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   مقدمة . 1

يبين دليلل حوكملة مسلا اادا ل للكلللللللللللللركلة العلامليلة للتلأمين التعلاوني تالعلامليلة مو الكلللللللللللللركلة     ي  ا  وكملة  ملا  كلللللللللللللملل   و    

 الصالحيات، السياسة وإجراءات ا خاذ القرا  في الكركة.  

 

   -إن دليل حوكمة مسلا اادا ل:

 يضع هيكل مسلا اادا ل واللجان التابعة. ❖

  -يات والصالحيات ا خاصة  كل من:يوضح الوظائف، املسئول  ❖

  مسلا اادا ل 

  اللجان 

  ئيا مسلا اادا ل  

   عضو مسلا اادا ل امل تدب 

   املدير املالي 

   ممين سر الكركة 

  إدا ل املخاطر واالمتثال واالكتوا ي والرقا ة الداخلية  –وظائف الرقا ة الرئيسية 
ً
 و حديدا

 

 عللللللللن 
ً
 وجيلللللللللو الكللللللللركة وااشللللللللرا  علئوللللللللا نيا للللللللة علللللللللن املسللللللللاهمين ومسللللللللئول ممللللللللام املسللللللللاهمين علللللللللن  عتبللللللللإل مسلللللللللا اادا ل مسللللللللئوال

كافللللللللللة ا جوانلللللللللللك املتعلقلللللللللللة  أعمللللللللللال الكلللللللللللركة.  للللللللللل   صلللللللللللمي  هلللللللللل ا اللللللللللللدليل ملسلللللللللللاعدل املجلللللللللللا و جانلللللللللللو واادا ل الت  ي يلللللللللللة ع للللللللللل  

 العمل في إطا  واضح من ا  وكمة.

 

.  عليو  دا ل و قديمو إل  ا جمعية العامة من مجل املراجعة واملوافقةيسك اعتماد دليل حوكمة مسلا اادا ل  واسطة مسلا اا 

 سو  يحت ظ ممين سر  املجلا  دليل حوكمة مسلا اادا ل. 

 

  يوم عمل من  ا  خ ا  صول ع   املوافقة من ا جمعية 21 نسخة من الدليل خالل ت السعودي  الب ك املركزي   قوم الكركة  تزو د  

جعة دليل ا  وكمة ا خاص  الكركة بككل س وي ع   األقل اضافة مى تعديالت مو  حديثات ادا ل مر العامة. و نبغي ملجلا اا 

ضرو  ة. يسك من يت   مر ر ه ه التعديالت من خالل ممين سر الكركة إل  مسلا اادا ل من مجل املوافقة علئوا. يسك ع   مسلا 

   يوم عمل من  ا  خ املوافقة ع   التعديالت. ٢١الت خالل ت  أي تعديالسعودي الب ك املركزي اادا ل من يقوم  إشعا  

 

 التعر  ات 2.1

 تعني شركة العاملية للتأمين التعاوني؛ الشركة:  .م

 لقوانين اململكة العربية السعودية؛  املعين تعني مسلا إدا ل الكركة  مجلس اإلدارة )املجلس(:  .ب
ً
 وفقا

 ؛اادا ل جلامل  التابعة اللجان تعني  اللجان:  .ت

 ؛ تعني  ئيا مسلا إدا ل الكركة رئيس املجلس:  .ث

املجلس:  . ج وال ين  ككلون    أعضاء  فئوا  املساهمين  قبل  من  اختيا ه   يت   ال ين  الكركة  إدا ل  مسلا  معضاء  تعني 

 مستمعين مسلا إدا ل الكركة؛

 بعضو   عضو املجلس التنفيذي:  . ح
ً
 ة في اادا ل الت  ي ية تعني مي عضو من معضاء مسلا اادا ل ال ين يتمتعون ميضا

 مقا ل ذلك؛ 
ً
 شهر ا

ً
 للكركة ويساهمون في إدا ل الكؤون اليومية للكركة و تقاضون مر با

تعني مي عضو من معضاء مسلا اادا ل ال ين يقدمون الرمي واملكو ل ال  ية ولكن ال    عضو املجلس غير التنفيذي: . خ

 مقا ل ذلك؛
ً
 مو س و ا

ً
 شهر ا

ً
  ساهمون  أي شكل من األشكال في إدا ل الكؤون اليومية للكركة وال يتقاضون  ا با
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إدا ل الكركة و تمتع  القد ل ع   ا  ك  مسلا اادا ل يتمتع  االستقاللية التامة عن  تعني مي عضو العضو املستقل:  . د

ع   األمو  بعد مخ  جميع املعلومات ذات الصلة في ا  سبان دون مي  أثيإل ال داعي لو من جانك اادا ل مو من جهات  

من ا  االت امل ددل بو ا ا خصوص وفًقا للقوانين    يخا جية مخرى. ه ه ااستقاللية سو    قض ى في حالة انتواك م

 تكما هو موضح في األس ل . تكمل ه ه ا  االت تع   سبيل املثال ال ا  صر  ما ي  : واللوائح 

 % من مسه  الكركة مو شركاتوا التابعة؛ 5من يمتلك ما  ساوي   1ت

 يمتلك ما  ساوي   2ت
ً
 مع و ا

ً
 % من مسه  الكركة مو شركاتوا التابعة؛5من يمثل شخصا

ي من شركاتوا التابعة مو كان قد شغل ذلك  من يكون عضو مسلا إدا ل في مي شركة مر بطة مو في م  3ت

 امل صك خالل العامين امل صرمين. 

 من يكون قد شغل م صك عضو في مسلا إدا ل الكركة ألكثإل من تسعة معوام؛  4ت

 في اادا ل العليا للكركة مو في مي شركة مر بطة مو كان قد شغل ذلك امل صك خالل   5ت
ً
من  كغل م صبا

 العامين امل صرمين؛ 

 لدى الكركة مو مي شركة مر بطة مو مي شركة  قدم ا خدمات للكركة تمثل املراجعين  من يكون مو   6ت
ً
ظ ا

 وشركات االستكا ات وغيإلها  مو من يكو قد عمل لدى ما سبق خالل العامين امل صرمين؛

مي شركة    7ت مو  للكركة  العليا  اادا ل  مو  املجلا  معضاء  ألحد   
ً
مر بطا  

ً
طرفا املستقل  العضو  يكون  من 

 مر بطة؛

 من يملك مصل ة مباشرل مو غيإل مباشرل في األعمال والعقود.  8ت

 العليا. من يكون  حت مي التزام مالي  ساه الكركة مو  ساه مي من معضاء مسلا اادا ل مو اادا ل   9ت

 الدخول في عمل م افا للكركة مو القيام  أعمال في مى من منكطة الكركة.   10ت

   جانة. مي من  مومسلا اادا ل مكافأل عضو ة  عل عالولمبالغ مالية من الكركة  ى يتقاض  من   11ت
 

 من اادا ل العليا و كونوا مسؤولين عن إدا ل ووضع   كبار التنفيذيين: . ذ
ً
تعني األشخاص الطبيعيين ال ين  ككلون جزءا

 و   ي  القرا ات االستإلا يسية للكركة،  من فئو  الرئيا الت  ي ي ونوا و واملدير املالي؛ 

% مو مكثإل من مسه  الكركة، سواء  5ي األشخاص الطبيعيين مو االعتبا  ين ال ين يتحكمون  نسبة  تعن  كبار املساهمين: . 

  صو ل مباشرل مو غيإل مباشرل وسواء وحده  مو مع غيإله ؛ 

العليا:  .ز ونوابو ،    اإلدارة  العام  واملدير  الت  ي ي  والرئيا  امل تدب  العضو  إل   لإلشا ل  جماعي  ستخدم  مصطلح  هو 

املراجعة الداخلية واالمتثال وما شا و ذلك من    وإدا ل  ي ومد اء اادا ات الرئيسية ومسؤولي إدا ل املخاطر  واملدير املال

 السعودي؛ الب ك املركزي حددها يم اصك في الكركة  ااضافة إل  من  كغلون مية م اصك مخرى 

هي الوظائف واملهام والسئوليات امل وط بكاغلها وضع واقتإلاح و   ي  القرا ات االستإلا يسية وإدا ل   املناصب العليا:  .س

 عمليات املؤسسة املالية اليومية، وتكمل مسلا اادا ل واادا ل العليا للمكركة.  

وحملة الوثائق   تعني األشخاص مو األطرا  ال ين لديو  مصل ة في الكركة،  من فئو  املساهمين   : أصحاب املصالح  .ش

 ومص اب املطالبات واملوظ ين ومعيدي التأمين والهيئات الت  يمية والرقا ية؛ 

العربية السعودية ال ي ي   ، من  ين ممو  مخرى، قطاع     : البنك املركزي السعودي .ص للمملكة  عني املصر  املركزي 

 التأمين ؛ 

   تا  خ 30تعني الهيئة التي  أسست  موجك قانون السوق املالية  موجك املرسوم امللكي  ق  تم/  هيئة السوق املالية:  .ض

 هل؛ 1424/ 06/ 02

 تضمن ع   سبيل ال كر ال ا  صر ن ام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصاد   املرسوم امللكي   األنظمة واللوائح:  . ط

م/ الت  ي ية،1424/ 06/ 02و ا  خ    32 ق   والئحتو  العربية   هل  اململكة  في  الكركات  حوكمة  الئحة  الكركات،  ن ام 

السعودية وقواعد التسجيل وااد اج، الصاد ل عن مسلا هيئة السوق املالية، والئحة قواعد السلوك املنهي في سوق 

اا  ومكافحة  مو ل  األموال  غسل  مكافحة  وقواعد  االحتيال،  مكافحة  والئحة  املخاطر،  إدا ل  والئحة   هاب  التأمين، 

والئحة    ي  منكطة إعادل التأمين والئحة    ي  وسطاء  أمين، والئحة    ي  منكطة التأمين ع   االنتإلنت، الئحة  
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   ي  االستثما  والئحة    ي  التعهيد، والئحة  ج ة  قا ة التأمين، الئحة األعمال االكتوا  ة لكركات التأمين وإعادل 

، ومية  السعوديالب ك املركزي    اصك العليا في املؤسسات املالية ا خاضعة اشرا  التأمين، ومتطلبات التعيين في امل 

و/مو هيئة السوق املالية؛ ومي الب ك املركزي السعودي  لوائح وتعليمات وتعامي  وقرا ات مخرى ذات صلة صاد ل عن  

  حديثات الحقة ع   القوانين واللوائح.

يتمتع  أع   مر بة في اادا ل العليا للكركة وهو مسؤول عن اادا ل    تعني عضو مسلا اادا ل ال ي  العضو املنتدب: . ظ

 اليومية للكركة بغ  ال  ر عن مسمى م صبو؛ 

املرتبطة:  . ع شركات    الشركة  عدل  من  ين  شركة  تمو  شركة  مي  املركزي  عتبإلها   تعني  تعمل الب ك  منوا  ع    السعودي 

% مو مكثإل من مسه  الكركة، مو تعني مي شركة  متلك فئوا الكركة تسواء م  ردل مو مع شركات 5مستمعة   متلك نسبة  

 % مو مكثإل؛ 5ع   منوا تعمل مستمعة  نسبة مساهمة قد ها السعودي الب ك املركزي عتبإلها  مخرى 

تعني مفراد العائلة املقربين للوالدين والزوج والزوجة واألح اد؛ مي شخص لو عالقة  سا  ة من   األشخاص املرتبطون:  . غ

 %؛ 5شأنوا من  ؤثر ع   عملية ص اعة القرا ات؛ ومي مؤسسة يمتلك فئوا مي عضو مسلا إدا ل مصل ة  ز د ع   نسبة  

ع   سبيل ال كر ال ا  صر اادا ل واملوظ ين    تعني مي طر  قد يتأثر  قرا ات مسلا اادا ل، ومنو   الطرف ذو الصلة: .  

