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 حقوق املساهمين في أرباح األسهماملادة الخامسة: 

 املادة السادسة: حقوق املساهمين املتعلقة باجتماع الجمعية العامة

 املادة السابعة:حقوق التصويت

 املادة الثامنة: اختصاصات الجمعيات العامة للمساهمين

ابط الحضور بالوكالة  املادة التاسعة: ضو

 الجمعية العامة للمساهميناملادة العاشرة: النصاب القانوني الجتماعات 

 املادة الحادية عشر: اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

 املادة الثانية عشر:مجلس اإلدارة

 املادة الثالثة عشر :اجتماعات مجلس اإلدارة ومسؤولياته وآلية عمله

 املادة الرابعة عشر : تفويض صالحيات مجلس اإلدارة

 العضوية في مجلس اإلدارة املادة الخامسة عشر : أحكام إنتهاء

 املادة السادسة عشر: لجان مجلس االدارة واستقالليتها 

 وتعويضاتهم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املادة السابعة عشر

 املادة الثامنة عشر : أمين سر مجلس اإلدارة

 املادة التاسعة عشر :إدارة املخاطر

 املادة العشرون : املراجعة الداخلية

اقبة االلتزاماملادة الحاد  ية والعشرون: مر

 املادة الثانية والعشرون :االكتواري املعين

 املادة الثالثة والعشرون :اإلدارة العليا

 املادة الرابعة والعشرون: أحكام ختامية

 املادة الخامسة والعشرون: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 

 املادة األولى: تمهيد
 

 لكل من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وموظفي ومساهمي شركة مالذ للتأمييهدف هذا 
ً
 ن التعاوني، وذلك من خاللالدليل ألن يكون مرجعا

 ملعايير الجودة واإلمتياز وذلك بإستيضاح نظمت من القواعد التي ملجموعه تضمينه
ً
 تنفيذ خطط الشركة والوصول ألهدافها وفقا

التي تكفل حماية بأفضل ممارسات الحوكمة  التزامها، من أجل ضمان القواعد املنظمة إلدارة الشركات املساهمة املدرجة في السوق 

حقوق املساهمين وأصحاب املصالح، والتي تعني في طبيعة الحال وجود األنظمة و القوانين التي تنظم كافة العالقات بين العناصر 

صات مجلس اوكذلك بيان اختص األداء وكذلك التعريف باملجموعة املشرفة على ذلك واملسؤوليات املنوطة بها.الرئيسية املؤثرة على 

 .اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومسؤولياتهم ووضع اإلطار العام للتعامل مع اصحاب املصالح
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 لسياسة واضحة من الشفافية فقد وافقت الشركة على تنفيذ معايير حوكمة الشركات كونها عنصرا أساسيا لضمان الن
ً
جاح وفقا

للحفاظ على مصلحة املشاركين وإعطاء صورة صادقة وحقيقية ملوقف  تضمن بذل كافة الجهود من قبل مجلس اإلدارة واإلفصاح

 الشركة املالي ونتائج أعمالها.

 

 :التالي على الالئحةتم االستناد في هذا حيث 

  التأمين التعاوني الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات 

 .الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق املال والقواعد واللوائح ذات الصلة 

 .الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي 

 .النظام األساس ي لشركة مالذ 

 عن وزارة التجارة واإلستثمار. نظام الشركات الصادر 

 .الئحة لجان املراجعة في شركات التامين و/أو إعادة التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي 

 

 قة.ملجلس اإلدارة الحق في املراجعة أو التعديل أو اإلضافة لهذه الالئحة متى ما رأى ذلك ضمن إطار األنظمة والتعليمات ذات العال

 

 

 
 

 : تعريفات:الثانيةاملادة 
 

 : شركة مالذ للتأمين التعاونيالشركة

 لشركة مالذ للتأمين التعاوني الئحة الحوكمة الداخلية :الالئحة

 املساهمون الحاليون بالشركة سواء مؤسسات أو أفراد بما في ذلك أي مساهمين محتملين في الشركة. املساهمون:

 هيئة السوق املالية الهيئة:

  مؤسسة النقد العربي السعودي املؤسسة:

 مجلس إدارة الشركة املتعارف عليه بموجب األنظمة املعمول بها في اململكة العربية السعودية مجلس اإلدارة:

اجتماعاته  ينتخب من مجلس اإلدارة لرئاسةأحد أعضاء املجلس الغير تنفيذيين الذي  رئيس مجلس اإلدارة )رئيس املجلس(:

 سسة النقد العربي السعودي في ذلكوتنظيم أعماله بعد الحصول على عدم ممانعة مؤ 

 اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة اللجان:

ن املسؤول األعلى في االدارة التنفيذية العليا في الشركة واملسؤول عن إدارة أعمالها اليومية بغض النظر ع الرئيس التنفيذي:

 املسمى الوظيفي
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أي شركة )أو شركة من مجموعة شركات قد تعدها املؤسسة وحدة واحدة( تمتلك خمسة باملئة أو أكثر شركة ذات عالقة: 

من رأس مال الشركة، أو الشركة التي تمتلك الشركة )بمفردها أو باالشتراك مع مجموعة شركات قد تعدها املؤسسة وحدة 

 واحدة( خمسة باملئة أو أكثر من رأس مالها.

ذ القرار، أفراد العائلة من األب واألم والزوج والزوجة واألبناء، أو من تربطهم عالقة تجارية من شأنها التأثير على اتخا الصلة: ذوو 

 %.٥وأي من املؤسسات التي يملك فيها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أكثر من 
 

يسيطرون، بشكل مباشر أو غير مباشر،  بمفردهم أو باالشتراك األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون الذين كبار املساهمين: 

 مع آخرين، على خمسة باملئة أو أكثر من رأس مال الشركة.

 

 في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في اإلدارة اليومية  عضو مجلس اإلدارة التنفيذي:
ً
عضو مجلس اإلدارة الذي يكون عضوا

 مقابل 
ً
 شهريا

ً
 ذلك.لها ويتقاض ى راتبا

 

عضو مجلس اإلدارة الذي يقدم الرأي واملشورة الفنية وال يشارك بأي شكل من األشكال  عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي:

.
ً
 أو سنويا

ً
 شهريا

ً
 في إدارة الشركة ومتابعة أعمالها اليومية و ال يستلم راتبا

 

وهذا يعني، استقاللية العضو بالكامل عن اإلدارة  كاملة.العضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باالستقاللية  العضو املستقل:

وعن الشركة. وتعني االستقاللية توافر القدرة للحكم على األمور بعد األخذ في االعتبار جميع املعلومات ذات العالقة دون أي 

ة والتأكد من عدم وجود تأثير من اإلدارة أو من جهات خارجية. على أن يقوم مجلس اإلدارة بتقييم سنوي ملدى تحقق االستقاللي

وال تتحقق االستقاللية لعضو مجلس اإلدارة في الحاالت اآلتية على سبيل املثال ال   أو يمكن أن تؤثر. عالقات أو ظروف تؤثر

  الحصر:

  أو أكثر في الشركة أو في شركة ذات عالقة بها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة 5أن يكون مالكا ملا نسبته %

 ألحد كبار املساهمين أو يعمل لصالحه.أو 
ً
 يكون ممثال

  في مجلس إدارة شركة ذات عالقة أو أي شركة تابعة لها أو يكون قد شغل مثل هذا املنصب خالل 
ً
أن يكون عضوا

 السنتين األخيرتين.

 .في مجلس إدارة الشركة ألكثر من تسع سنوات متصلة أو منفصلة 
ً
 أن يكون عضوا

  في 
ً
اإلدارة العليا للشركة أو في إدارة شركة ذات عالقة أو لدى أحد كبار املساهمين أو يكون قد شغل أن يشغل منصبا

 فيها خالل السنتين األخيرتين
ً
 .منصبا

  ،لدى الشركة أو لدى شركة ذات عالقة أو لدى شركة تقّدم خدمات للشركة )مثل مراقب الحسابات 
ً
أن يكون موظفا

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

 مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك االطراف خالل العامين املاضيين.

 ذات عالقة. ارة العليا في الشركة أو في شركةأن يكون من ذوي الصلة بأحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلد 
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 فيما عدا األعمال والعقود شرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركةأن يكون له مصلحة مبا ،

التي تتم مع عضو مجلس اإلدارة لتلبية احتياجاتة الشخصية إذا تمت هذه األعمال والعقود بنفس األوضاع 

ركة املعتاد، مالم ترى لجنة والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم املتعاقدين واملتعاملين وكانت ضمن نشاط الش

 الترشيحات خالف ذلك.

 

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

 .قدرته على الحكم واتخاذ القرارات باستقاللية تامة

  200.000 تزيد عن اللجان من أي أو .عضوية مجلس اإلدارةأن يتقاض ى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة ( 

 أيهما اللجان من أي اإلدارة أو مجلس عضوية مقابل يحصل عليها التي السابق العام في من مكافأت% 50 عن أو ريال

كبار  من يكون  جهة خالل أو من مباشر بشكل سواء( الشركة تجارية مع أو تعاقدية عالقة لديه أن يكون  أو أقل،

 ٢٥٠ (ما قيمته يساوي  الشركة من مالي دفع مبلغ عليها ترتب )فيها مديرا أو مجلس إدارتها في عضوا أو فيها املساهمين

مجلس  في عضويته لقاء يستحقها العضو التي واملكافآت بعقود التأمين املتعلقة املبالغ سعودي بخالف ريال ألف )

 .  األخيرتين السنتين خالل )اإلدارة

 

 

 جر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركةايشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أن يت أن. 

دارات تشمل العضو املنتدب والرئيس التنفيذي واملدير العام ونوابهم، واملدير املالي، ومديري اإل اإلدارة العليا )إدارة الشركة(: 

واملراجعة الداخلية وااللتزام في الشركة، ومن في حكمهم، وشاغلي أي مناصب الرئيسية، واملسؤولين عن وظائف إدارة املخاطر 

 أخرى تحددها املؤسسة.
 

، تصويتية بعدد األسهم التي يملكهايمنح كل مساهم قدرة  أسلوب تصويت إلختيار أعضاء مجلس اإلدارةالتصويت التراكمي: 

تارهم من املرشحين دون وجود أي تكرار لهذه األصوات. ويزيد بحيث يحق له التصويت بها ملرشح واحد أو تقسيمها بين من يخ

 هذا األسلوب من فرص حصول مساهمي األقلية على تمثيل لهم في مجلس اإلدارة عن طريق األصوات التراكمية ملرشح واحد.
 

 تشمل عضوية مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.املناصب القيادية: 
 

 األقارب أو صلة القرابة:

  واألمهات، واألجداد والجدات وإن علواالباء 

 األوالد وأوالدهم وإن نزلو 

 األخوة واألخوات االشقاء أو ألب أو ألم واوالدهم 

 االزواج والزوجات 
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 : كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل املساهمين، والعاملين، والدائنين، والعمالء، واملوردين، واملجتمع.أصحاب املصالح
 

 املساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث ال يستطيعون التأثير عليها.: مساهمو األقلية
 

 االطراف ذوو العالقة:

 كبار املساهمين في الشركة .1

 أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة واقاربهم .2

 .كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة واقاربهم .3

 مجلس االدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار املساهمين في الشركة.أعضاء  .4

 ململوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيينا -ن غير الشركاتم-املنشآت  .5

 الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو اقاربهم شريكا فيها .6

 دارة أو كبار التنفيذيين أو اقاربهم عضوا في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيينالشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإل  .7

 فيها

 % أو أكثر.5الشركات املساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو اقاربهم ما نسبته  .8

 ين أو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصح أوالشركات التي يكون ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذي .9

 التوجيه )يستثنى النصائح والتوجيهات التي تقدم من شخص مرخص بشكل منهي(.

التنفيذيين)يستثنى النصائح  أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار  .10

 رخص بشكل منهي(والتوجيهات التي تقدم من شخض م

 الشركات القابضة أو التابعة للشركة .11

 

 

 عامه أحكام

 املساءلة - 1

 العليا اإلدارة في مسائلة الحق اإلدارة ملجلس فإن االعتبار، بعين وأخذها املصالح وأصحاب املساهمين مصلحة تعزيز لضمان -أ

 العالقة ذات الداخلية األنظمة والسياسات خالل من املصالح أصحاب من وغيرهم املجلس مسائلة في الحق وللمساهمين

 إلى تفويض الصالحيات يؤدي وال .اإلدارة مجلس على للشركة النظامي وااللتزام  والسلوكيات األداء عن النهائية املسؤولية تقع -ب

 التي األخرى االطراف   أداء عن املجلس مسؤول أن كما .مسؤولياته من أي من املجلس إعفاء إلى العليا اإلدارة أو املجلس لجان

 غير أو عام تفويض إصدار اإلدارة ملجلس يجوز  األحوال ال جميع وفي.معينة وظائف إدارة أو مهام لتأدية معها التعاقد يتم

 .املدة محدد
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 األشخاص ومناسبة مالءمة -2

 

 خبرةوال والكفاءة واملعرفة والنزاهة  األمانة العليا اإلدارة وأعضاء له التابعة اللجان وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء في تتوافر     -أ

 األوقات، جميع في عن املؤسسة الصادرة والتعليمات واللوائح األنظمة بكافة مااللتزا وعليهم الخاصة أدوارهم ألداء الالزمة

 .املؤسسة الخاضعة إلشراف املالية املؤسسات في القيادية املناصب في التعيين متطلبات وباألخص

 متطلبات في ورد وفق ما له التابعة اللجان وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء فيها بما القيادية املناصب لشاغلي التعيينات جميع تتم -ب

 .املؤسسة عن الصادرة املالية املؤسسات في القيادية املناصب في التعيين

 مدى ملراقبة وتقييم الصارمة الرسمية واإلجراءات املعايير على الشركة لدى املعتمدة واملكافآت الترشيحات سياسة تشتمل -ج

 بأي املؤسسة إبالغ كما يتم مستمر، بشكل العليا اإلدارة وأعضاء له التابعة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء ومناسبة مالئمة

 من عمل أيام ) 3 ( عن تزيد ال مدة خالل األشخاص وذلك هؤالء ومناسبة مالئمة تقييم على التأثير شأنها من ظروف أو معلومات

 .التغيير حدوث من أو املعلومات تلك على الحصول  تاريخ

 

 : االستقاللية – 2

 

 تحقيقه على يمكن والذي الشركة مستوى  على القرارات اتخاذ في االستقاللية من عال   مستوى  هناك يكون  ان يجب .1

 تعارض وتجنب مخاطر الرقابة وظائف استقاللية وتعزيز واإلدارة املجلس واجبات بين الفصل خالل من املثال، سبيل

 .املصالح

 هيكل وإجراءات وفعالية كفاية من التأكد في املستقلة الخارجية افر األط خدمات من االستفادة اإلدارة ملجلس يجوز  .2

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

 
 

على التأثير في افعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر، منفردا أو مجتمعا مع قريب أو تابع ، من خالل القدرة  حصة السيطرة:

 .% أو اكثر من أعضاء الجهاز االداري 30% أو اكثر من حقوق التصويت في الشركة أو له حق تعيين 30امتالك نسبة 

الشخص الذي يقوم بتطبيق نظرية االحتماالت واإلحصاءات، التي بموجبها تسّعر الخدمات، وتقوم االلتزامات، وتكّون  خبير اكتواري:

 املخصصات.

 

 حقوق املساهمين والجمعية العامة

 املادة الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين
 



 

Page 8 of 52  
 

توزيعها، والحق في على نصيب من األرباح التي يتقرر  تثبت للمساهمين جميع الحقوق املتصلة بالسهم، وبوجه خاص الحق في الحصول 

الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات املساهمين، واالشتراك في مداوالتها والتصويت على 

مراجع الحسابات، وحق قراراتها بما في ذلك تعديل النظام األساس ي للشركة وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة واملوافقة على اختيار 

التصرف في األسهم ونقل ملكيتها وحق املساهمة في زيادة رأس املال، وحق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية على أعضاء 

ال يضر  املجلس، وحق االستفسار وطلب معلومات مثل االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية بما

بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية، باإلضافة إلى أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر 

مقابل حصص نقدية ، مالم توقف الجمعية العامة غير العادية العمل بحق األولوية )إذا نص على ذلك نظام الشركة األساس(. وكذلك 

الحق في طلب االطالع ، وللمساهم ترشيح وانتخاب أعضاء املجلس وانتخابهمه في في سجل املساهمين في الشركة.  وللمساهم تقييد أسهم

 .(اول )تد سوق املال موقعأو في  كترونيها اإللعلى نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األساس مالم تنشرهما الشركة في موقع

 

 : للمساهمين العادلة املعاملة

 

 .بينهم واملساواة العدالة يضمن بما املساهمين حقوق  حماية على بالعمل اإلدارة مجلس يلتزم  -أ

 أي حق حجب وبعدم األسهم، فئة لذات املالكين املساهمين بين التمييز بعدم للشركة التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس يلتزم -ب

 .عنهم

 .لحقوقهم املساهمين جميع ممارسة لضمان الالزمة اإلجراءات الداخلية سياساتها في الشركة تبين -ج

 
 

 

 املادة الرابعة: تسهيل ممارسة املساهمين لحقوقهم وحصولهم على املعلومات
 

 لنظام الشركات  -أ
ً
تعمل الشركة على ممارسة جميع املساهمين لحقوقهم النظامية على قدم املساواة دون تمييز وفقا

 والنظام األساس ي للشركة.

توفير جميع املعلومات التي تمكن املساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، ودون تمييز بينهم، تعمل الشركة على  -ب

حدث بطريقة منتظمة وف
ُ
قدم وت

ُ
وتعمل الشركة  ي املواعيد املحددة.على أن تكون هذه املعلومات وافية ودقيقة، وأن ت

 على استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع املساهمين.

 الشركة باإلجابة على أسئلة واستفسارات مساهميها كافة دون تمييز بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر. تلتزم -ج

يضمن مجلس اإلدارة تحقيق تواصل بين الشركة واملساهمين ويكون مبنيا على الفهم املشترك لألهداف االستراتيجية  -د

 .للشركة ومصالحها

 نفيذي على اطالع بقية أعضاء مجلس اإلدارة على آراء املساهمين ومناقشتها معهم.يعمل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس الت -ه
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ال يجوز ألي من املساهمين التدخل في أعمال مجلس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشركة مالم يكون عضوا في  -و

د لعادية ووفقا الختصاصاتها أو في الحدو مجلس إدارتها أو من إداراتها التنفيذية أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة ا

 واألوضاع التي يجيزها مجلس اإلدارة.

 
 

 : حقوق املساهمين في أرباح األسهمالخامسةاملادة 

 سياسة توزيع األرباح  -أ

الشركة، وبحيث يمتد ومكاسب مجزية للمستثمرين في أسهم تعتمد سياسة توزيع األرباح في الشركة على تحقيق عوائد 

 العوائد واملكاسب ليشمل املحاور التالية: أثر تلك

لك ذالتوزيع بما في ار العوامل املختلفة القائمة وقت توزيع أرباح نقدية مجزية على املساهمين، بعد األخذ في االعتب -1

إلى  باإلضافةالوضع املالي للشركة ومتطلبات رأس املال العامل واألرباح القابلة للتوزيع وحدود االئتمان املتاحة للشركة, 

 الوضع االقتصادي العام.

