إقرار استقاللية عضو مجلس اإلدارة
أوال :الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية
المادة األولى :التعريفات
تدل الكلمات والعبارات اآلتية على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
العضو المستقل :عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته ،وال
تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل المنصوص عليها في المادة العشرين من هذه الالئحة.
المادة العشرون :عوارض االستقالل
ً
أ) يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة المستقل قادرا على ممارسة مهامه وإبداء آرائه
ُ
والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد ،بما يعين مجلس اإلدارة على اتخاذ القرارات
السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة.
ً
ً
ب) على مجلس اإلدارة أن يجري تقييما سنويا لمدى تحقق استقالل العضو والتأكد من عدم
وجود عالقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن توثر فيه.
ج) يتنافى مع االستقالل الالزم توافره في عضو مجلس اإلدارة المستقل – على سبيل المثال
ال الحصر – مايلي:

#
1

عوارض االستقالل

ً
أن يكون مالكا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم
الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة
مع من يملك هذه النسبة.
ً
أن يكون ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في

2

المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من
مجموعتها.
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3

4

5

أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة
أو في شركة أخرى من مجموعتها.
أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في
شركة أخرى من مجموعتها.
أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة
المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
ً
أن يعمل أو كان يعمل موظفا خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو

6

أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها ،كمراجعي
ً
ّ
الحسابات وكبار الموردين ،أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي
من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.

7

أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود
التي تتم لحساب الشركة.
أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس

8

اإلدارة او أي من لجانه تزيد عن ( )200,000ريال أو عن  %50من مكافأته
في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو
أي من لجانه أيهما أقل.

9
10

أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن يتجر في أحد
فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في
عضوية مجلس إدارة الشركة.

المادة السابعة واألربعون :مفهوم أعمال المنافسة
يدخل في مفهوم االشتراك في أي عمل من شانه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع
النشاط الذي تزاوله ما يلي:
الفقرة رقم  – 2قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموعتها ،أو
ً
تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أيا كان شكلها ،فيم عدا تابعي الشركة.

ثانيا :الئحة حوكمة شركات التأمين
القسم األول :التعريفات
عضو مستقل :عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باستقاللية كاملة .وهذا يعني ،استقاللية العضو
بالكامل عن اإلدارة وعن الشركة .وتعني االستقاللية توافر القدرة للحكم على األمور بعد االخذ
في االعتبار جميع المعلومات ذات العالقة دون أي تأثير من اإلدارة أو من جهات أخرى خارجية.
ال تتحقق االستقاللية لعضو مجلس اإلدارة في الحاالت اآلتية:
#
1

2
3

4

5

عوارض االستقالل
أن يكون من كبار المساهمين في الشركة أو في شركة ذات عالقة
ً
بها ،أو يكون ممثال ألحد كبار المساهمين أو يعمل لصالحه.
ً
أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ذات عالقة أو أي شركة تابعة
لها أو يكون قد شغل مثل هذا المنصب خالل السنتين األخيرتين.
ً
أن يكون عضوا في مجلس إدارة الشركة ألكثر من تسع سنوات.
ً
أن يشغل منصبا في اإلدارة العليا للشركة أو في إدارة شركة ذات
ً
عالقة أو لدى أحد كبار المساهمين أو يكون قد شغل منصبا فيها
خالل السنتين األخيرتين.
ً
أن يكون موظفا لدى الشركة أو لدى شركة ذات عالقة أو لدى
ّ
شركة تقدم خدمات للشركة (مثل مراقب الحسابات ،المكاتب
االستشارية ،الخ) أو يكون قد سبق له العمل لدى أحد هذه األطراف
خالل السنتين األخيرتين.

6

7

أن يكون من ذوي الصلة بأحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة
العليا في الشركة أو في شركة ذات عالقة.
ً
سواء بشكل
أن يكون لديه عالقة تعاقدية أو تجارية مع الشركة )
ً
مباشر أو من خالل جهة يكون من كبار المساهمين فيها أو عضوا في
ً
مجلس إدارتها أو مديرا فيها) ترتب عليها دفع أو تلقي مبلغ مالي
من الشركة يساوي ما قيمته (  ) ٢٥٠ألف ريال سعودي (بخالف
المبالغ المتعلقة بعقود التأمين والمكافآت التي يستحقها العضو
لقاء عضويته في مجلس اإلدارة) خالل السنتين األخيرتين.
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ّ
أن يكون لديه التزام مالي تجاه الشركة أو أي من أعضاء مجلس
8

إدارتها أو إدارتها العليا بشكل يمكن أن يؤثر على قدرته على الحكم
واتخاذ القرارات باستقاللية تامة.

ثالثا :نظام الشركات
المادة الحادية والسبعون:
 -1ال يجوز ان يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود
ً
التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة العادية ،ووفقا للضوابط التي تضعها
الجهة المختصة ،وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير
مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ،ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع .وال
يجوز لهذا العضو االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة
وجمعيات المساهمين .ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن
األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ،ويرافق
التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.
المادة الثانية والسبعون:
ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن ينافس
الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ،وإال كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية
ً
المختصة بالتعويض المناسب ،ما لم يكن حاصال على ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح له
ً
القيام بذلك ،ووفقا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
* أقر بأنني اطلعت على ما ورد أعاله من الجهات الرقابية واإلشرافية بعدم وجود ما ينافي
االستقاللية حسب اإلجابات أعاله.
ً
* في حال وجود أي من عوارض االستقالل الموضحة أعاله يرجى ذكرها واإلبالغ عنها فورا ليتم
إشعار مؤسسة النقد العربي السعودي خالل ( )5خمسة أيام.
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