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 ٣٩من  ٢صفحة 

 

  ةـدمــمق
 

هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة  ("الشركة") شركة المتوسط والخليج للتأمين وٕاعادة التأمين التعاونيإن 
م، وقد ٢٦/٤/٢٠٠٧الموافق  ـ ه٠٨/٠٤/١٤٢٨تاريخ  ١٠١٠٢٣١٩٢٥العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

وبناًء على المرسوم الملكي  م٩/١٠/٢٠٠٦الموافق  هـ١٦/٩/١٤٢٧تاريخ  ٢٣٣تأسست بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم 
وبناء على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  م١١/١٠/٢٠٠٦هـ  الموافق ١٨/٩/١٤٢٧تاريخ  /م٦٠الكريم رقم 
  هـ.٢٩/٠٨/١٤٢٨) وتاريخ ٣/٢٠٠٧٩(ت م ن/ 

 

"القيام وفقًا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية  إن أغراض الشركة هو
العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وٕاعادة التأمين وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين في المملكة 
  ت أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة".أو توكيال

  

تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات  لقد أعدت الشركة الئحة الحوكمة هذه ("الئحة الحوكمة") بناء على
ووفق الئحة حوكمة الشركات الصادرة والمعدلة من مجلس هيئة السوق  مكتوبة داخلية تعنى بحوكمة الشركة الداخلية،

على الموقع  امن مجلس إدارة الشركة ونشره ام، على أن يتم اعتماده١٦/٣/٢٠١٠هـ الموافق ٣٠/٣/١٤٣١المالية بتاريخ 
.  كما تقوم الشركة باإلفصاح ضمن اعليهوكافة أصحاب المصالح من اإلطالع ليتمكن المساهمون  اإللكتروني للشركة

  .الحوكمة هذه ببنود الئحة تقريرها السنوي عن مدى التزام إدارتها

  

  

  

  

  

 

 

  

  



                         

                                                                                                                                                                                  
 ٣٩من  ٣صفحة 

  

  

 أحكام عامة
  

  تمهيد

للمسؤوليات المناطة به تبين هذه الالئحة مجموعة من السياسات والقواعد والمعايير التي يتبناها مجلس اإلدارة في ممارسته 
، على أن من أجل ضمان االلتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح

وال يجوز تعديل هذه الضوابط أو بعضها أو االستغناء عن  تعرض هذه الالئحة على جمعية المساهمين للموافقة عليها.
ما لم ينص نظام أو جمعية المساهمين  مسبقة من وبموافقةحسب ما يقدره ويراه مناسًبا  دارةبعضها إال بقرار من مجلس اإل

الئحة أخرى أو قرار من هيئة السوق المالية أو مؤسسة النقد العربي السعودي أو جهة حكومية على إلزامية بعض ما ورد 
  فيها من أحكام أو إضافة أحكام لها.   

  

 أهداف الئحة الحوكمة

تحقيق الشفافية والعدالة، وتتلخص مبادئ حفظ حقوق كل المساهمين و إن الهدف األساسي لتطبيق الئحة الحوكمة هو 
  الحوكمة بالمبادئ التالية:

 

 مجلس اإلدارة والحصول على عائد في األرباح ومراجعة  أعضاء اختيارحق وتشمل  :حفظ حقوق كل المساهمين
 العامة. اتالقوائم المالية والمشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعي

 
  هيكل مجلس اإلدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار تحديد وتشمل  مجلس اإلدارة:ة أعضاء مسؤوليتحديد

من التنفيذية للشركة  تيجي للشركة، والرقابة الفّعالة على اإلدارةأعضائه ومهامه األساسية وضمان التوجيه اإلسترا
 .قبل مجلس اإلدارة

  
  عن كافة  : ضمان اإلفصاح الدقيق وفي الوقت المناسبنين المرعية اإلجراءاواإللتزام بالقو  اإلفصاحضمان

 . المعلومات الهامة المتعلقة بأعمال الشركة حسب القوانين المرعية اإلجراء

  
تتضمن الئحة الحوكمة المعايير الخاصة بسياسة حوكمة الشركة وتوجهها االستراتيجي والثقافة المطلوبة في الشركة 

حول حوكمة الشركات  ومن هيئة السوق المالية مؤسسة النقد العربي السعودي منتعكس المبادىء الرئيسية الصادرة و 
  بصفة عامة. 



                         

                                                                                                                                                                                  
 ٣٩من  ٤صفحة 

  
قتران مع والتي ينبغي أن تقرأ باإلالمتعلقة بحوكمة الشركة قيقًا للمعايير والمبادىء تقدم الئحة الحوكمة تعريفًا واضحًا ود

  .والمتعلقة بكل إدارة على حد سواءالمفصلة  المكتوبة السياسات واإلجراءات
  

 اريخ بدء التطبيقت

بعد ثالث مجلس اإلدارة  تطبق الئحة الحوكمة اعتبارًا من تاريخ اعتمادها من مجلس اإلدارة وينبغي مراجعتها من قبل
تتطلب  أو في احتيجات قطاع التأمين سنوات من تاريخ اعتمادها إذا لم يحدث في غضون ذلك تغييرات في سياسة الشركة

بأي تغييرات قد تستجد في سياسة مجلس إدارة الشركة  إخطار الرقابة النظاميةمراجعة الالئحة وتعديلها. وعلى إدارة 
  نظامية أخرى تستلزم مراجعة محتويات الئحة الحوكمة.الشركة أو أي تغييرات 

  
  المراجع

  بنيت أحكام هذه الالئحة على ضوء ما يلي:

  
 .النظام األساسي لشركة المتوسط والخليج للتأمين وٕاعادة التأمين التعاوني ش.م.س 

 /وتعديالته.هـ  ٢٢/٣/١٣٨٥تاريخ  ٦نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م 

 /هـ. ٢/٦/١٤٢٤تاريخ  ٣٢نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 

 .الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 

 م. ١٨/١٢/٢٠٠٨الموافق  هـ ٢٠/١١/١٤٢٩ادة التأمين تاريخ الالئحة التنظيمية ألعمال إع 

 في شركات التأمين وشركات المهن الحرة في المملكة العربية السعودية. اإلحتيال ئحة مكافحة ال 

 .الئحة إدارة المخاطر في شركات التأمين    

 .قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لشركات التأمين 

 .الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية 

 المالية. قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق 

  

  

  



                         

                                                                                                                                                                                  
 ٣٩من  ٥صفحة 

 

  تعريف المصطلحات
  

لغرض تطبيق أحكام هذه الالئحة، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقض 
  سياق النص بغير ذلك.

 : شركة المتوسط والخليج للتأمين وٕاعادة التأمين التعاوني ش.م.س.الشركة

  المتوسط والخليج للتأمين وٕاعادة التأمين التعاوني ش.م.س: الئحة حوكمة شركة الالئحة

 ش.م.س. : مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وٕاعادة التأمين التعاونيالمجلس

 أسهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وٕاعادة التأمين التعاوني ش.م.س. و: مالكالمساهمون

ال يكون متفرغًا إلدارة الشركة، أو ال يتقاضى راتبًا شهريًا أو سنويًا  مجلس اإلدارة الذيعضو : العضو غير التنفيذي
 منها.

عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باالستقاللية التامة. ومما ينافي االستقاللية على سبيل المثال ال  :العضو المستقل
 الحصر أي من اآلتي: 

 الشركة أو أي شركة من مجموعتها.أن يكون مالكًا لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم  -
أن يكون ممثًال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو  -

  أي شركة من  مجموعتها.
 أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها. -
رجة األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في أي شركة أن تكون له صلة قرابة من الد -

 من مجموعتها.
أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من  -

 مجموعتها.
 أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها. -
أن يكون موظفًا خالل العامين الماضيين لدى أي من األطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من  -

مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو أن يكون مالًكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك 
 األطراف خالل العامين الماضيين.

 
 والزوجة واألوالد.ب واألم والزوج األ :من الدرجة األولى اءرباألق

كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل المساهمين والعاملين والدائنين والعمالء والموردين  :أصحاب المصالح
 والمجتمع.
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: أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم التي لتصويت التراكميا
يملكها بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه 

ريق في مجلس اإلدارة عن طحصول مساهمي األقلية على تمثيل لهم األصوات. ويزيد هذا األسلوب من فرص 
  د.األصوات التراكمية لمرشح واح

  ُتعد "قا

ئمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها" مرجع أساسي لما يرد في هذه الالئحة من 
  مصطلحات غير معروفة.
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  المساهمينحقوق الباب األول: 
  

  العامة للمساهمين الحقوق -١
  

حيث تثبت للمساهمين كافة الحقوق المتعلقة  إن الهدف األساسي لتطبيق الئحة الحوكمة هو حفظ حقوق كل المساهمين 
  بالسهم وبوجه خاص الحقوق التالية:

 وفي المواعيد المعلنة للتوزيع حق الحصول على نصيب من أرباح األسهم. 

 .حق الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية 

 في حضور اجتماعات جمعيات المساهمين واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها إذا كان  الحق
 يملك عشرين سهما فأكثر.

  في األسهمالتصرف حق. 

 على أعضاء المجلس أمام الجهات المختصة. حق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسئولية 

 ر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام هيئة السوق المالية حق االستفسار وطلب المعلومات بما ال يض
 ولوائحه التنفيذية.