منح أسهم مجانية للمساهمين في حالة توفر الظروف واملتطلبات الخاصة بذلك املرتبطة باألرباح املبقاة ومكونات  -2

 حقوق املساهمين في املراكز والقوائم املالية للشركة.

اإليداع لدى لكي األسهم املسجلين بسجالت مركز تكون أحقية األرباح سواء األرباح النقدية أو أسهم املنحة ملا -3

 شركة السوق املالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

  تدفع الشركة األرباح املقرر توزيعها على املساهمين في املواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة. -4

 

 اإلعالن عن توزيع األرباح-ب
 

 

 

 

للتوزيعات متضمنا القرار الخاص بمقدار التوزيعات اإلجراءات الخاصة بسدادها، القرار الخاص باإلعالن والسداد  .1

 سوف يتم اتخاذه عن طريق الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصيات مجلس اإلدارة.

 القرار الخاص باإلعالن والسداد للتوزيعات سوف يكون موضوع مستقل في جدول أعمال الجمعية العامة للمساهمين. .2

القرار الخاص بتحديد مقدار التوزيعات واإلجراءات الخاصة بسدادها، سوف يتم اتخاذه بواسطة مجلس اإلدارة في  .3

  اجتماعه عندما يتم اعتماد التوزيع املبدئي لصافي أرباح الشركة عن العام، ويتم التوصية به للجمعية العامة للمساهمين.

 تي:يجب أن يوضح اإلعالن عن سداد التوزيعات اآل .4

 اإلعالن عن التوزيعات. -أ

 مقدار التوزيعات لكل سهم. -ب

 فترة السداد للتوزيعات. -ج

 شكل التوزيعات. -د

 يتم اتخاذ القرار الخاص باإلعالن عن التوزيعات لألسهم وفقا للنظام األساس ي للشركة. .5
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 : حقوق املساهمين املتعلقة باجتماع الجمعية العامةالسادسةاملادة 
 

العامة مرة واحدة على األقل في السنة خالل الشهور الستة التالية لنهاية السنة املالية للشركة، ويجوز تعقد الجمعية  -أ

 دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

تنعقد الجمعيات العامة بدعوة من مجلس اإلدارة و يجب على مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالجتماع  -ب

%( من رأس املال على األقل. 5على طلب مراقب الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من املساهمين تمثل ملكيتهم ) بناء

 من تاريخ طلب مراجع
ً
 ويجوز ملراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى االنعقاد إذا لم يدُعها مجلس اإلدارة خالل ثالثين يوما

 الحسابات.
 

(اإلعالن عن انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول أعمالها قبل املوعد يجب  -ت
ً
نشر الدعوه، و على األقل )بواحد وعشرين يوما

ُ
 ت

مركز  إللكتروني للشركة وفي صحيفة يومية توزع في املنطقة التي يكون فيهاواملوقع ااملالية )تداول( في املوقع اإللكتروني للسوق 

إلى ذلك، يجوز للشركة توجية الدعوة إلنعقاد الجمعيات العامة والخاصة ملساهميها عن طريق  الشركة الرئيس. باإلضافة

 وسائل التقنية الحديثة.

  -ث
ً
تتيح الشركة ملساهميها الفرصة للمشاركة الّفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، وتحيطهم علما

 ات التصويت.بالقواعد التي تحكم تلك االجتماعات وإجراء

عدد من املساهمين في اجتماع الجمعية العامة، ومن ذلك اختيار املكان والوقت  تعمل الشركة على تيسير مشاركة أكبر -ج

 ويكون التصويت بوسائل التقنية الحديثة. املالئمين

رغب املساهمون في عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة، يأخذ مجلس اإلدارة في االعتبار املوضوعات التي ي -ح

( على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع %5إدراجها على جدول أعمال االجتماع. ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة )

 أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

األسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس للمساهمين حق مناقشة املوضوعات املدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه  -خ

اإلدارة واملحاسب القانوني. وعلى مجلس اإلدارة أو املحاسب القانوني اإلجابة على أسئلة املساهمين بالقدر الذي ال يعرض 

.مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى املساهم أن الرد على السؤال غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن ناف
ً
 ذا

 يجب أن تكون املوضوعات املعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن املساهمين من اتخاذ قراراتهم.  -د

% من رأس املال على األقل تقديم طلب إلى الجهة املختصة لدعوة الجمعية العامة العادية 5يجوز لعدد من املساهمين يمثل  -ذ

 اآلتية: لالنعقاد، إذا توافر أي من الحاالت

 إذا انتقضت املدة املحددة لالنعقاد املنصوص عليها في املادة )السابعة والثمانين( من نظام الشركات. .1

 من نظام الشركات. (69إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة انعقاده،مع مراعاة ما ورد في املادة ) .2

 نظام الشركة األساس، أو وقع خلل في إدارة الشركة. إذا تبين وجود مخالفات ألحكام نظام الشركات أو .3
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 من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو لجنة  .4
ً
إذا لم يوجه املجلس الدعوة النعقاد الجمعية العامة خالل خمسة عشر يوما

 %(من رأس املال على األقل5املراجعة أو عدد من املساهمين يمثل )

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

التحقق من تسجيل بيانات املساهمين الراغبين في الحضور في مركز الشركة الرئيس قبل الوقت املحدد النعقاد الجمعية ما  -ز

 لم ينص نظام الشركة األساس على وسيلة أخرى.

 إفراد كل موضوع من املوضوعات املدرجة ع -س
ً
 لى جدول اعمال الجمعية في بند مستقل وال تجمع املوضوعات املختلفة جوهريا

 تحت بند واحد، على أن توضع االعمال والعقود ألعضاء املجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ضمن بند واحد.

دعوة النعقاد الجمعية العامة كتروني للسوق عند نشر الح للمساهمين من خالل املوقع اإللكتروني للشركة واملوقع االليتا -ش

الحصول على املعلومات املتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة وبخاصة تقرير مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات 

 وتحديثها في حال تعديل جدول أعمال الجمعية.م املالية وتقرير لجنة املراجعة والقوائ

 

 :حقوق التصويتالسابعةاملادة 

 للمساهم ال يمكن إلغاؤه بأية طريقة، وعلى الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة يعد التصويت  -أ
ً
 أساسيا

ً
حقا

 استخدام حق التصويت، ويجب تسهيل ممارسة املساهم لحقه في التصويت وتيسيره وتحقيق املعاملة املتكافئة للمساهمين.

على أساس صوت لكل سهم ومع ذلك ال يجوز ألعضاء مجلس تحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية  -ب

 مدة إدارتهم.ذمتهم عن اإلدارة التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء 

تجرى عملية التصويت بطريقة االقتراع من خالل بطاقة التصويت التي يتم توزيعها على املساهمين الحاضرين أو ممثليهم في  -ت

أن تعد هذه البطاقة قبل االجتماع بوقت كاف   وتدرج فيها أسماء املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة االجتماع وعلى الشركة 

 وبنود جدول األعمال.

 آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة لحضور اجتماع الجمعية م -تابةك –للمساهم أن يوكل عنه  -ث
ً
ساهما

 العامة.

  .عند التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامةتتبع الشركة أسلوب التصويت التراكمي  -ج

 .يجوز التصويت باستخدام وسائل التقنية الحديثة بحسب الضوابط التي تضعها الجهة املختصة -ح
 

 : اختصاصات الجمعيات العامة للمساهمينالثامنةاملادة 

 الجمعية العامة العادية: -أ
 

منها و فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية،تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور املتعلقة بالشركة ، 

 على سبيل املثال ما يلي:

 على ما يرد بتقرير مجلس اإلدارة. املوافقة -1

 .لشركة عن السنة املالية املنتهيةعلى القوائم املالية ل ااملوافقة -2
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 املوافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة املالية املنتهية. -3

 لهذه الالئحة. واإلدارة التنفيذية املوافقة على صرف مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة -4
ً
 وفقا

 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن فترة إدارتهم. -5

 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وإعفائهم. -6

 شركة وتحديد مكافآتهم وإعادة تعيينهم وتغييرهم واملوافقة على تقاريرهم.تعيين مراجع حسابات ال -7

 املوافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزيعات األرباح إن وجدت. -8

املوافقة على قواعد إختيار ومدة العضوية وأسلوب عمل كل من اللجنة التنفيذية ولجنة إدارة املخاطر ولجنة االستثمار  -9

 .ولجنة املكافآت والترشيحاتولجنة املراجعة 

 الترخيص في أن يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. -10

 الترخيص باشتراك عضو مجلس اإلدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أن ينافس الشركة أحد  -11

 تشكيل لجنة املراجعة. -12

إلتزام أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة ونظام الشركة مراقبة  -13

األساس وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك األحكام أو إساءتهم إلدارة أمور الشركة وتحديد املسؤولية املترتبة على 

 ذلك،  واتخاذ ماتراه مناسبا في هذا الشأن.

% من رأس مال الشركة املدفوع وتقرير توزيع ماجاوز هذه النسبة 100بلغ  وقف تجنيب احتياطي الشركة النظامي متى ما -14

 على مساهمي الشركة في السنوات املالية التي ال تحقق فيها الشركة ارباحا صافية

استخدام هذا االحتياطي بناءا  استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصه لغرض معين ، على أن يكون  -15

 أواملساهمين.وجة التي تعود بالنفع على الشركة على اقتراح من مجلس اإلدارة وفي األ 

في حال تكونيه واملوافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير تكوين احتياطيات أخرى للشركة بخالف االحتياطي النظامي  -16

 والتصرف فيها. العادية

رباح الصافية للشركة إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة ملعاونة مايكون قائما من هذه اقتطاع مبالغ من اال  -17

 .من نظام الشركات 129املؤسسات وفقا ملا ورد في املادة 

شهرا من تاريخ أول  12% من اصول الشركة سواء في صفقة واحدة أم عدة صفقات خالل 50املوافقة على بيع أكثر من  -18

ل تضمن بيع تلك األصول ما يدخل ضمن اختصاصت الجمعية العامة غير العادية فيجب الحصول صفقة بيع، وفي حا

 على موافقة الجمعية العامة غير العادية.
 

 

 الجمعية العامة غير العادية: -ب
 

1-  
ً
 بزيادة رأتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة في االجتماع، إال إذا كان قرارا

ً
س املال أو متعلقا

تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء املدة املحددة في النظام األساس أو باندماجها مع شركة أخرى، فال يكون 

 إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع.
ً
 صحيحا
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 عن ذلك يكون لها أن تصدر قرارات تختص بتعديل نظام الشركة االساس باستثناء األحكا -2
ً
 وفضال

ً
م املحظور عليها تعديلها نظاما

 في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع املقررة للجمعية العادية.

يقه بناء على اقتراح مجلس اإلدارة طر الشركة وفى حاله حلها قبل األجل املحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية  عند انتهاء مدة -3

 أو أكثر وتحدد صالحياتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة.
ً
 التصفية وتعين مصفيا

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة مره أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة  -4

 صلية بشرط أن يكون رأس املال األصلي قد دفع بأكمله, ويعين القرار طريقة زيادة رأس املال.االسمية لألسهم األ 

 يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس املال إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت بخسائر. -5

 التصرف فيه.تقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ينص عليه نظامها االساس ويخصص لغرض معين، و  -6

 املوافقة على عملية شراء اسهم الشركة لنفسها. -7

اصدار اسهم ممتازة أو اقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى اسهم ممتازة أو العكس، وذلك بناءا على نص في نظام الشركة  -8

 ة املدرجة.ووفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بالشركات املساهم

 تخصيص االسهم املصدرة عند زيادة رأس املال أو جزء منه للعاملين في الشركة أو الشركات التابعة أو أي من ذلك. -9

اصدارها مقابل  اصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم وبيان الحد األقص ى لعدد األسهم التي يجوز  -10

 تلك الصكوك أو األدوات.

العمل بحقوق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس املال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير املساهمين وقف  -11

 في الحاالت التي تراها مناسبة ملصلحة الشركة )إذا نص النظام األساس(

العادية ، على أن تصدر القرارات ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات داخلة في اختصاصات الجمعية العامة  -12

 وفقا لشروط إصدار قرارات الجمعية العامة املحددة باألغلبية املطلقة لالسهم املمثلة في االجتماع.

 

 إدارة جمعية املساهمين
 

ينتدبه مجلس اإلدارة من بين  من يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو -1

 .اعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه

يلتزم رئيس جمعية املساهمين بإتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة، وتجنب  -2

 وضع أي اجراء يؤدي إلى إعاقة حضور الجمعيات أو استخدام حق التصويت ويج
ً
بالقواعد التي تحكم عمل  ب احاطتهم علما

 االجتماعات وإجراءات التصويت.

للمساهمين حق مناقشة املوضوعات املدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة   -3

 ة للضرر.ض مصلحة الشركهذه االسئلة بالقدر الذي ال يعر  ومراجع الحسابات وتتم اإلجابة عن

أيام عمل  من تاريخ عقد  10تمكين املساهمين من االطالع على محضر اجتماع الجمعية العامة وتزويد الهيئة بنسخة منه خالل  -4

 االجتماع.

 االعالن للجمهور واشعار الهيئة والسوق بنتائج الجمعية العامة. -5
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 : ضوابط الحضور بالوكالةالتاسعةاملادة 
 

 للضوابط التالية: –كتابة  –للمساهم أن يوكل عنه 
ً
 آخر في حضور اجتماع الجمعية العامة وفقا

ً
 مساهما

 

:يجب أن يتضمن التوكيل املعلومات األساسية التالية:
ً
 أوال

 

 ملا هو مدون في السجل التجاري. -
ً
، أو اسم الشركة أو املؤسسة وفقا

ً
 اسم املساهم رباعيا

 عدد األسهم -

 املساهمرقم السجل املدني / السجل التجاري  -

- .
ً
 اسم الوكيل رباعيا

 رقم السجل املدني للوكيل. -

.ع –اسم وصفة موقع التوكيل  -
ً
 شرعيا

ً
 لى أن ترفق صورة من الوكالة الشرعية في حالة كون موقع التوكيل وكيال

 تاريخ تحرير التوكيل. -
 

:يشترط لقبول التوكيل توفر العناصر التالية:
ً
 ثانيا

والتصويت على بنود جدول  في حضور الجمعيات العمومية للشركةيجب النص في الوكاالت صراحة على حق الوكيل   -أ

 أعمالها، على أن يكون الوكيل من مساهمي الشركة.

 من مساهم أو وكيله الشرعي من غير موظفي الشركة أو أعضاء مجلس إداراتها وأن يكون  -ب
ً
أن يكون التوكيل صادرا

 مصدقا من إحدى الجهات التالية:التوكيل 

 إلحداها وكذلك الحال إذا كان املساهم شركة أو شخصية  -1
ً
الغرفة التجارية الصناعية متى كان املساهم منتسبا

 اعتبارية. 

 البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك املصدق. -2

 الجهة التي يعمل بها املساهم الراغب في التوكيل. -3

 الجهات الحكومية.إحدى  -4

 أن يكون التوكيل الجتماع محدد )ما عدا الوكاالت الشرعية(. -5

أن يكون التوكيل لغير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة أو املكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري  -6

 لحسابها.

 :
ً
 لتلقي التوكيالت.ثالثا

ً
 معينا

ً
 ال يجوز أن تحدد الشركة مساهما

 :
ً
 يجب تقديم أصل التوكيل املصدق، وال تقبل الصورة.رابعا

 

 : النصاب القانوني الجتماعات الجمعية العامة للمساهمينالعاشرةاملادة 
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 إال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع -أ
ً
املال على األقل، ما لم ينص نظام  رأس ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا

 الشركة االساس على نسبه أعلى. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول, 

 أن يجيز و  
ً
اس ذلك النظام األس أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول بشرطين، أوال

 أن تتضمن  للشركة،
ً
وق وتنشر الدعوة في موقع الس االجتماع االول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع. الدعوة لعقدثانيا

املالية )تداول( وموقع الشركة اإللكتروني وفي صحيفة واسعة االنتشار ويجوز للشركة توجية الدعوة النعقاد الجمعية العامة 

 كان عدد األسهم املمثلة فيه.في املة عن طريق وسائل التقنية الحديثة والخاص
ً
 أيا

ً
 ملكة ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا

 

 إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس املال على األقل، ما لم ينص  -ب
ً
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا

 ول نظام الشركة االساس على نسبه أعلى، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األ 

 أن يجيز ذلك النظام األ و 
ً
ساس أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول بشرطين، أوال

 أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع االول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع. وتنشر الدعوة في موقع 
ً
للشركة، ثانيا

ويجوز للشركة توجية  صحيفة توزع في املنطقة التي فيها مركز الشركة)تداول( وموقع الشركة اإللكتروني وفي السوق املالية 

 إذا حضره عدد من 
ً
الدعوة النعقاد الجمعية العامة والخاصة عن طريق وسائل التقنية الحديثة.  ويكون االجتماع الثاني صحيحا

 .املساهمين يمثلون ربع رأس املال على األقل

واذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باالوضاع املنصوص عليها باالجتماع  -ج

 األول 

 كان عدد األسهم املمثلة فيه، بعد موافقة الجهة املختصة. -د
ً
 أيا

ً
 ويكون االجتماع الثالث صحيحا

 

 

 حسابات الشركة وتوزيع األرباح

 الباب الثامن من النظام األساس للشركةحسب ما نص عليه 
 

 املادة الحادية عشر: االفصاح في تقرير املجلس 

 وإجراءاته اإلفصاح سياسة

الشركات الصادرة عن لوائح هيئة السوق املالية بشأن محتويات تقرير  مع األخذ مع ماورد في قواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة

 ما يلي:مراعاة   مع مجلس اإلدارة والذي يرفق مع القوائم املالية السنوية للشركة،

ن مالئمة إفصاح أساليب السياسات تلك تتضمن أن 1
ّ
 املعلومات املالية على االطالع من املصالح وأصحاب املساهمين تمك

 متكامل بشكل الشركة وضع على والوقوف األسهم وملكية وأدائها بالشركة املتعلقة اليةامل وغير

 املناسب  وعلى الوقت وفي مضلل، وغير وصحيح واضح وبشكل تمييز، دون  من واملستثمرين للمساهمين اإلفصاح يكون  أن 2

 .وجه أكمل على حقوقهم ممارسة من املصالح وأصحاب املساهمين لتمكين وذلك ودقيق؛ منتظم نحو



 

Page 16 of 52  
 

دورية  أو طبيعتها حيث من تصنيفها وأسلوب عنها، اإلفصاح يجب التي املعلومات تحديد تتضمن للتقارير نظم إعداد 3

 .عنها اإلفصاح

املالية  السوق  نظام أحكام ومع املمارسات، أفضل مع توافقها من والتحقق دوري، بشكل اإلفصاح سياسات مراجعة 4

 .التنفيذية ولوائحه

 

 أن يحتوي تقرير مجلس اإلدارة على االقل ما يلي:يجب 

 حول وضع الشركة وأدائها بشكل سنوي على األقل، على أن يشمل ذلك بحد  أدنى ما يلي: -1
ً
 وموضوعيا

ً
 شامال

ً
 تقييما

 استعراض تحليلي ألداء الشركة املالي خالل الفترة املاضية. -أ

 .أهم القرارات املتخذة وأثرها على أداء ووضع الشركة -ب

 تقييم استراتيجية الشركة ووضعها من الناحية املالية. -ج

 في مجالس إدارتها. -د
ً
 أسماء الشركات املساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

أي عقوبة أو أي قيد احتياطي أو جزاء مفروض على الشركة من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية مع بيان اسباب  -ه

 املوقعه لها وسبل عالجها وتفاديها في املستقبل.املخالفة والجهة 

أي عقوبة أو أي قيد احتياطي أو جزاء مفروض على أي من أعضاء مجلس اإلدارة من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية  -و

 يكون له عالقة بالشركة.