 والكركات التابعة والكيانات ا  كومية؛

التكغيلية    الخطة التجارية:  .ق تعني ا خطط ا  الية واملستقبلية للكركة  ما فئوا األهدا  ووسائل الدفاع والعمليات 

 اسبة. والتطو رات الرئيسية ا  الية واملستقبلية ومية خطة مخرى تعتبإلها الكركة م 

ااستث ائى   : العامة  الجمعية . ك العامة  ا جمعية  واجتماع  للمساهمين  العادى  الس وى  العامة  ا جمعية  اجتماع 

 للمساهمين.  
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 الحوكمة  ترتيبات  عن نبذة .2
 

  الكركة حوكمة هيكل  2 .1
 

   -يبين املخطط مدناه هيكل حوكمة الكركة:

 

  

 

 

 

            

 

 

            

يتللللللللللإلمس الكللللللللللركة مسللللللللللللا اادا ل واللللللللللل ي لللللللللللو املسلللللللللللئولية التضللللللللللام ية ادا ل الكللللللللللركة، تو تضلللللللللللمن ذلللللللللللك مداء الكللللللللللركة وسللللللللللللوكها 

 ممام املساهمين ومص اب املصل ة.
ً
 وامتثالها الت  يمي  و كون مسؤوال

 

   -يقوم مسلا اادا ل  إدا ل  جان املجلا التالية:

 اافصاح  ج ة  ❖

  ج ة املراجعة  ❖

  ج ة املخاطر ❖

  ج ة االستثما    ❖

 اللج ة الت  ي ية  ❖

  ج ة التإلشيحات واملكافآت ❖

 

 يمكن ا  صول ع   مز د من املعلومات حول ه ه اللجان في القس  الرابع من دليل حوكمة املجلا.  

 

 الكركة لل وكمة   م هج 2. 2

 لتزم العاملية  تطبيق إطا  فعال لل وكمة  وضللللللع من خاللو مهدا  الكللللللركة ووسللللللائل  حقيق  لك األهدا  و حديد مراقبة األداء  

 -الكركة تعمل في إطا  مسموعة من مبادئ حوكمة الكركة. إن مسلا اادا ل و حت قيادل  ئيا املجلا:ولتحقيق ذلك، فإن 
 

في ذلك امليزانيات الس و ة للكركة ويكر  ع    ❖ الرئيسية للكركة  ما  يقوم  اعتماد ا خطط االستإلا يسية واألهدا  

  طبيقها؛ 

 مقسام الكركة؛وضع مسموعة من قي  الكركة يت  نكرها في كافة  ❖

 وضع ومراقبة ن ام إدا ل مخاطر يت  من خاللو  قيي  املخاطر وإدا توا ومراقبتوا بككل مستمر؛   ❖

 ا  رص ع   وجود هيكل إدا ل م اسك  كغلو مشخاص يتمتعون  املها ات وا خبإلات املطلوبة ادا ل الكركة؛  ❖

 سالمة عملية اافصاح التي  ت  من خاللو؛ا  رص ع   مصداقية ن ام التقر ر املالي وا  سا ات في الكركة و  ❖

 ا  رص ع   حماية مصا ح حملة الوثائق في جميع األوقات؛  ❖

 ا  رص ع   االمتثال لاللتزامات التكريعية والت  يمية املعمول بوا؛ ❖

 مراجعة واعتماد الهياكل الت  يمية والوظي ية للكركة ع   مساس م ت  ؛ ❖

 واملسائلة ع   جميع املستو ات في الكركة؛  حديد و   ي  نطاقات واض ة للمسئولية ❖

 العامليةشركة  إدارة مجلس

 االستثما   ج ة الت  ي ية اللج ة املراجعة  ج ة التإلشيحات و املكافآت  ج ة املخاطر  ج ة اافصاح  ج ة
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ضمان ك اءل معضاء مسلا اادا ل واادا ل العليا ملما سة مهام وظائ ه  ومن لديو  فه  واضح لوظائ ه  في حوكمة   ❖

 الكركة ومن له  القد ل ع   مما سة محكام مستقلة وفعالة بكأن معمال الكركة؛ 

 من قبل اادا ل العليا؛ ضمان وجود إشرا  م اسك ع   منكطة الكركة  ❖

الرقا ية األخرى ع   ضوء   ❖ للعمل امل سز من قبل املراقبين الداخليين والقانونيين إضافة للجهات  ال عال  االستخدام 

 مساهماتو  الهامة في ا  وكمة ال عالة للكركة؛ 

 واملراقبة الداخلية؛  التأكد من من سياسات ومما سات املكافآت مطا قة للقي  األخالقية، األهدا ، االستإلا يسية  ❖

 القيام  إدا ل و   ي  الكركة  طر قة  تميز  الك افية؛ ❖

 ا   اظ ع   ال ه  الالزم للهيكل التكغي ي للكركة؛ ❖

 املوازنة  ين احتياجات املساهمين والعمالء؛ ❖

 اعتمد مسلا اادا ل الت و    الصالحيات للعضو امل تدب ودليل  جان مسلا اادا ل.

 

 وامل اسبة املالءمة مدى 3. 2

 جدير ن  الثقة و تمتعون  النزاهة واألهلية واملعرفة 
ً
يتعين من يكون معضاء مسلا اادا ل و جان املجلا واادا ل العليا مشخاصا

ودي  السعالب ك املركزي  وا خبإلل للقيام  واجبات م اصبو  و تعين علئو  االمتثال لكافة األن مة واللوائح والتعامي  التي  صد  عن  

 في جميع األوقات.

  أي جر مة   يتعين من يتمتع كبا  املساهمين  حسن السيإلل والسلوك واملالءل املالية
ً
و تعين من ال يكون مي من كبا  املساهمين مدانا

 دولة مخرى.   تعلق  ا  كاب مي فعل ي طوي ع   خيانة األمانة مو مخال ة األن مة املعمول بوا في اململكة العربية السعودية مو في مي 

 ملتطلبات  
ً
التعيين في امل اصك القيادية  يتعين من  ت  جميع تعيي ات امل اصك العليا  ما فئوا معضاء مسلا إدا ل الكركة و جانو وفقا

 . السعودي الب ك املركزي في املؤسسات ا خاضعة اشرا  

عاييإل وإجراءات  سمية وصا مة ملراقبة و قيي  مدى  التي  تبعها الكركة من  حتوي ع   مالتإلشيحات واملكافآت  يتعين ع   سياسة  

  
ً
 شركات  حوكمة   الئحة   ملتطلباتمالءمة معضاء مسلا اادا ل ومعضاء  جان املجلا ومعضاء اادا ل العليا بككل مستمر وفقا

والهيئات املع ية ع   ال و   أية معلومات مو ظرو  قد  كون السعودي  الب ك املركزي  ، وإخطا   الكركات  حوكمة  ولوائح  التأمين 

من  ا  خ العل   تلك املعلومات مو من  ا  خ حصول   عمل  ميام   5ت  خمسة  خالل  األشخاصذات صلة  تقيي  مدى مالءمة مولئك  

 مي تغييإل. 

 

 االستقاللية  4. 2

وذلك، ع   سبيل املثال، من خالل ال صل   الكركةيتعين ع   هيكل حوكمة الكركة من يدع  االستقاللية في ص اعة القرا  في  

 الواضح للواجبات  ين املجلا واادا ل، و حسين استقاللية م اصك الرقا ة ومراقبة مخاطر  ضا ب املصا ح. 

ا خا األطرا   خدمات  من  من  ست يد  املجلا  ع    ا  وكمة  يتعين  هيكل  وفعالية  ك اية  ع    التأكيد  لتقدي   املستقلين   جيين 

 وإجراءات الكركة واملجاالت ال  ية األخرى التي ي تقد املجلا فئوا للخبإلل امل اسبة ذات الصلة. 

 

 السر ة 5. 2

سر ة    ا  صول علئوا   يح ر ع   معضاء املجلا و جانو ومعضاء اادا ل العليا الككف للمساهمين مو للجمهو  عن مي معلومات

ت استث اء ما يت  اافصاح ع و خالل ا جمعية العامة ، و سك علئو  عدم استخدام    مث اء مدائو  لواجباتو  الوظي ية مو كسزء منوا

 ه ه املعلومات ملصل تو  ا خاصة و حقيق مكاسك شخصية. 
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 املجلس  وأعضاء اإلدارة  مجلس دور  .3

وبما يتماش ى   ،الكركة  طر قة تعمل ع   نساح الكركة ملصل ة مساهمئوا ككل  شؤون يتمثل دو  مسلا اادا ل في    ي  و وجيو  

مع عقد  أسيا الكركة / ال  ام األساس ي للكركة، املتطلبات الت  يمية والقوانين واللوائح. يسك من يراعي مسلا اادا ل الصدق 

  واجبا و و عاية مصل ة الكركة ومساهمئوا.   واألمانة والوالء ع د القيام

يتمتع مسلا اادا ل  مسمل املسئولية ادا ل الكركة. ويكمل ذلك ااشرا  والرقا ة املطلقة ع   عمليات الكركة وك ا مسئولية  

   -ضمان من ه الك:
 

 فر ق إدا ي مؤهل و تميز  ا  كمة.   ❖

 إجراءات  خطيط فعالة وم اسبة.   ❖

 ن ام م اسك للرقا ة الداخلية.   ❖

 .  امل اسبية السجالت فئوا  ما م اسبة سجالت ❖

 االمتثال لاللتزامات الت  يمية وال  امية املعمول بوا.   ❖

 معلومات إدا  ة م اسبة ال خاذ قرا ات مبنية ع   املعرفة.   ❖

 ن ام متكامل من مبادئ األعمال.   ❖

 إجراءات م اسبة ملراقبة سيإل العمل لتحقيق األهدا  وا خطط االستإلا يسية.   ❖
 

 يتسل  مسلا اادا ل  قا  ر و وصيات من وقت آلخر حول مي مسائل يراها هامة للكركة. 
 

 عالول ع   ذلك، يلتزم املجلا  ضمان ما ي ي:

ها ع   نحو يمكنو  من مما سة حقوقه  من املساهمين قد حصلوا ع   معلومات شاملة وكافية ودقيقة وفي مواعيد ❖

 بككل فعال وا  رص ع    لقي املساهمين ملعاملة متكافئة وم ص ة؛

 من املساهمين  إمكانو  االطالع ع   محاضر  ا جمعية العامة  وعقد  أسيا الكركة وال  ام األساس ى ع د الطلك؛  ❖

م ت   تمن و م املجلا واادا ل العليا بككل دو ي  من املساهمين قد حصلوا ع   ال رصة ا داء آ ائو  ومخاوفه  مما ❖

 خالل ا جمعية العامة ع   سبيل املثال ؛ 

في  ❖ كمساهمين  دو ه   مما سة  ع    تشجيعه   يت   املؤسسين  غيإل  واملساهمين  مقلية  ال ين  ككلون  املساهمين  من 

 الكركة. 
 

ع     يسك  اادا ل.  اللج ة ومسلا  وااعداد الجتماعات  للقيام  التزاماتو   كاف   اادا ل  خصيص وقت  معضاء مسلا  ع    يسك 

يسك ع   عضو مسلا اادا ل كما  معضاء مسلا اادا ل من  ستمروا في  طو ر خبإلتو  ومعرفتو   أنكطة ومسال عمل الكركة.  

  و نحو املجلا من يتقدم  استقالتو من املجلا. ال ى ال يكون قادً ا ع   القيام  واجبا

 

 ا  صر ة ملجلا اادا ل  املسائل 1. 3

وفقا ملتطلبات ا  وكمة ال عالة للكركة، ه اك عدد من املسائل التي يتوجك ا خاذ قرا ات بكأنوا من قبل مسلا اادا ل ككل.  