  التالية:المبادئ  إن هذا الهدف يتم تحقيقه من خالل التأكد من قيام مجلس اإلدارة باإلمتثال إلى 
  

  سهماألالمساهمين في أرباح  وقحق   - أ
  

 تقرر جمعية المساهمين توزيعها وفقًا لتوصية الحصول على نصيب من األرباح التي لكل مساهم حق ي
 مجلس اإلدارة بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة. 

 وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، بمجلس اإلدارة  يلتزم
 .اجتماع الجمعية العامةفي المساهمين إلى مجلس اإلدارة  توصيةويجب اإلشارة إليها في 

  تقر الجمعية العامة في الشركة األرباح المقترحة وتاريخ توزيعها وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم
المسجلين بسجالت مركز إيداع األوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة مع مراعاة أخذ 

 موافقة الجهات المعنية.
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   المتعلقة باجتماع الجمعية العامةحقوق المساهمين   -ب
  

  تعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة واحدة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة
 المالية للشركة.

 مجلس اإلدارة أن يدعو أنه يتوجب على على ، تنعقـد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة
من رأسمال الشركة على  %٥ ونالعامة إذا طلب ذلك مراجعو الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلالجمعية 
 األقل. 

  على موقع السوق المالية السعودية  وجدول أعمالها ايعلن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانهيجب أن
تنشر و  أحدهما توزع تينيومي تينوتنشر في الجريدة الرسمية وصحيفوعلى موقع الشركة اإللكتروني (تداول) 

بخمسة وعشرين العامة في المنطقة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية 
. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى اإلدارة العامة للشركات في وزارة التجارة خالل على األقل يوماً 

 المدة المحددة للنشر. 

 ب على مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعيات العامة أن يأخذ في اإلعتبار يج
جتماع.  ويجوز للمساهمين الذين ن في إدراجها على جدول أعمال اإليالموضوعات التي يرغب المساهم

 العامة. ) على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية%٥يملكون نسبة (

 للمساهمين صحيًحا وقانونًيا إال إذا حضره مساهمون  ة والغير عاديةال يكون اجتماع الجمعية العامة العادي
) من رأس المال على األقل، فإن لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة %50يمثلون (

الجتماع ثاٍن يعقد خالل ثالثين يوًما التالية لالجتماع السابق وتنشر الدعوة في موقع السوق المالية (تداول) 
هما في المركز الرئيسي وفي موقع الشركة اإللكتروني وفي الصحيفة الرسمية وصحيفتين يوميتين تصدر أحد

 للشركة ويعتبر االجتماع الثاني صحيحًا أًيا كان عدد األسهم الممثلة فيه. 

 
  لتصويت المساهمين بالنسبة ل حقوق  -ت

  توجيه األسئلة في شأن الموضوعات المدرجة إلى أعضاء  اجتماع الجمعية العامةللمساهم الذي يحضر
 المجلس والمحاسب القانوني للشركة.

  ه بأي طريقة كما تلتزم بتجنب وضع أي إجراء قد ئالشركة بأحقية المساهم في التصويت وعدم إلغاتلتزم
 يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت مع تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره.

 عامة على مجلس اإلدارة أن يوفر معلومات كافية عن الموضوعات المعروضة على جدول أعمال الجمعية ال
 ليتمكن المساهمون من اتخاذ قراراتهم على بينة.



                         

                                                                                                                                                                                  
 ٣٩من  ٩صفحة 

 ن األسهم تحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم م
 جتماع.الحاضرة والممثلة في اإل

  إدارتهم.ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة 

  يتم التصويت من خالل بطاقة التصويت التي يتم توزيعها على المساهمين الحاضرين أو من ينوب عنهم في
االجتماع وتعد هذه البطاقة قبل االجتماع بوقت كاٍف تدرج فيه بنود جدول األعمال وأسماء المرشحين 

 .(في حال التصويت على دورة مجلس إدارة جديد) لعضوية مجلس اإلدارة

  مساهًما آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة ومن غير موظفي الشركة في  -كتابة–للمساهم أن يوكل
حضور اجتماع الجمعية العامة وممارسة كافة الحقوق للمساهم ويمكن قبول أي وسيلة حديثة للتصويت 

 بشرط إجازتها من الجهات ذات العالقة. 

 عتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم (مثل يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفات اال
صناديق االستثمار) اإلفصاح عن سياستهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك 
اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة 

 باستثماراتهم. 

 

 لحقوقطريقة ضمان هذه ا -٢
  

  تقوم الشركة بحماية جميع الحقوق المشروعة للمساهمين وٕاعالمهم بشكل دائم بكافة التطورات الرئيسية
األداء  الفصلية عن تقاريرالتقديم من خالل المستجدة في الشركة من خالل التفاعل الصريح والمستمر معهم 

وحث وتشجيع مشاركة مساهمي األقلية والمساهمين اآلخرين غير المؤسسات  للشركة واإلعالن عنها المالي
  .في مداوالت اجتماع الجمعية العامة السنوي

  يجب توفير جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه
مواعيد المحددة، وعلى الشركة استخدام أكثر المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي ال

. الموقع اإللكتروني للشركةالصحف المحلية وموقع تداول و  ، ومنهاالطرق فعالية في التواصل مع المساهمين
 وال يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات.

 في اجتماع الجمعية العامة، ومن ذلك العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين تقوم الشركة ب
النعقاد اإلجتماع، على أن يتم تفادي انعقادها في فترة األعياد والعطل  اختيار المكان والوقت المالئمين

 .الصيفية

  عمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة أللمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول تتيح الشركة
مجلس اإلدارة والمحاسب القانوني. وعلى مجلس اإلدارة أو المحاسب القانوني اإلجابة في شأنها إلى أعضاء 

 على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر.
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 ن و تمكن المساهميلالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة ب توفر الشركة المعلومات الكافية المتعلقة
 من اتخاذ قراراتهم.

  وذلك من خالل وضعه  تمكين المساهمين من االطالع على محضر إجتماع الجمعية العامةم الشركة بتلتز
  )عشرة(خالل االجتماع محضر من بنسخة المالية السوق هيئة الشركة بتزويد تقوم أن يجب كما .في الشركة

 .انعقاده تاريخ من أيام

  عن النتائج التي  وعلى موقع الشركة اإللكتروني (تداول)تلتزم الشركة باإلعالن في موقع هيئة السوق المالية
 أسفرت عنها اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين فور انتهائها.

 (تداول) في حال عدم اكتمال النصاب القانوني وعدم  ةتلتزم الشركة باإلعالن في موقع هيئة السوق المالي
  الموعد المقترح لالجتماع الثاني. اجتماع الجمعية العامة للمساهمين ويوضح في اإلعالن 
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  : مجلس اإلدارةالباب الثاني
 

  العضوية في مجلس اإلدارة  -١
  

  تعيين أعضاء مجلس اإلدارة ومدة العضوية  - أ
  

ال يجوز أن مين لمدة ال تزيد على ثالث سنوات، و يتم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة العادية للمساه
  عن مدة عضوية كل منهم في المجلس.و المنتدب مدة رئيس المجلس والعض تزيد

  يجب أن يقدم المرشح للعضوية في مجلس اإلدارة المستندات التالية: 

 نموذج الترشيح. -
لتتم الموافقة عليها من قبل مؤسسة  النقد العربي السعودي) الصادر من مؤسسة(معايير استبيان المالئمة نموذج  -

 النقد؛
 ) الصادر عن هيئة السوق المالية؛      ٣نموذج رقم ( -
 بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها؛ -
 إخطار إلدارة الشركة يشمل تعريفا بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهالته وخبرته في مجال أعمال التامين؛ -
جاري للشركات والمؤسسات وأرقام اإلتصال الخاصة صورة واضحة من بطاقة األحوال لألفراد والسجل الت -

 بالمرشح.
  

والنموذج  )٥نموذج رقم (اليجب تعبئة  ات النظامية بشأن تعيينه،صدور الموافققيام الجمعية العامة بتعيين المرشح و بعد 
  . الصادر عن هيئة السوق المالية )٦رقم (

  

  شروط العضوية في مجلس اإلدارة  -ب
  

 النقد العربي السعودي على اختيار أعضاء مجلس اإلدارة وفق المعايير التي شترط موافقة مؤسسة ي
  . تحددها الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

  لهيئة سوق المال، حسب ما تراه ضروريًا لحماية المستثمرين، إلزام الشركة بما تراه من قواعد منظمة
ت أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا أو لجنة المراجعة أو المحاسب إلدارتها سواء فيما يتعلق بمؤهال

  القانوني، أو أهلية أي منهم أو مسؤولياته أو صالحياته أو إجراءات اتخاذ القرارات.
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  عضو مجلس إدارة الشركة والمدير التنفيذي األمانة، والمعرفة في األمور كل من يجب أن تتوفر في
 .والخبرة الالزمة لتأدية مهامه المالية والتأمينية،

  
  عادة تأمين أخرىًا في مجلس إدارة شركة تأمين أو إال يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو. 

 
  ٍواحد يجب أال يشغل عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن. 