 تقييم للمخاطر املحيطة بالشركة وطريقة التعامل معها. -ز

 .توقعات األداء املستقبلي -ح

إضافة إلى أي متطلبات أخرى لإلفصاح صادرة عن املؤسسة أو الجهات الرقابية األخرى، يجب أن يتضمن التقرير السنوي  -2

 ملجلس اإلدارة في الشركة املعلومات اآلتية )بغض النظر عن الترتيب(:
 

بداية وانتهاء الدورة الحالية،  بالنسبة ملجلس اإلدارة: وظائف املجلس، تشكيل املجلس، اسم رئيس املجلس ونائبه، تواريخ -أ

املستقلين، عدد االجتماعات املنعقدة خالل الفترة وتواريخها، أسماء الحضور لكل اجتماع، وتفاصيل  عدد أعضاء املجلس

 مكافآت وتعويضات أعضاء املجلس.
 

سماء الشركات األخرى بالنسبة لكل عضو في مجلس اإلدارة: اسم العضو، وتصنيفه )تنفيذي، غير تنفيذي، أو مستقل(، أ -ب

التي يشغل فيها العضو منصب عضو مجلس إدارة، الجهة التي يمثلها العضو )إن وجدت(، أي مناصب أخرى يشغلها العضو 

 في الشركة )إن وجدت( ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.

 

)عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار وصف ألي مصلحة من فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص  -ج

التنفيذيين وأقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب املادة الثامنة والستين من قواعد طرح األوراق املالية 

 وااللتزامات املستمرة وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة.
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اإلدارة: إسم ووظائف اللجنة ووصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها ،  بالنسبة لكل لجنة من اللجان التابعة ملجلس -د

وأسماء أعضائها وتصنيفهم )رئيس اللجنة أو تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل أو من غير أعضاء مجلس اإلدارة(، وعدد 

ويضات األعضاء لقاء االجتماعات املنعقدة خالل الفترة وتواريخها، وأسماء حضور كل اجتماع، وتفاصيل مكافآت وتع

 عضويتهم في اللجنة.

 قائمة بأسماء ومناصب ومؤهالت وخبرات كل من أعضاء اإلدارة العليا بالشركة. -ه

 والرئيس  -و
ً
مجموع املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة ولخمسة أعضاء من اإلدارة العليا األعلى أجرا

ت ضمن الذين تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات خالل الفترة )مقسمة إلى رواتب وبدال  التنفيذي واملدير املالي إن لم يكونا من

 إلى وصف ألي مكافآت مرتبطة باألداء متاحة ألعضاء اإلدارة العليا، 
ً
ثابتة ومكافآت متغيرة وأي مكونات أخرى(، إضافة

حسب متطلبات الئحة الحوكمة في هيئة السوق يضاف إليهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي إن لم يكونا من ضمنهم. وذلك 

 93املالية املادة 

 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا في الشركة )املباشرة وغير املباشرة( والتغييرات في ملكيتهم خالل العام -ز

 املالي املنتهي كما هي معتمدة في سجل املساهمين.

قة، بما في ذلك كبار املساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا خالل الفترة وصف املعامالت مع األطراف ذات العال -ح

 وآلية املوافقة عليها.

 أي حاالت تحتمل وجود تعارض في املصالح وآلية معالجتها والتعامل معها. -ط

 أسماء كبار املساهمين ونسبة تملك كل منهم في أسهم الشركة. -ي

وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة إضافة إلى رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام نتائج املراجعة السنوية لكفاءة  -ك

 املراقبة الداخلية في الشركة.

بيان حول التزام الشركة بمتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ومتطلبات الئحة الحوكمة  -ل

 من هذه املتطلبات. الخاصة بالشركة وأسباب عدم االلتزام بأي

 اإلجراءات التي اتخذها املجلس إلحاطة أعضائه علما بمقترحات املساهمين ومالحظاتهم حيال الشركة وأدائها. -م

 توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده. -ن

قرارات مجلس اإلدارة أو التي رفض مجلس اإلدارة األخذ بها بشأن توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين  -س

تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات وأسباب 

 عدم األخذ بها.

 تفاصيل املساهمات االجتماعية إن وجدت -ع
 

 الخاصة بالشركة والتقارير السنوية للمساهمين على موقع الشركة.توفير نسخة من الئحة الحوكمة  -3

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس االدارة الحاضرين  -4

 لهذه الجمعيات.
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 وصف ألنواع النشاط الرئيسية للشركة. -5

بأي مخاطر تواجهها الشركة ،سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية أم مخاطر سوق وسياسة املعلومات املتعلقة  -6

 هذه ااملخاطر ومراقبتها.

 شركة.لتحليل جغرافي الجمالي ايرادات ا -7

 ايضاح الي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة. -8

 اختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.ايضاح ألي  -9

 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة. -10

 وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم. -11

لك ة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق وأي تغيير في تحلوصف ألي مص -12

 الحقوق خالل السنة املالية األخيرة.

 في وأقربائهم التنفيذين وكبار الشركة إدارة سمجل ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق  تعاقدية مالية وأوراق مصلحة ألي وصف -13

 .األخيرة املالية السنة خالل الحقوق  تلك أو املصلحة تلك في تغيير وأي التابعة، شركاتها من أي أو الشركة دين أدوات أو أسهم

 باملديونية وكشف ،)ذلك غير أم الطلب عند السداد واجبة أكانت سواء( الشركة ىعل قروض بأي املتعلقة املعلومات -14

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

 .بذلك إقرار تقديم عليها الشركة،على  قروض وجود عدم حال وفي املتبقي، واملبلغ ومدتها لها املانحة

 مشابهة حقوق  أو اكتتاب حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق وأي للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف -15

 .ذلك مقابل الشركة عليه حصلت عرض أي إيضاح مع املالية السنة خالل الشركة منحتها أو أصدرتها

 اكتتاب، حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب أو تحويل حقوق  ألي وصف -16

 .الشركة منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق  أو

 املتبقية، املالية األوراق وقيمة   لالسترداد، قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو استرداد ألي وصف -17

 الشركة اشترتها التي املدرجة املالية األوراق بين التمييز مع

 .التابعة شركاتها اشترتها التي وتلك 

 اجتماع كل حضور  وسجل انعقادها، وتواريخ األخيرة، املالية السنة خالل ُعقدت التي اإلدارةمجلس  اجتماعات عدد -18

 
ً
 .الحاضرين أسماء فيه موضحا

 .وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ املساهمين لسجل الشركة طلبات عدد -19

 قامت التي الخارجية والجهة وأعضائه لجانه وأداء أدائه تقييم في اإلدارة مجلس عليها اعتمد التي الوسائل ينطبق، حيثما -20

 .وجدت إن بالشركة، وعالقتها بالتقييم

 .عالقة ذي وطرف الشركة بين صفقة ألي وصف -21

  الشركة تكون  عقود أو أعمال بأي تتعلق معلومات -22
ً
 ألحد مصلحة فيها كانت أو فيها، طرفا

 ،منهم بأي عالقة ذي شخص ألي أو فيها التنفيذين لكبار أو الشركة إدارة سمجل أعضاء -23
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 مجلس اإلدارة

 املادة الثانية عشر:مجلس اإلدارة
 

 رئيس مجلس اإلدارة

 للرئيس )بعد الحصول  وعلى املجلس إختيار عضو غير تنفيذي لرئاسة املجلس، 
ً
إختيار عضو غير تنفيذي نائبا

 على عدم ممانعة املؤسسة(.

يقوم مجلس اإلدارة بتفويض رئيس املجلس لتنظيم أعمال املجلس ويمنحه الصالحيات الالزمة ألداء مهامه. دون 

اإلخالل بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، تشمل واجبات رئيس املجلس، إلى جانب واجباته كأحد أعضاء 

 املجلس، على سبيل املثال ال الحصر ما يلي:

 بما في ذلك وضع جداول أعمال االجتماعات بالتشاور مع الرئيس التنفيذي وأعضاء  تنظيم أعمال املجلس

 املجلس، وترأس اجتماعات املجلس، واإلشراف على تزويد املجلس باملعلومات والتقارير التي يحتاجها.

 رجية تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية واإلشراف على العالقات بين املجلس والجهات الداخلية والخا

 األخرى.

 وشروطها العقود أو األعمال هذه وطبيعة العقود، أو باألعمال املعنيين أسماء تشمل بحيث -24

 بذلك. إقرار تقديم الشركةى فعل القبيل، هذا من عقود أو أعمال توجد لم وإذا ومبلغها، ومدتها 

 كبار أحد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل  اتفاق أو ترتيبات ألي بيان -25

 .مكافآت أي عن التنفيذين     

 .األرباح في حقوق  أي عن الشركة مساهمي أحد بموجبه تنازل  اتفاق أو ترتيبات ألي بيان -26

 تسدد ولم أخرى  مستحقات أي أو رسوم أو ضرائب أو زكاة أي لسداد واملستحقة املسددة النظامية املدفوعات بقيمة بيان -27

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

 .الشركة موظفي ملصلحة أنشئت احتياطات أو استثمارات أي بقيمة بيان -28

 :يلي بما قراراتا -29

 عدت الحسابات سجالت أن
ُ
 .الصحيح بالشكل أ

 عد الداخلية الرقابة نظام أن
ُ
فذ سليمة أسس على أ

ُ
 .بفاعلية ون

 نشاطها مواصلة على الشركة قدرة في يذكر شك أي يوجد ال أنه. 

 أن يجب السنوية، املالية على القوائم تحفظات يتضمن الحسابات مراجع تقرير كان إذا -30

 .بها متعلقة معلومات وأي وأسبابها التحفظات تلك اإلدارة مجلس تقرير يوضح      

 على التقرير يحتوي  يجب أنأجلها،     من املعين الفترة انتهاء قبل الحسابات مراجع بتغيير اإلدارة مجلس توصية حال في -31

 بالتغيير. التوصية أسباب بيان مع ذلك،

 .عدم وجوده حال في الشركة في داخلي تعيين مراجع  إلى الحاجة مدى بشأن راجعةامل لجنة توصية -32
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  دعم جهود مجلس اإلدارة في االرتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بالشركة والتأكد من االلتزام باألنظمة

 واللوائح ذات العالقة في جميع األوقات.

  يجب أال يكون هناك تداخل بين مسئوليات رئيس مجلس اإلدارة ومسئوليات الرئيس التنفيذي. ويجب

وره اإلشرافي وعدم القيام باملهام التنفيذية التي تكون من اختصاص اإللتزام بدى رئيس مجلس اإلدارة عل

 الرئيس التنفيذي.

  يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو املنتدب

 أو الرئيس التنفيذي أو املدير العام.

 ودون تدخل غير مبرر في عمليات الشركة التشغيلية.ولية د من أن املجلس يقوم بأعماله بمسؤ التأك 

 .عقد اجتماعات دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة 

 يزاولها عضو التي  املنافسةبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال قيام رئيس مجلس اإلدارة بإ

املجلس، وذلك بعد تحقق مجلس اإلدارة من منافسة عضو املجلس ألعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع 

وفق معايير تصدرها الجمعية العامة للشركة بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة وتنشر في املوقع النشاط الذي تزاوله 

 .عمال بشكل سنوي اإللكتروني للشركة على أن يتم التحقق من هذه األ 

 .ال يتم تعيين الرئيس التنفيذي رئيسا ملجلس اإلدارة خالل السنة األولى من انتهاء خدماته 

  بشكل فعال وفي الوقت املناسب. األساسيةالتحقق من قيام املجلس بمناقشة جميع املسائل 

 ضمان وجود قنوات فعالة للتواصل مع املساهمين وايصال أرائهم الى مجلس االدارة. 
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 تكوين مجلس اإلدارة:

 من األعضاء املستقلين. وفي جميع األحوال ال يجوز  -1
ً
 مناسبا

ً
يجب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيال

 أن يقل عدد أعضاء املجلس املستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء املجلس أيهما أكثر.

 .تنفيذيين غير أعضاء غالبيتهم يكون  أن على ، أعضاء  9  عن يزيد ال عدد من املجلس أعضاء يتكون  -2

 بشرط األساس الشركة نظام في عليها املنصوص للمدة اإلدارة مجلس أعضاء العامة الجمعية تنتخب -3

 .ذلك غير على األساس الشركة نظام ينص لم ما انتخابهم إعادة ويجوز  .سنوات ثالث ال تتجاوز  أن

  الشركة إدارة مجلس عضو يكون  أن يجوز  ال -4
ً
 تأمين إعادة أو/و تأمين شركة إدارة مجلس في عضوا

 .الشركات تلك في القيادية املناصب أحد يشغل أن أو منه، املنبثقة اللجان أحد أو محلية أخرى 

 مدرجة مساهمة شركات خمس من أكثر إدارة مجلس عضوية اإلدارة مجلس عضو يشغل ال أن ُيشترط -5

 .واحد آن في في السوق 

 خمسة خالل عضويتهم وصفات اإلدارة مجلس أعضاء بأسماء املالية السوق  هيئة إشعار الشركة على -6

 على تطرا  تتغيرات وأي – أقرب أيهما – تعيينهم تاريخ من أو اإلدارة مجلس دورة بدء تاريخ من أيام عمل

 .التغييرات حدوث تاريخ من عمل أيام خمسة عضويتهم خالل

 :يلي ما االعتبار في اإلدارة مجلس في األعضاء ترشيح إجراءات تأخذ -7

 اإلدارة مجلس لعضوية الترشيح طلبات لتقديم كافي وقت إعطاء -أ

 جميع وتوثيق اإلدارة مجلس لعضوية الترشيح طلبات بدراسة واملكافآت الترشيحات لجنة قيام -ب

 .العالقة ذات املالحظات والتوصيات

 .ساملجل أعضاء من أي انتخاب قبل الكتابية املؤسسة ممانعة عدم على الحصول  -ج

على  التصويت قبل بالشركة وعالقاتهم ومؤهالتهم املرشحين حول  كافية بمعلومات املساهمين تزويد -د

 .اختيارهم

 .اإلدارة مجلس أعضاء تعيين على العامة الجمعية في التصويت عند كميراالت التصويت أسلوب اعتماد -ه

 أسباب تحديد مع املجلس لعضوية الترشيح طلبات من أي رفض عند املؤسسة بإبالغ الشركة تقوم -8

 .الرفض

 املقاعد عدد العامة الجمعية أمام أسمائهم تطرح الذين اإلدارة ملجلس املرشحين عدد يفوق  أن البد -9

 عند اإلدارة ملجلس املرشحين ويمكن بين من االختيار فرصة العامة الجمعية لدى يكون  املتوافرة بحيث

 لتحديد متخصص مستقل خارجي طرف بخدمات االستعانة املرشحين من كاف   عدد وجود عدم

 ..اإلدارة مجلس لعضوية إضافيين مرشحين

ممانعة  عدم على الحصول  بعد اإلدارة، ملجلس يمكن اإلدارة، مجلس في عضو منصب شغور  حال في -10

  يعين أن املسبقة، الكتابية املؤسسة
ً
  عضوا

ً
 السابق، العضو مدة من تبقى ملا الشاغر املنصب في جديدا

 .عامة جمعية أول  في التعيين هذا على املوافقة تتم أنعلى 
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 تعيين بخطاب عضو كل يزود وأن تعريفي لبرنامج املجلس إلى انضمامهم عند املجلس أعضاء يخضع -11

 وعن اإلستراتيجية وخططها الشركة أعمال عن شاملة معلومات إلى باإلضافة ومسؤولياته يحدد مهامه

 العالقة ذات األنظمة واللوائح

يجب أن يتمتع املجلس بشكل عام بتنوع من حيث املؤهالت واملعرفة والخبرة واملهارات في مختلف  -12

مجاالت أعمال الشركة. كما يجب أن يحظى كّل عضو بمستوى مالئم من املؤهالت واملعرفة والخبرة 

دوره بالصحية للقيام  واملهارة والنزاهة  والقدرة على القيادة والتوجية والكفاءة واملعرفة املالية واللياقة

 ومسئولياته بشكل فعال.

قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموعتها أو تولي إدارة مؤسسة عدم  -13

 كان شكلها، فيما عدا تابعي الشركة.
ً
 فردية منافسة أيا

 

  اإلدارة مجلس عضوية شروط

 

واالستقالل  واملهارة واملعرفة الخبرة فيهم تتوافر ممن املهنية ةالكفاء ذوي  من اإلدارة مجلس عضو يكون  أن يشترط

نه بما الالزم،
ّ
 :يلي ما الخصوص وجه على فيه يتوافر أن راعيوي واقتدار، بكفاءة مهامه ممارسة من يمك

األداء  تحفيز إلى يؤدي بما الصالحيات ملنح تؤهله قيادية بمهارات يتمتع بأن وذلك :القيادة على القدرة .1

 .املهنية واألخالق بالقيم والتقيد الفعالة اإلدارة مجال في املمارسات أفضل وتطبيق

 ومستوى  املناسبة، والشخصية املهنية، تار واملها العلمية، املؤهالت فيه تتوافر بأن وذلك :الكفاءة .2

 أو االقتصاد أو باإلدارة أو واملستقبلية الحالية الشركة بأنشطة الصلة ذات العملية التدريب، والخبرات

  الحوكمة، أو أو القانون  املحاسبة
ً
 .والتدريب التعلم في الرغبة عن فضال

 اتخاذ في والسرعة واإلدارية، والقيادية، الفنية، القدرات فيه تتوافر بأن وذلك :التوجيه على القدرة .3

 االستراتيجي التوجيه على قادر يكون  وأن العمل، بسير املتعلقة الفنية املتطلبات القرار، واستيعاب

 .الواضحة والرؤية املستقبلية والتخطيط

 .وفهمهما املالية والتقارير البيانات قراءة على قادر يكون  بأن وذلك :املالية املعرفة .4

 .واختصاصاته مهامه ممارسة عن يعوقه صحي مانع لديه يكون  ال بأن وذلك :الصحية اللياقة .5

 

املقومات  وتوافر الترشيحات لجنة توصيات اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب عند أن تراعي العامة الجمعية وعلى

 .املادة هذه في ورد ما وفق فعال بشكل مهامهم ألداء الالزمة واملهنية الشخصية

 

 والوالء واألمانة الصدق مبادئ
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الشركة  بمصالح واالهتمام والعناية والوالء واألمانة الصدق بمبادئ اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كل يلتزم

 :يلي ما الخصوص وجه على ذلك في ويدخل الشخصية، مصلحته على وتقديمها واملساهمين

 عن لها يفصح وأن صادقة، مهنية عالقة بالشركة اإلدارة مجلس عضو عالقة تكون  بأن وذلك :الصدق .1

 .التابعة شركاتها إحدى أو الشركة مع عقد أو صفقة أي تنفيذ قبل مؤثرة أي معلومات

 التحقق مع املصالح، في تعارض على تنطوي  التي التعامالت اإلدارة مجلس عضو يتجنب بأن وذلك :الوالء .2

 .الالئحة هذه في املصالح بتعارض الخاصة ومراعاة األحكام التعامل، من عدالة

 املالية السوق  ونظام الشركات نظام في الواردة واملسؤوليات الواجبات بأداء وذلك :واالهتمام العناية .3

 .العالقة ذات األخرى  واألنظمة األساس الشركة ونظام ولوائحهما التنفيذية

 

 

 اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب

 

 أو نشر عند اإلدارة مجلس لعضوية املرشحين عن معلومات للسوق  اإللكتروني املوقع في الشركة تعلن .1

  املعلومات تلك تتضمن أن على العامة، الجمعية النعقاد الدعوة توجيه
ً
 املرشحين لخبرات وصفا

 هذه من نسخة توفير الشركة وعلى والحالية، السابقة وعضوياتهم ومهاراتهم ووظائفهم ومؤهالتهم

 .اإللكتروني وموقعها الرئيس مركزها في املعلومات

 التصويت حق استخدام يجوز  ال بحيث اإلدارة، مجلس انتخاب في التراكمي التصويت استخدام يجب .2

 .واحدة مرة أكثر من للسهم

 عن الشركة أعلنت الذين اإلدارة مجلس لعضوية املرشحين على العامة الجمعية في التصويت يقتصر .3

 .املادة هذه من  )1 ( الفقرة معلوماتهم وفق
 

 

 الوظائف األساسية ملجلس اإلدارة: 

 

( و مع مراعاة 30واملادة  22واملادة  21استنادا على الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق املالية )املادة 

طات الالزمة إلدارتها، وتظل اختصاصات الجمعية العامة، يتولى مجلس إدارة الشركة جميع الصالحيات والسل

 آخرين للقيام ببعض املسؤ 
ً
 أو فوض جهات أو أفرادا

ً
ولية النهائية عن الشركة على املجلس حتى وإن شكل لجانا

 ات عامة أو غير محددة املدة، وُيمارس مجلس اإلدارة الوظائف التالية:أعماله، وعلى املجلس تجنب إصدار تفويض

 القيادة االستراتيجية للشركة ووضع األهداف وصياغة الخطط االستراتيجية. -1
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ة وتحديد الهيكل الرأسمالي األمثل ياإلشراف على تنفيذ الخطط االستراتيجية والعمليات الرئيس -2

الرأسمالية الرئيسية وتملك األصول فيها، واملراجعة الدورية للهياكل للشركة، واالشراف على النفقات 

 والوظيفية في الشركة واعتمادها. التنظيمية

 املوافقة على السياسات واإلجراءات الرئيسية ومراجعتها وتحديثها بصفة منتظمة. -3

 وضع ومراقبة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من كفاءته وفعاليته. -4

 ومراقبة نظام إدارة املخاطر بالشركة لتقييم املخاطر وإدارتها ومراقبتها بصورة مستمرة.وضع  -5

ة )عند الحاجة(، والتأكد من أن الشركة لديها يإختيار وتغيير املوظفين التنفيذيين في املراكز الرئيس -6

 سياسة مناسبة إلحالل بديل مناسب يكون مؤهال للعمل ويملك املهارات املطلوبة.
 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة  اجراءات ترشيح

 

 اإلعتبار ما يلي :يجب أن تأخذ إجراءات ترشيح األعضاء في مجلس اإلدارة في 
 

 اإلشراف على اإلدارة العليا ومراقبة أداء الشركة مقارنة بأهداف األداء التي يحددها املجلس. -7

 التأكد من سالمة ونزاهة نظام رفع التقارير والبيانات املالية ومالءمة آلية اإلفصاح. -8

 ضمان حماية مصالح املؤمن لهم في جميع األوقات. -9

 ت.والتأكد من االلتزام باألنظمة واللوائح ذات العالقة في جميع األوقا االرتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بالشركة -10

 تعزيز ثقافة الحوكمة في الشركة واعتماد معايير أخالقية عالية. -11

منح الصالحيات الالزمة للجنة املراجعة للتحقق من أي مسألة ضمن اختصاصها والتأكد من استقاللية وظيفة  -12

الطالع على جميع املعلومات التي تحتاجها للقيام بأعمالها. كما يجب أن يتخذ املجلس املراجعة الداخلية وتمكنها من ا

 جميع التدابير الضرورية للتأكد من إستجابة اإلدارة العليا الستفسارات وتوصيات املراجعين الداخليين. 
 

ن سياسات وإجراءات يتبعها اصحاب املصالح م وضع مايلزم -ناءا على اقتراح لجنة املراجعةب–على مجلس اإلدارة  -13

في تقديم شكاواهم أو اإلبالغ عن املمارسات املخالفة مع مراعاة تيسير ابالغ اصحاب املصالح )بمن فيهم العاملون في 

الشركة( مجلس اإلدارة بما قد يصدر عن اإلدارة التنفيذية من تصرفات أو ممارسات تخالف األنظمة واللوائح 

في  املرعية أو تثير الريبة في القوائم املالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو غيرها، سواء أكانت تلك التصرفاتوالقواعد 

مواجهتهم أم لم تكن ، وإجراء التحقيق الالزم بشأنها ، والحفاظ على سرية إجراءات االبالغ بتيسير االتصال املباشر 

جان املتخصصة، وكذلك تكليف شخص مختص بتلقي شكاوي أو بعضو مستقل في لجنة املراجعة أو غيرها من الل

بالغات أصحاب املصالح ، وتخصيص هاتف أو بريد إليكتروني لتلقي الشكاوي مع توفير الحماية الالزمة ألصحاب 

 املصالح.
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إعطاء وقت كاِف لتقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة على أن يظل باب الترشح مفتوحا مدة شهر على  -أ

 األقل من تاريخ االعالن.

قيام لجنة الترشيحات و املكافآت بدراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة وتوثيق جميع املالحظات  -ب

 والتوصيات ذات العالقة.

 الحصول على عدم ممانعة املؤسسة كتابة قبل انتخاب أي من أعضاء املجلس. -ت

تزويد املساهمين بمعلومات كافية حول املرشحين ومؤهالتهم وعالقاتهم بالشركة قبل التصويت على  -ث

 كترونيي وموقعها اإللويتم توفير نسخة من هذه املعلومات في مركزها الرئيس .اختيارهم
 

 أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت في الجمعية العامة على تعيين أعضاء مجلس اإلدارة. إعتماد -ج

 إبالغ املؤسسة عند رفض أي من طلبات الترشح لعضوية املجلس مع تحديد أسباب الرفض. -ح
 

املقاعد التأكد من أن يفوق عدد املرشحين ملجلس اإلدارة الذين تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد  -خ

املتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة االختيار من بين املرشحين واقتصار التصويت في الجمعية 

 لذين اعلنت الشركة عن معلوماتهم.العامة على املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة على ا
 

عدم ممانعة املؤسسة في حال شغور منصب عضو في مجلس اإلدارة، يمكن ملجلس اإلدارة، بعد الحصول على  -د

 في املنصب الشاغر ملا تبقى من مدة العضو السابق، على أن تتم املوافقة 
ً
 جديدا

ً
املسبقة كتابة ، أن يعين عضوا

 على هذا التعيين في أول جمعية عامة.

 
 

 

 

 

 

 أعضاء  مجلس اإلدارة

 

 في مجلس إدارة شركة 1
ً
تأمين و/أو إعادة تأمين محلية أخرى أو إحدى اللجان ( ال يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

املنبثقة منه أو أن يشغل أحد املناصب القيادية في تلك الشركات وأن ال يشغل عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من 

 .خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في وقت واحد

 

لبرنامج تعريفي وأن يزود كّل عضو بخطاب تعيين يحدد مهامه ومسئولياته ( يخضع أعضاء املجلس عند انضمامهم إلى املجلس 2

 إضافة إلى معلومات شاملة عن أعمال الشركة وخططها االستراتيجية وعن األنظمة واللوائح ذات العالقة.

 ( أن يكون لدى أعضاء املجلس مستوى متناسب من القدرة على التأثير في القرارات التي يتم اتخاذها.3
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( أن يكون أعضاء املجلس على اطالع دائم بمجريات العمل وأن يعملوا بحسن نية وحرص وأن يقدمو مصلحة الشركة واملساهمين 4

 على مصالحهم الشخصية مع بذل العناية املهنية الالزمة والصدق والوالء والتقيد باألنظمة واللوائح ذات العالقة بما يعود بالفائدة

 لهم وغيرهم من أصحاب املصالح.على املساهمين واملؤمن 

 عن أي تأثير خارجي سواء من داخل الشركة أو خارجها. كما يجب عليهم عدم 5
ً
( أن يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بأداء واجباتهم بعيدا

 تقديم مصالحهم الشخصية أو مصالح من يمثلون على مصالح الشركة واملساهمين وغيرهم من أصحاب املصالح.

أعضاء املجلس ولجانه اإلفصاح عن املعلومات السرية التي حصلوا عليها كجزء من ممارستهم ملسئولياتهم إلى املساهمين ( يحظر على 6

 من هذه املعلومات لتحقيق منفعة شخصية أو ربح خاص.
ً
 أو العامة خارج نطاق اجتماعات الجمعية العامة أو أن يستعملوا أيا

 لة للحصول على أي معلومات ذات عالقة حول الشركة.( أن يكون ألعضاء املجلس صالحية كام7

 للمجلس االستعانة بخدمات استشارية من جهات خارجية مستقلة عند الحاجة ،على نفقة الشركة.( 8

 الخبرةو  واملعرفة والنزاهة والكفاءة األمانة العليا اإلدارة وأعضاء له التابعة وأعضاء اللجان اإلدارة مجلس أعضاء فيتتوافر  أن يجب (9

ة وهيئة السوق املالي مؤسسة النقد الصادرة عن والتعليمات واللوائح األنظمة بكافة اإللتزام الخاصة وعليهم مهامهم ألداء الالزمة

 األوقات. جميع والجهات الرقابية ذات العالقة في

أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي (على عضو مجلس اإلدارة ابالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له مباشرة 10

تتم لحساب الشركة وأن يتضمن ذلك االبالغ طبيعة تلك املصلحة وحدودها وأسماء أي اشخاص معنيين بها والفائدة املتوقع 

املشاركة من تلك املصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالية أو غير مالية وعلى العضو عدم  الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر

 في التصويت على أي قرار يصدر بهذا الشأن.
 

( على عضو مجلس اإلدارة ابالغ املجلس بشكل كامل وفوري بمشاركته في أي اعمال من شأنها منافسة الشركة أو منافسة أحد 11

 فروع النشاط الذي تزاوله.

 املجلس على الوجه األكمل.( االستقالة من عضوية املجلس في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه في 12

فيهم أعضاء مجلس األدارة وأعضاء اللجان التابعه له يجب أن تتم وفق ما ورد في  بما(جميع التعيينات لشاغلي املناصب القياديه 13

 متطلبات التعيين في املناصب القيادية في املؤسسات املالية الصادرة عن املؤسسة.

ها وسياسات الشركة وادائ االستراتيجية( من مهام عضو مجلس اإلدارة املستقل املشاركة بفعالية في ابداء الرأي املستقل في املسائل 14

وتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية ، والتحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها عند حصول أي تعارض في املصالح، 

 قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية تطويرواالشراف على 
 

 
 

 املادة الثالثة عشر :اجتماعات مجلس اإلدارة ومسؤولياته وآلية عمله
 

( اجتماعات بحيث 4تعقد اجتماعات املجلس بصفة دورية وكلما دعت الحاجة ، على أن ال يقل عدد اجتماعات املجلس السنوية عن )

على أعضاء مجلس اإلدارة تخصيص وقت كاف لالضطالع بمسئولياتهم، بما في  اجتماع واحد على األقل كل ثالثة أشهر.يكون هناك 

ماع طارئ ويجوز في حالة دعوة املجلس الجت .ذلك التحضير الجتماعات املجلس واللجان الدائمة واملؤقتة، والحرص على حضورها
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الحديثة ، وفي هذه الحالة يوزع جدول األعمال على األعضاء عند بداية االجتماع.كما وسائل إتصال التقنية توجيه الدعوة بأي من 

يجتمع املجلس بناءا على دعوة رئيسه أو طلب عضوين من أعضاءه ويجب إرسال الدعوة لالجتماع إلى كل عضو من أعضاء املجلس 

 لها جدول أعمال اال 
ً
جتماع والوثائق واملعلومات الالزمة، ما لم تستدع األوضاع قبل خمسة أيام على األقل من تاريخ االجتماع مرافقا

 لها جدول أعمال االجتماع والوثائق واملعلومات الالزمة خالل 
ً
عقد االجتماع بشكل طارئ، فيجوز إرسال الدعوة إلى االجتماع مرافقا

 مدة تقل عن خمسة أيام قبل تاريخ االجتماع.
 

 
 

 ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة

اإلدارة ملحوظات حيال أداء الشركة أو أي من املوضوعات املعروضة ولم ُيبّت فيها في اجتماع  سكان لدى أي من أعضاء مجلأ( إذا 

 .وبيان ما يتخذه املجلس أو يرى اتخاذه من إجراءات حيالها في محضر اجتماع مجلس اإلدارة تدوينهااملجلس ، فيجب 

 مغاير 
ً
 لقرار املجلس ، فيجب إثباته بالتفصيل في محضرب( إذا أبدى عضو مجلس اإلدارة رأيا

ً
 اجتماع املجلس  ا

 باجتماعات مجلس االدارة البد من االخذ باالعتبار املالحظات التالية : يتعلقوفيما 
 

  يعقد أعضاء املجلس الغير التنفيذيين اجتماعات مغلقة دون حضور أعضاء اإلدارة على األقل مرة في السنة. ويمكن ألعضاء

اجتماعات املجلس سرية وللمجلس حق  املجلس الغير التنفيذيين دعوة أي منسوبي وظائف الرقابة لحضور هذه االجتماعات.

دعوة أي من العاملين بالشركة أو خارجها من ذوي الخبرة لحضور أحد اجتماعاته لإلدالء بما يطلبه املجلس من بيانات أو 

 ات وال يكون له حق التصويت على قرارات املجلس.إيضاحات على أن ال يشترك في باقي املوضوع

  على رئيس مجلس اإلدارة التشاور مع األعضاء اآلخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول محدد باملوضوعات التي ستعرض

 باملستندات ـ لألعضاء قبل االجتماع بوقت كاف  على أن تكون املستن
ً
دات على املجلس، ويرسل جدول األعمال ـ مصحوبا

مصحوبة بمعلومات كافية ودقيقة وتتضمن اإلشارة إلى أساسيات وخلفيات املوضوع، خاصة في حالة ارتباط املوضوع بعروض 

أو قرارات سابقة للمجلس، حتى يتاح لهم دراسة املوضوعات واالستعداد الجيد لالجتماع. وللعضو طلب معلومات إضافية 

ُيقر مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده ، وفي حال اعتراض أي عضو على حول املوضوعات املطروحة بجدول األعمال. و 

تسجيل محاضر املجلس وتوقيعها من قبل رئيس املجلس وأمين هذا الجدول تثبت تفاصيل هذا االعتراض في محضر االجتماع. 

 السر وتوثيقها في سجل رسمي.

 لتي تمت مناقشتها واملداوالت الرئيسية والتصويت واالعتراضات توضح محاضر اجتماعات املجلس أسماء الحضور واملواضيع ا

واالمتناع عن التصويت )مع األسباب إن وجدت( والقرارات املتخذة وأي تحفظات على هذه القرارات.كما يجب أن ترفق باملحضر 

 ضر االجتماع.اإلشارة إليها في مح أو تمت/جميع السجالت والوثائق التي تم اإلطالع عليها خالل االجتماع و

  ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحا إال إذا حضره على األقل ثلثي األعضاء بأنفسهم أو بطريق اإلنابة بشرط أن ال يقل عدد

 22األعضاء الحاضرين بأنفسهم عن أربعة أعضاء, ومع مراعاة ما ورد في املادة )
ً
( من النظام األساس ي؛ للعضو أن ينيب عنه عضوا

 اجتماعات املجلس وفي التصويت فيها.آخر في حضور 
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  تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية ثلثي أصوات األعضاء الحاضرين واملمثلين على األقل وللمجلس أن يصدر القرارات

بالتصويت عليها بالتمرير إال إذا طلب أحد األعضاء كتابة عقد اجتماع للمداولة فيها, وتعرض القرارات الصادرة بالتمرير على 

مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له. تثبت مداوالت املجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس املجلس والسكرتير وتدون هذه 

املحاضر في سجل مستخرج من الحاسب اآللي يوقعه رئيس املجلس والسكرتير مع مراعاة أن تكون قرارات املجلس مدروسة 

 وشفافة وتتضمن حيثيات القرار.

 من أعضاء مجلس اإلدارة الذي تكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض  على أي عضو

على املجلس أو من لجانه، عليه أن يبلغ املجلس أو اللجنة بطبيعة مصلحته في األمر املعروض, وعليه االمتناع عن التصويت 

شتراك في املداوالت والتصويت في املجلس أو اللجنة التنفيذية فيما دون استبعاده من العدد الالزم لصحة االجتماع عن اال 

 يتعلق باألمر أو االقتراح.

  يجب أن يؤدي مجلس اإلدارة مهماته بمسؤولية وحسن نية وجدية وإهتمام وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من

 اإلدارة التنفيذية أو أي مصدر موثوق آخر.

 وليس ما يحقق مصالح يمثل عضو مجلس اإلدا 
ً
رة جميع املساهمين، وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموما

 املجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس اإلدارة.

  يحدد مجلس اإلدارة الصالحيات التي يفوضها لإلدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، كما يحدد

املوضوعات التي يحتفظ بصالحية البت فيها وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصالحيات املفوضة. كما يجوز 

 ملجلس اإلدارة أن يفوض إلى واحد أو أكثر من أعضائه أو لجانه أو من غيرهم مباشرة عمل أو أعمال معينة.

