهات الرقابية األخرى ذات العالقة، وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين مستوِىالسع

 سبيل املثال ال الحصر مايلي: 

نك املركزي التأكد من  أن الشركة تمتثل وتلتزم بجميع متطلبات األنظمة  واللوائح املعمول بها وذات الصلة الصادرة عن الب -1

 السعودي وهيئة السوق املالية ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ووزارة التجارة وأي جهة رقابية وإشرافية أخرى.

 . واإلشرافية التواصل مع الجهات الرقابية في جميع مايخص أمور الشركة التنظيمية -2

 ، ورصد حاالت عدم اإللتزام. تقييم مخاطر عدم اإللتزام بالشركة -3

واإلدارات ذات العالقة باألنظمة واللوائح والتعليمات  وكافة منسوبي الشركة العليا واإلدارةملشورة ملجلس اإلدارة واللجان تقديم ا -4

 ذات الصلة لتمكين الشركة من اإللتزام بها.  

  والجهات املختصة. والتحديثات في األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية  إخطار الشركة بكافة التطورات -5

 ، ومجلس اإلدارة حيثما يقتض ي. ورفعها للجنة املراجعة وتقديم التوصيات ملعالجتها، إعداد تقارير دورية عن حاالت عدم اإللتزام -6

7- .
ً
 تزويد الجهات الرقابية بالتقارير املطلوبة نظاما

 تقييم عمل كافة إدارات الشركة وأعمالها للتحقق من إلتزامها باألنظمة واللوائح والتعليمات وإعداد تقارير بذلك.  -8

 توعية وتثقيف منسوبي الشركة بكافة مستوياتهم الوظيفية بأهمية اإللتزام.  -9

 ة. مراقبة إمتثال الشركة بنظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ولوائحهما التنفيذي -10

 : ثانيا: إدارة املراجعة الداخلية

زام تقوم وظيفة املراجعة الداخلية بتقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية وآلية رفع التقارير بالشركة ومدى اإللت

كة واعمالها . ويتم تعيين املراجع بها وتقديم التوصيات لتحسينها وذلك من خالل خطة معتمدة من لجنة املراجعة تشمل كافة أنشطة الشِر

الداخلي من قبل لجنة املراجعة لتحقيق إستقالليتها وتمكينها من أداء عملها بما يحسن مستوى الرقابة بالشركة. ويجب على الشركة أن 

أنها، وتشمل مهامها ما أنجز وماخلصت إليه من نتائج وتوصيات وما قد اتخذ بش بوضوح متضمنةتحفظ تقارير املراجعة ومستندات العمل 

ِومسؤوليتها على سبيل املثال ال الحصر مايلي:

 تقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية ومدى إلتزام الشركة بها وتقديم التوصيات بشأنها.  -1

 تقييم املخاطر في الشركة واألنظمة واإلستثمارات.   -2

 أوجه اإلخفاق في تطبيق الرقابية الداخلية أو مواطن الضعف في تطبيقها والتي قد تؤثر في األداء املالي للشركة.  -3

 التحقق من مصداقية املعلومات املالية والسجالت املحاسبية وغير املالية وسالمتها.  -4
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لجنة املراجعة واملدراء املعنيين وتقديم املقترحات الواجب رفع التقارير الشاملة لنتائج املراجعة الداخلية وااللتزام ومناقشتها مع  -5

 تطبيقها ملعالجة املالحظات وإقفالها.

تقديم التقارير الالزمة ملجلس اإلدارة الطالعه على النتائج واملساهمة في أحكام إجراءات الرقابة الداخلية مع املحافظة على  -6

 االستقاللية املهنية لإلدارة. 

ت  املنصوص عليها في مختلف األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك املركزي السعودي، وعلى سبيل املهام واملسؤوليا -7

ِ، توزيع الفائض. والتسعير  تعليمات اإلكتتابمراجعة املثال ال الحصر، 

 

 :إدارة املخاطر ثالثا

الشركة دليل سياسات وإجراءات إلدارة املخاطر تشمل عمل كافة الدوائر  الفنية وغير الفنية وفًقا ألحكام األنظمة واللوائح والتعاميم  تضع 

الصادرة عن الجهات الرقابية، وتعمل الشركة على تطبيق أحكام هذا الدليل وتحديثه عند الحاجة، وتقوم وظيفة إدارة املخاطر بأعمالها 

 وظيفة متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، و تتولىا بما يتوافق مع الئحة إدارة املخاطر الصادرة عن البنك املركزي السعودي وأية وأنشطته

الكلية، وتشمل  واملخاطر الفردية مستوى املخاطر على مستمرة بصفة منها والحد املخاطر وضبط ومراقبة وقياس وتقييم تحديد املخاطر إدارة

ِمهامها على سبيل املثال ال الحصر مايلي: 

 تنفيذ إستراتيجية إدارة املخاطر.(ِأ

 مراقبة املخاطر التي قد تتعّرض لها الشركة.(ِب

 وضع سياسات وإجراءات فعالة إلدارة املخاطر لتحديد وتقييم وقياس وضبط ومراقبة املخاطر والحد منها.(ِت

 وات التصحيحية للحّد منها وضبطها.تحديد املخاطر الناشئة وإقتراح الخط(ِث

 تقييم قدرة الشركة على تحمل املخاطر ومدى تعّرضها لها )من خالل إجراء إختبارات التحمل على سبيل املثال( بصفة دورية.(ِج

 وضع خطة للطوارئ.(ِح

 التنسيق مع اإلدارة العليا لضمان فعالية وكفاءة نظام إدارة املخاطر بالشركة.(ِخ
 

ِ

  

ِ 



63 
 

 اإلدارة العليا: العاشرالباب 

 اإلدارة العلياوالعشرون بعد املائة:  الثالثةاملادة 

 عدم توافر التأمين إثبات شركة فعلى سعودي غير تعيين إلى الحاجة وفي حال للسعوديين العليا اإلدارة وظائف في األولوية تكوِن -1

ِ الوظيفة املطلوبة لشغل املؤهل السعودي
ً
 أصدرها البنك املركزي السعودي. التي املناصب القيادية في التعيين متطلبات إلى استنادا

يكون لكّل منصب في اإلدارة العليا وصف وظيفي موثق ومفصل يحدد األدوار واملسئوليات واملواصفات واملؤهالت وخطوط رفع  -2

 التقارير )التبعية( وآلية التفاعل مع الجهات الداخلية األخرى والصالحيات وحدود الصالحيات.

وتكون مرجعيته إلى مجلس  ين املدير العام بموجب قرار من مجلس اإلدارة بعد الحصول على عدم ممانعة البنك املركزِييتم تعي -3

وكما تم اإلشارة إليها في الفقرة )ثالثا( من املادة الثالثة والعشرون من هذه الالئحة فإن مجلس اإلدارة يتولى اإلشراف على  ، اإلدارة

 أو رقابية متطلبات بأي اإلخالل بأحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالي و  ، ودوِنأعمال اإلدارة التنفيذية

ى
ّ
 سبيل على العليا اإلدارة واجبات اليومية، و تشمل نشاطات الشركة اإلشراف على  مسئولية العليا اإلدارة إشرافية أخرى، وتتول

ِ:يلي الحصر ما ال املثال

 للشركة. اإلستراتيجيةالخطط  تنفيذ(ِأ

 إدارة األنشطة اليومية للشركة.(ِب

 وضع اإلجراءات لتحديد وقياس املخاطر والحد منها ومراقبتها.(ِت

 الداخلية. الرقابة نظام كفاءة وفعالية لضمان الالزمة واإلجراءات السياسات وضع(ِث

 الحسابات. ومراجعة املستندات حفظ(ِج

 رير إليه.التقا ورفع اإلدارة مجلس توجيهات وفق العمل(ِح

ِضمان استيفاء كافة املتطلبات الرقابية واإلشرافية بأقص ى حد ممكن.(ِخ

ِ.على األقل للمجلس اجتماع كل خالل اإلدارة أداء حوِل بعرض شامل اإلدارة مجلس تزويد العليا اإلدارة على يجب -4

ِ 
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 اإلكتواري املعين: الحادي عشر الباب 

ِ اإلكتوارية: األعمالوالعشرون بعد املائة:  الرابعةاملادة 

دون اإلخالل بما نصت عليه ضوابط األعمال اإلكتوارية للتأمين الصادرة عن البنك املركزي وأي تعليمات أخرى ذات صلة، فإن مهام 

ِاإلكتواري املعين ومسوؤلياته تشمل على سبيل املثال ال الحصر، مايلي: 

 دراسة الوضع املالي العام للشركة. -1

 شركة.تقييم كفاية رأس املال لل -2

 تقييم قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها املستقبلية. -3

تسعير منتجات تأمين الحماية و اإلدخار و التأمين الصحي و تأمين املركبات مع إبداء التوصيات حول كفاية معدالت األقساط  -4

 لفئات التأمين العام األخرى من املنتجات.

 ا.تحديد املخصصات الفنية للشركة و التوصية بشأنه -5

 التنسيق مع املسؤولين في إدارة املخاطر في الشركة لتقدير تأثير املخاطر الجوهرية ولتحديد اآللية املناسبة للتخفيف من آثارها. -6

 تقييم كفاية ترتيبات إعادة التأمين و املستويات املالئمة لالحتفاظ باملخاطر و التوصية بمستوى االحتفاظ األمثل. -7

ة الشركة بشأن سياسة الشركة االستثمارية، مع مراعاة طبيعة وتوقيت االلتزامات تجاه حاملي وثائق تقديم التوصيات ملجلس إداِر -8

 التأمين وتوافر األصول املناسبة.

 للشركة بشكل عام.ز تحديد الفائض أو العج -9

 لنماذج التقارير املالية املطلوبة من البنك املركزي. -10
ً
 إعداد التقارير املناسبة ووفقا

 اإلكتتاب الخاصة بالشركة.مراجعة أدلة  -11

 إعداد تقرير سنوي يوضح كفاءة اإلحتياطات الفنية للشركة و أسعار املنتجات التأمينية. -12

 تحليل تطور املحفظة التأمينية و تحليل التكاليف. -13

 إعداد تقرير يوضح مالئمة األصول للمسؤوليات. -14

 تقديم املشورة بشأن أي أمور إكتوارية أخرى. -15

ِ
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 مراجع حسابات الشركة: الثاني عشر الباب 

 : إسناد مهمة مراجعة الحسابات:والعشرون بعد املائة الخامسةاملادة 

عداد تقرير موضوعي ومستقل تسنتد مهمة مراجعة حساباتها السنوية إلى مراجع أو أكثر يتمتع باالستقالل والكفاءة والخبرة والتأهيل، إِل

حي ملجلس اإلدارة واملساهمين يبين فيه ما إذا كانت القوائم املالية للشركة تعبر بوضوح وعدالة املركز املالي للشركة، وأدائها في النوا

ِالجوهرية. 

 : تعيين مراجع الحسابات:والعشرون بعد املائة السادسة املادة 

ِحسابات الشركة بناء على ترشيح مجلس اإلدارة، مع مراعاة مايلي:  تعين الجمعية العامة العادية مراجع

 أن يكون ترشيحه بناء على توصية من لجنة املراجعة.  (1

 له وأن يستوفي الش (2
ً
 وط املقررة من الجهة املختصة. ِرأن يكون مرخصا

 أال تتعارض مصالح مع مصالح الشركة.  (3

 أال يقل عدد املرشحين عن مراجعين إثنين.  (4

 : واجبات مراجع الحسابات:والعشرون بعد املائة السابعة  املادة 

ِيجب على مراجع الحسابات: 

 بذل واجبي العناية واألمانة للشركة.  -1

 إبالغ الهيئة في حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة  اإلجراء املناسب بشأن املسائل املثيرة للشبهة التي يطرحها.  -2

عامة العادية إذا لم ييسر املجلس عمله. ويكون مسؤوال عن تعويض الضرر الذي أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية ال -3

يصيب الشركة أو املساهمين أو الغير بسبب األخطاء التي تقع منه في أداء عمله، وإذا تعدد املراجعون واشتركوا في الخطأ، كانوا 

 مسؤولين بالتضامن. 

 

ِ 
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 أحكام ختامية: الثالث عشر الباب 

 : االحتفاظ بالوثائق واملستندات:والعشرون بعد املائة الثامنة املادة 

يجب على الشركة أن تحتفظ بجميع املحاضر واملستندات والتقارير والوثائق األخرى املطلوب اإلحتفاظ بها بموجب الئحة حوكمة الشركات 

املركزي، في مقر الشركة الرئيس مدة ال تقل عن عشر الصادرة عن هيئة السوق املالية والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك 

سنوات، وأن يشمل ذلك تقرير مجلس اإلدارة و تقرير لجنة املراجعة. ومع عدم اإلخالل بهذه املدة، يجب على الشركة في حال وجود دعوى 

ة تتعلق بتلك املحاضر أو املستندات أو قضائية ) بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو مطالبة أو أي إجراءات تحقيق قائم

ِالتقارير أو الوثائق االحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة 

ِ

 : تقديم املعلومات والبيانات اإلضافية:والعشرون بعد املائة التاسعة املادة 

ة تزويدهما بأي معلومات أو بيانات إضافية تراها الزمة للتحقق من مدى اإللتزام بأحكام للهيئة أوالبنك املركزي حق الطلب من الشرك

ِالئحة حوكمة الشركات. 

ِ
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 ڃظىحٳٸًخ ڃ٪ حٿظ٬ََ٘خص وحألن٨ڄش ًحص حٿٜڀش ٳٍ حٿڄڄڀټش حٿ٬َرُش حٿ٬ٔىىَش. طټىڅ حٿالثلش أڅ    ..22

 ٪ حٿڄٔئوٿُخص وحٿٜالكُخص ر٤ََٸش وحٟلش وٗٴخٳش. اٿً طىَُ طئىٌ حٿالثلشأڅ    ..33

ٷُخځ حٿـهخص حإلَٗحٳُش وحٿظن٨ُڄُش وحٿظنٴٌَُش ٳٍ حٿَ٘ٻش رىحؿزخطهخ ر٤ََٸش ڃهنُش  طټٴپ حٿالثلشأڅ    ..44

وڃظوٜٜش وڃىٟى٫ُش، وأڅ طظوٌ ٷَحٍحطهخ ٳٍ حٿىٷض حٿڄنخٓذ ور٤ََٸش ٗٴخٳش ڃ٪ طىٳَُ حٿَ٘ف 

 وحٿظىُٟق حٿىحٳٍ ٿهخ.

 

   

 

 ٠ٚشًّ رٌه رؤو١ذ ِب ٠ٍٟ :
 

حٿلىٻڄةش ٿ٘ةَٻش حٿظةؤڃُن حٿ٬َرُةش ٫ڀةً كڄخَةش كٸةىٵ حٿڄٔةخهڄُن حألٓخٓةُش وحٿظةٍ طظڄؼةپ رڄةخ              ط٬ڄپ الثلش   ..11

 َڀٍ:  

 طؤڃُن أٓخٿُذ طٔـُپ حٿڄڀټُش.   ..أأ   

 نٸپ أو طلىَپ ڃڀټُش حألٓهڂ.   ..بب   

 ش رخٿَ٘ٻش ٳٍ حٿىٷض حٿڄنخٓذ ورٜٴش ڃنظ٨ڄش.حٿلٜىٽ ٫ڀً حٿڄ٬ڀىڃخص حٿوخٛ   ..جج   

 حٿڄ٘خٍٻش وحٿظٜىَض ٳٍ اؿظڄخ٫خص حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش.   ..دد   

 حنظوخد و٫ِٽ أ٠٫خء ڃـڀْ حإلىحٍس.   ..هه   

 حٿلٜىٽ ٫ڀً كٜٚ ڃن أٍرخف حٿَ٘ٻش.   ..وو   

 ٔخهڄُن وٯَُهڂ ڃن أٛلخد حٿڄٜخٿق,ڃٔخءٿش حٿڄـڀْ ڃن ٷزپ حٿڄ   ..زز   

ٍ حٿڄ٘خٍٻش وٳٍ حٿلٜىٽ ٫ڀً ڃ٬ڀىڃخص ٻخٳُش ٫ةن حٿٸةَحٍحص   حٿلىٻڄش ٿڀڄٔخهڄُن حٿلٶ ٳ الثلش ط٠ڄن   ..22

 حٿڄظٜڀش رخٿظَُٰحص حألٓخُٓش ٳٍ حٿَ٘ٻش وڃن رُنهخ:

 حٿظ٬يَالص ٳٍ حٿن٨خځ حألٓخٍٓ أو ٳٍ ڃىحى طؤُْٓ حٿَ٘ٻش أو ٳٍ ٯَُهخ ڃن حٿىػخثٶ حألٓخُٓش ٿڀَ٘ٻش.   ..أأ   

 حٿظَهُٚ ربٛيحٍ أٓهڂ اٟخٳُش.   ..بب   

 ٷي طٔٴَ ٫ن رُ٪ حٿَ٘ٻش. أَش ط٬خڃالص ڃخٿُش ٯَُ ٫خىَش   ..جج   

اطخكش حٿٴَٛش ٿڀڄٔةخهڄُن ٿڀڄ٘ةخٍٻش حٿٴ٬خٿةش وحٿظٜةىَض ٳةٍ اؿظڄخ٫ةخص حٿـڄ٬ُةش حٿ٬خڃةش واكةخ٣ظهڂ ٫ڀڄةًخ              ..33

 رخٿٸىح٫ي حٿظٍ طلټڂ حإلؿظڄخ٫خص وڃن رُنهخ ٷىح٫ي حٿظٜىَض حٿظخٿُش:  



ؿةةةيحوٽ ٫ڄةةةپ طِوَةةةي حٿڄٔةةةخهڄُن رخٿڄ٬ڀىڃةةةخص حٿټخٳُةةةش ٳةةةٍ حٿىٷةةةض حٿڄنخٓةةةذ ر٘ةةةؤڅ طةةةىحٍَن وأڃةةةخٻن و     ..أأ   

 حإلؿظڄخ٫خص.

طىٳَُ حٿڄ٬ڀىڃخص حٿټخڃڀش وٳٍ حٿظىٷُض حٿڄالثةڂ ر٘ةؤڅ حٿڄىحٟةُ٪ حٿظةٍ ٓةُظڂ اطوةخً ٷةَحٍحص ر٘ةؤنهخ هةالٽ             ..بب   

 حالؿظڄخ٫خص.

 اطخكش حٿٴَٛش ٿڀڄٔخهڄُن ٿظىؿُه حألٓجڀش اٿً ڃـڀْ حإلىحٍس ٫ن أىحء حٿَ٘ٻش.   ..جج   

 ڄ٬ُش حٿ٬خڃش، وًٿٺ وٳٶ ڃ٬خََُ ڃىٟى٫ُش.اٟخٳش حٿڄىحُٟ٪ حٿظٍ َٸظَكىنهخ اٿً ؿيحوٽ أ٫ڄخٽ حٿـ   ..دد   

طڄټُن حٿڄٔخهڄُن ڃن حٿظٜىَض رٜٴش ٗوُٜش أو رخإلنخره، ڃ٪ ا٤٫ةخء نٴةْ حٿةىُڅ ٿاٛةىحص حٿڄوظڀٴةش         ..هه   

 ٓىحء ٻخنض ك٠ىًٍح أو رخإلنخره.

حإلٳٜخف ٫ن حٿهُخٻپ وحٿظَطُزخص حٿَأٓڄخٿُش حٿظٍ طظُق ٿز٬ٞ حٿڄٔخهڄُن ڃڄخٍٓش ىٍؿش ڃن حٿَٷخرش ٫ڀةً     ..44

 خٽ حٿَ٘ٻش.أ٫ڄ

 حٿٔڄخف ٿڀـهخص حٿَٷخرُش ٫ڀً حٿَ٘ٻش رخٿ٬ڄپ ٫ڀً نلى ٳ٬خٽ وَظٔڂ رخٿ٘ٴخٳُش.   ..55

 َنزٍٰ أڅ َخهٌ حٿڄٔخهڄىڅ ٳٍ حٿلٔزخڅ حٿظټخٿُٲ وحٿڄنخٳ٪ حٿڄٸظَنش رڄڄخٍٓظهڂ ٿلٸىٷهڂ ٳٍ حٿظٜىَض.   ..66

 

   

 

 ؤو١ذ ِب ٠ٍٟ :٠ٚشًّ رٌه ر
 

 أڅ ٬َخڃپ حٿڄٔخهڄىڅ ڃ٬خڃڀش ڃظټخٳجش ٻڄخ َڀٍ:   ..11

أڅ َټةةىڅ ٿڀڄٔةةخهڄُن نٴةةْ كٸةةىٵ حٿظٜةةىَض، ٳټخٳةةش حٿڄٔةةخهڄُن َـةةذ حڅ َظڄټنةةىح ڃةةن حٿلٜةةىٽ ٫ڀةةً          ..أأ   

حٿڄ٬ڀىڃخص حٿڄظٜڀش رلٸىٵ حٿظٜىَض حٿڄڄنىكش ٿټةپ ٳجةخص حٿڄٔةخهڄُن وًٿةٺ ٷزةپ ٷُةخڃهڂ ر٘ةَحء حألٓةهڂ         

  ٰ ُةةَحص ڃٸظَكةةش ٳةةٍ كٸةةىٵ حٿظٜةةىَض هخٟةة٬ًش ٿ٬ڄڀُةةش طٜةةىَض ڃةةن ؿخنةةذ       ٻڄةةخ َـةةذ أڅ طټةةىڅ أَةةش ط

 حٿڄٔخهڄُن.  

 أڅ َظڂ حٿظٜىَض رىح٤ٓش حٿڄٔخهڄُن أو حٿڄٴىُٟن ر٤ََٸش ن٨خڃُش.   ..بب   

أڅ طټٴپ حإلؿَحءحص حٿڄظ٬ڀٸش رخإلؿظڄخ٫خص ٳٍ حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش حٿڄ٬خڃڀش حٿڄظټخٳجةش ٿټخٳةش حٿڄٔةخهڄُن، وٳةٶ        ..جج   

 اؿَحءحص ٓهڀش وٯَُ ڃټڀٴش.

 ڃن٪ طيحوٽ أٓهڂ حٿَ٘ٻش رٜىٍس ال طظٔڂ رخإلٳٜخف وحٿ٘ٴخٳُش.   ..22

حٿ٤ڀذ ڃن أ٠٫خء ڃـڀْ حإلىحٍس أو حٿڄيَََن حٿظنٴٌَُُن حإلٳٜخف ٫ن وؿةىى أَةش ڃٜةخٿق هخٛةش رهةڂ ٷةي          ..33

 طظٜپ ر٬ڄڀُخص أو رڄٔخثپ طوٚ حٿَ٘ٻش. 

 

   

 

 ذ ِب ٠ٍٟ :٠ٚشًّ رٌه رؤو١
 

 حٿ٬ڄپ ٫ڀً طؤٻُي اكظَحځ كٸىٵ أٛلخد حٿڄٜخٿق حٿظٍ َلڄُهخ حٿٸخنىڅ.   ..11

 أڅ طظخف ألٛلخد حٿڄٜخٿق ٳَٛش حٿلٜىٽ ٫ڀً ط٬ى٠َخص ٳٍ كخٿش انظهخٹ كٸىٷهڂ.   ..22

 اَـخى آٿُخص ٿڄ٘خٍٻش أٛلخد حٿڄٜخٿق وأڅ طټٴپ طڀٺ حِٿُخص ريوٍهخ طلُٔن ڃٔظىَخص حألىحء.   ..33

 ڄٜخٿق ٳَٛش حٿلٜىٽ ٫ڀً حٿڄ٬ڀىڃخص حٿڄظٜڀش رٌٿٺ.أڅ ُطټٴپ ألٛلخد حٿ   ..44

 



   

 

 ٠ٚشًّ رٌه رؤو١ذ ِب ٠ٍٟ :
 

 ٫ڀً حٿڄ٬ڀىڃخص حٿظخٿُش: -وٿټن ىوڅ أڅ َٸظَٜ –أڅ َ٘ظڄپ حإلٳٜخف    ..11

 حٿنظخثؾ حٿڄخٿُش وحٿظُٰ٘ڀُش ٿڀَ٘ٻش.  (أ ) 

 أهيحٱ حٿَ٘ٻش.  (ب ) 

 ٿڄٔخهڄش وكٸىٵ حٿظٜىَض.كٶ حألٯڀزُش ڃن كُغ ح  (ج ) 

 ، وحٿڄَطزخص وحٿڄِحَخ حٿڄڄنىكش ٿهڂ.ٻزخٍ حٿظنٴٌَُنح٠٫خء ڃـڀْ حإلىحٍس، و  (د ) 

 ٫ىحڃپ حٿڄوخ٣َ حٿڄن٨ىٍس.  (ه ) 

 حٿڄٔخثپ حٿڄخىَش حٿڄظٜڀش رخٿ٬خڃڀُن ورَُٰهڂ ڃن أٛلخد حٿڄٜخٿق.  (و ) 

ڄلخٓةةزُش وحٿڄخٿُةةش، ٻڄةةخ ا٫ةةيحى وڃَحؿ٬ةةش حٿڄ٬ڀىڃةةخص، وحإلٳٜةةخف ٫نهةةخ رؤٓةةڀىد َظٴةةٶ وڃ٬ةةخََُ حٿـةةىىس حٿ    ..22

 َنزٍٰ حڅ َٴٍ ًٿٺ حألٓڀىد رڄظ٤ڀزخص حإلٳٜخف ٯَُ حٿڄخٿُش وأ٠َخ رڄظ٤ڀزخص ٫ڄڀُخص حٿڄَحؿ٬ش.

 حٿٸُخځ ر٬ڄڀُش ڃَحؿ٬ش ٓنىَش ٫ن ٣ََٶ ڃَحؿ٪ ڃٔظٸپ.   ..33

حڅ طټٴپ ٣َٵ وٷنىحص حإلطٜخٽ اڃټخنُش كٜىٽ ڃٔظويڃٍ حٿڄ٬ڀىڃخص ٫ڀُهخ ٳٍ حٿىٷض حٿڄالثةڂ ورخٿظټڀٴةش      ..44

 ٓزش.حٿڄنخ

 

   

 

 ٠ٚشًّ رٌه رؤو١ذ ِب ٠ٍٟ :
 

 أڅ ٬َڄپ أ٠٫خء ڃـڀْ حإلىحٍس ٫ڀً أٓخّ :   ..11

 طىٳَُ ٻخڃپ ٿڀڄ٬ڀىڃخص ٫ن حٿَ٘ٻش. (أ ) 

 حٿنىحَخ حٿلٔنش ٳٍ اىحٍس أ٫ڄخٽ حٿَ٘ٻش. (ب ) 

 ٓالڃش حألن٨ڄش وحٿٸىح٫ي حٿڄ٤زٸش ٳٍ أ٫ڄخٽ حٿَ٘ٻش. (ج ) 

 ٿظلٸُٶ ڃٜخٿق حٿَ٘ٻش وحٿڄٔخهڄُن. حٿ٬ڄپ ربهالٙ (د ) 

طلٸُٶ حٿڄ٬خڃڀش حٿڄظټخٳجش ٿـڄُ٪ حٿڄٔخهڄُن كُنڄخ َنظؾ ٫ن ٷةَحٍحص ڃـڀةْ حإلىحٍس طةؤػَُحص ڃظزخَنةش ٫ڀةً         ..22

 ڃوظڀٲ ٳجخص حٿڄٔخهڄُن.

أڅ ٠َڄن ڃـڀْ حإلىحٍس حٿظىحٳٶ وحإلنٔـخځ ڃ٪ حٿٸىحنُن حٿٔةخٍَش وأڅ َخهةٌ ٳةٍ حال٫ظزةخٍ حهظڄخڃةخص ٻخٳةش          ..33

 ڄٜڀلش.حٛلخد حٿ

 أڅ ٤٠َڀ٪ ڃـڀْ حإلىحٍس رڄهخڃش وو٧خثٴش حألٓخُٓش رٸُخىس وطىؿُش حٿَ٘ٻش رَٰٝ طلٸُٶ أهيحٳهخ.   ..44

رٜةةٴش  -أڅ َةةظڄټن ڃـڀةةْ حإلىحٍس ڃةةن ڃڄخٍٓةةش حٿظٸُةةُڂ حٿڄىٟةةى٫ٍ ٿ٘ةةئوڅ حٿ٘ةةَٻش، وأڅ َـةةٌَ ًٿةةٺ         ..55

 ٫ڀً نلى ڃٔظٸپ ٫ن حإلىحٍس حٿظنٴٌَُش. -هخٛش

 ٻخٳًُخ ٿڄزخَٗس ڃٔئوٿُخطهڂ.أڅ َوٜٚ أ٠٫خء ڃـڀْ حإلىحٍس وٷظخ    ..66

أڅ َُټٴةةپ أل٠٫ةةخء ڃـڀةةْ حإلىحٍس اڃټخنُةةش حٿلٜةةىٽ ٫ڀةةً حٿڄ٬ڀىڃةةخص حٿيٷُٸةةش ًحص حٿٜةةڀش ٳةةٍ حٿىٷةةض            +  ..77

 حٿڄنخٓذ.
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚاأل٘ذاف ٚاٌّشجؼ١خ ثبٌالئذخاٌزؼش٠ف  –اٌفصً اٌثبٟٔ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 اٌذٛوّخ  الئذخأ٘ذاف 

 

 

  (3 )   

 

 اٌذٛوّخ ٌششوخ اٌزؤ١ِٓ اٌؼشث١خ اٌزؼب١ٔٚخ ثغشض رذم١ك األ٘ذاف اٌزب١ٌخ: الئذخرُ ٚظغ 

 وٟ٪ حٿ٠ىحر٢ ٿىٷٲ حٿڄوخ٣َ وحٿظهيَيحص ٿڄٜخٿق حٿڄٔخهڄُن وحٿڄٔظؼڄََن ٳٍ حٿَ٘ٻش .   ..11

 وٟ٪ حٿ٠ىحر٢ حٿظٍ طټٴپ ُكٔن اىحٍس حٿَ٘ٻش وڃټخٳلش حٿٴٔخى وآخءس حٓظويحځ حٿٔڀ٤ش ٳٍ حٿَ٘ٻش .   ..22

33..   
حر٢ وحٿظټخڃپ وحٿظىحُڅ ٳٍ حٿ٬الٷخص رُن حٿڄٔخهڄُن وڃـڀْ حإلىحٍس وحإلىحٍس حٿظنٴٌَُش وأٛةلخد  ط٬َِِ حٿظَ

 حٿڄٜڀلش ٿڄخ َلٸٶ ڃٜخٿلهڂ ر٤ََٸش وأٓڀىد وڃڄخٍٓش ڃهنُش وٗٴخٳش .

44..   
طةةةىٳَُ حألن٨ڄةةةش وحإلؿةةةَحءحص حٿَٷخرُةةةش وحٿظةةةٍ طةةةَر٢ ڃةةةخ رةةةُن طليَةةةي حإلٓةةةظَحطُـُش وحألهةةةيحٱ وحٿظنٴُةةةٌ         

 ٔئوٿُخص وحٿڄٔخءٿش رُن ٻخٳش حٿٸ٤خ٫خص حإلىحٍحص وحألٷٔخځ ٳٍ حٿَ٘ٻش .وحٿٜالكُخص وحٿڄ

حٿظؤٻي حٿيحثڂ ڃن أڅ حٿڄهخځ وحٿىحؿزخص وحٿٔڀ٤خص وحٿٜةالكُخص َةظڂ ڃڄخٍٓةظهخ ٳةٍ حٿ٘ةَٻش ىوڅ أٌ طةؤػَُحص          ..55

 ڃن أٌ أ٣َحٱ ٓىحء ىحهڀُش أوهخٍؿُش.

66..   
ٴهةةةخ وىوٍ حٿڄةةةَحؿ٬ُن حٿةةةيحهڀُُن   طىٟةةةُق ىوٍ حٿڀـةةةخڅ حٿڄنزؼٸةةةش ڃةةةن ڃـڀةةةْ حإلىحٍس ٳةةةٍ حٿ٘ةةةَٻش وو٧خث    

 وحٿڄَحؿ٬ُن حٿوخٍؿُُن.

 وٟ٪ ن٨خځ ٿڀظ٬ى٠َخص وحٿڄټخٳآص ٿإلىحٍس حٿ٬ڀُخ ورڄخ َظڄخًٗ ڃ٪ حٿ٬يحٿش وحٿڄٔخوحس.   ..77

 نَ٘ حٿى٫ٍ وحٿؼٸخٳش ٳٍ حٿ٘ٴخٳُش وحإلٳٜخف .   ..88

99..   
طةؤػَُ ڃةن ؿهةخص    حٿظؤٻي ڃن ٻٴخءس أ٠٫خء ڃـڀْ حإلىحٍس واٿڄخڃهڂ رڄظ٤ڀزةخص ىوٍهةڂ، وحٓةظٸالٿُظهڂ ٫ةن أٌ     

 أهَي.

طىٟةةُق ڃٔةةئوٿُخص وكٸةةىٵ ووحؿزةةخص وڃٔةةخءٿش أ٠٫ةةخء ڃـڀةةْ حإلىحٍس وحإلىحٍس حٿ٬ڀُةةخ، وٻخٳةةش حٿڄةةيَََن       ..1010

 ٿإلىحٍحص وحٿن٘خ٣خص ٳٍ حٿَ٘ٻش .
 

 
 اٌذٛوّخ  الئذخفٛائذ رؽج١ك 
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ٿىحٷ٬ُةةش رڄٔةةظٸزپ حٿ٘ةةَٻش ٿڀـهةةخص  ط٬َِةةِ حٿٸنخ٫ةةش رٔةةالڃش وٟةة٪ حٿ٘ةةَٻش حٿڄةةخٿٍ وأىحءهةةخ حٿ٬ةةخځ وحٿڄ٬َٳةةش ح      ..11

 حٿَٷخرُش ًحص حٿ٬الٷش.

وكڄخَةةش كٸةىٵ أٛةةلخد حٿڄٜةةڀلش وطن٨ةةُڂ ٫ڄڀُةش حإلنظوخرةةخص أو حٿظٜةةىَض، ٻڄةةخ    شطَٓةُن ػٸخٳةةش حٿيَڄٸَح٣ُةة    ..22

 َلٸٶ حٿظٴخ٫پ وڃڄخٍٓش حٿڄزيأ حٿيَڄٸَح٣ٍ رخٿَ٘ٻش، وحٿڄ٬خڃڀش حٿڄظټخٳجش ٿـڄُ٪ حٿڄٔخهڄُن.

 ڄپ ٳُش حٿَ٘ٻش وهٌح ٬َټْ ر٤ز٬ُش حٿلخٽ ڃخ َڀٍ:حإلهظڄخځ رخٿڄـظڄ٪ حٿٌٌ ط٬   ..33

 ٷيٍس حٿَ٘ٻش ٫ڀً حألىحء. (أ )

 حٿڄٜيحٷُش ٳٍ طزنُهخ ٿڄزخىة طلٸُٶ حالٓظٸَحٍ.   (ب )

 ا٤٫خء أٛلخد حٿڄٜڀلش وحٿڄـظڄ٪ ان٤زخ٫ًخ ٫ن ڃٔظىي ڃوخ٣َ ڃنوٴٞ ٫ن ڃؼُالص حٿَ٘ٻش . (ج )

 ط٘ـُ٪ ڃزيأ حالٓظؼڄخٍ حٿيحهڀٍ وحٿوخٍؿٍ.   (د )

 ش وآظٸ٤خد حٿټٴخءحص حٿ٬خٿُش وحٿڄڄُِس.ط٤ىََ ٳَٙ حٿ٬ڄپ ٳٍ حٿَ٘ٻ (ه )
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حٿلىٻڄش حكةي حٿَٻةخثِ حٿڄهڄةش ٿٔةالڃش      الثلشحٿلىٻڄش حهظڄخځ حٿيوٿش وحٿڄئٓٔخص حٿڄخٿُش رب٫ظزخٍ ط٬ټْ الثلش   ..44

 َٷخرش وحألىحء ٿڀلٴخ٥ ٫ڀً رٸخثهخ ونڄىهخ وكڄخَش حالٷظٜخى حٿى٣نٍ.٫ڄڀُخص حٿَ٘ٻش وٗٴخٳُظهخ وكٔن حٿ



حٿڄٔخ٫يس ٫ڀً حإلٓظويحځ حألڃؼةپ ٿڄةىحٍى حٿ٘ةَٻش وٍأّ ڃخٿهةخ رٜةىٍس أٻؼةَ ٻٴةخءس، كُةغ َةظڂ َڄټةن طىؿُةه               ..55
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ڃٔخ٫يس ڃـڀْ حإلىحٍس ٳٍ طلڄپ ڃٔئوٿُخطه طـةخ  حٿ٘ةَٻش وحٿڄٔةخهڄُن، ٳڄـڀةْ حإلىحٍس ٳةٍ ؿڄُة٪ حألكةىحٽ           ..66
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 ڃڄټن ڃن حٿلڄخَش ڃن حٿڄوخ٣َ حٿظٍ ط٠َ ر٬ڄڀُخص حٿَ٘ٻش.

ٿظ٬َٱ ٫ڀً ٫ڄڀُخص حٿَ٘ٻش وه٤٤هخ حإلٓظَحطـُش وأىوحص حٿ٬ڄپ وحٿَٷخرش ٫ڀُهخ طڄټُن ڃـڀْ حإلىحٍس ڃن ح   ..88

 ر٤ََٸش ڃن٨ڄش.

حٿظؤٻُةةي ٫ڀةةً طڀزُةةش اكظُخؿةةخص أٛةةلخد حٿڄٜةةڀلش وط٤ڄُةةنهڂ ٫ڀةةً ٓةةالڃش حإلؿةةَحءحص وٷخنىنُظهةةخ و٣ََٸةةش           ..99

٫نهةخ، وحإلٿظةِحځ   حٿظ٬خڃپ ڃ٪ حٿ٬ڄالء وًٿٺ رظىٳَُ ٻةپ حٿڄ٬ڀىڃةخص حٿالُڃةش ٿظىٟةُق هةٌح حإلٿظةِحځ وحإلٳٜةخف        

 رڄزيأ حٿڄلخٓزش وحٿڄٔئوٿُش ٳٍ اىحٍس أ٫ڄخٽ حٿَ٘ٻش.

حٿلىٻڄش وط٤زُةٶ رنةىىس ٫ةخڃاًل اٟةخٳًُخ      رالثلشط٬َِِ حٿؼٸش ٿيي حٿڄٔظؼڄََن ٳٍ حٿَ٘ٻش، كُغ ٬َظزَ حإلٿظِحځ    ..1010

 وڃئػًَح ٳٍ ٷَحٍحص حالٓظؼڄخٍ.

ڀش حألؿپ ٿڀَ٘ٻش، وهٌح ال َظؤطً ڃةخ ٿةڂ   حٿڄٔخ٫يس ٫ڀً ؿٌد ٍإوّ حألڃىحٽ حٿظٍ طٔظؼڄَ ٳٍ حٓظؼڄخٍحص ٣ىَ   ..1111

 حٿلىٻڄش . الثلشطڀظِځ حٿَ٘ٻخص ر٘ټپ ٫خځ رخٿڄٜيحٷُش ٳٍ ط٤زُٶ ڃزخىة 
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 .هخط٤زٸ

ڃةةىحٽ ر٤ََٸةةش ٳ٬خٿةةش وحٿٸةةيٍس ٫ڀةةً حهظُةةخٍ حٿڄ٘ةةخٍَ٪  رىحٓةة٤ش كٔةةن طى٧ُةةٲ حأل شطلٔةةُن حٿټٴةةخءس حالٷظٜةةخىَ   ..1313

حٿلىٻڄش أكةي حٿ٬نخٛةَ حألٓخٓةُش ٳةٍ هةٌح       ط٬ظزَ الثلشرټٴخءس وڃٜيحٷُش ڃ٪ طىٳَُ حإلڃټخنخص حٿظڄىَڀُش كُغ 

 حٿڄـخٽ.

حٿظىُٟق ر٘ټپ ٗٴخٱ حٿهُټپ حٿٌٌ طظليى ڃن هالٿةه أهةيحٱ حٿ٘ةَٻش ووٓةخثپ طلٸُةٶ طڀةٺ حألهةيحٱ وڃظخر٬ةش            ..1414
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طةىٳَُ حٿلةىحٳِ حٿڄالثڄةش ٿڄـڀةْ حإلىحٍس وحإلىحٍس حٿظنٴٌَُةش ٿڀ٘ةَٻش ٿڄظخر٬ةش حألهةيحٱ حٿظةٍ طظٴةٶ ڃة٪ ڃٜةةخٿق               ..1515

 حٿَ٘ٻش وحٿڄٔخهڄُن ٳُهخ . 
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 ن٨خځ حٿَ٘ٻش حألٓخّ.   ..11

22..   
هة   3/0/4131وطةخٍَن   23ن٨خځ ڃَحٷزش َٗٻخص حٿظةؤڃُن حٿظ٬ةخونٍ حٿٜةخىٍ رخٿڄَٓةىځ حٿڄڀټةٍ حٿټةََڂ ٍٷةڂ ځ/       

 والثلظه حٿظنٴٌَُش

33..   
 جش حٿٔىٵ حٿڄخٿُشٷىح٫ي حٿظٔـُپ وحإلىحٍؽ حٿٜخىٍس ٫ن هُ

44..   
 ن٨خځ حٿَ٘ٻخص.