  
 العربي السعودي أن يرشح لعضوية مجلس إدارة  ال يجوز إال بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد

  الشركة أو أن يتولى وظيفة مدير فيها من: 
  شغل نفس المركز أو الوظيفة في شركة صفيت. -
  عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في شركة أخرى. -

 عن عشرة آالف  األسمية يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكًا لعدد من أسهم الشركة ال تقل قيمتها
غير قابلة اسهم الضمان هذه وتظل  ،لایر، وتخصص هذه األسهم لضمان مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة

للتداول لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من 
  .مسؤولية إدارتهم للشركة

 

 ة مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة تقديم بيان بالتالي:يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوي 
                                                                                                                         

عدد إجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل من سنوات الدورة وعدد االجتماعات التي حضرها  - أ
  العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع اإلجتماعات. 

                                                                                                    .  
ي شارك فيها العضو وعدد االجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان اللجان الدائمة الت -ب

  خالل كل سنة من سنوات الدورة. 
 

  عضوية الشخص المعنوي في مجلس اإلدارة  -ت
  

 عتبارية) الذي يشغل مقعد في مجلس اإلدارة أن يبدل لشخص المعنوي (الشخص ذو الصفة اإليحق ل
وذلك بموجب كتاب خطي يوقعه الشخص المعني بالتوقيع  وقتممثله في مجلس إدارة الشركة في أي 

يوجه إلى أمين سر مجلس اإلدارة ويبلغ منه قبل أسبوع من تاريخ انعقاد مجلس و عن الشخص المعنوي 
  اإلدارة.
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 عتبارية) والذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين لشخص المعنوي (الشخص ذي الصفة اإلال يجوز ل
 دارة، التصويت على اختيار األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة. ممثلين له في مجلس اإل

 

  إعادة تعيين أعضاء مجلس اإلدارة  -ث
  

 طالما أن نظام  يجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس اإلدارة بعد انتهاء واليتهم في عضوية مجلس اإلدارة
 الشركة لم ينص على غير ذلك.

  لم ينص نظام الشركة على  العضو المنتدب والسكرتير مارئيس مجلس اإلدارة و يجوز دائما اعادة تعيين
 غير ذلك.

  مجلس اإلدارةشروط تكوين   - ج
  

 .يجب أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر 

 يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين. 

  

  مجلس اإلدارة وعزل أعضاء مجلس اإلدارةانتهاء العضوية في   - ح
  

 :تنتهي عضوية مجلس اإلدارة في الحاالت التالية  

 بانتهاء مدة التعيين؛  -

 ستقالة؛ اإل -

 الوفاة؛   -

إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن  -
 يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية؛  

 اء عضويته وفقًا ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة؛ بانته -

 بتغيبه عن حضور أكثر من ثالث جلسات متتالية بدون عذر يقبله مجلس اإلدارة؛    -

 ذا حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو قدم طلًبا للتسوية مع دائنيه أو توقف عن دفع ديونه؛  إ -
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 صبح فاقد الشعور؛ أ -

 صيب بمرض عقلي؛ أوأ -

 باألمانة واألخالق أو أدين بالتزوير. مخالً  ثبت ارتكابه عمالً  إذا  -

  عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي طريقة من طرق انتهاء العضوية يجب على الشركة
  أن تخطر هيئة سوق المال والسوق فورًا مع بيان األسباب التي دعت إلى ذلك.

  يع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم.في كل وقت عزل جمفي مطلق األحوال، يجوز للجمعية العامة     

  ًفي المركز الشاغر، على أن  مؤقتاً  عند شغور مركز أحد أعضاء المجلس كان للمجلس أن يعين عضوا
 . يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط

  إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن ستة أعضاء (النصاب الالزم لصحة اجتماعات مجلس
 اإلدارة)، وجب دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت لتعيين العدد الالزم من األعضاء. 

  

   :صالحيات مجلس اإلدارة -٢

سع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أو  
واإلشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخـل المملكة وخارجها. ولمجلس اإلدارة، على سبيل المثال ال الحصر، 
ن تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام كافة المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوا

المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية ولجان األوراق التجارية وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات 
التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة وٕاصدار الوكاالت الشرعية وتعيين 

مرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح واإلقرار والتحكيم وقبول األحكام واالعتراض عليها نيابة الوكالء والمحامين وعزلهم وال
ولمجلس اإلدارة تمثيل الشركة أمام كافة    عن الشركة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ.

ت بجميع أنواعها واالعتمادات والسحب واإليداع البنوك والشركات المصرفية ومؤسسة النقد العربي السعودي وفتح الحسابا
والدخول في االتفاقيات الدولية والداخلية مع البنوك وشركات التأمين وٕاعادة التأمين وجميع المعامالت المتعلقة بها والدخول 

ك، وحق قفل في المناقصات وصرف الشيكات والتوقيع على الشيكات وكافة األوراق والمستندات المالية المتعلقة بالبنو 
الحسابات وسحب األرصدة لصالح الشركة وتصفيتها وٕابرام كافة المعامالت المصرفية أّيًا كان نوعها والتوقيع على كافة 
األوراق والمستندات الالزمة لذلك بما يضمن مصلحة الشركة واسمها، كما للمجلس حق التعاقد وااللتزام واالرتباط باسم 

قيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون الحصر عقود تأسيس الشركة ونيابة عنها وحق التو 
الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها، والتوقيع على االتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل 

حق البيع والشراء واإلفراغ وقبولـه واالستالم والجـهات الرسمية األخرى، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت وله 
والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع بحسب قرارات مجلس اإلدارة، كما أنه يمثل الشركة في عالقتها التعاقدية في 
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ركة مجال أعمال الشركة التأمينية مع الغير واعتماد الجرد السنوي المرفوع من مراجعي الحسابات لقيمة أصول الش
ويجوز   وخصومها في نهاية كل سنة مالية، ويجوز لمجلس اإلدارة بيع وشراء ورهن عقارات ومنقوالت وممتلكات الشركة.

لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والقروض التجارية مع البنوك التجارية والبنوك 
) سنوات. ويكون ٣ة بما في ذلك القروض التي تتجاوز آجالها مدة ثالث (والبيوت المالية وشركات االئتمان وذلك ألي مد

لمجلس إدارة الشركة وفي الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقا لما يحقق مصلحتها كما 
التأشيرات واستقدام الموظفين يكون للمجلس حق تعـيين موظفين والتعـاقد معهم وتحديد مرتباتهم وصرفهم من الخدمة وطلب 

والعمال من الخارج واستخراج اإلقامات ورخص العمل ونقل الكفاالت والتنازل عنها، وله حق توكيل الغير وعزله في كل أو 
 بعض ما أوكل إليه من صالحيات ذكرت.

  
  :توزيع المهام في مجلس اإلدارة -٣

 
  ،كما يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسًا وعضوًا منتدبًا وسكرتيرًا يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم

 يحدد المجلس مكافآتهم.على أن يجوز لمجلس اإلدارة أن يعين مستشارًا له أو أكثر في مختلف شؤون الشركة 

 لضمان توازن السلطات  ي ورئيس مجلس اإلدارةيجب أن يكون هناك تقسيم واضح للمسؤوليات بين الرئيس التنفيذ
  والصالحيات.

   :رئيس مجلس اإلدارة  - أ
  

  يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسًا له، على أنه يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة
 وأي منصب تنفيذي في الشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.

  يكون لرئيس مجلس اإلدارة الرأي / الصوت المرجح وذلك عند تساوي اآلراء خالل تداول أعضاء مجلس
    اإلدارة في القرارات التي ينظر فيها.

 .ال يتمتع رئيس المجلس بأي مسؤوليات تنفيذية في الشركة 

 :في عالقاتها مع الغير وأمام القضاء تمثيل الشركة  يتمتع رئيس مجلس اإلدارة بالصالحيات التالية
ولجان فض المنازعات  على اختالف أنواعها ودرجاتهاوالجهات الحكومية وكاتب العدل والمحاكم 

باختالف أنواعها وهيئات التحكيم والحقـوق المدنية وأقسـام الشـرطة والغـرف التجارية والصناعية والهيئات 
وٕاصدار الوكاالت الشرعية وتعيين الوكالء  أنواعها، الخاصة والشركات والمؤسسات على اخـتالف

والمحامين وعزلهم والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح واإلقرار والتحكيم وقبول األحكام واالعتراض 
وله والمثول أمام مقام األمارة والحقوق المدنية وأقسام الشرطة وطلب تنفيذ األحكام عليها نيابة عن الشركة 

على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون الحصر عقود تأسيس الشركات  حق التوقيع
وتسجيلها لدى الجهات المختصة الرسمية التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها 
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الستالم البيع والشراء واإلفراغ وقبولـه واوالحكومية وحق قبول الرهون لصالح الشركة وفك الرهون وحق 
بحسب قرارات مجلس اإلدارة والتوقيع على كل ما يلزم لذلك وحق استحصال حقوق الشركة والتسليم 

 وتسديدها.

  
  :الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب  -ب

 

  حظر الجمع بين ، على أنه يالرئيس التنفيذي - يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه العضو المنتدب
 الرئيس التنفيذي. -منصب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب العضو المنتدب 

  الرئيس التنفيذي بشكل عام اإلدارة التنفيذية للشركة -يتولى العضو المنتدب. 