  يف أعضاء املجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب املالية والقانونية على مجلس اإلدارة التأكد من وضع إجراءات لتعر

 عن تدريبهم إن لزم األمر ، ومن ذلك إعداد برنامج تعريفي ألعضاء املجلس الجدد وكذلك تمكينهم من القيام بزيارات 
ً
فضال

 ملرافق الشركة.

 ها لجميع أعضاء مجلس اإلدارة بوجه عام وألعضاء على مجلس اإلدارة التأكد من توفير الشركة معلومات وافية عن شؤون

 مجلس اإلدارة غير التنفيذيين بوجه خاص، وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهماتهم بكفاية.

 
 

 املعايير املهنية واالخالقية

 يضع مجلس اإلدارة سياسة السلوك املنهي والقيم االخالقية في الشركة تراعي بصفة خاصة مايلي:

التأكيد على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة ببذل واجبي العناية والوالء تجاه الشركة وكل  .1

 ما من شأنه صون مصالح الشركة وتنميتها وتعظيم قيمتها وتقديم مصالحها على مصلحته الشخصية.

وااللتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة املساهمين ومراعاة حقوق تمثيل عضو مجلس اإلدارة لجميع املساهمين في الشركة  .2

 اصحاب املصالح وليس مصلحة املجموعة التي انتخبته فحسب.

 ترسيخ مبدأ التزام أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين فيها بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. .3
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 أو عضو اإلدارة التنفيذية ملنصبه الوظيفي بهدف تحقيق مصلحة خاصة به أو بغيره. الحيلولة دون استغالل عضو مجلس اإلدارة .4

التأكيد على قصر استعمال أصول الشركة ومواردها على تحقيق أغراض الشركة وأهدافها وعدم استغالل تلك األصول أو املوارد  .5

 لتحقيق مصالح خاصة

االطالع على املعلومات الداخلية الخاصة بالشركة بما يحول دون وضع قواعد دقيقية ومحكمة وواضحة تنظم صالحية وتوقيت  .6

 .استفادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وغيرهم منها أو اإلفصاح عنها ألي شخص إال في الحدود املقررة أو الجائزة نظاما
 

 املادة الرابعة عشر : تفويض صالحيات مجلس اإلدارة
 

صالحياته النظامية أن يفوض بعض أعماله لواحد أو أكثر من أعضائه، وللمجلس إلغاء التفويض في أي وقت. ملجلس اإلدارة في حدود 

 لألنظمة.
ً
 وال ُيعفي التفويض املجلس من تحمل مسؤولياته وفقا

 

 

 

 

 و االطراف ذو العالقة تنظيم تعارض املصالح

على مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تطبيق سياسة تنظيم تعارض املصالح املعمتدة والتي تتضمن تجنب تعارض املصالح وإفصاح 

املرشح عن تعارض املصالح ومنافسة الشركة ومفهوم أعمال املنافسة والحاالت التي يتم فيها رفض تجديد الترخيص وقبول الهدايا وذلك 

 (49-43الصادرة عن هيئة السوق املالية املواد ) لطبقا لالئحة الحوكمة

 

 اإلفصاح والشفافية

توفر سياسات مكتوبة لالفصاح وإجراءاته وانظمته االشرافية بما يتفق مع متطلبات اإلفصاح الواردة في نظام من يتأكد مجلس اإلدارة 

 الشركات ونظام السوق املالية ولوائحها التنفيذية مع مراعاة مايلي:

أن تتضمن تلك السياسات أساليب إفصاح مالئمة تمكن املساهمين واصحاب املصالح من اإلطالع على املعلومات املالية وغير املالية  .1

 املتعلقة بالشركة وأدائها وملكية األسهم والوقوف على وضع الشركة بشكل متكامل.

صحيح وغير مضلل وفي الوقت املناسب وعلى نحو دقيق أن يكون اإلفصاح للمساهمين واملستثمرين من دون تمييز وبشكل واضح و  .2

 ومنتظم ، وذلك لتمكين املساهمين وأصحاب املصالح من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه

إعداد نظم للتقارير تتضمن تحديد املعلومات التي يجب اإلفصاح عنها ، وأسلوب تصنيفها من حيث طبيعتها أو دورية اإلفصاح  .3

 عنها.

إلفصاح بشكل دوري والتحقق من توافقها مع أفضل املمارسات ، ومع أحكام نظام السوق املالية ولوائحة مراجعة سياسات ا .4

 التنفيذية.

 

 املادة الخامسة عشر : أحكام إنتهاء العضوية في مجلس اإلدارة
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 للنظام األساس ي للشركة بأحد األسباب التالية:
ً
 تنتهي العضوية في مجلس اإلدارة طبقا

مدتها, أو االستقالة، أو الوفاة، اإلصابة بمرض عقلي أو إعاقة جسدية قد تؤدي إلى عدم قدرة العضو بقيام بدوره على أكمل انتهاء  -أ

 وجهة.

 عدم صالحية العضو لالستمرار في ممارسة مسؤوليته بموجب أي من األحكام  املطبقة في اململكة العربية السعودية. -ب

قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة إذا ثبت ملجلس اإلدارة أن العضو  -ج

 العادية.

 تغيبه عن حضور ثالث جلسات خالل السنة الواحدة متتالية بدون عذر يقبله مجلس اإلدارة.  -د

 إذا حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو قدم تسويه مع دائنيه أو توقف عن دفع ديونه.  -ه

 خر. آاإلدانة بإرتكاب عمل مخل بالشرف واألمانة أو بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في اململكة العربية السعودية أو في أي بلد  -و

 مع بيان األسباب  -ز
ً
عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من طرق انتهاء العضوية تخطر الشركة هيئة السوق املالية  فورا

 التي دعت إلى ذلك. 

(أيام عمل من 5إبالغ املؤسسة عند استقالة أي عضو في املجلس أو انتهاء عضويته ألي سبب عدا انتهاء دورة املجلس وذلك خالل) -ح

 اريخ ترك العمل. ت

 جوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم.ي -ط 

 مكن ملجلس اإلدارة بغالبية أصوات أعضائة، إعفاء رئيس املجلس من مهامه في أي وقت. ي -ي

 

 فيها مباشرة غير و مباشرة مصلحة اإلدارة مجلس ويكون لعضو الشركة لحساب تتم التي والعقود لألعمال الترخيص ضوابط

 

  تتطلب التي ال والعقود األعمال
ً
عّد  ترخيصا

ُ
الجمعية  ترخيص على الحصول  يجب التي املباشرة وغير املباشرة املصلحة قبيل من الت

مع  ةالشرك تتبعها التي والشروط بنفس األوضاع تمت الشخصية إذا  االحتياجات  لتلبية تتم التي والعقود األعمال العامة العادية فيها

 املعتاد. الشركة نشاط ضمن األعمال والعقود هذه وكانت واملتعاملين املتعاقدين عموم

 العامة تفويض من الجمعية على الشركة بناءً  إدارة مجلس ترخيص

من نظام ( من املادة الحادية والسبعين 1الفقرة ) في الواردة الترخيص صالحية تفويض في الحق العادية العامة للجمعية (أ

 للشروط التالية:
ً
 الشركات إلى مجلس إدارة الشركة، على أن يكون التفويض وفقا

% من إيرادات 1أقل من  –أن يكون إجمالي مبلغ العمل أو العقد أو مجموع األعمال والعقود خالل السنة املالية  -1

 آلخر قوائم مالية مراجعة على أن يكون أقل من 
ً
 ودي.ماليين ريال سع 10الشركة وفقا

 أن يقع العمل أو العقد ضمن نشاط الشركة املعتاد. -2

 تفضيلية لعضو مجلس اإلدارة وأن تكون بنفس األوض -3
ً
اع والشروط التي تتبعها أن ال يتضمن العمل أو العقد شروطا

 ع عموم املتعاملين واملتعاقدين.الشركة م
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يقوم بها عضو املجلس، بموجب ترخيص  أن اليكون العمل أو العقد من ضمن األعمال والعقود االستشارية التي -4

 منهي لصالح الشركة وفق املادة الثالثة من هذه الضوابط واإلجراءات.

كون ( من الفقرة )أ( من هذه املادة التي ي1يتحمل عضو مجلس اإلدارة مسؤولية حساب التعامالت الواردة في الفقرة الفرعية ) (ب

 ة املالية الواحدة.له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خالل السن

( 1تكون مدة التفويض بحد أقص ى سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على تفويض صالحياتها الواردة في الفقرة ) (ت

من املادة الحادية والسبعين من نظام الشركات إلى مجلس إدارة الشركة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة املفوض، 

 أيهما أسبق.

 لى أي من أعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بندي التفويض وإلغاء التفويض في الجمعية العامة العادية.ُيحضر ع (ث

للجمعية العامة الحق في إضافة شروط أخرى إلى الشروط الواردة في هذه املادة، على أن تضمن تلك الشروط في سياسة  (ج

 ن الئحة حوكمة الشركات.تعارض املصالح املشار إليها في املادة الثالثة واألربعون م
 

 الترخيص من الجمعية العامة: .

في حال عدم قيام الجمعية العامة العادية بتفويض صالحية الترخيص الواردة في الفقرة )أ( من املادة السادسة والخمسين من هذه 

والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون الضوابط واإلجراءات، يجب الحصول على الترخيص من الجمعية العامة العادية في األعمال 

 لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
 

 املصلحة غير املباشرة:

الية تعد املصلحة غير مباشرة إذا كانت األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد مالية أو غير مالية للفئات الت

 حصر:على سبيل املثال ال ال –

 ألقارب عضو مجلس اإلدارة -1

 فيها أم من مديريهاشركة تضامن أو توصية بسيطة أو مسؤ ل -2
ً
 .ولية محدودة يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أقاربه شريكا

% أو أكثر من إجمالي 5لشركة مساهمة يملك فيها عضو مجلس اإلدارة أو أي من أقاربة متفرقين أو مجتمعين مانسبته  -3

 دية.أسهمها العا

 ملنشأة من غير الشركات يمتلك فيها عضو مجلس اإلدارة أو أي من أقاربه أو يديرونها. -4

 في -5
ً
 ها فيما عدا تابعي الشركة.مجلس إدارتها أو من كبار تنفيذي ملنشأة أو شركة يكون العضو أو أي من أقاربه عضوا

 لشخصية أعتبارية يمثلها عضو مجلس اإلدارة. -6

 كمة الشركات.ألقارب املعنى الوارد في الئحة حو إنه يقصد باولغرض تنفيذ هذه املادة ف
 

 رفض منح الترخيص:
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 مجلس عضو فعلى واإلجراءات، هذه الضوابط من والخمسين السادسة املادة بموجب الترخيص منح اإلدارة مجلس رفض إذا (أ

عن  العدول  يقرر  لم ما منتهية وذلك املجلس في عضويته ُعدت اإلدارة وإال يحددها مجلس مهلة خالل استقالته تقديم اإلدارة

  أوضاعه توفيق أو التعامل أو العقد
ً
 اإلدارة مجلس قبل من املحددة املهلة قبل انقضاء ولوائحة التنفيذية الشركات لنظام طبقا

 من والخمسين السابعة واملادة نظام الشركات من والسبعين الحادية املادة بموجب الترخيص منح العامة الجمعية رفضت إذا (ب

عضويته  ُعدت العامة وإال الجمعية تحددها مهلة خالل استقالته تقديم اإلدارة عضو مجلس واإلجراءات فعلى الضوابط هذه

  أو التعامل أو العقد عن العدول  يقرر  لم ما منتهية وذلك املجلس في
ً
 التنفيذية ولوائحة الشركات لنظام توفيق أوضاعه طبقا

 الجمعية العامة. قبل من املحددة املهلة انقضاء قبل

إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص بموجب املادة الثانية والسبعين من نظام الشركات واملادة السادسة واألربعين من  (ت

هذه الالئحة فعلى عضو مجلس اإلدارة تقديم استقالته خالل مهله تحددها الجمعية العامة وإال عدت عضويته في املجلس 

 لنظام الشركات ولوائحة التنفيذية قبل انقضاء منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن مناف
ً
سة الشركة أو توفيق أوضاعه طبقا

 املهلة املحددة من قبل الجمعية العامة

 
 

 

 اإلدارة مجلس في املصالح تعارض

 

 ال الشخصية وأن مصلحته على الشركة مصالح يقّدم ونزاهة وأن بأمانة مهامه ممارسة اإلدارة مجلس عضو على يجب .1

 .خاصة مصالح لتحقيق منصبه يستغل

 .شخص إلى أي إفشائها وعدم وأنشطتها بالشركة الصلة ذات املعلومات سرية على الحفاظ اإلدارة مجلس عضو على يجب .2

 

تتم  التي والعقود األعمال في غير مباشرة، أو مباشرة شخصية، مصلحة اإلدارة العليا أو اإلدارة مجلس لعضو اليكون    .3

 8 - 2 من 16 الفقرة في ذكره تم كما الجمعية من تفوضه أو سنة كل ُيجدد العامة من الجمعية ترخيص بغير الشركة لحساب

 مجلس عضو وعلى .العرض األفضل صاحب العضو كان إذا املنافسة العامة طريق عن تتم التي ذلك األعمال من وتستثنى ،

ا هذ ويثبت الشركة، لحساب تتم والعقود التي األعمال في شخصية من مصلحة له بما املجلس إبالغ العليا أو اإلدارة اإلدارة

الذي  القرار على التصويت في املصلحة االشتراك ذي اإلدارة مجلس لعضو وال يجوز  املجلس، اجتماع محضر في التبليغ

 دهعند انعقا العامة الجمعية اإلدارة مجلس ويبلغ رئيس اإلدارة، مجلس اجتماع في العامة أو الجمعية في الشأن هذا في يصدر

 بليغالت بهذا ومبالغها ويرفق فيها شخصية مصلحة اإلدارة العليا أو اإلدارة مجلس أعضاء يكون ألحد التي والعقود األعمال عن

 .الحسابات من مراقبي خاص تقرير

 

 .مجلس اإلدارة اجتماع محضر في اإلبالغ هذا ممارستها وإثبات في يرغب التي املنافسة باألعمال اإلدارة مجلس إبالغ .4
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 اإلدارة وجمعيات مجلس في الشأن هذا في يصدر الذي القرار على التصويت في املصلحة صاحب العضو اشتراك عدم .5

 املساهمين

 

 ذلكو  عضو املجلس، يزاولها التي املنافسة باألعمال انعقادها عند العادية العامة الجمعية بإبالغ اإلدارة مجلس رئيس قيام ( .6

 وفق تزاوله الذي فروع النشاط أحد في منافستها أو الشركة ألعمال املجلس عضو منافسة من اإلدارة مجلس تحقق بعد

 – للشركة العامة الجمعية تصدرها معايير
ً
 يتم نأ على ، للشركة االلكتروني في املوقع وتنشر-اإلدارة مجلس اقتراح على بناءا

 سنوي  بشكل األعمال هذه من التحقق

 

 من عمل في أي يشترك أن سنة، كل يجدد العامة، الجمعية من ترخيص بغير العليا، اإلدارة أو اإلدارة مجلس لعضو يجوز  ال .7

 تزاولة الذي النشاط فروع  أحد في يتاجر أن أو الشركة منافسة شأنه

 

 من األعمال أي في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة أو ملكية لهم الذين العليا واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء على يجب .8

 . :التالية املعايير مراعاة بالتأمين املتعلقة الحرة املهن ضمنها من والتي املنافسة

  اإلفصاح (أ
ً
 .ممكنة فرصة أقرب في الحرة املهن شركة في ملكيتهم عن اإلدارة ملجلس كتابيا

 .فيها ملكية لهم التي الحرة املهن شركة مع التعامل تشجيع عن االمتناع (ب

 .ملكية فيها لهم التي الحرة املهن شركة مع بالتعامل املتعلقة القرارات من أي على التصويت عن االمتناع (ت

 تتم التي األعمال والعقود في العامة الجمعية أو اإلدارة مجلس قرار على التصويت اإلدارة مجلس عضو على يحظر (ث

 فيها مباشرة غير أو مباشرة مصلحة له كانت إذا الشركة لحساب

 ألي ن يكو  التي بالتأمين املتعلقة الحرة املهن شركات من أي مع تعامالتها عن انعقادها عند العامة للجمعية باإلفصاح الشركة تقوم كما

 الحسابات راقبيم من خاص التبليغ تقرير بهذا ويرفق فيها، شخصية مصلحة العليا اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعضاء من

 وأ اإلدارة أعضاء  مجلس ألحد مصلحة فيها يكون  التي التأمينية العقود بتفاصيل العامة الجمعية اإلدارة مجلس رئيس يزود   .9

 .وجدت إن عنها ناتجة خسائر وأي العقود هذه وحجم نوعية ذلك في بما بهم، العالقة ذات األطراف أو العليا اإلدارة

  تقديم يجوز  ال .10
ً
  قرضا

ً
 من ويستثنى الغير مع منهم واحد يعقده قرض أي ضمان أو اإلدارة مجلس ألعضاء نوع أي من نقديا

 االئتمان شركات من وغيرها البنوك ذلك

 وأ الشركة أصول  من أي من – مباشر غير أو مباشر بشكل – االستفادة أو االستغالل اإلدارة مجلس عضو على يحظر .11

  بصفته عليه املعروضة االستثمارية الفرص أو معلوماتها
ً
 ذلك ويشمل الشركة، على املعروضة أو اإلدارة، مجلس في عضوا

 الفرص ذلك ويشمل الشركة، في على الشركة ترغب التي أو الشركة، أنشطة ضمن تدخل التي االستثمارية الفرص

 في الشركة ترغب التي – مباشر غير أو في مباشر الشركة ترغب التي أو الشركة، أنشطة ضمن تدخل التي االستثمارية

 اإلدارة بمجلس عضويته أثناء بها َعِلم والتي منها االستفادة
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 قواعد عامة للجان املجلس: (أ

 

  ، يجب أن يشكل مجلس اإلدارة بحد أدنى لجنة تنفيذية، ولجنة للمراجعة، ولجنة للترشيحات واملكافآت، ولجنة إلدارة املخاطر

 خمسة.أعضاء وال يزيد عن  3ولجنة لالستثمار على أن ال يقل عدد أعضاء اللجان عن 

  للضوابط املعتمدة من الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة 
ً
ة واملنصوص عليها في الالئحيتم تشكيل اللجان التابعة ملجلس اإلدارة وفقا

ماعدا لجنة املراجعة تشكل بقرار من الجمعية العامة، ويتم إعداد الئحة تحدد مهمة اللجنة ومدة عملها والصالحيات املمنوحة لها ،

 بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو ت
ً
حيط اللجان مجلس اإلدارة علما

ُ
تخذه خالل هذه املدة وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها، وت

 فافية مطلقة، وعلى مجلس اإلدارة أن يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها باألعمال املوكولة إليها.من قرارات بش

  يتم تعيين عدد كاف من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في اللجان املعنية باملهمات التي قد ينتج عنها تعارض مصالح, مثل

ير املالية ومراجعه صفقات األشخاص ذوى العالقة والترشيح لعضويه مجلس اإلدارة وتعيين التأكد من سالمه التقارير املالية وغ

 املديرين التنفيذيين وتحديد املكافآت.