55..   
 الثلش كىٻڄش َٗٻخص حٿظؤڃُن  

66..   
 الثلش ٿـخڅ حٿڄَحؿ٬ش ٳٍ َٗٻخص حٿظؤڃُن وا٫خىس حٿظؤڃُن

77..   
 .حٿٜخىٍ ٫ن هُجش حٿٔىٵ حٿڄخٿُشكىٻڄش حٿَ٘ٻخص  الثلش

88..   
 ن٨خځ حٿهُجش حٿ٬ٔىىَش ٿڀڄلخٓزُن حٿٸخنىنُُن.

99..   
 .ڃئٓٔش حٿنٸي حٿ٬َرٍ حٿ٬ٔىىٌحٿظؤڃُن حٿٜخىٍس ٫ن حألن٨ڄش وحٿڀىحثق ًحص حٿ٬الٷش رؤ٫ڄخٽ ؿڄُ٪ 

1010..   
 .(IASB)، وڃـڀْ حٿڄ٬خََُ حٿڄلخٓزُش حٿيوٿُش (OECD)ٷىحنُن وأن٨ڄش ڃن٨ڄش حٿظ٬خوڅ حإلٷظٜخىٌ وحٿظنڄُش 
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 ."الثلش حٿلىٻڄش حٿيحهڀُش ٿَ٘ٻش حٿظؤڃُن حٿ٬َرُش حٿظ٬خونُش  ر  " طٔڄً هٌ  حٿالثلش .4

 طټىڅ ٛالكُش ا٫ظڄخى هٌ  حٿالثلش واؿَحء حٿظ٬يَالص حٿالكٸش ٫ڀُه ڃن ِٷزپ حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش حٿ٬خىَش. .3 

 ٷپ وحٿظىُٛش ٿڀـڄ٬ُش رؤٌ ڃٸظَكخص ٿظ٬يَڀهخ.َٸىځ  ڃـڀْ حإلىحٍس رڄَحؿ٬ش الثلش حٿلىٻڄش ٓنىًَخ ٫ڀً حأل .2 

 

( َىځ ٫ڄپ ڃن طخٍَن ا٫ظڄخىهخ 34َظڂ طِوَي حٿڄئٓٔش رنٔوش ڃن الثلش حٿلىٻڄش حٿوخٛش رخٿَ٘ٻش هالٽ ) .1

 أو ڃن طخٍَن ا٫ظڄخى آهَ ط٬يَپ. 

ىهخ ڃن ِٷزپ حٿـڄ٬ُش طٌَٔ أكټخځ هٌ  حٿالثلش ٫ڀً َٗٻش حٿظؤڃُن حٿ٬َرُش حٿظ٬خونُش ا٫ظزخًٍح ڃن طخٍَن ا٫ظڄخ  .1

 حٿ٬خڃش.

َټىڅ ط٘ټُپ وطن٨ُڂ أ٫ڄخٽ هُجخص حإلىحٍس حٿ٬ڀُخ ٿڀَ٘ٻش )حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش وڃـڀْ حإلىحٍس وحٿڀـخڅ وحٿَثُْ   .0

حٿظنٴٌٌُ ( وحن٬ٸخىهڄخ وٻخٳش ڃخ َظ٬ڀٶ رهڄخ وٳٸًخ ألكټخځ ن٨خځ حٿَ٘ٻخص ون٨خځ ڃَحٷزش َٗٻخص حٿظؤڃُن 

ثلش كىٻڄش حٿَ٘ٻخص حٿٜخىٍس ٫ن هُجش حٿٔىٵ حٿڄخٿُش والثلش كىٻڄش َٗٻش حٿظ٬خونٍ والثلظه حٿظنٴٌَُش وال

حٿظؤڃُن وا٫خىس َٗٻخص حٿظؤڃُن وهٌ  حٿالثلش وٿىحثق حٿَ٘ٻش حٿيحهڀُش وؿڄُ٪ حألن٨ڄش وحٿڀىحثق وحٿٸَحٍحص 

 ًحص حٿ٬الٷش حٿٜخىٍس ٫ن حٿـهخص حٿڄوظٜش .
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( 32حٿڄَٓىځ حٿڄڀټٍ ٍٷڂ )ځ/ َٗٻش حٿظؤڃُن حٿ٬َرُش حٿظ٬خونُش "حٿ٬َرُش هٍ َٗٻش ڃٔخهڄش ٬ٓىىَش طؤٓٔض رڄىؿذ

( وطخٍَن 92ٍٷڂ ). وٷي ريأص حٿَ٘ٻش أ٫ڄخٿهخ ر٬ي ٛيوٍ وٷَحٍ ڃـڀْ حٿىٍُحء ه 41/22/4138طخٍَن و

حٿٜخىٍ ڃن  حٿظـخٌٍ حٿٔـپ رظؤُْٓ حٿَ٘ٻش. وط٬ڄپ حٿَ٘ٻش رڄىؿذ ځ(23/21/3220ه  )حٿڄىحٳٶ 41/22/4138

َٸ٪ حٿڄٸَ حٿَثٍُٔ  ځ(.30/24/3228)حٿڄىحٳٶ  ه 48/24/4139وطخٍَن  4242312223ڃيَنش حٿََخٝ ٍٷڂ 

، 44232حٿََخٝ  ،380111ٙ.د ، ڃَٻِ رن ٣خڃٍ ،٣ََٶ حٿڄڀٺ ٫زي حٿ٬َِِٿڀَ٘ٻش ٳٍ ڃيَنش حٿََخٝ، 

 حٿڄڄڀټش حٿ٬َرُش حٿ٬ٔىىَش. 

وطخٍَن  41/32280حٿ٬ٔىىٌ ٍٷڂ ص ځ څ/ حٿ٬َرٍ حٿنٸي ڃئٓٔش وٷي كٜڀض حٿَ٘ٻش ٫ڀً طََٜق

 َٗٻخص ڃَحٷزش ن٨خځ وا٫خىس حٿظؤڃُن وٳٸًخ ألكټخځ حٿظؤڃُن ځ( رڄِحوٿش ن٘خ48/20/3228١ ه  )حٿڄىحٳٶ41/20/4139

ځ، ورنخًء ٫ڀً ٣ڀذ َٗٻش حٿظؤڃُن حٿ٬َرُش رظ٬يَپ حٿن٘خ١، 3241حٿظنٴٌَُش. أڃخ ٳٍ ٫خځ  والثلظه حٿظ٬خونٍ حٿظؤڃُن

ٿڄڄخٍٓش ن٘خ١ حٿظؤڃُن ىف ٿهخ رظ٬يَپ حٿظََٜق حٿڄڄنكٜڀض حٿَ٘ٻش ٫ڀً ڃىحٳٸش ڃئٓٔش حٿنٸي حٿ٬َرٍ حٿ٬ٔىىٌ 

، وًٿٺ رڄىؿذ حٿو٤خد ٍٷڂ ٫ڀً ڃڄخٍٓش ن٘خ١ حٿظؤڃُن ٳٸ٢ رلُغ َټىڅ ڃٸظًَٜح وا٫خىس حٿظؤڃُن

 .ځ(41/21/3241ه  )حٿڄىحٳٶ 41/20/4121وطخٍَن  214222200881

وٳٸًخ ٿڄزيأ  ٿ٬ٔىىَشوطڄخٍّ حٿَ٘ٻش ن٘خ٣خص حٿظؤڃُن حٿ٬خځ وحٿظؤڃُن حٿٜلٍ وحٿلڄخَش وحالىهخٍ ٳٍ حٿڄڄڀټش حٿ٬َرُش ح

، وط٘ڄپ ڃنظـخطهخ حٿظؤڃُن ٫ڀً حٿڄَٻزخص، وحٿظؤڃُن حٿٜلٍ، وحٿظؤڃُن حٿزلٌَ، وحٿظؤڃُن حٿهنيٍٓ، حٿظؤڃُن حٿظ٬خونٍ

 وطؤڃُن حٿلىحىع حٿ٬خڃش، وحٿظؤڃُن ٫ڀً حٿڄڄظڀټخص، وطؤڃُن حٿلڄخَش وحالىهخٍ، وٯَُهخ.

 أهڂ حٿظىحٍَن وحٿظ٤ىٍحص:

 اٌزؽٛساد اٌزبس٠خ

 ځ(12/06/2005ه  )حٿڄىحٳٶ 05/05/1426
ڃن ٷزپ حٿهُجش حٿ٬خڃش  102030104276طڂ حٿلٜىٽ ٫ڀً طَهُٚ حٓظؼڄخٍ هيڃٍ ٍٷڂ 

 ٿالٓظؼڄخٍ

 (93كٜپ حٿڄئٓٔىڅ ٫ڀً طَهُٚ رظؤُْٓ حٿَ٘ٻش رڄىؿذ ٷَحٍ ڃـڀْ حٿىٍُحء ٍٷڂ ) ځ(02/04/2007ه  )حٿڄىحٳٶ 14/03/1428

 (23)ځ/ڄئٓٔىڅ ٫ڀً طَهُٚ رظؤُْٓ حٿَ٘ٻش رڄىؿذ حٿڄَٓىځ حٿڄڀټٍ ٍٷڂ كٜپ حٿ ځ(03/04/2007ه  )حٿڄىحٳٶ 15/03/1428

 طڂ ٣َف أٓهڂ حٿَ٘ٻش ٿالٻظظخد حٿ٬خځ ځ(27/10/2007ه  )حٿڄىحٳٶ 15/10/1428

 1010243302طڂ طؤُْٓ حٿَ٘ٻش واٛيحٍ حٿٔـپ حٿظـخٌٍ ٍٷڂ  ځ(27/01/2008ه  )حٿڄىحٳٶ 18/01/1429

 طڂ اىٍحؽ أٓهڂ حٿَ٘ٻش ٳٍ حٿٔىٵ حٿڄخٿُش حٿ٬ٔىىَش "طيحوٽ" ځ(04/02/2008ه  )حٿڄىحٳٶ 26/01/1429

 ځ(18/06/2008ه  )حٿڄىحٳٶ 14/06/1429
رڄِحوٿش  15/20086كٜڀض حٿَ٘ٻش ٫ڀً طََٜق ڃئٓٔش حٿنٸي حٿ٬َرٍ حٿ٬ٔىىٌ ٍٷڂ ص ځ څ/

 وا٫خىس حٿظؤڃُن حٿظؤڃُن ن٘خ١

 ځ(06/09/2009ه  )حٿڄىحٳٶ 17/09/1430
ن ڃـڀْ حٿ٠ڄخڅ حٿٜلٍ حٿظ٬خونٍ ٻَ٘ٻش طؤڃُن ٛلٍ ڃَهٚ كٜڀض حٿَ٘ٻش ٫ڀً ڃىحٳٸش ڃ

 ٿهخ

 ځ(14/04/2014)حٿڄىحٳٶ  ه 14/06/1435

٬ىىٌ  َٻش ٫ڀً ڃىحٳٸش ڃئٓٔش حٿنٸي حٿ٬َرٍ حٔٿ ََق ركٜڀض ح٘ٿ ٿڄڄخٍٓش ن٘خ١  حٿڄڄنىف ٿهخظ٬يَپ حٿٜظ

٘خ١ حٿظؤڃُن ٳٸ٢ رلُغ َټىڅ ڃٸظًَٜح حٿظؤڃُن وا٫خىس حٿظؤڃُن ڄىؿذ حٿو٤خد ٍٷڂ ، وًٿٺ ر٫ًڀ ڃڄخٍٓش ن

351000076885 
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حٿٸُةةخځ وٳٸةةخ ألكټةةخځ ن٨ةةخځ ڃَحٷزةةش ٗةةَٻخص حٿظةةؤڃُن حٿظ٬ةةخونٍ والثلظةةه حٿظنٴٌَُةةش وحألن٨ڄةةش وحٿٸىح٫ةةي حٿٔةةخٍَش ٳةةٍ    .1

٬ڀةٶ رهةٌس حأل٫ڄةخٽ ڃةن طةىٻُالص أو طڄؼُةپ       حٿڄڄڀټش حٿ٬َرُش حٿ٬ٔىىَش رڄِحوٿش أ٫ڄخٽ حٿظؤڃُن حٿظ٬خونٍ وٻپ ڃخ َظ

 أو ڃَحٓڀش أو وٓخ٣ش.

ٿڀَ٘ٻش حٿلٶ ٳةٍ أڅ طٸةىځ رـڄُة٪ حأل٫ڄةخٽ حٿظةٍ َڀةِځ حٿٸُةخځ رهةخ ٿظلٸُةٶ أٯَحٟةهخ ٓةىحء ٳةٍ ڃـةخٽ حٿظةؤڃُن أو                 .2

٤ظهخ حٓظؼڄخٍ أڃىحٿهخ وأڅ طٸىځ رظڄڀٺ وطلََةٺ حألڃةىحٽ حٿؼخرظةش وحٿنٸيَةش أو ر٬ُهةخ أو حٓةظزيحٿهخ أو طؤؿَُهةخ رىحٓة        

 ڃزخَٗس أو رىح٤ٓش َٗٻخص طئٓٔهخ أو ط٘ظََهخ رخإلٗظَحٹ ڃ٪ ؿهخص أهَي.  

َـةةىُ ٿڀ٘ةةَٻش أڅ طڄظڀةةٺ أو أڅ طټةةىڅ ٿهةةخ ڃٜةةڀلش أو ط٘ةةظَٹ رةةؤٌ وؿةةه ڃةةن حٿىؿةةى  ڃةة٪ حٿهُجةةخص حٿظةةٍ طةةِحوٽ    .3

أو ط٘ةظََهخ,  أ٫ڄخاًل ٗزُهش رؤ٫ڄخٿهخ أو حأل٫ڄخٽ حٿڄخٿُش أو حٿظٍ ط٬خونهخ ٫ڀً طلٸُٶ ٯَٟةهخ أو أڅ طةيڃـهخ ٳُهةخ    

 وطزخَٗ حٿَ٘ٻش ؿڄُ٪ حأل٫ڄخٽ حٿٌٻىٍس ٳٍ هٌس حٿڄخىس ٓىحء ىحهپ حٿڄڄڀټش أو هخٍؿهخ.
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( ط٬ٔش وط٬ٔىڅ ٓنش ڃُالىَش حرظيحء ڃن طخٍَن ٛيوٍ ٷَحٍ وََُ حٿظـخٍس وحٿٜنخ٫ش رب٫الڅ 99ڃيس حٿَ٘ٻش )   ..11

 .طؤُٓٔهخ

 ٸَحٍ طٜيٍ  حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش ٯَُ حٿ٬خىَش ٷزپ حنظهخء أؿڀهخ رٔنش وحكيس ٫ڀً حألٷپ.َـىُ ا٣خٿش ڃيس حٿَ٘ٻش ر   ..22
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 َټىڅ ڃَٻِ حٿَ٘ٻش حٿَثٍُٔ ٳٍ ڃيَنش حٿََخٝ.    ..11

ټش حٿ٬َرُش حٿ٬ٔىىَش رڄىحٳٸش َـىُ رٸَحٍ ڃن حٿـڄ٬ُش ٯَُ حٿ٬خىَش نٸپ حٿڄَٻِ حٿَثٍُٔ اٿً أٌ ڃيَنش حهَي ٳٍ حٿڄڄڀ   ..22

 .ڃئٓٔش حٿنٸي حٿ٬َرٍ حٿ٬ٔىىٌ

َلٶ ٿڀَ٘ٻش أڅ طٴظق ٳَو٫ًخ أو ڃټخطذ أو طىٻُالص ٿڀَ٘ٻش ىحهپ حٿڄڄڀټش حٿ٬َرُش حٿ٬ٔىىَش أو هخٍؿهخ ر٬ي ڃىحٳٸش     ..33

 ڃئٓٔش حٿنٸي.
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 اٌشإ٠خ ٚاٌشعبٌخ ٚاٌم١ُ اٌجٛ٘ش٠خ ٌٍششوخ –اٌفصً اٌشاثغ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 سإ٠خ اٌششوخ 
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طٸيَڂ أٳ٠پ حٿويڃخص وحٿڄنظـخص حٿظؤڃُنُش ٿ٬ڄالإنخ وٳٍ نٴْ حٿىٷض حٿلٴخ٥ ٫ڀً ڃٔظىي حٿـىىس، ڃڄخ َـ٬پ حٿَ٘ٻش 

ٍحثيس ٫ڀً ڃٔظىي حٿڄڄڀټش هخٛش وحٿڄن٤ٸش حٿ٬َرُش ٫خڃش وًٿٺ رخٓظٰالٽ هزَحطنخ حٿىح٬ٓش وطوٜٜنخ ٳٍ ڃـخٽ 

 لٴخ٥ ٫ڀً حٓظڄَحٍَش حٿنهؾ وا٤٫خء ىٳ٬ش ٿظلٸُٶ أٳ٠پ ٫خثي ٿڀڄٔخهڄُن.حٿظؤڃُن حٿظ٬خونٍ وحٿ
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طلىَپ ڃ٬َٳظنخ وهزَحطنخ وڃهخٍحطنخ اٿً ٳىحثي ًحص ٷُڄش ٿظٸيَڂ هيڃخص حٿظؤڃُن حٿظ٬خونٍ رـ ىىس ٫خٿُش حٿڄٔظىي 

 .خٿظلٸُٶ حٿڄٜڀل     ش حٿٸٜىي ٿ٬ڄالإنخ وڃٔخهڄُنخ وڃنٔىرُن
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 رٍزضَ اٌششوخ خالي عؼ١ٙب اٌذائُ ٌزذم١ك سعبٌزٙب ثثمبفخ ػًّ ِز١ّضح رشرىض ػٍٝ اٌّجبدٜء اٌزب١ٌخ:
 ػّالإٔب:     ..11

 نٸيځ ٿ٬ڄالإنخ هيڃخص طؤڃُنُش ٍٳ٬ُش وڃڄُِس وڃظوٜٜش.   

 نظ٬خڃپ ڃ٪ ٫ڄالإنخ ر٘ٴخٳُش ڃ٤ڀٸش.   

 حالٿظِحځ حألهالٷٍ وحٿلَٙ ٫ڀً ڃَح٫خس حٿٸُڂ ٳٍ ط٬خڃالطنخ. ن٬ڄپ ٫ڀً طؤُٛپ   

 نڀزٍ اكظُخؿخص ٫ڄالإنخ ر٤ََٸش أٳ٠پ وڃڀظِڃش.   

 . ( Commitment )نلظَځ حٿڄىح٫ُي وحالٿظِحڃخص    

 نلخٳ٦ ٫ڀً حٿوٜىُٛش وحٿََٔش حٿظخڃش ٳٍ ط٬خڃالطنخ.   

 حٿىٳخء ربٿظِحڃخطنخ.   

   ِٛظفٛٔب:   ..22

 ف حالرظټخٍ.ط٘ـُ٪ حإلريح٩ وٍو   

 نئٻي ونَٜ ٫ڀً حالٓظٸخڃش حٿ٘وُٜش.   

 نڄخٍّ حإلطٜخٽ حٿڄٴظىف رُن حإلىحٍس وحٿڄى٧ٴُن.   

 نيٍٹ ونؼڄن حٿ٬ڄپ رَوف حٿٴََٶ حٿىحكي ٳٍ طنٴٌُ حأل٫ڄخٽ.   

 حٿڄَح٫خس حٿيحثڄش ٿڀٔالڃش وحألڃن ٳٍ أ٫ڄخٿنخ   

 حٍس ڃئهڀش.نڀظِځ رخٿظ٬ڀُڂ وحإل٣ال٩ وحٿظيٍَذ وط٤ىََ حٿٌحص ورنخء اى   

 نټخٳت ٫ڀً حألىحء حٿڄڄُِ.  

   خذِبرٕب:   ..33

 نظلڄپ حٿڄٔئوٿُش ٫ن أ٫ڄخٿنخ.   

 ن٬ڄپ ٫ڀً ط٬َِِ حإلٓظويحځ حألڃؼپ ٿڄىحٍىنخ ڃن هالٽ حٿظ٤ىََ حٿڄٔظڄَ ألىحثنخ وهيڃخطنخ.   

 نڀظِځ ونظ٬هي رظٸيَڂ هيڃخطنخ ٿ٬ڄالإنخ رؤ٫ڀً ىٍؿخص حٿـىىس وحالكظَحٱ حٿڄهنٍ.   
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 رٍزضَ اٌششوخ خالي عؼ١ٙب اٌذائُ ٌزذم١ك سعبٌزٙب ثثمبفخ ػًّ ِز١ّضح رشرىض ػٍٝ اٌّجبدٜء اٌزب١ٌخ:

 

عٛف ٔذبفظ ػٍٝ اٌؼاللخ اٌّزٛاصٔخ ث١ٓ ج١ّغ األؼرشاف رٚٞ اٌؼاللرخ فرٟ اٌشرشوخ ٚاٌؼّرً ػٍرٝ رؽ٠ٛش٘رب           ..11

:ُ٘ٚ 

 
 حٿڄٔخهڄُن رخٿَ٘ٻش    

 
 . ٫ڄالإهخ   

 
 ڃى٧ٴىهخ.   

 
 ٷُخىحص حٿَ٘ٻش.   

 
 َٗٻخإهخ حٿظـخٍَىڅ.    

 عٕجمٝ ِذبفظ١ٓ ػٍٝ ثٛاثزٕب دائًّب ٌزذم١ك ِب ٠ٍٟ:   ..22

 حٿڄٜيحٷُش وحٿ٘ٴخٳُش ٳٍ حٿظ٬خڃپ.   

 حٿظَٻُِ ٫ڀً حٿ٬ڄُپ.   

 حٿظَٻُِ ٫ڀً حٿـىىس.   

 حٿظَٻُِ ٫ڀً حٿنظخثؾ.   

 عٕجمٝ ِثبثش٠ٓ دائًّب ٌزذم١ك ِب ٠ٍٟ:   ..33

 
 خص ٫ڄالءنخ.ٿنظـخوُ طىٷ٬  

 
 ٿڄىحؿهش أٷًٜ حٿظليَخص وحٿنـخف ٳُهخ.  

 
 ٿنټىڅ ڃٔجىٿُن أڃخځ ٫ڄالإنخ ٫ن نظخثؾ أ٫ڄخٿنخ.  

 
 ٿظلٸُٶ نظخثؾ ڃظڄُِس ٿ٬ڄالثنخ طلٸٶ حٿـىىس حٿڄى٫ىىس رخٿويڃخص.  

ٿظى٧ُةةٲ وطةةيٍَذ وطلٴُةةِ وحٿڄلخٳ٨ةةش ٫ڀةةً ٻخىٍنةةخ حٿڄظوٜةةٚ ٿُٸةةيځ ٿ٬ڄالإنةةخ هةةيڃخص      

 ڃظڄُِس.

44..   
 اٌششوخ اٌّثً األػٍٝ فٟ رذم١ك اإلٌزضاَ ثٙزٖ ا٢داة ٚاٌغٍٛو١بد ا١ٌّٕٙخ. عٛف رىْٛ اداسح

 عٛف ٠ٍزضَ ج١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌششوخ ثٛث١مخ اإلٌزضاَ األخاللٟ.   ..55

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 سأط اٌّبي  -اٌفصً اٌخبِظ 
 

 

  
 

 

 

 

 

 



 
  سأط ِبي اٌششوخ
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 حٿَ٘ٻش أٌ ڃِحَخ أو كٸىٵ طٴ٠ُڀُش ٿڀڄٔخهڄُن حٿڄئُٓٔن أو أٌ ٗوٚ آهَ.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ص٠بدح أٚ رخف١ط سأط اٌّبي
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  أزمبي ٚث١غ األعُٙ 
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 رٛص٠غ األسثبح ِٚشاجغ اٌذغبثبد ٚدً اٌششوخ أٚ رصف١زٙب -اٌفصً اٌغبدط 
 

 

 

 

 

 

 



 
 اٌغٕخ اٌّب١ٌخ ٌٍششوخ
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31

 

  اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌٍششوخ 
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 دغبثبد ػ١ٍّبد اٌزؤ١ِٓ 
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22..  (5)

 

 

 
 ُ اٌّب١ٌخ جشد األصٛي ٚاػذاد اٌمٛائ
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 اٌخغبئش 
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 أو حٿَ٘ٻش ٳٍ ڃٔئوٽ أٌ وؿذ ٫ڀً حٿڄخٿُش، حٿٔنش هالٽ وٷض أٌ ٳٍ حٿڄيٳى٩، حٿڄخٽ ٍأّ نٜٲ حٿَ٘ٻش هٔخثَ رڀٰض اًح .1

 ٳىًٍح  حٿڄـڀْ أ٠٫خء ارال٭ حإلىحٍس ڃـڀْ ٍثُْ و٫ڀً حإلىحٍس، ڃـڀْ ٍثُْ ارال٭ رٌٿٺ ٫ڀڄه ٳىٍ حٿلٔخرخص ڃَحؿ٪

 هڄٔش هالٽ ٿالؿظڄخ٩ حٿ٬خىَش ٯَُ حٿ٬خڃش حٿـڄ٬ُش ى٫ىس رٌٿٺ ڃن ٫ڀڄه َىڃخ ٫َ٘ هڄٔش هالٽ حإلىحٍس ڃـڀْ و٫ڀً رٌٿٺ،

 ٿٺوً حٿَ٘ٻخص ن٨خځ ألكټخځ وٳٶ طوٴ٠ُه أو حٿَ٘ٻش ڃخٽ ٍأّ َُخىس اڃخ رخٿؤخثَ؛ ٿظٸٍَ ٫ڀڄه طخٍَن ڃن َىڃخ وأٍر٬ُن

ٳٍ   حٿڄليى حألؿپ ٷزپ حٿَ٘ٻش كپ أو حٿڄيٳى٩، حٿڄخٽ ٍأّ نٜٲ ىوڅ ڃخ اٿً حٿؤخثَ نٔزش طنوٴٞ ڃ٬ه حٿٌٌ حٿلي اٿً

 .حٿڄخىس حٿوخڃٔش ڃن هٌح حٿن٨خځ

 أو حٿڄخىس، هٌ  ( ڃن1حٿٴٸَس ) ٳٍ حٿڄليىس حٿڄيس هالٽ حٿ٬خڃش حٿـڄ٬ُش طـظڄ٪ ٿڂ اًح حٿَ٘ٻخص ن٨خځ رٸىس ڃنٸ٠ُش حٿَ٘ٻش وط٬ي 2

 حٿڄخىس هٌ  ٳٍ حٿڄٸٍَس حألوٟخ٩ حٿڄخٽ وٳٶ ٍأّ َُخىس ٷٍَص اًح أو حٿڄىٟى٩، ٳٍ ٷَحٍ اٛيحٍ ٫ڀُهخ وط٬ٌٍ حؿظڄ٬ض حاً

.رخٿَِخىس حٿـڄ٬ُش ٷَحٍ ڃن ٛيوٍ َىڃًخ ط٬ُٔن هالٽ حٿڄخٽ ٍأّ َُخىس ٻپ ٳٍ حالٻظظخد َظڂ وٿڂ
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 ِشاجغ اٌذغبثبد 
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1 ( General Assembly ) 

2 ( Board Of Directors )11

 

 

2-1.  

2-1-1. ( Executive Committee )5

 

  

 1 

2-1-2. (Nominating & Rewards Committee)

3 

  

 2 

2-1-3. (Audit Committee)3 

  

 2 

 

2-1-3-1. ( Internal Auditor )  

2-1-3-2. ( Compliance Officer )

 

3 Chief Executive Officer -CEO

 

 

 

 

 

 

 



  اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ  

 

 

 : (28 )   

 

ٳُهخ ڃَٻِ حٿَ٘ٻش حٿَثُْ،  حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش حٿڄټىنش طټىَنًخ ٛلُلًخ طڄؼپ ؿڄُ٪ حٿڄٔخهڄُن، وطن٬ٸي ٳٍ حٿڄيَنش حٿظٍ

وٿټپ ڃټظظذ أًَخ ٻخڅ ٫يى أٓهڄه كٶ ك٠ىٍ حٿـڄ٬ُش حٿظؤُُٓٔش ر٤ََٶ حألٛخٿش أو نُخرش ٫ن ٯَُس ڃن حٿڄټظظزُن. 

ٻڄخ أڅ ٿټپ ڃٔخهڂ كخثِ ٫ََ٘ن ٓهڄًخ أو حٻؼَ كٶ ك٠ىٍ حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش، وٿڀڄٔخهڂ أڅ َىٻپ ٫نه ڃٔخهڄًخ آهَ 

 ٍ حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش.ڃن ٯَُ أ٠٫خء ڃـڀْ حإلىحٍس ٿل٠ى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١ِثبق اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ ٌٍششوخ  -اٌفصً اٌثبِٓ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  اٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌٍجّؼ١خ اٌؼبِخ 
 

 : (29 )   

 

 

  (أ )

ٿټپ ڃټظظذ أًَخ ٻخڅ ٫يى أٓهڄه كٶ ك٠ىٍ حٿـڄ٬ُش حٿظؤُُٓٔش، وٿټپ ڃٔخهڂ كٶ ك٠ىٍ حٿـڄ٬ُخص حٿ٬خڃش 

ٿڀڄٔخهڄُن. وٿه ٳٍ ًٿٺ أڅ َىٻپ ٫نه ٗوًٜخ آهَ ڃن ٯَُ أ٠٫خء ڃـڀْ حإلىحٍس أو ٫خڃڀٍ حٿَ٘ٻش ٳٍ ك٠ىٍ 

 حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش.

٬خڃش  ٿڀڄٔخهڄُن ري٫ىس ڃن ٍثُْ ڃـڀْ حإلىحٍس  ٳٍ حٿڄيَنش حٿظٍ ٳُهخ ڃَٻِ حٿَ٘ٻش حٿَثُْ.  وطن٬ٸي حٿـڄ٬ُخص حٿ

ٻڄخ َـىُ ٫ٸي اؿظڄخ٫خص حٿـڄ٬ُخص حٿ٬خڃش ٿڀڄٔخهڄُن وحٗظَحٹ حٿڄٔخهڂ ٳٍ ڃيحوالطهخ وحٿظٜىَض ٫ڀً ٷَحٍحطهخ 

 رىح٤ٓش وٓخثپ حٿظٸنُش حٿليَؼش وٳٸًخ ٿڀ٠ىحر٢ حٿظٍ ط٬٠هخ حٿـهش حٿڄوظٜش .

 

 (أ )

 

 (ب )

 

 

  (أ )

  (ب )

  (ج )

 

  (أ )

 (ب )

 

 (ج )



 

 

 (أ )

 

 حٿڄيس حنظهخء ڃن ٓخ٫ش ر٬ي خنٍحٿؼ حالؿظڄخ٩ ٬َٸي (ب )

 حڃټخنُش ٫ن حال٫الڅ َٴُي ڃخ حألوٽ حالؿظڄخ٩ ٿ٬ٸي طظ٠ڄن حٿي٫ىس أڅ ر١َ٘ حألوٽ حالؿظڄخ٩ الن٬ٸخى حٿڄليىس

 ٳُه حٿڄڄؼڀش حالٓهڂ ٫يى ٻخڅ أًَخ ٛلُلًخ حٿؼخنٍ حالؿظڄخ٩ َټىڅ حالكىحٽ ؿڄُ٪ وٳٍ .حالؿظڄخ٩ هٌح ٫ٸي

 

 (أ )

 

 حٿڄةيس  حنظهخء ڃن ٓخ٫ش ر٬ي حٿؼخنٍ حالؿظڄخ٩ ٬َٸي (ب )

 ٫ن حال٫الڅ َٴُي ڃخ حألوٽ حالؿظڄخ٩ ٿ٬ٸي ن حٿي٫ىسطظ٠ڄ أڅ ر١َ٘ حألوٽ حالؿظڄخ٩ الن٬ٸخى حٿڄليىس

 ڃةن  ٫يى ك٠َ  اًح ٛلُلًخ حٿؼخنٍ حالؿظڄخ٩ َټىڅ حالكىحٽ ؿڄُ٪ وٳٍ .حالؿظڄخ٩ هٌح ٫ٸي حڃټخنُش

َ  ٿةڂ  وحًح .٫ڀةً حالٷةپ   حٿڄخٽ ٍأّ ٍر٪ َڄؼپ حٿڄٔخهڄُن ٍ  حٿةالُځ  حٿنٜةخد  َظةىٳ ٍ  حالؿظڄةخ٩  ٳة  حٿؼةخن

ً  ى٫ةىس  وؿهةض  ٙ   ألوٟةخ٩ رخ َن٬ٸةي  ػخٿةغ  حؿظڄةخ٩  حٿة ٍ  ٫ڀُهةخ  نٴٔةهخ حٿڄنٜةى حٿلخىَةش   حٿڄةخىس  ٳة

 ر٬ي ٳُه حالٓهڂ حٿڄڄؼڀش ٫يى ٻخڅ أَخ ٛلُلًخ حٿؼخٿغ حالؿظڄخ٩ وَټىڅ وحٿظ٬ٔىڅ ڃن ن٨خځ حٿَ٘ٻخص 

 .حٿڄوظٜش حٿـهش ڃىحٳٸش

  (ج )

  (أ )

  (ب )

  (ج )

 (د )

 

 

 (أ )

 

 (ب )



 (ج )

 

5 (د )

 (ه )

 

 (و )

 

 (أ )

 

. 

 (ب )

 (ج )

  (د )

 

 

 . 

 

 (أ )

 

 (ب )

 (ج )

  (د )



 (ه )

 

 

  (أ )

 (ب )

 

 

 (أ )

 

 (ب )

 

 (أ )

 (ب )

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 ١ِثبق ِجٍظ اإلداسح  –اٌزبعغ  اٌفصً
 

 

 

 

 

 

  



 
  اٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌّجٍظ اإلداسح 

 

 : (30 )   

 

 ٔزخبة ِجٍظ اإلداسح ا

 َظڂ انظوخد حٿڄـڀْ ڃن حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش ٿڀَ٘ٻش. (أ )

 وحٿظٜةىَض ڃزنُةًخ ٫ڀةً حٿ٨ةن حٿلٔةن      انظوخد أ٠٫خء حٿڄـڀْ ڃةن حٿـڄ٬ُةش حٿ٬خڃةش   َـذ حڅ ال َټىڅ  (ب )

 وانڄخ َـذ أڅ َټىڅ ڃزنًُخ ٫ڀً :ش وحٿڄـخڃڀش نظُـش ٿ٬ىحڃپ حٿٜيحٷ
 ىػُٸش رلٸُٸش ٷيٍس حٿ٠٬ى ٫ڀً حٟخٳش ٷُڄش نى٫ُش ٿٴ٬خٿُش حٿڄـڀْحٿڄ٬َٳش حٿ.   
  ٫ڀةةً وڃةةيي ٷيٍطةةش  حٿظىٟةةُق حٿټخڃةةپ ٿڄةةئهالص وهزةةَحص وانـةةخُحص حٿڄَٗةةق ٿڀ٠٬ةةىَش حٿٔةةخرٸش

 .طلٸُٶ ٳخثيس ٿڀَ٘ٻش

 ظٛاثػ رشى١ً ِجٍظ اإلداسح 

 ٠٫ىًح.(  11) َظ٘ټپ حٿڄـڀْ ڃن  (أ )

 طټىڅ حألٯڀزُش ٳٍ حٿڄـڀْ ٿا٠٫خء ٯَُ حٿظنٴٌَُُن ٳٍ حٿَ٘ٻش. (ب )

 َټىڅ ػڀغ حأل٠٫خء ٳٍ حٿڄـڀْ ڃن حأل٠٫خء حٿڄٔظٸڀُن. (ج )

 .َل٨َ حٿـڄ٪ رُن ڃنٜذ ٍثُْ ڃـڀْ حإلىحٍس وأٌ ڃنٜذ طنٴٌٌُ رخٿَ٘ٻش  (د )

 .أ٠٫خء ڃـڀْ حإلىحٍس أو ر٠٬هڂ َـىُ ٿڀـڄ٬ُش حٿ٬خڃش ٳٍ ٻپ وٷض ٫ِٽ ؿڄُ٪ (ه )

څ َو٠٪ أ٠٫خء ڃـڀْ حالىحٍ  ٫ني حن٠ڄخڃهڂ حٿً حٿڄـڀْ ٿزَنخڃؾ ط٬ََٴةٍ و أڅ َةِوى ٻةپ    َـذ أ (و )

٠٫ى رو٤خد ط٬ُُن َليى ڃهخڃه و ڃٔئٿُخطه رخالٟخٳه حٿةً ڃ٬ڀىڃةخص ٗةخڃڀه ٫ةن ح٫ڄةخٽ حٿ٘ةَٻش و       

 ه٤٤هخ حالٓظَحؿُش و ٫ن حالن٨ڄه و حٿڀىحثق ًحص حٿ٬الٷه.

 داسح أزخبة سئ١ظ ٚٔبئت سئ١ظ ٚأ١ِٓ اٌغش ٌّجٍظ اإل

 َنظوذ حٿڄـڀْ ٍثًُٔخ ونخثزًخ ٿڀَثُْ. (أ )

َِٔ ٿڀڄـڀْ. (ب )  ٬َُن حٿڄـڀْ أڃُن حٿ

 اٌّشجؼ١خ إٌظب١ِخ ٌّجٍظ اإلداسح 

 طټىڅ ڃَؿ٬ُش حٿڄـڀْ ٿڀـڄ٬ُش حٿ٬خڃش. (أ )

 ِذح دٚسح ِجٍظ اإلداسح ٚاٌزجذ٠ذ ٌٍّجٍظ

 ٓنىحص. ( 3) طټىڅ ڃيس ىوٍس حٿڄـڀْ  (أ )

 نهخَش حٿٴظَس حٿڄليىس ٿڀڄـڀْ. َظڂ حٿظـيَي ٿڀڄـڀْ أو انظوخد أ٠٫خء ؿيى ٳٍ (ب )

 ١ِثبق اٌؼًّ ٌّجٍظ اإلداسح 

 ط٬ََٲ : ڃُؼخٵ حٿ٬ڄپ ٿڀڄـڀْ هى ڃـڄى٫ش حٿٸىح٫ي حٿڄن٨ڄش أل٫ڄخٽ حٿڄـڀْ. (أ )

 .َـذ حڅ َُظڀً حٿڄُؼخٵ ٳٍ ٻپ ىوٍس ٿڀڄـڀْ ٿ٠ڄخڅ ح٣ال٩ حال٠٫خء ٫ڀً ڃ٠ڄىنه (ب )

 . َظڂ ٣زخ٫ش حٿڄُؼخٵ وطٔڀُڄش ٿإل٠٫خء (ج )

 .حًح ٿڄْ ٷٜىًٍح رخالٿظِحځ ره  رخٿڄُؼخٵر٬ٞ حال٠٫خء  ڃ٬َٳش ٍحٿلٶ ربهظزخٿَثُْ حٿڄـڀْ  (د )

 صالد١خ اٌّجٍظ فٟ أشبء اٌٍجبْ ٚاٌغبإ٘ب 

ط٬ظزةةَ حٿڀـةةخڅ ) حٿڀـنةةش حٿظنٴٌَُةةش وٿـنةةش حٿڄټخٳةةآص وحٿظَٗةةُلخص وٿـنةةش حٿڄَحؿ٬ةةش ( ٿـةةخڅ ىحثڄةةش َةةظڂ      (ه )

 ط٘ټُڀهخ وٳٶ حٿ٠ىحر٢ حٿڄىٟى٫ش ٿهخ.



هةةةَي ََحهةةةخ ٟةةةَوٍَش ٿڄٔةةةخ٫يطه ٳةةةٍ حٿٸُةةةخځ رخٿڄهةةةخځ     ٿڀڄـڀةةةْ حٿٜةةةالكُش ٿظ٘ةةةټُپ أَةةةش ٿـةةةخڅ أ    (و )

حٿڀـنةةش حٿڄخٿُةةش، ٿـنةةش حٿڄةةىحٍى حٿز٘ةةََش، ٿـنةةش       –وحٿڄٔةةئوٿُخص حٿڄڀٸةةخ  ٫ڀةةً ٫خطٸةةه ) وڃؼةةخٽ ًٿةةٺ      

 وهالٱ ًٿٺ(. –حٿڄوخ٣َ، ٿـنش حٿ٬الٷخص حٿ٬خڃش، ٿـنش حإلثظڄخڅ 

 ٫ني ط٘ټُپ أَش ٿـنش َظڂ وٟ٪ حٿڄُؼخٵ حٿوخٙ رهخ وَى٩ُ ٫ڀً حأل٠٫خء. (ز )

 ڄـڀْ حٿٜالكُش ربٿٰخء حٿڀـنش اًح آظنٴٌص أٯَحٟهخ.ٿڀ (ح )

 اٌّٙبَ اٌشئ١غ١خ اإلعزشار١ج١خ ٚاٌزشغ١ٍ١خ ٌّجٍظ اإلداسح

 اٌّٙبَ اإلعزشار١ج١خ ٚرشًّ : (أ )
حٿ٬ڄپ ٫ڀً طنڄُش وُٛخنش وٓالڃش أٛىٽ حٿَ٘ٻش ٿظلٸُٶ ُٳَٙ آظڄَحٍهخ وىَڄىڃظهةخ وحٿظؤٻةي    (1)

 ظخكش ٿڀَ٘ٻش.ڃن ٳ٬خٿُش وٻٴخءس طُٰ٘پ وحٓظؼڄخٍ حٿڄىحٍى حٿڄ

 وٟ٪ وطليَغ وط٬يَپ وحٿظؤٻُي حٿظخځ ٫ڀً حإلٿظِحځ رڄخ َڀٍ: (2)
  ( ٍإَش حٿَ٘ٻشVision. ) 
 ( ٍٓخٿش حٿَ٘ٻشMission. ) 
 ( حٿٸُڂ حألٓخُٓش ٿڀَ٘ٻشCore Values  .) 