 :تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وكاتب   يتمتع بالصالحيات التالية
ولجان فض المنازعات بإختالف أنواعها وهيئات التحكيم  على اختالف أنواعها ودرجاتهاحاكم العدل والم

والحقـوق المدنية وأقسـام الشـرطة والغـرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات 
المرافعة والمدافعة على اخـتالف أنواعها، وٕاصدار الوكاالت الشرعية وتعيين الوكالء والمحامين وعزلهم و 

والمخاصمة والصلح واإلقرار والتحكيم وقبول األحكام واالعتراض عليها نيابة عن الشركة، كما يحق له 
تمثيل الشركة أمام كافة البنوك والشركات المصرفية ومؤسسة النقد العربي السعودي وفتح الحسابات 

التفاقيات الدولية والداخلية مع البنوك بجميع أنواعها واالعتمادات والسحب واإليداع والدخول في ا
وصرف الشيكات  والدخول في المناقصاتوشركات التأمين وٕاعادة التأمين وجميع المعامالت المتعلقة بها 

والتوقيع على الشيكات وكافة األوراق والمستندات المالية المتعلقة بالبنوك، وله أيضًا حق قفل الحسابات 
تصفيتها وٕابرام كافة المعامالت المصرفية أّيًا كان نوعها والتوقيع على وسحب األرصدة لصالح الشركة و 

كافة األوراق والمستندات الالزمة لذلك بما يضمن مصلحة الشركة واسمها والموافقة على اعتماد اتفاقيات 
لوثائق التوقيع على كافة أنواع العقود وااإلدارات الخدماتية الفنية للشركة في مجال التأمين، كما له حق 

والمستندات بما في ذلك دون الحصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها 
ومالحقها، وله حق البيع والشراء واإلفراغ وقبولـه واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع 

التعاقدية في مجال أعمال الشركة  بحسب قرارات مجلس اإلدارة، كما أنه يمثل الشركة في عالقتها
التأمينية مع الغير واعتماد الجرد السنوي المرفوع من مراجعي الحسابات لقيمة أصول الشركة وخصومها 

تعـيين موظفين والتعـاقد معهم وتحديد مرتباتهم وصرفهم من الخدمة في نهاية كل سنة مالية، وله حق 
ل من الخارج واستخراج اإلقامات ورخص العمل ونقل الكفاالت وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعما

ويتمتع .  وله حق توكيل الغير وعزله في كل أو بعض ما أوكل إليه من صالحيات ذكرتوالتنازل عنها، 
 .مجلس اإلدارةله العضو المنتدب باإلضافة إلى ذلك بالصالحيات األخرى التي يحددها 
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  :أمين سر مجلس اإلدارة  -ت
  

 يختاره من بين  ونائبًا للسكرتير إذا دعت الحاجة لذلك مجلس اإلدارة أن يعين سكرتيرًا للمجلس يجب على
  أعضائه أو من غيرهم ويحدد اختصاصاته ومكافأته.

  
 إجتماعات مجلس اإلدارة  -٤

  

  اثنان من األعضاء،  كتابة جتماعات عادية منتظمة، بدعوة من الرئيس، ومتى طلب إليه ذلكإيجتمع المجلس
على أن يعقد إجتماعاته أربع مرات على األقل خالل السنة المالية الواحدة دون انقضاء أربعة أشهر بدون انعقاد 

 المجلس.

  ينسق أمين سر مجلس اإلدارة عملية إعداد جدول اجتماع مجلس اإلدارة بين رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
 التنفيذي وأعضاء مجلس اإلدارة. 

  قوم أمين سر مجلس اإلدارة بإرسال اقتراح جدول األعمال إلى رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي. في حال ي
الموافقة عليه، ينسق أمين سر مجلس اإلدارة لالستحصال من اإلدارة التنفيذية على المستندات المتعلقة بالبنود 

دارة أن يحرص على أن يتسلم أعضاء مجلس المطروحة على جدول األعمال. ويتوجب على أمين سر مجلس اإل
اإلدارة مستندات واضحة وكاملة تمثل ملخصًا تنفيذيًا عن أهم المعلومات المتعلقة بكل بند، باإلضافة إلى 

 .)عند الحاجةمفصلة بشكل إضافي تتعلق بكل بند ( مستندات

  لألعضاء قبل االجتماع بوقٍت  –مصحوبًا بالمستندات  –تقوم أمانة سر مجلس اإلدارة بإرسال جدول األعمال
قبل تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة، حتى يتاح لهم دراسة الموضوعات واالستعداد الجيد  عشرة أيام كاٍف يعادل

جتماع لمراجعتها من لالجتماع. كما ترسل أمانة سر مجلس اإلدارة نسخة عن مسودة القرارات المقترحة على اإل
 قبل المجلس.

  ركة ويعرض مسودة المحضر خالل اإلدارة بتدوين مجريات اجتماعات مجلس إدارة الشيقوم أمين سر مجلس
ة أيام عمل على كل من رئيس المجلس والرئيس التنفيذي للموافقة عليها وردَّها إلى أمين السر دون تأخير سبع

اجتماع  تاريخ انعقادبعد أسبوعين من وبحيث يصار إلى توزيع مسودة المحضر إلى سائر أعضاء المجلس 
 المجلس.

  عند استالم أعضاء المجلس مسودة المحضر تكون لديهم مدة سبعة أيام لمراجعتها وٕابداء مالحظاتهم عليها
خطيًا وتوجيهها إلى أمين سر المجلس فإذا مرت الفترة المذكورة دون أن يبدي األعضاء أية مالحظات فإنه وفي 

عضاء وتعتبر نهائية وجاهزة للتوقيع حالما يعقد اجتماع هكذا حالة تعتبر المسودة قد حصلت على موافقة األ
  جديد لمجلس اإلدارة.
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   المبادئ العامة لكيفية قيام أعضاء مجلس اإلدارة بمهامهم -٥

 
 يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة ممارسة صالحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة. 

  بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية يجب أن يؤدي عضو مجلس اإلدارة مهماته
 على معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية، أو أي مصدر موثوق آخر.

  يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عمومًا
 صوتت على تعيينه في مجلس اإلدارة.وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي 

  على عضو مجلس اإلدارة الملتحق حديثًا بالشركة طلب تعريفه بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية
 والقانونية وذلك من أجل تمكينه من القيام بواجباته ومهماته بكفاية.

  صفه موجه للدعوة، ويجب بو  ،العامة العادية وغير العادية اتعيحضور الجمعلى أعضاء مجلس اإلدارة
تسجل أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الذين تغيبوا عن حضور االجتماع في محضر اجتماع الجمعية 

 العامة، وعدد األسهم المملوكة لألعضاء الممثلين في االجتماع وعدد األصوات المقررة لها. 

 .على المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة 

  
  مجلس اإلدارةل االساسية مسؤولياتال -٦

  
  إدارة الشركةمسؤولية   - أ
  

 وضع  ف على تنفيذها، ومن ذلكاعتماد التوجهات اإلستراتيجية واألهداف الرئيسة للشركة واإلشرا
تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة و  فيها اإلستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة

مراجعة الدورية وال اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة،و  وٕاستراتيجيتها وأهدافها المالية
 للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.

  وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن
 آلخرين.المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح ا

  بما ال يتعارض مع أحكام الالئحة االسترشادية الصادرة عن مجلس وضع نظام حوكمة خاص بالشركة
 واإلشراف العام عليه ومراقبة مدى فعاليته وتعديله عند الحاجة.هيئة السوق المالية 

  اتباع سياسة تتسم بالوضوح والشفافية بشأن توزيع أرباح األسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة
 .ن واحدآفي 
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  وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم. ويجب أن
تي انتهاك حقوقهم الآليات تعويض أصحاب المصالح في حالة  –بوجه خاص  –تغطي هذه السياسة 

الشركة وأصحاب الخالفات التي قد تنشأ بين  آليات تسوية الشكاوى أوتقرها األنظمة وتحميها العقود و 
آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المصالح و 
في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين و  المتعلقة بهم

 مساهمة الشركة االجتماعية.و  واألخالقية السليمة

 .وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها 

  اإلشراف على كافة السياسات المكتوبة في الشركة (الرجاء مراجعة الباب الرابع من الئحة الحوكمة
 هذه).

 

  رةتقرير مجلس اإلداإعداد مسؤولية   -ب

  
  يجب على الشركة أن ترفق بقوائمها المالية السنوية تقريرًا صادرًا عن مجلس اإلدارة يتضمن عرضًا

جميع العوامل المؤثرة على أعمال خالل السنة المالية األخيرة، و  ألعمال وٕاجتماعات مجلس اإلدارة
 ركة وخصومها ووضعها المالي.والتي يحتاجها المستثمر ليتمكن من تقويم أصول الش الشركة

  تضمن اإلفصاح عن اآلتي:يعلى المجلس التأكد من أن التقرير السنوي للشركة 

 التي لم تطبق وأسباب ذلك. واألحكامتم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات  ما -

البيانات التفصيلية المتعلقة بأعضاء مجلس إدارة الشركة الذين يتمتعون بعضوية مجالس  -
 .إدارات شركات مساهمة أخرى

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي /  -
 غير تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقل / غير مستقل.

 وصف مختصر عن لجان مجلس اإلدارة واجتماعاتها. -

اء اللجان تفاصيل عن المكافات والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعض -
 الفرعية وكبار التنفيذيين بالمجلس.

أي جزاءات أو عقوبات أو قيود إحتياطية مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية  -
 من أي جهة نظامية أخرى.

