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 :مقدمة ال

أصبببحت الشببركات التببت يببتم تببداول أسببهمها فببت سببوق المببال مطالبببة بببااللتزام باإلفصبباح عببن مببدك التزامهببا بمتطلبببات  واعببد حوكمببة 

الشركات حيث تعكبس هبذا المتطلببات اهتمامبا عالميبا فيمبا يتعلبق بتصبرفات الشبركات والضبمانات الخاصبة بالمسباهمين والمسبتثمرين 

اإلفصاح المالئم ) مة وعليه فإن االلتزام باطار حوكمة الشركات أصبح بالتالت يؤكد على الشفافية وبشكل خاص الشركات المساهمة العا

 .والمسئولية واالستقاللية الخاصة بهيكلة وعمليات حوكمة الشركات( لكافة المساهمين وأصحاب المصالح

همين وأصببحاب المصببالح وكببذلم تتعامببل حوكمببة يحببدد إطببار حوكمببة الشببركات العال ببة مببا بببين إدارة الشببركة ومجلببس اإلدارة والمسببا

 .الشركات مع هيكلة الشركة من خالل تحديد كيفية وضع أهداف الشركة ، والوسائل الكفيلة بتحقيق تلم األهداف ومرا بة األداء

حملبة األسبهم وحملبة إن الحوكمة تعنى أيضا بتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بمبا يحبافع علبى حقبوق 

السببندات والعبباملين بالشببركة وأصببحاب المصببالح، و لببم بتنفيببذ صببيدة العال ببة التعا ديببة التببت تببربت بيببنهم، وباسببتخدام األدوات الماليببة 

والمحاسبية السليمة وفقاً لمتطلبات اإلفصاح والشفافية، كما أن وجود نظام حوكمة فعال داخبل نطباق كبل شبركة وعلبى نطباق اال تصباد 

 .ككل يساعد فت توفير درجة من الثقة تعتبر ضرورية من أجل عمل ا تصاديات السوق على نحو سليم

ومما سبق فإن حوكمة الشركات من المنظور التجاري والصناعت تحدد الطريقة التت تبدار بهبا أعمبال وشبئون الشبركة مبن  ببل مجلبس 

 :األنشطة التالية اإلدارة واإلدارة العليا وتدطى على سبيل المثال وليس الحصر

 وضع أهداف الشركة. 

 إدارة األعمال اليومية للشركة. 

 الوفاء بااللتزام المتعلق بخضوعهم للمحاسبة من  بل المساهمين وأصحاب المصالح. 

 التأكد من إتباع الممارسات األخال ية وأن الشركة تلتزم بالقوانين واالنظمة المعمول بها. 

ينصب على وجود نظام حوكمة فعال من أجل نشاط صبحيح  وممبن للشبركة والبذي مبن شبأنه إن يبؤثر إن اهتمام واضعت نظم الحوكمة 

 .اطر للشركة إ ا لم يطبق بفاعليةعلى المخ

 :التعريفات

لدرض تطبيق أحكام هذا الالئحة ، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناا المعانت الموضحة أمبام كبل منهبا مبا لبم يقبض السبياق بديبر ا

 : لم

 (.أسيج)شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاونت : الشركة  

تمتلبم خمسبة بالمئبة أو أكثبر مبن رأ  ( أو شركة من مجموعة شركات  د تعدها المؤسسة وحدة واحبدة )أي شركة : شركة  ات عال ة 

بمفردهبا او باالشبترام مبع مجموعبة )التبأمين  أو اعبادة/أو الشبركة التبت تمتلبم شبركة تبأمين و, أو اعادة التأمين /مال شركة التأمين و 

                                                                             .خمسبة بالمئبة أو أكثبر مبن رأ  مالهبا (شبركات  بد تعبدها المؤسسبة واحبدة 
                                                                                                                            .شبركة مجلبس إدارة ال :مجلسس اإلدارة 

                           .م الشبركات ونظبام الشبركة األسبا  جمعية تشبكل مبن مسباهمت الشبركة بموجبب أحكبام نظبا :جمعية المساهمين 
تقاضى راتباً وي, عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغاً فت اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارم فت األعمال اليومية لها :ي العضو التنفيذ

                                                                                                                                                             .شهرياً مقابل  لم 
عضو مجلس اإلدارة الذي اليكون متفرغاً إلدارة الشركة واليشارم فت األعمبال اليوميبة وال يسبتلم راتبباً : العضو غير تنفيذي            

                                                                                                                                                                .شهرياً أو سنوياً 
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام فت مركزا و راراتبه ،وال تنطببق عليبه أي مبن عبوارض  :العضو المستقل         

 :االستقالل على سبيل المثال ال الحصر اآلتت
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ما نسبته خمسة فت المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرك من مجموعتها أو له صلة أن يكون مالكاً ل .1

 . رابة مع من يملم هذا النسبة

أن يكون ممثالً لشخص  ي صفة اعتبارية يملم ما نسبته خمسة فت المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة  .2

 .أخرك من مجموعتها

أن يكون عضواً فت مجلس إدارة الشركة  ات عال ة أو أي شركة تابعة لها يكون  د شدل مثل هذا المنصب خالل العاميين  .3

 .الماضيين 

 أن يشدل منصباً فت اإلدارة العليا لدك أحد كبار المساهمين أو كان يشدل منصباً خالل العامين الماضيين  .4

 .اإلدارة فت الشركة أو فت شركة أخرك من مجموعتها أن يكون له صلة  رابة مع أي من أعضاء مجلس .5

 .أن تكون له صلة  رابة مع أي من كبار التنفيذيين فت الشركة أو شركة أخرك من مجموعتها .6

 .أن يكون عضو مجلس إدارة فت شركة أخرك من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها .7

يين لدك الشركة أو أي طرف متعامل معها او شركة أخرك من أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامين الماض .8

مجموعتها، كمراجعت الحسابات وكبار الموردين، أو  أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدك أي من تلم األطراف خالل 

 .العامين الماضيين

 .أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فت األعمال والعقود التت تتم لحساب الشركة .9

 .قاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانهأن يت .11

 .أن يشترم فت عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر فت أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة .11

 .أن يكون  د أمضى ما يزيد على تسع سنوات  فت عضوية مجلس إدارة الشركة .12

ترتب ( سواًء بشكل مباشر أو عضواً فت مجلس إدارتها أو مديراً فيها ) ا دية أو تجارية مع الشركة أن يكون لديه عال ة تع .13

بخالف المبالغ المتعلقة بعقود التأمين ) ألف لاير سعودي ( 251)عليها دفع أو تلقت مبلغ مالت من الشركة يساوي ما يمته 

 .خالل العامين الماضيين ( دارة والمكافآت التت يستحقها العضو لقاء عضويته فت مجلس اإل

أن يكون لديه التزام مالت تجاا الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها العليا بشكل يمكن أن يؤثر على  درته على الحكم   .14

 .وإتخا  القرارات باستقاللية تامة 

األشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، وا تراح القرارات االستراتيجية وتنفيذها  :اإلدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين 

                                                                                                                        .التنفيذي ونوابه والمدير المالت،كالرئيس 

                                                                                                                                                     :أو صلة القرابةاألقارب 

                                                                                                           .آلباء ، واألمهات واألجداد ،والجدات وإن علواا   -      

                                                                                                                                   .األوالد ،وأوالدهم وإن نزلوا    -       

 وة واألخوات األشقاء ،أو ألب ،أو ألم ،وأوالدهم اإلخ   -       

 .األزواج والزوجات    -        

                                                           .أي شخص طبيعت، أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة العربية السعودية بهذا الصفة  :شخص 

 :األطراف ذوو العالقة 

 .فت الشركةكبار المساهمين  - أ

 .أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأ اربهم  - ب

 .كبار التنفيذيين فت الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأ اربهم - ت

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدك كبار المساهمين فت الشركة  - ث

 .حد كبار التنفيذيين أو أ اربهم المملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أ –من غير الشركات  –المنشآت  - ج

 .الشركات التت يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أ اربهم شريكاً فيها  - ح

الشركات التت يكون أي من أعضاء مجلبس اإلدارة أو كببار التنفيبذيين أو أ باربهم عضبواً فبت مجلبس إدارتهبا أو مبن كببار  - خ

 .التنفيذيين فيها 

, أو أكثر % ( 5) ة التت يملم فيها أي من األعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أ اربهم ما نسبته شركات المساهم - د

 .من هذا التعريف ( د)مع مراعاة ما ورد فت الفقرة 
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أو  الشركات التت يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أ اربهم تأثير فت  راراتها ولو بإسداء النصح -  

 .التوجيه 

 .يها وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذأي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير فت  رارات الشركة  - ر

 .الشركات القابضة أو التابعة للشركة   - ز

من هذا التعريف النصائح والتوجيهات التت تقدم بشكل مهنت من شخص مرخص له فت  (ي)و ( ط)ويستثنى من الفقرتين  -  

 . لم 

 . تعنت  لم الشخص وكل تابع له , فيما يتعلق بشخص  :المجموعة 

أو يشترم معه فت كونه مسيطراً عليه من  بل , أو يسيطر عليه  لم الشخص اآلخر , الشخص الذي يسيطر على شخص مخر  :تابع 

 . وفت أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر . شخص ثالث

اص أو األطراف الذين لهم مصلحة فت ماتقوم به الشركة، بمن فيهم المساهمون والمؤمن لهم وأصحاب األشخ :أصحاب المصالح 

 . المطالبات وموظفو الشركة ومعيدو التأمين والجهات الر ابية واإلشرافية 

 . أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها % (  5) كل من يملم ما نسبته  :كبار المساهمين 

ختيار أعضاء مجلس اإلدارة يمنح كل مساهم  درة تصويتية بعدد األسهم التت يملكها بحيث أسلوب تصويت إل :يت التراكمي التصو

 . يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذا األصوات 

مع  ريب أو تابع  بشكل مباشر أو غير مباشر ،منفرداً أو مجتمعأ,القدرة على التأثير فت أفعال أو  رارات شخص مخر  :حصة السيطرة 

 . أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري% 31حق التعيين ( ب.)أو أكثر من حقوق التصويت فت شركة % 31امتالم نسبة  ( أ ) ،

 .ويعد مجلس إدارة الشركة الجهاز اإلداري لها . مجموعة األفراد الذين يتخذون القرارات االستراتيجية للشخص :الجهاز اإلداري 

والخطت التحفيزية  صيرة أو ,والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة باألداء , المبالغ والبدالت واألرباح وما فت حكمها  :المكافآت  

باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التت تتحملها الشركة عن عضو مجلس اإلدارة , أخرك  طويلة األجل، وأي مزايا عينية

 .لدرض تأدية عمله 

 .سواء أكان يوم عمل أو ال , يمت يوم تقو :يوم 

 حقوق المساهمين: الباب األول

 :الحقوق العامة   1.1

 :المعاملة العادلة للمساهمين 1.1.1

حقوق المساهمين بما يتضمن العدالة و المساواة بينهم، كما تلتزم اإلدارة التنفيذية بعدم التمييز يلتزم مجلس اإلدارة بحماية 

 .بين المساهمين المالكين لذات فئة األسهم، وبعدم حجب أي حق عنهم

 

 :الحقوق المرتبطة باألسهم 1.1.1

 :تثبت للمساهم الحقوق المرتبطة باألسهم وعلى األخص

 .األرباح التت يتقرر توزيعها نقداً أو بإصدار أسهمالحصول على نصيبه من صافت  -1

 .الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية -2

 .واالشترام فت مداوالتها والتصويت على  راراتها( العادية وغير العادية)حضور الجمعيات العامة  -3

 .التصرف فت أسهمه وفق أحكام النظام -4

 .طلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها  -5

االستفسار وطلب المعلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع األنظمة واللوائح التنفيذية، بحيث تتاح  -6

 .للمساهمين الفرصة إليصال مرائهم واستفساراتهم الى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بصورة منتظمة

 .عام و أعمال مجلس اإلدارة بشكل خاص مرا بة أداء الشركة بشكل -7

مسائلة أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوك المسؤولية فت مواجهتهم، والطعن ببطالن  رارات جمعيات المساهمين  -8

 .العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة فت األنظمة واللوائح والنظام األسا 
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بل حصص نقدية مالم ينص فت نظام الشركة األسا  على غير أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التت تصدر مقا -9

 . لم

 . يد أسهمه فت سجل المساهمين فت الشركة -11

طلب االطالع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األسا  مالم تقم الشركة بنشرهما على مو عها  -11

 .االلكترونت

 .ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم  -12

 

 

 

 :لمعلوماتحصول المساهم على ا 1.1.1

يلتزم مجلس اإلدارة بتوفير المعلومات الوافية والد يقة لتمكين المساهم من ممارسة حقو ه على أكمل وجه ومعاملة جميع 

المساهمين بشكل عادل، ويجري تحديثها بانتظام، كما يجب أن يتَسم توفير المعلومات بالوضوح والتفصيل، يجب اتباع 

 .مع المساهمين وعدم التمييز بينهم فت توفير المعلوماتأكثر الوسائل فعالية فت التواصل 

 

 :التواصل مع المساهمين 1.1.1

أكثر الطرق فعالية فت التواصل مع المساهمين، بحيث يضمن مجلس اإلدارة تحقيق تواصل بين شركة أسيج تستخدم 

والرئيس التنفيذي على والمساهمين مبنت على فهم أهداف الشركة ومصالحها، ويعمل رئيس مجلس اإلدارة شركة أسيج 

ويضمن مجلس اإلدارة تقريرا السنوي . اطالع بقية أعضاء مجلس اإلدارة على أراء المساهمين ومنا شتها معهم

اإلجراءات التت اتخذها إلحاطة أعضائه وخاصة غير التنفيذيين والمستقلون، علماً بمقترحات وملحوظات المساهمين 

  .حيال الشركة وأدائها

من المساهمين التدخل فت أعمال مجلس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشركة مالم يكن عضواً فت ال يجوز ألي 