 املجلس عمل آللية مشابهة عمل بآلية اإلدارة مجلس لجان تعمل. 

  لإلجابة على اسئلة املساهمين.على رؤساء اللجان أو من ينيبونهم من أعضاء اللجان حضور اجتماع الجمعية العامة 

  ايام عمل من تاريخ تعيينهم وأي تغييرات تطرأ على ذلك  5على الشركة اشعار الهيئة بأسماء أعضاء اللجان وصفات عضويتهم خالل

 خالل نفس الفترة.
 

  على أن يضمن ذلك في محضر للجان االستعانة بمن تراه من الخبراء واملختصين من داخل الشركة أو خارجها في حدود صالحياتها

 اجتماع اللجنة ، مع ذكر اسم الخبير وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية

 
 

 :ب( لجنة املراجعة

تطبيق ما أقرته الجمعية العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة، قواعد إختيار أعضاء لجنة  الترشيحات واملكافآت ومدة 

 اللجنة  عضويتهم وأسلوب عمل

  على أن ال تضم اللجنة أيا من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون املالية واملحاسبية، كما

التضم لعضوية اللجنة من يعمل أو كان يعمل خالل السنتين املاضيتين في اإلدارة التنفيذية أو املالية للشركة أو لدى مراجع 

 الحسابات .

 يكون عضو لجنة املراجعة أحد أعضاء مجالس ادارة أو مديري أو موظفي أو مستشاري أو منسوبي أو ممثلي أحد  يجب أال

 األطراف ذوي العالقة بالشركة. ومنهم على سبيل املثال ال الحصر اآلتي:

 أ( كباُر املساهمين أو املؤسسين.
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 ب( املراجعون الخارجيون.

 ج( املوردون.

 د( عمالُء الشركة. 

 أال يكون عضو لجنة املراجعة عضوا في مجلس إدارة أو لجنة مراجعة أي شركة أخرى تعمل في قطاع التأمين في اململكة العربية  يجب

 السعودية.

 .يجب أن يكون عضو مجلس االدارة املرشح لعضوية اللجنة مستقال 

 الكثر من أربع شركات عامة. ال يجوز الي عضو من أعضاء لجنة املراجعة أن يخدم بشكل تزامني في لجان مراجعة 

 ال يجوز ملن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين املاضيتين في االدارة التنفيذية أو املالية للشركة أو لدى مراجع حسابات الشركة أو 

 يكون عضوا في لجنة املراجعة

  املالية.اجتماعات خالل السنة  6تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها  عن 

  ألي من اآلتي على سبيل املثال ال الحصر:ع –تى ما دعت الحاجةم-ويمكن للجنة املراجعة 
ً
 قد اجتماعات أخرى استجابة

 طلب من رئيس مجلس اإلدارة. -

جة الحاالت التي يطلب فيها املراجع الخارجي أو الداخلي أو مسؤول االلتزام أو الخبير االكتواري عقد اجتماع اللجنة لوجود حا -

 تستدعي ذلك.

 اجتماعات بشأن مواضيع أخرى مثل املواضيع املالية، املراجعة الداخلية، تعارض املصالح. -

  تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية مع مراجع الحسابات ومع املراجع الداخلي، كما يحق للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات

 كطلب االجتماع مع لجنة املراجعة كلما دعت الحاجة لذل

  توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع

حسابات الشركة وعزل وتحديد أتعاب وتقييم أداء أوتعيين املراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ 

 بها.

  على سجالت الشركة ووثائقها، ولها الحق أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو للجنة املراجعة حق االطالع

اإلدارة التنفيذية، ولها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو 

 تعرضت الشركة ألضرار أو أخطار جسيمة.

  وضع دليل عمل لها معتمد بقرار من مجلس االدارة يتضمن قواعد ومسؤوليات والتزامات لجنة املراجعة، على لجنة املراجعة

كما يجب على لجنة املراجعة وضع خطة عمل سنوية مفصلة تتضمن املواضيع الرئيسية التي ستقوم ببحثها خالل السنة 

 ومواعيد اجتماعها.

  عدد االصوات يعد صوت رئيس اللجنة مرجحا، على أن يثبت سكرتير لجنة تصدر قرارات اللجنة باألغلبية وفي حال تساوي

 املراجعة آراء جميع االطراف في محضر االجتماع ، واليجوز التصويت على قرارات اللجنة بالنيابة أو الوكالة عن أحد االعضاء.
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 تعيين رئيس وسكرتير للجنة

 جعة رئيسا لها بعد الحصول على عدم ممانعة يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بتعيين أحد أعضاء لجنة املرا    

 املؤسسة كتابة.     

 .ال يجوز أن يكون رئيس مجلس االدارة عضوا في لجنة املراجعة أو رئيسا لها 

 ال يجوز أن يكون لرئيس لجنة املراجعة صلة قرابة أو عالقة مالية أو تجارية مع أي عضو من أعضاء 

 يؤثر على استقالليته. ا بمامجلس االدارة أواالدارة العلي    

 تعين لجنة املراجعة سكرتيرا لها من موظفي الشركة يتولى أعمالها االدارية واعداد محاضر اجتماعاتها 

 والتأكد من توقيع رئيس اللجنة على هذا املحاضر، جدولة مواعيد اجتماعات لجنة املراجعة بالتنسيق مع    

 ان يكون سكرتير اللجنة سكرتيرا ألي لجنة أخرى. رئيس اللجنة، واليجوز     

 بذلك يجب على سكرتير لجنة املراجعة توثيق وحفظ محاضر اجتماعات لجنة املراجعة في سجل خاص 

 

 وتشمل مهمات لجنة املراجعة ومسؤولياتها ما يلى :
 

 والواجبات التي يحددها مجلس اإلدارة اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية بالشركة لضمان فعاليتها في تنفيذ أنشطتها. 

 مراجعة إجراءات التدقيق الداخلي وإعداد تقارير مكتوبة حول هذه املراجعة بما في ذلك رفع التوصيات بشأنها ملجلس اإلدارة.  

 . مراجعة خطة املراجعة املقدمة من املراجعين الداخليين والخارجيين وإبداء أي مرئيات حولها 

  إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي بعد الحصول على عدم ممانعة من املؤسسة كتابة.تعيين وعزل مدير 

 و التأكد من استقالل ادارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي في أداء مهامها والتحقق من عدم وجود أي قيد على أعمالهما أ

 وجود ما يمكن أو يؤثر سلبا على أعمالهما

  كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال املراجعيين الخارجيين وادارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي ، وإدارة  تقييم مستوى

 االلتزام أو مسؤول االلتزام.

 .مراجعة تقارير ادارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي ورفع التوصيات بشأنها ملجلس االدارة 

 على تعيين أو اعادة تعيين املراجعين الخارجين ويشمل هذا ضمان تمتع املراجعين الخارجين  التوصية ملجلس االدارة باملوافقة

 املرشحين بالخبرة الالزمة ملراجعة أعمال شركات التأمين و/أو إعادة التأمين.

 ن التأكد من التوصية ملجلس االدارة بتعيين املحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالعتيي

 استقالليتهم.

 .التأكد من استقالل املراجعيين الخارجيين عن الشركة وأعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا في الشركة 
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  تختص لجنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو

تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة  دارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أنبيان من أعضاء مجلس اإل 

 تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة. لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو

 .دراسة تقارير املراجعيين الخارجيين ورفع التوصيات بشأنها ملجلس االدارة 

 راجعين الداخليين والخارجيين.دراسة خطة املراجعة للم 

 .دراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها 

  دراسة ومراجعة القوائم املالية والتقارير وامللحوظات والسنوية والربع سنوية األولية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء

 الرأي والتوصية في شأنها.

 املتبعة وإبداء الرأي و التوصية ملجلس اإلدارة في شأنها. دراسة السياسات املحاسبية 

  . تعيين وعزل مدير ادارة االلتزام أو مسؤول االلتزام بعد الحصول على عدم ممانعة املؤسسة كتابة 

 وجود ما  التأكد من استقالل ادارة االلتزام أو مسؤول االلتزام في أداء مهامها والتحقق من عدم وجود أي قيد على أعمالهما أو

 يمكن أو يؤثر سلبا على أعمالهما.

 .دراسة خطة االلتزام واقرارها ومتابعة تنفيذها 

 .دراسة تقارير الرقابة النظامية أو املراقب النظامي ورفع التوصيات بشأنها 

 تصحيحية  دراسة مالحظات املؤسسة والجهات الرقابية واالشرافية ذات العالقة بشأن أي مخالفات نظامية أو طلب اجراءات

 ورفع التوصيات بشأنها ملجلس االدارة.

 .متابعة التقارير الصادرة عن املؤسسة والجهات الرقابية االشرافية ذات العالقة ورفع التوصيات بشأنها ملجلس االدارة 

 .متابعة أعمال املحاسبين القانونيين و فصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية التأكد من استقالليتهم 

 راسة العمليات فيما بين كيانات املجموعة والعمليات مع االطراف ذوي العالقة .د 

 .دراسة تقارير الخبير االكتواري ورفع التوصيات بشأنها ملجلس االدارة 

  ضمان التزام الشركة بتطبيق مقترحات وتوصيات الخبير االكتواري عندما تكون الزامية بموجب اللوائح والتعليمات الصادرة

 ؤسسة والجهات االشرافية والرقابية ذات العالقة.عن امل

 م أو تحديد املرتب الشهري واملكافأة التشجيعية واملكافات االخرى الدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي، وإلدارة االلتزا

 مسؤول االلتزام بما يتماش ى مع اللوائح الداخلية للشركة املعتمدة من قبل املجلس.

  توافر الئحة مكتوبة خاصة بقواعد السلوك املنهي بعد اعتمادها قبل مجلس ادارة الشركة لضمان القيام بأنشطة التأكد من

 الشركة بطريقة عادلة وأخالقية.

  ية متابعة الدعاوي القضائية الهامة املرفوعة من الشركة أو املرفوعة ضدها مع مدير االلتزام أو مسؤول اإللتزام ورفع تقارير دور

 الى مجلس اإلدارة. بشأنها
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 .ضمان االستخدام االمثل لتقنية املعلومات وتوفر الضوابط الالزمة للحصول على معلومات و بيانات دقيقة يعتمد عليها 

 .التنسيق بين املراجعين الداخليين والخارجيين 

 .دراسة تقييم املراجعين الداخليين والخارجيين إلجراءات الرقابة الداخلية 

  كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال املراجعين الخارجيين وإدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي وإدارة تقييم مستوى

 الرقابة النظامية أو املراقب النظامي.

 . مراجعة تقييم املراجعين الداخليين والخارجيين إلجراءات الرقابة الداخلية 

 قة.مراجعة املعامالت والعمليات مع األطراف ذات العال 

 . املراجعة واملوافقة على ومراقبة تنفيذ خطة االلتزام 

  اإلشراف على أنشطة املراجعين الخارجيين واملوافقة على أي نشاط خارج نطاق أعمال التدقيق املوكلة إليهم أثناء أدائهم

 لواجباتهم .

 يالها .مراجعة توصيات املراجع الخارجي على القوائم املالية ومتابعة اإلجراءات املتخذة ح 

 . التأكد من استقالل املراجعين الخارجيين عن الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في الشركة 

 .مناقشة البيانات املالية السنوية والربع سنوية املؤقتة مع املراجعين الخارجيين واإلدارة العليا بالشركة قبل صدورها 

  قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها.مراجعة القوائم املالية األولية والسنوية 

 . مراجعة السياسات املحاسبية املتبعة في الوقت الحالي وتقديم املشورة ملجلس اإلدارة متضمنة أي توصيات بهذا الشأن 

 . مراجعة الضوابط املالية وغير املالية الداخلية ونظام إدارة املخاطر 

 راجعة الداخلية أو املراجع الداخلي ورئيس قسم االلتزام الرقابي أو مسؤول االلتزام الرقابي بعد تعيين وفصل رئيس قسم امل

 الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد ، وتقييم األداء واملكافآت لجميع املوظفين املعنيين .

 ق من نظامية أو مسؤول االلتزام الرقابي والتحقالتأكد من استقالل إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي وإدارة الرقابة ال

 على أعمالهم .
ً
 عدم وجود أي قيد على أعمالهم أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلبا

  مراجعة تقارير إدارة الرقابة النظامية أو مسؤول االلتزام الرقابي وتقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات

 التوصيات الالزمة بشأنها ملجلس اإلدارة . التصحيحية املوص ى بها وتقديم

  مراجعة مالحظات مؤسسة النقد والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة فيما يتعلق بأي مخالفات تنظيمية أو اإلجراءات

 التصحيحية املطلوبة ورفع التوصيات بشأنها ملجلس اإلدارة.

 عربي السعودي ، وجميع التقارير الصادره من قبل الجهات املعنية، ورفع متابعة االلتزام بـما نص عليه تقرير مؤسسة النقد ال

 بشأنها التوصيات ملجلس اإلدارة.

  مراقبة أنشطة إدارة االلتزام الرقابي والتأكد من التزام الشركة وتقيدها أنظمة ولوائح مؤسسة النقد وهيئة سوق املال وغيرها

 من األنظمة واللوائح األخرى .
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 الخبير االكتواري ورفع التوصيات بشأنها ملجلس اإلدارة . مراجعة تقارير 

  التأكد من التزام الشركة بمقترحات وتوصيات الخبير االكتواري عندما تكون إلزامية ومطلوبة بمقتض ى اللوائح أو تعليمات

 مؤسسة النقد .

 ل رقابة النظامية أو املراجع الداخلي أو مسؤو تحديد املرتب الشهري واملكافأة التشجيعية إلدارة املراجعة الداخلية أو إدارة ال

 للوائح الداخلية للشركة املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
ً
 االلتزام الرقابي وفقا

  التأكد من وجود الئحة قواعد السلوك األخالقي واملعتمده من مجلس اإلدارة لضمان القيام بأنشطة الشركة بطريقة عادلة

 وأخالقية .

  القضائية الهامة املرفوعة من أو ضد الشركة ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس اإلدارة.متابعة الدعاوى 

  التأكد من االستخدام األمثل والسيطرة على تكنولوجيا املعلومات الالزمة إلصدار املعلومات والبيانات املوثوقة في الوقت

 املناسب .

 لحصول على أي معلومات قد تحتاج إليها.للجنة السلطة للتحقيق في أي نشاط ضمن اختصاصاتها وا 

  يشتمل تقرير لجنة املراجعة تفاصيل أدائها الختصاصاتها ومهامها املنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية على أن

مجلس اإلدارة يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة ، على أن يودع 

نسخا كافية من التقرير في مركز الشركة الرئيس وأن ينشر في املوقع االليكتروني للشركة واملوقع االليكتروني للسوق عند نشر 

 الدعوة النعقاد الجمعية العامة لتمكين من يرغب من املساهمين في الحصول على نسخة ويتلى ملخصه أثناء انعقاد الجمعية 

 ة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير املالية أو غيرها بسرية على لجنة املراجع

 والتحقق من تطبيقها.

 توصياتها يتضمن أن على ، املنصوص عليها ومهامها الختصاصاتها أدائها تفاصيل على املراجعة لجنة تقرير يشتمل أن يجب 

 .الشركة في املخاطر وإدارة واملالية الداخلية الرقابة نظم مدى كفاية في ورأيها

 اإلدارة مجلس يودع أن يجب  
ً
 اإللكتروني املوقع في ينشر وأن الشركة الرئيس مركز في املراجعة لجنة تقرير من كافية نسخا

 الحصول  في املساهمين من يرغب من لتمكين العامة؛ الجمعية النعقاد نشر الدعوة عند للسوق  اإللكتروني واملوقع للشركة

 .العامة الجمعية انعقاد أثناء التقرير ملخص ويتلى نسخة منه على
 

 
 

 ج( لجنة الترشيحات واملكافآت:

أعضاء لجنة  الترشيحات واملكافآت ومدة  تطبيق ما أقرته الجمعية العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة، قواعد إختيار

وأن يكون أعضائها من مجلس اإلدارة املستقلين ويجوز االستعانة ى أن تجتمع اللجنة بصفة دورية عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة عل

ع القواعد الصادرة يعين أعضائها بما يتوافق مو  .بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من خارج املجلس على أن يكون رئيس اللجنة مستقل

 أعضاء على األقل ويكون من ضمنهم عضوان مستقالن. 3عن الجمعية العامة  على  أن تتكون لجنة الترشيحات واملكافآت من 
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 محضراجتماعها لكتابة من موظفي الشركة أو أعضائها بين من سكرتير أختيار يجوز  أعضائها، وأيضا بين من لها رئيس اللجنة وتختار

 .اإلدارية للجنة باملهام والقيام

  اللجنة عضو يعتبر
ً
  مستقيال

ً
 رئيس من إذن مسبق دون  متتالية، جلسات ثالث من ألكثر اللجنة اجتماعات حضور  عن تخلف إذا حكما

 اللجنة. 

 .رئيسها طلب على بناء اجتماعات اللجنة تعقد

  عضوين. يبلغ حضور  وبأدنى األعضاء عدد نصف حضر إذا االجتماعات تنعقد
 

 

 

 وتشمل مهمات لجنة الترشيحات واملكافآت ومسؤولياتها ما يلى:

  للمتطلبات النظامية والسياسات واملعايير املعتمدة. وعلى 
ً
التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه وفقا

 اللجنة.اللجنة  مراعاة عدم ترشيح شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة لعضوية 

  إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه ، بما في ذلك الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه

 ألعمال مجلس اإلدارة ولجانه.

 وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين 

 هارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة بشكل سنوي على األقل وتقديم التوصيات بالحلول مراجعة االحتياجات الالزمة من امل

 بما يتفق ومصلحة الشركة على أفضل وجه. 

  .وضع سياسات وإجراءات التعاقب ملجلس اإلدارة ولجانه 

 الزمة ملعالجتها وكذلك مراجعة هيكل وتركيبة املجلس ولجانه وتحديد جوانب الضعف فيها بصفة دورية واقتراح الخطوات ال

 وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء املستقلين وكبار التنفيذيين

  تقييم ومراقبة استقاللية أعضاء املجلس ولجانه بشكل سنوي على األقل والتأكد من عدم وجود تضارب في املصالح في الحاالت

 ية مجلس إدارة شركة أخرى. التي يكون فيها العضو يشغل عضو 

  وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ) كما أقرت الجمعية العامة ( ولجانه والرئيس التنفيذي

 وأعضاء اإلدارة العليا على أساس أدائهم في تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وأرباح األعمال املعدلة.