 .نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة -
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  السنويةمراجعة وٕاقرار الموازنة مسؤولية   -ت
  

 يتوجب على مجلس اإلدارة البحث في الموازنة السنوية للشركة والموافقة عليها وفقًا لما يلي:

  تقوم اإلدراة التنفيذية للشركة بتحضير إقتراح موازنة استنادًا إلى مؤشرات أداء أساسية تقترحها على
 فقته؛الرئيس التنفيذي وبعد موا -مجلس اإلدارة بالتنسيق مع العضو المنتدب 

  يتم عرض إقتراح الموازنة المشار إليه أعاله على مجلس اإلدراة في أول جلسة له في السنة المالية
المتعلقة بهذه الموازنة على أن يترافق هذا العرض مع تقرير مختصر يقدم للمجلس ويبرز أهم أركان 

 إقتراح الموازنة؛

 رة التنفيذية للشركة ويبدي إقتراحاته وتعديالته، ينظر مجلس اإلدارة في اقتراح الموازنة المقدم من اإلدا
الرئيس التنفيذي إبالغ اإلدارة التنفيذية بهذه التعديالت وتحضير نسخة  -وُيكلف العضو المنتدب 

  .إلقراراجديدة معدلة عن إقتراح الموازنة تعرض على مجلس اإلدارة في اجتماعه التالي للبحث و

  
  مسؤولية إعداد القوائم المالية  -ث

  

 يجب على مجلس اإلدارة أن يعد القوائم المالية السنوية للشركة وحساب  السنوية: لقوائم الماليةبالنسبة ل
األرباح والخسائر، وتقريًرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي وأن يقوم باعتمادها وذلك قبل انعقاد 

 - المنتدب  عضوعلى الجب ، ويالجمعية العامة العادية السنوية بخمسة وخمسين يوما على األقل
، وذلك قبل نشرها وتوزيعها على التوقيع عليها والمدير المالي ، ورئيس لجنة المراجعةالرئيس التنفيذي

كما يجب أن تودع هذه الوثائق في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف   المساهمين وغيرهم.
  .رين يوًما على األقلالمساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وعش

 باعتماد القوائم المالية  لجنة المراجعةيض و يقوم مجلس اإلدارة بتف الفصلية: لقوائم الماليةبالنسبة ل
الرئيس التنفيذي، ورئيس لجنة المراجعة  -العضو المنتدب   للشركة، على أن يوقع عليها  الفصلية

  وتوزيعها على المساهمين وغيرهم.والمدير المالي التوقيع عليها، وذلك قبل نشرها 

 

  ينيحسابات خارج يمراقب مسؤولية تعيين  - ج
  

 حسابات  يمراجع بتعيينيوصي  أنبناًء على توصية من لجنة المراجعة  يجب على مجلس اإلدارة
 والسنوية للشركة بفحص التقارير المالية الربعية وأن يكلفهم لجمعية المساهمين ينالشركة الخارجي

، السنوية للشركة تعرض هذه التوصية على الجمعية العامة. وفق قواعد المحاسبة المتعارف عليها
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أو تكَلف لجنة المراجعة أو مجلس اإلدارة بتحديد مراقبي الحسابات  أتعاب العامة وتحدد الجمعية
 .  مأتعابه

  

  دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لالنعقادمسؤولية   - ح
  

  يجب على مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد وذلك: 

  ،إذا طلب ذلك مراقب الحسابات 

  من رأس المال على األقل.  %٥أو عدد من المساهمين يمثل 

  من رأس المال على األقل، %٢ولمصلحة الشركاء بناًء على طلب عدد من المساهمين يمثل 

  التجارة أن تدعو الجمعية العامة لالنعقاد إذا مضى شهر على الموعد أو بناًء على قرار من وزير
  المحدد النعقادها دون أن يدعوها مجلس اإلدارة لذلك.

 
  الموافقة على الخدمات الفنيةمسؤولية   - خ
  

 و يعود لمجلس اإلدارة الموافقة على أي إتفاقية إلدارة الخدمات الفنية تعقد بين الشركة وأي شركة أ
على أن تكون مدة هذه االتفاقية خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة  ،في مجال التأمينشركات مؤهلة 

وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي  أو مدد أخرى يحددها مجلس إدارة الشركة،
  السعودي.

  
 مراجعة التقارير المالية الصادرة عن اإلدارة التنفيذية للشركةمسؤولية   -د
  

 مراجعة التقارير الشهرية التي يستلمها خالل فترة أسبوعين من نهاية كل شهر  على مجلس اإلدارة
من اإلدارة التنفيذية للشركة والتي تتضمن معلومات عن سير العمل في الشركة وعن أهم األحداث 

  التشغيلية فيها.
  
  المسؤولية في مجال إعادة التأمين  -ذ
  

  وتحديثها  إستراتيجية إعادة التأمين وتوثيقها وتنفيذهايجب على مجلس اإلدارة اإلشراف على صياغة
 .من كل عام عند نهاية شهر حزيران



                         

                                                                                                                                                                                  
 ٣٩من  ٢٢صفحة 

  يجب على الشركة تعيين مسؤول إعادة التأمين. ويجب إبالغ مجلس اإلدارة ومؤسسة النقد العربي
دور السعودي بمسؤول إعادة التأمين. ويجب أال يتعارض دور مسؤول إعادة التأمين أو يتداخل مع أي 

  آخر في الهيكل التنظيمي للشركة.

  
  مسؤولية مجلس اإلدارة في مجال إدارة المخاطر  -ر
  

مسؤولية تقييم المخاطر التي تتعرض لها الرئيس التنفيذي  –والعضو المنتدب يتولى مجلس إدارة الشركة 
  الشركة والحد منها ومراقبتها باستمرار. لذلك ينبغي على مجلس اإلدارة:

  
  ؛المرتبطة بأنشطة الشركةفهم المخاطر 

  مية ستراتيجية إلدارة المخاطر تتناسق مع التزامات الشركة تجاه مساهميها والمتطلبات النظاإتصميم
 التي يجب على الشركة إتباعها؛

 ؛الموافقة كتابيًا على سياسات إدارة المخاطر 

 ؛ة المخاطر وعملها على نحو فعالار ضمان تنفيذ أنظمة مراقبة إد 

 دارة المخاطر التي تعتمدها االدارة العليا إي اجراءات التدقيق ف 

  إعادة تقييم الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (على سبيل المثال ال الحصر عبر
  ختبارات التحمل).إإجراء 

  
  في الشركة اإلحتيال المسؤولية في مجال مكافحة   -ز
  

 في الشركة، ويجب أن تشمل نشاطاته اآلتي: اإلحتيال  مكافحة يكون مجلس إدارة الشركة مسؤوًال عن  
  

، على أن يتم تحديثها سنويًا لضمان مواءمتها مع اإلحتيالمكافحة  إستراتيجيةالموافقة على  -
 العمل الدائمة التطور في الشركات؛بيئة 

وقياسها والحد منها ومراقبتها اإلحتيال حشد الموارد الداخلية الضرورية للكشف عن مخاطر  -
 بأنسب الطرق في كافة شرائح السوق؛

في الشركة على امتداد هيكلها التنظيمي وفي  اإلحتيال مكافحة  وٕاستراتيجيةتعزيز قيم  -
  السوق.



                         

                                                                                                                                                                                  
 ٣٩من  ٢٣صفحة 

  
  يجب على مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في الشركة تحديد المهام واإلجراءات التنظيمية المعرضة لخطر

الكفيلة بمواجهة هذا الخطر وٕادخالها حيز التنفيذ، على أن المحدق وتصميم التدابير الوقائية اإلحتيال 
  اإلدارة واإلدارة العليا للشركة.الصادر عن أعضاء مجلس  اإلحتيال تشمل هذه التدابير كيفية درء 

  
  الداخلي، مع تسليط اإلحتيال يجب أن تحدد الشركة السياسات الشفافة والشاملة عند التعامل مع حاالت

  على:الضوء خصوصًا 
  

 ؛الداخلياإلحتيال اإلدارة والموظفين في التعامل مع حاالت دور مجلس اإلدارة و  -

 ؛اإلحتيالالتدابير الواجب اتخاذها ضد من يمارسون  -

   .إجراءات إبالغ الجهات المختصة -

 في حال ارتأت اإلدارة العليا في اإلحتيالعتبار إنشاء إدارة لمكافحة يجب على الشركة األخذ باإل ،
األمر. وتقدم هذه اإلدارة تقاريرها إلى اإلدارة العليا للشركة فيما الشركة أو المؤسسة ضرورة القيام بهذا 

يا للشركة، فتقدم التقارير ، إال إذا تعلق األمر باحتيال من قبل اإلدارة العلاإلحتياليخص جميع أنواع 
مسؤولية التحقق من التزام الشركة الحالة مباشرة إلى مجلس اإلدارة، وتناط بهذه اإلدارة  في هذه

 .اإلحتيال مكافحة  بإستراتيجية

  تنظمها الشركة،  اإلحتيال يجب أن يخضع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفيها لبرامج تدريبية لمكافحة
  فين الجدد كجزء من برامج التعريف على الشركة.ظإضافة إلى المو 

  
  األموال وتمويل اإلرهاب مسؤولية مجلس اإلدارة في مجال مكافحة غسل   -س

  
  يتولى مجلس إدارة الشركة مسؤولية اإلشراف على تصميم واعتماد برنامج مكافحة غسل األموال وتمويل

اإلرهاب واإلشراف عليه وعلى مسؤول اإللتزام المعني بتطبيقه، ومن بين هذه المسؤوليات على سبيل 
الضرورية من أجل تحديد وقياس والحد من ومراقبة تأمين القدرات والخبرات الداخلية : المثال ال الحصر

تعزيز التدابير والمعايير و  رهاب بشكل صحيح في قطاع التأمين؛مخاطر غسل األموال وتمويل اإل
 .إلرهاب المطبقة داخليًا وخارجياً الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل ا

 لتزام داخل لى المواضيع المتعلقة باإلشراف علتزام، مهمته التحقق من واإلعلى الشركات تعيين مدير إ
الشركة. ويكمن دور مدير اإللتزام في تحديد واإلبالغ عن العمليات المشبوهة والمتابعة المستمرة لمدى 

رهاب. وأي سلوك ال بط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلجراءات وضواسات وإ لتزام الشركة بسياإ
رهاب التابعة للشركة يجب أن يبلغ إلى موال وتمويل اإلجراءات مكافحة غسل األإ يتوافق مع سياسات و 

 دارة وٕالى مؤسسة النقد العربي السعودي.مجلس اإل



                         

                                                                                                                                                                                  
 ٣٩من  ٢٤صفحة 

  
  لجان مجلس اإلدارة -٧

  
  تشكيل لجان مجلس اإلدارة  - أ
 

  ينبغي تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها، لكي يتمكن مجلس اإلدارة من
 تأدية مهماته بشكل فعال. 

 يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وفقًا إلجراءات عامة يضعها مجلس اإلدارة تتضمن  يجب أن
تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصالحيات الممنوحة لها خالل هذه المدة وكيفية رقابة مجلس اإلدارة 

 عليها.

  ات أو المؤهالت المطلوبة تتم التعيينات في مختلف اللجان بحيث يوضع في اإلعتبار المهارات أو الخبر
 لمناقشة المسائل المطروحة في نطاق صالحياتها.

 .يجب أن يقر مجلس اإلدارة لوائح عمل جميع اللجان الدائمة المنبثقة عنه  

  
  عمل اللجان ومسؤولية مجلس اإلدارة عنها  -ب
 

  لجانًا للقيام تظل المسؤولية النهائية المتعلقة بإدارة الشركة على عاتق مجلس اإلدارة حتى وٕان شكل
 ببعض أعماله. 

 .على مجلس اإلدارة أن يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها باألعمال الموكولة إليها 

  على اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة علمًا بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات
 بشفافية مطلقة. 

 س اإلدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهمات التي قد يجب تعيين عدد كاٍف من أعضاء مجل
ينتج عنها حاالت تعارض مصالح، مثل التأكد من سالمة التقارير المالية وغير المالية، ومراجعة 
صفقات األشخاص ذوي العالقة، والترشيح لعضوية مجلس اإلدارة، وتعيين المديرين التنفيذيين، وتحديد 

  المكافآت.

  
  
  
  
  



                         

                                                                                                                                                                                  
 ٣٩من  ٢٥صفحة 

  
  لجنة المراجعة

  
  تشكيل لجنة المراجعة .١

  
 ) ٥) ثالثة أعضاء واليزيد عن (٣يشكل مجلس اإلدارة لجنة للمراجعة ال يقل عدد أعضائها عن (

خمسة أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين على أن يكون أغلبهم من خارج مجلس اإلدارة 
التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، يكون من وحسب ما تقره مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة 

  بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

  تصدر الجمعية العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة
 ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

  مهام وصالحيات  لجنة المراجعة .٢
  

  المراجعة ومسؤولياتها ما يلي: تشمل مهمات لجنة 
  

  المراجعة الداخلية
 

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ  -
 األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.

اإلجراءات واتخاذ المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة بهدف تقييم تلك  -
 اإلجراءات التصحيحية في حال وجود ضعف فيها.

توجيه أي مشاريع أو تحقيقات خاصة تراها اللجنة ضرورية واإلشراف عليها كلما اعتبر ذلك  -
 ضروريًا والزمًا.

 دراسة إقتراح خطة عمل المراجعة الداخلية السنوية في الشركة والموافقة عليها. -

أعمال إجتماعاتها، تقارير الوضع الراهن حول مالحظات  دراسة، كبند ثابت في جدول -
وتوصيات المراجعة الداخلية التي لم يبت فيها والتي تبين وضع خطط العمل مع إيضاح حاالت 

 التأخير، إن وجد.

 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. -

 حلقة الوصل ما بين مجلس اإلدارة والمراجعين الداخليين.وتكون اللجنة  -

  



                         

                                                                                                                                                                                  
 ٣٩من  ٢٦صفحة 

  المحاسبون القانونيون
 

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند  -
 التوصية بالتعيين التأكد من استقالليتهم.

طاق أعمال المراجعة التي يكلفون متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج ن -
 بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

 دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وٕابداء ملحوظاتها عليها. -

  دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. -

  القوائم المالية الفصلية والسنوية
  

 ية السنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وٕابداء الرأي والتوصية في شأنها.دراسة القوائم المال -

  دراسة القوائم المالية الفصلية والموافقة عليها. -

  السياسات المحاسبية في الشركة
 

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وٕابداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها وأي تغيير في هذه 
وتقديم ما تراه اللجنة من مقترحات بشأنها، مع األخذ في اإلعتبار مدى مالءمة السياسات السياسات، 

  المحاسبية لطبيعة أعمال المنشأة وأثرها على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.
  الرقابة النظامية في الشركة

 
فاعليتها في تنفيذ اإلشراف على إدارة الرقابة النظامية في الشركة من أجل التحقق من مدى  -

 األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.

 دراسة إقتراح خطة عمل الرقابة النظامية السنوية في الشركة والموافقة عليها. -

دراسة تقارير الرقابة النظامية ونطاق الفحص ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات  -
 الواردة فيها.

التام باألنظمة واللوائح المطبقة من خالل مسؤول "التقيد والمطابقة" باإلضافة التأكد من اإللتزام  -
 إلى مراجعي الشركة والمحاسبين القانونيين.

  

  

  



                         

                                                                                                                                                                                  
 ٣٩من  ٢٧صفحة 

  
  حات والمكافآتيلجنة الترش

  

  تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت    -١
  

 .يشكل مجلس اإلدارة لجنة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت  

  للشركة، بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة، قواعد اختيار أعضاء لجنة تصدر الجمعية العامة
  الترشيحات والمكافآت.

  
مهام وصالحيات لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بالترشيحات وبتقييم تكوين وفعالية  -٢

 مجلس اإلدارة
 

 .وضع سياسة الترشيحات 
 اإلدارة. اإلشراف على عملية استالم طلبات الترشيح لعضوية مجلس 
  التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مع األخذ

باالعتبار قدرات ومؤهالت األشخاص المرشحين ومراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته 
 بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

 ناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وٕاعداد المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات الم
وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي 

 يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.
 بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية واإلدارية  تعريف أعضاء مجلس اإلدارة الجدد

 األمر. موارد البشرية، فضًال عن تدريبهم إن لزمخصوصًا إدارة ال
 .مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها 
 .تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة 
  معيار التقييم موضوعي ويتضمن إتباع أسس محددة في تقييم فعالية المجلس وبحيث يكون

 مقارنة بشركات التأمين األخرى والمؤسسات المالية المشابهة.
  التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان

 العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى أو منصب تنفيذي في شركة ذات عالقة.
  كة تمتلك نظامًا محدثًا ومتطورًا لتقييم أداء جميع الموظفين بفعالية وعدالة، التأكد من أن الشر

وأن تقييم أداء اإلدارة التنفيذية يتم بصورة سنوية مرة واحدة على األقل (وفي حالة الحاجة خالل 
خمسة عشر يومًا)  لضمان استمرارية الشركة و تطور أعمالها و المحافظة على قدرتها 

 التنافسية. 
 



                         

                                                                                                                                                                                  
 ٣٩من  ٢٨صفحة 

  مهام وصالحيات لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق فيما يتعلق بالمكافآت -٣
 

  تقوم اللجنة بوضع سياسات خطية واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار
التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء ويتمَّ اإلفصاح عن 

في التقرير السنوي للشركة. كما تقوم اللجنة بتحديد عناصر ملخص سياسة المكافآت 
التعويضات والمكافآت كي تتم الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة (العناصر الثابتة والمتغيرة: 

 المال النقدي، األسهم وسائر الفوائد غير النقدية). 
 وٕاصدار التوصية  تقوم اللجنة بمراجعة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه

المناسبة بشأنها. وال يحق ألي شخص أن يشارك في اتخاذ قرار يتعلق بتحديد تعويضاته 
 ومكافآته.

  تقوم اللجنة بالتوصية إلى مجلس اإلدارة بالموافقة على تصميم وتحديد أهداف خطط الدفع التي
 لخطط.تديرها الشركة والموافقة على مجموع المدفوعات السنوية ضمن إطار هذه ا

  تقوم اللجنة بمراجعة تصميم جميع الخطط المتعلقة بحصص الحوافز كي يتم الموافقة عليها من
قبل مجلس اإلدارة وجمعية المساهمين، كما تعلن اللجنة سنويًا ما إذا كان سيتم منح جوائز 

ر كبار والقيمة اإلجمالية لهذه الجوائز والجوائز الفردية التي تمنح للمديرين التنفيذيين وسائ
 التنفيذيين وتحدد اللجنة األهداف المرتبطة باألداء التي يتم اعتمادها.