مجلس إدارتها أو فت إدارتها التنفيذية أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة العادية و وفقاً الختصاصاتها أو فت الحدود 

 .و األوضاع التت يجيزها مجلس اإلدارة

 

 :ينسجل المساهم 1.1.1

تحتفع الشركة بسجل د يق ومحدث يوضح ملكية األسهم، وتلتزم بتمكين المساهم من االطالع على بيانات سجل 

 .المساهمين دون مقابل مالت خالل ساعات العمل الرسمية للشركة على أن يجري التعامل مع هذا البيانات بسرية

 

 :انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 1.1.1

( 3)تقدم الشركة للمساهمين معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة  بل موعد إجراء االنتخاب بمدة ال تقل عن 

أيام، على أن تتضمن تلم المعلومات وصفاً لخبرات المرشحين ومؤهالتهم ومهاراتهم، وعلى الشركة توفير نسخة من هذا 

. ويجب استخدام التصويت التراكمت فت انتخاب مجلس اإلدارة المعلومات فت مركزها الرئيس ومو عها االلكترونت

 .ويقتصر التصويت فت الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم

 

 :الحصول على األرباح 1.1.1

همين والشركة، ويجب يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم بما يحقق مصالح المسا

 .اطالع المساهمين على هذا السياسة فت اجتماع الجمعية العامة واالشارة إليها فت التقرير السنوي لمجلس اإلدارة

يبين النظام األسا  للشركة النسبة التت توزع للمساهمين من األرباح الصافية بعد تجنيب االحتياطت النظامت 

 .واالحتياطات األخرك

م حصته فت األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون يستحق المساه

أحقية األرباح لمالكت األسهم المسجلين فت سجالت المساهمين فت نهاية اليوم المحدد لالستحقاق، ويجب تمكين المساهمين 

ب أن تقوم الشركة بتزويد الهيئة بنسخة من محضر االجتماع من االطالع على محضر اجتماع الجمعية العامة، كما يج
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على الشركة اتخا  اإلجراءات الُممكنة لتشجيع مساهمت األ لية والمساهمين األفراد  .أيام من تاريخ انعقادا( 11)خالل 

 .على ممارسة دورهم كمساهمين فت الشركة

 .ا الالئحة والتقارير السنويةلمساهميها وعلى شبكة االنترنت نسخاً من هذشركة أسيج توفر 

 

 :الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة  1.1

 :تمهيد 1.1.1

المختصة نظاماً بجميع شؤونها، وتمثل الجمعية العامة المعقودة وفقاً شركة أسيج الجمعيات العامة للمساهمين هت السلطة العليا ل

 .المتعلقة بالشركةلإلجراءات النظامية جميع المساهمين فت ممارسة اختصاصاتهم 

 

 :اختصاصات الجمعية العامة غير العادية 1.1.1

 .تعديل النظام األسا  للشركة باستثناء التعديالت التت تعد بموجب أحكام النظام باطلة -1

 .زيادة رأ  مال الشركة وفق األوضاع المقررة فت النظام -2

م خسائر مالية، وفق األوضاع المقررة تخفيض رأ  مال الشركة فت حال زيادته عن حاجة الشركة أو فت حال كان هنا -3

 .فت النظام

 .تقرير تكوين احتياطت اتفا ت للشركة ويخصص لدرض معين، والتصرف فيه -4

 .تقرير استمرار الشركة؛ أو حلها  بل األجل المعين -5

 .الموافقة على عملية شراء أسهم الشركة -6

م ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية و لم إصدار أسهم ممتازة أو إ رار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى أسه -7

بناًء على نص فت نظام الشركة األسا  و وفقاً للضوابت واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة 

 .بشركات المساهمة المدرجة

لعدد األسهم التت يجوز إصدارها إصدار أدوات دين أو صكوم تمويلية  ابلة للتحويل إلى أسهم وبيان الحد األ صى  -8

 .مقابل تلم األدوات أو الصكوم

تخصيص األسهم المصدرة عند زيادة رأ  المال أو جزء منها للعاملين فت الشركة والشركات التابعة أو بعضها أو أي  -9

 .من  لم

اء األولوية لدير و ف العمل بحق األولوية للمساهمين فت االكتتاب بزيادة رأ  المال مقابل حصص نقدية أو إعط  -11

 .المساهمين فت الحاالت التت تراها مناسبة لمصلحة الشركة إ ا نص على  لم فت نظام الشركة األسا 

يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر  رارات داخلة فت اختصاص الجمعية العامة العادية، شرط أن تكون وفقاً 

 .لمحددة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فت االجتماعلشروط إصدار  رارات الجمعية العامة العادية ا

 :اختصاصات الجمعية العامة العادية 1.1.1

يجب على مجلس اإلدارة تزويد المساهمين خالل اجتماع الجمعية العامة بتقرير يتضمن تقييماً شامالً وموضوعياً حول 

 :على ما يلتوضع الشركة وأدائها بشكل سنوي على األ ل على أن يشمل  لم بحد أدنى 

 .استعراض تحليلت ألداء الشركة المالت خالل الفترة الماضية -1

 .أهم القرارات المتخذة وأثرها على أداء ووضع الشركة -2

 .تقييم استراتيجية الشركة ووضعها من الناحية المالية -3

 أسماء الشركات المساهمة التت يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً فت مجالس إدارتها -4

 .أو  يد احتياطت أو جزاء مفروض على الشركة من أي جهة  ضائية أو اشرافية أو تنظيميةأي عقوبة  -5

أي عقوبة أو  يد احتياطت أو جزاء مفروض على أي من أعضاء مجلس اإلدارة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية يكون  -6

 .له عال ة بالشركة

 .تقييم المخاطر المحيطة بالشركة وطريقة التعامل معها -7

 .األداء المستقبلت تو عات -8

 :ايلتة بجميع شؤون الشركة وعلى األخص متختص الجمعية العامة العادي



10 
 

 .تعيين وعزل أعضاء مجلس اإلدارة .أ 

إجازة أن يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فت األعمال والعقود التت تتم لحساب  .ب 

 .الشركة، و لم وفق أحكام النظام وهذا الالئحة

اشترام عضو مجلس اإلدارة فت أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة فت أحد فروع  إجازة .ج 

 .النشاط الذي تزاوله، و لم وفق أحكام النظام وهذا الالئحة

مرا بة التزام أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام النظام واألنظمة األخرك  ات العال ة والنظام األسا  للشركة،  .د 

شأ عن مخالفتهم لتلم األحكام أو إساءتهم تدبير أمور الشركة، وتحديد المسؤولية المترتبة وفحص أي ضرر ين

 .على  لم واتخا  ما تراا مناسباً فت هذا الشأن وفق النظام

 .تشكيل لجنة المراجعة وفقاً ألحكام النظام .ا 

أنشطة الشركة الموافقة على ميزانية الشركة، وحساب أرباحها وخسائرها وتقرير مجلس اإلدارة عن  .و 

 .ومركزها المالت

 .البت فت ا تراحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح .ز 

 .تعيين مراجعت حسابات الشركة وتحديد مكافآتهم وإعادة تعيينهم وتديرهم والموافقة على تقاريرهم .ح 

 -م لمهامهم وفت أي صعوبات النظر فت المخالفات واألخطاء التت تقع من مراجعت حسابات الشركة فت أدائه .ط 

تتعلق بتمكين مجلس اإلدارة أو إدارة الشركة لهم من االطالع على  -بها مراجعو حسابات الشركة  يخطر

الدفاتر والسجالت وغيرها من الوثائق والبيانات واإليضاحات الالزمة ألداء مهامهم واتخا  ماتراا مناسباً فت 

 .هذا الشأن

من رأ  المال المدفوع وتقرير توزيع ما جاوز %( 31)ة النظامت متى مابلغ و ف تجنيب احتياطت الشرك  .ي 

 .منه هذا النسبة على مساهمت الشركة فت السنوات المالية التت ال تحقق الشركة فيها أرباحاً صافية

استخدام االحتياطت االتفا ت للشركة فت حال عدم تخصيصه لدرض معين على أن يكون استخدام هذا   .م 

 .بناًء على ا تراح من مجلس اإلدارة وفت األوجه التت تعود بالنفع على الشركة أو المساهمين االحتياطت

 .تكوين احتياطيات أخرك للشركة بخالف االحتياطت النظامت واالحتياطت االتفا ت والتصرف فيها  .ل 

يكون  عاونة ماا تطاع مبالغ من األرباح الصافية للشركة إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملت الشركة أو لم  .م 

 . ائماً من هذا المؤسسات

( 12)من أصول الشركة سواًء فت صفقة واحدة أم عدة صفقات خالل %( 51)الموافقة على بيع أكثر من   .ن 

يدخل ضمن اختصاصات الجمعية العامة  شهر من تاريخ أول صفقة بيع وفت حال تضمن بيع تلم األصول ما

 .  معية العامة غير العاديةغير العادية فيجب الحصول على موافقة الج

 

 :جمعية المساهمين 1.1.1

 .تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين وفقاً للظروف المنصوص عليها فت النظام  -1

 .تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على األ ل فت السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة -2

للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة وفقاً لألوضاع المنصوص عليها فت ( العادية وغير العادية)تنعقد الجمعية العامة  -3

نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األسا ، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العادية إلى االجتماع 

على األ ل من %( 5)نسبته  تمثل ملكيتهم ماإ ا طلب  لم مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين 

يوم من تاريخ ( 31)رأ  المال، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى االنعقاد إ ا لم يدعها مجلس اإلدارة خالل 

 .طلب مراجع الحسابات

لى األ ل وتنشر أيام ع( 11)يجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها  بل الموعد بـ  -4

الدعوة فت المو ع االلكترونت للسوق والمو ع االلكترونت للشركة وفت صحيفة يومية توزع فت المنطقة التت يكون فيها 

مركز الشركة الرئيس وباإلضافة إلى  لم يجوز للشركة توجيه الدعوة النعقاد الجمعيات العامة والخاصة لمساهميها 

 .عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بين نشر اإلعالن وموعد انعقاد الجمعية العامة على  يجوز للشركة تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خالل الفترة ما -5

 .أن تعلن الشركة عن  لم وفقاً لألوضاع المقررة
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 يجب أن يتاح فرصة المشاركة للمساهمين والتصويت فت اجتماعات الجمعية العامة، كما يجب إحاطتهم علماً بالقواعد -6

 .التت تحكم تلم االجتماعات وإجراءات التصويت

على مجلس اإلدارة العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين فت اجتماع الجمعية العامة، ومن  لم اختيار  -7

 .الو ت والمكان المالئمين

 .غيرهم وإفادتهم بذلمعلى الشركة التأكد من تسجيل بيانات المساهمين الراغبين فت الحضور أو الراغبين فت توكيل  -8

 

 :جدول أعمال الجمعية العامة 1.1.1

على مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة أن يأخذ فت عين االعتبار الموضوعات التت  -1

أو أكثر من رأ  مال الشركة إضافة %( 5)يرغب المساهمون فت إدراجها ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة 

 .أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداداموضوع أو 

على مجلس اإلدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة فت جدول أعمال الجمعية العامة فت بند مستقل، وعدم  -2

الجمع بينهم، وعدم وضع األعمال والعقود التت يكون ألعضاء المجلس مصلحة فيها ضمن بند واحد، لدرض الحصول 

 .المساهمين على البند ككل على تصويت

 :يتعين أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة إحاطة المساهمين بالموضوعات اآلتية على األ ل -3

 تالوة تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة المراجعة. 

 منا شة تقرير الحوكمة وتوزيع نسخة منه على المساهمين خالل االجتماع. 

 ركة ومركزها المالت ونتائج اعمالهاتقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الش. 

  منا شة تقرير مراجع الحسابات عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصاد ة عليه واعتماد صافت األرباح القابل

 .للتوزيع

 توضيح التعامالت مع األطراف  وي العال ة. 

  ارتكاب تلم المخالفاتالمخالفات التت ارتكبتها الشركة إن وجدت والجزاءات المو عة عليها جراء. 