   -ه ه املسائل  تمثل في التالي:

 

 واادا ل  االستإلا يسية ❖

   .املسئولية عن إدا ل الكركة بككل شامل وااشرا  ع   اادا ل العليا 

  االستإلا يسية ا خطط وصياغة األهدا  وضع ذلك في للكركة،  ما االستإلا يجي اا شاد  قدي. 

  الرئيسية واملعامالت االستإلا يسية ا خطط   طبيق ع   ااشرا. 

  التقا  ر من  جانو واملراجعين الداخليين وا خا جيين ع د  داية كل عام. وضع جدول زمني محدد الستالم 
   .اعتماد األهدا  طو لة املدى للكركة واالستإلا يسية التسا  ة 
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 .اعتماد امليزانيات الس و ة للتكغيل واملصروفات الرمسمالية ومي تغيإلات جوهر ة فئوا 
 ، خطط األعمال وامليزانيات وضمان من مي إجراءات  ص يحية    مراجعة األداء ع   ضوء استإلا يسية الكركة، األهدا

 ضرو  ة قد    ا خاذها. 
 .اعتماد مي  وسعة ألنكطة الكركة في معمال مو م اطق جغرافية جديدل 
  .اعتماد مي قرا  لوقف تكغيل كل مو مي مجزاء جوهر ة في معمال الكركة 
 ا بككل دو ي م ت  . اعتماد السياسات وااجراءات الرئيسية ومراجعتوا و حديثو 

 

 الهيكلة و مس املال   ❖

   . اعتماد التغييإلات املتعلقة بويكلة  مسمال الكركة  ما في ذلك  خ ي   مس املال، إصدا  األسه ، إعادل شراء األسه 

  .اعتماد التغييإلات الرئيسية في هيكلة الكركة 

 .اعتماد التغييإلات في إدا ل الكركة وهيكلة الرقا ة 

  تعاوني  أمين  ككركة"  وضعها مو الكركةاعتماد مي تغييإلات في إد اج ." 

 

 التقا  ر املالية والرقا ة  ❖

 ا  رص ع   مصداقية ن ام التقر ر املالي وا  سا ات في الكركة وسالمة عملية اافصاح التي  ت  من خاللو؛ 

  املعمول بوا. اعتماد التقا  ر املطلوبة  ما يتماش ى مع األن مة واللوائح 

   .اعتماد التقا  ر وا  سا ات األولية والس و ة 

 .اعتماد سياسة  وزيع األ باح 

   .التوصية  توزيعات األ باح 

   .اعتماد مي تغيإلات هامة في السياسات واملما سات امل اسبية 

  .اعتماد سياسات ا خز  ة 

  

 الرقا ة الداخلية  ❖

 رص ع   ك ايتو وفعاليتو؛وضع ومراقبة ن ام الرقا ة الداخلية للكركة وا   

   وضع ومراقبة ن ام إدا ل املخاطر يت  من خاللو  قيي  املخاطر وإدا توا ومراقبتوا بككل مستمر؛ 

 :ضمان وجود ن ام فعال للرقا ة الداخلية وإدا ل املخاطر  ما  كمل- 

 استإلا يسيتوا ومهدافها، استالم  قا  ر ومراجعة فعالية إجراءات املخاطر والرقا ة للكركة  ما يك ل دع   -

 القيام  املراجعة الس و ة لك اية ااجراءات لتقيي  ن ام الرقا ة، و  -

 اعتماد  يان م اسك اد اجو في التقر ر الس وي. -

 

  العقود ❖

   / اللج ة اعتماد املكا يع الرمسمالية الرئيسية، االستثما ات مو العقود  الز ادل ع   املبلغ امل وض  و العضو امل تدب

 الت  ي ية. 

  .اعتماد التسليف مو ااقراض من قبل الكركة خا ج سياسة ا خز  ة للكركة 
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 اافصاح والك افية والتواصل   ❖

 يلتزم املجلا  ما ي ي:

  مية محداث جوهر ة  تعلق امل اسبة عن  املواعيد  في  امل اسك  الك افية واافصاح  ضمان وجود مستوى م اسك من 

 للكركة ومدائوا ومخاطرها وإدا ل املخاطر وحوكمة الكركة؛ الوضع املالي 

  وضع سياسات وإجراءات إفصاح  سمية مكتوبة  حدد، كحد مدنى، نوع املعلومات التي يتعين اافصاح عنوا، وسائل

امل عن   مواعيد  وانت ام  والدقة  ا جودل   لضمان   ا باعها  الواجك  وااجراءات  مواعيدها،  و وا رعلومات  اافصاح 

  وذلك اافصاح،
ً
 واللوائح؛ األن مة علئوا   ص  التي  للمتطلبات وفقا

  .اعتماد القرا ات واملست دات املتعلقة التي يتوجك  قديمها للمساهمين في ا جمعية العامة 

  امل كرات ونكرل ااد اج.  التعامي اعتماد كافة ، 

 را ات بكأنوا. اعتماد النكر الص  ي املتعلق  املسائل التي يتخ  املجلا ق 

  عن وضع الكركة ومدائوا ت قر ر مسلا اادا ل والبيانات 
ً
 وموضوعيا

ً
 شامال

ً
 زو د ا جمعية العامة  تقر ر يحتوي  قييما

املالية الس و ة ، بككل س وي. يتعين ع    قر ر مسلا اادا ل من  غطي، كحد مدنى، كافة االشتإلاطات امل صوص علئوا 

د اج لدى هيئة السوق املالية والئحة ا  وكمة لدى هيئة السوق املالية والئحة حوكمة   موجك قواعد التسجيل واا 

 ؛الب ك املركزي السعوديشركات التامين لدى 

 .عنوا في مواعيدها امل ددل 
ً
 ا  رص ع    قدي  جميع املعلومات التي يكون املجلا مسؤوال

 

 عضو ة املجلا والتعيي ات  ❖

  .اعتماد التغييإلات في الهيكلة، حج  وتككيل مسلا اادا ل، است ادا ع   التوصيات من  ج ة التإلشيحات واملكافآت 

 .ضمان وجود خطة تعاقك م اسبة ملجلا اادا ل واادا ل العليا بعد التوصيات من  ج ة التإلشيحات واملكافآت 

 حات واملكافآت.التعيي ات في مسلا اادا ل بعد التوصية من  ج ة التإلشي 

   .اختيا   ئيا مسلا اادا ل وعضو مسلا اادا ل امل تدب 

   .عضو ة و ئاسة  جان مسلا اادا ل 

   لدى الكركات  حوكمة  الئحة  مع  يتطا ق  ت ما  املجلا  في عضو ة  السعودي  االستمرا   املركزي  وعقد  أسيا الب ك 

 مة . الكركة / ال  ام األساس ي وموافقة املساهمين في ا جمعية العا

  االستمرا  في عضو ة مسلا اادا ل ألي عضو في مي وقت،  ما  كمل اايقا  املؤقت مو إنواء ا خدمة ألي عضو    ي ي

 كموظف  الكركة،  ما يخضع للقانون وعقود تكغيله . 

  .تعيين مو استبعاد ممين سر الكركة طوال فتإلل  واجد مسلا اادا ل 

   ا  سابي املراقك  مو استبعاد  تعيين  إعادل  التوصية من  ج ة  و تعيين،  بعد  للموافقة علئوا،  للمساهمين   ت   قديمها 

 املراجعة. 

  .التعيي ات في مسالا إدا ل مي شركات  ابعة 

  التعيي ات في اادا ل العليا وا  رص ع   امتالك الكركة  خطة تعاقك م اسبة له ه امل اصك؛ 

   وتغييإل م اسبة  اختيا   استبدال  لسياسة  الكركة  امتالك  األمر ، وضمان  لزم  تإذا  الرئيسية  امل اصك  في  الت  ي يين 

 الستبداله   أشخاص م اسبين ممن يتمتعون  املها ات واألهلية الالزمة لكغل  لك امل اصك؛

   ممانعة عدم  مراعال  السعوديمع  املركزي  من  الب ك  املجلا  اختيا   ئيا  املجلا  ع    يتعين  غيإل  ،  األعضاء   ين 

 الت  ي يين  في مسلا اادا ل ؛ 

 املجلا مصوات معضاء بغالبية امل تخك  ئيسو إقالة اادا ل ملجلا يمكن. 

 لرئيا املجلا؛ 
ً
 يسوز للمسلا اختيا  عضو مسلا غيإل    ي ى  ليكون نائبا

  مسؤوليا و؛يخول املجلا  ئيا املجلا  تإل يك منكطتو و م حو الصالحيات الالزمة للوفاء  

   مع مسئوليا و  ولن  تداخل  امل تدب,  العضو  م صك  مثل  الكركة،  في  م صك    ي ي  املجلا  أي  يتمتع  ئيا  لن 

 مسئوليات العضو امل تدب.  
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 للكركة كرئيًسا عملو بعد واحد  عام خالل في امل تدب العضو م صك يتول  من  املجلا لرئيا يمكن ال. 

 بكرط األخرى  ا جان  مى في عضًوا يكون  من  املراجعة ولكن يمك و  ج ة في عضًوا لاادا   مسلا   ئيا يكون  من  يمكن ال 

 . ج ة ألى  ئيًسا يكون  مال

 

 املكافآت   ❖

 وضع سياسة التعو   واملكافآت؛ 

   .حديد سياسة املكافآت ألعضاء مسلا اادا ل، معضاء  جان املجلا، ممين سر الكركة وكبا  الت  ي يين اآلخر ن  

   ال يمكن تعديل مكافآت معضاء املجلا إال من خالل جمعية عامة غيإل عادية؛ إذا لزم األمر, بعد تعديل ال  ام األساس ى

 للكركة

 ما يخضع لعقد  أسيا الكركة / ال  ام األساس ي وموافقة املساهمين   حديد مكافآت ومتعاب معضاء مسلا اادا ل  ،

 تال يكون من حق معضاء املجلا التدخل في مي قرا ات  تعلق  مكافأتو  .  
ً
 في اجتماع ا جمعية العامة، متى ما كان م اسبا

 في ا خطط ا  الية مع وجوب  قديمها الرئيسية  التغييإلات  التح يز  األسه  مو  العامة    قدي  خطة  ملوافقة ا جمعية 

 للمساهمين. 

 

 الت و    الصالحيات  ❖

  .اعتماد  وزيع املسئوليات  ين  ئيا مسلا اادا ل وعضو مسلا اادا ل امل تدب 

  .اعتماد حدود الصالحيات امل وض بوا لعضو مسلا اادا ل امل تدب 

   .اعتماد مهام  جان مسلا اادا ل 

  .استالم التقا  ر من  جان املجلا حول منكطتوا 

 

 املسائل املتعلقة  حوكمة الكركة   ❖

 مراجعة مسمل  ر يبات حوكمة الكركة؛ 

   .مراجعة س و ة  سمية وصا مة ألدائو، ومداء  جان املجلا ومعضاء مسلا اادا ل 

  .للوائح املعمول بوا 
ً
  حديد استقاللية معضاء مسلا اادا ل وفقا

  ازن املصا ح  ين املساهمين، املوظ ين، العمالء واملجتمع. د اسة  و 

  .استالم ود اسة التقا  ر حول وجهات ن ر مساهمي الكركة 

 رو ج معاييإل مع     وكمة الكركة وا  رص ع   االمتثال لألن مة واللوائح املعمول بوا في جميع األوقات؛  

 لعالية. التإلو ج لثقافة ا  وكمة ا جيدل واملعاييإل األخالقية ا 

 

 السياسات وإدا ل  ضا ب املصا ح  ❖

  عن الكركة  اافصاح  والتزام  املتعلقة  واألن مة  الكركة  القوانين  التزام  لضمان  وااجراءات  السياسات  اعتماد 

 املعلومات ا جوهر ة للمساهمين، ا جهات الرقا ية وا جهات املتعلقة األخرى. 