اؿَحء حٿيٍحٓخص حإلٓظَحطُـُش ٿڀَ٘ٻش رهيٱ حٿظ٬ةَٱ ٫ڀةً نٸةخ١ حٿٸةىس ٳةٍ حٿ٘ةَٻش وط٤ىََهةخ         (3)

 .SWOT )  وڃ٬خٿـظهخ  ) وط٬ڄُٸهخ ونٸخ١ حٿ٬٠ٲ
 حٿَثُُٔش ٿڀَ٘ٻش وحالَٗحٱ ٫ڀً طنٴٌُهخ وڃن ًٿٺ: وحألهيحٱح٫ظڄخى حٿظىؿُهخص حالٓظَحطُـُش  (4)

   حٿَثُٔةةُش وُٓخٓةةش اىحٍس حٿڄوةةخ٣َس وڃَحؿ٬ةةش    حٿ٬ڄةةپوٟةة٪ حالٓةةظَحطُـُش حٿ٘ةةخڃڀش وه٤ةة٢

 طىؿُههخ.

   ٿُةش وحٷةَحٍ حٿڄُِحنُةخص    طليَي حٿهُټپ حٿَأٓڄخٿٍ حالڃؼپ ٿڀَ٘ٻش وحٓةظَحطُـُظهخ وحهةيحٳهخ حٿڄخ

 حٿٔنىَش.

 ٫ڀً حٿنٴٸخص حٿَأٓڄخٿُش حٿَثُُٔش، وطڄڀٺ حالٛىٽ وحٿظَٜٱ رهخ حإلَٗحٱ. 

  ٪ٟحٿ٘خڃپ رخٿَ٘ٻش وحألىحءوڃَحٷزش حٿظنٴٌُ  حألىحء أهيحٱو. 

 حٿڄَحؿ٬ش حٿيوٍَش ٿڀهُخٻپ حٿظن٨ُڄُش وحٿى٧ُٴُش رخٿَ٘ٻش وح٫ظڄخىهخ. 

 اٌّٙبَ اٌزشغ١ٍ١خ ٚرشًّ : (ب )
ط٤زُٶ وطنٴٌُ حٿٸىحنُن وحألن٨ڄش وحإلؿَحءحص حٿظٍ طٜيٍ ٫ن حٿـهخص حٿلټىڃُةش  حإلَٗحٱ ٫ڀً  (1)

 ًحص حٿ٬الٷش.

 وٟىحر٢ ٿڀَٷخرش حٿيحهڀُش وحالَٗحٱ حٿ٬خځ ٫ڀُهخ، وڃن ًٿٺ: أن٨ڄشوٟ٪  (2)
 طن٨ڂ ط٬خٍٝ حٿڄٜخٿق وڃ٬خٿـش كةخالص حٿظ٬ةخٍٝ حٿڄلظڄڀةش ٿټةپ ڃةن       هوٟ٪ ُٓخٓش ڃټظىر

حٓةةظويحځ حٛةةىٽ  آةةخءسٌَُةةش وحٿڄٔةةخهڄُن وَ٘ةڄپ ًٿةةٺ  حٿظنٴ وحإلىحٍسڃـڀةةْ حإلىحٍس  أ٠٫ةخء 

 ًوٌ حٿ٬الٷش. حإل٣َحٱحٿظَٜٱ حٿنخطؾ ٫ن حٿظ٬خڃالص ڃ٪  وآخءسحٿَ٘ٻش وڃَحٳٸهخ، 

        رب٫ةةيحىحٿظؤٻةةي ڃةةن ٓةةالڃش حالن٨ڄةةش حٿڄخٿُةةش وحٿڄلخٓةةزُش رڄةةخ ٳةةٍ ًٿةةٺ حالن٨ڄةةش ًحص حٿٜةةڀش 

 حٿظٸخٍََ حٿڄخٿُش.

  حٍس حٿڄوخ٣َ وًٿٺ ڃن هالٽ طليَي حٿظٜىٍ حٿ٬ةخځ  ٍٷخرُش ڃنخٓزش إلى أن٨ڄشحٿظؤٻي ڃن ط٤زُٶ

 ٫ڀً حٿڄٔظىَخص.أ٫ن حٿڄوخ٣َ حٿظٍ ٷي طىحؿه حٿَ٘ٻش و٣َكهخ ر٘ٴخٳُش ٫ڀً 

  حٿَٷخرش حٿيحهڀُش رخٿَ٘ٻش إلؿَحءحصحٿڄَحؿ٬ش حٿٔنىَش حٿٴخ٫ڀُش. 
 .وٟ٪ ن٨خځ كىٻڄش ٿڀَ٘ٻش وحالَٗحٱ حٿ٬خځ ٫ڀُه وڃَحٷزش ڃيي ٳ٬خٿُظه وط٬يَڀه ٫ني حٿلخؿش (3)

 .ڃـڀْ حإلىحٍس أ٠٫خء٪ ُٓخٓخص وحؿَحءحص وحٟلش وڃليىس الهظُخٍ وٟ (4)

وٟةة٪ ُٓخٓةةش ڃټظىرةةش طةةن٨ڂ حٿ٬الٷةةش ڃةة٪ حٛةةلخد حٿڄٜةةخٿق ڃةةن حؿةةپ كڄةةخَظهڂ وكٴةة٦ كٸةةىٷهڂ    (5)

 :ڃخ َڀٍو٫ڀً وؿه حٿوٜىٙ َـذ حڅ ط٤ٍٰ هٌ  حٿُٔخٓش 
 .آٿُخص ط٬ىَٞ حٛلخد حٿڄٜخٿق ٳٍ كخٿش حنظهخٹ كٸىٷهڂ 

 حٿڄٜخٿق وأٛلخدوالٳخص حٿظٍ ٷي طن٘ؤ رُن حٿَ٘ٻش ٿظٔىَش حٿ٘ټخوٌ حو حٿ آٿُخص. 

  ٫ڀً ََٓش حٿڄ٬ڀىڃخص حٿڄظ٬ڀٸش رهڂ. وحٿڄلخٳ٨ش٫الٷخص ؿُيس ڃ٪ حٿ٬ڄالء  اٷخڃشآٿُخص 

  وٟ٪ آٿُخص ڃَحٷزش حالٿظِحځ رهخ.وٿٔڀىٹ حٿڄهنٍ ٿڀڄيَََن وحٿ٬خڃڀُن ٳٍ حٿَ٘ٻش حٷىح٫ي 

 ٳٍ هيڃش حٿڄـظڄ٪ حٿَ٘ٻش حالؿظڄخ٫ُش خصڃٔخهڄ. 
ُخٓةةةخص وحالؿةةةَحءحص حٿظةةةٍ ط٠ةةةڄن حكظةةةَحځ حٿ٘ةةةَٻش ٿالن٨ڄةةةش وحٿڀةةةىحثق وحٿظِحڃهةةةخ    وٟةةة٪ حٿٔ (6)

 .٫ن حٿڄ٬ڀىڃخص حٿـىهََش ٿڀڄٔخهڄُن وحٿيحثنُن وحٛلخد حٿڄٜخٿق حالهََن رخإلٳٜخف
حٿ٬ڄپ ٫ڀً طلٸُٶ حألٍرخف وطظنڄُظهخ رڄ٬يالص ڃٸزىٿش طظنخٓةذ وكـةڂ حإلٓةظؼڄخٍ ون٘ةخ١ حٿظةؤڃُن       (7)

 ٳٍ حٿڄڄڀټش.
 نزؼٸش ٫ن حٿڄـڀْ وا٫ظڄخى حٿڀىحثق حٿڄن٨ڄش أل٫ڄخٿهخ.ط٘ټُپ حٿڀـخڅ حٿڄ (8)



 صالد١بد ِجٍظ اإلداسح ٚظٛاثػ ِّبسعزٙب

ؿڄُة٪ حٿٜةالكُخص وحٿٔةڀ٤خص     ڃ٪ ڃَح٫خس حهظٜخٛخص حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش، َظىٿً ڃـڀْ اىحٍس حٿ٘ةَٻش  (أ )

حٿڄـڀةةْ كظةةً واڅ ٗةةټپ ٿـخنةةخ أو  ًحٿالُڃةةش إلىحٍطهةةخ، وط٨ةةپ حٿڄٔةةئوٿُش حٿنهخثُةةش ٫ةةن حٿ٘ةةَٻش ٫ڀةة 

ً ٳى حٿڄـڀةْ طـنةذ اٛةيحٍ طٴى٠َةخص ٫خڃةش       ٝ ؿهخص أو أٳَحىح آهََن ٿڀٸُخځ رز٬ٞ أ٫ڄخٿه، و٫ڀة

 .أو ٯَُ ڃليىس حٿڄيس

 هوحهظڄةخځ وحڅ طټةىڅ ٷَحٍحطةه ڃزنُة     هوؿيَ هوٿُش وكٔن نُئڃه رڄٔخحڅ َئىٌ ڃـڀْ حإلىحٍس ڃهَـذ  (ب )

 هَ.أٌ ڃٜيٍ ڃىػىٵ أو أ ڃن حإلىحٍس حٿظنٴٌَُش، ه٫ڀً ڃ٬ڀىڃخص وحٳُ

٫ظزخٍ نٴٔه ڃڄؼال ٿـڄُة٪ حٿڄٔةخهڄُن وڃڀظِڃةخ رخٿٸُةخځ رڄةخ َلٸةٶ ڃٜةڀلش        اـڀْ حإلىحٍس ٫ڀً ٠٫ى ڃ (ج )

حٿَ٘ٻش ٫ڄىڃخ وٿُْ ڃخ َلٸٶ ڃٜخٿق حٿڄـڄى٫ش حٿظٍ َڄؼڀهخ حو حٿظٍ ٷخځ رخٿظٜىَض ٫ڀةً ط٬ُُنةه ٳةٍ    

 ڃـڀْ حإلىحٍس.

ٞ ح حٿٜةالكُخص حٿظةٍ َٴىٟةهخ ٿةإلىحٍس حٿظنٴٌَُةش، واؿةَحءحص وڃةيس        َـذ ٫ڀً حٿڄـڀْ طليَي (د )  ،ٿظٴةىَ

حٿظنٴٌَُةش طٸةخٍََ ىوٍَةش ٫ةن      ٻڄخ َليى حٿڄىٟى٫خص حٿظٍ َلظٴ٦ رٜالكُش حٿزض ٳُهخ، وطَٳة٪ حإلىحٍس 

 .ڃڄخٍٓخطهخ ٿڀٜالكُخص حٿڄٴىٟش

حٿظؤٻةةي ڃةةن وٟةة٪ اؿةةَحءحص ٿظ٬ََةةٲ أ٠٫ةةخء حٿڄـڀةةْ حٿـةةيى ر٬ڄةةپ حٿ٘ةةَٻش       َـةةذ ٫ڀةةً حٿڄـڀةةْ    (ه )

 .ِځ حألڃ٫َن طيٍَزهڂ اڅ ٿ حٿـىحنذ حٿڄخٿُش وحٿٸخنىنُش ٳ٠اًل وروخٛش

حٿظؤٻةةي ڃةن طةىٳَُ حٿ٘ةةَٻش ڃ٬ڀىڃةخص وحٳُةش ٫ةن ٗةةئونهخ ٿـڄُة٪ أ٠٫ةخء ڃـڀةةْ        َـةذ ٫ڀةً حٿڄـڀةْ     (و )

 رىؿه ٫خځ وأل٠٫خء ڃـڀْ حإلىحٍس ٯَُ حٿظنٴٌَُُن رىؿه هخٙ، وًٿٺ ڃن أؿپ طڄټُنهڂ ڃن حإلىحٍس
 .حٿٸُخځ رىحؿزخطهڂ وڃهڄخطهڂ رټٴخَش

خٿهخ ػالع ٓنىحص، أو رُ٪ ٫ٸخٍحص حٿ٘ةَٻش أو  ـخوُ آؿطظ ال َـىُ ٿڄـڀْ حإلىحٍس ٫ٸي حٿٸَوٝ حٿظٍ (ز )

ٿةةه رةةٌٿٺ ٳةةٍ ن٨ةةخځ حٿ٘ةةَٻش   حٿظِحڃةةخطهڂ، اال اًح ٻةةخڅ ڃٜةةَكًخ ٍهنهةةخ، أو ارةةَحء ڃةةيَنٍ حٿ٘ةةَٻش ڃةةن 

ٿڂ َظ٠ڄن ن٨خځ حٿَ٘ٻش أكټخڃخ ٳٍ هٌح حٿ٘ؤڅ، ٳال َـىُ ٿڀڄـڀْ حٿٸُةخځ   ورخٿَ٘و١ حٿىحٍىس ٳُه، واًح

ٍ        حٿڄٌٻىٍس اال ربًڅ ڃن حٿـڄ٬ُ رخٿظَٜٳخص  ش حٿ٬خڃش، ڃةخ ٿةڂ طټةن طڀةٺ حٿظٜةَٳخص ىحهڀةش ر٤ز٬ُظهةخ ٳة
 .أٯَحٝ حٿَ٘ٻش

أڅ َټةةىڅ ٠٫ةةىح ٳةةٍ ڃـڀةةْ حىحٍس ٗةةَٻش طةةؤڃُن و/حو ح٫ةةخىس طةةؤڃُن   ڃـڀةةْ حإلىحٍس٠٬ةةى ال َـةةىُ ٿ (ح )

 ڃلڀُه حهَي أو حكي حٿڀـخڅ حٿڄنزؼٸه ڃنه أو حڅ َٰ٘پ حكي حٿڄنخٛذ حٿٸُخىَه ٳٍ طڀٺ حٿَ٘ٻخص.

حإلىحٍس الىحٍ  ٯُةَ حٿظنٴُةٌَُن حؿظڄخ٫ةخص ڃٰڀٸةه ىوڅ ك٠ةىٍ ح٠٫ةخء       َـذ حڅ ٬َٸي ح٠٫خء ڃـڀْ ح (ط )

٫ڀً حألٷپ ڃَ  ٳٍ حٿٔنه و َڄټن ال٠٫ةخء حٿڄـڀةْ ٯُةَ حٿظنٴُةٌَُن ى٫ةىس أٌ ڃةن ڃنٔةىرٍ و٧ةخثٲ         

 حٿَٷخره ٿل٠ىٍ هٌ  حالؿظڄخ٫خص.

 اٌزٛاصً ِغ ِجٍظ اإلداسح 

حٿظؤٻةي وحإلٓظٴٔةخٍ ٫ةن    َلٶ ٿـڄُ٪ حٿڄٔخهڄُن وأٛةلخد حٿڄٜةڀلش حٿظىحٛةپ ڃة٪ حٿڄـڀةْ رٰةَٝ        (أ )

 ڃيي حإلٿظِحځ رن٨خځ حٿلىٻڄش وحألن٨ڄش حٿڄ٬ظڄيس ٳٍ حٿَ٘ٻش و٣ََٸش ڃڄخٍٓظهخ أل٫ڄخٿهخ .

 َظڂ حٿظىحٛپ ڃ٪ حٿڄـڀْ وٳٶ اكيي حٿ٤َٵ حٿظخٿُش : (ب )
 .ڃن هالٽ حٿَٓخثپ حٿ٘وُٜش ٫ڀً رََي حٿَ٘ٻش 
 ڃن هالٽ حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش حٿ٬خىَش 
 ٗئوڅ حٿڄٔخهڄُن 
 ٍسأڃُن َٓ ڃـڀْ حإلىح 
      ٪َن٨ةةَ حٿڄـڀةةْ ٳةةٍ اڃټخنُةةش طوٜةةُٚ ٛةةٴلش ڃٔةةظٸڀش هخٛةةش ر٬ڄڀُةةش حٿظىحٛةةپ ٳةةٍ ڃىٷةة

 حٿَ٘ٻش ٫ڀً ٗزټش حإلنظَنض .

  

 ِغئ١ٌٚبد سئ١ظ ِجٍظ اإلداسح

حإلٗةةَحٱ ٫ڀةةً حإلىحٍس حٿظنٴٌَُةةش ٿڀ٘ةةَٻش و٫ةةيځ حٿٸُةةخځ رخٿڄهةةخځ حٿظنٴٌَُةةش حٿظةةٍ طټةةىڅ ڃةةن حهظٜةةخٙ       (أ )

 . حٿَثُْ حٿظنٴٌٌُ

 ش ٿڀٸُخځ رڄهخڃه وڃظخر٬ش طنٴٌُ حٿٸَحٍحص حٿظٍ َظوٌهخ.ٷُخىس حٿڄـڀْ وطن٨ُڂ أ٫ڄخٿ (ب )

 حٿظؤٻي ڃن ٷخنىنُش حإلؿَحءحص وحٿڄنخٷ٘خص حٿڄظز٬ش ىحهپ حٿڄـڀْ. (ج )

رةُن أ٠٫ةخء حٿڄـڀةْ ڃةن هةالٽ حٿ٬ڄةپ        ( TEAM WORK )ط٘ـُ٪ وطنڄُش حٿ٬ڄپ رَوف حٿٴََةٶ   (د )

 ٫ڀً :



      ُةةذ حٿڄٜةةڀلش حٿ٬ڀُةةخ   حإلرظ٬ةةخى ٫ةةن حٿڄنخ٫ُةةخص وحٿوالٳةةخص حٿ٘وٜةةُش وحٿ٬خڃةةش وحٿ٬ڄةةپ ٫ڀةةً طٰڀ

 ٿڀَ٘ٻش.
   َط٘ـُ٪ ڃنخٷ٘ش حٿڄىحُٟ٪ ٳٍ حإلؿظڄخ٫خص ربنٴظخف طخځ وط٬خوڅ رُن حأل٠٫خء ٿَ٘ف وؿهخص حٿن٨ة

 حٿڄوظڀٴش.
            حٿظؤٻُي ٫ڀً حإلكظةَحځ حٿڄظزةخىٽ رةُن حأل٠٫ةخء وطٸةيََهڂ ٿىؿهةخص حٿن٨ةَ حٿڄوظڀٴةش وحإلٓةظڄخ٩ ٿهةخ

 ربهظڄخځ.
      ٠٫ةةخء وڃنخٷ٘ةةةش ر٬ةةٞ حٿڄىحٟةةُ٪ رٜةةةىٍس    حٿ٬ڄةةپ ٫ڀةةً ط٤ةةىََ حإلطٜةةةخٽ وحٿظىحٛةةپ رةةُن حأل

 ط٘خوٍَش وڃزخَٗس.
 .طن٨ُڂ حٿڀٸخءحص حٿَٓڄُش وٯَُ حٿَٓڄُش رُن حأل٠٫خء ٳٍ حٿڄنخٓزخص وحٿٴ٬خٿُخص حٿڄوظڀٴش ٿڀَ٘ٻش 
         طن٨ةةُڂ حٿةةيوٍحص حٿظيٍرُةةش حٿڄظوٜٜةةش ٳةةٍ ڃـةةخٽ حإلىحٍس وحٿظةةؤڃُن وحٿظةةٍ طټٴةةپ طنڄُةةش وط٬ڄُةةٶ

 ڃهخٍحص وڃ٬خٍٱ حأل٠٫خء.

   .وٳٶ حٿلخؿشٿڀڄـڀْ حؿظڄخ٩ حٓظؼنخثٍ  أٌحٿي٫ىس ٿ٬ٸي  (ه )

 اٷظَحف ؿيوٽ أ٫ڄخٽ حٿڄـڀْ.   (و )

 ڃظخر٬ش أىحء أ٠٫خء حٿڄـڀْ وحٿڀـخڅ رخٿڄىحُٟ٪ حٿظٍ َظڂ طټڀُٴهڂ رهخ. (ز )

حإلؿظڄةةخ٩ رؤ٠٫ةةخء حٿڄـڀةةْ وحٿةةَثُْ حٿظنٴُةةٌٌ ٿڀ٘ةةَٻش ٓةةىحء ڃنٴةةَىَن أو ڃـظڄ٬ةةُن كٔةةذ حٿلخؿةةش  (ح )

 وحٿ٠َوٍس.

حالٗةَحٱ ٫ڀةً حٿ٬الٷةخص رةُن حٿڄـڀةْ و حٿـهةخص حٿيحهڀُةه و         حٿٸ٠خثُه وأڃخځ حٿـهخص  حٿَ٘ٻش طڄؼُپ (ط )

 حٿوخٍؿُش حالهَي .

كٔذ ڃخ طٸظ٠ُه حٿڄٜڀلش ألكي أ٠٫ةخء   و ٿه طٴىَٞ هٌح حٿيوٍ حٿَ٘ٻشحٿڄظليع حٿَٓڄٍ رخٓڂ  هى (ي )

 أو ڃى٧ٴٍ حإلىحٍس حٿ٬ڀُخ. ڃـڀْ حإلىحٍس أو ٿڀَثُْ حٿظنٴٌٌُ

خََُ حٿلىٻڄةةش رخٿ٘ةةَٻش وحٿظؤٻةةي ڃةةن حالٿظةةِحځ  ى٫ةةڂ ؿهةةىى ڃـڀةةْ حإلىحٍس ٳةةٍ حإلٍطٸةةخء رڄٔةةظىي وڃ٬ةة   (ك )

 رخألن٨ڄش وحٿڀىحثق ًحص حٿ٬الٷش ٳٍ ؿڄُ٪ حألوٷخص. 

 ِغئ١ٌٚبد ٔبئت سئ١ظ ِجٍظ اإلداسح

 .٫ن حٿَثُْ ٳٍ ؿڀٔخص حٿڄـڀْ ٳٍ كخٽ ٯُخره َنىد (أ )

 وأ٫ڄخٽ. حٿڄـڀْ أو ٍثُْ حٿڄـڀْ ڃن ڃهخځره َټڀٴه  ڄخحٿٸُخځ ر (ب )

 سح (ِغئ١ٌٚبد أ١ِٓ اٌغش ) ٌّجٍظ اإلدا

ڃظخر٬ش حٿظَُٰحص ٳٍ حٿن٨ڂ وحٿٸىحنُن ًحص حٿ٬الٷش رؤ٫ڄةخٽ حٿڄـڀةْ وحٿظىؿُةه رخطوةخً حٿٸةَحٍ حٿڄنخٓةذ        (أ )

 طـخههخ، أو ط٤ىََ حإلؿَحء حٿڄنخٓذ ٿڄىحؿهظهخ .

( ڃؼةةةپ حٿڄلةةةخڃُُن  External Advisersحٿظنٔةةةُٶ ڃةةة٪ حٿڄٔظ٘ةةةخٍَن / حٿوزةةةَحء حٿوةةةخٍؿُُن )     (ب )

 وحٿڄلخٓزُن حٿٸخنىنُُن.

 ل٠َُ الؿظڄخ٩ حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش .طن٨ُڂ ٫ڄڀُش حٿظ (ج )

 حٿظنُٔٶ ٳُڄخ رُن أ٠٫خء ڃـڀْ حإلىحٍس (د )

 حٿڄ٘خٍٻش ٳٍ ٫ڄڀُش حٿظل٠َُ ٿڀظٸَََ حٿٔنىٌ . (ه )

طىٳَُ حٿڄ٬ڀىڃخص حٿ٬خڃش وحٿظلڀُڀُش حٿظٍ ط٬ټْ أىحء حٿَ٘ٻش وڃٸخٍنظهةخ رخٿڄنخٳٔةُن ٿظٸةيَڄهخ أل٠٫ةخء      (و )

 ڃـڀْ حإلىحٍس .

ـڀْ حإلىحٍس وحٿڀـخڅ حألهةَي ٿالٓةظٴخىس ڃنهةخ ٷزةپ أو     طټىَن ن٨خځ ڃ٬ڀىڃخطٍ ٻڄَؿ٪ ٿټخٳش أ٠٫خء ڃ (ز )

 أػنخء ىٍحٓش حٿڄىحُٟ٪ .

طټىَن أٍُٗٲ ڃ٬ڀىڃخطٍ ٿڄلخَٟ وٷَحٍحص حٿڄـڀْ وحٿڀـخڅ حٿظخر٬ش ٿه، َڄټن حٿَؿى٩ اٿُه رٔةهىٿش   (ح )

 ؤََ .

 حٿٸُخځ رؤَش ڃهخځ هخٛش رظىؿُه ڃن ٍثُْ ڃـڀْ حإلىحٍس . (ط )

 ػاللبد اٌؼًّ ٚعٍٛو١بد ِجٍظ اإلداسح 

 ٫ُش ٫الٷخص حٿڄـڀْ وهٍ ٫ڀً نى٫ُن :نى (أ )
 .حٿ٬الٷخص حٿَٓڄُش وطلټڄهخ حٿن٨ڂ وحٿٸىحنُن وحٿٜالكُخص حٿڄڄنىكش ٿـڄُ٪ حأل٣َحٱ 
   حٿ٬الٷةةخص ٯُةةَ حٿَٓةةڄُش وحٿظةةٍ طظ٤ڀزهةةخ ٧ةةَوٱ طَٓةةُن ڃٴهةةىځ ٫الٷةةش حٿ٬ڄةةپ رةةَوف حٿٴََةةٶ رةةُن

 ڃوظڀٲ حأل٣َحٱ.



 أ٣َحٱ ٫الٷخص حٿڄـڀْ : (ب )
  ٫الٷةةش َـةةةذ أڅ َٔةةةىىهخ حٿظ٬ةةةخوڅ وحٿظةةةىحُڅ وحٿظٴةةةخهڂ  ٫الٷةةش حٿڄـڀةةةْ ڃةةة٪ حٿةةةَثُْ حٿظنٴُةةة : ٌٌ

 وحإلنٔـخځ وطٴهڂ ٻپ ٣َٱ إلهظٜخٛخص حٿ٤َٱ حِهَ.
         ٫الٷةةش حٿڄـڀةةْ ڃةة٪ حإلىحٍس حٿظنٴٌَُةةش ٿڀ٘ةةَٻش : ٫الٷةةش ط٬ظڄةةي ٫ڀةةً حٿڄ٬ڀىڃةةخص حٿڄظىحٛةةڀش رةةُن

 حٿڄـڀْ وحإلىحٍس حٿظنٴٌَُش ٿظلُٔن أىحء حٿَ٘ٻش وطلٸُٶ أهيحٳهخ.
 ڀْ ڃ٪ أ٠٫خء حٿڄـڀْ : ٫الٷش حٿَثُْ رخٿٴََٶ حٿٌٌ َٸىىس وىوٍهڂ طـخهه.٫الٷش ٍثُْ حٿڄـ 
          ٫الٷش حأل٠٫خء ڃ٪ ر٠٬هڂ حٿةز٬ٞ : ٫الٷةش حٿظىحٳةٶ وحإلنٔةـخځ وحإلكظةَحځ حٿڄظزةخىٽ وحٿز٬ةي ٫ةن

 حٿڄنخ٫ُخص وحٿوالٳخص .

 اٌمٛاػذ ٚاٌّجبدئ اإلسشبد٠خ اٌؼبِخ إلػذاد خؽخ ػًّ ِجٍظ اإلداسح ٚرم١١ُ ٔزبئج أػّبٌٗ

 ٟ٪ ٷخ٫يس ٍثُُٔش ٳٍ حٿظىؿُه رٴٜپ حٿڄڀټُش ٫ن حإلىحٍس ٳٍ حٿَ٘ٻش.و (أ )

 حٿظَٻُِ ٫ڀً حٿڄهخځ حإلٓظَحطُـُش ٿڀَ٘ٻش. (ب )

 حٿظَٻُِ ٫ڀً رنخء حٿٸيٍحص حٿظنخٳُٔش ٿڀَ٘ٻش. (ج )

 طلٴُِ وىٳ٪ حإلىحٍس حٿ٬ڀُخ إلنـخُ حٿو٤ش حٿٔنىَش وڃظخر٬ش حإلٓظَحطُـُش وحٿُٔخٓخص. (د )

 ٍ حٿظ٬خڃپ ڃن أؿپ ڃٜڀلش حٿَ٘ٻش.حٿ٘ٴخٳُش حٿڄظنخهُش ون٨خٳش حٿُي ٳ (ه )

 لبئّخ اٌّؼٍِٛبد األعبع١خ ٚاٌشئ١غ١خ اٌزٟ ٠جت اسعبٌٙب ٌّجٍظ اإلداسح ) لبئّخ اعزششبد٠خ ( 

 حٿو٤ش حٿَأٓڄخٿُش وحٿظُٰ٘ڀُش حٿٔنىَش. (أ )

 حٿڄُِحنُش حٿَأٓڄخٿُش وحٿظُٰ٘ڀُش. (ب )

 حٿنظخثؾ حٿَر٪ ٓنىَش. (ج )

 طٸَََ حٿظيٷُٶ حٿيحهڀٍ. (د )

 ٷ٠خَخ حٿِٻخس وحٿ٠َحثذ. (ه )

 ٴخُٛپ حٿيڃؾ وحإلٓظلىحً أو حٿڄ٘خٍٻش.ط (و )

 طٸخٍََ حٿٔالڃش وحألڃن حٿٜنخ٫ٍ. (ز )

 ٫يځ ىٳ٪ أٷٔخ١ حٿٸَوٝ وٳىحثيهخ. (ح )

 حٿيَىڅ ٯَُ حٿڄٔيىس ٿڀَ٘ٻش. (ط )

 % ڃن ٍأٓڄخٽ حٿَ٘ٻش.1أَش ٷ٠خَخ أو ڃ٤خٿزخص طٜپ ٷُڄظهخ اٿً  (ي )

 ظٛاثػ ِٚئششاد رم١١ُ أػّبي ِجٍظ اإلداسح 

وطٸُُڂ وا٤٫خء حٍِحء حإلٓظَحطُـُش حٿڄٸيڃش ڃةن حإلىحٍس   هپ هٜٚ حٿڄـڀْ حٿىٷض حٿټخٳٍ ٿڄَحؿ٬ش (أ )

 حٿظنٴٌَُش ٿڀَ٘ٻش؟  

 هپ ٓخهڂ حٿڄـڀْ رخٿو٤ى١ حٿ٠ََ٬ش ٿزنخء هٌس حإلٓظَحطُـُش؟. (ب )

 هپ كيى حٿڄـڀْ ٍٓخٿش وٷُڂ وأٯَحٝ وٯخَخص حٿَ٘ٻش ؟. (ج )

ش هةةٌس هةةپ ََحؿةة٪ حٿڄـڀةةْ حٿهُټةةپ حٿظن٨ُڄةةً ٿڀ٘ةةَٻش، وَظؤٻةةي ڃةةن وؿةةىى حٿټٴةةخءحص وحٿڄىحهةةذ ٿظ٬زجةة  (د )

 حٿى٧خثٲ؟.  

هةپ َظڀٸةً أ٠٫ةةخء حٿڄـڀةْ حٿڄ٬ڀىڃةخص حٿظةةٍ َلظخؿىنهةخ ٿُٸىڃةىح رىحؿزةةخطهڂ وڃٔةئوٿُخطهڂ حإلٗةةَحٳُش         (ه )

 وحٿَٷخرُش؟.

هةةپ َلةةغ وََحٷةةذ حٿڄـڀةةْ حٿةةَثُْ حٿظنٴُةةٌٌ ٫ڀةةً ا٫ةةيحى حٿو٤ةةش حٿٔةةنىَش وحٿڄُِحنُةةش حٿڄنزؼٸةةش ٫ةةن      (و )

 حالٓظَحطُـُش حٿظٍ طڂ اٷَحٍهخ؟.

ٳٍ وحٿڄ٬َٳةش حٿڄ٤ڀىرةش إلطوةخً حٿٸةَحٍحص؟ وهةپ َىحٳٸةىڅ ٳٸة٢ ٫ڀةً ڃةخ          هپ ٿيي حأل٠٫خء حٿىٷض حٿټخ (ز )

 ٬ََٟش ٫ڀُهڂ حٿَثُْ حٿظنٴٌٌُ؟.

 ڃخ هٍ نٔزش حٿىٷض حٿٌٌ ٤٬َُش حٿڄـڀْ ٿهٌ  حٿڄىحُٟ٪ وحٿٸ٠خَخ؟. (ح )

 ٔٛػ١خ ٚؼج١ؼخ اجزّبػبد ِجٍظ اإلداسح 

٬خڃةةش ألوٽ ڃةةَس ٳةةىٍ ڃـڀةْ حإلىحٍس حٿـيَةةي : َـظڄةة٪ ڃـڀةْ حإلىحٍس حٿـيَةةي حٿڄنظوةةذ ڃةةن حٿـڄ٬ُةش حٿ    (أ )

 انظوخرش وانظهخء أ٫ڄخٽ حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش.

 حإلؿظڄخ٫خص حٿيوٍَش : َـظڄ٪ حٿڄـڀْ رٜٴش ىوٍَش ڃَس ٻپ ػالػش ٗهىٍ . (ب )

 حإلؿظڄخ٫خص حٿ٤خٍثش : َـىُ حٿي٫ىس ٿإلؿظڄخ٫خص حٿ٤خٍثش ٻڄخ َڀٍ : (ج )



 .رنخءًح ٫ڀً ڃزخىٍس ٗوُٜش ڃن ٍثُْ حٿڄـڀْ وَليى ڃټخڅ وڃى٫ي حإلؿظڄخ٩ 
 ( ػالػش أ٠٫خء. 3ً ٣ڀذ ٫يى ڃن أ٠٫خء حٿڄـڀْ ال َٸپ ٫ن ) رنخء ٫ڀ 

 حٿي٫ىس ٿإلؿظڄخ٫خص : طظڂ حٿي٫ىس ٿإلؿظڄخ٫خص ٻڄخ َڀٍ : (د )
  أَخځ ٫ڀً حألٷپ  10رڄىؿذ ى٫ىس ڃټظىرش طَٓپ ٿا٠٫خء ٷزپ . 
 .ْطٔڀڂ حٿي٫ىس ٿا٠٫خء رخٿُي أو طَٓپ رخٿزََي حإلٿټظَونٍ أو رخٿٴخٻ 

 ِٚىبْ ػمذ٘بسئبعخ اجزّبػبد ِجٍظ اإلداسح 

 ََأّ ؿڀٔخص حٿڄـڀْ ٍثُْ ڃـڀْ حإلىحٍس وٳٍ كخٿش ٯُخره ََأٓهخ نخثذ ٍثُْ حٿڄـڀْ. (أ )

 ال طټىڅ اؿظڄخ٫خص حٿڄـڀْ ٛلُلش اال اًح ك٠َهخ ٍثُْ حٿڄـڀْ أو نخثذ ٍثُْ حٿڄـڀْ. (ب )

 ط٬ٸي ؿڄُ٪ اؿظڄخ٫خص حٿڄـڀْ ٳٍ حٿڄَٻِ حٿَثٍُٔ ٿڀَ٘ٻش ٳٍ حٿََخٝ. (ج )

 ظ اإلداسح إٌصبة اٌمبٟٔٛٔ إلجزّبػبد ِجٍ

 ٠٫خء ٫ڀً حألٷپ.حأل ػڀؼٍ حٿنٜخد حٿٸخنىنٍ ٿٜلش اؿظڄخ٫خص حٿڄـڀْ هى ك٠ىٍ (أ )

 طټىڅ اؿظڄخ٫خص ڃـڀْ حإلىحٍس ٛلُلش ريوڅ ٓخرٶ ى٫ىس ٿالن٬ٸخى اًح ك٠َهخ ؿڄُ٪ حأل٠٫خء. (ب )

 ظٛاثػ اداسح اجزّبػبد ِجٍظ اإلداسح ٚرٛث١مٙب 

 ػبَ : (أ )
 خ ٳةةةٍ ًٿةةةٺ ڄةةةرڄٔةةةئوٿُخطهڂ، ر ٫ڀةةةً أ٠٫ةةةخء ڃـڀةةةْ حإلىحٍس طوٜةةةُٚ وٷةةةض ٻةةةخٱ ٿالٟةةة٤ال٩

 الؿظڄخ٫خص حٿڄـڀْ وحٿڀـخڅ حٿيحثڄش، وحٿلَٙ ٫ڀً ك٠ىٍهخ. حٿظل٠َُ

 .ٍثُْ حٿڄـڀْ هى حٿڄٔئوٽ ٫ن اىحٍس حإلؿظڄخ٩ 
        ڃَح٫خس كََش حٿ٠٬ى ٳٍ حٿڄنخٷ٘ش واريحء حٿَأٌ، وحٿ٬ڄةپ ٫ڀةً ٫ةيځ ط٬ةَٝ أٌ ٠٫ةى ٿڀڄٸخ٬٣ةش

 أو حإل٫خٷش أػنخء ٫َٝ وؿهش ن٨َ .
 ڄ٤َوكش ٿڀنٸخٕ َـذ أڅ ط٤٬ً حٿىٷض حٿالُځ.ؿڄُ٪ حٿڄىحُٟ٪ حٿ 

 لجً االجزّبػبد : (ب )
 خٿظ٘خوٍ ڃ٪ حأل٠٫ةخء حِهةََن وحٿةَثُْ حٿظنٴُةٌٌ ٫نةي ا٫ةيحى ؿةيوٽ        رحإلىحٍس  ٍثُْ ڃـڀْ َٸىځ

ڃوظڀٲ حٿـهةخص حٿوخٍؿُةش    ٪، وٻٌٿٺ حٿظنُٔٶ ڃحٿظٍ ٓظ٬َٝ ٫ڀً حٿڄـڀْ حإلؿظڄخ٩ رخٿڄىحُٟ٪

ٛش ٿهٌ  حٿڄىحُٟ٪ ٿ٠ڄخڅ طىٳَ حٻزةَ ٷةيٍ ڃةن حٿڄ٬ڀىڃةخص     أو حٿيحهڀُش الٓظټڄخٽ حٿڄ٬ڀىڃخص حٿوخ

 ٿظڄټُن حٿڄـڀْ ڃن حطوخً حٿٸَحٍ .
 .طهُجش وطنُٔٶ ك٠ىٍ حألٳَحى أو حٿـهخص ًحص حالهظٜخٙ اًح ڃخ ى٫ض حٿلخؿش اٿً ًٿٺ 
         حالطٜةةخٽ ٫ڀةةً حأل٠٫ةةخء ٿظؤٻُةةي ڃى٫ةةي نهةةخثٍ ٷزةةپ آٍةةخٽ حٿةةي٫ىس كَٛةةًخ ٫ڀةةً ك٠ةةىٍ ٻخٳةةش

 ػڂ َظڂ طىؿُه حٿي٫ىس. حأل٠٫خء أو ٯخٿزُظهڂ وڃن
 طٸَََ ٫ن ٷَحٍحص ڃـڀْ حإلىحٍس حٿٔخرٸش وحإلؿَحءحص حٿظٍ طڂ حطوخًهخ ر٘ؤنهخ. ىا٫يح 
       آٍخٽ ڃىحى ؿيوٽ حإلؿظڄخ٫خص ٿټخٳش حأل٠٫خء ٷزپ أٓزى٩ ٫ڀً حألٷةپ ٿظةىٳَُ حٿىٷةض حٿټةخٳٍ ٿهةڂ

 ٿإل٣ال٩ ٫ڀً حٿڄىحى وحالٓظٴٔخٍ ٫ن أٌ رُخنخص أهَي ََٯزىڅ رهخ.
 ٿظـهُِ حٿټخڃپ ٿڄىٷ٪ حإلؿظڄخ٫خص رخٿظنُٔٶ ڃ٪ ؿهخص حالهظٜخٙ .حٿظؤٻي ڃن ح 

 أثٕبء االجزّبػبد: (ج )
 .حٿظؤٻي ڃن حٓظټڄخٽ حٿنٜخد حٿالُځ ٿ٬ٸي حالؿظڄخ٩ 
             طيوَن ڃل٠ةَ حالؿظڄةخ٩ وحٿٸةَحٍحص حٿظةٍ أطوةٌهخ حٿڄـڀةْ وطليَةي ٛةٴش حٿٸةَحٍ رىٟةىف ٓةىحء

 رخإلؿڄخ٩ أو حألٯڀزُش رخٿڄىحٳٸش أو حٿَٳٞ أو حٿظؤؿُپ .
  وحٿظنٔةةُٶ ڃةة٪ حٿـهةةخص حٿڄٔةةخنيس ٿڄنخٷ٘ةةةش      -اڅ أڃټةةةن  -ىٳَُ حٿڄ٬ڀىڃةةخص آنُةةًخ أػنةةخء حالؿظڄةةخ٩     طةة

 حٿڄىحُٟ٪.