يجب أن يتاح للمساهمين  بل انعقاد الجمعية الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول األعمال وعلى األخص  -4

 .تقرير مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية، و لم لتمكينهم من اتخا   رار مدرو  بشأنها

انات المثبتة بسجل اإلفصاح الخاص بأعضاء المجلس وأعضاء اإلدارة يجب أن يتاح للمساهمين االطالع على البي -5

 .التنفيذية

 :إدارة جمعية المساهمين 1.1.1

يرأ  اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين  -1

 .أعضائه لذلم فت حال غياب رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه

يلتزم رئيس جمعية المساهمين بإتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت فت اجتماعات الجمعية العامة،  -2

 .كما يجب إحاطتهم علًما بالقواعد التت تحكم عمل تلم االجتماعات وإجراءات التصويت

األسئلة بشأنها إلى أعضاء  للمساهمين حق منا شة الموضوعات المدرجة فت جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه -3

 .مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات، ويجب اإلجابة عن هذا األسئلة بالقدر الذي ال يتعارض مع مصلحة الشركة

فت حال موافقة الجمعية العامة على  رار صوت عدد كبير من المساهمين ضدا فعلى المجلس عند إعالن نتائج الجمعية  -4

 .معرفة أسباب التصويت ضد القراربيان اإلجراءات التت سيتخذها ل

 .على الشركة المدرجة اإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها -5

 

 :حقوق التصويت 1.1.1

يعد التصويت حقاً أساسياً أصيالً للمساهم وعلى الشركة إتاحة فرصة التصويت لجميع المساهمين دون تمييز وإحاطتهم 

د التت تحكم إجراءاته، وبالمعلومات الخاصة بحق التصويت بانتظام وتجنب وضع أي إجراء يؤدي إلى بجميع القواع

إعا ة استخدام هذا الحق بما فت  لم فرض مقابل مالت لحضور الجمعيات أو التصويت على  راراتها، يجب اتباع أسلوب 

 .معية العامةالتصويت التراكمت عند التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة فت الج
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للمساهم أن يوكل عنه كتابة شخصاً مخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة ومن غير عاملت الشركة فت حضور اجتماع 

 .الجمعية العامة على أن يعامل الوكيل معاملة األصيل بالتصويت والمشاركة

غيرهم اإلفصاح عن سياستهم  يجب على المستثمرين من األشخاص  وي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن

فت التصويت وتصويتهم الفعلت فت تقاريرهم السنوية، وكذلم اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري 

 .للمصالح  د يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة باستثماراتهم

 

                                                                                                                                                                :اإلبالغ عن الممارسات المخالفة  1.1

ب المصالح فت وضع ما يلزم من سياسات أو إجراءات يتبعها أصحا –بناًء على ا تراح لجنة المراجعة  –على مجلس اإلدارة 

 :تقديم شكاواهم أو االبالغ عن الممارسات المخالفة، مع مراعاة ما يلت

مجلس اإلدارة بما  د يصدر عن اإلدارة التنفيذية من ( بمن فيهم العاملون فت الشركة) تيسير إبالغ أصحاب المصالح  (1

ة فت القوائم المالية أو أنظمة الر ابة تصرفات أو ممارسات تخالف األنظمة واللوائح والقواعد المرعية أو تثير الريب

الداخلية أو غيرها، سواء أكانت تلم التصرفات أو الممارسات فت مواجهتهم أم لم تكن، وإجراء التحقيق الالزم 

 .بشأنها

الحفاظ على سرية إجراءات اإلبالغ بتيسير االتصال المباشر بعضو مستقل فت لجنة المراجعة أو غيرها من اللجان  (2

 .المختصة

 .تكليف شخص مختص بتلقت شكاوك أو بالغات أصحاب المصالح والتعامل معها (3

 .تخصيص هاتف أو بريد إلكترونت لتلقت الشكاوك (4

 .توفير الحماية الالزمة ألصحاب المصالح (5

 

 

 رباحسياسة توزيع األ: الباب الثاني 

 :رباحسياسة توزيع األ  1.1

باحتساب وتحديبد مقبدار اإلربباح واإلعبالن عبن توزيعهبا وأيضبا تحديبد شبكل تبين هذا السياسة إجراءات الشركة المتعلقة  .أ 

 .وتو يت سداد توزيع تلم األرباح

 .بالغ هيئة السوق المالية بقرار توزيع األرباح واإلعالن عن  لم على ضوء النتائج السنويةتقوم الشركة بإ .ب 

 

 :اإلعالن عن توزيع األرباح  1.1

مقترح توزيعها وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية األرباح سواء األرباح النقديبة أو أسبهم المنحبة تقر الجمعية العامة األرباح ال .أ 

 .لمالكت األسهم المقيدين فت سجالت الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة

 .يوضع بند خاص بقرار  توزيع األرباح  ضمن جدول أعمال الجمعية العامة  .ب 

 .يتم تحديد مقدار توزيع األرباح بتوصية من مجلس اإلدارة  .ج 

) تقوم الشركة بإبالغ المساهمين عن إجراءات توزيبع األربباح مبن خبالل نشبر هبذا المعلومبات علبى مو بع السبوق الماليبة  .د 

 .ومو ع الشركة االلكترونت( تداول

 

 :مصادر ومقدار األرباح  1.1

تببوزع أرببباح الشببركة، بعببد خصببم جميببع المصببروفات العموميببة والتكبباليف األخببرك والمخصصببات بمببا فيهببا الزكبباة الشببرعية 

 :األخرك على حملة األسهم كالتالتوالمخصصات واالحتياطيات 

 .تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة -1
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و ف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطت إجمالت من األرباح الصافية لتكوين احتياطت نظامت ويجوز للجمعية %( 21)تجنب  -2

 .رأ  المال المدفوع

للجمعية العامة العادية بناء على ا تراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطت إضافت  -3

 .وتخصيصه لدرض أو أغراض معينة

من رأ  المال المدفوع، أو منح أسهم مجانية فت حالة %( 5) يوزع من البا ت بعد  لم دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن  -4

 .موافقة الجمعية العامة والجهات المختصة  

 .  يوزع البا ت بعد  لم على المساهمين كحصة فت األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة -5

 .يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من االرباح السنوية  -6

 

 :توزيع األرباح المعلن عنها  1.1

 .توزع األرباح خالل شهر من موافقة الجمعية  .1

 .ال يتم احتساب فوائد على األرباح غير المطالب بها .2

يجوز للشركة لدرض تنظيم وإتمام عملية توزيع األرباح االستعانة بطرف خارجت يتمثل فت أحد البنوم التبت تتعامبل معهبا  .3

بطببرف خببارجت ال يعفببت الشببركة مببن مسببئوليتها القانونيببة أمببام المسبباهمين فيمببا يتعلببق بتوزيببع الشببركة، كمببا أن االسببتعانة 

 .األرباح

 

 اإلفصـــاح و الشفافيـــة: لثالثالباب ا

 :السياسات و اإلجراءات  المتعلقة باإلفصاح   1.1 

 .الشركةتعقد اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات مجلس اإلدارة خارج و ت تداول أسهم  .1

 .يكون الشخص المسئول عن اإلفصاح احد أعضاء مجلس اإلدارة واحد كبار التنفيذيين بالشركة .2

يتم اإلفصاح للهيئة والجمهور من دون أي تأخير عن أي معلومبات أو تطبورات جوهريبة تنبدرج فبت إطبار نشباط الشبركة  .3

وضبعها المبالت أو المسبار العبام ألعمالهبا أو  وال تكون معرفتها متاحة لعامة النا  وتبؤثر فبت أصبولها وخصبومها أو فبت

 :الشركات التابعة لها ، ويمكن 

 أن تؤدك إلى تدير فت سعر األوراق المالية المدرجة ، أو - أ

 .أن تؤثر تأثيرا ملحوظاً فت  درة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأدوات الدين - ب

جب على الشركة أن تقدر هل من المحتمل ألي مستثمر أن يأخذ ولتحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق هذا الفقرة ، ي

 .فت االعتبار  لم التطور عند اتخا   رارا االستثماري

تمكن المساهمين وأصحاب المصالح من االطالع على المعلومات المالية وغير المالية المتعلقة بالشركة وأدائها وملكية  .4

 .األسهم والو وف على وضع الشركة بشكل متكامل

أن يكون اإلفصاح للمساهمين والمستثمرين من دون تمييز، وبشكل واضح وصحيح وغير مضلل، وفت الو ت المناسب  .5

 .وعلى نحو منتظم ود يق، و لم لتمكين المساهمين وأصحاب المصالح من ممارسة حقو هم على أكمل وجه

عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرك تُنشر أن يتضمن المو ع اإللكترونت للشركة جميع المعلومات المطلوب اإلفصاح  .6

 .من خالل وسائل اإلفصاح األخرك

إعداد نظام للتقارير تتضمن تحديد المعلومات التت يجب اإلفصاح عنها، وأسلوب تصنيفها من حيث طبيعتها أو دورية  .7

 .اإلفصاح عنها

الممارسات، ومع أحكام نظام السوق المالية مراجعة سياسات اإلفصاح بشكل دوري، والتحقق من توافقها مع أفضل  .8

 .ولوائحه التنفيذية

 .اإلفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية فت الشركة .9
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سببيل من هذا المادة ، التت يجب على الشركة اإلفصاح عنها ، علبى (  3) من التطورات الجوهرية المشار إليها فت الفقرة  .11

 :المثال ال الحصر ، األتت 

ويجب أن يشمل إفصاح . من صافت أصول الشركة % 11أي صفقة لشراء أصل أو بيعه بسعر يساوك أو يزيد على  - أ

 (:حيثما تنطبق) الشركة فت هذا الحالة على المعلومات اآلتية 

 تفاصيل الصفقة مع  كر شروطها وأطرافها وطريقة تمويلها. 

 فقةوصف النشاط موضوع الص. 

 البيانات المالية للسنوات الثالث األخيرة لألصل محل الصفقة. 

 أسباب الصفقة ومثارها المتو عة فت الشركة وعملياتها. 

  بيان استخدام المتحصالت. 

 .من صافت أصول الشركة% 11أي مديونية خارج إطار النشاط العادي للشركة بمبلغ يساوك أو يزيد على  - ب

 .من صافت أصول الشركة% 11 أي خسائر تساوك أو تزيد على - ت

أي تديير كبير فت بيئة إنتاج الشركة أو نشاطها يشمل ، على سبيل المثال ال الحصر ، وفرة الموارد وإمكانية  - ث

 .الحصول عليها

 .تدير الرئيس التنفيذي للشركة أو أي تديرات فت تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة - ج

 .من صافت أصول الشركة% 5ع الدعوك يساوك أو يزيد على أي دعوك  ضائية كبيرا إ ا كان المبلغ موضو - ح

 %.11الزيادة أو النقصان فت صافت أصول الشركة بما يساوك أو يزيد على  - خ

 % .11الزيادة أو النقصان فت إجمالت أرباح الشركة بما يساوك أو يزيد على  - د

 .أو اإلنهاء غير المتو ع لذلم العقد من إجمالت إيرادات الشركة% 5الدخول فت عقد إيراداته مساوية أو تزيد على  -  

أي صفقة بين الشركة وطرف  ي عال ة أو أي ترتيب يستثمر بموجبة كل من الشركة وطرف  ي عال ة فت أي  - ر

 .مشروع أو أصل أو يقدم تمويالً له

 .أي انقطاع فت أي من النشاطات الرئيسية للشركة أو شركاتها التابعة - ز

ملة، والتفسيرات المتعلقة وفق المعايير المحاسبية بالمملكة العربية السعودية، وتقوم تعد الشركة القوائم المالية الكا -  

  .باإلفصاح عنها وفقاً لقواعد التسجيل واإلدراج ليتمكن المساهمين من تقييم أداء الشركة

 

 مجلس اإلدارة:  الباب الرابع

 :  تكوين مجلس اإلدارة    1.1

من أن المجلس يقوم بأعمالبه بمسبئولية ودون تبدخل غيبر مببرر فبت عمليبات الشبركة يجب على رئيس مجلس اإلدارة التأكد  .1

 .التشديلية 

 .نظام األسا  للشركة تضمنهعدد أعضاء مجلس اإلدارة وفقا لما  .2

 . وكذلم يجوز اختيار عضو غير تنفيذي نائبا للرئيس, على المجلس اختيار عضو غير تنفيذي لرئاسة المجلس  .3

و . العامة أعضاء مجلس اإلدارة للمدة المنصبوص عليهبا فبت نظبام الشبركة بشبرط أال تتجباوز ثبالث سبنواتتعين الجمعية   .4

 .يجوز إعادة تعيينهم

 .أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين .5

 .ال يتولى رئيس مجلس اإلدارة منصب الرئيس التنفيذي للشركة   .6

وفببت جميببع األحببوال اليجببوز أن يقببل عببدد .مثببيالً مناسببباً مببن األعضبباء المسببتقلين يجببب  أن تعكببس تركيبببة مجلببس اإلدارة ث .7

 .أعضاء  المجلس المستقلين عن عنصرين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر

 يمكن لمجلس االدارة بدالبية أصوات أعضائة اعفاء رئيس المجلس من مهامه فت أي و ت  .8

ية عضو المجلس،  ويحبق للجمعيبة العامبة فبت كبل و بت عبزل جميبع أعضباء يبين نظام األسا  للشركة كيفية انتهاء عضو .9

 .مجلس اإلدارة أو بعضهم ، ولو نص نظام الشركة على خالف  لم
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عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من طرق انتهاء العضوية فإن الشركة تقوم بأخطار هيئبة السبوق الماليبة  .11

أيام عمل مبع مراعباة متطلببات  5وابالغ مؤسسة النقد العربت السعودي خالل , ت إلى  لم فوراً ومع بيان األسباب التت دع

 . االفصاح  ات العال ة 

التصبويت –الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعين ممثلين لبه فبت مجلبس اإلدارة  –ال يحق للشخص  ي الصفة االعتبارية  .11

 .على اختيار األعضاء اآلخرين فت مجلس اإلدارة

أو اعبادة تبأمين محليبة أخبرك أو أحبد /اليجوز أن يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضوا فت مجلس ادارة شبركة تبأمين و .12

 .اللجان المنبثقة منه أو أن يشدل أحد المناصب القيادية فت تلم الشركات

 .ض على الشركة ابالغ المؤسسة عند رفض أي من طلبات الترشيح لعضوية المجلس مع تحديد أسباب الرف .13

يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس االدارة الذين تطرح أسمائهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعبد المتبوافرة بحيبث يكبون  .14

 .لدك الجمعية العامة فرصة االختيار من بين المرشحين

ون يكث بحيرة فوالمتد المقاعدد اع لعامةا لجمعيةم اماؤهم أسماطرح أتن ي لدارة اإل  المجلن شحيرلمدد اعوق يفب أن يج .15

 .نشحيرلمن ابين مر الختياا صةرف لعامةا لجمعيةدك ال

 لمسبقةا سسةؤلما ممانعةدم ع على لولحصد ابعدارة، إل  المجلن يمكدارة، إل  امجل فتو عضب منصور شد حال فت .16

 فتن لتعييهذا ا على فقةوالمم اتتأن  علىق، لسابو العضدة امن م تبقى لمار لشاغب المنصا فتداً يدجواً عضن يعي، أن كتابةً

 .عامة جمعية لأو

 .ضفرلب اسباد أيدتح مع  لمجلا يةولعض شحرلتت البان طمض أي فد رعن سسةؤلمغ ابالإ كةرلشا على .17

 .اليجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيساً لمجلس إدارة الشركة خالل السنة االولى من انتهاء خدماته .18

 :لتي مار العتباا فتدارة إل  اجلم فتء ألعضاا شيحرتراءات ج  إتأخب أن يج .19

 .ة مجلس اإلدارة يولعض شحرلتت البام طيدلتقِف  كات  ء واطعإ  .أ 

 والتوصبببيات المالحظبببات يبببعجم قثيوتو دارةإلا  مجل يةولعض شحرلتا تلباط سةدراب تآلمكافت واشيحارلتا لجنةم  يا .ب 