  جة مي حاالت ممك ة لتعا ض املصا ح من معضاء مسلا اادا ل، إعداد سياسة مكتوبة      تعا ض املصا ح ومعا

من   ال ا ج  التعس ي  والتصر   ومرافقها  الكركة  مصول  استخدام  إساءل  ذلك  واملساهمين.  كمل  الت  ي ية  اادا ل 

 التعامالت مع األطرا  ذات العالقة.  

 رل، ألعضاء مسلا اادا ل واادا ل  الضوا ط لضمان عدم وجود مي مصل ة، سواء كانت مباشرل مم غيإل مباش  وضع

 التخو ل من ا جمعية العامة، ع   من ُيسدد ذلك  مسبق   و  العليا في معمال الكركة وعقودها، دون ا  صول ع   

في حال كان العضو صاحك مفضل   ،العامة  العطاءاتعام.  ستثنى من ذلك األنكطة التى يت  إجراؤها من خالل    كل 

 : ي ي ما الضوا ط ه ه وتكمل عطاء 
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التزام معضاء مسلا اادا ل واادا ل العليا  إ الغ املجلا عن مي مصل ة شخصية قد  كون لديو  في األعمال  -

والعقود التي م رمتوا الكركة. يسك قيد ااخطا  في محضر اجتماع املجلا. ولن يحق ألعضاء املجلا ال ين 

تصو ت في ا جمعية العامة وال  لديو  مصل ة شخصية في معمال  سا  ة مو عقود محددل  خص الكركة ال

 في اجتماع املجلا، ع   القرا  ال ي سيت  ا خاذه فيما يتعلق  مصا  ه  الشخصية.  

تمثل  - التأمين  مزود  خدمات  مي  في  مصل ة  يملكون  ال ين  العليا  واادا ل  اادا ل  مسلا  معضاء  التزام 

 عن مص
ً
ل تو  في الكركة املتعلقة  التأمين، في الوسطاء والوكالء، وما إل  ذلك   اافصاح للمسلا كتا يا

مقرب فرصة ممك ة، و تعين علئو  عدم تشجيع مو استد اج التعامالت مع الكركة التي لديو  مصل ة فئوا،  

و تعين علئو  االمت اع عن التصو ت في ا خاذ القرا ات املتعلقة  التعامالت مع الكركة التي لديو  مصل ة  

 فئوا.

ا  صول ع      ودون   اادا ل  مسلا  عل   دون   العليا،  اادا ل  مو  اادا ل  مسلا  معضاء   من  عضو  ألي  يسوز   ال -

،   سديده  يت   العامة  ا جمعية   من  مسبق    و  
ً
  منكطة   ي افا  من  امل تمل  من   نكاط  مي   في  املكا كة   س و ا

  ذو   العضو  يمت ع  من   يسك  كما.   الكركة    زاولها  التي   األنكطة  فروع  من  فرع  مي  في  األعمال  مزاولة  مو  الكركة،

 وا جمعية  اادا ل  مسلا  اجتماعات  من  كل   ف   القرا ات  ه ه   مثل  ع    التصو ت  عن  امل افسة  املصل ة

 .العامة

إخطا  ا جمعية العامة، ع د انعقادها،  األنكطة والعقود التي قد يكون لعضو مسلا اادا ل و/مو اادا ل   -

عين إ فاق  قر ر خاص    إعداده من قبل مراجعي العليا مصا ح شخصية وبيان مقدا   لك املصل ة، و ت

 ا  سا ات ا خا جيين للكركة مع ذلك ااخطا .

لعضو   - يكون  الصلة  التأمين  ذات  مي شركة  مع  األعمال  انعقادها،  سميع  ع د  العامة،  ا جمعية  إخطا  

ق من  إعداده  خاص     إ فاق  قر ر  و تعين  فئوا،  مصل ة  العليا  اادا ل  مو  اادا ل  مراجعي  مسلا  بل 

 ا  سا ات ا خا جيين للكركة مع ذلك ااخطا .

 زو د ا جمعية العامة  ت اصيل عقود التأمين التي يكون ألعضاء مسلا اادا ل مو اادا ل العليا مو ألطرا    -

 ذات صلة بو  مصل ة فئوا،  ما في ذلك نوع األعمال وحجمها وا خسائر املر بطة بوا، إن وجدت.

من مى من األصول     ، ا اادا ل استغالل مو ااست ادل, بككل مباشر مو غيإل مباشريح ر ع   معضاء مسل -

ا خاصة  الكركة واملعلومات مو فرص االستثما  والتى يت   قديمها إل  الكركة مو إل  العضو  ص تو عضًوا  

التى   وى الكركة  مو  التى  كون من ضمن منكطة الكركة  في مسلا اادا ل.  كمل ذلك فرص ااستثما  

اادا ل مسلا  إل  عضو  ا   ر  ه ا  يمتد  منوا.  مجل  ااست ادل  من  استقال  غيإل    ،ال ى  مو  مباشر  بككل 

 استغالل فرص ااستثما  التى   وى الكركة استخدامها والتى عرفها مث اء عضو تو في مسلا اادا ل.   ،مباشر

ال يسك ع   مى عضو في مسلا اادا ل مو اادا ل العليا من يقبل مى هدايا من مى شخص دخل في معامالت   -

 ة قبول مى من ه ه الهدايا فإن ذلك سو  يؤدى إل  الدخول ف   ضا ب املصا ح. سا  ة مع الكركة، وف  حال
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  املكا يع املكتإلكة 

   ،عمليات الكركات الكقيقة واملكا يع املكتإلكة يحكمها في العادل محكام ا  اقيات املساهمين و/مو املكا يع املكتإلكة

للكركة   اادا ل  مسلا  صالحيات  شروطها  تكمل  للكركة    ،امل اصةوالتي  األعمال  خطط  واعتماد  ايساد  وااجراء 

 . امل اصة

   تال يتو  والرجوع ملجلا اادا ل وال ي يمكن من يت    ال ق    حق حتوي عادل ع   صالحية    امل اصةا  اقيات شركات

في مي قرا ات معمال و/مو مسائل    امل اصةالرجوع إليو متى ما ل  يت ق املدير الت  ي ي املعين مع مسلا إدا ل شركة  

 مبدئية  تعلق بكئون    يمية.  

 تإلكة مو مع شركة شقيقة من دون املوافقة املسبقة من مسلا اادا ل. ال يسوز الدخول في مي ا  اقيات مكا يع مك 

 

 مسائل مخرى   ❖

   .اعتماد تعيين املستكا  ن الرئيسيين للكركة 

   .اعتماد خطة استمرا  ة األعمال للكركة 

   .التقاض ي، الدفاع وتسو ة الدعاوى التي تعتبإل جوهر ة ملصا ح الكركة 

    وتعو واملسئولين  اادا ل  مسلا  معضاء  مسئوليات  للكركة،  ما  كمل  أمين  التأمين  مستو ات  مسمل  اعتماد 

 معضاء مسلا اادا ل. 

  .التغييإلات الرئيسية في  ر يبات إدا ل األموال 

  مراقبة مداء الكركة مقا ل مهدا  األداء التي يضعها املجلا.ااشرا  ع   اادا ل العليا و 

 .ا  رص ع   حماية مصا ح حملة الوثائق في جميع األوقات 

 

 املسائل التي ليست حصر ة ملجلا اادا ل  2. 3

  املسللللائل التي ليسلللل و   املسللللائل التي يراها مسلا اادا ل م اسللللبة للت و   فئوا مبي ة في مهام  جان مسلا اادا ل.
ً
ت محددل حصللللر ا

ملجلا اادا ل يت  الت و   فئوا لرئيا مسلا اادا ل والعضلللللللللللللو امل تدب توال ي  دو ه يمك و الت و    مسلللللللللللللائل معي ة في إطا  

 صالحيا و ألي معضاء آخر ن من اللج ة الت  ي ية .

 

 الصالحيات امل وض بوا   ❖

  ا  دود مدناه  اعتماد  
ً
املكا يع ال ردية مو مباد ات األعمال ت ما  كمل مي مسموعة من املكا يع /  فوض مسلا اادا ل  حديدا

 املباد ات : 
 

 جدول الصالحيات امل وض بوا
 

 املطلوبة  الصالحية املبادرة  / املشروع مصروفات

 اادا ل  مسلا قبل  من واعتمادها م اقكتوا يسك مليون   ال سعودي تمو ما  عادلها  أي عملة مخرى   6من  مكثإل 

  واعتمادها الت  ي ية اللج ة مع م اقكتوا  ت  مليون   ال سعودي   6مليون   ال سعودي و 3  ين
ً
  اعتمادا

ً
   ين مكتإلكا

 .املالي  واملدير امل تدب اادا ل  مسلا عضو

 1امل تدب  اادا ل  مسلا عضو مليون   ال سعودي   3من  مقل

 

  

 
     حديد الصالحيات مدنى ه ا املستوى في جداول   و   الصالحيات للكركة. 1
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 املسائل التي  تطلك موافقة املساهمين   3. 3

بع  املسائل األساسية املتعلقة  أنكطة الكركة  قع خا ج إطا  صالحيات مسلا اادا ل. و تطلك ه ه مسائل موافقة مساهمي 

 -املسائل:الكركة علئوا. ه الك م بعة مصاد  لتلك 

 ن ام الكركات.  ❖
 قواعد التسجيل وااد اج الصاد ل عن هيئة السوق املالية.   ❖

 الئحة حوكمة الكركات الصاد ل عن هيئة السوق املالية.  ❖

 .  الب ك املركزي السعودي الئحة حوكمة شركات التأمين الصاد ل عن  ❖

 عقد  أسيا الكركة / ال  ام األساس ي.   ❖

 

  -ليا من املمكن عرض قائمة طو لة للمسائل التي  تطلك موافقة املساهمين علئوا، مال من األمثلة لها تكمل:

 التغييإلات في ال  ام األساس ي للكركة.  ❖

 س ة .  99مدل / فتإلل الكركة ت محددل  ل  ❖

 مكافآت وتعو ضات معضاء مسلا اادا ل.   ❖

 راقبين ا خا جيين و حديد متعابو .  تعيين امل ❖

 التغييإلات في  مس مال الكركة.   ❖

  ص ية الكركة قبل انتواء مدتوا.   ❖

 اعتماد  وزيعات األ باح.   ❖

 اعتماد البيانات املالية و قر ر مسلا اادا ل.  ❖

 التعامالت  ين الكركة ومعضاء مسلا اادا ل.   ❖
 

 عن إخطا  
ً
 معضاء مسلا اادا ل  ا  اجة إل  موافقة املساهمين.يكون ممين سر الكركة مسئوال

 

 اجتماعات مسلا اادا ل  4. 3

اادا ل   في  لك    4 عقد مسلا  يت   في كل  بع س ة.  األقل   ع   
ً
 واحدا

ً
اجتماعا من  عقد  الس ة شر طة  في  األقل  اجتماعات ع   

العمليات ومراجعتو مقا ل ا خطة. كما يت   قدي  البيانات املالية املؤقتة  االجتماعات وضع االستإلا يسية و فع  قر ر بكأن مداء  

 والس و ة ملجلا اادا ل واعتمادها من قبل املجلا. 