 ثؼذ االجزّبػبد: (د )
 .ا٫يحى ڃل٠َ حالؿظڄخ٩ وڃنخٷ٘ظه ڃ٪ ٍثُْ ڃـڀْ حإلىحٍس ٿالطٴخٵ ٫ڀً حٿُٰٜش حٿنهخثُش 

 . طزڀُٮ حٿٸَحٍحص حٿظٍ طڂ اٛيحٍهخ اٿً حإلىحٍس حٿظنٴٌَُش رخٿَ٘ٻش 
 ٜخء حٿڄ٬ڀىڃخص رخٿظنُٔٶ ڃ٪ حٿـهخص حإلىحٍَش حٿڄوظٜش أو حأل٠٫خء حٿڄټڀٴُن ٿال٣ال٩ ٫ڀً حٓظٸ

 آهَ ڃٔظـيحص طنٴٌُ ٷَحٍحص ڃـڀْ حإلىحٍس أو حٿڀـخڅ حٿظخر٬ش.
       ٍٳةة٪ حٿظٸةةخٍََ اٿةةً ڃـڀةةْ حإلىحٍس ٫ةةن حٿٸةةَحٍحص حٿظةةٍ أٛةةيٍهخ ٓةةخرٸخ وحإلؿةةَحءحص حٿظةةٍ طڄةةض

 ر٘ؤنهخ.



 ظ اإلداسح أ٠ٌٛٚبد ٔظش اٌّٛاظ١غ أِبَ ِجٍ

 طټىڅ أوٿىَش ن٨َ حٿڄىٟى٫خص أڃخځ حٿڄـڀْ ٻخٿظخٿٍ: 

 اٌّٛظٛػبد اٌّذسجخ ػٍٝ جذٚي األػّبي ٌإلجزّبع. (أ )

 اٌخؽٛاد اٌزٕف١ز٠خ اٌّزخزح ٌزٕف١ز رٛص١بد ٚلشاساد اٌّجٍظ اٌغبثمخ. (ب )

 اٌّٛظٛػبد ٚاٌّغبئً اٌّؽشٚدخ ٚاٌّذبٌخ ِٓ اٌشئ١ظ اٌزٕف١زٞ. (ج )

 ِب ٠غزجذ ِٓ أػّبي. (د )

 اٌمشاساد فٟ ِجٍظ اإلداسحاٌزص٠ٛذ ػٍٝ 

طٜيٍ ٷَحٍحص حٿڄـڀْ رؤٯڀزُش حألٛىحص وٳٍ كخٿش طٔخوٌ حألٛىحص َټىڅ ٛىص ٍثُْ حٿڄـڀةْ   (أ )

 هى حٿٜىص حٿڄَؿق.  

 َـىُ ٿڀڄـڀْ اطوخً حٿٸَحٍحص وحٿظٜىَض ٫ڀُهخ ريوڅ اؿظڄخ٩ َبٓظويحځ أٓڀىد )حٿظڄَََ(. (ب )

ڀظٜةةىَض نُخرةةه ٫نةةه ٳةةٍ  َـةةىُ ألٌ ٠٫ةةى ڃةةن أ٠٫ةةخء حٿڄـڀةةْ طىٻُةةپ ٠٫ةةى آهةةَ ٳةةٍ حٿڄـڀةةْ ٿ   (ج )

اؿظڄخ٫خص حٿڄـڀْ، وَـذ أڅ طټةىڅ حٿظةىٻُالص ٻظخرُةش وَلةظٴ٦ رهةخ ٿةيي حٿ٘ةَٻش، وٳةٍ هةٌ  حٿلخٿةش           

 َټىڅ ٿهٌح حٿ٠٬ى كٶ حٿظٜىَض ڃَطُن ) أٛخٿش ووٻخٿش ( ٳٍ ٷَحٍحص حٿڄـڀْ.

ٍثةةُْ حٿڄـڀةةْ هةةى حٿڄٔةةئوٽ ٫ةةن اطوةةخً حٿٸةةَحٍ حٿڄنخٓةةذ ر٘ةةؤڅ حٿڄىحٟةةُ٪ حٿڄ٤َوكةةش ٳةةٍ كخٿةةش         (أ )

 ٍد ٳٍ حٍِحء ووؿهخص حٿن٨َ ڃن كُغ:حٿظ٠خ
 .اطوخً حٿٸَحٍ رخألٯڀزُش 
 .حٿظٜىَض 
 .طڄيَي حٿڄنخٷ٘خص حٿوخٛش رخٿڄىٟى٩ 
 .ُٛخٯش ؿيَيس ٿڀٸَحٍ حٿوخٙ رخٿڄىٟى٩ ڃلپ حٿڄنخٷ٘ش 
 .حإلكخٿش اٿً ٿـنش ڃظوٜٜش 
 .ٍطؤؿُپ اطوخً حٿٸَح 
 .ٓلذ حٿڄىٟى٩ ڃن حٿڄنخٷ٘خص 

 رٛث١ك لشاساد ِجٍظ اإلداسح 

حٿظٜةىَض   وا٫ةيحى ڃلخٟةَ رخٿڄنخٷ٘ةخص وحٿڄةيحوالص رڄةخ ٳُهةخ ٫ڄڀُةخص        حٿڄـڀْ حؿظڄخ٫خصطىػُٶ  َظڂ (أ )

 حٿظٍ طڄض وطزىَزهخ وكٴ٨هخ رلُغ َٔهپ حٿَؿى٩ اٿُهخ.

 َظڂ طَٷُڂ ڃلخَٟ اؿظڄخ٫خص حٿڄـڀْ رؤٍٷخځ ڃٔڀٔڀش وحإلٗخٍس اٿً طخٍَن حإلؿظڄخ٩. (ب )

٫ةيحى ڃلخٟةَ اؿظڄخ٫ةخص حٿڄـڀةْ     ٬َُن حٿڄـڀْ ٓټَطًَُح ٿڀڄـڀْ )أڃُن حٿَٔ( َټىڅ ڃٔئواًل ٫ن ا (ج )

 وحٿٸَحٍحص حٿظٍ َظوٌهخ ٳٍ اؿظڄخ٫خطه.

ر٬ةةي طىَُةة٪ حٿڄلخٟةةَ وحٿٸةةَحٍحص ٫ڀةةً حأل٠٫ةةخء وڃةةىحٳٸظهڂ ٫ڀُهةةخ، َٸةةىځ أڃةةُن حٿٔةةَ رظٔةةـُڀهخ ٳةةٍ   (د )

ٓةةةـپ طوٜٜةةةه حٿ٘ةةةَٻش ٿهةةةٌح حٿٰةةةَٝ وَلةةةظٴ٦ رهةةةخ ٳةةةٍ ڃَٻِهةةةخ حٿَثُٔةةةٍ وط٬ظزةةةَ حٿڄلخٟةةةَ    

وةةٌ  ڃـڀةةْ حإلىحٍس اًح طةةڂ طىٷ٬ُهةةخ ڃةةن ٍثةةُْ وأ٠٫ةةخء   وحٿٸةةَحٍحص ٛةةلُلش وٓةةـاًل كٸُٸُةةًخ ٿڄةةخ اط 

حٿڄـڀْ وڃن أڃةُن حٿٔةَ، ٻڄةخ َٸةىځ أڃةُن حٿٔةَ أ٠َةًخ رظٔةـُپ ٻةپ حٿظةىٻُالص حٿظةٍ ٤٬َُهةخ أٌ ڃةن              

 أ٠٫خء حٿڄـڀْ ٳٍ هٌح حٿٔـپ.

 اٌزعبسة فٟ اٌّصبٌخ ) ث١ٓ أػعبء ِجٍظ اإلداسح ٚاٌششوخ ( 

َس حو ٯَُ ڃزخَٗس ٳٍ حال٫ڄخٽ وحٿ٬ٸةىى حٿظةٍ طةظڂ    حَش ڃٜڀلش ڃزخٗحٿڄـڀْ ال َـىُ حڅ َټىڅ ٿ٠٬ى  (أ )

ؤَظؼنً ڃن ًٿٺ حأل٫ڄخٽ حٿظٍ طظڂ ر٤ََةٶ  ، ٿلٔخد حٿَ٘ٻش حال رظَهُٚ ڃن حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش حٿ٬خىَش

 حٿڄنخٷٜخص حٿ٬خڃش حًح ٻخڅ ٠٫ى ڃـڀْ حالىحٍس ٛخكذ حٿ٬َٝ حألٳ٠پ.
 

خٽ وحٿ٬ٸةىى حٿظةٍ طةةظڂ   حڅ َزڀةٮ حٿڄـڀةْ رڄةةخ ٿةه ڃةن ڃٜةةڀلش ٗوٜةُش ٳةٍ حأل٫ڄةة      حٿڄـڀةةْ ٫ڀةً ٠٫ةى    (ب )

   ً حٿڄٜةڀلش حالٗةظَحٹ    وٿلٔخد حٿَ٘ٻش، وَؼزض هٌح حٿظزڀُٮ ٳٍ ڃل٠َ حالؿظڄةخ٩ وال َـةىُ ٿڀ٠٬ةى 

 ٳٍ حٿظٜىَض ٫ڀً حٿٸَحٍ حٿٌٌ َٜيٍ ٳٍ هٌح حٿ٘ؤڅ.  
 



 

حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش حٿ٬خىَش ٫ني حن٬ٸخىهةخ حأل٫ڄةخٽ وحٿ٬ٸةىى حٿظةٍ َټةىڅ ألكةي ح٠٫ةخء        حٿڄـڀْ َزڀٮ ٍثُْ  (ج )

   .حٿلٔخرخص ڃَحؿ٪ڃٜڀلش ٗوُٜش ٳُهخ وََٳٶ رهٌح حٿظزڀُٮ طٸَََ هخٙ ڃن ڃـڀْ حالىحٍس 

رَُٰ طَهُٚ ڃن حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش حٿ٬خىَش َـيى ٻپ ٓنش، حڅ َ٘ظَٹ ٳٍ حٌ  حٿڄـڀْ،ال َـىُ ٿ٠٬ى  (د )

٫ڄپ ڃن ٗؤنه ڃنخٳٔش حٿَ٘ٻش حو حڅ َظـَ ٳٍ حكةي ٳةَو٩ حٿن٘ةخ١ حٿةٌٌ طِحوٿةه وحال ٻةخڅ ٿڀ٘ةَٻش حڅ        

 څ ط٬ظزَ حٿ٬ڄڀُخص حٿظٍ رخَٗهخ ٿلٔخره حٿوخٙ ٷي حؿََض ٿلٔخرهخ.  أو ط٤خٿزه رخٿظ٬ىَٞ ح

ْ ڀَ٘ٻش حڅ طٸيځ ٷَٟخ نٸةيَخ ڃةن حٌ نةى٩ أل٠٫ةخء     ٿال َـىُ  (ه ) حو حڅ ط٠ةڄن حٌ ٷةَٝ ٬َٸةي      حٿڄـڀة

 ڃ٪ حٿَُٰ. ٠٫ى حٿڄـڀْ

ڄـڀةةْ حڅ َةة٬ٌَىح حٿةةً حٿڄٔةةخهڄُن ٳةةٍ ٯُةةَ حؿظڄخ٫ةةخص حٿـڄ٬ُةةش حٿ٬خڃةةش حو حٿةةً   حٿال َـةةىُ أل٠٫ةةخء  (و )

 ڃخ وٷٴىح ٫ڀُه ڃن حَٓحٍ حٿَ٘ٻش رٔزذ ڃزخَٗطهڂ الىحٍطهخ.   حٿَُٰ

َـذ ٫ڀً أ٠٫خء ڃـڀْ حإلىحٍس وحإلىحٍس حٿ٬ڀُخ حٿةٌَن ٿهةڂ ڃڀټُةش ٳةٍ أٌ ڃةن ٗةَٻخص حٿڄهةن حٿلةَس          (ز )

 حٿڄظ٬ڀٸش رخٿظؤڃُن )ڃؼپ و٤ٓخء ووٻالء حٿظؤڃُن(: 

 
َد حإلٳٜخف ٻظخرًُخ ٿڄـڀْ حإلىحٍس ٫ةن ڃڀټُةظهڂ ٳةٍ ٗةَٻش حٿڄهةن حٿلةَس ٳةٍ أٷة         -1

 ٳَٛش ڃڄټنش.
 حالڃظنخ٩ ٫ن ط٘ـُ٪ حٿظ٬خڃپ ڃ٪ َٗٻش حٿڄهن حٿلَس حٿظٍ ٿهڂ ڃڀټُش ٳُهخ. -2
حالڃظنخ٩ ٫ن حٿظٜىَض ٫ڀً أٌ ڃن حٿٸَحٍحص حٿڄظ٬ڀٸش رخٿظ٬خڃپ ڃ٪ َٗٻش حٿڄهةن   -3

 حٿلَس حٿظٍ ٿهڂ ڃڀټُش ٳُهخ.
ٗةَٻخص حٿڄهةن    ٻڄخ َـذ ٫ڀةً حٿ٘ةَٻش حإلٳٜةخف ٿڀـڄ٬ُةش حٿ٬خڃةش ٫نةي حن٬ٸخىهةخ ٫ةن ط٬خڃالطهةخ ڃة٪ أٌ ڃةن           

حٿلةةَس حٿظةةٍ َټةةىڅ ألٌ ڃةةن أ٠٫ةةخء ڃـڀةةْ حإلىحٍس أو حإلىحٍس حٿ٬ڀُةةخ ڃٜةةڀلش ٗوٜةةُش ٳُهةةخ، وََٳةةٶ رهةةٌح    

 حٿظزڀُٮ طٸَََ هخٙ ڃن ڃَحٷزٍ حٿلٔخرخص.

 

َِوى ٍثُْ ڃـڀْ حإلىحٍس حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش رظٴخُٛپ حٿ٬ٸىى حٿظؤ/َنُش حٿظةٍ َټةىڅ ٳُهةخ ڃٜةڀلش     څ )ف( َـذ أ

حٍس أو حإلىحٍس حٿ٬ڀُخ أو حأل٣َحٱ ًحص حٿ٬الٷش رهڂ، رڄخ ٳٍ ًٿةٺ نى٫ُةش وكـةڂ هةٌ      ألكي أ٠٫خء ڃـڀْ حإلى

 حٿ٬ٸىى وأٌ هٔخثَ نخطـش ٫ن ٫نهخ اڅ وؿيص.  

 اعزؼبٔخ ِجٍظ اإلداسح ثؤػعبء اٌٍجبْ ٚاإلداسح اٌزٕف١ز٠خ ٌٍششوخ 

 وڃٔةئوٿُخطه َلٶ ٿڀڄـڀْ حإلٓظ٬خنش رؤ٠٫خء حٿڀـةخڅ وحإلىحٍس حٿظنٴٌَُةش ٿڀ٘ةَٻش ٳةٍ ڃڄخٍٓةش ڃهخڃةه        (أ )

َلٶ ٿڀڄـڀْ حإلٓظ٬خنش ربكيي حٿـهخص حٿوخٍؿُش حإلٓظ٘ةخٍَش حٿڄهنُةش وحٿڄٔةظٸڀش ) حٿڄخٿُةش وحإلىحٍَةش      

( وًٿةةٺ رٰةةَٝ اػةةَحء ڃنخٷ٘ةةش حٿڄىحٟةةُ٪ حٿڄ٤َوكةةش ٿڀزلةةغ وحٿلٜةةىٽ ٫ڀةةً ٍأٌ ڃهنةةٍ   حٿٸخنىنُةةش

 ڃلخَي.

پ أكةي أ٠٫ةخء ڃـڀةْ    ض ڃن ٷزَلٶ ٿ٠٬ى حٿڀـنش حٿظٜىَض ٫ڀً حٿٸَحٍحص ٳٍ كخٿش طىٻُڀه رخٿظٜىَ (ب )

َلٶ ٿڀَثُْ حٿظنٴٌٌُ حٿظٜةىَض ٫ڀةً حٿٸةَحٍحص ٳةٍ كخٿةش طىٻُڀةه رخٿظٜةىَض ڃةن ٷزةپ أكةي           حإلىحٍس و

 أ٠٫خء ڃـڀْ حإلىحٍس.

 ىبفآد سئ١ظ ٚأػعبء ِجٍظ اإلداسح ِ

ڃخثةش وػڄةخنُن أٿةٲ     (180,000)طټىڅ ڃټخٳؤس ٍثةُْ حٿڄـڀةْ ڃٸخرةپ حٿوةيڃخص حٿظةٍ َٸةىځ رهةخ ڃزڀةٮ          (أ )

 .ٍَخٽ ٬ٓىىٌ ٓنىًَخ

( ڃخثةش  120,000طټىڅ ڃټخٳؤس ٻپ ٠٫ى ڃن أ٠٫خء حٿڄـڀْ ڃٸخرپ حٿويڃخص حٿظٍ َٸىځ رهةخ ڃزڀةٮ )    (ب )

 و٫ََ٘ن أٿٲ ٍَخٽ ٬ٓىىٌ ٓنىًَخ.

( ٍَةةخٽ ػالػةةش آالٱ ٍَةةخٽ ٓةة٬ىىٌ ٫ةةن ٻةةپ   3000َةةيٳ٪ ٿټةةپ ڃةةن ٍثةةُْ وأ٠٫ةةخء حٿڄـڀةةْ ڃزڀةةٮ )   (ج )

ٍ   1500حؿظڄخ٩ َل٠َ  ڃن حؿظڄخ٫خص حٿڄـڀةْ وڃزڀةٮ )   َةخٽ ٓة٬ىىٌ ٫ةن    ( ٍَةخٽ أٿةٲ وهڄٔةڄخثش 

 ٻپ حؿظڄخ٩ َل٠َ  ڃن حؿظڄخ٫خص حٿڀـخڅ حٿڄنزؼٸش ڃن حٿڄـڀْ.

َيٳ٪ ٿټپ ڃن ٍثُْ وأ٠٫خء حٿڄـڀةْ حٿنٴٸةخص حٿٴ٬ڀُةش حٿظةٍ َظلڄڀىنهةخ ڃةن أؿةپ ك٠ةىٍ حؿظڄخ٫ةخص           (د )

 حٿڄـڀْ أو حٿڀـخڅ حٿڄنزؼٸش ڃن حٿڄـڀْ رڄخ ٳٍ ًٿٺ ڃَٜوٳخص حٿٔٴَ وحإلٷخڃش وحإلَىحء.

%( ڃةن  5ََِةي ڃـڄةى٩ ڃةخ َٜةَٱ ٿةَثُْ وأ٠٫ةخء حٿڄـڀةْ ٫ڀةً )        ٳٍ ٻپ حألكةىحٽ ال َـةىُ أڅ    (ه )

 ٛخٳٍ حألٍرخف.

َظڂ آٍخٽ ؿڄُ٪ حٿظٴخُٛپ حٿټظخرُش حٿوخٛش رخٿڄټخٳآص وحٿظ٬ى٠َخص حٿڄٸظَكش ٿـڄُ٪ حٿڄٔةخهڄُن ٷزةپ    (و )

 حن٬ٸخى حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش حٿظٍ ط٤َف ٳُهخ طڀٺ حٿڄټخٳآص وحٿظ٬ى٠َخص ٿڀظٜىَض ٫ڀُهخ.



ٸش حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش ٫ڀً َٗو١ حٿڄټخٳةآص وحٿظ٬ى٠َةخص ٿةَثُْ وأ٠٫ةخء     ٫ڀً حٿَ٘ٻش حٿظؤٻي ڃن ڃىحٳ (ز )

 ال َټىڅ أل٠٫خء ڃـڀْ حإلىحٍس كٶ حٿظٜىَض ٳُهخ. وڃـڀْ حإلىحٍس ٳٍ اؿظڄخ٫خص حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش، 

 َـىُ ط٬يَپ ڃټخٳآص أ٠٫خء حٿڄـڀْ رڄىحٳٸش حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش ٯَُ حٿ٬خىَش. (ح )

 أزٙبء اٌؼع٠ٛخ فٟ ِجٍظ اإلداسح 

 ىَش ٠٫ى حٿڄـڀْ ٳٍ حٿلخالص حٿظخٿُش :طنظهٍ ٠٫ 

 حنظهخء ىوٍس حٿڄـڀْ.   (أ )

 ٳٍ كخٿش حٿىٳخس أو حالٓظٸخٿش. (ب )

 انظهخء حٿ٠٬ىَش وٳٸًخ ألٌ ن٨ خځ أو ط٬ڀُڄخص ٓخٍَش ٳٍ حٿڄڄڀټش. (ج )

ٳٍ كخٿش حإلٛخرش رڄَٝ َٸ٬ي ٠٫ى حٿڄـڀْ ٫ن حٿ٬ڄةپ أو أٛةزق ٳخٷةي حٿ٘ة٬ىٍ أو أٛةُذ رڄةَٝ        (د )

 ٫ٸڀٍ.

  رخألڃخنش وحألهالٵ أو أىَن رخٿظِوََ.اًح ػزض حٍطټخره ٫ڄاًل ڃواًل (ه )

اًح ػزض ٿڀڄـڀْ أڅ حٿ٠٬ى ٷي أهپ رىحؿزخطةه ر٤ََٸةش ط٠ةَ رڄٜةڀلش حٿ٘ةَٻش ر٘ة١َ أڅ َٸظةَڅ ًٿةٺ          (و )

 رڄىحٳٸش حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش حٿ٬خىَش.

 حٿظُٰذ ٫ن ك٠ىٍ أٻؼَ ڃن ػالع ؿڀٔخص ڃظظخٿُش ريوڅ ٫ٌٍ َٸزڀه حٿڄـڀْ. (ز )

 ٣ڀزًخ ٿڀظٔىَش ڃ٪ ىحثنُه أو طىٷٲ ٫ن ىٳ٪ ىَىنه.  اًح كټڂ ر٘هَ اٳالٓه أو ا٫ٔخٍ  أو ٷيځ  (ح )

هُجةش حٿٔةىٵ   حٿ٘ةَٻش   رؤٌ ڃن ٣َٵ حنظهخء حٿ٠٬ىَش طو٤َ حٿڄـڀ٠٫ْىَش أكي أ٠٫خء  ٫ني حنظهخء (ط )

 .ٳىٍح ڃ٪ رُخڅ حألٓزخد حٿظٍ ى٫ض اٿً ًٿٺ

 اعزمبٌخ ػعٛ ِجٍظ اإلداسح 

 .ٳ٪ ٿَثُْ حٿڄـڀَْلٶ ٿڀ٠٬ى حإلٓظٸخٿش ڃن ڃـڀْ حإلىحٍس وطټىڅ حإلٓٔظٸخٿش ه٤ُش وطَ (أ )

 طټىڅ حإلٓظٸخٿش ٓخٍَش حٿڄٴ٬ىٽ ڃن طخٍَن ٷزىٿهخ ڃن ٍثُْ حٿڄـڀْ وربنظهخء حٿڄيس حٿڄليىس ٳُهخ. (ب )

ٳٍ كخٿش ٫يځ طليَةي ٳظةَس ُڃنُةش ٳةٍ حإلٓةظٸخٿش طٜةزق ٓةخٍَش حٿڄٴ٬ةىٽ ڃةن طةخٍَن ٷزىٿهةخ ڃةن ٍثةُْ               (ج )

 حٿڄـڀْ.

 ٌّئلذ ٘جٛغ ػذد أػعبء ِجٍظ اإلداسح ػٓ اٌذذ األدٔٝ ٚرؼ١١ٓ اٌؼعٛ ا

حٿ٬خىَةش ٳةٍ أٷةَد وٷةض      وؿزض ى٫ىس حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃشأ٠٫خء  ػڀؼٍڄـڀْ ٫ن حٿاًح هز٢ ٫يى أ٠٫خء  (أ )

 .ڃڄټن ٿظ٬ُُن حٿ٬يى حٿالُځ ڃن حأل٠٫خء

أڅ ٬َةُن   - ٫ةيځ ڃڄخن٬ةش حٿـهةخص حٿَٷخرُةش    ر٬ةي   -ٿڀڄـڀةْ   َلةٶ ڄـڀةْ  حٿ اًح َٰٗ ڃَٻِ أكةي أ٠٫ةخء   (ب )

حٿظ٬ُُن ٫ڀً حٿـڄ٬ُةش حٿ٬خڃةش حٿ٬خىَةش ٳةٍ أوٽ      حٿڄَٻِ حٿ٘خٯَ، ٫ڀً أڅ ٬ََٝ هٌح ڃئٷظخ ٠٫ىح ٳٍ

 .وَټڄپ حٿ٠٬ى حٿـيَي ڃيس ٓڀٴه ،ٿهخ حؿظڄخ٩

 اٌزضاِبد ػعٛ ِجٍظ اإلداسح 

  وحٿظٍ ڃنهخ ڃخ َڀٍ: رخٿَ٘ٻشڄـڀْ رـڄُ٪ حالٿظِحڃخص حٿڄظَطزش ٫ڀً ٠٫ىَظه حٿَڀظِځ ٠٫ى 

 حٿلَٙ ٫ڀً ك٠ىٍ حؿظڄخ٫خص حٿڄـڀْ ر٘ټپ ىحثڂ وڃنظ٨ڂ. (أ )

 وطلٸُٶ أهيحٳهخ. حٿَ٘ٻشٿش ڃ٪ أ٠٫خء حٿڄـڀْ ٿلٔن اىحٍس حٿڄ٘خٍٻش حٿٴ٬خ (ب )

 وڃظخر٬ظهخ وحإلَٗحٱ ٫ڀً طنٴٌُهخ. حٿَ٘ٻشحٿڄٔخهڄش ٳٍ ا٫يحى ه٢٤ ورَحڃؾ وڃَ٘و٫خص  (ج )

حٿٸُخځ رـڄُ٪ حٿىحؿزخص وحالهظٜخٛخص حٿڄنٜىٙ ٫ڀُهخ ٳٍ هةٌح حٿن٨ةخځ وحٿوخٛةش رةَثُْ حٿڄـڀةْ       (د )

 ٛذ.ٳٍ كخٿش طىٿً حٿ٠٬ى أًَخ ڃن هٌ  حٿڄنخ ونخثزه

٫يځ حٿڄ٤خٿزش رؤَش ٍوحطذ أو ڃټخٳةآص أو حڃظُةخُحص ڃخٿُةش ٿٸةخء ٠٫ةىَظه رةخٿڄـڀْ روةالٱ ڃةخ َٜةيٍ           (ه )

 .  حالن٨ڄش حٿڄ٫َُش رٌحص حٿوٜىٙرٸَحٍحص حٿڄـڀْ رڄىؿذ 

 و٫يځ اٳ٘خثهخ. حٿَ٘ٻشحٿڄلخٳ٨ش ٫ڀً أَٓحٍ  (و )



 ِؼب١٠ش ٚظٛاثػ اخز١بس ػعٛ ِجٍظ اإلداسح 

 .ڃن هڄْ َٗٻخص ڃٔخهڄش ٳٍ آڅ وحكي ڃـڀْ اىحٍس أٻؼَ أال َٰ٘پ حٿ٠٬ى ٠٫ىَش (أ )

 أڅ َټىڅ ڃظڄظ٬ًخ رخألهالٵ حٿ٬خٿُش وحألڃخنش وڃ٘هىىًح ٿه رخإلٓظٸخڃش وكٔن حٿٔڀىٹ. (ب )

 أڅ َټىڅ ڃئهاًل حٿظؤهُپ حٿ٬ڀڄٍ حٿڄنخٓذ، وٿيَه حٿوزَس حٿ٬ڄڀُش وحٿڄ٬َٳش رن٘خ٣خص حٿَ٘ٻش. (ج )

 نظخثؾ أ٫ڄخٽ حٿَ٘ٻش.حٿٸيٍس ٫ڀً ٷَحءس وطلڀُپ حٿڄُِحنُخص وحٿٸىحثڂ حٿڄخٿُش حٿوخٛش ر (د )

 أڅ َټىڅ ٿيَه حٿلخٳِ وحٿىٷض حٿټخٳٍ ٿڀڄٔخهڄش ٳٍ طىؿُه أ٫ڄخٽ حٿَ٘ٻش. (ه )

أڅ َټةةىڅ ٿيَةةش حٿٸةةيٍس وحٿ٘ةةـخ٫ش ٫ڀةةً ٣ةةَف حألٳټةةخٍ وحإل٫ظَحٟةةخص وحإلٓظٴٔةةخٍحص ٳةةٍ ڃنخٷ٘ةةش         (و )

 حٿزُخنخص حٿڄٸيڃش ونظخثؾ حأل٫ڄخٽ.

 Visionary Thinking )أڅ َټةةىڅ ٿيَةةش حٿٸةةيٍس ٫ڀةةً هڀةةٶ ٍإَةةش وطٜةةىٍ ڃٔةةظٸزڀٍ ٿڀ٘ةةَٻش  (ز )
focus ). 

أڅ ال َټىڅ هنخٹ أٌ نى٩ ڃن حٿظ٠خٍد ٳٍ حٿڄٜةخٿق رُنةه ورةُن حٿ٘ةَٻش، وأڅ َټةىڅ ٷةخراًل ٿڀڄٔةخثڀش         (ح )

 ٫ن طَٜٳخطه وٷَحٍحطه.

ََح٫ً أڅ َظټىڅ حٿڄـڀْ رـڄُ٪ أ٠٫خثه ڃةن ٳجةخص ٫ڄََةش ڃظٴخوطةش رةُن حٿ٘ةزخد وڃظىٓة٤ٍ حٿ٬ڄةَ          (ط )

خڃةةًخ ٿإلٓةةظٴخىس ڃةةن كټڄةةش حٿټزةةخٍ وهزةةَحطهڂ وَٸ٨ةةش ٫ ( 20) وٻزةةخٍ حٿٔةةن رٴةةخٍٵ ٫ڄةةٌَ َٜةةپ اٿةةً 

 حٿڄهنُُن ون٘خ١ حٿ٘زخد.

 اإلؼبس اٌؼبَ ٌٛاججبد ِٚغئ١ٌٚبد ػعٛ ِجٍظ اإلداسح 

٫ظزةةخٍ نٴٔةةه ڃڄةةؼال ٿـڄُةة٪ حٿڄٔةةخهڄُن وڃڀظِڃةةخ رخٿٸُةةخځ رڄةةخ َلٸةةٶ اَـةةذ ٫ڀةةً ٠٫ةةى ڃـڀةةْ حإلىحٍس  (أ )

رخٿظٜىَض ٫ڀً  ضڀهخ حو حٿظٍ ٷخڃڃٜڀلش حٿَ٘ٻش ٫ڄىڃخ وٿُْ ڃخ َلٸٶ ڃٜخٿق حٿڄـڄى٫ش حٿظٍ َڄؼ

 .حٿڄـڀْط٬ُُنه ٳٍ 

 حٿڄ٘خٍٻش حٿٴخ٫ڀش ٳٍ ُٛخٯش ٍإَش حٿَ٘ٻش وآظَحطُـُظهخ وُٓخٓخطهخ وڃظخر٬ش طنٴٌُهخ.   (ب )

حٿڄ٘ةةخٍٻش حٿٴخ٫ڀةةش رظٸةةيَڂ حٿةةَأٌ ٿڀڄىحٟةةُ٪ حٿڄ٬َوٟةةش رؤؿنةةيس حإلؿظڄخ٫ةةخص وحطوةةخً حٿٸةةَحٍحص ٿهةةٌس     (ج )

 ٠خء حِهََن رخٿڄـڀْ.  حٿڄىحُٟ٪ وطلڄپ حٿڄٔئوٿُش رخٿظ٠خڃن ڃ٪ حأل٫

حإلٿڄخځ حٿټخڃپ رڄىٟى٩ ن٘خ١ حٿَ٘ٻش وط٤ىٍهخ وطخٍَوهخ ڃ٪ حٿٴهةڂ ٿظةخٍَن حٿ٘ةَٻش وط٤ىٍهةخ وڃةخ       (د )

 َل٢ُ ًٿٺ ٳٍ حٿزُجش حٿظنخٳُٔش حٿڄلڀُش وحإلٷڀُڄش وحٿ٬خٿڄُش.

 اٌغٍٛو١بد ا١ٌّٕٙخ ٌؼعٛ ِجٍظ اإلداسح ٌزذًّ ٚاججبرٗ ِٚغئ١ٌٚبرٗ 

 ٳٍ حإلىحٍس وٛنخ٫ش حٿظؤڃُن وحإلٓظَحطُـُش.  حٿظىؿش نلى حٿڄ٬َٳش حٿڄظوٜٜش  (أ )

حٿلىحٍ وحٿنٸةخٕ حٿةيحثڂ ڃة٪ حٿ٬ڄةالء وحٿڄةىٍىَن وأٛةلخد حٿةَأٌ ٳةٍ حٿڄـظڄة٪ ٿڄ٬َٳةش آةظ٤ال٫خص             (ب )

ر٘ټپ ٫خځ وڃڀلى٧خطهڂ ٫ن ڃنظـخص وهيڃخص حٿَ٘ٻش حٿظٍ َڄؼڀهخ ٻ٠٬ى ڃـڀةْ   حأل٫ڄخٽحٿَأٌ ٳٍ 

 اىحٍس.

ُش وحٿ٬خٿڄُش ًحص حٿـيوي حٿ٬خٿُش ٿإلٓظٴخىس رڄخ ٬َةَٝ  ك٠ىٍ حٿنيوحص وحٿڄئطڄَحص حٿڄلڀُش وحإلٷڀُڄ (ج )

 ٳُهخ ڃن أٳټخٍ وڃلخوٿش طَؿڄظهخ اٿً أٳټخٍ َٔظٴخى ڃنهخ ٿڀَ٘ٻش حٿظٍ َڄؼڀهخ رخٿڄـڀْ.

 ِؼٕٝ اعزمال١ٌخ ػعٛ ِجٍظ اإلداسح 

 .حٿٔخرٸش حٿوڄْ حٿٔنىحص هالٽ ٳٍ رخٿَ٘ٻش ًحص حٿ٬الٷش حأل٣َحٱ أكي ٿيي ڃى٧ٴًخ َټىڅ أڅ ال (أ )

حأل٣ةَحٱ ًحص حٿ٬الٷةش    ڃةن  أٌ أو ٿڀ٘ةَٻش  حٓظ٘ةخٍَش  طٸةيځ أ٫ڄةخٽ   ر٘ةَٻش  ڃَطز٤ًةخ  َټةىڅ  أڅ ال  (ب )

 رخٿَ٘ٻش.

 .رهخ حٿڄَطز٤ش حأل٣َحٱ ڃن أٌ أو ٿڀَ٘ٻش، حٿڄىٍىَن أو حٿ٬ڄالء ٻزخٍ ڃن رؤٌ ڃَطز٤ًخ َټىڅ أڅ ال (ج )

 أو رهةخ  حٿڄَطز٤ةش  حأل٣ةَحٱ  ڃةن  أٌ أو حٿ٘ةَٻش  ڃة٪  ٗوٜةُش  هةيڃخص  ٫ٸةىى  أَةش  ٿيَةه  أڅ ال طټةىڅ  (د )
 .ٳُهخ حإلىحٍس حٿظنٴٌَُش ٧ٴٍڃى

ًٍح طظڀٸً وحٿظٍ حٿَرق اٿً طهيٱ ال حٿظٍ حٿڄن٨ڄخص ڃَطز٤ًخ ربكيي َټىڅ أڅ ال (ه ) ًَح ٷي  حٿظڄىَةپ  ڃن ٻزُ
 .رهخ حٿڄَطز٤ش حأل٣َحٱ أو أكي حٿَ٘ٻش ڃن

ٍ  أڅ ال ٬َڄةپ  (و )  ٳُهةخ  رخٿ٬ڄةپ  ٿڀ٘ةَٻش  حٿظنٴُةٌَىڅ  حٿڄى٧ٴةىڅ  ٬َڄةپ  أهةَي،  ر٘ةَٻش  طنٴٌَُةش  و٧ُٴةش  ٳة
 .اىحٍسڃـڀْ  ٻؤ٠٫خء

ٍ  َټةن  وٿةڂ  َټةىڅ،  ال (ز ) ْ  حٿٔةنىحص  هةالٽ  ٳة ٌ  ڃى٧ٴةخ  أو ڃة٪،  ڃَطز٤ةخ  حٿٔةخرٸش،  حٿوڄة  ڃةن  ٿةيي، أ
 .رهخ حٿڄَطز٤ش حأل٣َحٱ ڃن أٌ ڃ٪ أو ٿڀَ٘ٻش حٿٔخرٸُن أو حٿڄَحؿ٬ُن حٿوخٍؿُُن حٿلخٿُُن



 حٿهُجخص أو حألٳَحى ڃن ڃـڄى٫ش ٳٍ ٠٫ًىح حٿَ٘ٻش أو ٫ڀً حٿڄ٤ََُٔن حألٗوخٙ أكي َټىڅ ال أڅ (ح )
 .٫ڀً حٿَ٘ٻش ؿڄخ٫ٍ ر٘ټپ حٿٴ٬ڀُش حٿ٤َُٔس ٍ طڄخٍّحٿظ

 دمٛق ػعٛ ِجٍظ اإلداسح 

 حٿلٶ ر٤ڀذ حٿظٜىَض ٫ڀً حٿڄىحُٟ٪ حٿڄ٤َوكش ٿڀزلغ. (أ )

 ٣ڀذ ڃ٬ڀىڃخص اٟخٳُش.   (ب )

 ط٬يَپ ڃل٠َ حٿـڀٔش حٿٔخرٸش ٷزپ ح٫ظڄخى . (ج )

 ڃ٬خٍٟش ڃىٟى٩ ڃخ كظً رڄىحٳٸش حألٯڀزُش، واىٍحؽ ٍأَه ٳٍ حٿڄل٠َ. (د )

 ڃ٤َوف رخألؿنيس اٿً ؿڀٔش أهَي.٫يځ حٿزض ٳٍ ڃىٟى٩  (ه )

 ٣ڀذ ڃڀوٚ رخإلؿَحءحص وحٿُٔخٓخص حٿٜخىٍس ٫ن حٿڄـڀْ ڃنٌ ان٘خء حٿَ٘ٻش. (و )

 ظٛاثػ ِٚئششاد رم١١ُ أػّبي ػعٛ ِجٍظ اإلداسح 

 حإلٓظٸالٿُش وحٿلُخىَش وحٿٴټَ حٿلَ وحٿ٘ـخ٩ ٳٍ ٣َف حألٳټخٍ. (أ )

 حٿظىحُڅ حٿىحٟق ٳٍ حإلرظ٬خى ٫ن حٿظ٠خٍد ٳٍ حٿڄٜخٿق. (ب )

حٿةةةيحثڂ ٿإلؿظڄخ٫ةةخص ٷزةةةپ حٿـڀٔةةخص و٣ةةةَف حإلٓظٴٔةةخٍحص و٣ڀةةةذ حٿڄ٬ڀىڃةةخص حإلٟةةةخٳُش     حٿظل٠ةةَُ   (ج )

 إلٓظټڄخٽ وطىُٟق حٿڄىحُٟ٪ وحٿظ٘خوٍ ڃ٪ حٿـهخص ًحص حٿ٬الٷش ڃن حٿڄوظُٜن ٳٍ حٿَ٘ٻش.

٣ةةَف حألٓةةجڀش وحإلٓظٴٔةةخٍ ٫ةةن حٿڄ٬ڀىڃةةخص و٣ڀةةذ حٿظىٟةةُلخص وحٿڄ٘ةةخٍٻش حٿٴخ٫ڀةةش ٳةةٍ ؿڀٔةةخص         (د )

 حٿڄـڀْ.