 .العال ة  ات

 .انتخاب أي من أعضاء مجلس اإلدارة   بلياً كتاب سسةؤلما ممانعةدم ع على لولحصا  .ج 

 .لى اختيارهم عت يولتصا  بل كةربالشم عال اتهم وهالتهؤمن وشحيرلما لوح كافيةت ماوبمعلهمين لمساد ايزوت  .د 

 .الجمعية العامة على تعيين أعضاء مجلس اإلدارة فتت يولتصد اعن كمترالتت ايولتصوب اسلد أعتماا .ا 

 : مسؤوليات مجلس اإلدارة 1.1

رئيس مجلس االدارة يمثل الشركة أمام الجهات القضائية واالشراف على العال ات بين المجلس والجهات الداخليبة والخارجيبة  .1

 لها 

و تظببل المسببؤولية النهائيبة عببن الشببركة علببى . يتبولى مجلببس إدارة الشببركة جميبع الصببالحيات و السببلطات الالزمببة إلدارتهبا  .2

جهات أو أفراد مخرين للقيام ببعض أعماله ، و على المجلس تجنب إصدار تفويضبات  المجلس حتى و إن شكل لجاناً أو فوض

 .عامة أو غير محددة المدة 

 .تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة بوضوح فت نظام الشركة األسا   .3

مببا يحقببق يمثببل عضببو مجلببس اإلدارة جميببع المسبباهمين ، و عليببه أن يلتببزم بالقيببام بمببا يحقببق مصببلحة الشببركة عمومبباً و لببيس  .4

 .مصالح المجموعة التت يمثلها أو التت صوتت على تعيينه فت مجلس اإلدارة

كمببا يحببدد . يحببدد مجلببس اإلدارة الصببالحيات التببت يفوضببها لببإلدارة التنفيذيببة ، و إجببراءات اتخببا  القببرار و مببدة التفببويض  .5

 .دورية عن ممارساتها للصالحيات المفوضة  و ترفع اإلدارة التنفيذية تقارير. الموضوعات التت يحتفع بصالحية البت فيها 

يضع مجلس اإلدارة إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة و بخاصة الجوانبب الماليبة و القانونيبة فضبالً عبن  .6

 .تدريبهم إن لزم األمر

عضباء مجلبس اإلدارة غيبر التأكد من توفير الشركة لمعلومات وافية عن شؤونها لجميع أعضاء مجلس اإلدارة بوجه عبام و أل .7

 .التنفيذيين بوجه خاص ، و لم من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم و مهماتهم بكفاية 

التزام مجلس اإلدارة بعدم عقد القروض التت تجاوز مجالها ثالث سنوات ، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها ، أو إببراء مبدينت  .8

و إ ا لبم يتضبمن نظبام الشبركة . اً له بذلم فت نظام الشركة و بالشروط الواردة فيه الشركة من التزاماتهم ، إال إ ا كان مصرح
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أحكاماً فت هذا الشأن ، فال يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إال بإ ن من الجمعية العامة ، ما لبم تكبن تلبم التصبرفات 

 .داخلة بطبيعتها فت أغراض الشركة 

 .كة وخطت العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيههاوضع االستراتيجية الشاملة للشر .9

بما ال يتعارض مع األحكام اإللزامية فت  –إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية فت مجلس اإلدارة  .11

 .ووضعها موضع التنفيذ بعد إ رار الجمعية العامة لها –هذا الالئحة 

 .توبة تنظم العال ة مع أصحاب المصالح وفق أحكام هذا الالئحةوضع سياسة مك .11

وضع السياسات واإلجراءات التت تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية  .12

 .للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها

 يلدب إلحالل مناسبة سياسة يهادل كةرلشن أن امد لتأك، والحاجةد اعن ئيسةرلز اكرالما فتن يي لتنفين افييوظلمر اتديير وختياإ  .13

 .ون موهالً  للعمل ويملم المهارات المطلوبةيكب مناس

 . لمجلا هادديح لتتداء األهداف ابأ نةرمقاة كرلشأداء ا  بةرامو لعليادارة اإلا علىراف إلشا   .14

 .نظام رفع التقارير والبيانات المالية ومالءمة اإلفصاح  هةزانو سالمةن مد لتأكا  .15

 .ت  اوألا جميع فت لعال ة ات ا ئحواللوا مةظباألنزام اللتن امد لتأكوا كةربالش كمةولحر امعاييوك وبمستء تقارالا .16

 .األو ات جميع فتم لهن مؤلما مصالح حمايةن ضما .17

 .ت الرئيسية لعملياوا تيجيةراإلستطت الخ  اتنفي علىراف إلشا .18

 .ومراجعتها وتحديثها بصفة منتظمة  ئيسيةرلراءات اإلجت والسياساا على فقةوالما  .19

 .د من كفاءته وفعاليته لتأكوا كةرللش خليةدالا  ابةرلم ااظن  بةرامو ضعو .21

 

 : لوظائف األساسية لمجلس اإلدارة ا  -1.1

 :اعتماد التوجيهات اإلستراتيجية و األهداف الرئيسة للشركة و اإلشراف على تنفيذها ، ومن  لم :  أوال  

 .وضع اإلستراتيجية الشاملة للشركة و خطت العمل الرئيسة و سياسة إدارة المخاطر و مراجعتها و توجيهها  .1

 .و إ رار الميزانيات السنوية تحديد الهيكل الرأسمالت األمثل للشركة و إستراتيجياتها و أهدافها المالية .2

 .اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة ، و تملم األصول و التصرف بها  .3

 .وضع أهداف األداء و مرا بة التنفيذ و األداء الشامل فت الشركة  .4

 .المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية و الوظيفية فت الشركة و اعتمادها  .5

 :و ضوابت للر ابة الداخلية و اإلشراف العام عليها ، ومن  لم وضع أنظمة :  ثاني ا

وضع سياسة مكتوبة تحكم تعارض المصالح و معالجة حاالت التعبارض المحتملبة لكبل مبن أعضباء مجلبس اإلدارة و  .1

عبن اإلدارة التنفيذية و المساهمين و يشمل  لم إسباءة اسبتخدام أصبول الشبركة و مرافقهبا ، و إسباءة التصبرف النباتج 

 .التعامالت مع األشخاص  وي العال ة
 .وضع السياسات اإلدارية والمالية  .2

اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما فت  لم تحديد المهام واالختصاصات والمسؤوليات  .3

 .الموكولة إلى المستويات التنظيمية المختلفة

الحيات المفوضة إلى اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح تلم الصالحيات، اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الص .4

وطريقة التنفيذ ومدة التفويض، ولمجلس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارساتها 

 .للصالحيات المفوضة

 .الصلة بإعداد التقارير المالية التأكد من سالمة األنظمة المالية و المحاسبية ، بما فت  لم األنظمة  ات  .5

التأكد من تطبيق أنظمة ر ابية مناسبة إلدارة المخاطر ، و لبم مبن خبالل تحديبد التصبور العبام عبن المخباطر التبت  بد  .6

 .تواجه الشركة و طرحها بشفافية 

 .المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الر ابة الداخلية فت الشركة  .7

بمبا ال يتعبارض مبع أحكبام الئحبة حوكمبة الشبركات الصبادرة مبن هيئبة السبوق  –وضع نظام حوكمة خاص بالشركة  .8

 .و اإلشراف العام عليه و مرا بة مدك فاعليته و تعديله عند الحاجة  –المالية  
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وضع سياسات و معايير و إجراءات واضحة و محددة للعضوية فت مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعبد إ برار  .9

  .هاالجمعية العامة ل

وضع سياسة مكتوبة تنظم العال ة مبع أصبحاب المصبالح مبن أجبل حمبايتهم و حفبع حقبو هم ، و يجبب أن تدطبت هبذا  .11

 :اآلتت  –بوجه خاص  –السياسة 

 .مليات تعويض أصحاب المصالح فت حالة انتهام حقو هم التت تقرها األنظمة و تحميها العقود  - أ

 .مليات تسوية الشكاوك أو الخالفات التت  د تنشأ بين الشركة و أصحاب المصالح  - ب

 .مليات مناسبة إل امة عال ات جيدة مع العمالء و الموردين و المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم  - ت

األخال يبة السبليمة   واعد السلوم المهنت للمديرين و العباملين فبت الشبركة بحيبث تتوافبق مبع المعبايير المهنيبة و - ث

وتنظم العال ة بينهم و بين أصحاب المصالح ، على أن يضع مجلس اإلدارة مليات مرا ببة تطبيبق هبذا القواعبد 

 .وااللتزام بها

 .مساهمة الشركة االجتماعية  - ج

 وضبع السياسبات و اإلجببراءات التبت تضبمن احتببرام الشبركة لألنظمببة و اللبوائح والتزامهبا باإلفصبباح عبن المعلومببات .11

 .الجوهرية للمساهمين و الدائنين و أصحاب المصالح اآلخرين 

 :يضع مجلس اإلدارة سياسة للسلوم المهنت والقيم األخال ية فت الشركة، تراعت بصفة خاصة ما يلت .12

التأكيد على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفت الشركة ببذل واجبت العناية  - أ

كة، وكل ما من شأنه صون مصالح الشركة وتنميتها وتعظيم  يمتها، وتقديم مصالحها على والوالء تجاا الشر

 .مصلحته الشخصية فت جميع األحوال

تمثيل عضو مجلس اإلدارة لجميع المساهمين فت الشركة، وااللتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة  - ب

 .المجموعة التت انتخبته فحسب المساهمين ومراعاة حقوق أصحاب المصالح اآلخرين، وليس مصلحة

ترسيخ مبدأ التزام أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين فيها بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات  ات  - ت

 .الصلة

الحيلولة دون استدالل عضو مجلس اإلدارة أو عضو االدارة التنفيذية لمنصبه الوظيفت بهدف تحقيق مصلحة  - ث

 .خاصة به أو بديرا

ى  صر استعمال أصول الشركة ومواردها على تحقيق أغراض الشركة وأهدافها، وعدم استدالل التأكيد عل - ج

 .تلم األصول أو الموارد لتحقيق مصالح خاصة

وضع  واعد د يقة ومحكمة وواضحة تنظم صالحية وتو يت االطالع على المعلومات الداخلية الخاصة  - ح

واالدارة التنفيذية وغيرهم منها أو اإلفصاح عنها ألي  بالشركة بما يحول دون استفادة أعضاء مجلس اإلدارة

 .شخص، إال فت الحدود المقررة أو الجائزة نظاماً 

 

                                                                                                                                                                                 :تقرير مجلس اإلدارة   -1.1

يجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة عرضاً لعملياتها خالل  السنة المالية األخيرة ،وجميع العوامل المؤثرة فت أعمال الشركة، 

 :ويجب أن يشمل تقرير مجلس اإلدارة على مايلت 

  لم وأسباب يطبَّق لم وما الئحة حوكمة الشركات هيئة السوق المالية  أحكام من طُبق ما .1

وظائف المجلس ،اسم رئيس المجلس ونائبه، تواريخ بداية وانتهاء الدورة الحالية، عدد االجتماعات المنعقدة خالل الفترة  .2

 .وتواريخها ، أسماء الحضور لكل اجتماع ،وتفاصيل مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس 

 .ء أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان ،واإلدارة التنفيذية ،ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم أسما .3

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التت يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً فت مجالس إدارتها الحالية والسابقة  .4

 .أو من مديريها 

 –عضو مجلس إدارة غير تنفيذي –عضو مجلس إدارة تنفيذي : عضائه على النحو اآلتت تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أ .5

 .عضو مجلس إدارة مستقل 

علماًبمقترحات المساهمين ومالحظاتهم –وبخاصة غير التنفيذيين  –اإلجراءات التت اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه  .6

 .حيال الشركة وأدائها 



18 
 

لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع  كر أسماء : ومهامها ،مثلوصف مختصر الختصاصات اللجان  .7

 .اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع 

الجهة الخارجية التت  امت حيثما ينطبق ،الوسائل التت اعتمد عليها مجلس اإلدارة فت تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه ،و .8

 .بالتقييم وعال تها بالشركة ،أن وجدت 

 .اإلدارة و اإلدارة التنفيذية  اإلفصاح عن المكافآت أعضاء مجلس .9

أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو  يد احتياطت مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو  .11

 .المخالفة والجهة المو عة لها وسبل عالجها وتفادي و وعها فت المستقبل  ضائية، مع بيان أسباب 

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الر ابة الداخلية بالشركة ،إضافة إلى رأي لجنة المراجعة فت مدك كفاية نظام  .11

 .الر ابة الداخلية فت الشركة 

 .اجع داخلت فت الشركة فت حال عدم وجودا توصية لجنة المراجعة بشأن مدك الحاجة إلى تعيين مر .12

توصيات لجنة المراجعة التت يوجد تعارض بينها وبين  رارات مجلس اإلدارة، أو التت رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين  .13

مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلت ،ومسوغات تلم التوصيات ،وأسباب 

 .عدم األخذ بها 

 .تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة ،إن وجدت  .14

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذا  .15

 .الجمعيات 

أو أكثر من النشاط ،يجب إرفاق بيان بكل  وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة، وفت حال وصف نوعين .16

 .نشاط وتأثيرا فت حجم أعمال الشركة وإسهامها فت النتائج 

( بما فت  لم التدييرات الهيكلية للشركة ،أو توسعة أعمالها، أو و ف عملياتها )وصف لخطت و رارات الشركة المهمة  .17

 .والتو عات المستقبلية ألعمال الشركة 

( سواء أكانت مخاطر تشدلية أم مخاطر تمويلية ،أم مخاطر السوق )المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة  .18

 .وسياسة إدارة هذا المخاطر ومرا بتها 

خالصة على شكل جدول أو رسم بيانت ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها فت السنوات المالية الخمس األخيرة أو  .19