 نوية لخطط التعويضات الخاصة بأعضاء اإلدارة العليا بشكل مستقل عن اإلدارة التنفيذية. التأكيد على إجراء مراجعة س 

 تقديم التوصيات النهائية للمجلس حول املسائل املتعلقة بتعيين وإعفاء أعضاء اإلدارة العليا و/ أو ترقية املوظفين الحاليين 

 بـمالءمة ومناسبة األشخاص.إلى وظائف اإلدارة العليا حسب قواعد مؤسسة النقد املتعلقة 

  .تقديم التوصيات النهائية للمجلس فيما يخص إعفاء أعضاء اإلدارة العليا 

  وضع سياسة وإجراءات التعاقب الوظيفي للرئيس التنفيذي وكبار أعضاء اإلدارة العليا ومراقبة تطبيق خطط وإجراءات

 التعاقب الوظيفي لهم.
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 لس بكامله واألداء الفردي ألعضائه( ولجانه بشكل دوري ) على األقل على أساس سنوي تقييم أداء أعضاء املجلس ) أداء املج 

 .اإلشراف على البرنامج التعريفي والتدريب الدوري ألعضاء مجلس اإلدارة 

 اتخاذ أي إجراء آخر أو تولي أية صالحيات ومسؤوليات أخرى قد تكلف بها اللجنة أو تخول إليها من وقت آلخر من قبل املجلس 

. 

 
 

 :د(اللجنة التنفيذية

 تقر الجمعية العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة, قواعد اختيار أعضاء اللجنة  ومدة عضويتهم وأسلوب عملها. 

 .يعين اعضاء اللجنة التنفيذية بما يتوافق مع القواعد الصادرة عن الجمعية العامة 

  اوهذ ، مجلس اإلدارة قبل من تعيينهم ويتم )تنفيذين وغير تنفيذين( أعضاء خمسة إلى ثالثة من التنفيذية اللجنة تتكون 

 .النقد مؤسسة ممانعة لعدم خاضع التعيين

 للمجلس تقريرها وتقدم اإلدارة ملجلس خاصة لجنة هي التنفيذية اللجنة. 

 لرئاسة  احدهم األعضاء يختار غيابه حالة وفى اللجنة( أعضاء قبل من اختياره اللجنة )يتم من عضو اللجنة يرأس

 .االجتماع

 املؤسسات املالية وأعمال املخاطر بالتأمين، عميقة ومعرفة واسعة خبرة ذوى  اللجنة أعضاء يكون  ان يراعى. 

  ذلك  يكون  أن بشرط الشركة، مصلحة وفي الزم هو ما حسب اللجنة وعمل تشكيل قواعد تعديل اإلدارة ملجلس يجوز

 .املشرفة الجهات من الصادرة والقواعد الشركة لوائح مع متوافقا

 األعضاء الحاضرين أسماء يحدد أن السكرتير وعلى من موظفي الشركة، أو أعضائها من لها سكرتير اللجنة تعين 

 في تودع في محاضر وقراراتها اللجنة مداوالت توثيق أيضا السكرتير وعلى .اللجنة اجتماع لحضور  املدعوين واألشخاص

 به يحتفظ خاص سجل

 املجلس املعنية مدة بانتهاء وتنقض ي سنوات ثالث ملدة ، اإلدارة ملجلس دورة كل تكوين وقت في اللجنة أعضاء اختيار يتم. 

 أثناء فترة العضوية نقص حالة وفى .اللجنة أعضاء تعيين إعادة ويمكن اإلدارة، ملجلس دورة كل بداية في اللجنة تكوين يعاد 

 آخرين بتعيين العضوية بتكملة املجلس يقوم اللجنة

 

 تشمل مهمات اللجنة التنفيذية ومسؤولياتها ما يلى :

 التوصية ملجلس اإلدارة حول الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية وامليزانيات وخطط األعمال واتخاذ ما يلزم بشأنها. 

  صالحيات الرئيس التنفيذي للشركة، بما في ذلك اتخاذ القرارات حول املسائل املخولة لها من املجلس والتي تكون خارج نطاق

 املسائل املتعلقة بالنفقات الرأسمالية واملشتريات في الحدود املمنوحة للجنة من قبل املجلس.
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  ممارسة الصالحيات واالمتيازات الكاملة ملجلس اإلدارة بين اجتماعات املجلس في حاالت عدم انعقاد املجلس التي يكون فيها

 عن املجلس في أي مسألة يحظر فيها تإتخاذ إجراء 
ً
، ما لم تكن للجنة السلطة التخاذ قراربدال

ً
 أو مبررا

ً
خويل أو قرار سريع مطلوبا

السلطات بموجب األنظمة املعمول بها أو الذي يستلزم موافقة مساهمي الشركة أو كانت أحد لجان املجلس األخرى مكلفة به 

.
ً
 تحديدا

 ل الشركة وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة إلقرارها .مراجعة تفاصيل إستراتيجية عم 

  مراجعة تفاصيل خطط عمل الشركة وامليزانية ومراقبة تقدم العمل املحرز في خطط العمل وامليزانية بشكل منتظم 

 . اإلشراف على أنشطة الرئيس التنفيذي للشركة 

 ات أو مهمات محددة .دعم ومساندة الرئيس التنفيذي على أساس الحاجة ملعالجة احتياج 

  مراجعات حاالت التحالفات واإلندماج واإلستحواذ واالتفاقيات اإلستراتيجية األخرى وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس

 اإلدارة للموافقة عليها 

  قبل املجلس.اتخاذ أي إجراء آخر أو تولي أية صالحيات ومسؤوليات أخرى قد تكلف بها اللجنة أو تخول إليها من وقت آلخر من 

 ادنى. كحد السنة في مرات ست اجتماعاتها اللجنة تعقد 

 .يحق للجنة دعوة أي من املسئولين التنفيذيين بالشركة لحضور اجتماعات اللجنة متى ما رأت ذلك 

 

 

 

 :هـ( لجنة االستثمار

تقر الجمعية العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة, قواعد اختيار أعضاء لجنة  االستثمار ومدة عضويتهم وأسلوب عمل 

أعضاء على األقل  3أعضائها بما يتوافق مع القواعد الصادرة عن الجمعية العامة  على  أن تتكون لجنة االستثمار من حيث يعين اللجنة 

 من الئحة االستثمار 34ا يتوافق  مع ماورد في املادة يتم تشكيلهم بم

 تشمل مهمات لجنة االستثمار ومسؤولياتها ما يلى:

  إلستراتيجية العمل الشاملة بالشركة وكذلك الضوابط 
ً
التأكيد على أن السياسة االستثمارية بالشركة قد تم إعدادها وفقا

 النظاميه.

 ويا.تعقد اللجنة أربع اجتماعات على األقل سن 

 .تصدر القرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين 

 .يتم االحتفاظ بمحاضر اإلجتماعات وفق سجالت معدة لذلك 

 .يتم تعيين سكرتير للجنة من احد األعضاء أو من أحد موظفي الشركة 

 . الحصول على موافقة املجلس للسياسة االستثمارية 
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 االستثمار بصورة ربع سنوية مع األخذ في اإلعتبار املتغيرات في متطلبات األعمال وظروف السوق. مراجعة وصياغة إستراتيجية 

 .تعيين وتقييم آداء مدراء االستثمار والصناديق االستثمارية 

 . التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين وإعفاء مستشار االستثمار 

   لتنفيذ قرارات لجنة االستثمار عند االقتضاء .تخويل لجنة فرعية يتم اختيارها و/ أو فريق اإلدارة 

  إصدار قرارات تنفيذ االستراتيجية لكل شريحة من شرائح املحافظ االستثمارية ، وما إذا كان التعرض في كل شريحة سينفذ عن

 أو بواسطة مدراء خارجيين عن طريق تفويض
ً
ات منفصلة أو طريق أسلوب اإلدارة السلبي أو اإليجابي ، أن تتم إدارتها محليا

 صناديق استثمارية .

 .تعيين مدراء اإلستثمار وتقييم خدماتهم وإنهاء مهامهم وتحديد أتعابهم 

 . مراجعة القرارات التي يتخذها فريق اإلدارة ومستشار )مستشاري( االستثمار 

 ثمار ، املخصصات وعن أي تقديم التقارير إلى املجلس حول أداء استثمارات الشركة من حيث املخاطر ، العوائد على االست

 تطورات رئيسية ذات صلة .

  اتخاذ أي إجراء آخر أو تولي أية صالحيات ومسؤوليات أخرى قد تكلف بها اللجنة أو تخول إليها من وقت آلخر من قبل املجلس 

 
 

 :و( لجنة املخاطر

أعضاء لجنة املخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة تقر الجمعية العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة, قواعد اختيار 

 على أن يكون رئيسها وغالبية اعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين ويشترط أن يتوافر لديهم مستوى مالئم من املعرفة بإدارة

 املخاطر والشؤون املالية.

  اإلدارة املالية وإدارة املخاطر. أعضاء على األقل ممن يتمتعون بمعرفة في  3تتشكل اللجنة من 

 .يترأس اللجنة عضو غير تنفيذي 

 مدة العضوية مرتبطة بدورة مجلس اإلدارة 
 

الشركة في الجانب املتعلق  وتهدف لجنة إدارة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة إلى مساعدة املجلس في أداء مسئولياته الخاصة بحوكمة

بإدارة املخاطر، باإلضافة الى مسئولية اإلشراف على ومراقبة خطة إدارة املخاطر الخاصة بالشركة واملمارسات ذات الصلة وتطبيقها على 

 ضوء استراتيجية إدارة املخاطر املعتمدة.
 

 وتشمل مهمات لجنة املخاطر واإلكتتاب ومسؤولياتها ما يلى:

 طر التي قد تتعرض لها الشركة واملحافظة على مستوى مقبول من املخاطرة للشركة.تحديد املخا 

  .تحديد  والتوصية ملجلس اإلدارة على معايير ونطاق قدرة الشركة على قبول املخاطر 

 في آخذا ، سنوية أسس على وتحديثها ومراجعتها تطبيقها على واإلشراف بالشركة، املخاطر إلدارة شاملة إستراتيجية تحديد 

 .العاملية التطبيقات أفضل متضمنة للشركة والخارجية الداخلية التطورات االعتبار
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 .ضمان توافر املوارد والنظم الكافية الدارة املخاطر 

 .مراجعة الهيكل التنظيمي الدارة املخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس االدارة 

  مسائل قد تؤثر في ادارة مخاطر الشركة.مراجعة ما تثيره لجنة املراجعة من 

  .مراجعة هيكل وإستراتيجية إسناد إعادة التأمين على أساس دوري 

  .مراجعة سياسات ولوائح اإلكتتاب 

  .تقييم ومراجعة آداء اإلكتتاب بالشركة 

 .اإلشراف على نظام إدارة املخاطر بالشركة وتقييم فعاليته 

  كة.املخاطر ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء على املتغيرات الداخلية والخارجية للشر وضع استراتيجية شاملة إلدارة 

 .مراجعة سياسات إدارة املخاطر 

 .)إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل املخاطر وتعرضها لها بشكل دوري )من خالل إجراء اختبارات التحمل على سبيل املثال 

  ة إلى
ّ
 مجلس اإلدارة حول التعرّض للمخاطر والخطوات املقترحة إلدارة هذه املخاطر.رفع تقارير مفصل

 
 

 

 

 

 وتعويضاتهم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املادة السابعة عشر
 

  .( يبين نظام الشركة األساس طريقة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة1

 األنظمة يتوافق مع وبما واملكافآت الترشيحات لجنة توصية على بناءً  اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت بإقتراح اإلدارة مجلس ( يقوم2

 عدب إال املقترحة والتعويضات من املكافآت أي يعتمد وال العامة الجمعية من معتمدة أي شروط ومع العالقة ذات والتعليمات واللوائح

  .عليها العامة الجمعية موافقة

 انعقاد قبل لجميع املساهمين متاحة لتكون  املقترحة والتعويضات مكتوبة للمكافآت التفاصيل كل نشر من التأكد الشركة على ويجب

 .والتعويضات املكافآت تلك على فيها التصويت يتم التي العامة الجمعية
 

 املادة الثامنة عشر : أمين سر مجلس اإلدارة
 

 للقرار الصادر بتعيينه وال تزيد مدته عن
ً
مدة  يعين مجلس اإلدارة أمين سر املجلس من بين أعضائه أومن غيرهم، تحدد مكافآته وفقا

عضوية املجلس ويجوز إعادة تعيينه؛ يكون لدى أمين سر املجلس خبرة كافية ومعرفة بأعمال الشركة وأنشطتها وأن يتمتع بمهارات 

 باألنظمة واللوائح ذات العالقة وأفضل املمارسات في مجال حوكمة الشركات.ويختص باآلتي: تواصل جيدة وأن يكون 
ً
 ملما

تنسيق اجتماعات املجلس إضافة إلى التأكد من توافر وسائل اتصال مناسبة لتبادل وتسجيل املعلومات بين املجلس ولجانه  -1

وبين أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين وحفظ محاضر اجتماعات املجلس وتعد محاضر اجتماعات 
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رات املتخذة من املجلس واللجان املنبثقة منه، وينبغي مراعاة الدقة في محاضر املجلس السجل الرسمي الدائم لألعمال والقرا

االجتماع وأن تعكس بوضوح كافة البنود واملواضيع التي طرحت في اجتماعات مجلس اإلدارة والقرارات املتخذة وأي مواضيع 

 أخرى تمت مناقشتها. 

الل االجتماع، بما في ذلك املعارضة واالمتناع عن التصويت. ينبغي أن يوثق محضر مجلس اإلدارة أي عملية تصويت تمت خ -2

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

 عضو وأسبابه.  الحاضرين وغير الحاضرين، وقائمة باللجان املعتمدة وأي امتناع عن التصويت )إن وجد( ألي

يجب على أمين سر مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس بمواعيد االجتماعات وتزويدهم بجداول األعمال واملستندات ذات  -3

 أو بحسب اتقفاق اعضاء املجلس. ( أيام عمل10العالقة والتأكد من تسليمها قبل االجتماع بمدة ال تقل عن )

، مع تحديد الشخص أو الجهة 15املعنية خالل فترة ال تزيد على خمسة عشر )توزع محاضر الجلسات على األطراف  -4
ً
( يوما

من و املسؤولة عن تنفيذ القرارات املتخذة. وعلى املجلس بداية كل عام وضع جدول زمني محدد لتلقي التقارير من اللجان املعنية 

تقارير وإعدادها وتقديمها سليمة ومتفقة مع السياسة مراقبي الحسابات الداخليين والخارجيين وأن يتأكد من أن آلية جمع ال

 الداخلية املعتمدة، بما في ذلك إعداد املعلومات املهمة وعرضها على املجلس في أوقاتها املحددة.

 إعداد جدول األعمال لالجتماعات ، وتوزيع الدعوات لالجتماع ، حسب التعليمات التي تصدر إليه في هذا الشأن. -5

جتماعات املجلس بما في ذلك ملخص القرارات، وتوقيعه من األعضاء الحضور ليتم على ضوئه صياغة املحاضر تسجيل وقائع ا -6

الخاصة بتلك االجتماعات وتوقيعها منه ومن رئيس املجلس وتزويد األعضاء بنسخ منها واستخراج نسخة أصلية من تلك 

 إعداد محاضر لجان املجلس وتوقعيها من األعضاء. املحاضر للسجل الخاص السنوي الدوري املعد لهذا الغرض وكذلك 

 متابعة تنفيذ قرارات املجلس ولجانه لدى إدارة الشركة.  -7

 اإلشراف على تجهيز مكان االجتماع وتوفير املستلزمات التي يتطلبها االجتماع.  -8

 املحافظة على سرية جميع املعلومات والوثائق واالجتماعات ذات العالقة بأعمال املجلس ولجانه.  -9

 وكل ما من شأنه أن يساع  -10
ً
د تزويد رئيس املجلس واألعضاء باملعلومات التي يحتاجونها واللوائح واألنظمة حسب صدورها تابعا

 ة.األعضاء على اتخاذ قراراتهم بصورة نظامية وفعالة ودقيق

حفظ سجالت ووثائق اجتماعات املجلس في مكان آمن يتوفر فيه ضوابط الحماية وبطريقة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة  -11

 بما في ذلك قائمة حصر للملفات والسجالت. 

 ألي -12
ً
 أو مخالفا

ً
 متحفظا

ً
 لعضو املجلس أن يطلب إثبات مالحظاته ووجهة نظره في صلب محضر االجتماع سواء كانت رأيا

 من قرارات املجلس.

تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتحديثه بشكل دوري، وإتاحة االطالع على السجل  -13

 ملساهمي الشركة دون مقابل مالي.

 تقديم العون واملشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة  -14

 اإلدارة.ال يجوز عزل أمين سر مجلس اإلدارة إال بقرار من مجلس  -15
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 التدريب

 

 :يلي ما ةمع مراعا لذلك، الالزمة البرامج ووضع العليا،/التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء وتأهيل بتدريب الكافي االهتمام إيالء

  املعينين العليا/التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء برامج إعداد (1
ً
وأنشطتها،  الشركة عمل بسير للتعريف حديثا

 :يلي ما وبخاصة

 وأهدافها. الشركة استراتيجية .1

 .الشركة ألنشطة والتشغيلية املالية الجوانب .2

 .وحقوقهم ومسؤولياتهم ومهامهم اإلدارة مجلس أعضاء التزامات .3

 . واختصاصاتها الشركة لجان مهام .4

 تدريبية بشكل ودورات برامج على العليا/التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء من كل لحصول  الالزمة اآلليات وضع (2

 .الشركة بأنشطة العالقة ذات املجاالت في ومعارفهم مهاراتهم تنمية بغرض مستمر؛

 

 التقييم

 واإلدارة انهوأعضائه ولج املجلس أداء لتقييم الالزمة اآلليات – الترشيحات لجنة قتراح على بناءً  – اإلدارة مجلس يضع -أ

؛ العليا/التنفيذية
ً
 للشركة األهداف االستراتيجية تحقيق بمدى ترتبط مناسبة أداء قياس مؤشرات خالل من وذلك سنويا

د أن على وغيرها، الداخلية الرقابة أنظمة وكفاية املخاطر إدارة وجودة  ابم معالجتها واقتراح القوة والضعف جوانب تحدَّ

 . ةالشرك مصلحة مع يتفق

 بالتقييم . واألشخاص املعنيين اإلدارة مجلس ألعضاء عنها يفَصح وأن وواضحة مكتوبة األداء تقييم اجراءات تكون  أن يجب -ب

 العمل مع والقوة فيه، الضعف نقاط وتحديد املجلس، يمتلكها التي والخبرات املهارات على األداء تقييم يشتمل أن يجب -ج

  ويجب أداء املجلس، تطوير تستطيع مهنية كفايات كترشيح املمكنة بالطرق  الضعف نقاط معالجة على
ً
 يشتمل أن أيضا

 عام بشكل املجلس في العمل آليات تقييم على األداء تقييم

 يف بما واجباته ومسؤولياته بأداء والتزامه للعضو الفعالة املشاركة مدى اإلدارة مجلس ألعضاء الفردي التقييم في يراعي -د

 . لها الالزم الوقت وتخصيص ولجانه املجلس جلسات حضور  ذلك

 سنوات . ثالث كل ألدائه مختصة خارجية جهة تقييم على للحصول  الالزمة الترتيبات اإلدارة مجلس يتخذ -ه

  التنفيذيين غير اإلدارة مجلس أعضاء يجري  -و
ً
  تقييما

ً
 – األعضاء التنفيذيين نظر وجهات أخذ بعد املجلس رئيس ألداء دوريا

د أن على – الغرض لهذا املخصص النقاش املجلس رئيس يحضر أن دون  من  معالجتها واقتراح القوة والضعف جوانب تحدَّ

 .الشركة مصلحة مع يتفق بما
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 إدارة املخاطر واملراجعة الداخلية والرقابة النظامية
 

 املادة التاسعة عشر :إدارة املخاطر
 

 الشركة.تقوم الشركة بتأسيس إدارة للمخاطر تتولى تحديد وتحليل وتصنيف وتقييم املخاطر التي قد تواجها  -أ

 تقوم الشركة بإعداد الئحة مستقلة إلدارة املخاطر تحدد اإلطار العام إلدارة املخاطر في الشركة وكيفية وطرق إدارة املخاطر. -ب

تلتزم الشركة باإلفصاح في تقريرها السنوي عن سياسة إدارة املخاطر املتبعة وأي تغييرات قد تحدث عليها كما يتم اإلفصاح عن  -ج

 تواجهها الشركة وكيفية الرقابة عليها.املخاطر التي 

تتولى وظيفة إدارة املخاطر تحديد وتقييم وقياس وضبط ومراقبة املخاطر والحد منها بصفة مستمرة على مستوى املخاطر الفردية  -د

 واملخاطر الكلية. 
 