 حٿڀـنش حٿڄ٬ُن ٳُهخ وحٿڄنزؼٸش ٫ن حٿڄـڀْ.حٿڄ٘خٍٻش حٿٴخ٫ڀش ٳٍ  (ه )

 طٸيَڂ حٿڄٸظَكخص حٿزنخءس ٿظ٤ىََ ن٘خ٣خص حٿَ٘ٻش. (و )

 حٿڄ٬َٳش حإلٓظَ٘حٳُش رخٿڄٔظٸزپ وَٗف حألٳټخٍ وآظنزخ١ حٿنظخثؾ ٿڀڄٸظَكخص. (ز )
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  اٌزٕف١ز٠خ  اٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌٍجٕخ 
 

 : (31 )   

 

 صالد١خ رشى١ً اٌٍجٕخ اٌزٕف١ز٠خ

 َظڂ ط٘ټُپ حٿڀـنش رٸَحٍ ٛخىٍ ڃن ڃـڀْ حإلىحٍس.   (أ )

 َوظخٍ أ٠٫خء حٿڀـنش ٍثًُٔخ ٿڀـنش. (ب )

 ٫ني ٯُخد ٍثُْ حٿڀـنش طوظخٍ حٿڀـنش ٍثًُٔخ ڃئٷظًخ ٿهخ ڃن رُن أ٠٫خثهخ حٿلخََٟن.   (ج )

 ػذد أػعبء اٌٍجٕخ اٌزٕف١ز٠خ  ((11))

 أ٠٫خء رلي أٷًٜ. ( 5 -3) ڃن  طظټىڅ حٿڀـنش (أ )

 اٌّشجؼ١خ إٌظب١ِخ ٌٍجٕخ اٌزٕف١ز٠خ  ((22))

 طټىڅ ڃَؿ٬ُش حٿڀـنش ٿڄـڀْ حإلىحٍس. (أ )

 ِذح دٚسح اٌٍجٕخ اٌزٕف١ز٠خ  ((33))

 ڃيس ىوٍس حٿڀـنش هٍ ڃيس حٿ٠٬ىَش ٳٍ حٿڄـڀْ. (أ )

 َوظخٍ حٿڄـڀْ ٠٫ىًح ؿيَيًح ٫ني هڀى حٿڄَٻِ حٿٌٌ َوڀى ڃن حٿڀـنش حٿظنٴٌَُش.   (ب )

 ١ِثبق اٌؼًّ ٌٍجٕخ   ((44))

 ط٬ََٲ : ڃُؼخٵ حٿ٬ڄپ ٿڀـنش هى ڃـڄى٫ش حٿٸىح٫ي حٿڄن٨ڄش أل٫ڄخٿهخ. (أ )

 .ٿ٠ڄخڅ ح٣ال٩ حال٠٫خء ٫ڀً ڃ٠ڄىنه ٿڀـنشَـذ حڅ َُظڀً حٿڄُؼخٵ ٳٍ ٻپ ىوٍس  (ب )

 . َظڂ ٣زخ٫ش حٿڄُؼخٵ وطٔڀُڄش ٿإل٠٫خء (ج )

 .حًح ٿڄْ ٷٜىًٍح رخالٿظِحځ ره  رخٿڄُؼخٵر٬ٞ حال٠٫خء  ڃ٬َٳش حٿلٶ ربهظزخٍ حٿڀـنشٿَثُْ  (د )

 ٚٚاججبد اٌٍجٕخ اٌزٕف١ز٠خ ِٙبَ  ((55))

 حٿڀـنش حٿظنٴٌَُش ڃټڄڀش ٿڄـڀْ حإلىحٍس وهٍ حٿڄلَٹ حٿَثٍُٔ ٿڀ٬ڄڀُخص حٿظُٰ٘ڀُش ٳٍ حٿَ٘ٻش. (أ )

 حإل٤ٟال٩ رخٿڄهخځ حٿظٍ طوٚ حٿڄـڀْ ٳٍ حٿٴظَحص ڃخ رُن حإلؿظڄخ٫خص. (ب )

 حٿٸُخځ رـڄُ٪ حأل٫ڄخٽ حٿظٍ ُطټڀٲ رهخ ڃن ڃـڀْ حإلىحٍس. (ج )

 ٸُخځ رخٿڄهخځ وحٿىحؿزخص حٿڄىٻىٿش ٿه.ڃٔخ٫يس حٿَثُْ حٿظنٴٌٌُ ٳٍ حٿ (د )

ٿڀـنش حٿظنٴٌَُش حٿلةٶ ٳةٍ ط٘ةټُپ ر٬ةٞ حٿڀـةخڅ حٿڄظوٜٜةش ٳةٍ حٿ٘ةَٻش ) ٿـنةش حألٛةىٽ وحٿوٜةىځ، ٿـنةش              (ه )

 حٿظ٠خٍد ٳٍ حٿڄٜخٿق، ٿـنش حٿيَىڅ وهالٳهخ ( ٿڄٔخ٫يطهخ ٳٍ حٿٸُخځ رڄهخڃهخ ووحؿزخطهخ. 

 ظٛاثػ ِٚئششاد رم١١ُ أػّبي ػعٛ اٌٍجٕخ اٌزٕف١ز٠خ  ((66))

 َټىڅ ٿيَه حٿڄ٬َٳش وحٿوزَس حٿڄهنُش ٳٍ حإلىحٍس و٣ز٬ُش ن٘خ٣خص حٿَ٘ٻش.أڅ  (أ )

 حإلٓظٸالٿُش وحٿلُخىَش وحٿٴټَ حٿلَ وحٿ٘ـخ٩ ٳٍ ٣َف حألٳټخٍ. (ب )

حٿظل٠ةةَُ حٿةةةيحثڂ ٿإلؿظڄخ٫ةةخص ٷزةةةپ حٿـڀٔةةخص و٣ةةةَف حإلٓظٴٔةةخٍحص و٣ڀةةةذ حٿڄ٬ڀىڃةةخص حإلٟةةةخٳُش       (ج )

 ٷش ڃن حٿڄوظُٜن ٳٍ حٿَ٘ٻش.إلٓظټڄخٽ وطىُٟق حٿڄىحُٟ٪ وحٿظ٘خوٍ ڃ٪ حٿـهخص ًحص حٿ٬ال

 ٣َف حألٓجڀش وحإلٓظٴٔخٍ ٫ن حٿڄ٬ڀىڃخص و٣ڀذ حٿظىُٟلخص وحٿڄ٘خٍٻش حٿٴخ٫ڀش ٳٍ ؿڀٔخص حٿڀـنش. (د )

 ڃَح٫خس أٌ ط٬ڀُڄخص ط٬٠هخ ڃئٓٔش حٿنٸي حٿ٬َرٍ حٿ٬ٔىىٌ أو ٬٠َهخ ڃـڀْ اىحٍس حٿَ٘ٻش. (ه )
 



 اجزّبػبد اٌٍجٕخ اٌزٕف١ز٠خ ٚاٌزص٠ٛذ ػٍٝ اٌمشاساد  ((77))

 ( ڃَحص ٫ڀً حألٷپ هالٽ حٿ٬خځ. 6طـظڄ٪ حٿڀـنش )  (أ )

 َټىڅ حٿڄٸَ حٿيحثڂ إلؿظڄخ٫خص حٿڀـنش ٳٍ حٿڄٸَ حٿَثٍُٔ ٿڀَ٘ٻش رڄيَنش حٿََخٝ. (ب )

 ط٬ٸي حٿڀـنش حؿظڄخ٫خطهخ ڃن وٷض اٿً أهَ ٻڀڄخ ٍأي ٍثُٔهخ َٟوٍس ٫ٸيهخ.  (ج )

ٸةش  ٬َٸي حالؿظڄخ٩ ٳٍ أٌ وٷض اًح ٣ڀةذ ًٿةٺ حػنةخڅ ڃةن حأل٠٫ةخء ٫ڀةً حألٷةپ وَٜةيٍ حٿٸةَحٍ رخٿڄىحٳ          (د )

 ٫ڀُه اًح وحٳٶ ٫ڀُه ٻظخره حػنخڅ ڃن أ٠٫خء حٿڀـنش.

 .نٴٌَُش ٛلُلًخ اال اًح ك٠َس ػڀؼٍ حأل٠٫خءال َټىڅ حؿظڄخ٩ حٿڀـنش حٿظ (ه )

طٜةةيٍ ٷةةَحٍحص حٿڀـنةةش حٿظنٴٌَُةةش رخإلؿڄةةخ٩ و٫نةةي حٿوةةالٱ طٜةةيٍ رؤٯڀزُةةش أٛةةىحص ػالػةةش أٍرةةخ٩             (و )

 حأل٠٫خء حٿلخََٟن حٿڄڄؼڀُن.

 ىًح آهَ ٿه حٿلٶ ٳٍ حٿظٜىَض وٿؼالػش حؿظڄخ٫خص ٳٸ٢.َـىُ ٿ٠٬ى حٿڀـنش أڅ َنُذ ٫نه ٠٫ (ز )
 

  



  

 

 
  ١ِثبق ٌجٕخ اٌزشش١ذبد ٚاٌّىبفآد –اٌفصً اٌذبدٞ ػشش 

 

 
 

 



  اٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌٍجٕخ اٌزشش١ذبد ٚاٌّىبفآد  
 

 : (32 )   

 

 صالد١خ رشى١ً ٌجٕخ اٌزشش١ذبد ٚاٌّىبفآد 

   َظڂ ط٘ټُپ حٿڀـنش رٸَحٍ ٛخىٍ ڃن ڃـڀْ حإلىحٍس. (أ )

 َوظخٍ أ٠٫خء حٿڀـنش ٍثًُٔخ ٿڀـنش. (ب )

 ٫ني ٯُخد ٍثُْ حٿڀـنش طوظخٍ حٿڀـنش ٍثًُٔخ ڃئٷظًخ ٿهخ ڃن رُن أ٠٫خثهخ حٿلخََٟن.   (ج )

 ػذد أػعبء ٌجٕخ اٌزشش١ذبد ٚاٌّىبفآد

 أ٠٫خء رلي أٷًٜ. ( 5 -3) طظټىڅ حٿڀـنش ڃن  (أ )

 اٌّشجؼ١خ إٌظب١ِخ ٌٍجٕخ اٌزشش١ذبد ٚاٌّىبفآد

 ْ حإلىحٍس.طټىڅ ڃَؿ٬ُش حٿڀـنش ٿڄـڀ (أ )

 ِذح دٚسح ٌجٕخ اٌزشش١ذبد ٚاٌّىبفآد

 ڃيس ىوٍس حٿڀـنش هٍ ڃيس حٿ٠٬ىَش ٳٍ حٿڄـڀْ. (أ )

 َوظخٍ حٿڄـڀْ ٠٫ىًح ؿيَيًح ٫ني هڀى حٿڄَٻِ حٿٌٌ َوڀى ڃن حٿڀـنش حٿظنٴٌَُش.   (ب )

 ١ِثبق اٌؼًّ ٌٍجٕخ اٌزشش١ذبد ٚاٌّىبفآد

 هخ.ط٬ََٲ : ڃُؼخٵ حٿ٬ڄپ ٿڀـنش هى ڃـڄى٫ش حٿٸىح٫ي حٿڄن٨ڄش أل٫ڄخٿ (أ )

 .ٿ٠ڄخڅ ح٣ال٩ حال٠٫خء ٫ڀً ڃ٠ڄىنه ٿڀـنشَـذ حڅ َُظڀً حٿڄُؼخٵ ٳٍ ٻپ ىوٍس  (ب )

 َظڂ ٣زخ٫ش حٿڄُؼخٵ وطٔڀُڄش ٿإل٠٫خء. (ج )

 .حًح ٿڄْ ٷٜىًٍح رخالٿظِحځ ره  رخٿڄُؼخٵر٬ٞ حال٠٫خء  ڃ٬َٳشهظزخٍ حٿلٶ رب حٿڀـنشٿَثُْ  (د )

 ِٙبَ ٚٚاججبد ٌجٕخ اٌزشش١ذبد ٚاٌّىبفآد

ځ حٿلىٻڄةةش وحٿُٔخٓةةخص وحإلؿةةَحءحص ٳةةٍ حٿ٘ةةَٻش وحٿ٬ڄةةپ ٫ڀةةً طٸةةيَڂ  حٿظىٛةةُش ٿڄـڀةةْ حإلىحٍس رن٨ةةخ (أ )

حٿڄٸظَكخص ٿظليَؼه وط٤ىََ  ربٓظڄَحٍ.وٟ٪ وط٤ىََ حٿڄ٬خََُ حٿوخٛش رخٿڄَٗةلُن ٿڄـڀةْ حإلىحٍس   

حٿٔةنىَش ٿالكظُخؿةخص حٿڄ٤ڀىرةش ڃةن حٿڄهةخٍحص حٿڄنخٓةزش ٿ٠٬ةىَش ڃـڀةْ حإلىحٍس          شحٿڄَحؿ٬و وحٿڀـخڅ

الص حٿڄ٤ڀىرةش ٿ٠٬ةىَش ڃـڀةْ حإلىحٍس، رڄةخ ٳةٍ ًٿةٺ طليَةي حٿىٷةض         ٿڀٸةيٍحص وحٿڄةئه   وا٫يحى وٛةٲ 

 أڅ َوٜٜه حٿ٠٬ى أل٫ڄخٽ ڃـڀْ حإلىحٍس. حٿٌٌ َڀِځ

 طٸيَڂ حٿڄٸظَكخص ٿڄـڀْ حإلىحٍس وحٿوخٛش رلـڂ حٿڄـڀْ وحٿڀـخڅ حٿظخر٬ش ٿه وٷىح٫ي ٫ڄڀهخ (ب )

 
 حإهخ.حٿظىُٛخص ٳٍ ٗؤڅ حٿظَُُٰحص حٿظٍ َڄټن اؿَ ڃَحؿ٬ش هُټپ ڃـڀْ حإلىحٍس وٍٳ٪و

ٌ    (ج ) ڃةن حٓةظٸالٿُش حأل٠٫ةخء حٿڄٔةظٸڀُن، و٫ةيځ وؿةىى أٌ ط٬ةخٍٝ ڃٜةخٿق اًح ٻةخڅ           حٿظؤٻةي ر٘ةټپ ٓةنى

 ٠٫ىَش ڃـڀْ اىحٍس َٗٻش أهَي. حٿ٠٬ى َٰ٘پ

 ڃـڀْ حإلىحٍس، وحٷظَحف ڃ٬خٿـظهخ رڄخ َظٴٶ ڃ٪ ڃٜڀلش حٿَ٘ٻش. طليَي ؿىحنذ حٿ٬٠ٲ وحٿٸىس ٳٍ (د )

 اىحنظةه ڃ٪ ڃَح٫خس ٫يځ طَُٗق أٌ ٗةوٚ ٓةزٸض    وحٿڀـخڅحٿظىُٛش رخٿظَُٗق ٿ٠٬ىَش ڃـڀْ حإلىحٍس  (ه )

 رؤٌ ؿََڄش ڃوڀش رخٿَ٘ٱ وحألڃخنش.

 حٿظىُٛش ٿڄـڀْ حإلىحٍس رُٔخٓخص حٿظٸخ٫ي ٿا٠٫خء. (و )

حإلىحٍس وٻزخٍ حٿظنٴٌَُُن، وََح٫ةً ٫نةي    وٟ٪ ُٓخٓخص وحٟلش ٿظ٬ى٠َخص وڃټخٳآص أ٠٫خء ڃـڀْ (ز )

 رخألىحء. وٟ٪ طڀٺ حٿُٔخٓخص حٓظويحځ ڃ٬خََُ طَطز٢

 ٳٍ طٸُُڂ أ٫ڄخٽ حٿَثُْ حٿظنٴٌٌُ ٿڀَ٘ٻش وڃيي طلٸُٸش ٿاهيحٱ حٿڄىٟى٫ش. حٿڄٔخ٫يس (ح )

 حٿڄٔخ٫يس ٳٍ اهظُخٍ حٿٸُخىحص حٿظنٴٌَُش ٳٍ حٿَ٘ٻش. (ط )



 طٸيَڂ حٿڄٸظَكخص ٿڄـڀْ حإلىحٍس ٿظٸُُڂ أ٫ڄخٿش وأ٫ڄخٽ حٿڀـخڅ. (ي )

 حٿظىُٛش رظليَغ ٿىحثق ٫ڄپ حٿڄـڀْ وط٤ىََهخ. (ك )

 زشش١ذبد ٚاٌّىبفآدظٛاثػ ِٚئششاد رم١١ُ أػّبي ػعٛ ٌجٕخ اٌ

 أڅ َټىڅ ٿيَش حٿڄ٬َٳش وحٿوزَس حٿڄهنُش ٳٍ حإلىحٍس و٣ز٬ُش ن٘خ٣خص حٿَ٘ٻش. (أ )

 حإلٓظٸالٿُش وحٿلُخىَش وحٿٴټَ حٿلَ وحٿ٘ـخ٩ ٳٍ ٣َف حألٳټخٍ. (ب )

حٿظل٠ةةَُ حٿةةةيحثڂ ٿإلؿظڄخ٫ةةخص ٷزةةةپ حٿـڀٔةةخص و٣ةةةَف حإلٓظٴٔةةخٍحص و٣ڀةةةذ حٿڄ٬ڀىڃةةخص حإلٟةةةخٳُش       (ج )

 وٍ ڃ٪ حٿـهخص ًحص حٿ٬الٷش ڃن حٿڄوظُٜن ٳٍ حٿَ٘ٻش.إلٓظټڄخٽ وطىُٟق حٿڄىحُٟ٪ وحٿظ٘خ

 ٣َف حألٓجڀش وحإلٓظٴٔخٍ ٫ن حٿڄ٬ڀىڃخص و٣ڀذ حٿظىُٟلخص وحٿڄ٘خٍٻش حٿٴخ٫ڀش ٳٍ ؿڀٔخص حٿڀـنش. (د )

 اجزّبػبد ٌجٕخ اٌزشش١ذبد ٚاٌّىبفآد

 ٫ڀً حألٷپ هالٽ حٿ٬خځ. ڃَطُن(  2طـظڄ٪ حٿڀـنش )  (أ )

 ذ حألڃَ ًٿٺ.ٿَثُْ حٿڀـنش حٿلٶ ٳٍ ى٫ىس حٿڀـنش ٻڀڄخ ط٤ڀ (ب )

 َٸىځ ٍثُْ حٿڀـنش رظل٠َُ أؿنيس حإلؿظڄخ٫خص وحٿظٸخٍََ حٿالُڃش ٿَٳ٬هخ ٿڄـڀْ حإلىحٍس. (ج )

 َټىڅ حٿڄٸَ حٿيحثڂ إلؿظڄخ٫خص حٿڀـنش ٳٍ حٿڄٸَ حٿَثٍُٔ ٿڀَ٘ٻش رڄيَنش حٿََخٝ. (د )

 َـىُ أل٠٫خء حٿڀـنش حإلؿظڄخ٩ ڃ٪ ٻزخٍ حٿڄٔئوٿُن ٳٍ حإلىحٍس حٿظنٴٌَُش ٿڀَ٘ٻش. (ه )

 

 

 

 



 

 

 
  ١ِثبق ٌجٕخ اٌّشاجؼخ –اٌثبٟٔ ػشش اٌفصً 

 

 

 
 



  اٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌٍجٕخ اٌّشاجؼخ  
 

 : (33 )   

 

 

 رؼش٠ف

رڄَحٷزش حىحء و ط٤زُٶ حن٨ڄش حٿَٷخره ٿـنش حٿڄَحؿ٬ه هٍ ٿـنه ڃٔظٸڀه طَطز٢ ڃزخَٗ  رڄـڀْ حىحٍس حٿَ٘ٻش و طوظٚ 

حٿٸَحٍحص حٿڄظ٬ڀٸه رخٿڄَحٷزه حٿيحهڀُه ٿظلٸٶ ڃن طنٴٌُ حٿيحهڀُه ٳٍ حٿَ٘ٻه و حٿظؤٻي ڃن ٻٴخءس و ٳ٬خٿُش حالن٨ڄه و ح

و حٿظ٬ڀُڄخص  وٟڄخڅ حالٿظِحځ رظ٤زُٶ ن٨خځ ڃَحٷزش َٗٻخص حٿظؤڃُن حٿظ٬خونٍ والثلظه حٿظنٴٌَُه و حالن٨ڄه و حٿڀىحثق

 حالهَي ًحص حٿ٬الٷه ح٧خٳه حٿً حالهظٜخٛخص حٿىحٍى  حىنخ 

 

 ١ِثبق اٌؼًّ ٌٍجٕخ 

 نش هى ڃـڄى٫ش حٿٸىح٫ي حٿڄن٨ڄش أل٫ڄخٿهخ.ط٬ََٲ : ڃُؼخٵ حٿ٬ڄپ ٿڀـ (أ )

 .ٿ٠ڄخڅ ح٣ال٩ حال٠٫خء ٫ڀً ڃ٠ڄىنه ٿڀـنشَـذ حڅ َُظڀً حٿڄُؼخٵ ٳٍ ٻپ ىوٍس  (ب )

 َظڂ ٣زخ٫ش حٿڄُؼخٵ وطٔڀُڄش ٿإل٠٫خء. (ج )

 .حًح ٿڄْ ٷٜىًٍح رخالٿظِحځ ره  رخٿڄُؼخٵر٬ٞ حال٠٫خء  ڃ٬َٳش حٿلٶ ربهظزخٍ حٿڀـنشٿَثُْ  (د )
 

 

 ِغئ١ٌٚخ اٌٍجٕخ

طنٴٌُ  ٫ن حٿَ٘ٻش اىحٍس وڃـڀْ حٿَ٘ٻش ٳٍ حٿڄئٓٔش وحٿڄٔخهڄُن أڃخځ حٿڄَحؿ٬ش ڃٔئوٿُن ٿـنش أ٠٫خء َټىڅ 

 .حإلىحٍس ڃـڀْ رٸَحٍ ٿـنش حٿڄَحؿ٬ش حٿٜخىٍس ٫ڄپ ه٤ش طنٴٌُ و٫ن حٿالثلش، هٌ  أكټخځ

 

 صالد١خ رشى١ً ٌجٕخ اٌّشاجؼخ 

والََِي ٫ن هڄٔش ڃن  3پ ٫يى أ٠٫خءهخ ٫ن ط٘ټپ رٸَحٍ ڃن حٿـڄ٬ُش  حٿ٬خڃش حٿ٬خىَش  ٿـنش حٿڄَحؿ٬ش ٫ڀً أڅ الَٸ

أ٠٫خء حٿڄـڀْ حٿڄٔظٸڀُن، ٫ڀً أڅ َټىڅ أٯڀزهڂ ڃن هخٍؽ ڃـڀْ حإلىحٍس ٓىحء ڃن حٿڄٔخهڄُن أو ڃن ٯَُهڂ ، 

َوظخٍهڂ ڃـڀْ حإلىحٍس ٿڄيس ال طَِي ٫ن ػالع ٓنىحص وًٿٺ ر٬ي حٿلٜىٽ ٫ڀً ٫يځ ڃڄخن٬ش ڃئٓٔش حٿنٸي حٿ٬َرٍ 

 حٿ٬ٔىىٌ ٻظخرش.

 ع٠ٛٗرٕظ١ُ اٌؼ

 .٫ڀً حڅ َټىڅ حٯڀزهڂ ڃن هخٍؽ ڃـڀْ حالىحٍ  أ٠٫خء رلي أٷًٜ ( 5 -3) طظټىڅ حٿڀـنش ڃن  (أ )

 .ڃوظٚ رخٿ٘ئوڅ حٿڄخٿُش وحٿڄلخٓزُشََح٫ً أڅ َټىڅ ڃن رُن حأل٠٫خء ٠٫ى  (ب )

َـةةةذ حڅ ال َټةةةىڅ ٠٫ةةةى ٿـنةةةش حٿڄَحؿ٬ةةةه ڃةةةن حٿڄةةةيٍحء حٿظنٴُةةةٌَُن ٳةةةٍ حٿ٘ةةةَٻه أو ڃى٧ٴُهةةةخ أو        (ج )

 .ڃٔظ٘خٍَهخ

٠٫ةةى حٿڀـنةةه حكةةي ح٠٫ةةخء ڃلةةخٿْ حىحٍس حو ڃةةيٍحء حو ڃةةى٧ٴٍ حو ڃٔظ٘ةةخٌٍ حو    َـةةذ أڅ ال َټةةىڅ (د )

 ڃنٔىرٍ حو ڃڄؼڀٍ حكي حال٣َحٱ ًوٌ حٿ٬الٷه رخٿَ٘ٻه و ڃنهڂ ٫ڀً ٓزُپ حٿڄؼخٽ ال حٿلَٜ حالطٍ

 ٻزخٍ حٿڄٔخهڄُن حو حٿڄئُٓٔن 



 حٿڄَحؿ٬ُن حٿيحهڀُُن 

 حٿڄىٍىَن 

 ٫ڄالء حٿَ٘ٻه 

 الٷه ڃخٿُه حو طـخٍَه حو ٷَحره ڃن حٿيٍؿه حالوٿةً رڄـڀةْ   حالٗوخٙ حال٫ظزخٍَىڅ حٿڀٌَن طَر٤هڂ ٫

 حو حٿڄى٧ٴُن حٿظنٴٌَُُن ٳٍ حٿَ٘ٻهحىحٍس حٿَ٘ٻه 

َـذ حڅ ال َټىڅ ٠٫ى ٿـنش حٿڄَحؿ٬ةش ٠٫ةىح ٳةٍ ڃـڀةْ حىحٍس حو ٿـنةش ڃَحؿ٬ةش حٌ ٗةَٻش ط٬ڄةپ          (ه )

 ٳٍ ٷ٤خ٩ حٿظؤڃُن ٳٍ حٿڄڄڀټش حٿ٬َرُش حٿ٬ٔىىَش

 حكي حال٠٫خء حٿظنٴٌَُُن ٳٍ حٿَ٘ٻشَـذ حڅ ال َټىڅ ٠٫ى ٿـنش حٿڄَحؿ٬ش  (و )

 .َـذ حڅ َټىڅ ٠٫ى ڃـڀْ حالىحٍس حٿڄَٗق ٿ٠٬ىَش حٿڀـنش ڃٔظٸال (ز )

ال َـىُ الٌ ٠٫ى ڃن ح٠٫خء ٿـنش حٿڄَحؿ٬ه حڅ َويځ ر٘ټپ طِحڃنٍ ٳٍ ٿـخڅ ڃَحؿ٬ةش الٻؼةَ ڃةن     (ح )

 حٍر٪ َٗٻخص ٫خڃش

و َـةةذ حڅ  ٿُخطهڂَـةةذ حڅ ٠َةةڄن ڃـڀةةْ حالىحٍس حڅ ح٠٫ةةخء ٿـنةةش حٿڄَحؿ٬ةةش ڃةةئهڀُن ٿڀىٳةةخء رڄٔةةئ  (ط )

َڄظڀٺ ٠٫ىحڅ ٫ڀً حالٷپ ڃن ح٠٫خء حٿڀـنه رڄن ٳُهخ ٍثُْ حٿڀـنش هزةَحص كيَؼةش و ًحص ٛةڀش ٳةٍ     

 .ڃـخٽ حٿڄخٓزش و حالىحٍس حٿڄخٿُش

 

 

 رؼ١١ٓ سئ١ظ ٚ عىشر١ش اٌٍجٕخ

٬َُن ڃـڀْ حالىحٍس حكي ح٠٫خء ٿـنش حٿڄَحؿ٬ش ٍثُٔخ ٿهخ ر٬ي حٿلٜىٽ ٫ڀً ٫يځ ڃڄخن٬ش ڃن   (أ )

 ٿ٬َرٍ حٿ٬ٔىىٌ ٻظخرش.ش حٿنٸي حڃئٓٔ

 الَـىُ حڅ َټىڅ ٍثُْ ڃـڀْ حالىحٍس ٠٫ىح ٳٍ ٿـنش حٿڄَحؿ٬ش حو ٍثُٔخ ٳُهخ  (ب )

ٛڀش ٷَحرش حو ٫الٷش ڃخٿُش حو طـخٍَش ڃ٪ حٌ ٠٫ى ڃن ال َـىُ حڅ َټىڅ ٿَثُْ ٿـنش حٿڄَحؿ٬ش  (ج )

 ح٠٫خء ڃـڀْ حالىحٍس

 ٿَ٘ٻش طئػَ ٫ڀً حٓظٸالٿُظهال َـىُ حڅ طټىڅ ٿَثُْ ٿـنش حٿڄَحؿ٬ش ٫الٷش ڃ٪ حالىحٍس حٿ٬ڀُخ رخ (د )

ط٬ُن ٿـنش حٿڄَحؿ٬ش ٓټَطَُح ٿهخ ڃن ڃىٟٴٍ حٿَ٘ٻش َظىٿً ح٫ڄخٿهخ حالىحٍَش و ح٫يحى ڃلخَٟ  (ه )

حؿظڄخ٫خص ٿـنش  حؿظڄخ٫خطهخ و حٿظخٻي ڃن طىٷُ٪ ٍثُْ حٿڀـنش ٫ڀً هٌ  حٿڄلخَٟ و ؿيوٿش ڃىح٫ُي

 حٿڄَحؿ٬ش رخٿظنُٔٶ ڃ٪ ٍثُٔهخ

ُٶ و كٴ٦ ڃلخَٟ حؿظڄخ٫خص ٿـنش حٿڄَحؿ٬ش ٳٍ ٓـپ هخٙ َـذ ٫ڀً ٓټَطَُ ٿـنش حٿڄَحؿ٬ش طىػ (و )

 رٌٿٺ

         ال َـىُ حڅ َټىڅ ٓټَطَُ ٿـنش حٿڄَحؿ٬ش ٓټَطَُ ألٌ ٿـنش حهَي ڃن ٿـخڅ ڃـڀْ حالىحٍس (ز )

 حٿڄَؿ٬ُش حٿن٨خڃُش ٿڀـنش حٿڄَحؿ٬ش 

 رىْٛ ِشجؼ١خ اٌٍجٕخ ٌّجٍظ اإلداسح. (أ )
 

 دذٚد اٌغٍؽٗ

رڄـڀةةْ حالىحٍ  و حالىحٍ  حٿ٬ڀُةةخ ٳةةٍ حٿ٘ةةَٻه و حٿڄةةى٧ٴُن ٻخٳةةش حٿڀـةةخڅ و   ٿڀـنةةش حٿڄَحؿ٬ةةه كةةٶ حالطٜةةخٽ حٿڄزخٗةةَ  

حٿٸةةخنىنُُن و حٿڄةةَحؿ٬ُن حٿةةيحهڀُُن و حٿوةةخٍؿُُن ٳةةٍ حٿڄَٻةةِ حٿَثُٔةةٍ و/حو ٳةةَو٩ حٿ٘ةةَٻه و ٻةةٌٿٺ     حٿڄٔظ٘ةةخٍَن

 و حٿٔةةََه حٿوخٛةةهحٿڄٔةةظنيحص و  حٿ٤ةةال٩ ٫ڀةةً ؿڄُةة٪ حٿٔةةـالص   حال٣ةةَحٱ حالهةةَي ًحص حٿ٬الٷةةه رخٿ٘ةةَٻه و ٿهةةخ  

حٿالُڃه الىحء ح٫ڄخٿهخ و ٿڀـنش حٿڄَحؿ٬ه حالٓظ٬خنه رؤٌ ؿهه حٓظ٘خٍَه ڃةن هةخٍؽ حٿ٘ةَٻه ٿڀٸُةخځ رڄهةخځ ڃلةيى  ڃةن        

 حؿپ ڃٔخ٫يطهخ ٳٍ حىحء ٫ڄڀهخ

 ِذح دٚسح ٌجٕخ اٌّشاجؼخ

وَـةةىُ حٿظـيَةةي ٿڀـنةةش أو أكةةي أ٠٫ةةخثهخ ٿةةؼالع   حٿڀـنةةش هةةٍ ڃةةيس حٿ٠٬ةةىَش ٳةةٍ حٿڄـڀةةْ،   ڃةةيس ىوٍس  (أ )

 كيس ٳٸ٢ٓنىحص أهَي ٿڄَس وح

 َوظخٍ حٿڄـڀْ ٠٫ىًح ؿيَيًح ٫ني هڀى حٿڄَٻِ حٿٌٌ َوڀى ڃن حٿڀـنش.   (ب )
 



 اجزّبػبد ٌجٕخ اٌّشاجؼخ

 ( ڃَحص ٫ڀً حألٷپ هالٽ حٿ٬خځ. 6طـظڄ٪ حٿڀـنش )  (أ )

 َټىڅ حٿڄٸَ حٿيحثڂ إلؿظڄخ٫خص حٿڀـنش ٳٍ حٿڄٸَ حٿَثٍُٔ ٿڀَ٘ٻش رڄيَنش حٿََخٝ. (ب )

٪ حٿلٔخرخص حٿوخٍؿٍ ىوڅ ك٠ةىٍ حإلىحٍس حٿظنٴٌَُةش   َـىُ أل٠٫خء ٿـنش حٿظيٷُٶ حإلؿظڄخ٩ ڃ٪ ڃَحؿ (ج )

 ٿڀَ٘ٻش.
 

 

  دعٛس اجزّبػبد اٌٍجٕخ

 .اٿً ًٿٺ حٿلخؿش ى٫ض اًح حؿظڄخ٫خطهخ ٿل٠ىٍ أو هخٍؿهخ حٿَ٘ٻش ىحهپ طَح  ڃن ڃن حٿڄَحؿ٬ه ى٫ىس ٿڀـنش

 

 خؽخ ػًّ ٌجٕخ اٌّشاجؼخ

وحٿظِحڃخص  وڃٔئوٿُخص ٷىح٫ي َظ٠ڄن سحإلىحٍ ڃـڀْ رٸَحٍ ڃن ڃ٬ظڄي ٿهخ ٫ڄپ ىٿُپ حٿڄَحؿ٬ه وٟ٪ ٿـنش ٫ڀً

 حٿَثُٔش حٿظٍ حٿڄىحُٟ٪ طظ٠ڄن ڃٴٜڀش ٓنىَش ٫ڄپ حٿڄَحؿ٬ش وٟ٪ ه٤ش ٿـنش ٫ڀً َـذ ٻڄخ .حٿڄَحؿ٬ش ٿـنش

 حؿظڄخ٫خطهخ. وڃىح٫ُي حٿٔنش هالٽ رزلؼهخ ٓظٸىځ

 

 اإلعزؼبٔخ ثبٌجٙبد اٌخبسج١خ

 ٔخ٫يطهخ ٳٍ حٿٸُخځ رؤ٫ڄخٿهخ.َلٶ ٿڀـنش حإلٓظ٬خنش رخٿـهخص حٿوخٍؿُش حٿظٍ طَحهخ ڃنخٓزش ٿڄ (أ )

 طَ٘ٱ حٿڀـنش ٫ڀً أ٫ڄخٽ حٿـهه حٿوخٍؿُش وطټىڅ ڃٔئوٿش ٫ن نظخثؾ أ٫ڄخٿهخ. (ب )

 

 ِجٍظ اإلداسح ٚاٌّٛظف١ٓ فٟ اٌششوخ لٕٛاد االرصبي ِغ ػاللبد اٌٍجٕخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚ

 حٿڀـنش ڃٔئوٿش ڃزخَٗس ٫ن : (أ )
   ٍحٿڄَحؿ٪ حٿيحهڀ 
 ڃٔئوٽ حإلٿظِحځ 

   حٿَ٘ٻش.َظڂ حهظُخٍ  ڃن رُن ڃى٧ٴٍ  ًحٓټَطَُ ط٬ُن ٿـنش حٿڄَحؿ٬ش (ب )

 حٿڄَحؿ٬ةش ٷنةىحص حطٜةخٽ ڃٴظىكةش ڃة٪ أ٠٫ةخء حإلىحٍس، وحٿڄةى٧ٴُن وأٌ ڃ٬ڀىڃةخص طلظخؿهةخ          ٿڀـنةش  (ج )
 .ٿظنٴٌُ ڃٔجىٿُخطهخ

إلؿةَحء أٌ طلٸُةٶ روٜةىٙ أٌ ٷ٠ةُش طٸة٪ ٳةٍ كةيوى        حٿلةٶ ٳةٍ ٣ڀةذ حٿڄةى٧ٴُن     حٿڄَحؿ٬ةش   ٿڀـنش (د )

 .ڃٔجىٿُخطهڂ

 أ٘ذاف ٌجٕخ اٌّشاجؼخ 

 :ٿـنش حٿڄَحؿ٬ه ٻلي حىنً حال٫ڄخٽ حٿظخٿُه يحٱأهط٘ڄپ 

 حٿظلٸٶ ڃن ٓالڃش وٛلش حٿزُخنخص وحٿڄ٬ڀىڃخص حٿڄخٿُش. (أ )

 اهظُخٍ ڃَحؿ٪ حٿلٔخرخص حٿٸخنىنٍ حٿڄنخٓذ. (ب )

 ن٨خځ حٿ٠ز٢ حٿيحهڀٍ ٿڀَ٘ٻش. (ج )

 حإلٿظِحځ رخألن٨ڄش حٿڄ٬ظڄيس وٻٌٿٺ حألٿظِحځ رخٿڄظ٤ڀزخص حٿٸخنىنُش. (د )

 هخڃهخ وحإلؿَحءحص وحٿن٨ڂ حٿڄخٿُش حٿڄ٬ظڄيس.ڃٔظىي ٷُخځ حٿڄَحؿ٬ش حٿيحهڀُش رڄ (ه )

 



 ظٛاثػ ِٚئششاد رم١١ُ أػّبي ػعٛ ٌجٕخ اٌّشاجؼخ 

أڅ َټةةىڅ ٿيَةةش حٿڄ٬َٳةةش وحٿوزةةَس حٿڄهنُةةش ٳةةٍ ٷةةَحءس وطلڀُةةپ حٿڄُِحنُةةش حٿ٬ڄىڃُةةش وكٔةةخد حألٍرةةخف        (أ )

 وحٿؤخثَ وحٿظيٳٸخص حٿنٸيَش.

 خٍ.حإلٓظٸالٿُش وحٿلُخىَش وحٿٴټَ حٿلَ وحٿ٘ـخ٩ ٳٍ ٣َف حألٳټ (ب )

حٿظل٠ةةَُ حٿةةةيحثڂ ٿإلؿظڄخ٫ةةخص ٷزةةةپ حٿـڀٔةةخص و٣ةةةَف حإلٓظٴٔةةخٍحص و٣ڀةةةذ حٿڄ٬ڀىڃةةخص حإلٟةةةخٳُش       (ج )

 إلٓظټڄخٽ وطىُٟق حٿڄىحُٟ٪ وحٿظ٘خوٍ ڃ٪ حٿـهخص ًحص حٿ٬الٷش ڃن حٿڄوظُٜن ٳٍ حٿَ٘ٻش.

٣ةةَف حألٓةةجڀش وحإلٓظٴٔةةخٍ ٫ةةن حٿڄ٬ڀىڃةةخص و٣ڀةةذ حٿظىٟةةُلخص وحٿڄ٘ةةخٍٻش حٿٴخ٫ڀةةش ٳةةٍ ؿڀٔةةخص         (د )

 حٿڄـڀْ.

 ججبد ٌجٕخ اٌّشاجؼخِٙبَ ٚٚا

حٿظىُٛش ٿڄـڀْ حإلىحٍس رخٿڄىحٳٸش ٫ڀً ط٬ُُن أو ا٫خىس ط٬ُُن حٿڄَحؿ٬ُُن حٿوخٍؿُُن ،وَ٘ڄپ هٌح  أ(

ٟڄخڅ طڄظ٪ حٿڄَحؿ٬ُن حٿوخٍؿُُن حٿڄَٗلُُن رخٿوزَس حٿالُڃه ٿڄَحؿ٬ه أ٫ڄخٽ َٗٻخص حٿظؤڃُن و/أو 

 ا٫خىس حٿظؤڃُن

ځ أو ڃٔئوٽ حإلٿظِحځ ر٬ي حٿلٜىٽ ٫ڀً ٫يځ ڃڄخن٬ه ظ٬ُُن و٫ِٽ ڃيََ اىحٍس حإلٿظِححٿظىؿُش رد(  

 حٿڄئٓٔش ٻظخرش 

ظ٬ُُن و٫ِٽ ڃيََ اىحٍس حٿڄَحؿ٬ه حٿيحهڀُش أو حٿڄَحؿ٪ حٿيحهڀٍ ر٬ي حٿلٜىٽ ٫ڀً ٫يځ ر حٿظىؿُشؽ(  

 ڃڄخن٬ه حٿڄئٓٔش ٻظخرش .

حٿ٬ڀُخ ٳٍ ى(  حٿظؤٻي ڃن حٓظٸالٽ حٿڄَحؿ٬ُن حٿوخٍؿُُن ٫ن حٿَ٘ٻش وأ٠٫خء ڃـڀْ حإلىحٍس وحإلىحٍس 

 حٿَ٘ٻش .

 (  حٿظؤٻي ڃن حٓظٸالٽ اىحٍس حٿڄَحؿ٬ه حٿيحهڀُش أو حٿڄَحؿ٪ حٿيحهڀٍ ٳٍ أىحء ڃهخڃهڂ ، وحٿظلٸٶ ڃن ٫يځ 

 وؿىى أٌ ٷُي ٫ڀً أ٫ڄخٿهڂ أو وؿىى ڃخَڄټن أڅ َئػَ ٓڀزخ" ٫ڀً أ٫ڄخٿهڂ .

خڃهخ، وحٿظلٸٶ ڃن ٫يځ وؿىى و(  حٿظؤٻي ڃن حٓظٸالٽ اىحٍس اىحٍس حإلٿظِحځ  أو ڃٔئوٽ حإلٿظِحځ  ٳٍ أىحء ڃه

 أٌ ٷُي ٫ڀً أ٫ڄخٿهڂ أو وؿىى ڃخَڄټن أڅ َئػَ ٓڀزخ" ٫ڀً أ٫ڄخٿهڂ . 

ُ(  ڃنخٷ٘ش حٿٸىحثڂ حٿڄخٿُش حٿٔنىَش وحٿَر٪ ٓنىَش حألوٿُش ڃ٪ حٿڄَحؿ٬ُُن حٿوخٍؿُُن وحإلىحٍس حٿ٬ڀُخ ٿڀَ٘ٻش 

 ٷزپ اٛيحٍهخ .

 وٿُش وحٿظىُٛش ٿڄـڀْ حإلىحٍس ر٘ؤنهخ .ف(  ىٍحٓش وڃَحؿ٬ه حٿٸىحثڂ حٿٔنىَش وحٿَر٪ ٓنىَش حأل

 ١(  ىٍحٓش ه٤ش حٿڄَحؿ٬ه ٿڀڄَحؿ٬ُُن حٿيحهڀُُن وحٿوخٍؿُُن .

 ٌ(  ىٍحٓش ه٤ش حإلٿظِحځ اٷَحٍهخ وڃظخر٬ه طنٴٌُهخ .

 ٹ(  ىٍحٓش حٿُٔخٓخص حٿڄلخٓزُش حٿهخڃه واؿَحءطهخ وحٿظَُُٰحص حٿظٍ طـَي ٫ڀُهخ .

 حٿوخٍؿُُن .ٽ(  حٿظنُٔٶ رُن حٿڄَحؿ٬ُُن حٿيحهڀُُن و

 ځ(   ىٍحٓش طٸخٍََ حٿڄَحؿ٬ُُن حٿوخٍؿُُن وٍٳ٪ حٿظىُٛخص ر٘ؤنهخ ٿڄـڀْ حإلىحٍس .