 .أيهما أ صر  منذ التأسيس

 .تحليل جدرافت إلجمالت إيرادات الشركة وشركاتها التابعة  .21

 .إيضاح ألي فرو ات جوهرية فت النتائج التشديلية عن نتائج السنة السابقة أو أي تو عات أعلنتها الشركة  .21

 .إيضاح ألي اختالف عن المعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  .22

اسم كل شركة تابعة ورأ  مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل  .23

 .تأسيسها 

 .تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة  .24

 .وصف لسياسة الشركة فت توزيع أرباح األسهم  .25

عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار )ت التصويت تعود ألشخاص وصف ألي مصلحة فت فئة األسهم  ات األحقية ف .26

أبلدوا الشركة بتلم الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعين من  واعد التسجيل واإلدراج ،وأي ( التنفيذيين وأ رباءهم 

 .تديير فت تلم الحقوق خالل السنة المالية األخيرة 

ق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأ ربائهم فت وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعا دية وحقو .27

أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تديير فت تلم المصلحة أو تلم الحقوق خالل سنة المالية 

 .األخيرة 

وكشف بالمديونية ( سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير  لم )المعلومات المتعلقة بأي  روض على الشركة  .28

اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم 

 .م إ رار بذلم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقت ،وفت حال عدم وجود  روض على الشركة ، عليها تقدي

وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين  ابلة للتحويل أو أوراق مالية تعا دية أو مذكرات حق اكتتاب ،أو  .29

 .حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة 
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مشابهة وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين  ابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعا دية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق  .31

 .أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركات مقابل  لم 

وصف ألي استرداد أو شراء أو إلداء من جانب الشركة ألي أدوات دين  ابلة لالسترداد ،و يمة األوراق المالية المتبقية ، مع  .31

 .رتها الشركة وتلم التت اشترتها شركاتها التابعة التمييز بين األوراق المالية المدرجة التت اشت

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التت عقدت خالل السنة المالية األخيرة وتواريخ انعقادها ،وسجل حضور كل اجتماع موضحاً  .32

 .فيها أسماء الحاضرين 

 .عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلم الطلبات وأسبابها  .33

 .ن الشركة وطرف  ي عال ة وصف ألي صفقة بي .34

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو  .35

لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص  ي عال ة بأي منهم ،بحيث تشمل أسماء المعنيين باألعمال أو العقود ،وطبيعة هذا 

 .وشروطها ومدتها ومبلدها ،وإ ا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل ، فعلى الشركة تقديم إ رار بذلم  األعمال أو العقود

 .بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت  .36

 .شركة عن أي حقوق فت األرباح بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد مساهمت ال .37

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرك ولم تسدد  .38

 .حتى نهاية الفترة المالية السنوية ، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها 

 .ت الشركة بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظف .39

 :إ رارات بما يلت  .41

 .أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح  .أ 

 .أن نظام الر ابة الداخلية أعد على أسا  سليمة ونفذ بفاعلية  .ب 

 .أنه اليوجد أي شم يذكر فت  درة الشركة على مواصلة نشاطها .ج 

إ ا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية ، يجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلم  .41

 .التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها 

لى فت حال توصية مجلس اإلدارة بتديير مراجع الحسابات  بل انتهاء الفترة المعين من أجلها ، يجب أن يحتوي التقرير ع .42

 . لم ،مع بيان أسباب التوصية بالتديير 

إ ا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة و رارات مجلس اإلدارة، أو ا ا رفض المجلس األخذ بتوصية اللجنة بشأن  .43

تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلت، فيجب تضمين تقرير مجلس 

 .ارة توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم  األخذ بهااإلد

 

 :اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها  -5.4

تختص اإلدارة التنفيذية بتنفيذ الخطت والسياسات واالستراتيجيات واألهداف الرئيسية للشركة ويدخل ضمن اختصاصات اإلدارة التنفيذية 

 :مايلت

 .المقررة من مجلس اإلدارةتنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية  -1

 .ا تراح االستراتيجية الشاملة للشركة، وخطت العمل والتمويل، وإدارة المخاطر وخطت إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها -2

 .ا تراح الهيكل الرأ  مالت للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية -3

 .لتصرف بهاا تراح النفقات الرأ  مالية للشركة وتملم األصول وا -4

 .ا تراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فت اعتمادها -5

 :تنفيذ أنظمة وضوابت الر ابة الداخلية واإلشراف العام، وتشمل -6

 تنفيذ سياسة تعارض المصالح. 

  بإعداد التقارير الماليةتطبيق األنظمة المحاسبية والمالية بشكل سليم بما فت  لم األنظمة  ات الصلة. 

  تطبيق أنظمة ر ابية مناسبة لقيا  وإدارة المخاطر و لم بوضع تصور عام عن المخاطر التت  د تواجه الشركة وإنشاء بيئة

 .ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوك الشركة وطرحها بشفافية مع مجلس اإلدارة وغيرهم من أصحاب المصالح
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 .الخاصة بالشركة بفعالية وا تراح تعديلها عند الحاجةتنفيذ  واعد الحوكمة  -7

تنفيذ السياسات واإلجراءات التت تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين  -8

 .وأصحاب المصالح

 :حيال مايلتتزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لممارسة اختصاصاته وتقديم توصياته  -9

 زيادة رأ  مال الشركة أو تخفيضه. 

 حل الشركة  بل األجل المحدد. 

 استخدام االحتياطت االتفا ت للشركة. 

 تكوين احتياطيات إضافية للشركة. 

 طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية. 

 .ا تراح سياسة وأنواع المكافآت التت تمنح للعاملين  -11

ير المالية بشأن التقدم المحرز فت نشاط الشركة فت ضوء خطت وأهداف الشركة وعرض تلم إعداد التقارير الدورية المالية وغ  -11

 .التقارير على مجلس اإلدارة

إدارة العمل اليومت للشركة وتسيير أنشطتها فضالً عن إدارة مواردها بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة   -12

 .واستراتيجيتها

 .ة القيم األخال يةالمشاركة الفعالة فت بناء ثقاف  -13

تنفيذ نظم الر ابة الداخلية وإدارة المخاطر والتحقق من فعالية تلم النظم وكفايتها والحرص على االلتزام بمستوك المخاطر   -14

 .المعتمد من مجلس اإلدارة

 .ا تراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها  -15

 .ذهاا تراح سياسة لتفويض األعمال وطريقة تنفي  -16

ا تراح الصالحيات التت تفوض إليها، وإجراءات اتخا  القرار ومدة التفويض على أن ترفع تقارير دورية عن ممارستها لتلم   -17

 .الصالحيات

 

                                                                                                                                                         :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و تعويضاتهم  -5.4

مائة وثمانون ألف لاير ( لاير  181.111)يكون الحد األدنى للمكافأة السنوية لرئيس مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التت يقوم بها مبلغ 

)           سعودي سنويا ، كما يكون الحد األدنى من مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل الخدمة التت يقوم بها مبلغ 

لاير سعودي (511.111)مائة وعشرون ألف لاير سعودي سنوياً، على أن يكون الحد األعلى بمبلغ خمسمائة ألف ( لاير  121.111

اً، ويأتت  لم نظير عضويتهم فت مجلس اإلدارة ومشاركتهم فت أعماله ،شاملة للمكافآت اإلضافية فت حالة مشاركة العضو فت سنوي

ال حققت وفت ح                                                                                               .أي لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة 

من با ت صافت الربح بعد خصم االحتياطيات التت  ررتها الجمعية العامة %( 11) الشركة أرباح يجوز أن يتم توزيع نسبة تعادل

من رأ  مال الشركة المدفوع %( 5)تطبيقاً ألحكام نظام مرا بة شركات التأمين التعاونت وبعد توزيع ربح على المساهمين اليقل عن 

وفت جميع .تحقاق هذا المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التت يحضرها العضو ،وكل تقدير يخالف  لم يكون باطالً ،على أن يكون اس

خمسمائة ألف لاير ( 511.11)األحوال ،اليتجاوز مجموع مايحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 

 .سنوياً 

خمسببببة االف لاير عببببن كببببل جلسببببة ، غيببببر ( 5111)لسببببات المجلببببس ولجانببببه ويكببببون الحببببد األعلببببى لبببببدل حضببببور ج

 .شاملة مصاريف السفر واإل امة 

يبببدفع لكبببل عضبببو مبببن أعضببباء المجلبببس بمبببا فبببيهم رئبببيس المجلبببس ،  يمبببة النفقبببات الفعليبببة التبببت يتحملونهبببا مبببن أجبببل 

ت السببببفر واإل امببببة حضببببور اجتماعببببات المجلببببس أو اللجببببان المنبثقببببة مببببن مجلببببس اإلدارة بمببببا فببببت  لببببم مصببببروفا

 .واإلعاشة 

يجبببب أن يشبببمل تقريبببر مجلبببس اإلدارة إلبببى الجمعيبببة العامبببة العاديبببة علبببى بيبببان شبببامل لكبببل ماحصبببل عليبببه أعضببباء 

وأن يشبببتمل كبببذلم علبببى . مجلبببس اإلدارة خبببالل السبببنة الماليبببة مبببن مكافبببآت وببببدل مصبببروفات وغيبببر  لبببم مبببن المزايبببا 

. أو إداريبببين أو ما بضبببوا نظيبببر أعمبببال فنيبببة أو إداريبببة أو استشبببارا بيبببان ما بضبببه أعضببباء المجلبببس بوصبببفهم عببباملين 
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وأن يشبببتمل أيضببباً علبببى بيبببان بعبببدد جلسبببات المجلبببس وعبببدد الجلسبببات التبببت حضبببرها كبببل عضبببو مبببن تببباريخ مخبببر 

 .اجتماع للجمعية العامة 

 

 إجراءات عمل مجلس اإلدارة :الباب الخامس 

 :اجتماعات مجلس اإلدارة 1.1

اجتماعات فت السنة على األ ل بما ال يقل ( 4)يعقد مجلس اإلدارة  يعقد مجلس اإلدارة اجتماعات عادية منتظمة لممارسة مهامه بفعالية، 

أشهر ، يجتمع مجلس اإلدارة بناًء على دعوة رئيسه أو طلب عضوين من أعضائه ويجب إرسال الدعوة ( 3)عن اجتماع واحد كل 

أيام على األ ل من تاريخ االجتماع مرفقاً لها جدول أعمال االجتماع والوثائق ( 5)ن أعضاء المجلس  بل لالجتماع إلى كل عضو م

فيجوز إرسال الدعوة إلى االجتماع مرافقاً لها جدول أعمال والمعلومات الالزمة مالم تستدعِ األوضاع عقد االجتماع بشكل طارئ 

سبعة ال يكون االجتماع صحيحاً إال بحضور  ( أيام  بل تاريخ االجتماع.5دة تقل عن )االجتماع والوثائق والمعلومات الالزمة خالل م

يجب أن يعقد أنه ، كما وفقاً للنظام األسا  للشركة، ( 4عن )بأنفسهم على أن ال يقل عدد الحاضرين  بأنفسهم أو بطريقة اإلنابة أعضاء

ويمكن ألعضاء المجلس غير , أعضاء المجلس غير التنفيذيين اجتماعات مدلقة دون حضور أعضاء االدارة على األ ل مرة فت السنة 

 .التنفيذيين دعوة  أي من منسوبت وظائف الر ابة لحضور هذا االجتماعات

 

 

 :تنظيم حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 1.1.1

على أنه . اجتماعات مجلس اإلدارة، والتعامل مع حاالت عدم انتظام األعضاء فت حضور تلم االجتماعاتيجب تنظيم عملية حضور 

إنهاء عضوية من يتديب من أعضائه عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية  -بناًء على توصية من مجلس اإلدارة  -يجوز للجمعية العامة 

 .للمجلس دون عذر مشروع

 

 :اإلدارةإعداد جدول أعمال مجلس  1.1.1

على رئيس مجلس اإلدارة التشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس، ويقر مجلس اإلدارة جدول 

لكل عضو فت مجلس . األعمال حال انعقادا، وفت حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول يجب إثبات  لم فت محضر اجتماع المجلس

 .فة أي بند على جدول األعمالاإلدارة حق ا تراح إضا

 :اإلدارةأمين سر مجلس           5.1.3

ن يمكو. ءلألعضادة لمساعم واعدلم ايدتق  ولمجلا عمالق ألتنسي  لمجلرة دورة الفت لهر سن ميدارة أإل  امجلن يعيّيجب أن  .1

 .ركةلشا بتومنسن م  أو لمجلا فتواً عضر لسن اميون أيكأن 

ون يكدة وأن جي صلواترات بمها يتمتعطتها وأن نشوأ كةرلشا بأعمال فةرمعو كافيةرة خب  لمجلر اسن ميدك ألون يكب أن يج .2

 .تكارلشا كمةوح مجال فتت سارلمماا فضلوأ لعال ة ات ا ئحواللظمة واباألن ملماً

ت جتماعااق تنسير لحصا ال  لمثالا  سبيل  على  تشمل ، ولمجل  ائير جيهوت علىء بنا لياتهؤومس  لمجلر اسن ميؤدي أي .3

  مجلء عضان أبيو لجانه  ولمجلن ابيت ماولمعلا تسجيلو لدلتبا مناسبة تصالا سائلر وفواتن مد لتأكا لىإ ضافة  إلمجلا

 لسجل  المجلت اجتماعار امحاضد تع  ولمجلت اجتماعار امحاضظ حفن ويي لتنفير اغيء ألعضان وايي لتنفيدارة اإلا

ع وأن الجتمار امحاض فت  ةدلة اعارام ينبدت، ومنه لمنبثقةن اللجا  والمجلن ام ة لمتخرارات القوا لألعمالم ئدالا سمترلا

ت تمرك خأ ضيعوام ة وأي لمتخرارات القدارة واإل  امجلت جتماعاا فتت حطر لتتا ضيعوالمود والبنا كافةوح ضوب  تعك

 .هامنا شت

. تيولتصن اعع المتناوا ضةرلمعام ال  فت بماع، الجتماا خاللت تمت يوتص عمليةدارة أي إل  امجلر محضق ثويأن  ينبدت .4