  تقوم اللجنة بمراجعة أي تغييرات أساسية في خطط الرواتب التقاعدية قبل عرضها على مجلس
 اإلدارة للموافقة عليها.

  
  اللجنة التنفيذية

  
  تشكيل اللجنة التنفيذية -١

  
  خمسة ٥) ثالثة أعضاء واليزيد عن (٣ال يقل عدد أعضائها عن (يشكل مجلس اإلدارة لجنة تنفيذية (

 أعضاء.

  يختار أعضاء اللجنة التنفيذية من بينهم رئيس اللجنة الذي يرأس اجتماعاتها، وفي حالة غيابه تختار
 اللجنة رئيسًا مؤقتًا لها من بين أعضائها الحاضرين.

  الحق بالتصويت ولثالث اجتماعات فقط.لعضو اللجنة التنفيذية أن ينيب عنه عضوًا آخر له 

  تكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي مدة العضوية في المجلس ويمأل المجلس المركز الذي يخلو في
 اللجنة التنفيذية.
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  مهام وصالحيات اللجنة التنفيذية -٢
  

 تباشر مع مراعاة أي تعليمات تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي أو يضعها مجلس إدارة الشركة ،
اللجنة التنفيذية كل السلطات التي تقررها المؤسسة أو المجلس، وتعاون اللجنة التنفيذية عضو مجلس 

 اإلدارة المنتدب أو المدير العام في حدود السلطات المقررة لها.

 :تشمل مهام عمل اللجنة القيام بكل األعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها، ومنها 

الحيات مجلس اإلدارة خالل الفترة التي تفصل بين اجتماعات ممارسة بعض أو كل ص -
 المجلس بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر:

a.  اعتماد التوجهات اإلستراتيجية واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف على
 تنفيذها، ومن ذلك:

وضع اإلستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة  -١
 ومراجعتها وتوجيهها. المخاطر

تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة وٕاستراتيجيتها وأهدافها المالية وٕاقرار  -٢
 الميزانيات السنوية.

اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتلك األصول والتصرف  -٣
 بها.

 وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.  -٤

 الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها. المراجعة -٥

b.  تكون اللجنة التنفيذية بمثابة صلة وصل بين اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة وهي
تعمل على نقل مشاكل اإلدارة التنفيذية وقضاياها الناشئة ومبادراتها إلى مجلس 

  اإلدارة.

  لجنة اإلستثمار
  

  تشكيل لجنة اإلستثمار -١
  

 ) خمسة ٥) ثالثة أعضاء واليزيد عن (٣يشكل مجلس اإلدارة لجنة إستثمار ال يقل عدد أعضائها عن (
 أعضاء.

  يختار أعضاء لجنة اإلستثمار من بينهم رئيس اللجنة الذي يرأس اجتماعاتها، وفي حالة غيابه تختار
 اللجنة رئيسًا مؤقتًا لها من بين أعضائها الحاضرين.
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 أن ينيب عنه عضوًا آخر له الحق بالتصويت ولثالث اجتماعات فقط. لعضو لجنة اإلستثمار 

  تكون مدة عضوية لجنة اإلستثمار هي مدة العضوية في المجلس ويمأل المجلس المركز الذي يخلو في
  لجنة اإلستثمار.

  
  مهام وصالحيات لجنة اإلستثمار -٢

  
ذات اختصاص لوضع السياسة يعطي المجلس لجنة االستثمار الصالحيات الالزمة للتعاقد مع جهة 

االستثمارية المتبعة حاليًا في الشركة وأن تكون اللجنة صاحبة القرار  في كل ما يتعلق باستثمارات الشركة 
الحالية والمستقبلية وقرر مجلس اإلدارة إقرار السياسة اإلستثمارية للشركة وتكليف اإلدارة التنفيذية للشركة 

  مار.تطبيقها تحت إشراف لجنة اإلستث
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  الباب الثالث: االفصاح
  

  موجبات اإلفصاح على عاتق أعضاء مجلس اإلدارة -١

  يجب على عضو مجلس اإلدارة إعالم الشركة عندما يصبح مالكًا أو له مصلحة في أي حقوق أسهم
 أو أدوات دين صادرة عن الشركة وذلك في نهاية يوم التداول الذي تحقق فيه هذا التملك.

 على عضو مجلس اإلدارة إعالم الشركة عند حدوث أي زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة أي  يجب
) أو أكثر من األسهم أو أدوات الدين التي يمتلكها في %٥٠من أعضاء مجلس اإلدارة بنسية (

) أو أكثر من أسهم، أو أدوات دين صادرة عن الشركة أيهما أقل، وذلك في %١الشركة، أو بنسبة (
 يوم التداول الذي تحقق فيه هذا التملك. نهاية

 في: مصالح ةيجب على عضو مجلس اإلدارة إعالم الشركة عند وجود أي 

نشاط تجاري أو منشأة تقدم أي خدمات للشركة أو أي من  -
شركاتها التابعة أو تتحصل على أي فائدة من الشركة أو 
تبحث عن أداء خدمة مع الشركة أو أي من شركاتها 

 التابعة.

ع عميل أو أي منشأة أخرى تستقبل خدمة أو أي منفعة م -
 من الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

نشاط تجاري مع عميل أو أي منشأة أخرى في وضع  -
يجعلها تستفيد من أي إجراءات يقوم بها عضو مجلس 

 اإلدارة أو المسؤول.

عقود العمل الحالية أو المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة  -
 ذيين.وكبار التنفي

أي عقد أو ترتيب يكون فيه لمدير عام الشركة أو للمدير  -
المالي أو ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقاربهم 

 مصلحة جوهرية أو تقديم إقرار بنفي ذلك.
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 موجبات اإلفصاح على عاتق الشركة -٢

  نهاية كل عام مالي، على الشركة تزويد مؤسسة النقد العربي السعودي، قبل خمسة وأربعين يومًا من
بقائمة بجميع أعضاء مجلس اإلدارة، والعضو المنتدب، والمديرين العامين وكبار المديرين في الشركة 
وفروعها والمؤسسات التابعة لها، والمكاتب التمثيلية الخارجية، توضح األسماء، الوظائف الحالية، 

 لخدمة في الشركة.وتواريخ التعيين، واألعمال التي يزاولونها، وعدد سنوات ا

  يجب اإلفصاح عن أي تغييرات في تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة وٕادارته العليا، وبالتحديد عند
انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من طرق انتهاء العضوية كما يجب على الشركة أن 

 تخطر الهيئة والسوق فورًا مع بيان األسباب التي دعت إلى ذلك.

 ركة تقديم إستراتيجياتها إلعادة التأمين إلى المؤسسة للحصول على عدم ممانعة المؤسسة على الش
عليها وتحديثها بشكل سنوي على األقل وتقديمها إلى المؤسسة في الثالثين من شهر أبريل من كل 

 سنة.

 خاطر يجب أن تقوم الشركة بتزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بتقرير سنوي يفصل خطة إدارة الم
التي تعتمدها وتنفذها ضمن التقارير السنوية التي تقدم للمؤسسة في نهاية كل عام. يجب أن يتطرق 

  التقرير إلى أنظمة إدارة المخاطر اآلتية:

i. السياسات واإلجراءات المكتوبة وآليات الضوابط واإلجراءات التي يعتمدها مجلس اإلدارة؛ 

ii. المخاطر واإلجراءات التي يعتمدها مجلس اإلدراة؛ مراجعة سنوية لفعالية تنفيذ سياسات إدارة 

iii. يجب أن يوقع المدير التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة على التقرير؛ 

iv.  ينبغي على الشركة تحديد مسؤوليات كبار المدراء بوضوح ووضع مستويات السلطة
والتفويض. لذا، يجب على الشركة تصميم هيكل تقرير يضمن حصول اإلدارة على 

الضرورية إلدارة المخاطر. ويجب على اإلدارة أن تستعين بدعم إضافي يقدمه  المعلومات
فريق عمل يتمتع بخبرة مناسبة، وأنظمة مراقبة مناسبة وتقنية معلومات حديثة، على أن 

  يتضمن دور اإلدارة العليا الخاص بإدارة المخاطر اآلتي:

 لشركة؛فهم واضح لسياسات وٕاجراءات إدارة المخاطر التي تعتمدها ا -
 ضمان سير أنشطة الشركة في إطار السياسات واألنظمة الموافق عليها؛ -
  إبالغ مجلس إدارة الشركة بأي خرق لممارسات إدارة المخاطر؛ -

 

  موجبات اإلفصاح على عاتق مجلس اإلدارة -٣

  يجب أن تقدم القوائم المالية األولية والسنوية وتقرير مجلس اإلدارة إلى هيئة السوق المالية فور
 اعتمادها من مجلس اإلدارة.
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  على المجلس أن يبلغ هيئة السوق المالية والجمهور دون تأخير بأي تطورات مهمة تندرج في إطار
نشاطه وال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وتؤثر على أصول أو خصوم أو الوضع المالي أو على 

 المسار العام ألعمال الشركة، والتي يمكن:

 كبير في سعر األوراق المالية المدرجة؛ أن تؤدي إلى تغير -

في حالة ما إذا كانت لدى الشركة أدوات دين مدرجة، أن تؤدي إلى تغير كبير في سوق  -
 األوراق المالية المدرجة أو تؤثر تأثيرا كبيرا على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.