 څ(  ڃَحؿ٬ه طٸخٍََ اىحٍس حٿڄَحؿ٬ه حٿيحهڀُش أو حٿڄَحؿ٪ حٿيحهڀٍ وٍٳ٪ حٿظىُٛخص ر٘ؤنهخ ٿڄـڀْ حإلىحٍس .

ٿظىُٛخص ر٘ؤنهخ ٿڄـڀْ ّ(   ڃَحؿ٬ه طٸخٍََ حإلىحٍس حٿَٷخرش حٿن٨خڃُش أو حٿڄَحٷذ حٿن٨خڃٍ  وٍٳ٪ ح

 حإلىحٍس .

٩(   طٸُُڂ ڃٔظىي ٻٴخءس وٳ٬خٿُش وڃىٟى٫ُش أ٫ڄخٽ حٿڄَحؿ٬ُُن حٿوخٍؿُُن ، واىحٍس حٿڄَحؿ٬ه حٿيحهڀُش 

 أو حٿڄَحؿ٪ حٿيحهڀٍ ، واىحٍس حإلٿظِحځ وڃٔئوٽ حإلٿظِحځ . 

وخٿٴخص ن٨خڃُش أو ٱ(  ىٍحٓش ڃالك٨خص حٿڄئٓٔش وحٿـهخص حإلَٗحٳُش وحٿَٷخرُش ًحص حٿ٬الٷش ر٘ؤڅ أٌ ڃ

 ٣ڀذ اؿَحءحص طٜلُلش وٍٳ٪ حٿظىُٛخص ر٘ؤنهخ ٿڄـڀْ حإلىحٍس .



 ٙ(  ىٍحٓش طٸُُڂ حٿڄَحؿ٬ُن حٿيحهڀُُن وحٿوخٍؿُُن إلؿَحءحص حٿَٷخرش حٿيحهڀُش .

 ٵ( ىٍحٓش حٿ٬ڄڀُخص ٳُڄخ رُن ٻُخنخص حٿڄـڄى٫ه وحٿ٬ڄڀُخص ڃ٪ حأل٣َحٱ ًوٌ حٿ٬الٷه .

 ىحٌٍ وٍٳ٪ حٿظىُٛخص ر٘ؤنهخ ٿڄـڀْ حإلىحٍس .ٍ(   ىٍحٓش طٸخٍََ حٿوزَُ حإلٻظ

ٕ(   ٟڄخڅ اٿظِحځ حٿَ٘ٻش رظ٤زُٶ ڃٸظَكخص وطىُٛخص حٿوزَُ حالٻظىحٌٍ ٫نيڃخ طټىڅ اٿِحڃُش رڄىؿذ 

 حٿڀىحثق وحٿظ٬ڀُڄخص حٿٜخىٍس ٫ن حٿڄئٓٔش وحٿـهخص حإلَٗحٳُش وحٿَٷخرُش ًحص حٿٜڀش .

حإلَٗحٳُش وحٿَٷخرُش ًحص حٿ٬الٷش وٍٳ٪ حٿظىُٛخص  ص(   ڃظخر٬ه حٿظٸخٍََ حٿٜخىٍس ٫ن حٿڄئٓٔش وحٿـهخص

 ر٘ؤنهخ اٿً ڃـڀْ حإلىحٍس .

ظليَي ٷُڄش حٿڄَطذ حٿ٘هٌَ وحٿڄټخٳؤس حٿظ٘ـ٬ُُش وحٿڄټخٳؤص حألهَي إلىحٍس حٿڄَحؿ٬ه حٿظىؿُش رع( 

 حٿيحهڀُش أو حٿڄَحؿ٪ حٿيحهڀٍ رڄخ َظڄخًٗ ڃ٪ حٿڀىحثق حٿيحهڀُش ٿڀَ٘ٻش حٿڄ٬ظڄيس ڃن ٷزپ حٿڄـڀْ .

ظليَي ٷُڄش حٿڄَطذ حٿ٘هٌَ وحٿڄټخٳؤس حٿظ٘ـ٬ُُش وحٿڄټخٳؤص حألهَي إلىحٍس حإلٿظِحځ أو حٿظىؿُش ر   م(

 ڃٔئوٽ حإلٿظِحځ  رڄخ َظڄخًٗ ڃ٪ حٿڀىحثق حٿيحهڀُش ٿڀَ٘ٻش حٿڄ٬ظڄيس ڃن ٷزپ حٿڄـڀْ .

اىحٍس ً(  حٿظؤٻي ڃن طىحٳَ الثلش ڃټظىرش هخٛش رٸىح٫ي حٿٔڀىٹ حٿڄهنٍ ر٬ي ح٫ظڄخىهخ ڃن ٷزپ ڃـڀْ 

 حٿَ٘ٻش ٿ٠ڄخڅ حٿٸُخځ رخأن٨ڄش حٿَ٘ٻش ر٤ََٸش ٫خىٿش وأهالٷُش .

ٝ(  ڃظخر٬ش حٿي٫خوي حٿٸ٠خثُش حٿهخڃش  حٿڄَٳى٫ه ڃن حٿَ٘ٻش أو حٿڄَٳى٫ه ٟيهخ ڃ٪ ڃيََ اىحٍس حإلٿظِحځ 

 أو ڃٔئوٽ حإلٿظِحځ ، وٍٳ٪ طٸخٍََ ىوٍَش ر٘ؤنهخ اٿً ڃـڀْ حإلىحٍس .

حٿڄ٬ڀىڃخص وطىٳَ حٿ٠ىحر٢ حٿالُڃش ٿڀلٜىٽ ٫ڀً ڃ٬ڀىڃخص ورُخنخص  ٭(  ٟڄخڅ حإلٓظويحځ حألڃؼپ ٿظنٸُش

 ىٷُٸش و٬َظڄي ٫ڀُهخ .

 

 اجزّبػبد اٌٍجٕخ

 حألٷپ ٫ڀً أ٠٫خثهخ ػڀؼٍ رل٠ىٍ حٿڄَحؿ٬ش ااَل ٿـنش حؿظڄخ٩ َن٬ٸي ال. 

 حإلىحٍس ڃـڀْ ڃ٪ حٿٔنىٌ حالؿظڄخ٩ ٳُهخ رڄخ ٫ڀً حألٷپ، حٿٔنش ٳٍ حؿظڄخ٫خص حٿڄَحؿ٬ش ٓظش ٿـنش ط٬ٸي. 

 ٫ڀً حِطٍ ڃن ألٌ حٓظـخرًش أهَي ٫ٸي حؿظڄخ٫خص – حٿلخؿش ى٫ض ڃخ ڃظً-حٿڄَحؿ٬ش  ٿڀـنش وَڄټن

 :حٿلَٜ ال ٓزُپ حٿڄؼخٽ

 حإلىحٍس ڃـڀْ ٍثُْ ڃن ٣ڀذ. 

 ٫ٸي حالٻظىحٌٍ حٿوزَُ أو حالٿظِحځ ڃٔئوٽ أو حٿيحهڀٍ أو حٿوخٍؿٍ حٿڄَحؿ٪ ٳُهخ ٤َڀذ حٿظٍ حٿلخالص 

 .ًٿٺ ي٫ٍطٔظ كخؿش ٿىؿىى حٿڀـنش حؿظڄخ٩

 

o  ڃؼپ: أهَي ڃٔخثپ ر٘ؤڅ حؿظڄخ٫خص 

 .حٿڄَحؿ٬ش وڃٔخثپ حٿڄخٿُش * حٿڄٔخثپ

 حٿن٨خڃُش. * حٿڄٔخثپ

 حٿڄٜخٿق. * ط٬خٍٝ

 وحألهالٷٍ. حٿڄهنٍ حٿٔڀىٹ * ٷىح٫ي

 

 

 

 

  لشاساد اٌٍجٕخ

 حٿڄَحؿ٬ه ٿـنش ٍثُْ ٛىص ٬َُُي حألٛىحص ٫يى كخٽ طٔخوٌ وٳٍ حٿڄَحؿ٬ه رخألٯڀزُش، ٷَحٍحص ٿـنش طُٜيٍ

 .حالؿظڄخ٩ ڃل٠َ ٳٍ حأل٣َحٱ حٿڄَحؿ٬ه آٍحء ؿڄُ٪ ٿـنش ٓټَطَُ َُؼزض أْڅ ٫ڀً ُڃَِؿلًخ،



 

 .حأل٠٫خء أكي ٫ن حٿىٻخٿش أو حٿڄَحؿ٬ه رخٿنُخرش ٿـنش ٷَحٍحص  ٫ڀً حٿظٜىَض َـىُ ال

 

 أُ٘ اٌّّبسعبد ٌٍجٕخ اٌّشاجؼخ ) لبئّخ اعزششبد٠خ (

 حؿ٪ حٿوخٍؿٍ.ڃَحؿ٬ش وڃنخٷ٘ش ه٤ش حٿڄَحؿ٬ش حٿظٍ َٸيڃهخ حٿڄَ (أ )

 ڃَحؿ٬ش حٿڄُِحنُش حٿظٸيَََش ٷزپ ريحَش حٿ٬خځ. (ب )

 ڃَحؿ٬ش حٿڄُِحنُش حٿڄلٸٸش ڃٸخٍنش رخٿڄظىٷ٬ش ٻپ ٍر٪ ٓنش. (ج )

 ڃظخر٬ش طٸخٍََ حٿڄَحؿ٬ش حٿيحهڀُش ىوًٍَخ وڃنخٷ٘ش طٸخٍََهڂ وأهڂ حٿٸ٠خَخ حٿىحٍىس ٳٍ حٿظٸَََ. (د )

 ٟڄخڅ وؿىى ُٓخٓخص واؿَحءحص طٸنن وطيََ ٫ڄڀُخص حٿَ٘ٻش. (ه )

 ُٛش ربهظُخٍ حٿڄَحؿ٪ حٿوخٍؿٍ.حٿظى (و )

 ڃنخٷ٘ش طٸخٍََ حٿڄَحؿ٪ حٿوخٍؿٍ. (ز )

 ڃنخٷ٘ش حٿظٸَََ حٿٔنىٌ ٿڀڄَحؿ٪ حٿوخٍؿٍ. (ح )

 ڃنخٷ٘ش ٍىوى حإلىحٍحص حٿظنٴٌَُش ٳٍ حٿَ٘ٻش ٿڄالك٨خص أو طلٴ٨خص حٿڄَحؿ٪ حٿوخٍؿٍ. (ط )

 ڃَحؿ٬ش حالڃىٍ حٿڄلظڄپ وؿىى ط٠خٍد ڃٜخٿق ٳُهخ واريحء حٿَأٌ كىٿهخ. (ي )

 

 وحٿُٔخٓخص وحإلؿَحءحص ٳٍ ڃىحؿهظهخ وأىوحص ط٤زُٸهخ.ڃَحؿ٬ش حٿڄوخ٣َ  (ك )

 حٿظٸَََ حٿٔنىٌ ألىحء حٿڄَحؿ٬ش وأ٫ڄخٿهخ حٿٔنىَش. (ل )

 اٌجٙبد اٌزٟ ٠ٛصٝ ثبٌزٕغ١ك ِؼٙب ِٓ لجً ٌجٕخ اٌّشاجؼخ ) لبئّخ اعزششبد٠خ (

 حٿڄَحؿ٪ حٿوخٍؿٍ.   (أ )

 حٿڄَحؿ٪ حٿيحهڀٍ.   (ب )

 حٿڄيََ حٿڄخٿٍ. (ج )

 حٿڄَحٷذ حٿڄخٿٍ.   (د )

 ٍثُْ حٿلٔخرخص. (ه )

 ئوٽ ٫ن كٔخرخص حٿِٻخس ) حٿ٠َحثذ (.حٿڄٔ (و )

 حٿڄٔظ٘خٍوڅ ) ىحهپ حٿَ٘ٻش وهخٍؽ حٿَ٘ٻش (. (ز )

 ڃٔئوٽ حإلٿظِحځ. (ح )

 ڃيََ حٿظٔىَٶ وڃيََ حٿڄز٬ُخص.   (ط )

 ڃيََ حٿڄىحٍى حٿزََ٘ش . (ي )

 ڃٔئوٽ ن٨خځ حٿلىٻڄش.  (ك )

 ڃيََ طٸنُش حٿڄ٬ڀىڃخص. (ل )

 اٌّب١ٌخظٛاثػ اٌزؼبًِ ِغ ِالدظبد اٌّشاجغ اٌخبسجٟ ٚاٌّؼٍِٛبد ػٓ ػ١ٍّبد اٌششوخ 

 حٿوخٍؿُُن حٿڄَحؿ٬ش وحٿڄَحؿ٬ُن ٿـنش رُن حٿ٬الٷش ًحص حٿڄىحُٟ٪ ط٘ڄپ اسرجبغ اٌٍجٕخ ثبٌّشاجؼ١ٓ اٌخبسج١١ٓ

 :حِطٍ أىنً رلي

 حٿڄلخٓزُش ٫ڀً ُٓخٓخطهخ حٿَ٘ٻش ُطـََهخ حٿظٍ حٿَثُٔش حٿظ٬يَالص. 

 حٿڄَٔظؼڄَس. حٿڄىؿىىحص رلڄخَش ڃٔؤٿش طظ٬ڀٶ أٌ ر٘ؤڅ حإلىحٍس ڃ٪ حٿـىهََش حٿوالٳخص 

 حإلٿظِحځ  ٫يځ أو وحٿَٷخرُش حإلَٗحٳُش حٿـهخص حٿٜخىٍس ٫ن وحٿظ٬ڀُڄخص وحٿڀىحثق حألن٨ڄش ڃوخٿٴخص

 .حٿَ٘ٻش واؿَحءحص  رُٔخٓخص

 حٿڄلخٓزُش حإلؿَحءحص ر٘ؤڅ (اڅ وؿيص هخٍؽ حٿڄڄڀټش حِهََن ) ٿڀٴَو٩ حٿڄَحؿ٬ُن ڃَثُخص 

 .حٿڄهنٍ وحٿظٸخٍََ وحٿٔڀىٹ

 و٫ڄڀهخ حٿيحهڀُش حٿَٷخرش ألن٨ڄش حٿ٬خځ پحٿهُټ ٳٍ حٿٸٜىٍ ؿىحنذ. 

 حٿڄخٿُش. حٿزُخنخص ٳٍ حٿـىهََش حأله٤خء 

  حٿظٸيََحص ٫يحٿش ر٘ؤڅ حٿوخٍؿُىڅ حٿڄَحؿ٬ىڅ ٫ڀُهخ ح٫ظڄي حٿظٍ وحألْٓ حإلىحٍس ٷَحٍحص 

 .حٿٴنُش وحالكظُخ٣ُخص حٿڄوٜٜخص ڃؼپ حٿلٔخٓش حٿڄلخٓزُش



 حٿ٬خىَش ٯَُ رخٿڄ٬خڃالص ٸشحٿڄظ٬ڀ حإلٳٜخف وٷَحٍحص حٿڄلخٓزش وڃ٬خََُ ڃزخىة 

 حالٻظىحٌٍ حٿوزَُ ڃن حٿڄ٬ظڄيس حٿٴنُش وحالكظُخ٣ُخص حٿڄوٜٜخص ٻٴخَش. 

 ٍََحٿڄخٿُش رخٿٸىحثڂ حٿ٬الٷش ًحص حالٻظىحٌٍ حٿوزَُ طٸخ. 

 ٌحٿڄَحؿ٬ش  أ٫ڄخٽ ٫ڀً أػَص ٷي طټىڅ حإلىحٍس ڃ٪ حٿظ٬خڃپ ٳٍ ٍثُُٔش ڃ٘خٻپ أ. 

 ٿڀَ٘ٻش حٿڄخٿُش ءسوحٿڄال حٿڄىؿىىحص وطٸُُڂ حٿيحهڀُش حٿَٷخرش.   

 ٌڃٔئوٿُظهخ ٟڄن وطٸ٪ حؿ٬شَحٿڄ ٿـنش ٫ڀُهخ ط٤َِڀ٪ أهَي ڃٔخثپ أ. 

 ٌوأٓزخرهخ حٿڄَحؿ٬ه أ٫ڄخٽ ن٤خٵ ٫ڀً ط٬يَالص أ. 

 كىٿه حٿَ٘ٻش اىحٍس وڃَثُخص حٿوخٍؿُُن حٿڄَحؿ٬ُن ٷزپ ڃن حٿُڄ٬ي حإلىحٍس ه٤خد ڃَحؿ٬ش. 

 ) ظٛاثػ اعزششبد٠خ (  سجٟظٛاثػ اٌزؤوذ ِٓ اعزمال١ٌخ ٚد١بد٠خ اٌّشاجغ اٌخب

حٿڄَحؿةة٪  ق ال ٿةزْ وال ٯڄةةىٝ ٳُةش ٫ةةن اٿظةِحځ   ٻظةخد حٿظ٬ُةُن َـةةذ أڅ َ٘ةظڄپ ٫ڀةةً ط٬هةي وحٟةة     (أ )

 حٿوخٍؿٍ رخإلٓظٸالٿُش وحٿلُخىَش.

َـةةذ ڃنخٷ٘ةةش حٿڄَحؿةة٪ حٿوةةخٍؿٍ ڃةةَس وحكةةيس ٳةةٍ حٿ٬ةةخځ ٫ةةن ڃٴهىڃةةش إلٓةةظٸالٿُظش وڃةةيي اٿظِحڃةةش   (ب )

 ََح٫ً ڃخ َڀٍ: وطٸُيس رهخ وٳٍ كخٿش حٿظټڀُٲ ر٬ڄڀُخص أهَي

%  10أڅ ال طَِي ٷُڄش حأل٫ڄخٽ حٿظٍ َڄټن طټڀُٲ حٿڄَحؿ٪ حٿوخٍؿٍ رهخ ٫يح أ٫ڄخٽ حٿظيٷُٶ ٫ةن   (ج )

 ڃن اؿڄخٿٍ حٿڄزخٿٮ حٿڄيٳى٫ش ٿڀظيٷُٶ.

 ٫يځ طټڀُٲ حٿڄَحؿ٪ حٿوخٍؿٍ رلٔخرخص حٿِٻخس ) حٿ٠َحثذ (. (د )

ڃنةةش طؤٻُةةي أڅ هةةٌس ٳةةٍ كخٿةةش طټڀُةةٲ حٿڄَحؿةة٪ حٿوةةخٍؿٍ رؤَةةش أ٫ڄةةخٽ أهةةَي ٫ةةيح حٿظةةيٷُٶ، حٿ٤ڀةةذ   (ه )

 حٿظټڀُٴخص وهٌس حأل٫ڄخٽ ٿڂ طئػَ ٫ڀً آظٸالٿُظش وكُخىَظش ٳٍ ڃَحؿ٬ش كٔخرخص حٿَ٘ٻش.

٫ني ط٬ُُن ڃى٧ٲ ڃن ڃټظذ حٿڄَحؿ٪ حٿوخٍؿٍ ٿڀ٬ڄپ ٳٍ حٿَ٘ٻش َـذ حٿظؤٻي ڃن أڅ ٫الٷةش هةٌح    (و )

حٿڄةىحٍى   حٿڄى٧ٲ رخٿڄټظذ ٿن طئػَ ٫ڀً آظٸالٿُش وكُخىَش حٿڄَحؿ٪ حٿوخٍؿٍ وَنزٍٰ ٫ڀةً اىحٍس 

 ٿـنش حٿڄَحؿ٬ش ٷزپ حٿظ٬ُُن ٿيي حٿَ٘ٻش ٿڀزلغ وحٿظؤٻُي. حٿزََ٘ش ا٫الځ

 ِؼب١٠ش اخز١بس ِشاجغ اٌذغبثبد اٌخبسجٟ ) ِؼب١٠ش اعزششبد٠خ (

 أڅ َټىڅ حٿڄټظذ ڃن حٿڄټخطذ ًحص حٿٔڄ٬ش حٿلٔنش، وأڅ َټىڅ ڃن حٿٸخثڄش حٿڄٸزىٿش ڃن حٿزنىٹ. (أ )

 . أڅ َټىڅ ڃَطز٤ًخ ڃ٪ َٗٻش ٫خٿڄُش ڃ٘هىٍس (ب )

 أڅ َټىڅ ٿيي حٿڄټظذ هزَس ٓخرٸش ٳٍ طيٷُٶ َٗٻخص ڃڄخػڀش.  (ج )

 أڅ َڀظِځ حٿڄټظذ رظٸيَڂ حٿڄُِحنُش رلي أٷًٜ نهخَش ٗهَ َنخََ ڃن حٿ٬خځ حٿظخٿٍ.   (د )

أڅ َټىڅ ٳََٶ حٿ٬ڄپ حٿٌٌ ُٓٸىځ رڄَحؿ٬ش كٔخرخص حٿَ٘ٻش ڃن حٿڄئهڀُن ڃهنًُخ وڃن حٿڄٸُڄةُن ٳةٍ    (ه )

 ڀٍ:حٿڄټظذ رٜٴش ىحثڄ ش ، وأڅ َظټىڅ ڃڄخ َ
  ڃيََ طيٷُٶAudit Manager. 
  ٍُٔڃَحؿ٪ كٔخرخص ٍثSenior Auditor. 
  ڃَحؿ٪ كٔخرخصAuditors. 

 أڅ َظ٠ڄن حٿ٬َٝ حٿنٸخ١ حٿظخٿُش: (و )
 .رُخڅ رخٿَُٔس حٿٌحطُش ٿٴََٶ حٿ٬ڄپ حٿٌٌ ُٓٸىځ رڄَحؿ٬ش كٔخرخص حٿَ٘ٻش 
 .نزٌس ٫ن حٿ٬خڃڀُن حٿڄئهڀُن وحٿڄهنُُن ٳٍ حٿڄټظذ 
  حٿ٘ةةهََش وحٿظنٔةةُٶ حٿڄٔةةظڄَ ڃةة٪ حإلىحٍس حٿڄخٿُةةش ٳةةٍ حٿ٘ةةَٻش    اٿظةةِحځ حٿڄټظةةذ رخٿڄظخر٬ةةش

 ٿظٸيَڂ حٿزُخنخص حٿڄ٤ڀىرش.
   ٍََاٿظةِحځ حٿڄټظةةذ رؤنةةه ٳةةٍ كخٿةةش وؿةةىى أٌ ٷٜةةىٍ ڃةةن ؿهةةش حٿ٘ةةَٻش ٳةةٍ ا٫ةةيحى حٿظٸةةخ

 حٿڄ٤ڀىرش وٳٍ حألوٷخص حٿڄنخٓزش ارال٭ ٿـنش حٿڄَحؿ٬ش رٌٿٺ ٳىًٍح.
  حٿڄَحؿ٬ش حٿظٍ ٓىٱ َظڂ ط٤زُٸهخ.طليَي وحٟق ٿ٬يى حٿَِخٍحص حٿٔنىَش ورَنخڃؾ 
 .أڅ ال طٸپ حٿَِخٍحص ٫ن َُخٍس وحكيس ٗهًََخ ٿڀَ٘ٻش 
  ( حإلٿظةةِحځ رظٸةةيَڂ ٻظةةذ حٿڄالك٨ةةخصManagement Letter  وٍٳ٬هةةخ اٿةةً اىحٍس )

حٿَ٘ٻش ٻپ ػالػش ٗهىٍ وأڅ طىٟق ٻظذ حٿڄالك٨خص نٸخ١ حٿ٠ة٬ٲ ٳةٍ ن٨ةخځ حٿَٷخرةش     

 حٿيحهڀُش و٣َٵ طلُٔنهخ.
 حألط٬خد حٿڄهنُش. 

 
 



 

 اىحٍس ٫ڄڀُش ط٬ُُن ڃَحؿ٪ حٿلٔخرخص : (ز )
            ََح٫ً أڅ َظڂ ط٬ُُن حٿڄټظةذ وحإلطٴةخٵ ڃ٬ةش رلةي أٷٜةً نهخَةش ٗةهَ ٳزَحَةَ ڃةن حٿٔةنش

حٿظٍ ُٓظڂ ڃَحؿ٬ظهخ وًٿةٺ ٿ٠ةڄخڅ أڅ طټةىڅ ٫ڄڀُةش حٿڄَحؿ٬ةش ٣ةىحٽ حٿ٬ةخځ وٿةُْ ٳةٍ          

 نهخَش حٿٔنش أو ٳٍ وٷض ڃظؤهَ ڃن حٿ٬خځ.
 رخص رظىُٛش ڃن ٿـنش حٿڄَحؿ٬ش.َظڂ اهظُخٍ وط٬ُُن ڃَحؿ٪ حٿلٔخ 
  ( ًڃټخطذ ڃَحؿ٬ش ٿڀڄٴخٟڀش رُنهخ. 3( ٫َوٝ ڃن )  3َظڂ حٿلٜىٽ ٫ڀ ) 
  ( ٓنىحص. 3َظڂ طَُُٰ ڃَحؿ٪ حٿلٔخرخص ٻپ ) 
   طةةظڂ حٿڄَحٓةةالص ڃةة٪ حٿڄټخطةةذ ٿڀلٜةةىٽ ٫ڀةةً حٿ٬ةةَوٝ ڃنهةةخ ر٤ََٸةةش ٍٓةةڄُش وٿُٔةةض

 ٗٴىَش .

 ِىبفؤح أػعبء اٌٍجٕخ 

 رڄىؿذ ُٓخٓش حٿڄټخٳآص ٷُڄش وطليى ؿڀٔخطهخ، ڃن ٻپ ؿڀٔش ٫ن ك٠ىٍ خٳؤسڃټ حٿڄَحؿ٬ش ٿـنش ٠٫ى َٔظلٶ

 .حإلىحٍس ڃـڀْ أ٠٫خء ڃټخٳآص ڃ٪ ڃٸزىٿش رخٿڄٸخٍنش طټىڅ رلُغ حإلىحٍس ڃن ڃـڀْ ڃ٬ظڄيس

 حٿڄټخٳؤس رٸَحٍ ٷُڄش وطليى ؿڀٔخطهخ، ڃن ؿڀٔش ٿټپ انـخُ ڃهخڃه ٫ن ڃټخٳؤس حٿڄَحؿ٬ش ٿـنش ٓټَطَُ َٔظلٶ

 .ىحٍسحإل ڃـڀْ َُٜيٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  ١ِثبق اٌشئ١ظ اٌزٕف١زٞ ٌٍششوخ –اٌفصً اٌثبٌث ػشش 
 

 

 

 



 

  اٌشئ١ظ اٌزٕف١زٞ ٌٍششوخ  
 

 : (34 )   

 

 أ٘ذاف اٌٛظ١فخ

حٿ٬ٍٔ ٿظلٸُٶ أهيحٱ حٿَ٘ٻش ڃةن هةالٽ طنٴُةٌ حإلٓةظَحطُـُش حٿڄ٬ظڄةيس ڃةن ڃـڀةْ حإلىحٍس، واىحٍس أ٫ڄخٿهةخ         

حالٓةةظٰالٽ حٿټخڃةةپ ٿڀڄةةىحٍى حٿڄظخكةةش ٟةةڄن حٿ٘ةةَٻش وهخٍؿهةةخ، وٷُةةخىس    حٿُىڃُةةش رٴ٬خٿُةةش وٻٴخَةةش ڃةةن هةةالٽ 

وط٤ىََ حٿَ٘ٻش رخٿظَٻُِ ٫ڀً حٿظڄُِ ٳةٍ حٿوةيڃخص حٿظؤڃُنُةش حٿظةٍ طٸةيڃهخ حٿ٘ةَٻش ٿ٬ڄالإهةخ وحٿ٬ڄةپ ٫ڀةً          

 ان٘خء ٫الٷخص ٷىَش وآظَحطُـُش ڃ٪ حٿـهخص ًحص حٿ٬الٷش ٳٍ حٿٸ٤خ٫ُن حٿوخٙ وحٿ٬خځ.

 ٛظ١فخاٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ ٌشبغً اٌ

 .  CEOَټىڅ حٿڄٔڄً حٿى٧ُٴٍ ٿ٘خٯپ حٿى٧ُٴش : حٿَثُْ حٿظنٴٌٌُ  (أ )

 اٌّشجؼ١خ إٌظب١ِخ ٌٍشئ١ظ اٌزٕف١زٞ 

 طټىڅ ڃَؿ٬ُش حٿَثُْ حٿظنٴٌٌُ ٿڄـڀْ حإلىحٍس. (ب )

 اٌّغئ١ٌٚبد اٌشئ١غ١خ ٌٍشئ١ظ اٌزٕف١زٞ

 حٿَثُْ حٿظنٴٌٌُ رهٌس حٿٜٴش هى حٿى٧ُٴش حٿظنٴٌَُش حٿ٬ڀُخ ٳٍ حٿَ٘ٻش. (أ )

حإلٓةةظَحطُـُش حٿڄنخٓةةزش  ٷظةةَحف حألهةةيحٱ  ا٫ةةيحى ٍإَةةش وٍٓةةخٿش وأهةةيحٱ حٿ٘ةةَٻش، وا    حٿڄ٘ةةخٍٻش ٳةةٍ   (ب )

 ٿڀَ٘ٻش.

حٿ٬ڄپ ٫ڀً وٟ٪ حألهةيحٱ وحإلٓةظَحطُـُخص حٿڄوظڀٴةش ٿڀٸ٤خ٫ةخص وحإلىحٍحص حٿڄوظڀٴةش وحٿڄ٬ظڄةيس ڃةن         (ج )

ڃـڀْ حإلىحٍس ٳٍ حٿَ٘ٻش وًٿٺ ٟڄن حإلٓظَحطُـُش حٿ٬خڃش ٿڀَ٘ٻش ڃىٟ٪ حٿظنٴٌُ، ڃن هةالٽ وٟة٪   

 ٬ش طنٴٌُ ه٤ش حٿ٬ڄپ حٿٔنىَش.  وڃظخر

 ٬َظزَ حٿَثُْ حٿظنٴٌٌُ هى حٿَثُْ حٿڄزخَٗ ٿټپ ڃن : (د )
 ٿـنش حإلىحٍس. 
 (COO)نخثذ حٿَثُْ / حٿ٬ڄڀُخص  
 (CFO)نخثذ حٿَثُْ/ حٿڄىحٍى حٿڄخٿُش  
 (CIO)نخثذ حٿَثُْ / حٿ٘ئوڅ حٿٴنُش ٿڀظؤڃُن  
 (CHRO)/ حٿڄىحٍى حٿزََ٘ش وحإلىحٍَش  حٿَثُْ نخحثذ 
 (CLO) ٿڀ٘ئوڅ حٿٸخنىنُش ُْ /حٿَث نخحثذ 
 (CONSULTANTS)حٿڄٔظ٘خٍوڅ  

ڃظخر٬ش ؿڄُ٪ ٫ڄڀُخص ون٘ةخ٣خص حٿ٘ةَٻش واالٗةَحٱ ٫ڀةً كٔةن ٓةَُ حٿ٬ڄةپ ٳةٍ ٷ٤خ٫ةخص واىحٍحص           (ه )

 حٿَ٘ٻش حٿڄوظڀٴش.

َٸةةىځ حٿةةَثُْ حٿظنٴُةةٌٌ رظليَةةي أوٿىَةةخص حٿڄهةةخځ ٿڀڄٔةةئوٿُن حٿظةةخر٬ُن ٿةةه ڃزخٗةةًَس و٬َةةي طٸةةخٍََ حألىحء     (و )

 َف ڃټخٳآطهڂ حٿظلٴَُِش.حٿوخٛش رهڂ وَٸظ

حإل٣ال٩ ٫ڀً طٸةخٍََ حٿٸ٤خ٫ةخص ٿظليَةي ڃةيي حٿظِحڃهةخ رخٿڄٔةخٍ حإلٓةظَحطُـٍ حٿڄو٤ة٢ ٿهةخ وڃٸخٍنةش            (ز )

 حألىحء حٿٴ٬ڀٍ رخٿڄظىٷ٪ ٿڄئَٗحص حألىحء وٍٳ٪ طىُٛخطه ٿڄـڀْ اىحٍس حٿَ٘ٻش.

 حٿ٬ڄپ ٫ڀً طنڄُش أ٫ڄخٽ حٿَ٘ٻش ربٷخڃش واىحڃش ٫الٷخص ٫ڄپ ڃ٪ ٫ڄالء حٿَ٘ٻش. (ح )

س واىحٍس وطلٴُةةِ ڃةةى٧ٴٍ حٿ٘ةةَٻش ر٘ةةټپ ٳ٬ةةخٽ وطلٔةةُن أىحثهةةڂ واٟةةخٳش حٿٸُڄةةش وحٿـةةىىس اٿةةً        ٷُةةخى (ط )

 هيڃخطهڂ.

 طؤُٛپ ٷُڂ حٿَ٘ٻش وػٸخٳظهخ حٿڄ٬ظڄيس ٿيي ڃى٧ٴٍ حٿَ٘ٻش.  (ي )

   .Stakeholderطلُٔن حٿٜىٍس حٿٌهنُش ٫ن حٿَ٘ٻش ٿيي أٛلخد حٿڄٜڀلش  (ك )

ئٓٔخص ڃڄن ٷةي طـڄ٬هةڂ رخٿ٘ةَٻش ڃٜةخٿق     آظٸزخٽ ٻزخٍ حٿِوحٍ ڃن ڃنيورٍ حٿَ٘ٻخص وحٿهُجخص وحٿڄ (ل )

 ڃ٘ظَٻش.



 ط٬ڄُٶ حٿ٬الٷش وط٤ىََهخ وطنڄُظهخ وٳظق أرىحد ؿيَيس ٿڀظ٬خوڅ ڃ٪ حٿ٬ڄالء وَٗٻخص ا٫خىس حٿظؤڃُن. (م )

 ٷُخىس ط٤ىََ وطليَغ ط٤زُٶ أىٿش ُٓخٓخص واؿَحءحص حٿ٬ڄپ رخٿَ٘ٻش.   (ن )

 ََ حٿظٍ ط٬يهخ حإلىحٍحص حٿڄوظڀٴش.حٿظىُٛش رب٫ظڄخى حٿڄىحُنخص حٿظٸيَََش وحٿلٔخرخص حٿوظخڃُش وحٿظٸخٍ (س )

 ا٫يحى طٸَََ حٿن٘خ١ حٿٔنىٌ ٿڀَ٘ٻش و٫َٟه ٫ڀً حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش.  (ع )

 ا٫يحى ڃَ٘و٩ حٿڄىحُنش حٿڄخٿُش حٿٔنىَش و٫َٟه ٫ڀً ڃـڀْ اىحٍس حٿَ٘ٻش.  (ف )

 حٿٸُخځ رؤَش أ٫ڄخٽ َټڀٲ رهخ ڃن ٍثُْ ڃـڀْ حإلىحٍس. (ص )
 

  



 

 

 
 
 
 

 االستثمارميثاق لجنة  –عشر  الرابعالفصل 
 
 
 



 

 

 40B االستثمارالقواعد المنظمة للجنة   
 

 
41B35(  :المادة (   

 

 صالحية تشكيل لجنة االستثمار
 يتم تشكيل اللجنة بقرار صادر من الرئيس التنفيذي مسترشداً بالهيكل التنظيمي المعتمد للشركة.  )أ (
 الرئيس التنفيذي للشركة هو رئيس اللجنة. )ب (

 اراالستثمعدد أعضاء لجنة 

 أعضاء بحد أقصى، يراعى تمثيلهم لجميع قطاعات الشركة. ) 5 -3( تتكون اللجنة من  )أ (

 االستثمارالمرجعية النظامية للجنة 

 تكون مرجعية اللجنة للرئيس التنفيذي للشركة. )أ (

 االستثمارمدة دورة لجنة 

 سنوات قابلة للتجديد. ) 3( تكون مدة دورة اللجنة  )أ (
 ديد للجنة أوإضافة أو إستبدال أعضاء اللجنة.في نهاية مدة الدورة يتم التج )ب (

 ميثاق العمل للجنة 

 تعريف : ميثاق العمل للجنة هو مجموعة القواعد المنظمة ألعمالها. )أ (
 .لضمان اطالع االعضاء على مضمونه للجنةيجب ان يُتلى الميثاق في كل دورة  )ب (
 يتم طباعة الميثاق وتسليمة لإلعضاء. )ج (
 .اذا لمس قصوراً بااللتزام به  بالميثاقبعض االعضاء  عرفةم الحق بإختبار اللجنةلرئيس  )د (

 االستثمارمهام وواجبات لجنة 

مساعدة ال�رئيس التنفي�ذي للش�ركة ف�ي إدارة أعم�ال الش�ركة، وتقي�يم نت�ائج أعماله�ا وتق�ديم التوص�يات المناس�بة لرف�ع الكف�اءة  )أ (
 اإلنتاجية لعمليات الشركة.

 االستثمارإجتماعات لجنة 

) مرات على األقل خالل العام وذلك بمعدل م�رة واح�دة ك�ل ثالث�ة أش�هر، أو كلم�ا طل�ب ال�رئيس التنفي�ذي  4نة ( تجتمع اللج )أ (
 ذلك.

 يكون المقر الدائم إلجتماعات اللجنة في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض. )ب (

 االستثمارضوابط ومؤشرات تقييم أعمال عضو لجنة 

 تماعات اللجنة وتقديم المقترحات المناسبة.المشاركة اإليجابية والفاعلة في إج )أ (
التحضير الدائم لإلجتماعات قبل الجلسات وطرح اإلستفسارات وطلب المعلوم�ات اإلض�افية إلس�تكمال وتوض�يح المواض�يع  )ب (

 والتشاور مع الجهات ذات العالقة من المختصين في الشركة.



 

 

 االستثمارإختصاصات وصالحيات لجنة 

 رسالة وأهداف الشركة.المشاركة في إعداد رؤية و )أ (
 اإلستراتيجية المناسبة للشركة والمبنية على رؤية ورسالة وأهداف الشركة.قتراح األهداف إ )ب (
مراقبة تنفيذ االستراتيجية وخطط العمل المعتمدة للشركة في القطاعات المختلفة، والعمل على كش�ف اإلنحراف�ات والتوص�ية  )ج (

 بوسائل معالجتها.
 ناسبة ألعمال الشركة والتي تنسجم مع الرؤية واإلستراتيجية المعتمدة للشركة.إقتراح معايير األداء الم )د (
 تقييم األداء للقطاعات واإلدارات لوحدها والشركة كوحدة واحدة ورفع التوصيات المناسبة. )ه (
 المساعدة في اإلشراف على إعداد الموازنه التقديرية الخاصة بأنشطة الشركة. )و (
 تكلف بها من الرئيس التنفيذي ورفع التوصيات المناسبة. دراسة المواضيع والتوصيات التي )ز (
 رفع التقارير الدورية للرئيس التنفيذي عن مدى اإللتزام بالخطط اإلستراتيجية المعتمدة للنشاطات المختلفة في الشركة. )ح (
 القيام بأية أعمال تكلف بها من الرئيس التنفيذي والتي تتعلق بطبيعة عملها. )ط (

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 إدارة المخاطرميثاق  –عشر  خامسصل الفلا
 
 
 



 

 

 
42B إلدارة المخاطرالقواعد المنظمة   

 

 
43B36(  :المادة (   

 

 أهداف الوظيفة 
تت��ولى وظيف��ة إدارة المخ��اطر تحدي��د وقي��اس وض��بط ومراقب��ة المخ��اطر والح��د منه��ا بص��فة مس��تمرة عل��ى مس��توى المخ��اطر  )أ (

وتقوم بأعمالها وأ،ش�طتها بم�ا يتواف�ق م�ع الئح�ة إدارة المخ�اطر وأي متطلب�ات رقابي�ة أو إش�رافية  الفردية والمخاطر الكلية.
 صادرة عن المؤسسة. 