ء سماأ على يشتملن بياد يعت، وأن الجتماعاا خالل ليهاوع إجرلم اتدات مستنق أو ثائأي و لىرة إإلشاق أو افاإر ينبدتو

 .بهسباو وأعضي ألد جت إن ويولتصن اعع متنادة وأي المعتمن اباللجا  ائمةن، ويرلحاضر اغين ويرلحاضء األعضاا

دات  ات لمستنوا ألعمالا لداوبجم هديزوتت والجتماعاد اعيوابم  لمجلء اعضاغ أبالدارة إإل  امجلر سن ميأ علىب يج .5

 .أيام عمل (  11) ن ع تقل الدة بمع الجتماا  بل تسليمهان مد لتأكوا لعال ةا
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 لجهةأو اص لشخد ايدتح معيوما ( 15)ر عش خمسة علىد يزت الرة فت خالل لمعنيةطراف األا علىت لجلسار امحاضتوزع  .6

 لمعنيةن اللجان امر يرلتقاا لتلقتدد مح منتز لدوج ضعم وعا كل يةداب  لمجلا علىو.  ةلمتخرارات الق  اتنفين ع لةؤولمسا

 لسياسةا مع متفقةو سليمة يمهادتقو هادادعر وا  يرلتقاا جمع ليةن أن ممد يتأكن وأن جييرلخان واخلييدالت الحساباا  بترامن مو

 .ددةلمحا  اتهاأو فت  لمجلا على ضهارعو لمهمةت اماولمعلداد اعم إل  فت بمادة، لمعتما خليةدالا

 دورل ا ابه  يامهء لقادارة إل  امجلر سن ألمية مكافأدارة إليحدد مجلس ا .7

 

 :التدريب والدعم والتقييم 1.1

 :التدريب 1.1.1

واإلدارة التنفيذية ووضع البرامج الالزمة لذلم مع يتعين على الشركة إيالء االهتمام الكافت بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة 

 :مراعاة مايلت

  إعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية المعينين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة و أنشطتها وعلى األخص ما

 :يلت

 .استراتيجية الشركة و أهدافها -1

 .الجوانب المالية والتشديلية ألنشطة الشركة -2

 .زامات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقو همالت -3

 .مهام اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واختصاصاتها -4

  وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر

 .بأنشطة الشركة العال ةبدرض لتنمية مهاراتهم ومعارفهم فت المجاالت  ات 

 

 :تزويد األعضاء بالمعلومات   5.2.2  

يتعين على اإلدارة التنفيذية بالشركة تزويد أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غير التنفيذيين والمستقلين بوجه خاص واللجان المنبثقة عن 

أن تكون  وافية ود يقة فت الو ت المناسب لتمكينهم من مجلس اإلدارة بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجالت الالزمة، على 

 .حسن أداء واجباتهم ومهامهم

 

 :تقييم مجلس اإلدارة 1.1.1

التقييم السنوي عن مدك تحقق استقالل عضو مجلس اإلدارة والتأكد من عدم وجود عال ات أو ظروف تؤثر أو يمكن تؤثر 

 .فيه 

 

 لجان مجلس اإلدارة: الباب السادس 

 :أحكام عامة 1.1

 :تشكيل لجان مجلس اإلدارة 1.1.1

يشكل مجلس اإلدارة لجاناً متخصصة وفقاً لحاجة الشركة وظروفها وأوضاعها تمكنه من تأدية مهامه بشكل فعال، يجب أن يكون تشكيل 

لمخولة اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة وفقاً إلجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن تحديد مهمة كل لجنة ومدة عملها والصالحيات ا

وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذا من . لها من خالل هذا المدة وكيفية ر ابة مجلس اإلدارة عليها

 رارات بشفافية مطلقة وعلى مجلس اإلدارة أن يتابع عمل هذا اللجان بانتظام للتحقق من ممارستها األعمال الموكلة إليها، ويجب 

 .تقرير مجلس اإلدارة وصفاً خاصاً ألعمال كل لجنة، وإجراءاتهاتضمين 

باستثناء لجنة المراجعة، يجب أن يقر مجلس اإلدارة لوائح عمل جميع اللجان الدائمة المنبثقة عنه، ومنها لجنة الترشيحات ولجنة 

ها أمام مجلس اإلدارة، وال يخل  لم وتكون كل لجنة مسؤولة عن عمل. المكافآت و أي لجان أخرك تقتضت تشكيلها حاجة الشركة

 .بمسؤولية المجلس عن تلم األعمال والصالحيات أو السلطات التت فوضها فيها
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 .يتعين بعد تشكيل لجان مجلس اإلدارة اعتماد إطار عملها ونشرا مع بيان اختصاصاتها ومهامها

لإلجابة عن أسئلة المساهمين، على الشركة أن  أعضائها من ينيبونهمأو من  يجب حضور رؤساء لجان مجلس اإلدارة للجمعيات العامة

أيام من تاريخ تعيينهم وأي ( 5)تشعر الجهة المختصة بأسماء أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل 

 .أيام من تاريخ حدوث التدييرات( 5)تدييرات تطرأ على  لم خالل 

مات استشارية من جهات خارجية متخصصة للقيام بدورها عند الحاجة على حساب الشركة بعد للجان مجلس اإلدارة االستعانة بخد

 . موافقة مجلس االدارة

 

 :عضوية اللجان 1.1.1

يجب تعيين عدد كاٍف من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين والمستقلين فت اللجان المعنية بالمهام التت  د تنتج عنها حاالت تعارض 

 كالتأكد من سالمة التقارير المالية ومراجعةبالمصالح، 

صفقات األطراف  وي العال ة والترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ، وتعيين كبار التنفيذيين، وتحديد المكافآت، ويلتزم رؤساء وأعضاء 

شركة  الشخصية، تراعتهذا اللجان بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحتهم 

 غير بأعضاء أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ويجوز االستعانة من أعضاؤها يكون أن والترشيحات المكافآت لجنتت تشكيل عند أسيج

اللجنتين من األعضاء  رئيسا يكون أن على غيرهم، أم المساهمين من أكانوا أعضاء المجلس سواء غير من بأشخاص أو تنفيذيين

 .نالمستقلي

ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضواً فت لجنة المراجعة وتجوز مشاركته فت عضوية اللجان األخرك، على أن ال يشدل 

 .منصب الرئيس فت اللجان المنصوص عليها غت هذا الالئحة

 

 :دراسة الموضوعات 1.1.1

اإلدارة وترفع توصياتها إلى المجلس التخا  القرار تتولى اللجان دراسة الموضوعات التت تختص بها أو التت تحال إليها من مجلس 

 .بشأنها

للجان مجلس اإلدارة االستعانة بمن تراا من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو خارجها بعد موافقة مجلس اإلدارة، على أن 

 .تضمن تقريرها اسم الخبير وعال ته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية

 

 :اجتماعات اللجان 1.1.1

إالَ  اجتماعاتها حضور اللجان وأعضاء اللجنة سر أمين عدا التنفيذية حق ألي عضو فت مجلس اإلدارة أو اإلدارةال ي

يشترط لصحة اجتماعات اللجان حضور أغلبية وإ ا طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته، 

ح أعضائها، وتصدر  راراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الجانب الذي صوت معه  األصوات يرجَّ

 ومداوالت، وتوثيق نقاشات من دار ما لهاتتضمن محاضر وإعداد اللجنة اجتماعات توثيق يجب .رئيس االجتماع

 والتحفظات الحاضرين أسماء األعضاء وبيان ومنظم، خاص سجل فت وحفظها التصويت، ونتائج اللجان توصيات

 .الحاضرين جميع األعضاء من المحاضر هذا  يعوتو ،– وجدت  إن – أبدوها التت

 

 :لجنة المراجعة 1.1

 :تكوين اللجنة 1.1.1

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة مراجعة من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على 

، ويكون (5)وأالَ يزيد عن ( 3)األ ل و أال تضم أياً من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، ويجب أالَ يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن 

يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقالً، وتصدر الجمعية العامة للشركة بناءاً . الشؤون المالية والمحاسبيةمن بينهم مختص ب

على ا تراح من مجلس اإلدارة  واعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وتحدد مهام اللجنة وأسلوب وضوابت عملها 

خالل السنتين الماضيتين فت اإلدارة التنفيذية أو المالية للشركة أو لدك مراجع حسابات  واليجوز لمن كان يعمل. ومكافآت أعضائها

 .الشركة أن يكون عضواً فت لجنة المراجعة
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 :اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها 1.1.1

 ابة الداخلية فيها، وتشمل مهام تختص بالمرا بة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير و القوائم المالية و أنظمة الر

 :اللجنة بصفة خاصة ما يلت

 التقارير المالية: 

مراجعة القوائم والبيانات المالية للشركة واعالناتها المتعلقة بأدائها المالت  بل عرضها على مجلس االدارة، لضمان نزاهتها  .1

 .وعدالتها وشفافيتها وإبداء رأيها

تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التت إبداء الرأي الفنت فيما إ ا كان  .2

 .تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالت للشركة وأدائها ونمو ج عملها واستراتيجياتها

، والبحث بد ة فت أي مسائل يثيرها المدير المالت دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات .3

 .للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام فت الشركة أو مراجع الحسابات

 .التحقق من التقديرات المحاسبية فت الشركة و إبداء الرأي والتوصية  لمجلس اإلدارة فت شأنها .4

 .الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة فت شأنها دراسة السياسات المحاسبية المتبعة فت الشركة وإبداء .5

 المراجعة الداخلية: 

، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها فت ارة المخاطر فت الشركةدراسة ومراجعة نظم الر ابة الداخلية والمالية وإد .1

فية من هذا دارة نسخاً كامدك كفاية هذا النظم وما أدته من أعمال تدخل فت نطاق اختصاصاتها، على أن يودع مجلس اإل

ة الرئيس  بل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على األ ل، لتزويد من يرغب من المساهمين كالتقرير فت مركز الشر

 .بنسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية

 .الواردة فيهادراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات  .2

الر ابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلت وإدارة المراجعة الداخلية فت الشركة إن وجدت، للتحقق من توافر  .3

الموارد الالزمة وفعاليتها فت أداء األعمال والمهام المنوطة بها، وإ ا لم يكن للشركة مراجع داخلت فعلى اللجنة تقديم 

 .مدك الحاجة إلى تعيينه، وا ا لم توص بذلم فعليها بيان األسباب فت التقرير السنويتوصياتها للمجلس بشأن 

 .مكافآته وا تراح الداخلية المراجعة إدارة رمدي التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين .4

 مراجعة الحسابات: 

التأكد من استقاللهم ومراجعة نطاق التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مراجعت الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد  .1

 .عملهم وشروط التعا د معهم

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته، ومدك فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ فت االعتبار القواعد والمعايير  ات  .2

 .الصلة

وإدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماالً فنية  .3

 .وإبداء مرئياته حيال  لم

 .اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات .4

 .دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها .5

 ضمان االلتزام: 

 .لشركة اإلجراءات الالزمة بشأنهامراجعة نتائج تقارير الجهات الر ابية والتحقق من اتخا  ا .1

 .التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات  ات العال ة .2

 .مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف  وي العال ة، وتقديم ماتراا بشأنها إلى مجلس االدارة .3

 .مسائل ترك ضرورة اتخا  إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التت يلزم اتخا هاالرفع إلى مجلس اإلدارة بما تراا من  .4

 

 

 

 :حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة 1.1.1
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إ ا حدث تعارض بين توصيات لجنة المراجعة و رارات مجلس اإلدارة، وإ ا رفض المجلس األخذ بتوصية اللجنة بتعيين مراجع حسابات 

وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلت، فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وسبب  للشركة وعزله

 .عدم أخذا بها

 

 :اجتماعات لجنة المراجعة 1.1.1

داد محاضر اجتماعات ويجب إع. اجتماعات خالل السنة المالية للشركة( 4)تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن 

 .تتضمن منا شاتها وتوصياتها

 طلب الحسابات ومراجع الداخلت وتجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة ومع المراجع الداخلت للشركة وللمراجع

 .إلى  لم الحاجة دعت كلما المراجعة لجنة مع االجتماع

 

 :تقرير لجنة المراجعة 1.1.1

 ولوائحه الشركات نظام فت المنصوص عليها ومهامها الختصاصاتها أدائها تفاصيل على المراجعة لجنة تقرير يشتمل أن يجب -1

 .الشركة فت المخاطر وإدارة والمالية الداخلية الر ابة نظم مدك كفاية فت ورأيها توصياتها يتضمن أن على التنفيذية،

 اإللكترونت المو ع فت الشركة الرئيس وأن يُنشر مركز فت المراجعة لجنة تقرير من كافية يجب أن يودع مجلس اإلدارة نسخاً  -2

 . للشركة

 انعقاد أثناء التقرير ملخص ويتلى .نسخة منه على الحصول فت المساهمين من يرغب من لتمكين العامة الجمعية النعقاد الدعوة -3

 .العامة الجمعية

 

 

 :ترتيبات تقديم الملحوظات 1.1.1

الترتيبات التت تتيح للعاملين فت الشركة تقديم مالحظاتهم بشأن أي تجاوز فت التقارير المالية أو غيرها على لجنة المراجعة مراجعة 

بسرية، وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذا الترتيبات بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز أو تتبنى إجراءات متابعة 

 .مناسبة

 

 :صالحيات لجنة المراجعة 1.1.1

 :نة المراجعة فت سبيل أداء مهامهاللج

 .حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها -1

 .طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية -2

أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إ ا أعاق عملها أو كانت الشركة تتعرض ألضرار أو خسائر  -3

 .جسيمة

 

 

 :االحتفاظ بالوثائق 1.1.6

يجب على الشركة أن تحتفع بجميع المحاضر والمستندات والتقارير والوثائق األخرك المطلوب االحتفاظ بها بموجب الئحة الحوكمة 

سنوات، وأن يشمل  لم تقرير مجلس اإلدارة وتقرير لجنة ( 11)المحدثة لهيئة السوق المالية فت مقر الشركة الرئيس مدة ال تقل عن 

 المراجعة، ومع عدم اإلخالل

 أو المستندات أو المحاضر بهذا المدة يجب على الشركة فت حال وجود دعوك  ضائية أو مطالبة أو أي إجراءات تحقيق  ائمة تتعلق بتلم

 االحتفاظ بها لحين انتهاء الدعوك القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة التقارير
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 :والترشيحات  لجنة المكافآت 1.1
 :والترشيحات تشكيل لجنة المكافآت 1.1.1

أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة ( 3)، من والترشيحات تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى لجنة المكافآت

 .التنفيذيين، سواء من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل واحد على األ ل

أعضائها وفق القواعد الصادرة عن الجمعية العامة بناًء على اال تراح من مجلس اإلدارة على أن تتضمن القواعد بحيث يعين 

 .مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة

 

 :والترشيحات  اختصاصات لجنة المكافآت 1.1.1

  التنفيذية، ورفعها إلى مجلس إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة

اإلدارة للنظر فيها تمهيداً العتمادها من الجمعية العامة على أن يراعى فت تلم السياسة اتباع معايير ترتبت باألداء، 

 .واالفصاح عنها والتحقق من تنفيذها

 اء كانت مبالغ أو منافع أو إعداد تقرير سنوي مفصل عن المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سو

 .مزايا أياً كان طبيعتها أو مسماها، على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة لمنا شتها وإبداء الرأي بشأنه

 السياسة هذا عن انحراف جوهري أي وبيان بها، المعمول المكافآت وسياسة الممنوحة المكافآت بين العال ة توضيح. 

  الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدك فعاليتها فت تحقيق األهداف المتوخاة منهالمراجعة. 

  التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منها، عدا لجنة المراجعة، وكبار التنفيذيين

 .بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة

 لس اإلدارة ولجانه وفقاً للمتطلبات النظامية والسياسات والمعايير المعتمدةالتوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية مج. 

  المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه وإعداد وصف للقدرات

عمال المجلس أو لجان والمؤهالت المطلوبة لعضوية المجلس ولجانه وتحديد الو ت الذي يلزم أن يخصصه العضو أل

 المجلس

 تقييم هيكل وتركيبة المجلس ولجانه وتحديد جوانب الضعف فيها بصفة دورية وا تراح الخطوات الالزمة لمعالجتها. 

  تقييم ومرا بة استقاللية أعضاء المجلس ولجانه والتأكد من عدم وجود تضارب فت المصالح، بما فت  لم التأكد بشكل سنوي

 .عضاء المستقلينمن استقاللية األ

 وضع سياسات واضحة للتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وأعضاء اإلدارة العليا. 

 تقييم أداء أعضاء المجلس ولجانه بشكل دوري. 

 التوصية فيما يخص تعيين وإعفاء أعضاء اإلدارة العليا. 

 ء اإلدارة العليا ومرا بة تطبيق خطت وإجراءات وضع سياسة وإجراءات التعا ب الوظيفت للرئيس التنفيذي وكبار أعضا

 .التعا ب الوظيفت لهم

 مراجعة خطت التعويضات الخاصة بأعضاء اإلدارة العليا. 

 اإلشراف على البرنامج التعريفت والتدبير الدوري ألعضاء مجلس اإلدارة. 

 التوصية للمجلس حول المسائل المتعلقة بالترشيحات والمكافآت. 

 معايير واضحة للعضوية فت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةا تراح سياسات و. 

  التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء له وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي

 .شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة

 مجلس اإلدارة وشدل وظائف اإلدارة التنفيذية إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية. 
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 تحديد الو ت الذي يجب على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. 

 المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية. 

 لتوصيات فت شأن التدييرات التت يمكن إجراؤهامراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفع ا. 

  التأكد بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إ ا كان العضو يشدل عضوية مجلس

 .إدارة شركة أخرك

 وضع توصيف وظيفت لألعضاء التنفيذيين واألعضاء المستقلين وأعضاء اإلدارة التنفيذية. 

  الخاصة فت حال شدور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيينوضع اإلجراءات. 

 تحديد جوانب الضعف والقوة فت مجلس اإلدارة، وا تراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة 
 

 :والترشيحات  سياسة المكافآت 1.1.1

 :مايلتوالترشيحات راعى فت سياسة المكافآت يدون اإلخالل بأحكام النظام ، يجب أن 

 انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها. 

  أن تقدم المكافآت بدرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدك الطويل. 

  العلمية والخبرات العملية أن تحدد المكافآت بناء على مستوك الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت

 .والمهارات ومستوك األداء

 انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدك الشركة. 

  األخذ فت االعتبار ممارسة الشركات األخرك فت تحديد المكافآت مع الحذر من التأثيرات السلبية لهذا المقارنات فت أحداث

 .ارتفاعات غير مبررة للمكافآت والتعويضات

 تهدف استقطاب الكفايات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالدة فيهاأن تس. 

 أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند التعيينات الجديدة. 

  حاالت إيقاف صرف المكافأة واستردادها إ ا تبين أنها تقررت بناء على معلومات غير د يقة  دمها عضو فت مجلس اإلدارة

 .لتنفيذية، و لم لمنع استدالل الوضع الوظيفت للحصول على مكافآت غير مستحقةأو اإلدارة ا

  منح أسهم فت الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء كانت إصداراً جديداً أو أسهماً اشترتها الشركة مع

 .مراعاة أحكام النظام

 

 :نشر إعالن الترشح 1.1.1

الترشيحات نشر إعالن فت المو ع اإللكترونت للشركة وفت مو ع السوق المالية و فت أي وسيلة أخرك المكافآت وعلى لجنة 

و لم لدعوة األشخاص الراغبين فت الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة على أن يظل باب الترشيح ، الجهة المختصة تحددها

 .مفتوحاً لمدة أسبوعين من تاريخ اإلعالن

 

 

 :والترشيحات  لمكافآتاجتماعات لجنة ا 1.1.1
على األ ل وكلما دعت الحاجة إلى  لم، ويجب إعداد محاضر اجتماعات تتضمن " سنة"كل والترشيحات تجتمع لجنة المكافآت 

 .منا شتها وتوصياتها
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 :لجنة إدارة المخاطر 1.1

 :تشكيل لجنة إدارة المخاطر 1.1.1

أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من ( 3)تشكل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة تسمى بلجنة إدارة المخاطر من 

المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األ ل، على أن يتوافر فت أعضائها مستوك مالئم من المعرفة فت 

 . ليةإدارة المخاطر والشؤون الما

 

 :اختصاصات لجنة إدارة المخاطر 1.1.1

 :تختص اللجنة بما يلت

  وضع استراتيجيات وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها ومراعاتها

 .وتحديثها بناًء على المتديرات الداخلية والخارجية للشركة

  د تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة لهتحديد مستوك مقبول للمخاطر التت . 

  شهراً ( 12)التحقق من جدوك استمرار الشركة ومواصلة النشاط بنجاح، مع تحديد المخاطر التت تهدد استمرارها خالل الـ

 .القادمة

 ا  ومتابعة المخاطر التت  د تتعرض لها اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم و ملية تحديد و ي

 .الشركة، و لم لتحديد أوجه القصور بها

  إعادة تقييم  درة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري. 

 إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذا المخاطر ورفعها إلى مجلس اإلدارة. 

 مجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطرتقديم التوصيات لل. 

 ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر. 

 مراجعة الهيكل التنظيمت إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه  بل اعتمادا من  بل مجلس اإلدارة. 

 ركة للمخاطرالتحقق من استقالل موظفت إدارة المخاطر عن األنشطة التت  د ينشأ عنها تعرض الش. 

 التحقق من استيعاب موظفت إدارة المخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعت بثقافة المخاطر. 

 مراجعة ما تثيرا لجنة المراجعة من مسائل  د تؤثر على إدارة المخاطر بالشركة. 

 تحديد المخاطر الناشئة وا تراح الخطوات التصحيحية للحد منها وضبطها. 

  للطوارئوضع خطة. 

 التنسيق مع اإلدارة العليا لضمان فعالية وكفاءة نظام إدارة المخاطر بالشركة. 

يجب أن تقوم وظيفة إدارة المخاطر بأعمالها وأنشطتها بما يتوافق مع الئحة إدارة المخاطر و أي متطلبات ر ابية أو إشرافية أخرك 

يجب أن يتناسب عدد العاملين فت وظيفة . مستقلة عن وظيفة االكتتابصادرة عن المؤسسة، ويجب أن تكون وظيفة إدارة المخاطر 

المخاطر ومستوك معرفتهم وخبراتهم مع حجم وطبيعة ومدك تعقيد أعمال الشركة، على أن تعين الشركة بحد أدنى مسؤوالً عن إدارة 

رئيس التنفيذي أو أي تنفيذي مخر، ويجب أن يتاح يمكن أن ترفع وظيفة إدارة المخاطر تقاريرها إلى ال. المخاطر للتأمين العام والصحت

 .لمدير إدارة المخاطر االتصال المباشر مع لجنة إدارة المخاطر دون عر لة

 :اجتماعات لجنة إدارة المخاطر 1.1.1

أشهر على األ ل وكلما دعت الحاجة إلى  لم ويجب إعداد محاضر اجتماعات تتضمن ( 6)تجتمع لجنة المخاطر بصفة دورية كل 

 .شاتها وتوصياتهامنا 

 

 :لجنة االستثمار 1.1

 .يجب أن يشكل المجلس لجنة لالستثمار و أن يعين أعضائها وفق التعليمات الصادرة عن الجمعية العامة

 :ودون اإلخالل بأي متطلبات ر ابية أو إشرافية أخرك، تشمل واجبات لجنة االستثمار على سبيل المثال ال الحصر مايلت

  االستثمار ومراجعة أدائها وتنفيذها بصورة سنويةصياغة وإعداد سياسة. 

  مراجعة أداء كل فئة من األصول. 

 متابعة المخاطر العامة للسياسة االستثمارية. 
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 رفع تقرير أداء المحفظة االستثمارية إلى مجلس اإلدارة. 

 ؤسسة ومتطلبات األنظمة واللوائح التأكد من كافة األنشطة المتعلقة باالستثمار بمتطلبات الئحة االستثمار الصادرة عن الم

 .األخرك  ات العال ة

 .ترفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارةأعضاء، و 3تتكون لجنة االستثمار على اال ل من 

:اللجنة التنفيذية  1.1  

 يشكل مجلس اإلدارة لجنة تسمت " اللجنة التنفيذية ".و يمكن أن تتشكل اللجنة التنفيذية من أعضاء تنفيذين وغير تنفيذين , على أال يقل

 عدد أعضاء اللجنة عن ثالثه واليزيد عن خمسة 

 تشمل مهمات اللجنة التنفيذية ومسؤولياتها ما يلت :

دة إليها من  بل المجلس ورفع التوصيات التت تراها بشأنها إلى مجلس اإلدارة اللجنة مفوضة لتولت الشئون الخاصة المسن .أ 

 والتصرف نيابة عن المجلس فت جميع الشئون الموكلة لها .

اجتماعات  6تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة , على أال يقل عدد اجتماعات اللجنة عن  .ب 

 سنوية 

 اجعة ومنح االعتمادات لعمالء الشركة حسب الصالحيات الممنوحة لها  .تقوم اللجنة بمر .ج 

تدر  اللجنة الخطت االستراتيجية والتشديلية والميزانيات وإبداء االعتراض والموافقة المبدئية حولها  بل عرضها على  .د 

 المجلس  

 . تقيم اللجنة أداء اإلدارة فت مرا بة وإدارة المخاطر االئتمانية ومخاطر السوق .ا 

 التوصية بالميزانيات التقديرية والتدييرات الطارئة عليها ومراجعة األداء فت مقابل الميزانيات التقديرية . .و 

 التوصية باالستثمارات وتحديد أهداف االستثمار والسياسات االستثمارية . .ز 

 التنفيذية . اعتماد مصروفات التكاليف اإلدارية والرأسمالية التت تتجاوز الحدود المسموح بها لإلدارة .ح 

 البت فت تقارير اإلدارة للعمليات والخطت االستراتيجية والتنظيمية ومراجعتها . .ط 

 

 :المعيناإلكتواري     1.1  

علبى سببيل المثبال  –هو اإلكتواري الذي تعينه الشركة بعد موافقة المؤسسة الكتابية المسبقة للقيام بالمسؤوليات العامة لإلكتواري المعبين 

 :على الآلتت  –وليس الحصر 

 .الحصول على جميع المعلومات الالزمة من اإلكتواري المعين السابق  .أ 

 .دراسة الوضع المالت العام للشركة  .ب 

 .تقييم كفاية رأ  المال للشركة  .ج 

 .تقييم  درة الشركة على الوفاء بالتزاماتها  .د 

تسعير منتجات تأمين الحمايبة واالدخبار والتبأمين الصبحت وتبأمين المركببات مبع اببداء التوصبيات حبول كفايبة معبدالت األ سباط  .ا 

 .لفئات التأمين العام األخرك من المنتجات 

 .تحديد المخصصات الفنية للشركة والتوصية بشأنها  .و 

ير المخاطر الجوهرية ولتحديد اآللية المناسبة للتخفيبف مبن أثرهبا التنسيق مع المسؤولين فت إدارة المخاطر فت الشركة لتقدير تأث .ز 

. 