   
ً
يسك عقد اجتماع مسلا اادا ل فو  دعول  ئيا املجلا مو  طلك من اث ين من معضائو.يمكن عقد ه ه االجتماعات إما وجها

لألعضاء في مكان االجتماع مو من خالل االجتماع الها  ي تعن بعد  حيث يمكن لألعضاء املكا كة   لوجو من خالل التواجد ال ع ي

التحدث وسماع   قاد  ن ع    في االجتماع  ا  اضر ن  يكون جميع األشخاص  من  الها  ي شر طة  اال صال  في االجتماع من خالل 

تماع من خالل اال صال الها  ي ع   منو حاضر بككل شخص ي  بعضه  البع  مث اء االجتماع. ويعتبإل الشخص ال ي  كا ك في االج

 في االجتماع وبالتالي يت  احتسا و ضمن ال صاب و كون من حقو التصو ت في االجتماع.

ما ل  يت  اال  اق ع   خال  ذلك، فإن إخطا   حديد مكان انعقاد كل اجتماع، و ا  خو ووقتو مع جدول معمال االجتماع  الب ود  

 اقكتوا يت   وفيإله لكل عضو من معضاء مسلا اادا ل ومي شخص آخر مطلوب حضو ه االجتماع، وذلك في موعد ال  التي  ت  م

يتساوز عكرل ميام عمل من  ا  خ االجتماع. كما يت  إ سال املست دات املساندل ألعضاء مسلا اادا ل ولألشخاص اآلخر ن ال ين  

  ،
ً
. يسك من يقوم  يطلك حضو ه  لالجتماع متى ما كان م اسبا

ً
ميام عمل متى ما كان م اسك عمليا قبل موعد االجتماع بعكرل 

مسلا اادا ل  املوافقة ع   جدول األعمال  مسرد انعقاد اجتماع املجلا. يمكن ألى عضو من  عتإلض ع   مى ش ئ في جدول األعمال 

   ود إضافية  جدول األعمال.و سك تسجيل ذلك في محاضر ااجتماع. ي تإلض ع   معضاء مسلا اادا ل اقتإلاح 

 

يكون عدد   من  قبل ممثلئو ، ع    مو من   
ً
ثلثا األعضاء شخصيا األقل  ل  يحضره ع    ما   

ً
قانونيا اادا ل  اجتماع مسلا  ال  عتبإل 

زل  لك معضاء. يت  ا خاذ قرا ات مسلا اادا ل  ااجماع. في حالة عدم اال  اق  ت  إجا 4األعضاء ا  ضو  في االجتماع ال يقل عن 
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ً
القرا ات ع   األقل من قبل ثلثي مصوات األغلبية لألعضاء ا  ضو  مو املمثلين في االجتماع. عضو مسلا اادا ل ال ي ي ل معا ضا

في   نتائج التصو ت  يتعين قيد  ملقتإلح ما بعد التصو ت يمك و من يطلك  دو ن معا ضتو في محضر االجتماع. في جميع األحوال، 

 محاضر االجتماعات.

 ااضافة إل  القرا ات التي  صد  في اجتماعات املجلا، ع دما  طرم مسائل عاجلة في ال تإلل الواقعة  ين اجتماعات املجلا ، يمكن  

إصدا  قرا ات مسلا اادا ل  قرا  كتابي يت  تعميمو لكافة معضاء مسلا اادا ل واعتماده عبإل البإليد االكتإلوني و/مو  التوقيع 

عقد اجتماع مل اقكة القرا . في ه ه ا  الة، يتعين تعليق القرا  و قديمو   -كتا ة    –محد معضاء مسلا اادا ل    عليو، ما ل  يطلك

للمسلا في االجتماع القادم ال ي ي عقد. و كون له ه القرا ات الكتا ية التي    اعتمادها من خالل تعميمها ع   معضاء مسلا 

 ا  ال ي  ت  إجاز و في اجتماع مسلا اادا ل.  اادا ل ن ا قول ال  اذ مثلها كمثل القر 

يتعين إعداد محاضر اجتماعات مسلا اادا ل وتعميمها في ا  ال ع   معضاء مسلا اادا ل. و تعين  قدي  كل محضر لالجتماع  

   ح  و كسجل.التالي ملجلا اادا ل، وبما يخضع للموافقة الرسمية، يت   وقيعو من قبل  ئيا مسلا اادا ل وممين السر و ت

 عقد معضاء املجلا غيإل الت  ي يين اجتماعات مغلقة، دون حضو   ئيا املجلا ومعضاء اادا ل، وذلك مرل واحدل ع   األقل  

في كل عام, لتقيي  مداء  ئيا املجلا واادا ل العليا. و مكن دعول املوظ ين العاملين في وظائف الرقا ة   ضو  ه ه االجتماعات، 

 ك األعضاء غيإل الت  ي يين ال ين  عقدون االجتماع.  اًء ع   طل

جميع السجالت واملست دات التي  ت  م اقكتوا خالل االجتماع و/مو  ت  ااشا ل إلئوا في امل ضر يتعين إ فاقها  محضر االجتماع 

 امل كو . عالول ع   ذلك، يتعين من  تضمن محاضر االجتماعات املعلومات التالية ع   األقل:
 

   اضر ن في االجتماع؛ا م.

 املواضيع واملسائل التي  مت م اقكتوا؛ ب.

 الب ود التي  مت مداولتوا وم اقكتوا؛ ج. 

 عملية التصو ت واالعتإلاضات واالمت اع عن التصو ت  ما في ذلك ذكر األسباب إن وجدت؛ و د. 

 ا ل. القرا ات التي    ا خاذها والتح  ات من جانك مي عضو من معضاء مسلا ااد هل.
 

 ت
ً
  ع   15تسللللل  نسللللخة من محضللللر اجتماع مسلا اادا ل لألطرا  املع يين وذوي العالقة خالل مدل مقصللللاها خمسللللة عكللللر يوما

 من يحدد من ه  األطرا  ال ين سيتسلمون ه ه النسخ في امل ضر. 

 ة في الكركة واملراجع الداخ ي وا خا جي، وع   مسلا اادا ل في  داية كل س ة  حديد إطا  زمني الستالم التقا  ر من اللجان املختل

كما عليو التأكد من من آلية إعداد واستالم وتسلي  التقا  ر والبيانات متوافقة مع اللوائح الداخلية للكركة.  ااضافة إل  ذلك، 

 فع   املجلا التأكد من من املعلومات الهامة  صل إل  املجلا في وقت مالئ  وإطا  زمني دقيق.  

ع شامل  يتعين  ع    قيي   يحتوي  االلكتإلوني،  املوقع  خالل  من  عليو  االطالع  يمكن  العامة  تقر ر،  ا جمعية  املجلا  زو د     

 وموضوعي ألداء الكركة، ع   مساس س وي ع   األقل، ع   من يتضمن ذلك التقر ر، من  ين ممو  مخرى، املعلومات التالية: 
 

 ل ال تإلل املالية السا قة؛ مراجعة  حليلية ألداء الكركة املالي خال .م

 القرا ات الرئيسية التي    ا خاذها ومثرها ع   مداء الكركة ووضعها؛  .ب

  قيي  استإلا يسية الكركة ووضعها املالي؛  . ج

 ك لك في مسلا إدا ل  لك الكركات؛  . د
ً
 مسماء مي شركات مساهمة يكون فئوا مي عضو مسلا إدا ل عضوا

 زجري مو عقوبة    فرضها ع   الكركة من قبل مي هيئة قضائية مو إشرافية مو    يمية؛مي عقوبة مو قيد  ..هل

مي عقوبة مو قيد زجري مو عقوبة    فرضها ع   مي عضو من معضاء مسلا اادا ل من قبل مي هيئة قضائية   . و

 مو إشرافية مو    يمية؛

  قيي  املخاطر امل تملة وكي ية إدا ل  لك املخاطر؛  .ز

 قعات األداء املستقبلية؛ و  . ح
 

 مية معلومات مخرى قد يكون لها مثر ع   وضع املساهمين والتصو ت. 
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   التد  ك  5. 3

 لتوضيح مدوا  ومسئوليات األعضاء وكي ية  
ً
 يسك من  قوم  الكركة  ت  ي  إعداد  رامج ألعضاء مسلا اادا ل املعي ين حديثا

 وهيئة السوق املالية ومى الب ك املركزي السعودي  ت واملتطلبات ا خاصة  إدا ل مسلا اادا ل والتزامات حوكمة الكركا

 متطلبات    يمية مخرى في املمكلة العربية السعودية و  طبق ع   الكركة. 

 يسك ع   الكركة تسهيل مكا كة معضاء مسلا اادا ل في البإلامج التد  بية املستمرل ع د طلك ذلك  واسطة عضو في 

 ع دما يرى مسلا اادا ل ان ه ا التد  ك سيكون لو مهمية كبيإلل ألعضاء املجلا.مسلا اادا ل مو 

 

 اإلدارة مجلس لجان . 4

 -يقوم مسلا اادا ل  إدا ل اللجان التالية التابعة لو:

 

  ج ة املراجعة   1. 4

 ج ة املراجعة مسئولة عن ااشرا  ع   ومراقبة  طبيق مبادئ إعداد التقا  ر املالية ون   الرقا ة الداخلية للكركة وضمان وجود  

 عالقة مع مراجعي حسا ات الكركة.  

 

 يبين املل ق تم  املهام الت صيلية للج ة املراجعة. 

 

  ج ة اافصاح   2. 4

امل تدب تالعضو امل تدب  واملدير املالي في ااي اء  مسئوليات املجلا للرقا ة ع   ص ة   تساعد  ج ة اافصاح عضو مسلا اادا ل

 واألطر الزم ية اللتزامات اافصاحات التي  ت  من قبل الكركة. 

 

 يبين املل ق تب  املهام الت صيلية للج ة اافصاح. 

 

 اللج ة الت  ي ية  3. 4

 دب لقرا ات التكغيل الرئيسية.تعتبإل اللج ة الت  ي ية ملتقى العضو امل ت

 

 يبين املل ق تج  املهام الت صيلية للج ة الت  ي ية. 

 

  ج ة االستثما    4. 4

تسللللللاعد  ج ة االسللللللتثما  مسلا اادا ل في إدا ل كافة ع اصللللللر سللللللياسللللللة االسللللللتثما  واالسللللللتإلا يسية ا خاصللللللة  الكللللللركة و وفيإل  ؤ ة  

  يسية واملخاطر.لتكغيل مح  ة استثما  الكركة في إطا  االستإلا

 

 يبين املل ق تد  املهام الت صيلية للج ة االستثما . 

 

  ج ة التإلشيحات واملكافآت  5. 4

 كون  ج ة التإلشللللللللليحات واملكافآت مسلللللللللئولة عن قيادل عملية التإلشللللللللليحات ملجلا اادا ل ومكافآت معضلللللللللاء مسلا اادا ل وإعداد 

الدع  للمسلا بكللللللللللأن مسللللللللللؤوليات املجلا املتعلقة  ضللللللللللمان املسللللللللللتوى   التوصلللللللللليات ملجلا اادا ل. كما سللللللللللتقوم اللج ة  تقدي 

 امل اسك من االستقاللية في املجلا و جان املجلا وك لك وضع سياسة التعو ضات واملكافآت ا خاصة  الكركة.

 

 يبين املل ق تهل  املهام الت صيلية للج ة التإلشيحات واملكافآت.
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  ج ة املخاطر 6. 4

املخاطر مسئولية ااشرا  والرقا ة ع    ر يبات إدا ل مخاطر الكركة وضمان من د جة قبول مخاطر الكركة م اسبة   تول   ج ة 

 ومتقيد بوا ومن املخاطر الرئيسية قد     حديدها وإدا توا.

 

 يبين املل ق تو  املهام الت صيلية للج ة املخاطر. 

 

 رئيس مجلس اإلدارة  دور  . 5

 عن:يكون  ئيا مسلا اادا  
ً
 -ل مسئوال

 

 االستإلا يسية   1. 5

 ااشرا  والرقا ة ع   استإلا يسية الكركة. 