 يجب أن تعين الشركة بحد أدنى مسؤوال عن إدارة مخاطر للتأمين العام والصحي وآخر لتأمين الحماية واإلدخار.  )ب (
 يجب أن تكون وظيفة إدارة المخاطر مستقلة عن وظيفة اإلكتتاب.  )ج (

 المسمى الوظيفي لشاغل الوظيفة

 .  مدير إدارة المخاطريكون المسمى الوظيفي لشاغل الوظيفة :  )أ (

 المرجعية النظامية للمراجع الداخلي 

 .والرئيس التنفيذي مدير المخاطر للجنة المخاطرتكون مرجعية  )أ (

 م وواجبات الوظيفة مها

 .تنفيذ إستراتيجية إدارة المخاطر )أ (
 مراقبة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.  )ب (
 خاطر لتحديد وتقييم وقياس وضبط ومراقبة المخاطر. وضع سياسات وإجراءات فعالة إلدارة الم )ج (
 خاطر الناشئة واقتراح الخطوات التصحيحية للحد منها وضبطها. تحديد الم )د (
 تقييم قدرة الشرطو على تحمل المخاطر ومدى تعرضها لها وذلك من خالل إجراء إختبارات التحمل بصفة دورية.  )ه (
 وضع خطة طوارئ ومتابعتها.  )و (
 التنسيق مع اإلدارات المختلفة واإلدارة العلية لضمان فعالية وكفاءة  نظم إدارة المخاطر  )ز (

 

 موظفي إدارة المخاطر مهارات 

 .  ذات العالقةواألنظمة أن يكون ملماً إلماما تاما بالتعليمات  )أ (
 جم وطبيعة ومدى تعقيد أعمال الشركة. أن تتناسب خبراتهم مع ح )ب (

 



 

 

 

 

 

 

  ق اٌّشاجغ اٌذاخ١ٍِٟثب –ػشش  غبدطاٌفصً اٌ



 

 

  اٌمٛاػذ إٌّظّخ ألػّبي اٌّشاجغ اٌذاخٍٟ  
 

 : (37 )   

 

 أ٘ذاف اٌٛظ١فخ 

ٛةةلش حإلٿظةةِحځ رخألن٨ڄةةش حٿڄ٬ظڄةةيس وطٸةةيَڂ  ٳةةٍ ڃوظڀةةٲ حٿڄنةةخ٣ٶ وحٿظؤٻةةي ڃةةن   أ٫ڄةةخٽ حٿ٘ةةَٻش٫ڀةةً  حٿٸُةةخځ رؤ٫ڄةةخٽ حٿڄَحؿ٬ةةش  (أ )

 ٍ حٿَ٘ٻش.  حٿڄٸظَكخص ٿڄ٬خٿـش حإلنلَحٳخص وط٬َِِ ن٨خځ حٿ٠ز٢ حٿيحهڀٍ ٳ

 اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ ٌشبغً اٌٛظ١فخ

 َټىڅ حٿڄٔڄً حٿى٧ُٴٍ ٿ٘خٯپ حٿى٧ُٴش : حٿڄَحؿ٪ حٿيحهڀٍ.   (أ )

 اٌّشجؼ١خ إٌظب١ِخ ٌٍّشاجغ اٌذاخٍٟ 

 طټىڅ ڃَؿ٬ُش حٿڄَحؿ٪ حٿيحهڀٍ ٿڀـنش حٿڄَحؿ٬ش. (أ )

 ََطز٢ حٿڄَحؿ٪ حٿيحهڀٍ ر٬الٷش و٧ُٴُش ڃهنُش ڃ٪ حٿَثُْ حٿظنٴٌٌُ. (ب )

 ِٙبَ ٚٚاججبد اٌٛظ١فخ 

وحٿٴةةَو٩  حٿٸ٤خ٫ةةخص وحإلىحٍحص وحألٷٔةةخځ٤ٰةةٍ ٻخٳةةش طرلُةةغ  شحٿيحهڀُةة حٿڄَحؿ٬ةةشوٟةة٪ حٿو٤ةة٢ وحٿزةةَحڃؾ حٿالُڃةةش أل٫ڄةةخٽ   (أ )

 ورخنظ٨خځ.رٜىٍس ىوٍَش 

حٿٸُخځ رؤ٫ڄخٽ ووحؿزخص حٿڄَحؿ٬ش حٿيحهڀُش ، ڃؼپ طيٷُٶ حٿٔـالص وحٿٸُىى وڃَحؿ٬ش طَكُپ حٿٸُىى ٳٍ حٿلٔخرخص وحإلرةال٭ ٫ةن    (ب )

 حٿظىُٛخص ر٘ؤڅ طٜلُلهخ . حالنلَحٳخص وطٸيَڂ

 حٿظؤٻي ڃن ٓالڃش ط٤زُٶ وطنٴٌُ حٿُٔخٓخص وحألن٨ڄش وحإلؿَحءحص وحألٓخٿُذ حٿڄ٬ظڄيس ڃن ٷزپ حإلىحٍس حٿ٬ڀُخ ٿڀَ٘ٻش . (ج )

 ڃَحؿ٬ش وطٸُُڂ أن٨ڄش واؿَحءحص حٿَٷخرش حٿڄخٿُش وحٿڄلخٓزُش وحإلىحٍَش، ٳُڄخ َظ٬ڀٶ رٔالڃظهخ وٛلظهخ وىٷش طنٴٌُهخ . (د )

 اٿُه.ٜلُلش وحٿڄظ٬خٍٱ ٫ڀُهخ ٿڀظيٷُٶ حٿيحهڀٍ ٫ني أىحء حٿڄهخځ حٿڄىٻڀش حألْٓ حٿ اطزخ٩ (ه )

 حٿظؤٻي ڃن أڅ حألن٨ڄش وحٿڀىحثق حٿڄ٬ظڄيس ٿڀَ٘ٻش َظڂ حإلٿظِحځ رهخ وَـٌَ ط٤زُٸهخ. (و )

 طٸيَڂ حٿڄٸظَكخص حٿڄنخٓزش وحٿظٍ طئىٌ اٿً ط٤ىََ وطلُٔن ن٨خځ حٿ٠ز٢ حٿيحهڀٍ ٳٍ حٿَ٘ٻش. (ز )

 خ ڃن حٿـهخص حٿڄوظڀٴش ًحص حٿ٬الٷش واريحء حٿَأٌ حٿڄهنٍ كُخٿهخ.ىٍحٓش حٿڄىحُٟ٪ حٿڄلخٿش اٿُه (ح )

 طٸُُڂ حٿو٤ىحص حٿڄظوٌس ٳٍ ٻپ اىحٍس ٿڄ٬خٿـش حالنلَحٳخص ونٸخ١ حٿ٬٠ٲ وٍٳ٪ حٿظٸخٍََ حٿڄنخٓزش رهٌح حٿوٜىٙ   (ط )

 ڃ٬خٿـظهخ.٫ڀً ڃيي طٸُُڄه ٿڀو٤ىحص حٿڄظوٌس ٿڄ٬خٿـش نٸخ١ حٿ٬٠ٲ و٣َٵ  ٿـنش حٿڄَحؿ٬ش ا٣ال٩ (ي )

 ٿـنش حٿڄَحؿ٬ش. اٿًٸخٍََ حٿ٘هََش وحٿيوٍَش وحٿٔنىَش حٿڄظ٬ڀٸش رؤ٫ڄخٽ حٿظيٷُٶ وٍٳ٬هخ ا٫يحى حٿظ (ك )

 

 ِٙبساد ٚعٍٛو١بد اٌّشاجغ اٌذاخٍٟ

 أڅ َټىڅ ڃڀڄًخ اٿڄخڃخ طخڃخ رخٿظ٬ڀُڄخص وحٿن٨ڂ حٿڄخٿُش ٳٍ حٿَ٘ٻش وڃظخر٬ش ڃخ ٤ََأ ٫ڀُهخ ڃن ط٬يَالص. (أ )

 حٿظ٬ڀُڄخص وحٿن٨ڂ ٳٍ ٟىء حٿظ٤زُٶ حٿ٬ڄڀٍ ٿهخ. اريحء حٿَأٌ وحالٷظَحف ٳُڄخ ََح  ٿظ٤ىََ وط٬يَپ (ب )

 حٿڄلخٳ٨ش ٫ڀً ََٓش حأل٫ڄخٽ حٿظٍ َٸىځ رهخ و٫يځ حٿزىف رٍ٘ء ڃنهخ. (ج )

حالٿظةةِحځ رلةةيوى حٿڀُخٷةةش وكٔةةن حٿظٜةةَٱ ٳةةٍ أىحء وحؿزةةخص حٿى٧ُٴةةش وٳةةٍ حٿظ٬خڃةةپ ڃةة٪ حألٗةةوخٙ حٿةةٌَن ٿهةةڂ ٫الٷةةش ٳةةٍ أىحء    (د )

 ڃهڄظه.

 ن٨ڄش حٿڄ٬ڄىٽ رهخ ٳٍ حٿـهش حٿظٍ ُٓٸىځ رخٿڄَحؿ٬ش ٫ڀُهخ ٷزپ ڃزخَٗطه حٿ٬ڄپ.أڅ ٠َ٪ رَنخڃـًخ ٿڀڄَحؿ٬ش َظڄً٘ ڃ٪ حأل (ه )

 أڅ َنخٷٖ حٿڄٔجىٿُن روٜىٙ حٿڄالك٨خص وحأله٤خء حٿظٍ طظټ٘ٲ ٿه. (و )



 

 

ا٫ةةيحى طٸََةةَ نظةةخثؾ حٿڄَحؿ٬ةةش ََح٫ةةً ٳُةةه حٿىٟةةىف وحإلَـةةخُ رٸةةيٍ حإلڃټةةخڅ و٫ةةَٝ حٿلٸةةخثٶ ريٷةةش وٗةةڄىٿُش وڃىٟةةى٫ُش    (ز )

 ال َىؿي ٿهخ ٓني وال ىٿُپ. وحالرظ٬خى ٫ن حٍِحء حٿظٍ

ٷي َټىڅ ٳٍ أًهخڅ حٿـهخص حٿوخٟة٬ش ٿڀڄَحؿ٬ةش أڅ ىوٍ حٿڄَحؿة٪ َظَٻةِ ٫ڀةً طٜةُي حأله٤ةخء وط٠ةوُڄهخ ٿةٌٿٺ َـةذ ٫ڀةً             (ح )

حٿڄَحؿ٪ أڅ ٬َڄپ ٫ڀً طَُُٰ هٌ  حٿٴټَس وحڅ َلةخوٽ اٷنةخ٫هڂ رةؤڅ ىوٍ  هةى حإل٣ةال٩ وحٿظٸةىَڂ وحنةه َڄټنةه أڅ َٸةيځ حٿڄ٘ةىٍس           

 ٿلخالص ٿڀـهخص حٿوخ٬ٟش ٿڀڄَحؿ٬ش.وحإلٍٗخى ٳٍ ر٬ٞ ح

  



 

 

 
 

 
  ١ِثبق ِغئٚي اإلٌزضاَ –ػشش  ثغاٌفصً اٌغب

 

 
 



 

 

  اٌمٛاػذ إٌّظّخ ألػّبي ِغئٚي اإلٌزضاَ  
 

 : (38 )   

 

 أ٘ذاف اٌٛظ١فخ

ٍ          (أ ) ٷةي ط٬ةَٝ    ڃَحٷزش اٿظِحځ حٿَ٘ٻش رخألن٨ڄش وحٿڀىحثق وحٿٸةىحنُن حٿڄ٬ظڄةيس، وا٫ةيحى حٿظٸةخٍََ كةىٽ ڃوةخ٣َ ٫ةيځ حالٿظةِحځ وحٿظة

ٿ٬ٸىرخص ٷخنىنُةش أو اىحٍَةش، أو هٔةخثَ ڃخٿُةش،أو هٔةخثَ ٓةڄ٬ش نظُـةش إلهٴخٷهةخ ٳةً حالٿظةِحځ رةخٿٸىحنُن وحٿ٠ةىحر٢ حٿَٷخرُةش أو              

 ڃ٬خََُ حٿٔڀىٹ وحٿڄڄخٍٓش حٿڄهنُش حٿٔڀُڄش.  

 اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ ٌشبغً اٌٛظ١فخ

 َټىڅ حٿڄٔڄً حٿى٧ُٴٍ ٿ٘خٯپ حٿى٧ُٴش : ڃٔئوٽ حإلٿظِحځ.   (أ )

  ِغئٚي اإلٌزضاَ –الت إٌظبِٟ إٌظب١ِخ ٌٍّشاٌّشجؼ١خ 

 ٿڀـنش حٿڄَحؿ٬ش. ڃٔئوٽ حإلٿظِحځ –حٿڄَحٷذ حٿن٨خڃٍ طټىڅ ڃَؿ٬ُش  (أ )

 ر٬الٷش و٧ُٴُش ڃهنُش ڃ٪ حٿَثُْ حٿظنٴٌٌُ. ڃٔئوٽ حإلٿظِحځ –حٿڄَحٷذ حٿن٨خڃٍ ََطز٢  (ب )

 أ١ّ٘خ ٚظ١فخ االٌزضاَ

 آٍخء ڃزخىة نهؾ حإلىحٍس حٿٔڀُڄش ٳً حٿَ٘ٻش. (أ )

 ىٍء حٿڄوخ٣َ، ورىؿه هخٙ ڃوخ٣َ حٿٔڄ٬ش وحٿڄوخ٣َ حٿظُٰ٘ڀُش.   حٿ٬ڄپ ٫ڀً (ب )

 ط٬َِِ وطى٣ُي حٿ٬الٷش ڃ٪ حٿـهخص حٿَٷخرُش حٿيحهڀُش وحٿوخٍؿُش. (ج )

 حٿڄلخٳ٨ش ٫ڀً حٿٸُڂ وحٿڄڄخٍٓخص حٿڄهنُش ٳً حٿ٬ڄپ حٿظؤڃُنٍ. (د )

 اعزمال١ٌخ ِغئٛي االٌزضاَ

 َظ٠ڄن ڃٴهىځ حالٓظٸالٽ ٫نخَٛ طَطز٢ رز٠٬هخ وهً: (أ )
 ٔئوٽ حالٿظِحځ ٛٴش ٍٓڄُش ىحهپ حٿَ٘ٻش .أڅ َټىڅ ٿڄ 

 أڅ ط٘ڄپ ڃٔجىٿُش ڃٔجىٽ حالٿظِحځ حٿَٷخرش ٫ڀً حالٿظِحځ رٜٴش ٫خڃش . 
 .أال َټىڅ هنخٹ ط٠خٍد ٳٍ حٿڄهخځ حٿڄٔنيس حٿً ڃٔجىٽ حالٿظِحځ وحٿـهخص حٿَٷخرُش حألهَي  

ٴخص وحالطٜةخٽ رڄةن َڀةِځ ڃةن حٿ٬ةخڃڀُن ٳةٍ       أڅ َټىڅ ٿڄٔجىٽ حالٿظِحځ حٿلٶ ٳٍ حٿلٜىٽ ٫ڀً حٿڄ٬ڀىڃخص أو حٿٔـالص أو حٿڄڀ (ب )

 ٓزُپ طنٴٌُ ڃخ َىٻپ اٿُه ڃن ڃهخځ.

أڅ طظىحٳَ ٿه حٿلََش ٳٍ طٸيَڂ طٸخٍََ اٿً حإلىحٍس حٿ٬ڀُخ وڃـڀْ حإلىحٍس وٿـنةش حٿڄَحؿ٬ةش ٫نةي حٻظ٘ةخٱ أَةش نٸةخ١ ٟة٬ٲ ىوڅ         (ج )

 هُ٘ش ڃن ٍىوى حألٳ٬خٽ حٿٔڀزُش ٟي  ڃن حإلىحٍس أو ڃن حٿ٬خڃڀُن رخٿَ٘ٻش .

 اد ٚاٌّٙبساد ٚاٌصفبد اٌشخص١خ ٌّغئٚي اإلٌزضاَاٌمذس

 حٿٴهڂ حٿٜلُق ٿڀٸىحنُن وحٿ٠ىحر٢ حٿَٷخرُش وڃ٬خََُ حٿٔڀىٹ وحٿڄڄخٍٓش حٿڄهنُش حٿٔڀُڄش. (أ )

 حٿڄهخٍحص حٿڄهنُش. (ب )

 حال٣ال٩ حٿڄٔظڄَ ٫ڀً حٿڄٔظـيحص حٿڄلڀُش وحٿ٬خٿڄُش ٳٍ ڃـخٽ حٿى٧ُٴش.   (ج )

 .حٿظ٬ڀڂ وحٿظيٍَذ حٿڄنظ٨ڂ وحٿڄٔظڄَ ٿٜٸپ حٿوزَحص (د )

 حٿنِحهش. (ه )

 حٿ٬ٸڀُش حٿىح٫ُش. (و )



 

 

 حٿلُخىَش وحٓظٸالٽ حٿَأٌ. (ز )

 ڃهخٍحص حالطٜخٽ حٿـُيس وحٿڀزخٷش.   (ح )

 حٿٸيٍس ٫ڀً ڃىحؿهش حِهََن. (ط )

 ِٙبَ ٚٚاججبد اٌٛظ١فخ

 حٿڄ٘ىٍس : طٸيَڂ حٿڄ٘ىٍس اٿً حإلىحٍس حٿ٬ڀُخ ٳُڄخ َظ٬ڀٶ رخالٿظِحځ . (أ )

 حإلٍٗخى وحٿظ٬ڀُڂ :  (ب )
 .ٍٳ٪ و٫ً حٿ٬خڃڀُن رٸ٠خَخ حالٿظِحځ 

 ؿُه ط٬ڀُڄخص ڃټظىرش ٿڀ٬خڃڀُن ٳُڄخ َظ٬ڀٶ رخٿظنٴٌُ حٿڄنخٓذ ٿٸىحنُن وٷىح٫ي وڃ٬خََُ حالٿظِحځ.طى 

 طليَي وٷُخّ وطٸُُڂ ڃوخ٣َ حالٿظِحځ (ج )
  .طليَي وطىػُٶ وطٸُُڂ ڃوخ٣َ حالٿظِحځ حٿظٍ طَطز٢ رؤن٤٘ش حٿَ٘ٻش 

 .)طليَي ٣َٵ ٷُخّ ڃوخ٣َ حالٿظِحځ )ڃؼپ ڃئَٗحص حألىحء 

  َحءحص واٍٗخىحص حالٿظِحځ ٿيي حٿَ٘ٻش وڃظخر٬ش طٜلُق نٸخ١ حٿ٬٠ٲ.طٸُُڂ ڃيي ڃالثڄش اؿ 

 حٿَٷخرش وحالهظزخٍ وحإله٤خٍ: (د )

  .ڃَحٷزش حالٿظِحځ وحهظزخٍ  ٫ن ٣ََٶ ٫ُنخص ٻخٳُش 

       طٸيَڂ طٸخٍََ ىوٍَش ٿإلىحٍس حٿ٬ڀُخ ر٘ؤڅ حالٿظِحځ، طظنخوٽ طٸُُڂ ڃوخ٣َ حالٿظةِحځ، وأوؿةه حٿٸٜةىٍ وحإلؿةَحءحص حٿظٜةلُلُش

 رخٿٴ٬پ، وحٿڄٸظَف حطوخًهخ.حٿڄظوٌس 

 حٿظنُٔٶ: ڃ٪ حٿـهخص حٿوخٍؿُش ًحص حٿ٬الٷش. (ه )

 وٟ٪ رَحڃؾ حالٿظِحځ . (و )

حٿظ٬خوڅ وحٿظنُٔٶ حٿـهخص حٿيحهڀُش ًحص حٿ٬الٷةش روٜةىٙ حٷظةَحف حٿةيوٍحص حٿظيٍَزُةش ڃةن أؿةپ ٍٳة٪ ٻٴةخءس وىٍحَةش وڃ٬َٳةش             (ز )

 حٿ٬خڃڀُن رخٿٸىحنُن وحٿٸىح٫ي حٿڄن٨ڄش ٿإلٿظِحځ رخٿَ٘ٻش .

ٻةٌٿٺ طڀٸةٍ   و٩ ٫ڀً طٸخٍََ حٿڄوخٿٴخص حٿظٍ طليع ٳٍ حٿَ٘ٻش ٿيٍحٓظهخ ووٟ٪ حٿ٠ىحر٢ حٿظٍ طڄنة٪ كةيوػهخ ڃٔةظٸزال،    حإل٣ال (ح )

 ٗټخوي حٿ٬ڄالء ٿڀظلٸٶ ڃنهخ وڃ٬َٳش أٓزخرهخ وحٿ٬ڄپ ٫ڀً طٴخىٌ كيوػهخ ڃَس أهَي.  

 .اريحء حٿَأٌ حٿڄهنٍ وڃيي ڃ٤خرٸظش ٿڄ٬خََُ حإلٿظِحځ ٳٍ حٿويڃخص حٿظؤڃُنُش حٿـيَيس (ط )

 لبػذح ث١بٔبد ِغئٚي اإلٌزضاَ

 حٿظ٬ََ٘خص وحٿٸىحنُن ًحص حٿ٬الٷش. (أ )

 حٿن٨خځ حألٓخًٓ ٿڀَ٘ٻش. (ب )

 ٷَحٍحص حٿـڄ٬ُش حٿ٬خڃش وڃـڀْ حإلىحٍس. (ج )

 حٿُٔخٓش حالثظڄخنُش وحالٓظؼڄخٍَش وحإلٓظَحطُـُش حٿڄ٬ظڄيس ٳٍ حٿَ٘ٻش. (د )

 ٻخٳش ط٬ڀُڄخص حٿٔڀ٤خص حٿَٷخرُش ًحص حٿ٬الٷش. (ه )

 ٿيحهڀُش حٿڄ٬ڄىٽ رهخ ٳٍ حٿَ٘ٻش.ٻخٳش أن٨ڄش وٿىحثق حٿ٬ڄپ ح (و )

 ٷىح٫ي وڃ٬خََُ حٿٔڀىٹ وحٿڄڄخٍٓش حٿڄهنُش حٿٔڀُڄش. (ز )

 االعزؼبٔخ ثبٌجٙبد اٌخبسج١خ

 َـىُ حالٓظ٬خنش رز٬ٞ حٿـهخص حٿوخٍؿُش ٳٍ طنٴٌُ ر٬ٞ ڃهخځ حالٿظِحځ . (أ )

ڀـهةخص حٿَٷخرُةش حألهةَي ٳةٍ     َـذ حٿظؤٻي ڃن أڅ طَطُزخص حالٓظ٬خنش رـهخص هخٍؿُش ال َظَطذ ٫ڀُهخ ا٫خٷةش حإلٗةَحٱ حٿٴ٬ةخٽ ٿ    (ب )

 حٿَ٘ٻش.

٨َپ ڃـڀْ حإلىحٍس وٿـنش حٿڄَحؿ٬ش ڃٔجىاًل ٫ن حٿظِحځ حٿَ٘ٻش رټخٳش حٿٸىحنُن وحٿٸىح٫ي وحٿڄ٬خََُ حٿڄ٤زٸةش رٰةٞ حٿن٨ةَ ٫ةن      (ج )

 كـڂ ڃهخځ حالٿظِحځ حٿظٍ َظڂ آنخىهخ ٿـهخص هخٍؿُش 



 

 

 ػاللخ اداسح االٌزضاَ ثبٌّشاجؼخ اٌذاخ١ٍخ

ى٧ُٴظُن طوظٜةةخڅ رخٿَٷخرةةش ٫ڀةةً أن٘ةة٤ش حٿ٘ةةَٻش اال أڅ ٿټةةپر ڃنهڄةةخ ڃن٨ةةىٍ  حٿوةةخٙ ٳةةً ٫ڄڀُةةش   ٫ڀةةً حٿةةَٯڂ ڃةةن أڅ ٻةةال حٿةة  (أ )

 حٿَٷخرش، وٿټپ ڃنهڄخ حٓظٸالٿُش ٫ن حٿى٧ُٴش حألهَي.

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

  ع١بعبد اإلفصبح ٚاٌشفبف١خ –اٌفصً اٌثبِٓ ػشش 

: (39 )  

 

ُش حإلٳٜخف ٫ن حٿڄ٬ڀىڃخص حٿـىهََش وٳٸًخ ٿڄظ٤ڀزخص حألن٨ڄش وحٿڀىحثق وٟ٪ ڃـڀْ ُٓخٓخص واؿَحءحص حإلٳٜخف وحٿظٍ طليى آٿ

 حٿڄزيأ حٿ٬خځ ٿڀَ٘ٻش ٳُڄخ َظ٬ڀٶ رؤكټخځ حإلٳٜخف وحٿ٘ٴخٳُش َٸىځ رٜىٍس أٓخُٓش ٫ڀً حٿ٬نخَٛ حٿظخٿُش:ًحص حٿ٬الٷش و 

ر٘ټپ َظٴٶ ڃ٪ حٿڄظ٤ڀزخص حٿظِحځ حٿَ٘ٻش رظٸيَڂ ڃ٬ڀىڃخص طظٔڂ رخالنٔـخځ وحٿيٷش وحٿڄٜيحٷُش وٳٍ حٿىٷض حٿڄنخٓذ، و .1

 حٿٸخنىنُش وحٿڀىحثق حٿڄ٬ڄىٽ رهخ ًحص حٿٜڀش.

حٿټ٘ٲ وحإلٳٜخف ٫ن حٿڄ٬ڀىڃخص حٿـىهََش حٿڄظ٬ڀٸش رظ٬خڃالص حٿَ٘ٻش، ڃهڄخ ٻخنض ٧َوٱ حٿَ٘ٻش ونظخثؾ أىحثهخ  .2

 وأوٟخ٫هخ حٿڄخٿُش )اَـخرخ أو ٓڀزًخ(.

ٳجش ٳٍ حٿىٛىٽ اٿً وحٿلٜىٽ ٫ڀً هٌ  حٿڄ٬ڀىڃخص، ط٬ڄپ حٿَ٘ٻش ٫ڀً أڅ طظڄظ٪ ٻخٳش حأل٣َحٱ ٳٍ حٿٔىٵ رٴَٙ ڃظټخ .3

ًٿٺ أڅ حٿټ٘ٲ ٫ن هٌ  حٿڄ٬ڀىڃخص َئىٌ اٿً ط٬َِِ ػٸش حٿڄٔظؼڄََن، وڃٔخ٫يطهڂ ٫ڀً طټىَن ٛىٍس وحٷ٬ُش كىٽ 

 حٿَ٘ٻش، وحٿڄلخٳ٨ش ٫ڀً طىٷ٬خطهڂ ڃن هالٽ حٿټ٘ٲ وحإلٳٜخف ٫ن حٿڄ٬ڀىڃخص حٿڄنخٓزش، ونَ٘هخ ٫ڀً ن٤خٵ وحٓ٪.

 ش ِجٍظ اإلداسح اٌغٕٛٞ اإلفصبح فٟ رمش٠

والثلةش كىٻڄةش حٿ٘ةَٻخص حٿٜةخىٍس ٫ةن هُجةش حٿٔةىٵ حٿڄخٿُةش والثلةش كىٻڄةش            وحإلىٍحؽ وٍى ٳٍ ٷىح٫ي حٿظٔـُپ طڀظِځ حٿَ٘ٻش رخإلٳٜخف ٻڄخ

حإلىحٍس ٫ڀةً  ٿڀَ٘ٻش، َـذ أڅ َلظىٌ طٸََةَ ڃـڀةْ    ر٘ؤڅ ڃلظىَخص طٸَََ ڃـڀْ حإلىحٍس حٿٌٌ ََٳٶ رخٿٸىحثڂ حٿڄخٿُش حٿٔنىَش َٗٻخص حٿظؤڃُن

  :ڃخ َڀٍ

 

 طلڀُپ ؿَٰحٳٍ إلؿڄخٿٍ اََحىحص حٿَ٘ٻش وَٗٻخطهخ حٿظخر٬ش .1

 ا٠َخف ألَش ٳَوٷخص ؿىهََش ٳٍ حٿنظخثؾ حٿظُٰ٘ڀُش ٫ن نظخثؾ حٿٔنش حٿٔخرٸش، أو أَش طىٷ٬خص ڃ٬ڀنش ڃن حٿَ٘ٻش .2

 ٸخنىنُُنحٿ٬ٔىىَش ٿڀڄلخٓزُن حٿ جشا٠َخف أٌ حهظالٱ ٫ن ڃ٬خََُ حٿڄلخٓزش حٿٜخىٍس ٫ن حٿهُ .3

 وٛٲ ُٓخٓش حٿَ٘ٻش ٳٍ طىَُ٪ حألٍرخف. .1

 طٴخُٛپ حألٓهڂ وأىوحص حٿيَن حٿٜخىٍس ٿټپ َٗٻش طخر٬ش. .1

 حٓڂ ٻپ َٗٻش طخر٬ش ون٘خ٣هخ حٿَثُْ، وحٿيوٿش حٿڄلپ حٿَثُْ ٿ٬ڄڀُخطهخ، وحٿيوٿش ڃلپ طؤُٓٔهخ .0

ڃـڀْ اىحٍس حٿَ٘ٻش وٻزخٍ حٿظنٴٌَُُن وٛٲ أَش ڃٜڀلش ٳٍ ٳجش حألٓهڂ ًحص حألكٸُش ٳٍ حٿظٜىَض ط٬ىى ألٗوخٙ   ٫يح أ٠٫خء  .0

( ڃن ٷىح٫ي حٿظٔـُپ وحإلىٍحؽ، وأٌ طَُُٰ ٳٍ 11وأُوحؿهڂ وأوالىهڂ حٿٸَٜ   ٷخڃىح ربرال٭ حٿَ٘ٻش رظڀٺ حٿلٸىٵ رڄىؿذ حٿڄخىس )

 طڀٺ حٿلٸىٵ هالٽ حٿٔنش حٿڄخٿُش حألهَُس

ٻش وٻزخٍ حٿظنٴٌَُُن وأُوحؿهڂ وأوالىهڂ وٛٲ أَش ڃٜڀلش، وكٸىٵ هُخٍ، وكٸىٵ حٻظظخد ط٬ىى أل٠٫خء ڃـڀْ اىحٍس حٿَ٘ .8

حٿٸَٜ ٳٍ أٓهڂ أو أىوحص ىَن حٿَ٘ٻش، أو أٌ ڃن َٗٻخطهخ حٿظخر٬ش، وأٌ طَُُٰ ٳٍ طڀٺ حٿڄٜڀلش أو طڀٺ حٿلٸىٵ هالٽ حٿٔنش حٿڄخٿُش 

 حألهَُس

 



 

 

حٿڄ٬ڀىڃخص حٿڄظ٬ڀٸش رؤَش ٷَوٝ ٫ڀً حٿَ٘ٻش، ٓىحء ٻخنض وحؿزش حٿٔيحى ٫ني حٿ٤ڀذ أو ٯَُ ًٿٺ، وٻ٘ٲ  .9

حٿڄيَىنُش حإلؿڄخٿُش ٿڀَ٘ٻش وحٿَ٘ٻخص حٿظخر٬ش، وأَش ڃزخٿٮ ىٳ٬ظهخ حٿَ٘ٻش ٓيحىًح ٿٸَوٝ هالٽ حٿٔنش، وٳٍ 

 كخٽ ٫يځ وؿىى ٷَوٝ ٫ڀً حٿَ٘ٻش، َظڂ طٸيَڂ اٷَحٍ رٌٿٺ

وٛٲ ٳجخص وأ٫يحى أَش أىوحص ىَن ٷخرڀش ٿڀظلىَپ اٿً أٓهڂ، وأَش كٸىٵ هُخٍ أو ڃٌٻَحص كٶ حٻظظخد أو  .42

يٍطهخ أو ڃنلظهخ حٿَ٘ٻش هالٽ حٿٔنش حٿڄخٿُش، ڃ٪ ا٠َخف أٌ ٫ىٝ كٜڀض ٫ڀُه حٿَ٘ٻش كٸىٵ ڃ٘خرهش أٛ

 ڃٸخرپ ًٿٺ.

وٛٲ أَش كٸىٵ طلىَپ أو حٻظظخد رڄىؿذ أىوحص ىَن ٷخرڀش ٿڀظلىَپ اٿً أٓهڂ، أو كٸىٵ هُخٍ، أو ڃٌٻَحص  .44

 كٶ حٻظظخد، أو كٸىٵ ڃ٘خرهش أٛيٍطهخ أو ڃنلظهخ حٿَ٘ٻش.

و اٿٰخء ڃن ؿخنذ حٿَ٘ٻش ألَش أىوحص ىَن ٷخرڀش ٿالٓظَىحى، وٷُڄش حألوٍحٵ وٛٲ أٌ حٓظَىحى أو َٗحء أ .43

حٿڄخٿُش حٿڄظزٸُش، ڃ٪ حٿظڄُُِ رُن حألوٍحٵ حٿڄخٿُش حٿڄيٍؿش حٿظٍ حٗظَطهخ حٿَ٘ٻش، وطڀٺ حٿظٍ حٗظَطهخ َٗٻخطهخ 

 حٿظخر٬ش

خٍ حٿظنٴٌَُُن ٫ن أٌ ُخڅ أَش طَطُزخص أو حطٴخٵ طنخُٽ رڄىؿزه أكي أ٠٫خء ڃـڀْ اىحٍس حٿَ٘ٻش أو أكي ٻزر .42

 ٍحطذ أو ط٬ىَٞ

 رُخڅ أَش طَطُزخص أو حطٴخٵ طنخُٽ رڄىؿزه أكي ڃٔخهڄٍ حٿَ٘ٻش ٫ن أَش كٸىٵ ٳٍ حألٍرخف. .41

رُخڅ ٷُڄش حٿڄيٳى٫خص حٿن٨خڃُش حٿڄٔظلٸش ٿٔيحى أَش ُٻخس أو َٟحثذ أو ٍٓىځ أو أَش ڃٔظلٸخص أهَي، ڃ٪  .41

 وٛٲ ڃىؿِ ٿهخ ورُخڅ أٓزخرهخ.

 خٍحص أو حكظُخ٣ُخص أهَي طڂ ان٘خإهخ ٿڄٜڀلش ڃى٧ٴٍ حٿَ٘ٻش.رُخڅ ٷُڄش أَش حٓظؼڄ .40

 اٷَحٍحص رڄخ َڀٍ: .40

 أڅ ٓـالص حٿلٔخرخص أ٫يص ر٘ټپ ٛلُق.

 أڅ ن٨خځ حٿَٷخرش حٿيحهڀُش أ٫ي ٫ڀً أْٓ ٓڀُڄش ونٴٌ رٴ٬خٿُش.

أنه ال َىؿي أٌ ٗٺ ٌَٻَ ٳٍ ٷيٍس حٿَ٘ٻش ٫ڀً ڃىحٛڀش ن٘خ٣هخ. وٳٍ كخٽ ط٬ٌٍ اٛيحٍ أٌ ڃڄخ ٓزٶ، َيٍؽ 

 ٳٍ حٿظٸَََ اٷَحٍ َىٟق ٓزذ ًٿٺ.

 

َلظىٌ  َـذ أص ،حٿڄيس حٿ٬ُنش ڃن أؿڀهخ ٳٍ كخٽ طىُٛش ڃـڀْ حإلىحٍس رخٓظزيحٽ حٿڄلخٓذ حٿٸخنىنٍ ٷزپ  .48

 حٿظٸَََ ٫ڀً ًٿٺ، ڃ٪ رُخڅ أٓزخد حٿظىُٛش رخالٓظزيحٽ.

َىٟق طٸَََ اًح ٻخڅ طٸَََ حٿڄلخٓذ حٿٸخنىنٍ َظ٠ڄن طلٴ٨خص ٫ڀً حٿٸىحثڂ حٿڄخٿُش حٿٔنىَش، وؿذ أڅ  .49

 ..ڃـڀْ حاٿيحٍس طڀٺ حٿظلٴ٨خص وأٓزخرهخ وأٌ ڃ٬ڀىڃخص ڃظ٬ڀٸش رهخ

رخٿنٔزش ٿڄـڀْ حإلىحٍس: و٧خثٲ حٿڄـڀْ، ط٘ټُپ حٿڄـڀْ، حٓڂ ٍثُْ حٿڄـڀْ ونخثزه، طىحٍَن ريحَش وحنظهخء   .20

خ، أٓڄخء حٿيوٍس حٿلخٿُش، ٫يى أ٠٫خء حٿڄـڀْ حٿڄٔظٸڀُن، ٫يى حالؿظڄخ٫خص حٿڄن٬ٸيس هالٽ حٿٴظَس وطىحٍَوه

 حٿل٠ىٍ ٿټپ حؿظڄخ٩، وطٴخُٛپ ڃټخٳآص وط٬ى٠َخص أ٠٫خء حٿڄـڀْ

أٓڄخء ، ٿټپ ٠٫ى ٳٍ ڃـڀْ حإلىحٍس: حٓڂ حٿ٠٬ى، وطٜنُٴه )طنٴٌٌُ،  ٯَُ طنٴٌٌُ، أو ڃٔظٸپ(رخٿنٔزش  .21

حٿَ٘ٻخص حألهَي حٿظٍ َٰ٘پ ٳُهخ حٿ٠٬ى ڃنٜذ ٠٫ى ڃـڀْ اىحٍس، حٿـهش حٿظٍ َڄؼڀهخ حٿ٠٬ى )اڅ 

 ذ أهَي َٰ٘ڀهخ حٿ٠٬ى ٳٍ حٿَ٘ٻش )اڅ وؿيص(وؿيص(، أٌ ڃنخٛ

أ٠٫خثهخ وطٜنُٴهڂ أٓڄخء ٿټپ ٿـنش ڃن حٿڀـخڅ حٿظخر٬ش ٿڄـڀْ حإلىحٍس: حٓڂ وو٧خثٲ حٿڀـنش، ورخٿنٔزش  .22

، و٫يى حالؿظڄخ٫خص حٿڄن٬ٸيس هالٽ حٿٴظَس )طنٴٌٌُ،  ٯَُ طنٴٌٌُ، ڃٔظٸپ، أو ڃن ٯَُ أ٠٫خء ڃـڀْ حإلىحٍس(

  حؿظڄخ٩، وطٴخُٛپ ڃټخٳآص وط٬ى٠َخص حأل٠٫خء ٿٸخء ٠٫ىَظهڂ ٳٍ حٿڀـنش وأٓڄخء ك٠ىٍ ٻپ وطىحٍَوهخ،

 رخٿَ٘ٻش  أ٠٫خء حإلىحٍس حٿ٬ڀُخٷخثڄش رؤٓڄخء وڃنخٛذ وڃئهالص وهزَحص ٻپ ڃن  .23

حٿڄټخٳآص حٿڄيٳى٫ش ٿڀوڄٔش أ٠٫خء ٳٍ حإلىحٍس حٿ٬ڀُخ حٿٌَن طڀٸىح أ٫ڀً  حٿڄټخٳآص وحٿظ٬ى٠َخصڃـڄى٩  .24

وڃټخٳآص ڃظَُٰس وأٌ ڃټىنخص أهَي(،  ش اٿً ٍوحطذ وريالص ػخرظشهالٽ حٿٴظَس )ڃٸٔڄ وحٿظ٬ى٠َخص



 

 

  

 

 

 

 

 

 

، ٠َخٱ حٿُهڂ حٿَثُْ خرخإلٟخٳش اٿً وٛٲ ألٌ ڃټخٳآص ڃَطز٤ش رخألىحء ڃظخكش أل٠٫خء حإلىحٍس حٿ٬ڀُ

 حٿظنٴٌٌُ وحٿڄيََ حٿڄخٿٍ اڅ ٿڂ َټىنىح ڃن ٟڄنهڂ

زخَٗس وٯَُ حٿڄزخَٗس( وحٿظَُُٰحص ٳٍ ڃڀټُش أ٠٫خء ڃـڀْ حإلىحٍس وأ٠٫خء حإلىحٍس حٿ٬ڀُخ ٳٍ حٿَ٘ٻش )حٿڄ .25

   حٿڄنظهٍ حٿ٬خځ حٿڄخٿٍڃڀټُظهڂ هالٽ 

حٿڄٔخهڄُن وأ٠٫خء ڃـڀْ حإلىحٍس وحإلىحٍس  ٻزخٍ وٛٲ حٿڄ٬خڃالص ڃ٪ حأل٣َحٱ ًحص حٿ٬الٷش، رڄخ ٳٍ ًٿٺ .26

 هالٽ حٿٴظَس وآٿُش حٿڄىحٳٸش ٫ڀُهخحٿ٬ڀُخ 

ُه، وطىؿي أو ٻخنض طىؿي ٳُه ڃٜڀلش ؿىهََش ڃ٬ڀىڃخص طظ٬ڀٶ رؤَش أ٫ڄخٽ أو ٫ٸىى طټىڅ حٿَ٘ٻش ٣َٳًخ ٳ .30

ألكي أ٠٫خء ڃـڀْ اىحٍس حٿَ٘ٻش أو ٿڀَثُْ حٿظنٴٌٌُ أو ٿڀڄيََ حٿڄخٿٍ أو ألٌ ٗوٚ ًٌ ٫الٷش رؤٌ ڃنهڂ، 

 واًح ٿڂ َىؿي ٫ٸىى ڃن هٌح حٿٸزُپ َظڂ طٸيَڂ اٷَحٍ رٌٿٺ.