 يلي:ودون اإلخالل بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، تشمل واجبات وظيفة إدارة املخاطر ما 

 تنفيذ استراتيجية إدارة املخاطر. -1

 مراقبة املخاطر التي قد تتعّرلها الشركة.  -2

 وضع سياسات وإجراءات فعالة إلدارة املخاطر لتحديد وتقييم وقياس وضبط ومراقبة املخاطر والحد منها.  -3

 تحديد املخاطر الناشئة واقتراح الخطوات التصحيحية للحّد منها وضبطها.  -4

 كة على تحمل املخاطر ومدى تعّرضها لها )من خالل إجراء اختبارات التحمل على سبيل املثال( بصفة دورية.تقييم قدرة الشر  -5

 وضع خطة للطوارئ. -6

 التنسيق مع اإلدارة العليا لضمان فعالية وكفاءة نظام إدارة املخاطر بالشركة. -7

يجب أن تقوم وظيفة إدارة املخاطر بأعمالها وأنشطتها بما يتوافق مع الئحة إدارة املخاطر وأي متطلبات  -ج

 رقابية أو إشرافية أخرى صادرة عن املؤسسة.

 يجب أن تكون وظيفة إدارة املخاطر مستقلة عن وظيفة اإلكتتاب. -د

فتهم وخبراتهم مع حجم و طبيعة و مدى يجب ان يتناسب عدد العاملين في وظيفة إدارة املخاطرومستوى معر  -ه

 تعقيد اعمال الشركة

ر يمكن أن ترفع وظيفة إدارة املخاطر تقاريرها إلى الرئيس التنفيذي أو أي تنفيذي آخر، ويجب أن يتاح ملدي -و

 دون عرقلة. املخاطر إدارة املخاطر االتصال املباشر مع لجنة إدارة

 
 

 املادة العشرون : املراجعة الداخلية
 

يجب على لجنة املراجعة اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية في الشركة, من أجل التحقق من فاعليتها في تنفيذ األعمال واملهمات  -أ

 املحددة لها، وستكون إدارة املراجعة الداخلية مسئولة لدى لجنة املراجعة.

ات واإلجراءات الداخلية وآلية رفع التقارير بالشركة ومدى تقوم وظيفة املراجعة الداخلية بتقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياس

 االلتزام بها وتقديم التوصيات لتحسينها.



 

Page 48 of 52  
 

  يكون مدير إدارة املراجعة الداخلية حائزا على املؤهالت املهنية القياسية املطلوبة لشغل هذه الوظيفة يجب أن -ب

 عن بقية إدارات الشركة .يجب أن تكون إدارة املراجعة الداخلية مستقلة في عملياتها  -ج

 مسئوال وظيفيا لدى لجنة املراجعة مع إمكانية الوصول املباشر لرئيس لجنة املراجعة للتشاور.إدارة املراجعة الداخلية يكون مدير  -د

للتأكد من عدم إجراء املراجعات املنتظمة لنظم وضوابط الرقابة الداخلية إدارة املراجعة الداخلية يجب أن يكون الدور الرئيس ي  -ه

 وجود ضعف جوهري في تلك النظم .

 يجب أن يتمتع موظفو إدارة املراجعة الداخلية باملؤهالت والخبرات والقدرات املناسبة ألداء أعمالهم بصورة مرضية . -و

 يجب أيضا وضع دليل للمراجعة الداخلية لتمكين اإلدارة من تنفيذ متطلبات الالئحة بفعالية . -ز

 .إعداد وتنفيذ خطط املراجعة االستراتيجية والسنوية املعتمدة من قبل لجنة املراجعة ملراجعة الداخلية إدارة ايجب على  -ح

أية و متابعة القرارات املتخذة من قبل اإلدارة ردا على نتائج مراجعي الشركة واملحاسبين القانونيين إدارة املراجعة الداخلية يجب على  -ط

 جهات نظامية أخرى.

إجراء عمليات التدقيق واملراجعة والتحقيقات الخاصة حول أي مجاالت محددة من قبل لجنة إدارة املراجعة الداخلية يجب على  -ي

 املراجعة أو حسبما تطلب اإلدارة وتخطر لجنة املراجعة بصفة رسمية عن تلك األعمال.

جراء أعمال التدقيق واملراجعة والتأكيد على عدم التنسيق مع املحاسبين القانونيين للشركة إل إدارة املراجعة الداخلية يجب على  -ك

 .ازدواجية الجهود املبذولة ومراجعة جميع املجاالت الهامة وذات الصلة على فترات مالئمة

مراقبة حاالت تضارب املصالح أو حاالت تعارض مصالح األطراف ذات العالقة الناشئة بالشركة إدارة املراجعة الداخلية يجب على   -ل

 .ي حاالت تثير خالفا حول نزاهة إدارة الشركة وتقديم تقارير بشأنها إلى لجنة املراجعةوبخاصة أ
 

اقبة االلتزام  املادة الحادية والعشرون: مر
 

 يجب على لجنة املراجعة اإلشراف على إدارة  مراقبة االلتزام في الشركة.  )أ

ة الشركة بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة الصادرة عن املؤسس تتولى وظيفة مراقبة االلتزام مسئولية مراقبة إلتزام )ب

، أو هيئة السوق املالية ، أو الجهات الرقابية األخرى ذات العالقة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين مستوى االلتزام النظامي 

 بالشركة.

 يقدم مسؤول االلتزام تقريره للجنة املراجعة. )ج

 ل عدم االلتزام باألنظمة واللوائح ذات العالقة وجب إشعار لجنة املراجعة والجهة املعنية بذلك. في حا  )د

ه(التأكد من وجود مستوى عال من االستجابة للمتطلبات النظامية التي تفرضها الجهات الرقابية مثل املؤسسة  وهيئة السوق املالية 

 االلتزام الكامل بتلك املتطلبات، ورفع التقارير املتعلقة بها في الوقت املناسب.ووزارة التجارة واالستثمار وغيرها، والتحقق من 

و( التأكد من أن اإلدارة التنفيذية لديها فهم كاف ملخاطر عدم االلتزام التي قد تتعرض لها الشركة وأنها تعمل على تقييم الضوابط 

 ة ملعرفة مدى فاعليتها في مواجهة تلك املخاطر.الرقابية والعمليات والنظم والسياسات واإلجراءات ذات العالق

 ز( اتخاذ الخطوات الالزمة نحو تعزيز وتشجيع ثقافة االلتزام بكفاءة عالية على نطاق الشركة بأكملها
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ع لجنة ح( يتحقق استقالل إدارة االلتزام من خالل مرجعيتها الوظيفيةوالتي تتمثل في لجنة املراجعة  ويمكن ملدير االلتزام التواصل م

 املراجعة مباشرة في مسائل االلتزام

 

 املادة الثانية والعشرون :االكتواري املعين
 

لتأمين ا( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة ٢٠املعين باملهام والواجبات املنصوص عليها في املادة العشرين ) يقوم الخبير االكتواري 

 ملهام:وبما يتوافق مع متطلبات الالئحة التنظيمية لألعمال اإلكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين الصادرة عن املؤسسة ومن هذه ا

 .يانات املطلوبة من االكتواري السابقالحصول على املعلومات والب .1

 مراجعة املركز املالي للشركة. .2

   تقويم مقدرة الشركة على تسديد التزاماتها املستقبلية. .3

 تحديد نسب االحتفاظ. .4

 تسعير املنتجات التأمينية للشركة. .5

 تحديد واعتماد املخصصات الفنية للشركة. .6

 وإبداء توصياته عليها.االطالع على السياسة االستثمارية للشركة  .7

 أي توصيات إكتوارية أخرى. .8

 األمثل . االحتفاظ بمستوى  والتوصية باملخاطر لالحتفاظ املالئمة واملستويات التأمين إعادة ترتيبات كفاية تقييم .9

 
 

 املادة الثالثة والعشرون :اإلدارة العليا
 

ى اإلدارة العليا مسئولية اإلشراف على نشاطات الشركة اليوميةودون اإلخالل بأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى، ت1
ّ
شمل ( تتول

 واجبات اإلدارة العليا على سبيل املثال ال الحصر ما يلي:

 .تنفيذ الخطط االستراتيجية للشركة 

 ةإدارة األنشطة اليومية للشرك. 

  ومراقبتها. وضع اإلجراءات لتحديد وقياس املخاطر والحد منها 

 .وضع السياسات واإلجراءات الالزمة لضمان كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية 

 .حفظ املستندات ومراجعة الحسابات 

 .العمل وفق توجيهات مجلس اإلدارة ورفع التقارير إليه 

 واإلشرافية بأقص ى حد ممكن. ضمان استيفاء كافة املتطلبات الرقابية 

أن يكون لكّل منصب في اإلدارة العليا وصف وظيفي موثق ومفصل يحدد األدوار واملسئوليات واملواصفات واملؤهالت وخطوط رفع  (2

 التقارير )التبعية( وآلية التفاعل مع الجهات الداخلية األخرى والصالحيات وحدود الصالحيات.

 وحصيفة.  اإلدارة العليا باملهارات الالزمة واملعرفة والخبرة املطلوبة لضمان إدارة أنشطة الشركة بطريقة فّعالة( أن يتمّتع أعضاء 3
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 ( على اإلدارة العليا تزويد مجلس اإلدارة بعرض شامل حول أداء اإلدارة خالل كل اجتماع للمجلس على األقل.4

 في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية تطبيق األنظمة املالية واملحاسبية بشكل سليم بما (5

 تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفعالية واقتراح تعديلها عند الحاجة. (6

وين رأس مال الشركة، تك  تزويد مجلس اإلدارة باملعلومات الالزمة ملمارسة اختصصاته وتقديم توصياته على سبيل املثال: زيادة  (7

 طريقة توزيع ارباح الشركة. احتياطات اضافية،

 اقتراح سياسة وأنواع املكافآت التي تمنح للعاملين مثل املكافآت الثابتة، واملكافآت املرتبطة باألداء (8
 

 

 مراجع حسابات الشركة

تسند الشركة مراجع حساباتها السنوية إلى مراجع يتمتع باالستقالل والكفاءة والخبرة والتأهيل إلعداد تقرير موضوعي ومستقل 

ي النواحي فملجلس اإلدارة واملساهمين بيين فيه ما إذا كانت قوائم الشركة املالية تعبر بوضوح وعدالة عن املركز املالي للشركة وادائها 

 الجوهرية.

ية ن الجمعية العامة العادية مراجع حسابات الشركة بناءا على ترشيح مجلس اإلدارة ، مع مراعاة أن يكون ترشيحه بناءا على توصتعي

 لجنة املراجعة وأن يكون مرخصا وال تتعارض مصالحه مع مصالح الشركة ، على أن ال يقل عدد املرشيحن عن مراجعين اثنين.

ة الواجبة، وابالغ الهيئة في حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء املناسب بشأن املسائل املثيرة على مراجع الحسابات بذل العناي

للشبهه التي يطرحها.  كما أن يقوم بطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية إذا لم ييسر املجلس عمله ويكون مسؤوال 

أو الغير بسبب األخطاء التي تقع منه في أداء عمله، وإذا تعدد املراجعون عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو املساهمين 

 واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن.
 

 

 

 

 

 املادة الرابعة والعشرون: أحكام ختامية
 

 تكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة.  .1

 معها من إجراءات أو لوائح داخلية بالشركة.تلغي أحكام هذه الالئحة ما يتعارض  .2

فيما لم يرد به نص في هذه الالئحة يتم الرجوع بشأنه إلى النظام األساس للشركة، ونظام الشركات، والئحة الحوكمة الصادرة   .3

 عن املؤسسة وهيئة السوق املالية.  

تعديلها عند الحاجة والتحقق من إلتزام الشركة بهذه على مجلس اإلدارة مراقبة تطبيق الئحة الحوكمة والتحقق من فعاليتها و  .4

القواعد ومراجعة القواعد وتحديثها وفقا للمتطلبات النظامية ومراجعة قواعد السلوك املنهي التي تمثل قيم الشركة وغيرها من 

 السياسات واإلجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل املمارسات.

 س اإلدارة دوما على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل املمارسات أو تفويض ذلك إلى أحد اللجان.اطالع أعضاء مجل .5
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على الشركة أن تحتفظ بجميع املحاضر واملستندات والتقارير والوثائق االخرى املطلوب االحتفاظ بها بموجب هذه الالئحة في  .6

رير مجلس اإلدارة وتقرير لجنة املراجعة.  وعلى الشركة في حال وجود سنوات وأن يشمل ذلك تق 10مقر الشركة مدة التقل عن 

دعوى قضائية )بما في ذلك أي دعوى قائمة أو وجود احتمال بإقامتها أو مطالبة أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك 

يق ضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقاملحاضر أو املستندات أو التقارير أو الوثائق االحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى الق

 القائمة.

 في حال تغيرت بعض املواد االسترشادية في اللوائح لتصبح إلزامية فإنه يحق ملجلس اإلدارة بإضافتها على هذه السياسة  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 املادة الخامسة والعشرون: مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 للمادة التاسعة عشر في النظام 
ً
 األساس ي للشركة، فإن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة تكون كالتالي:طبقا

 ( مائتان ألف ريال ســــــــــــعودي والحد  200.000يكون الحد األدنى للمكافأة الســــــــــــنوية لرئيس وأعضــــــــــــاء مجلس اإلدارة مبلغ )ريال

 نظير عضـــــــويتهم في مجلس اإلدارة  500.000األعلى مبلغ ) 
ً
ـــاركتهم في أعماله، ريال ( خمســـــــمائة ألف ريال ســـــــعودي ســـــــنويا ــ ومشــ

 شاملة للمكافآت اإلضافية في حالة مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة.

 ( من باقي صافي الربح بعد خصم االحتياطيات التي قررتها 10وفي حال حققت الشركة أرباح يجوز أن يتم توزيع نسبة تعادل )%

 ألحكام ن
ً
%( من 5ظام مراقبة شــــــــــــــركات التأمين التعاوني وبعد توزيع ربح على املســــــــــــــاهمين ال يقل عن )الجمعية العامة تطبيقا

 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير 
ً
رأس مال الشركة املدفوع، على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا

.
ً
 يخالف ذلك يكون باطال

  500,000أو عينية مبلغ ) عليه عضـــــو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا ماليةوفي جميع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما يحصـــــل 

.
ً
 ريال( خمسمائة ألف ريال سنويا

  ( خمسة االف ريال عن كل جلسة، غير شاملة مصاريف  5000يكون الحد األعلى لبدل حضور جلسات املجلس ولجانه ) ريال

 السفر واإلقامة.
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 دفع لكـــل عضــــــــــــــو من أعضـــــــــــــــــاء املجلس بمـــا في هم رئيس املجلس؛ قيمـــة النفقـــات الفعليـــة التي يتحملونهـــا من أجـــل حضــــــــــــــور يـــُ

 اجتماعات املجلس أو اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإلعاشة.

 أعضاء اللجان:

 ها تتم مكافأتهم كالتالي:إن كانوا أعضاء بمجلس اإلدارة أو من خارجوجميع لجان مجلس اإلدارة أعضاء لجنة املراجعة 

 ريال سعودي مقابل مهامهم في عضوية اللجان 100,000 مبلغ وقدرة -

 .اللجانريال سعودي لحضور كل اجتماع  5,000مبلغ وقدرة  -

واجباتهم  كما أن أعضاء اللجان من حقهم الحصول على تعويض للنفقات التي يتكبدونها في حضور اإلجتماعات وعلى آداء -

 كأعضاء في اللجان.
 

 

 مكافآت وأجوراإلدارة التنفيذية

 .يحدد املجلس أجر الرئيس التنفيذي ومكافآته في قرار تعيينه وتدون هذه املكافآت واألجور في العقد املبرم معه .أ

ًء على الدرجة الوظيفية تكون مكافأة وأجور اإلدارة التنفيذية بناًء على السياسات واإلجراءات الداخلية للشركة، وتحدد بنا .ب

املمنوحة لعضو اإلدارة التنفيذية، وذلك ما عدا مدير إدارة التدقيق الداخلي ومدير اإللتزام والتي تحدد مكافآتهم وأجورهم 

 .من املجلس بناًء على اقتراح لجنة املراجعة

ت ام واملسئوليات واملؤهالت العلمية والخبرايراعى في املكافآت واألجور الخاصة باإلدارة التنفيذية أن تكون متناسبة مع امله  .ت

 العملية واملهارات ومستوى األداء

يجب على الشركة فور علمها بأي معلومات مضللة قدمها عضو اإلدارة التنفيذية إلستغالل الوضع الوظيفي للحصول على  .ث

ذلك العضو عن في كل املكافآت  مكافآت غير مستحقة أن توقف مكافأة ذلك الشخص فور علمها بذلك، وللشركة أخذ مطالبة

 الغير مستحقة التي صرفت له، ولها أن تطالب بها لدى الجهات املختصة أو داخليا الشركة. 

 لضمان كفايتها بشكل معقول إلستقطاب   .ج
ً
على لجنة الترشيحات واملكافآت أن تراجع مكافآت وأجور اإلدارة التنفيذية دوريا

 .رص على حثهم لتنمية الشركة على املدى الطويلوإبقاء أشخاص ذوي كفاءة وخبرة والح

ط في مكافأة أعضاء اإلدارة التنفيذية، يجب مراعاة معايير ترتبط باألداء كأن تكون املكافأة أو جزء منها مرتبط بأداءه كاربتا .ح

 .املكافأة السنوية بأدائه تجاه مسئولياته وأهدافه