 

 االجتماعات  2. 5

 يتإلمس اجتماعات مسلا اادا ل وا جمعية العامة.   ❖

 إدا ل مسلا اادا ل وضمان فعالية املجلا في كافة ا جوانك ملهامو،  ما  كمل انت ام وعدد مرات عقد االجتماعات. ❖

جدول   ❖ اجتماعات  وضع  و رمس  املجلا  معضاء  من  وغيإله  امل تدب  العضو  مع  اادا ل  التكاو   مسلا  اجتماعات  معمال 

 املجلا وااشرا  ع   عملية  زو د املجلا  املعلومات والتقا  ر. 

 ضمان من ه اك   و   م اسك للصالحيات من املجلا إل  اادا ل الت  ي ية.  ❖

امل ❖ ع    اادا ل  مسلا  معضاء  حصول  ا  الي ضمان  األداء  امل اسك،  ما  كمل  الوقت  في  والواض ة  الص يحة  علومات 

 للكركة، وذلك ملساعدل املجلا في ا خاذ القرا ات امل اسبة، املراقبة ال عالة وإعطاء الوصايا لتعز ز نساح الكركة. 

سلا اادا ل من يضمن من معضاء  إدا ل مسلا اادا ل للسماح  توفر وقت كافي مل اقكة املسائل املعقدل. كما من ع    ئيا م ❖

مسلا اادا ل تاألعضاء غيإل الت  ي يين ع   وجو التحديد  له  الوقت امل اسك لد اسة املسائل الهامة وا  صول ع   إجا ات  

 ألي مسئلة مو قضايا ذات اهتمام يمكن من  كون لديو  ومنو ال يكون له  مطر زم ية غيإل واقعية ال خاذ القرا ات. 

 املجلا ألنكطتو ع   نحو مسؤول دون مي  دخل ال داعي لو في األنكطة التكغيلية للكركة. ضمان مداء  ❖

 

 معضاء مسلا اادا ل   3. 5

 تسهيل املساهمة ال عالة لألعضاء غيإل الت  ي يين وتشجيع التعامل ال عال من كل معضاء مسلا اادا ل.   ❖

 ضمان العالقات الب اءل  ين معضاء مسلا اادا ل الت  ي يين وغيإل الت  ي يين.   ❖

 عقد اجتماعات مع معضاء مسلا اادا ل غيإل الت  ي يين من دون حضو  األعضاء الت  ي يين.  ❖

 

 التد  ك، التطو ر و قيي  األداء   4. 5

يقوم   ❖ الرسمي وا خاص  التد  ك، ال ي  البإلنامج  في  ا جدد  ساهمون مساهمة  امة  اادا ل  كافة معضاء مسلا  من  ضمان 

  تسهيلو ممين سر الكركة. 

اادا ل   ❖ التطو ر ألعضاء مسلا  احتياجات  ااي  –ضمان  حديد  الكركة،  ممين سر  يلعبو  دو   ئيس ي   اء  تلك ومن خالل 

االحتياجات. يسك من  كون ألعضاء مسلا اادا ل القد ل ع    حديث مها اتو  ومعا فه   استمرا  واملعرفة  الكركة املطلوبة  

 لإلي اء  أدوا ه  في مسلا اادا ل واللجان التابعة لو. 

  حديد احتياجات التد  ك ملجلا اادا ل ككل لتعز ز فعاليتو ك ر ق. ❖

ضمان  قيي  مداء مسلا اادا ل واللجان التابعة لو واألعضاء األفراد، ع   األقل مرل في الس ة والعمل   اء ع     اء ع   نتائج   ❖

، ومن  
ً
مثل ذلك التقيي  من خالل التعر  ع   نقاط القول والتعامل مع نقاط الضعف في مسلا اادا ل. ومتى ما كان م اسبا

 افآت، اقتإلاح تعيين األعضاء ا جدد في مسلا اادا ل مو السعي الستقاالت آخر ن.  خالل  ج ة التإلشيحات واملك
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 العالقات مع املساهمين 5. 5

 ضمان التواصل ال عال مع املساهمين.  ❖

التحديد م اقكة  ❖ بو  واهتماماتو ، وع   وجو  الرئيسيين ل ه  املسائل ا خاصة  االحت اظ  تواصل م اسك مع املساهمين 

 ا  وكمة، االستإلا يسية واملكافآت معه .

العمل ج ًبا إل  ج ك مع املدير الت  ي ى ع   ضمان من وجهات ن ر املساهمين قد    إيصالها ملجلا اادا ل ككل للسماح   ❖

 لكافة معضاء مسلا اادا ل  تطو ر فه  لوجهات ن ره .

 

 اجتماعات ا جمعية العامة   6. 5

إدا ❖ في حالة عدم  يتول   ئيا مسلا اادا ل  نائبو مو مى عضو من معضاء مسلا اادا ل  مو  العامة   ل اجتماعات ا جمعية 

 وجوده.

  زو د ا جمعية العامة  التقا  ر وااقرا ات املطلوبة. 

التإل يبات   ضو   ؤساء  جان مسلا اادا ل لإلجا ة ع   األسئلة في اجتماع ا جمعية العامة الس و ة و  ضو  كافة معضاء  ❖

 ادا ل.مسلا ا

 

  وقعات إضافية 7. 5

  ااضافة إل  املسئوليات معاله، يسك ع    ئيا مسلا اادا ل:
 

 دع  مع   معاييإل النزاهة والصدق.  ❖

 وضع جدول األعمال وطر قة م اقكات مسلا اادا ل بغرض ضمان فعالية ا خاذ القرا  وامل اقكات الب اءل.  ❖

دتو   كافة املسائل التي يتوجك ع   مسلا اادا ل ا خاذ قرا ات بكأنوا، ضمان من كافة معضاء مسلا اادا ل قد  مت إفا ❖

  .
ً
 من خالل   و ره  من خالل العضو امل تدب، ممين سر الكركة، ومعضاء اادا ل الت  ي ية، كي ما كان م اسبا

 ضمان وجود هيكلية واض ة للجان املجلا والسيإل ال عال لها. ❖

 اادا ل.   ضمان التطبيق ال عال لقرا ات مسلا ❖

قاعة   ❖ وخا ج  داخل  الت  ي يين  وغيإل  الت  ي يين  اادا ل  مسلا  معضاء  امل توح  ين  والتواصل  ال عالة  للعالقات  الدع  

 اجتماعات املجلا، ضمان التوازن امل اسك للمها ات والسمات الشخصية. 

وتغييإل في  رشيحات مسلا اادا ل ت استث اء    اء مسلا فعال وقوي، ومع  ج ة التإلشيحات واملكافآت، إنكاء خطة تعاقك   ❖

 التعاقك في  ئاسة مسلا اادا ل   ما يخضع ملوافقة مسلا اادا ل، وا جهات الرقا ية واملساهمين. 

 مساعدل ممين سر الكركة، تعز ز مع   معاييإل حوكمة الكركة، السعي لاللتزام  القوانين واألن مة املتعلقة. إذا كان االلتزام   ❖

 يإل ممكن، ضمان من الت ه  التام ألسباب عدم االلتزام،  موافقة مسلا اادا ل و وضيح ذلك للمساهمين. التام غ

 ضمان التوازن امل اسك  ين مصا ح املساهمين واألطرا  األخرى تاملوظ ين، العمالء، املو دين واملجتمع . ❖

 ضمان استدامة طو لة املدى لألعمال. ❖

 ا جودل وك اءل الت  ي يين. ضمان التطو ر املستمر في  ❖

إنكاء عالقة متي ة من الثقة مع العضو امل تدب تعضو مسلا اادا ل امل تدب ، و وفيإل الدع  واملكو ل واحتإلام املسئولية   ❖

 الت  ي ية. 

  مثيل الكركة ممام الهيئات القضائية وااشرا  ع   العالقات  ين املجلا واألطرا  الداخلية وا خا جية.  ❖

 مثيل الكركة ممام العمالء، املو دين، ا جهات   - التنسيق مع العضو امل تدب   –ل متماسكة للكركة،  ما  كمل   وفيإل قياد ❖

 الرقا ية / ا جهات ا  كومية، املساهمين، املؤسسات املالية، ااعالم، املجتمع وا جمهو .

 .األوقات جميع في بوا املعمول  وائحوالل  لألن مة االمتثال وضمان  ا  وكمة معاييإل مع   تعز ز في املجلا جهود دع  ❖
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 عضو مجلس اإلدارة املنتدب )العضو املنتدب(  دور  . 6

وفي إطا  حدود   – يكون العضو امل تدب مسئول عن التقا  ر ملجلا اادا ل  ااضافة إل  مسئولية إدا ل معمال الكركة. كما منو  

 عن التالي: - 2الت  ي ي صالحيا و امل وضة إليو من مسلا اادا ل و رخيصو 
ً
   -يكون مسئوال

 

 املسئوليات  1. 6

 قيادل وضع و   ي  استإلا يسية الكركة واافادل  املسائل التي  ؤثر ع   الكركة وذلك لكل من األطرا  الداخلية وا خا جية.  ❖

املال   ❖ ون قات  مس  اادا ل،  من مسلا  املعتمدل  األعمال    خطة 
ً
وفقا الكركة  معمال  املكا يع واملباد ات  إدا ل  والعائد ع   

 
ً
لإلي اء  األهدا  املبي ة في خطة األعمال، مو كما  ت  عليو املوافقة  طر قة م  صلة من قبل   -ا جديدل، متى ما كان م اسبا

 مسلا اادا ل.

الكر  ❖ واستإلا يسية  األداء  التكغيل،  ع    التي  ؤثر  املسائل  كافة  القرا ات حول  القيام  ا خاذ   ،
ً
غيإل عموما مسائل  مية  ت  كة 

 من مسلا  
ً
حصر ة  موجك القانون مو األن مة مو ال  ام األساس ي مو ليست حصر ة ملجلا اادا ل مو م وض بوا  حديدا

 لسياسات الكركة املعتمدل من قبل مسلا اادا ل ومي تعليمات  صد  من مسلا اادا ل من  
ً
اادا ل للجان التابعة لو ، وفقا

 وقت آلخر. 

 والرقا ة ع   مسلوب الكركة لعمالئوا. ااشرا   ❖

 ااشرا  والرقا ة ع   املسائل الت  يمية وااللتزام للكركة.  ❖

 

 استإلا يسية األعمال واادا ل   2. 6

الرقا ية   ❖  حديد مهدا  الكركة واستإلا يسيتوا مخ ا بعين االعتبا  مسئولياتوا حيال ملساهمئوا، عمالئوا، موظ ئوا، ا جهات 

 وا جهات االخرى.

  حقيق األهدا    ساح و   ي  االستإلا يسية بعد  قديمها ملجلا اادا ل واعتمادها من قبل املجلا. ❖

 التوصية ملجلا اادا ل  خطة األعمال وضمان  حقيقها بعد اعتمادها من قبل املجلا. ❖

 االستخدام األمثل واملعقول لك اية موا د الكركة.  ❖

 

 االستثما  والتمو ل 3. 6

ما ات التسا  ة وال  قات الرمسمالية الرئيسية والتوصية لعروض مسلا اادا ل، والتي  كون هامة سواء  فحص كافة االستث ❖

 في طبيعتوا مو  كل توا.