 .تقييم كفاية ترتيبات إعادة التأمين والمستويات المالئمة لالحتفاظ بالمخاطر والتوصية بمستوك االحتفاظ األمثل  .ح 

 .تحديد الفائض أو العجز للشركة بشكل عام  .ط 

 .لمالية المطلوبة من المؤسسة إعداد التقارير المناسبة وفقاً لنما ج التقارير ا .ي 

 .مراجعة أدلة االكتتاب الخاصة بالشركة  .م 
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 .تقديم المشورة بشأن أي أمور إكتوارية أخرك  .ل 

 

 تعارض المصالح: الباب السابع 

 :سياسة تعارض المصالح 1.1

تتضمن هذا السياسة يضع مجلس اإلدارة سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح المحتمل و وعها، على أن 

 :بصفة خاصة مايلت

  التأكيد على أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين وكبار التنفيذيين وغيرهم من العاملين بالشركة على ضرورة تجنب الحاالت

 .التت تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة

  الشركةتقديم أمثلة توضيحية لحاالت تعارض المصالح تتناسب مع طبيعة نشاط. 

 فصاح عن تعارض المصالح والحصول على الترخيص أو الموافقة الالزمة  بل البدء باألعمال التت  د ينشأ إجراءات واضحة لإل

 .عنها تعارض فت المصالح

 اإللزام باإلفصاح الدائم عن تعارض المصالح أو عند و وع هذا التعارض. 

 ا  القرار عند وجود تعارض فت هذا المصالحاإللتزام باالمتناع عن التصويت أو المشاركة فت اتخ. 

  إجراءات واضحة عند تعا د الشركة أو تعاملها مع طرف  ي عال ة، على أن يشمل  لم إبالغ الهيئة والجمهور من دون أي

 .مراجعة من إجمالت إيرادات الشركة وفقاً آلخر  وائم مالية سنوية%( 1)تأخير بذلم التعا د أو التعامل مساوياً أو يزيد على 

 اإلجراءات التت يتخذها مجلس اإلدارة عند اكتشافه عدم االلتزام بهذا السياسة. 

 

 :تجنب تعارض المصالح 1.1

 :يجب على عضو مجلس اإلدارة

 ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة وأن يقدم مصالح الشركة على مصلحته الشخصية. 

 تت تؤثر فت حيادا عند نظر الموضوعات المعروضة على تجنب حاالت تعارض المصالح  وإبالغ المجلس بحاالت التعارض ال

وعدم التصويت على هذا الموضوعات فت اجتماعات  دم إشرام هذا العضو فت المداوالتالمجلس، وعلى مجلس اإلدارة ع

 .مجلس اإلدارة وجمعية المساهمين

 يق مكاسب شخصيةالحفاظ على سرية المعلومات وعدم افشائها إلى أي شخص وتجنب االستفادة منها لتحق. 

 :يحضر على عضو مجلس اإلدارة 

  التصويت على  رار مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة فت األعمال والعقود التت تتم لحساب الشركة إ ا كانت له مصلحة مباشرة

 .أو غير مباشرة فيها

  المعروضة عليه بصفته عضواً فت مجلس االستدالل واالستفادة من أي من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص االستثمارية

االدارة، أو المعروضة على الشركة، ويشمل  لم الفرص االستثمارية التت تدخل ضمن أنشطة الشركة، أو التت ترغب الشركة 

باالستفادة منها، ويسري الحظر على عضو المجلس الذي يستقيل ألجل استدالل الفرص االستثمارية والتت علم بها أثناء 

 .بمجلس اإلدارة عضويته

  يجوز لعضو مجلس اإلدارة االستفادة من الفرص االستثمارية بعد عرضها على المجلس واتخا  القرار برفضها مع التزامه

 .باإلفصاح للمجلس عن رغبته باالستفادة من هذا الفرصة

 

 :إفصاح المرشح عن تعارض المصالح 1.1

يفصح للجمعية العامة والمجلس عن أي من حاالت تعارض المصالح، علت من يرغب فت ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن 

 :وتشمل

 إبرام عقد أو وجود تعامل بينه وبين الشركة التت يرغب فت الترشيح لمجلس إدارتها. 

 اشتراكه فت عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها فت أحد فروع النشاط الذي تزاوله. 
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 :منافسة الشركة 1.1

 :اإلدارة فت االشترام فت عمل من شأنه منافسة الشركة فيجب مراعاة مايلتإ ا رغب عضو مجلس 

 إبالغ مجلس اإلدارة باألعمال المنافسة التت يرغب فت ممارستها وإثبات هذا اإلبالغ فت محضر اجتماع مجلس اإلدارة. 

 س اإلدارة وجمعيات عدم اشترام العضو صاحب المصلحة فت التصويت على القرار الذي يصدر فت هذا الشأن فت مجل

 .المساهمين

 إبالغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال المنافسة التت يزاولها عضو المجلس. 

  ًالحصول على ترخيص الجمعية العامة العادية للشركة للعضو فت ممارسة األعمال المنافسة، على أن يجدد هذا الترخيص سنويا. 

 

 :ل المنافسةمفهوم أعما 1.1

 :يدخل فت مفهوم االشترام فت أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها فت أحد فروع النشاط الذي تزاوله مايلت

  تأسيس عضو مجلس اإلدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص فت شركة مساهمة أو شركة

 .سؤولية محدودة تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركةتضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة  ات م

  ،بول عضوية مجلس إدارة شركة منافسة للشركة أو تولت إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة أو شركة منافسة أياً كان شكلها 

أو األشخاص وال يسري حظر عضو مجلس إدارة شركة منافسة على ممثلت الجهات الحكومية أو الشركات التت تؤسسها الدولة 

 . وي الصفة االعتبارية العامة

 حصول العضو على وكالة تجارية ظاهرة أو مستترة عن شركة أو منشأة أخرك منافسة. 

 

 :رفض تجديد الترخيص 1.1

إ ا رفضت الجمعية العامة تجديد الترخيص الممنوح لعضو مجلس اإلدارة لممارسة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فت األعمال والعقود 

تتم لحساب الشركة، أو االشترام فت عمل من شأنه منافسة الشركة أو أحد فروع النشاط الذي تزاوله، فعلى عضو مجلس اإلدارة تقديم  التت

اً استقالته فوراً وإال اعتبرت عضويته فت المجلس منتهية، و لم مالم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو توفيق أوضاعه طبق

وال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  بول الهدايا من أي شخص له تعامالت تجارية مع الشركة، إ ا كان من للنظام، 

 .شأن تلم الهدايا أن تؤدي إلى تعارض فت المصالح

 

 

 

 

 االستشاريةالمهام اإلدارية والرقابية والجهات :  الباب الثامن

 

  :إدارة المخاطر  6.1

تتولى وظيفة إدارة المخاطر تحديد وتقييم و يا  وضبت ومرا بة المخاطر والحد منها بصفة مستمرة على مستوك المخاطر الفردية 

تقوم وظيفة إدارة المخاطر بأعمالها وأنشطتها بما يتوافق مع الئحة إدارة المخاطر وأي متطلبات ر ابية أو إشرافية . والمخاطر الكلية 

و يمكن أن ترفع وظيفة إدارة المخاطر تقاريرها إلى الرئيس التنفيذي أو أي تنفيذي مخر، ويجب أن يتاح  .مؤسسةأخرك صادرة عن ال

                                                                          .لمدير إدارة المخاطر االتصال المباشر مع لجنة إدارة المخاطر دون عر لة

 : وظيفة إدارة المخاطر على سبيل المثال ال الحصر ما يلت  وتشمل واجبات

 .تنفيذ إستراتيجية إدارة المخاطر  .أ 
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 .مرا بة المخاطر التت  د تتعرض لها الشركة .ب 

 .وضع سياسات واجراءات فعالة إلدارة المخاطر لتحديد وتقييم و يا  وضبت ومرا بة المخاطر والحد منها .ج 

 .خطوات التصحيحية للحد منها وضبطهاتحديد المخاطر الناشئة وا تراح ال .د 

بصفة ( من خالل إجراء اختبارات التحمل لها على سبيل المثال)تقييم  درة الشركة على تحمل المخاطر ومدك تعرضها لها  .ا 

 .دورية

 . التنسيق مع اإلدارة العليا لضمان فعالية وكفاءة نظام إدارة المخاطر بالشركة .و 

 .وضع خطة للطوارئ .ز 

 

 :إدارة المراجعة الداخلية     6.1

زام اللتدك امو كةربالشر يرلتقاا فعر ليةوم خليةدالراءات اإلجت والسياساط وابوالضءة اكفاو فعاليةم بتقيي خليةدالا جعةرالما يفةوم وظتق

                                                                                                                                                                                 .  لتحسينهات صياولتم ايدتقو بها

 :وتختص فيما يلت . فيذيمستقلة ترتبت بلجنة المراجعة واداريا بالرئيس التن إدارة المراجعة الداخلية ادارة 

 وضع خطة أعمال المراجعة الداخلية والتد يق على جميع اإلدارات  .أ 

الداخليبة  لألنظمبةمرا بة أداء الشركة من خالل تد يق عمليات الشركة للتحقيق من عدم وجبود أي تجباوزات ماليبة وغيبر ماليبة  .ب 

 للشركة 

ة والتأكبد مبن كفباءة وفعاليبة تلبم األنظمبة والتحقيبق مبن تنفيبذ  برارات التأكد مبن التبزام إدارات الشبركة بأنظمبة الر اببة الداخليب .ج 

 الر ابة الداخلية 

 .تقاريرها الى لجنة المراجعة  المراجعةترفع إدارة  .د 

 

 : إدارة االلتزام   6.1

أو  سسةؤلمن اعدرة لصاا لعال ةت  ات التعليماوا ئحواللوا مةظألنا بجميع كةرلشزام التا  بةرام ليةومسئزام اللتا  بةرام يفةوظ لىوتت

 كةربالش امتظلنزام االلتوك امستن لتحسي مةزلالراءات اإلجوأتخا  ا لعال ةرك  ات األخا  ابيةرلت الجهاا

 : جنة المراجعة وإدارياً بالرئيس التنفيذي وتختص بما يلت لإدارة مستقله ترتبت ب .أ 

( أو مببا يتبعهببا مببن تعببديالت، أو يصببدر بعببدها مببن أنظمببة وتعليمببات ) الحصببول علببى جميببع األنظمببة والتعليمببات  ات العال ببة  .ب 

 .الخاصة بالعمليات واألنشطة التأمينية

إعداد سياسات وإجراءات شاملة لاللتزام تتضمن جميع األنظمة والتعليمات والممارسبات المطبقبة فبت نشباطات الشبركة إجبراء  .ج 

ات واإلجبراءات المطبقبة فبت الشبركة للتأكبد مبن تطابقهبا وتوافقهبا مبع مراجعة سنوية لجميع التعليمات المدرجة فت أدلة السياسب

 . متطلبات جميع األنظمة والتعليمات وأنه يتم االلتزام بتطبيقها

تحديث السياسبات واإلجبراءات دوريباً بمبا يضبمن التبزام الشبركة بكافبة مسبتجدات األنظمبة والتعليمبات المتعلقبة بكافبة عمليبات  .د 

 .الشركة ونشاطاتها

 . افظة على توفير المعلومات بشكل دائم المح .ا 

التأكد بأن تكون جميع السياسات واإلجراءات المعتمدة فت الشركة متوافقبة ومتطابقبة مبع جميبع المتطلببات فبت برنبامج االلتبزام  .و 

لهبا علبى مثبل وعلى مدير إدارة االلتزام إعطاء المقترحبات حبول التدييبرات الواجبب إدخا, باألنظمة المعد من  بل إدارة االلتزام

 .ةتلم السياسات واإلجراءات لتحقيق االلتزام وفقاً لدليل االلتزام باألنظم

 

 تطبيق حوكمة الشركات  : الباب التاسع
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 :تطبيق الحوكمة الفعالة    1.1

وتعديلها عند يضع مجلس اإلدارة هذا الالئحة بحيث ال تتعارض مع أحكام النظام، وعليه مرا بة تطبيقها والتحقق من فعاليتها، 

 :الحاجة وعليه فت سبيل  لم القيام فيما يلت

 التحقق من التزام شركة أسيج بهذا الالئحة. 

 مراجعة الالئحة وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات. 

 بما يلبت حاجات  مراجعة وتطوير  واعد السلوم المهنت التت تمثل  يم الشركة، وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية

 .الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات

  إعداد تقرير سنوي يتضمن متطلبات وإجراءات استكمال  واعد حوكمة الشركات ومدك التقيد بها، مع تضمينه فت التقرير

 .السنوي المعد من  بل مجلس اإلدارة

  وأفضل الممارسات، أو تفويض لجنة اطالع أعضاء مجلس اإلدارة على الدوام بالتطورات فت مجال حوكمة الشركات

 .المراجعة أو أي لجنة أو إدارة أخرك فت  لم

 

 :حكام عامهأ    1.1

ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فت األعمال التت تتم لحساب الشركة إالّ بعد  .1

تت تتم بطرق المنا صة العامة إ ا كان عضو مجلس الحصول على ترخيص من الجمعية العامة ويستثنى من  لم األعمال ال

 .اإلدارة صاحب العرض األفضل

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة  ي المصلحة المباشرة أو غير المباشرة فت األعمال والعقود التت تتم لحساب الشركة  .2

 .التصويت على  رار الجمعية العمومية الذي يصدر فت هذا الشأن

رة ، بدير ترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة ، أن يشترم فت أي عمبل مبن شبأنه ال يجوز لعضو مجلس االدا .3

منافسة الشركة أو أن يتجر فت أحد فروع النشاط الذي تزاوله وإال كان للشركة أن تطالببه ببالتعويض أو أن تعتببر العمليبات 

 . التت باشرها لحسابه الخاص  د أجريت لحسابها 

 ي  رض يعقدا واحد منهم مع الدير ن تقدم  رضاً نقدياً من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أال يجوز للشركة أ .4

 

 

 

 

 

 :أحكــام ختاميــة    1.1   

تنفذ هذا الالئحة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من الجمعية العمومية و ينبدت مراجعتها من  ببل لجنبة المراجعبة بعبد ثبالث سبنوات مبن       

 تاريخ اعتمادها ، 

 

 

 اعتماد الالئحة : الباب العاشر

 .ونوافق على اعتماد ما جاء فيهابهذا نؤكد نحن المو عين أدناا بأننا  د  منا بمراجعة محتويات وتعديالت الئحة الحوكمة 

 