 على مجلس اإلدارة اإلفصاح عن: 

أي مديونية خارج إطار النشاط العادي للشركة أو أي كل شراء ألصل طويل األجل أو  -
 من القيمة الدفترية لصافي أصول الشركة؛ %١٠خسائر تساوي أو تزيد على 

 أي تغيير كبير في بيئة إنتاج الشركة أو نشاطها؛  -

 تغير الرئيس التنفيري للشركة أو أي تغييرات في تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة -

من القيمة  %٥إذا كان المبلغ موضوع الدعوى يساوي أو يزيد على  أي دعوى قضائية كبيرة -
 الدفترية لصافي أصول الشركة خارج النشاط اإلعتيادي للشركة؛

 ؛%١٠الزيادة أو النقصان في صافي أصول الشركة بما يساوي أو يزيد على  -

 ؛%١٠الزيادة أو النقصان في إجمالي مبيعات الشركة بما يساوي أو يزيد على  -

 صفقة بين الشركة وشخص ذي صلة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويًال له. أي  -

 .أي انقطاع في أي من النشاطات الرئيسة للشركة -
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  تعارض المصالحالباب الرابع: 

 
  عدم جواز وجود مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركةمبدأ  -١
  

  في حال أراد أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد مسؤولي اإلدارة التنفيذية اإلستحصال على
ترخيص من الجمعية العامة للمساهمين نتيجة توافر مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للشخص 
المعني في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، يتوجب على هذا العضو أن يتقدم 

مجلس اإلدارة.  يطرح هذا الطلب على جدول أعمال اجتماع مجلس  بطلب ذلك خطيًا إلى
اإلدارة الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من الشخص المعني أو وفقًا لما يقرره رئيس مجلس 
اإلدارة ويبحث هذا الطلب من قبل مجلس اإلدارة ويتم التصويت عليه، على أن ويثبت في 

في المداوالت والنقاشات والتصويت على المحضر امتناع العضو المعني عن المشاركة 
 القرار، بدون استبعاده من العدد الالزم لصحة االجتماع. 

  يتوجب على مجلس اإلدارة التصويت على إضافة هذا الطلب على جدول أعمال أول اجتماع
 للجمعية العامة للمساهمين التي سوف تنعقد بعد تاريخ قرار مجلس اإلدارة المذكور.

 إبالغ الهيئة والجمهور عن أي تعارض للمصالح خالل الجمعية العامة من  تلتزم الشركة
رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة عند انعقادها عن األعمال والعقود التي خالل قيام 

يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو مسؤول اإلدارة التنفيذية مصلحة شخصية فيها وعن أية 
ي عالقة وعن أي ترتيب تستثمر بموجبه كل من الشركة وطرف صفقة بين الشركة وطرف ذ

، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من ذي عالقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويًال له
 المحاسب القانوني. 

  يبلغ أمين السر نتيجة القرار الصادر عن الجمعية العامة للمساهمين إلى مجلس اإلدارة وٕالى
 افقة رئيس مجلس اإلدارة.العضو المعني بعد مو 

  يتوجب على الشخص المعني أن يكرر اإلجراءات المذكورة أعاله سنويًا من أجل تجديد
التصريح الصادر عن الجمعية العامة للمساهمين طيلة مدة توافر مصلحة مباشرة أو غير 

س مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. وفي هذه الحالة، يتوجب على رئي
مجلس اإلدارة أن يبلغ الجمعية العامة عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد 
أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد مسؤولي اإلدارة التنفيذية مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا 
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التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني. وال يجوز للعضو المعني ذي المصلحة اإلشتراك 
 على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية العامة للمساهمين. في التصويت

  في حال لم يتم تجديد الترخيص من قبل الجمعية العامة للمساهمين أو في حال تأخر صدور
هذا الترخيص ألي سبب من األسباب، يتوجب على العضو المعني فعل كل ما يلزم من أجل 

مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وقف وجود أية  مصلحة مباشرة أو غير 
 وذلك دون أي مسؤولية على عاتق الشركة.

  يتوجب على عضو مجلس اإلدارة الذي يرغب في المشاركة في األعمال والعقود التي تتم
لحساب الشركة عن طريق المنافسة العامة أن يبلغ مجلس اإلدارة قبل مشاركته في المنافسة 

رح عن هذا األمر في أول اجتماع لمجلس اإلدارة ويثبت في المحضر، على أن العامة. ويص
يعلن عن نتيجة المنافسة العامة في أول اجتماع لمجلس اإلدارة. يتوجب على اإلدارة التنفيذية 
إبالغ مجلس اإلدارة فور توافر معلومات لديها عن مشاركة أي من أعضاء مجلس اإلدارة في 

تتم لحساب الشركة والتي تتم بطريق المنافسة العامة، على أن تبلغ  األعمال والعقود التي
 .النتيجة إلى مجلس اإلدارة فور صدورها

 
  مبدأ عدم المنافسة مع الشركة -٢

 

  ال يجوز لعضو مجلس االدارة، بغير ترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة، أن يشترك في
أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وٕاال كان للشركة أن 

     ا.تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحسابه
 

  يتوجب على اإلدارة التنفيذية إبالغ مجلس اإلدارة في حال توافر معلومات لديها عن قيام أحد أعضاء
مجلس اإلدارة باالشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو االتجار في أحد فروع النشاط الذي 

  تزاوله.
 

  ةدم جواز تقديم قروض نقدية من الشركة ألعضاء مجلس اإلدار مبدأ ع -٣
 

  ال يجوز للشركة أن تقدم قرضًا نقديًا من أي نوع ألعضاء مجلس اإلدارة أو أن تضمن أي قرض يعقده
  واحد منهم مع الغير.
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 موجب السرية -٤

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن يذيعوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى 
  الغير ما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم إلدارتها وٕاال وجب عزلهم ومساءلتهم عن 

    التعويض.

  
  إصدار وثائق تأمين ألعضاء مجلس اإلدارة وتسوية مطالبهم -٥

 

  إصدار أو تجديد وثيقة تأمين ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو األطراف ذوي العالقة بهم إال يجب عدم
بعد دفع القسط المستحق بالكامل. ويقصد باألطراف ذوي الصلة أفراد العائلة من الزوجات واألزواج 

من أعضاء  واألطفال واآلباء واألمهات واإلخوان واألخوات، وأي من المؤسسات التي يملك فيها أي عضو
 .%٥مجلس اإلدارة أكثر من 

 

  إذا تقدم أي من أعضاء مجلس اإلدارة بالمطالبة بدفع تعويض لوثيقة تأمين صادرة لهم من الشركة، فيجب
التعامل مع المطالبة وفقا لإلجراءات الواردة في الالئحة المطبقة على العمالء اآلخرين وبدون معاملة 

 ي بأي تعويض ألي منهم.تفضيلية مع إشعار المراقب النظام

 

  تكلف اإلدارة التنفيذية للشركة العمل على تنفيذ ما تقدم، وتكلف دائرة الرقابة النظامية في الشركة التأكد من
 حسن التطبيق بالتعاون مع الدائرة القانونية وذلك بشكل دوري ومستمر.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                         

                                                                                                                                                                                  
 ٣٩من  ٣٧صفحة 

  

  

  حظر تعامالت أعضاء مجلس اإلدارةالباب الخامس: 
  

ال يجوز ألعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للشركة خالل 
  الفترات اآلتية: 

 

  ؛للشركةفترة خمسة عشر يومًا قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعالن ونشر النتائج األولية  
  

  أو شركةالمالية وحتى تاريخ اإلعالن المبدئي للنتائج السنوية للفترة ثالثين يومًا قبل انتهاء السنة ،
 ، أيهما أقصر.شركةن النهائي للنتائج السنوية للاإلعال

  
  



                         

                                                                                                                                                                                  
 ٣٩من  ٣٨صفحة 

  

  

  قائمة السياسات الداخلية: السادسالباب 
 

 القواعد المنظمة لعمل لجنة المراجعة .١

 لجنة الترشيحات والمكافآت  القواعد المنظمة لعمل .٢

  لعمل اللجنة التنفيذيةالقواعد المنظمة  .٣

  القواعد المنظمة لعمل لجنة االستثمار .٤

 المراجعة الداخليةالقواعد المنظمة إلدارة  .٥

  القواعد المنظمة لسلوكيات سوق التامين .٦

  سياسة  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لشركات التأمين .٧

  سياسة مكافحة االحتيال .٨

 تنظيم العالقة مع أصحاب المصالحسياسة  .٩

 تنظيم تعارض المصالح سياسة .١٠

 سياسة اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح .١١

 والقانونيةالمالية  وبالجوانبالشركة  اإلدارة الجدد بعملأعضاء مجلس  تعريفسياسة  .١٢

 سياسة االستثمار  .١٣

  المعايير واإلجراءات المحددة للعضوية في مجلس اإلدارة .١٤

 األرباح على المساهمينسياسة توزيع  .١٥

  سياسة اإلسناد .١٦

  



                         

                                                                                                                                                                                  
 ٣٩من  ٣٩صفحة 

  

  : التقيد والرقابةسابعالباب ال
  

 إدارات الشركة الداخلية يجب تبليغها بوضوح لكافةو للمبادئ الرئيسية المتضمنة في هذه الالئحة، اإلدارة  بعد إعتماد مجلس
المبادئ واإلجراءات والتوصيات المشمولة . باإلضافة إلى ذلك، يجب مراقبة تطبيق ونشرها على الموقع اإللكتروني للشركة

 في هذه الالئحة ومتابعة جميع حاالت عدم التقيد والمطابقة.

   