  حديد و   ي  ا  يازل والبيع واعتماد العروض مو امل اقصات الرئيسية.  ❖

 قيادل مباد ات األعمال و/مو الت وع ا جغرافي. ❖

 يدل خا ج نطاق األعمال الرئيسية ا  الية. حديد و   ي  فرص األعمال ا جد ❖

 

 إدا ل املخاطر والرقا ة  4. 6

 ضمان االلتزام التام  املتطلبات الرقا ية ومتطلبات ا  وكمة للكركة.   ❖

 إدا ل املخاطر التي  واجهها الكركة  ما يتماش ى مع مدى وفئات املخاطر امل ددل ع   منوا مقبولة من قبل مسلا اادا ل.  ❖

 ضمان  طبيق وفعالية ن   الرقا ة الداخلية امل اسبة.   ❖

 

  جان مسلا اادا ل  5. 6

سر   ❖ ممين  العليا  ما  كمل  اادا ل  ل ر ق  ا خدمة  وشروط  الت  ي ية  املكافآت  املكافآت،  سياسة  حول  التوصيات  إعداد 

 الكركة، وذلك للج ة التإلشيحات واملكافآت.

 
  و ال مند صن ملاليانا.يت   قدي  التإلخيص الت  ي ي إل  العضو امل تدب من خالل إطا  الصالحيات املم وحة لدى  2
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كافآت حول املهام واامكانيات املطلوبة فيما يتعلق  تإلشيحات معضاء مسلا اادا ل  إعداد التوصيات للج ة التإلشيحات وامل ❖

 الت  ي يين. 

 

 التواصل  6. 6

  وفيإل الوسائل لإلفصاح ال و ي والسلي  للمعلومات،  ما  كمل إجراءات ل رع املكاكل املختل ة. ❖

 وا خا جية. ضمان التواصل ال عال مع كافة األطرا  الداخلية  ❖

 

 مسئوليات مخرى  7. 6

وضع سياسات املوا د البكر ة للكركة،  ما  كمل  طو ر اادا ل والتخطيط للتعاقك ل ر ق اادا ل العليا واعتماد تعيي ات   ❖

 وإنواء خدمات معضاء ذلك ال ر ق.

 العمل كرئيا للج ة الت  ي ية.  ❖

 ل الت  ي ية للكركة. اعتماد تعيين و خصيص األدوا  واملسئوليات ل ر ق اادا   ❖

 اعتماد وإيساد مي شركات  ابعة جديدل و ص ية مي شركات  ابعة.   ❖

استبعاد معضاء   ❖ مو  تعيين  التوصية  تككيل،  مو  اعتماد  للعاملية،  ل   ص ف ككركات  ابعة  ئيسية  التي  التابعة  للكركات 

 بعة املع ية. مسلا إدا توا،  ما يخضع لعقد  أسيا الكركة / ال  ام األساس ي للكركة التا

 اعتماد كافة التعامالت الرمسمالية واملعامالت ذات العائد،  ما  كمل ا  يازل والبيع، التي ليست حصر ة ملجلا اادا ل.  ❖

 اعتماد إصدا  خطا ات التأييد غيإل امللزمة من قبل الكركة مو مي شركة  ابعة.  ❖

 مو مكثإل من األفراد  التمثيل مو التصر  نيا ة عن الكركة مو مي  اعتماد م ح، تعديل، والتخ ي عن الوكاالت التي   وض   ❖
ً
واحدا

 شركة  ابعة. 

 اعتماد تعيين األفراد للتصر  كوكالء مو ممثلين للكركة.  ❖

اعتماد   و   األفراد لتخليص املعامالت نيا ة عن الكركة مو مي شركة  ابعة،  ما يخضع للكروط والقيود، كي ما كان   ❖

 .
ً
 م اسبا

 

 واجبات ال اشئة عن املسئوليات امل وض بوا  ال 8. 6

  -تكمل الواجبات ال اشئة عن  لك املسئوليات ما ي ي:
 

قيادل فر ق اادا ل العليا في اادا ل اليومية ألعمال الكركة،  ما  كمل  ئاسة اللج ة الت  ي ية واا الغ عن قرا اتوا /  وصياتوا   ❖

 للمسلا. 

 لقرا ات مسلا اادا ل. ضمان التطبيق ال عال  ❖

 املراجعة الدو  ة ألداء العمليات والتوجيو االستإلا يجي ألعمال الكركة.  ❖

❖  .
ً
 املراجعة الدو  ة للهيكل الت  يمي للكركة والتوصية  التغييإلات، متى ما كان م اسبا

  حديد األدوا  واملسئوليات ل ر ق اادا ل العليا،  ما  كمل الت و   الواضح  الصالحيات.  ❖

 اشرا  ع   منكطة كبا  املسئولين الت  ي يين للكركات التابعة.ا ❖

 إنكاء فرق عليا في الكركات التابعة وضمان التخطيط لتعاقبوا. ❖

 ااشرا  والرقا ة وا   اظ ع   السياسات امل اسبة.  ❖

 ضمان إ باع سياسات وإجراءات الكركة و وافقها مع مع   املقاييا. ❖

متماسكة   ❖ قيادل  اادا ل  مع  ئيا  – وفيإل  ا جهات   -مسلا  املو دين،  العمالء،  ممام  الكركة  للكركة،  ما  كمل  مثيل 

 ا  كومية، ا جهات الرقا ية، املساهمين، املؤسسات املالية، املوظ ين، ااعالم، املجتمع وا جمهو .  

 إطالع  ئيا مسلا اادا ل ع   كافة املسائل الهامة.  ❖

 مصروفات  ئيا مسلا اادا ل.  كما من العضو امل تدب مسئول عن اعتماد ❖
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 استث اء ما كان ملجلا اادا ل فيو  وجيو محدد، فإن العضو امل تدب يمك و   و   مي من  لك املسائل ألعضاء آخر ن من اللج ة 

 الت  ي ية. 

 

 العليا اإلدارة مهام . 7

 تع   سبيل ال كر ال ا  صر  ما ي ي: عالول ع   مية متطلبات    يمية مو إشرافية،  تضمن واجبات اادا ل العليا 

  طبيق ا خطط االستإلا يسية للكركة؛ ❖

 إدا ل األنكطة اليومية للكركة؛ ❖

 وضع ااجراءات لتحديد املخاطر وقياسئوا والتخ يف منوا ومراقبتوا؛  ❖

 وضع السياسات وااجراءات والضوا ط لضمان ك اية وفعالية ن ام الرقا ة الداخلية؛ ❖

 راجعات؛ ح ظ القيود وإجراء امل ❖

التى  ❖ والبيانات  واملعلومات  وااقتإلاحات  التوصيات  ذلك  قدي   في  املجلا؛  ما  وا باع  املجلا  ع    وجئوات  التصر    اًء 

 تسمح ملجلا اادا ل  القيام  دو ه.

 ا  رص ع   االمتثال للمتطلبات الت  يمية وااشرافية إل  مقص ى حد ممكن. ❖

 في ذلك حوكمة الكركات. طبيق السياسات ا خاصة  الكركة  ما  ❖
 

 و كون اادا ل العليا مسؤولة ممام مسلا إدا ل الكركة و قوم  تقدي  ن رل عامة شاملة ألدائو في كل اجتماع.  

 

 املدير املالي  مهام . 8

  -الصالحيات التالية م وض بوا من قبل الرئيا الت  ي ي للمدير املالي:
 

 املسئوليات   1. 8

عملية  ع    والرقا ة  ااشرا   ذلك  ويكمل  الكركة.  معمال  خطة  و قدي   إعداد  عن  بككل  ئيس ي  مسئول  املالي  املدير  يكون 

 التخطيط، التقيد  ال تإلات الزم ية وفحص واختبا  خطة األعمال .

لتضامن مع الرئيا الت  ي ي، فإن املدير املالي لو مسئولية إدا ل العالقات مع األطرا  الرئيسية،  ما  كمل املساهمين وا جهات  وبا

 الرقا ية.

 -إضافة إل  ذلك فإن املدير املالي لو مسمل املسئولية في التالي:

 التقا  ر املالية، اادا  ة وال  امية.   ❖

 ااشرا  ع    يئة الرقا ة للكركة،  ما  كمل إطا  إدا ل املخاطر. ❖

 إدا ل و خصيص  مس املال.   ❖

 ز ادل  مس املال تالدين وحقوق ملكية املساهمين .  ❖

 إدا ل ال قد في الكركة.  ❖

 ضر بة الكركة.   ❖

 

 مسائل خاصة   2. 8

 ديمها ملجلا اادا ل العتمادها.  إعداد خطة معمال الكركة و ق ❖

 قيادل ت التضامن مع  ئيا مسلا اادا ل والعضو امل تدب  ااشرا  والرقا ة ع   إطا  حوكمة الكركة وبيئة الرقا ة. ❖

املساهمين، حملة   ❖ الرئيسية  ما  كمل  العالقات مع األطرا   امل تدب   اادا ل والعضو  ت التضامن مع  ئيا مسلا  قيادل 

 ن ت الدائ ين ، ا جهات الرقا ية ووكاالت التصنيف.  س دات الدي

 قيادل عملية املراجعة  بع الس و ة ألداء العمليات وإعادل التوقعات امل ت مة وإ الغ اللج ة الت  ي ية ومسلا اادا ل بوا.  ❖

  - وفيإل  قا  ر مالية شاملة ومعلومات إدا  ة فعالة ملجلا اادا ل  ❖
ً
 لألسواق ووكاالت التصنيف. -ومتى ما كان م اسبا
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 ضمان من الكركة  تمتع  مبادئ مالية قو ة ع   مستوى إجراءات التكغيل وإعداد التقا  ر. ❖

  قدي  التوصيات ملجلا اادا ل بكأن  وزيعات األ باح.  ❖

 مراقبة وحماية صافي قيمة مصول املساهمين.  ❖

  وفيإل إدا ل و خصيص فعال لرمس املال. ❖

 س مال الكركة.   وفيإل إدا ل فعالة لرم ❖

الكركة ومبلغ عنوا ملجلا   ❖ قبل  يكون    ي ها مراقك من  التي  الرئيسية  املكا يع  الت  ي ية حول  اادا ل  اال  اق مع فر ق 

 اادا ل . 

 ضمان إشرا  و قا ة م اسبة ع   التخطيط للضر بة.  ❖

بغرض   ❖ املخاطر  ادا ل  استإلا يسيتو  إعداد  في  اادا ل  مسلا  ومساعدل  عملية  اللج ة قيادل  قبل  من  واعتمادها  مراجعتوا 

 الت  ي ية، وإجازتوا من مسلا اادا ل. 

وإدا ل  ❖ االلتزام  العمليات،  املالية،  اادا ل  للكركة،  ما  كمل  الداخلية  الرقا ة  ن    ع    والرقا ة  ااشرا   فعالية  ضمان 

 املخاطر.

 الصالحيات ال ردية لتكغيل مثل  لك ا  سا ات.الت و     تح، عمل وإغالق ا  سا ات الب كية للكركة و حديد  ❖

 التوصية  ز ادل /  خ ي   مس املال املصد  للكركة بعد التكاو  مع العضو امل تدب.  ❖

 .امل تدب العضو قبل من بوا لو م وض مسائل مي في املالي املدير يتصر  امل تدب، العضو غياب في ❖

 

 

 الشركة  سر  أمين مهام . 9

 املسئوليات  1. 9
 

 عن ما ي ي:
ً
  -يكون ممين سر الكركة مسئوال

ضمان اادا ل امل اسبة ألنكطة  جان مسلا اادا ل من خالل مساعدل  ئيا مسلا اادا ل في وضع جداول األعمال، إعداد  ❖

  باع املجلا لها. املست دات و قديمها ملجلا اادا ل واللجان التابعة لو، والتوصية حول إجراءات مسلا اادا ل وضمان إ

 التإل يك الجتماعات املجلا وا  رص ع    وافر وسائل التواصل بغية  بادل وتسجيل املعلومات  ين املجلا و جانو.  ❖

 ا  رص ع   فعالية التواصل  ين معضاء اادا ل العليا ومعضاء املجلا غيإل الت  ي يين.  ❖

لتي يت  ا خاذها من قبل املجلا و جانو وجعلها متاحة  ح ظ  مست دات الكركة و سجالت محاضر االجتماعات والقرا ات ا ❖

 ملجلا اادا ل 

 قدي  ااشعا ات املسبقة وإ سال جداول معمال االجتماعات مع مية مواد ذات صلة إل  معضاء املجلا وا  رص ع   تسليمها  ❖

   ميام عمل قبل انعقاد اجتماع املجلا.10خالل فتإلل ت

كريعية وال  امية واملتعلقة  ا  وكمة والتي  ؤثر ع   عمليات الكركة وضمان من مسلا مراقبة ومراجعة كافة التطو ات الت ❖

 اادا ل قد    إطالعو ع   كافة  لك العمليات ومنوا من شأنو  ع د ا خاذه  للقرا ات. 