 أٌ كخالص طلظڄپ وؿىى ط٬خٍٝ ٳٍ حٿڄٜخٿق وآٿُش ڃ٬خٿـظهخ وحٿظ٬خڃپ ڃ٬هخ .28

  ٓڄخء ٻزخٍ حٿڄٔخهڄُن ونٔزش طڄڀٺ ٻپ ڃنهڂ ٳٍ أٓهڂ حٿَ٘ٻشأ .29

 رش حٿيحهڀُش ٿڀَ٘ٻشخنظخثؾ حٿڄَحؿ٬ش حٿٔنىَش ٿټٴخءس وٳ٬خٿُش ن٨خځ حٿَٷ .30

رُخڅ كىٽ حٿظِحځ حٿَ٘ٻش رڄظ٤ڀزخص الثلش كىٻڄش حٿَ٘ٻخص حٿٜخىٍس ٫ن هُجش حٿٔىٵ حٿڄخٿُش وكىٻڄش  .31

 خٿَ٘ٻش وأٓزخد ٫يځ حالٿظِحځ رؤٌ ڃن هٌ  حٿڄظ٤ڀزخصلىٻڄش حٿوخٛش رحٿَٗٻخص حٿظؤڃُن وڃظ٤ڀزخص الثلش 



 

 

 ع١بعخ اٌّىبفآد ٚاٌزؼ٠ٛعبد –ػشش  اٌزبعغاٌفصً 
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 ١ِثبق لؽبع اٌؼ١ٍّبد  – اٌؼششْٚاٌفصً 



 

 

  ػذ إٌّظّخ ألػّبي لؽبع اٌؼ١ٍّبد اٌمٛا 
 

 : (41 )   

 

 

  (أ )

 

 (أ )

  (ب )

  (ج )

  (د )

 (ه )
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 (ز )
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 (ط )
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 (ك )
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  (م )

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 ١ِثبق لؽبع اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ  – اٌذبدٞ ٚاٌؼششْٚاٌفصً 
 

 

 
 



 

 

  اٌمٛاػذ إٌّظّخ ألػّبي لؽبع اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ  
 

 : (42 )   
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 (أ )
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  (ج )

 (د )

 

 (ه )
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 (ح )

 

 (ط )
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 (ق )
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 ١ِثبق لؽبع اٌزؤ١ِٓ / ػذا اٌذ١بح  –ٌؼششْٚااٌثبٟٔ اٌفصً 

 
  

 

 

 



 

 

  اٌمٛاػذ إٌّظّخ ألػّبي لؽبع اٌزؤ١ِٓ ػذا )اٌذ١بح(  
 

 : (43 )   
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 اإلكتواري المعين –العشرون و الثالثالفصل 
 
  

 

 

 



 

 

   اإلكتواري المعينالقواعد المنظمة ألعمال  
 

   ( 44)  :المادة  

 

 واجبات الوظيفة 

يقوم الخبير اإلكتواري المعين بمالهام والواجبات المنصوص عليها في المادة العشرون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شـركات  
عادة التأمين الصادرة عن المؤسسة.   التأمين وبما يتوافق مع متطلبات الالئحة التنظيمية لمعمال اإلكتوارية لشركات التأمين وا 

 

  -على سبيل المثال ال الحصر  –الخبير اإلكتواري مهام وواجبات 

 الحصول على جميع المعلومات الالزمة من اإلكتواري المعين السابق.  (أ )

 دراسة الوضع المالي للشركة.  (ب )

 تقييم كفاية رأس المال للشركة.  (ج )

 تقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.  (د )

ار والتـــأمين الصـــحي وتـــأمين المركبـــات مـــع إبـــداء التوصـــيات حيـــال كفايـــة تســـعير منتجـــات تـــأمين الحمايـــة واإلدخـــ (ه )
 معدالت األقساط لفئات التأمين العام األخرى من المنتجات. 

 تحديد المخصصات الفنية للشركة والتوصية بشأنها.  (و )

يـــة المناســـبة التنســـيق مـــع المســـؤولين فـــي إدارة المخـــاطر فـــي الشـــركة لتقـــدير تـــأ ير المخـــاطر الجوهريـــة ولتحديـــد ا ل (ز )
 للتخفيف من أثارها. 

تقيـــيم كفايـــة ترتيبـــات إعـــادة التـــأمين إعـــادة التـــأمين والمســـتويات المالئمـــة لالحتفـــاط بالمخـــاطر والتوصـــية بمســـتوى  (ح )
 االحتفاظ األمثل. 

تقديم التوصيات لمجلس إدارة الشركة بشأن سياسة الشركة االستثمارية مع مراعات طبيعة وتوقيت االلتزامات تجـاه  (ط )
 املي وثائق التأمين وتوافر األصول المناسبة. ح

 تحديد الفائض أو العجز للشركة بشكل عام.  (ي )

 إعداد التقارير المناسبة وفقًا للنماذج المالية المطلوبة من المؤسسة.  (ك )

 مراجعة أدلة االكتتاب الخاصة بالشركة.  (ل )

بداء توصياته عليها.  (م )  اإلطالع على السياسة اإلستثمارية للشركة وا 

 وصيات إكتوارية آخرى. أي ت (ن )
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ميثاق قطاع الموارد البشرية –والعشرون  الرابعالفصل 
 

 
 

 



 

 

 

  القواعد المنظمة ألعمال قطاع الموارد البشرية  
 

   ( 45)  :المادة  

 

 المرجعية النظامية لمدير القطاع

 تكون مرجعية مدير الموارد البشرية للرئيس التنفيذي. (أ )

 وواجبات الوظيفةمهام 

 وضع األهداف االستراتيجية الخاصة باإلدارة ضمن االستراتيجية العامة للشركة . (أ )
 إعداد المبادرات الخاصة باإلدارة والمرتبطة باألهداف االستراتيجية للشركة وخطوات تنفيذها. (ب )

تحقــــق األهــــداف  اإلشــــراف علــــى أعمــــال إدارة المــــوارد البشــــرية فــــي الشــــركة ووضــــع السياســــات واإلجــــراءات التــــي (ج )
 الموضوعة.

التخطيط الحتياجات الشركة من القوى العاملة وتنسيق عمليات التوظيـف للقطاعـات واإلدارات والفـروع فـي الشـركة  (د )
 من خالل استقطاب الكفاءات المؤهلة.

عتماد الميثاق األخالقي للعمل في الشـركة ونشـر اإللتـزام بالميثـاق األخالقـي و قيـاس مـدى  (ه ) اإلشراف على تطوير وا 
 اإللتزام به. 

اإلشراف على تحديد االحتياجات التدريبية لموظفي الشركة وتحديد البرامل التدريبيـة المناسـبة لكـل موظـف ومتابعـة  (و )
 .عملية التدريب وتخصيص ميزانية التدريب

اإلشراف على تطبيق السياسات واإلجـراءات المتعلقـة بـالموارد البشـرية والئحـة تنظـيم العمـل ومتابعـة مـا يصـدر مـن  (ز )
 لوائح أو تعليمات من وزارة العمل .

 اإلشراف على وضع وتطبيق برامل إدارة وتقييم األداء في الشركة . (ح )
دارة شئونهم المعتمد (ط ) ة سواء ما يتعلق بنظام العمل أو سياسات الموارد تسهيل إجراءات ومعامالت موظفي الشركة وا 

 البشرية. 
صدار التقارير الدورية . (ي ) دارة البرنامل ا لي لشؤون الموظفين وا   اإلشراف على تحديث وا 

 خطط االحالل : وضع تنفيذ ومتابعة وتقارير (ك )
دراج اإلشراف على تنفيذ برنامل الرواتـب والمزايـا والبـدالت وفقـا لعقـود العمـل ، خـارج الـدو  (ل ) ام ، مكافـأت المـوظفين وا 

 كافة الموظفين بنظام التأمينات االجتماعية .
 إصدار التعاميم والقرارات اإلدارية الداخلية ومتابعة وصول تلك القرارات والتعاميم لجميع الجهات ذات العالقة.  (م )



 

 

 ف ذلك تنفيذ القرارات اإلدارية المتعلقة بالموظفين من عالوت ،ترقيات إجراءات تأديبية وخال (ن )
 اإلشراف على تسهيل إجراءات ومعامالت موظفي الشركة والمتعلقة بشئون الموظفين االتصاالت اإلدارية. (س )
 اإلشراف على تأمين المعالجة الطبية للعاملين في الشركة وفق السياسات واإلجراءات المعتمدة . (ع )
 القة مع مكتب العمل والعمال . اإلشراف على استصدار تأشيرات العمل والزيارة ونقل الكفاالت وتنظيم الع (ف )
نصــراف مــن خــالل نظــام يكفــل مراقبــة  (ص ) اإلشــراف علــى تنفيــذ إجــراءات الرقابــة علــى الــدوام الرســمي مــن حضــور وا 

 الحضور واإلنصراف .
 اإلشراف على وضع البرنامل الزمني لإلجازات بالتنسيق مع القطاعات واإلدارات المعنية ومراقبتها. (ق )
 ءات المتعلقة بإنتدابات الموظفين في رحالت العمل .اإلشراف على كافة اإلجرا (ر )
 اإلشراف على إعداد تصفية مستحقات إنتهاء الخدمات للموظفين. (ش )
 العمل على حل المشاكل الخاصة بالموظفين في الشركة والرد على استفسارات الموظفين . (ت )
 رفع التقارير الدورية عن سير العمل في اإلدارة إلى الرئيس  (ث )
 األعمال التي يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تتعلق بطبيعة عمله.القيام بجميع  (خ )

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثيقة اإللتزام األخالقي –والعشرون  الخامسالفصل 

 

 

 



 

 

 

  وثيقة اإللتزام األخالقي لمجلس اإلدارة واللجان 
 

   ( 46)  :المادة  

 

العليـــا التـــي تنتهجهـــا وتلتـــزم بهـــا دائمـــًا، حيـــث تعتبـــر الشـــركة أن الســـلوك تعتـــز الشـــركة وتفتخـــر بمنهجهـــا األخالقـــي ومثلهـــا 
األخالقي هو من أهم مقومات النجاح ومصدر ثقة ا خرين وتشمل هذه الوثيقة كافة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة 

أمين العربية التعاونية، وفيما يلي عنة، وتسمى وثيقة اإللتزام األخالقي ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان في شركة الت
 بعض الموجهات األساسية ألخالقيات الشركة والتي ينبغي على كل عضو مراعاتها:

 االستقامة والنزاهة  .1

يــدرك أعضــاء المجلــس واللجــان أهميــة واجــبهم فــي الوفــاء بــالتزامهم فــي حفــظ وزيــادة األصــول التــي إئتمنــتهم عليـــها  
الشــركة، وهــذا يعنــي بــأن هــؤالء األعضــاء ملتــزمين بشــكل كامــل بميثــاق األخــالق الخــاص بالشــركة والمحافظـــة علــى 

 ق بمصالح الشركة والمساهمين. السلوك المهني والشريف والصادق وهم دائما على حذر فيما يتعل

 القواعد واإلجراءات  .2

إن األنظمـــة القواعـــد واإلجـــراءات وضـــعت ليـــتم احترامهـــا ومراعاتهـــا ولـــيس للتقييـــد، ولكـــن لوضـــع معـــايير للتصـــرفات  
والســلوكيات المهنيــة والتعقــل واالحتــراس فــي عمليــة اتخــاذ القـــرارات بغــرض تقلــيص المخــاطر وهــذه األنظمــة والقواعــد 

عـادة النظر بهـا بشكل دائم بغرض تحسينها وتعزيز فعاليتها.وا  إلجراءات يجب مراجعتهـا وا 

 المعرفة  .3

إن المعرفــة أساســية لزيـــادة عوائــد االســـتثمار للشــركة فــي ظـــل اقتصــاد عـــالمي متغيــر بشــكل مســـتمر، إن كــل عضـــو  
وجهــات الســوق فــي مجــاالت عمــل مســئول بــأن يكــون دائــم اإلطــالع والمعرفــة وبــأن يزيــد معرفتــه فــي تخصصــه عــن ت

الشــركة، وأن الشــركة ســوف تـــزود األعضــاء بــاألدوات والوســائل التــي تتــيح لهــم اكتســاب المعرفــة مــن خــالل التــدريب 
 والمصادر المالئمة والصحيحة الستنباط المعلومات.

 الجد واالجتهاد  .4



 

 

يمكن التنبـؤ بنتائجها، فإنه من الواجـب تحديـد وفهـم بالرغم من أن القرارات اإلستثمارية وخالفها التي سيتم إتخاذها ال  
الدوافع والمخاطر والمحركـات المرتبطـة بـأي قـرار أو اسـتثمار يـتم إتخـاذة بغـرض تخفـيض المخـاطر مـن خـالل إجـراء 

 التحاليل المتأنيـة وتدقيـق المعلومات.

 التواصل والعمل ضمن فريق واحد  .5

لمعلومات واإلبتعاد عن الخالفات الشخصية هي أمـور أساسـية فـي الحفـاظ إن العمل ضمن فريق والتعاون ومشاركة ا 
علـــى شـــركة متماســـكة وعلـــى حفـــز اإلبـــداع واإلنتاجيـــة والربحيـــة، وأن بيئـــة ال تتصـــف بهـــذا الصـــفات ســـوف تضـــعف 

 الشركة.

 التوجيه واإلرشاد والقيادة  .6

العالية والتطوير والتحفيز والتميز في تقديم إن الشركة سوف تعمل على خلق بيئة عمل صحية تشجع على اإلنتاجية  
 الخدمات من خالل توفير التوجيه واإلرشاد والقيادة لإلدارة التنفيذية في الشركة.

 الملكية الفكرية  .7

تعتبر أنظمة الشركة ومواثيقها ومستنداتها وبرامجها وبياناتها ملكًا للشركة، ال يجوز نقلها لجهات أخرى خـارج الشـركة  
 وجب موافقة خطية من رئيس المجلس ولضرورات المصلحة العامة للشركة.إال بم

 سياسة الشركة تجاه المّطلعين على أوضاعها الداخلية  .8

يجــب علــى األعضــاء عــدم اســتخدام المعلومــات والبيانــات الخاصــة بالشــركة )مثــل نتــائل أدائهــا المــالي، القــرارات التــي  
 نفعتهم الخاصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.سيتم صدورها وخطة العمل المستقبلية( لم

 المحافظة على السرية:  .9

يجب على األعضاء المحافظة على سرية المناقشات والبيانات الخاصة بالشركة وعدم إطالع الغير عليها إال  
 للجهات ذات العالقة ولمصلحة الشركة. 

 قبول الهدايا:  .11

يراعــي األعضــاء عنــد قبــولهم الهــدايا التــي تقــدم لهــم )ماليــة أو خدميــة( أثنــاء فتــرة عضــويتهم مــن قبــل مؤسســات تقــوم  



 

 

بأعمال لصالح الشركة، مدى تأثير ذلك على قراراتهم فيما يتعلق بمصلحة الشـركة، وفـي حالـة قبـول مثـل هـذه الهـدايا 
 يجب إطالع مجلس إدارة الشركة عليها.

 :توظيف األقارب  .11

 يمتنع العضو عن استخدام نفوذه لفرض توظيف أحد من أقاربه في الجهاز االداري في الشركة. 

 التضارب في المصالح:  .12

 يمتنع العضو عن ممارسة أي نشاط قد يؤدي للتضارب في المصالح بينة وبين الشركة. 

 التعامل مع جهات ومؤسسات ذات عالقة بالعضو:  .13

عنــد تعامــل الشــركة مــع أي منشــأة أو أي طــرف خــارجي يكــون للعضــو مصــلحة فيهــا أوألحــد أقاربــه، يتوقــع مــن هــذا  
العضــو االمتنــاع عــن المشــاركة فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات وتحديــد الخيــارات الخاصــة بهــذه المنشــأة، وفــي مثــل هــذه 

 العضو قبل عملية اتخاذ القرارات. الحاالت يجب تحديد طبيعة العالقة كما يجب اإلفصاح عن مصلحة هذا 

 حماية السجالت وملفات األفراد الشخصية وسريتها:  .14

علــى العضـــو الـــذي تســـمح لـــه عضــويته بـــاالطالع علـــى بيانـــات ومعلومـــات عــن العمـــالء والمـــوردين وشـــركات إعـــادة  
مـع هـذه البيانـات والملفـات التأمين أو الملفات الشخصية لمـوظفي الشـركة المحافظـة علـى السـرية التامـة عنـد التعامـل 

 وضرورة استعمالها فقط لمغراض الخاصة بالعمل وداخل الشركة أو المجلس.

 ثقافة الشركة و قيمها:  .15

 بصفة عامة يتوقع من األعضاء االلتزام بثقافة وقيم الشركة ورسالتها . 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

  وثيقة اإللتزام األخالقي للعاملين في الشركة 

 

   ( 47)  :المادة  

 

تسمى هـذه الوثيقـة وثيقـة قواعـد وأخالقيـات السـلوك الـوظيفي للعـاملين فـي شـركة التـأمين العربيـة التعاونيـة، ويعمـل بهـا  .1
 .اعتبارًا من تاريخ إقرارها من الشركة

 تسري أحكام هذه الوثيقة على جميع الموظفين في الشركة.   .2

مـن هـذا  قة يتعهـد بـااللتزام بهـا، ويـتم االحتفـاظ بنسـخةمباشرته العمل توقيع هذه الوثي يجب على كل موظف جديد وقبل   .3
 .التعهد في ملفه الوظيفي

والمســاواة، وعلــى تكــافؤ الفــرص، والشــفافية، والمســاءلة، والنزاهــة، المهنيــة،  ترتكــز هــذه الوثيقــة علــى أســس العدالــة   .4
ــزام  ؤولية،واالنتمــاء للشــركة واإلصــرار علــى تحقيــق رســالتها وأهــدافها، وتحمــل المســ والحياديــة، وعلــى الموظــف االلت
 بأحكامها.

والعقوبات التأديبيـة وفقـًا لظنظمـة المعمـول بهـا فـي  أي مخالفة ألحكام هذه الوثيقة تستوجب المساءلة واتخاذ اإلجراءات   .5
 .الشركة

 :تهدف هذه الوثيقة إلى ما يلي .6

ومبــادأ أساســية  داب الوظيفــة فــي الشــركة، وقــيم وثقافــة مهنيــة عاليــة لــدى  إرســاء معــايير أخالقيــة، وقواعــد   .6-1
 الموظفين في الشركة. 

الجيــدة الرشــيدة، وذلــك مــن خــالل توعيــة  تعزيـز االلتــزام بهــذه المعــايير والقواعــد والقــيم، وترسـيخ أســس الممارســات .6-2
ذاتي التي تحكم سـير العمـل فـي الشـركة األخالقيات الوظيفية السليمة وأطر االنضباط ال الموظفين وتوجيههم نحو

ومســؤولياتهم الوظيفيــة ودورهــم فــي  والمنســجمة مــع القــوانين واألنظمــة الســارية، وكــذلك مــن خــالل بيــان واجبــاتهم
 تعزيز مصداقية الشركة.

ل تعزيــز ثقــة العمــالء ومتلقــي الخــدمات بعمــل الشــركة، وزيــادة االحتــرام والتقــدير لــدورها فــي تــوفير الخــدمات بأفضــ  .6-3
 .الطرق الممكنة

 : -الموظف اإللتزام بما يلي  على -واجبات الموظف ومسؤولياته العامة  .7

ــًا األمانــة   .7-1 والنزاهــة والدقــة والمهنيــة والتجــرد وبأقصــى  أداء واجبــات وظيفتــه ومهامهــا الموكلــة إليــه بنشــاط متوخي
 إمكانياته.

 .ون سواهاالعمل على خدمة أهداف وغايات الشركة وتحقيق المصلحة العامة د .7-2

 .بالقوانين واألنظمة النافذة وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال الحرص على اإللمام   .7-3

 .يتعلق بواجباته الرسمية تكريس أوقات الدوام الرسمي للقيام بمهام وواجبات وظيفته، وعدم القيام بأي نشاط ال   .7-4



 

 

الطــالع علــى آخــر المســتجدات فــي مجــال عملــه وعمــل وا الســعي الــدائم لتحســين أدائــه وتطــوير قدراتــه المهنيــة   .7-5
 بتقــديم المقترحــات التــي مــن شــأنها تحســين أســاليب العمــل ورفــع مســتوى األداء فــي الشــركة، الشــركة، والقيــام

 .والمساعدة في توفير بيئة عمل آمنة وصحية

تنــاع عــن اإلســاءة إلــى أو أعمــال تنتهــك ا داب والســلوك القــويم، واالم االمتنــاع عــن أي تصــرفات أو ممارســات   .7-6
  .معتقدات ا خرين الدينية وخالفها داخل أو خارج الشركة أو التحريض ضدها

وتقديم المعلومات والـرد  إجراءات الرقابة التحقيق التي تقوم بها الجهات المختصة بجميع الوسائل الممكنة تسهيل   .7-7
قيق، وذلك وفقًا للقوانين واألنظمة المرعيـة فـي على االستفسارات التي بحوزته للمسؤولين عن مهمات الرقابة والتح

 .الشركة

 تحريض الغير عليه، واالمتناع عن تنظيم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو عدم اإلضراب عن العمل أو   .7-8

 .الشركةاإلتباع والمعتمدة في  االشتراك في تنظيمها مهما كانت األسباب والدوافع، وااللتزام بطرق التظلم الواجبة

 .للقوانين واألنظمة المرعية دون تأخير اإليفاء بكل المستحقات المالية المترتبة عليه للشركة وفقاً  .7-9

 : -الموظف اإللتزام بما يلي  على - اآلخرين التعامل مع   .8

والتعامـل معهـم بـإحترام ولباقـة وكياسـة وحياديـة وتجـرد وموضـوعية  احترام حقوق ومصـالح ا خـرين دون إسـتثناء، .8-1
االجتمـاعي أو  أسـاس العـرق أو النـوع االجتمـاعي أو المعتقـدات الدينيـة أو السياسـية أو الوضـع دون تمييـز علـى

  .السن أو الوضع الجسماني أو أي شكل من أشكال التمييز

اكتسـاب ثقــة األطـراف التـي يتعامـل معهــا سـواء داخـل الشـركة أو خارجهــا مـن خـالل نزاهتـه وتجاوبــه  السـعي إلـى .8-2
 .مع القوانين واألنظمة والتعليمات المرعية سليم في كل أعماله بما يتوافقوسلوكه ال

والدقــة المطلوبــة وضــمن حــدود االختصــاص، واإلجابــة علــى اإلستفســارات  إنجــاز المعــامالت المطلوبــة بالســرعة .8-3
 بدقة وموضوعية وسرعة . والشكاوى من األطراف التي يتعامل معها بحكم طبيعة عملة

الشـركة بدقـة وسـرعة دون خـداع أو  المطلوبة لمطراف ذات العالقة والمتعلقة بأعمال ونشـاطاتتوفير المعلومات  .8-4
  .تضليل وفقًا للتعليمات واإلجراءات المعتمدة

 .لهم إعطاء أولوية العناية والرعاية لذوي االحتياجات الخاصة وتقديم العون والمساعدة .8-5

معهـــم بســـرية تامـــة ووفقـــًا للقـــوانين  بـــاألفراد الـــذين يتعامـــلالتعامـــل مـــع الوثـــائق والمعلومـــات الشخصـــية المتعلقـــة  .8-6
  .لغايات شخصية واألنظمة المعمول بها، وعدم إستغالل هذه المعلومات

 االمتناع عن أي عمل يؤثر سلبًا على ثقة ا خرين بالشركة. .8-7

 : -الموظف اإللتزام بما يلي  على -في مجال التعامل مع رؤسائه  .9

ذا كانــت تلــك األوامــرأوامــر رؤســ التقيــد بتنفيــذ .9-1 والتعليمــات  ائه وتوجيهــاتهم وتعليمــاتهم وفــق التسلســل اإلداري، وا 
الحاصـــلة، وال يلتـــزم بتنفيـــذ هـــذه األوامـــر  مخالفـــة لمنظمـــة فعلـــى الموظـــف أن يعلـــم رئيســـه خطيـــًا إلـــى المخالفـــة

 والتعليمات إال إذا أكدها رئيسه خطيًا.



 

 

 ب أي معاملة تفضيلية عبر أساليب التملق أو الخداع أو من خاللبإحترام وعدم محاولة كس التعامل مع رؤسائه .9-2

 .الواسطة والمحسوبية

متعلقة بعمله بهـدف التـأثير علـى القـرارات المتخـذة،  عدم خداع أو تضليل رؤسائه، واالمتناع عن إخفاء معلومات .9-3
رة التي يمتلكها بكل موضوعية يتعاون مع رؤسائه وتزويدهم بالرأي والمشورة والخب أو إعاقة سير العمل، وعليه أن

 .وأن يضع بتصرفهم المعلومات التي بحوزته لما فيه مصلحة العمل وصدق،

 .أي تجاوز أو مخالفة أو صعوبات يواجهها في مجال العمل إعالم رئيسه عن .9-4

 انالجديد وبشكل كامل ودقيق على المواضيع والوثائق بمـا فـي ذلـك األمـور العالقـة، لضـم إطالع رئيسه المباشر .9-5

  .استمرارية العمل

  :-الموظف اإللتزام بما يلي  على -في مجال التعامل مع الزمالء  .11

دون تمييـز، والحـرص  التعامل باحترام ولباقة وصـدق مـع زمالئـه، والمحافظـة علـى عالقـات سـليمة ووديـة معهـم،   .11-1
 .بقصد اإلساءةعلى إحترام خصوصياتهم واالمتناع عن إستغالل أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة 

وموضـوعية عاليـة وتقـديم المسـاعدة لهـم حيثمـا أمكـن لحـل المشـكالت  التعاون مع زمالئه ومشاركتهم آراءه بمهنية .11-2
 العمل، والحرص على نشر االتجاهات االيجابية بين الزمالء للمساعدة في االرتقاء بأداء التي تواجههم في مجال

 .لمؤسسية السليمة في الشركة العمل وتحسين بيئة العمل وتجذير الثقافة ا

والسـلوك القـويم، والتـزام الرجـل  االمتناع عن أية تصرفات أو ممارسات أو أعمال ال أخالقية تنتهك ا داب العامـة .11-3
 .باحترام المرأة كزميلة، وشريكة في العمل

 : -الموظف اإللتزام بما يلي  على -في مجال التعامل مع مرؤوسيه  .11

وتحفيـزهم علـى تحسـين أدائهـم، وأن يكـون قـدوة حسـنة لمرؤوسـيه بالعمـل علـى  اعدتهمتنميـة قـدرات مرؤوسـيه ومسـ .11-1
 .بالقوانين واألنظمة والتعليمات النافذة االلتزام

إلــى مرؤوســيه وتشــجيعهم علــى زيــادة تبــادل المعلومــات ونقــل المعرفــة فيمــا  نقــل المعرفــة والخبــرات التــي أكتســبها .11-2
 .بينهم

لتـوفير فـرص التـدريب  عن أعمالهم، وتقييم أدائهـم بموضـوعية وتجـرد والسـعي األشراف على مرؤوسيه ومساءلتهم .11-3
  .والتطوير لهم وفقًا لمنظمة والتعليمات المعتمدة ذات العالقة

 .تفضيلية رفض أية ضغوطات من طرف ثالث تؤدي إلى التعامل مع المرؤوس معاملة .11-4

 .تمييز ة أواحترام حقوق مرؤوسيه والتعاون معهم بمهنية عالية دون محابا .11-5

من مرؤوسه بأن أوامره أو توجيهاته التي  االلتزام بأن تكون التوجيهات لمرؤوسيه خطية في حالة تلقي مالحظة خطية .12
 .بها أصدرها مخالفة لظنظمة المعمول

 : -الموظف اإللتزام بما يلي  على -الحفاظ على السرية وآليات اإلفصاح عن المعلومات 



 

 

والمستندات التي حصل أو اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفتـه سـواء  المعلومات الرسمية والوثائقعدم اإلفشاء للغير  .12-1
أن تظل مكتومة  شفويًا أو الكترونيًا، وصدر بشأن سريتها تعليمات أو قرارات خاصة، أو يجب كان ذلك كتابيًا أو

  .الشركة بذلك بطبيعتها، حتى بعد إنتهاء مدة خدمته، إال إذا حصل على موافقة خطية من

بمواضــيع مــا زالــت قيــد الدراســة أو المداولــة لــدى  االمتنــاع عــن اإلدالء بــأي تعليــق أو تصــريح أو مداخلــة تتعلــق .12-2
 .الشركة والتي يكون قد إطلع عليها بحكم وظيفته

بمعلومــات يحظــر القــانون  الشــركة فــي حــال طلبــه للشــهادة فــي المحـاكم المختصــة، إال إذا تعلقــت الشــهادة إعـالم .12-3
 .بها فشاءها وبشكل يتفق مع القوانين واألنظمة المعمولإ

 .عنها بحكم وظيفته اإلفصاح بشكل كامل ودقيق عن كل المعلومات الرسمية التي تستوجب اإلفصاح .12-4

 : -الموظف اإللتزام بما يلي  على -األخرى قبول أو طلب الهدايا واالمتيازات والفوائد .13

كانـت، سـواء كانـت مباشـرة أو بالواسـطة،  أي فوائـد أخـرى مـن أي نـوععدم قبول أو طلب أي هدايا أو ضـيافة أو  .13-1
موضوعيته فـي تنفيـذ مهامـه الوظيفيـة أو مـن شـأنها أن تـؤثر علـى  قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على

 .لاللتزام بشيء ما لقاء قبولها قراراته، أو قد تضطره

لهـدايا أو الضـيافة أو الفوائـد األخـرى التـي ال تنطبـق عليهـا ا عندما يكـون الموظـف فـي حالـة ال يمكنـه فيهـا رفـض   .13-2
بنفــع جيــد علــى  الفقــرة الســابقة، أو عنــدما يعتقــد أن قبــول أنــواع معينــة مــن الضــيافة ســيعود الحــاالت الــواردة فــي

المباشـر إعـالم الموظـف خطيـًا مـا إذا  المؤسسة، على الموظف إعالم رئيسـه المباشـر بـذلك خطيـًا، وعلـى الـرئيس
األخـرى أو االحتفـاظ بهـا مـن قبـل الشـركة، أو التبـرع بهـا لمؤسسـة  ن يجـب رفـض الهـدايا أو الضـيافة أو الفوائـدكا

 .أو االحتفاظ بها من قبل الموظف المعني خيرية، أو التصرف بها

 مـادةتقوم الشـركة بفـتح سـجل خـاص بالهـدايا المقدمـة للـدائرة تسـجل فيـه الهـدايا الـواردة فـي الفقـرة )ب( مـن هـذه ال .13-3

االحتفــاظ بهــا مــن قبــل  وكيفيــة التعامــل معهــا ســواء كانــت مــن خــالل االحتفــاظ بهــا فــي الشــركة أو التبــرع بهــا أو
 .الموظف

 : -الموظف اإللتزام بما يلي  على -تضارب المصالح  .14

أو ظـاهري أو محتمـل بـين مصـالحه  االمتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى نشـوء تضـارب حقيقـي  .14-1
 .جهة أخرى شخصية من جهة وبين مسؤولياته ومهامه الوظيفية منال

والمتجـرد لمهامـه، أو يمكـن أن يـؤدي إلـى معاملـة  االمتناع عن القيام بأي نشاط ال يتناسب مع أدائـه الموضـوعي .14-2
في تعامالتهم مع الشركة، أو يسيء لسمعة الشركة أو يعـرض عالقتهـا  تفضيلية ألشخاص طبيعيين أو اعتباريين

 .للخطر

إعــالم رئيســه المباشــر خطيــًا وبشــكل فــوري فــي حــال تضــارب مصــالحه مــع الشــركة، أو إذا نشــأ التضــارب بـــين  .14-3
أو تعرض الموظف إلى ضغوط تتعارض مع مهامه وواجباتـة، أو  المصلحة الشخصية والمصلحة العامة للشركة،

العالقــة وكيفيــة التضــارب، وعلــى التــي يجــب أن يتعامــل بهــا، مــع إيضــاح طبيعــة  تثيــر شــكوكًا حــول الموضــوعية



 

 

عنـد  المباشـر إتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لـذلك، وفـي جميـع األحـوال يجـب مراعـاة المصـلحة العامـة للشـركة الـرئيس
  .معالجة هذا التعارض

للحصول على مكاسب مالية أو أي شيء ذي قيمة لمصـلحة  عدم استخدام وظيفته بصورة مباشرة أو غير مباشرة .14-4
  .عالقة بها بعائلته، أو لعائلتهخاصة به أو 

لمهامــه الرســمية وبعــد انتهــاء عملــه فــي  عــدم اســتغالل أو توظيــف المعلومــات التــي يحصــل عليهــا أثنــاء تأديتــه .14-5
لغيــره بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، أو لإلســاءة إلــى الغيــر،  الشــركة، كوســيلة لتحقيــق منــافع شخصــية لنفســه أو

 .امتياز غير عادل أو غير معقول ألطراف أخرى تتعامل معها الشركة إلعطاء وعدم القيام بإفشاء معلومات

والتفـاويض الالزمـة وفقـًا للقـوانين واألنظمـة المرعيـة ذات العالقـة، فـي حالـة رغبتـه  يجب الحصول علـى الموافقـات .14-6
س ويجــوز للــرئي االشــتراك فــي عمليــة جمــع التبرعــات أو الجــوائز أو المســاهمات العينيــة لمؤسســات خيريــة، فــي

يرى أنـه سـيترتب عليهـا نشـوء تضـارب  المباشر الطلب من الموظف تقليص األنشطة أو تعديلها أو إنهائها عندما
 .حقيقي أو ظاهري أو محتمل في المصالح

 .قرارات الشركة إقامة عالقات وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قراراته أو تفادي .14-7

كـان لهـا تعـامالت رسـمية هامـة مـع الشـركة  سنتين من تاريخ تركه للعمل، في أية منشـأةعدم قبول وظيفة، خالل  .14-8
الشركة، كما ال يسمح له بعد ترك الوظيفة تقديم نصـائح لعمـالء هـذه  التي عمل بها إال بموجب موافقة خطية من

 .ت وسياسات الشركة على معلومات غير متاحة لآلخرين عن الشركة فيما يتعلق بإستراتيجيا المنشآت اعتماداً 

 .الواردة في هذه النقطة على الرئيس المباشر إعالم الموظف الذي ينوي ترك العمل بااللتزامات .14-9

 : -الموظف اإللتزام بما يلي  على -والتنافسية والعدالة  االستحقاق والجدارة .15

 أو مكافآتهم أو تقييمهم أو نقلهمإتخاذ اإلجراءات ذات العالقة باختيار أو تعيين الموظفين أو ترفيعهم أو تدريبهم  .15-1

وبمنـأى عـن أيـة اعتبـارات  أو انتدابهم أو إعـارتهم أو بـأي مـن األمـور المتعلقـة بأعمـالهم، بشـفافية ونزاهـة مطلقـة،
تمييــز مبنــي علــى النــوع االجتمــاعي أو العــرق أو  ذات صــلة بالقرابــة أو الصــداقة أو بالمفــاهيم النفعيــة، ودون أي

جـــراءات العمـــل  تبـــاع أســـس االســـتحقاقالعمـــر أو الـــدين، وبإ والجـــدارة والتنافســـية، والتقيـــد التـــام بالصـــالحيات وا 
 .المعتمدة

يطلـع عليهـا خـالل عملـه  إبالغ الرئيس المباشر خطيًا عن أي تجاوز للقـوانين واألنظمـة والتعليمـات المرعيـة التـي .15-2
به ذلــك، وعلــى الــرئيس المباشــر التحقــق مــن صــحة فــي مجــال االختيــار والتعيــين والترفيــع والتــدريب وتقيــيم األداء ومــا شــا

 مــع الجهــات المعنيــة لضــمان تصــويب الوضــع وفقــًا للقــوانين واألنظمــة واإلجــراءات الــبالغ واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة

 .المتعمدة

معاملــة تفضــيلية ألي شــخص مــن خــالل  االمتنــاع نهائيــًا، ســواًء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، عــن القيــام بــأي .15-3
 .والمحسوبية الواسطة

 : -الموظف اإللتزام بما يلي  على - وممتلكاتها المحافظة على أموال ومصالح الشركة .16



 

 

 ومصالح الشركة وممتلكاتها وعدم التفريط بأي حق من حقوقهـا وتبليـغ رئيسـه المباشـر عـن المحافظة على أموال .16-1

  .العامة يضر بالمصلحةأي تجاوز على مصلحة أو أموال أو ممتلكات الشركة وعن أي إهمال أو تصرف 

سـلع أو خـدمات لمنفعتـه  عدم استخدام ممتلكات الشركة وعالقاتها للحصول على مكاسب خاصـة أو للتـرويل عـن .16-2
 .الشخصية أو منفعة طرف ثالث

 :بجهاز حاسوب مراعاة ما يلي على الموظف الذي يتم تزويده .16-3

 .الخاص به إتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للحفاظ على الحاسوب .16-3-1

  عدم تنزيل البرامل على الجهاز إال بعد مراجعة إدارة تقنية المعلومات في الشركة. .16-3-2

 .التأكد من إطفاء الجهاز قبل مغادرة مكان العمل .16-3-3

علـى ســرية المعلومـات الموجــودة علــى الجهـاز الخــاص بـه مــن خــالل اسـتعمال كلمــة الســر  المحافظـة .16-3-4
 .به وعدم إفشائها للغير الخاصة

 . والبرامل الترفيهية ألغراض التسلية وعدم تنزيل األلعابعدم استخدام الجهاز  .16-3-5

 .معلومات منها عدم الدخول إلى أجهزة ا خرين ومحاولة الحصول على .16-3-6

 .مصلحة العمل استخدام الجهاز لغايات تطوير المهارات والقدرات وبما يتالءم مع  .16-3-7

 .عدم استخدام الجهاز إلنجاز أعماله الشخصية .16-3-8

 .ما أمكن الطابعات ترشيد استخدام .16-3-9

 :إلى شبكة االنترنت مراعاة ما يلي على الموظف الذي تتوفر لديه إمكانية الوصول .16-4

ذلك غايات تطوير القدرات والمهارات ذات العالقة بطبيعة  االلتزام باستخدامها ألغراض العمل بما في .16-4-1
  .العمل عمله وبما يصب في مصلحة

 .ومراعاة شروط ترخيص استخدامها لملفات والبراملااللتزام بشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية ل  .16-4-2

 .لدى مالحظة أية أمور غير طبيعية خالل استخدام االنترنت استشارة إدارة تقنية المعلومات فوراً  .16-4-3

والصور التي تحتوي على مواد غير أخالقية، أو عنصرية، أو تحتوي على آراء  عدم تنزيل النصوص .16-4-4
 .الكراهية، أو أية أنشطة غير قانونيةمتطرفة، أو تحرض على العنف و  سياسية

مثل  الملفات التي ال تتعلق بطبيعة عمله مباشرة كملفات الفيديو وملفات الوسائط المتعددة، عدم تنزيل .16-4-5
 .األفالم أو األغاني، أو الموسيقى وما شابه ذلك

 واالنترنت لمحاولة الدخول والتسلل إلى أجهزة وشبكات أخرى.  عدم استخدام الجهاز .16-4-6

 .إلرسال مواد سرية، أو سياسية، أو تحتوي على تهديد ومضايقة لآلخرين استخدام االنترنت عدم .16-4-7

 :الموظف الذي يخصص له عنوان بريد الكتروني مراعاة ما يلي على .16-5

االلكترونـــي إلنشــاء وتوزيــع الرســائل التـــي تحتــوي علــى مــواد دعائيـــة، أو  عــدم اســتخدام البريــد .16-5-1
 تي تتضمن آراء سياسية متطرفة أو تعليقات عنصرية حول المعتقداتأخالقية، أو تلك ال شخصية، أو ال



 

 

رسالة من أي موظـف  والممارسات الدينية أو النوع االجتماعي، أو العمر، أو العرق، وفي حال ورود أية
 .بهذا الخصوص يجب إبالغ إدارة تقنية المعلومات مباشرة

ملفات األفالم والصور ذات  أو الصور أو عدم إعادة إرسال الرسائل التي تصله وتحتوي على النكات .16-5-2
 .الحجم الكبير

والتـي قـد تحتـوي علـى فيروسـات أو ملفـات قـد يشـتبه بأنهـا فيروسـات،  عدم إعادة إرسال الرسـائل الـواردة  .16-5-3
 االستعانة إدارة تقنية المعلومات . ويجب في هذه الحالة

الرسائل التي تصل إلـى أي موظـف أو األخذ بعين االعتبار بأنه ليس هنالك أية خصوصية فيما يتعلق ب .16-5-4
نظـام البريـد االلكترونـي. ويجـوز الرقابـة علـى البريـد االلكترونـي ألي موظـف مـن  التـي يرسـلها مـن خـالل

 .موظفين مصرح لهم دون إخطار مسبق قبل

متوقعـة، حتـى لـو كانـت الرسـالة مـن شـخص معـروف  عدم فتح أية رسائل واردة غير معروفـة أو غيـر .16-5-5
 .ملفات مرفقة يشك في مصدرها ذلك عدم فتح أو تنزيل أيةلدى الموظف وك

  .والمهارات وفقًا لمتطلبات العمل استخدام البريد االلكتروني لتطوير القدرات .16-5-6

 : -على الشركة مراعاة ما يلي  –حقوق الموظف  .17

 .ومسؤولياته وما يتوقع منه من إنجاز أن تحدد بوضوح مهام الموظف .17-1

بأوضــاعه الوظيفيــة علــى أســاس االســتحقاق والجــدارة والتنافســية وتكــافؤ  يتعلــق التعامــل مــع الموظــف فــي كــل مــا .17-2
 .الفرص

 .تؤمن ظروف عمل جيدة وآمنة، وتضمن عدم ممارسة أي تمييز بحقه في موقع العمل أن .17-3

أن توفر فرص التدريب المناسب والمستمر لتحسين فـرص تقدمـه ومسـاره الـوظيفي وفقـًا ألحكـام األنظمـة المعتمـدة   .17-4
 .مقتضى الحال وحسب

 الوثيقة. تضمن له حرية الرأي والتعبير في إطار النصوص القانونية ووفق أحكام هذه أن  .17-5

 .ألحكام النظام أن تكفل حقه بالتظلم أو الشكوى من أي قرار خاطئ أتخذ بحقه ووفقاً   .17-6

 االطالع على هذه الوثيقة واإللمام بمحتوياتها وااللتزام بأحكامها . يتوجب على الموظف .18

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

  اٌغ١بعبد اٌّب١ٌخ ) اٌالئذخ اٌّب١ٌخ (  -اٌجبة اٌثبٟٔ 



 

 

 

 

 
 بَ ػبِخرؼش٠فبد ٚأدى –اٌفصً األٚي 
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  ِجذأ اإلعزذمبق فٟ ادزغبة إٌفمبد ٚاإل٠شاداد ٌٍٕشبؼبد 
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