 ضمان معرفة مسلا اادا ل لوجهات ن ر املساهمين ع د ا خاذ قرا ات األعمال الهامة.  ❖

لرئيا مسلا اادا ل، معضاء مسلا اادا ل غيإل الت  ي يين في املسائل التي يمكن من  كون موضع من  عمل مصد  فعال   ❖

 اهتمامه .  

يتعلق  الكركة   ❖ فيما  الت  ي يين  غيإل  لألعضاء  التحديد  وجو  وع    و وجيو  مكو ل  ومصد   مولية  وصل  كحلقة  من  عمل 

 ومنكطتوا بغرض دع  عملية ا خاذ القرا ات.

 من خبإل و ومعرفتو  من  عمل كمصد  م ❖
ً
علومات إضافي فيما يتعلق  قرا ات مسلا اادا ل والتي  ؤثر ع   الكركة، مست يدا

  الع اصر العملية لإلدا ل  ما  كمل القوانين واألن مة املتعلقة. 

  و    -ضمان   ❖
ً
معموال كان  ما  لدى    -متى  بوا  املعمول  اللوائح  املطلوبة  موجك  اافصاحات  و/مو  املقاييا  املركزي  البمن   ك 

الس وي ألعضاء مسلا السعودي   التقر ر  في  ،  ضمينوا 
ً
كان مطلوبا بوا، ومتى  التقيد وااللتزام  قد     املالية  السوق  وهيئة 
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اادا ل  ما  كمل لعبو لدو   ئيس ي في صياغة التقر ر الس وي، واال  اق ع   اافصاحات مع  ج ة اافصاح التابعة ملجلا 

 اادا ل. 

عد التسجيل وااد اج، ع   سبيل املثال ضمان نكر ا  سا ات األولية والس و ة خالل ال تإلات املبي ة في قواعد االلتزام  قوا ❖

التسجيل وااد اج، تعمي  ااعالنات ال  امية مثل املعلومات املالية للسوق، وضمان القيام  إخطا ات م اسبة عن  داوالت  

 كة. معضاء مسلا اادا ل في األو اق املالية للكر 

إدا ل العالقات مع املستثمر ن، وع   وجو التحديد املستثمر ن املؤسسا يين، فيما يتعلق  مسائل حوكمة الكركة ومما سات   ❖

 مسلا اادا ل حيال حوكمة الكركة. 

 تعر ف معضاء مسلا اادا ل  األعمال ومدوا ه  ومسئولياتو .  ❖

فيما يتعلق املخال ات امل صوص علئوا  موجك من مة ولوائح السوق املال، يضمن من مسلا اادا ل ع   عل   ام  مسئوليا و   ❖

نكر   عدم  خالل  مومن  األعمال،  مو ظرو   املالي  مدائو  عن  مضللة  معلومات  للسوق  السماح  نكر  عدم  ضليلو  لضمان 

   باط  مسموعة من املما سات التي يمكن من  قود إل   ضليل السوق. معلومات كان من امل تإلض نكرها، مو من خالل اال 

 ضمان االلتزام  إعداد كافة التقا  ر ال  امية.  ❖

الب ود التي  ت  د استوا    - اال  اق مع مسلا اادا ل  -إعداد التإل يبات وإدا ل مسمل إجراءات للجمعية العامة الس و ة، وإعداد   ❖

 وال  ر فئوا في اجتماع ا جمعية العامة الس و ة،  ما  كمل القرا ات املتعلقة  مسائل ا  وكمة.  

 

 املؤهالت  2. 9
ومعرفة كافية  أعمال ومنكطة الكركة ومن يتميز  مها ات  واصل قو ة ومن يكون ع   د اية   يسك من يملك ممين سر الكركة خبإلل

 واسعة  القوانين واللوائح املطبقة ومفضل املما سات ا خاصة  حوكمة الكركات.

 يسك من يملك ممين سر الكركة مى مما ي  :

اادا ل مو ما  عادلها ومن يملك خبإلل عملية ال  قل عن ثالثة  د جة البكالو  وس في القانون مو اادا ل املالية مو امل اسبة مو   ❖

 س وات مو,

 يملك خبإلل عملية ال  قل عن خما س وات.  ❖
 

 ال يسك فصل ممين سر الكركة إال  قرا  من مسلا اادا ل. 

 

 الرئيسة  الرقابة وظائف . 10

 وظي ة إدا ل املخاطر 1. 10
 

املخاطر   إدا ل  وظي ة  صاحك  و خ ي ها سيكون  علئوا  والسيطرل  حجمها  و قدير  الكركة  مخاطر  و قيي   عن  حديد   
ً
مسؤوال

 ومراقبتوا طوال الوقت وع   مستوى فردي وإجمالي.

  تضمن املسؤوليات الرئيسية ما ي ي: 

يلية في  لبية   طو ر وإقرا  استإلا يسية إدا ل املخاطر، وااطا  العم ي وا خطة الس و ة التي ستضمن استمرا  العمليات التكغ ❖

 ؛الب ك املركزي السعودي متطلبات مفضل مما سات إدا ل املخاطر ولوائح وقواعد 

وسياساتوا   ❖ وضوا طها  وإجراءاتوا  املخاطر  إدا ل  في  الكركة  استإلا يسية  ع    طبيق  التكغيلية  العمليات  ومساعدل   وجيو 

 ومعاييإلها؛

 املخاطر ليت  اعتمادها من قبل  ج ة املخاطر؛ طو ر السياسات وااجراءات املتعلقة  إدا ل  ❖

 ضمان دقة وجودل التقا  ر وضمان  قديمها في مواعيدها إل  اادا ل /  ج ة املخاطر /  ج ة املراجعة؛ ❖

 املخاطر؛ إدا ل عمليات وإدا ل  طبيق مث اء التكغيلية العمليات و وجيو دع  ❖

  حال   في  املتخ ل  وااجراءات  علئوا  املت ق  واملعاييإل  السياسات  تطبقل  التكغيلية  العمليات  ضمن  ال عالية  واختبا   مراقبة ❖

 انتواكات؛ مو ضعف نقاط مي اكتكا 
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 املخاطر؛ إدا ل إطا  متطلبات لتلبية املخاطر معلومات عن واا الغ و صد إعداد ❖

 املخاطر؛  إدا ل إطا   ضمين ودع  ضمان  مجل من التكغيلية العمليات مختلف في العالقات وإدا ل   اء ❖

 التكغيلية؛ املخاطر إدا ل إطا  وإدا ل  طبيق في التكغيلية العمليات دع  ❖

 للكركة؛  الهامة املعامالت في املخاطر  ادا ل مالئمة مدخالت ضمان  ❖

 امل اسك؛ الوقت في ااغالق ومراقبة املراجعة، مسائل مختلف ع   ااشرا  ❖

 الكركة؛  مخاطر مراقبة ❖

 علئوا؛ والسيطرل املخاطر  لك من لل د عالجية إجراءات  ا خاذ والتوصية ال اشئة املخاطر  حديد ❖

 م ت  ؛ بككل وذلك للمخاطر تعرضها ومدى املخاطر  حمل ع   الكركة قد ل  قيي  ❖

 اال صال مع املراجعة الداخلية بكأن جميع مراجعات التدقيق الداخ ي واملكا كة في عملية إدا ل املراجعة؛  ❖

 عملية إغالق مسائل املراجعة الداخلية مع اادا ل. نسيق  ❖

التكغيلية املتعلقة  إدا ل استمرا  ة األعمال وفقا لسياسات ومعاييإل إدا ل   ❖ العمليات  ااشرا  ع   و نسيق وإدا ل منكطة 

 استمرا  ة األعمال وإجراء اختبا ات إدا ل استمرا  ة األعمال وفقا لتقو   االختبا  الس وي؛ 

ع   القيام  ا ❖ واال  اق  السياسات  عدم  طبيق  املخاطر،  و/مو  صعيد  ملعا جة  الالزمة  ااجراءات  وا خاذ  واا الغ  ادا ل 

 ااجراءات العالجية و/مو  قدي  إن ا  مبكر إل  ال ر ق الت  ي ي للعمليات بكأن املسائل واآلثا  املتإل بة؛

 إدا ل املخاطر واملتطلبات؛ قدي  التد  ك و فع مستوى الوعي لدى املوظ ين بكأن إطا   ❖

 دع  إدا ل االمتثال في  طبيق إجراءات مكافحة غسل األموال وفقا لسياسة مكافحة غسل األموال والقواعد واللوائح. ❖

 

 وظي ة االمتثال   2. 10

 عن مراقبة مدى امتثال الكركة في جميع األوقات لألن مة واللوائح والقواعد املعمول بوا 
ً
سيكون صاحك وظي ة االمتثال مسؤوال

وغيإلها من الهيئات الت  يمية، وا خاذ ااجراءات الالزمة لتحسين االمتثال الت  يمي في  الب ك املركزي السعودي  والتي  صد  عن  

 الكركة. 
 

 يات الرئيسية ما ي ي:  تضمن املسؤول

 طو ر وإقرا  استإلا يسية االمتثال، وااطا  العم ي وا خطة الس و ة التي ستضمن استمرا  الكركة في  لبية متطلبات إطا   ❖

 إدا ل املخاطر واللوائح والقوانين  ذات الصلة؛

  طبيق ن ام وضوا ط متي ة لضمان االمتثال بككل مستمر؛ ❖

 مستو ات االمتثال امل اسبة؛  حديد وضمان وجود  ❖

 ا خاذ ااجراء امل اسك ملعا جة عدم االمتثال مو ااخالل واا الغ عن ذلك؛ ❖

 ل ماذج الكركة ومعاييإلها؛ ❖
ً
 ضمان دقة وجودل التقا  ر وضمان  قديمها في مواعيدها وفقا

الب ك املركزي    ل هيئة الوق املالية وإدا ل و نسيق العالقة مع ا جهات الت  يمية وكافة املؤسسات ا خا جية ذات الصلة مث ❖

ومسلا الضمان الصحي التعاوني والكرطة ووزا ل العمل ووزا ل التسا ل والص اعة وغيإلها، والتواصل معه  حسك  السعودي  

 ما يلزم لضمان ما ي ي: 

  ا   اظ ع   عالقات عمل وخطوط ا صال جيدل؛ 

  امل ازعات التي  نكأ؛ املساهمة في اادا ل ال عالة وحل املسائل و/مو 

  لبية اشتإلاطات ا جهة الت  يمية؛  

 .الت  ي  السلا لز ا ات الرقا ة والت تيش 
 

املتعلقة   ❖ الت  يمية  املسائل  في  مرجعية  نقطة  و كون  مثا ة  املساهمين  ليكون محط  ركيز  الكركة  ممين سر  مع   التعاون 

  الكركة؛

 لألعمال عبإل التوجيو و قدي  االستكا ات واملكو ل بكأن االمتثال الت  يمي؛ املساهمة في  طو ر و   ي  االستإلا يسية العامة   ❖

 ضمان املكا كة امل اسبة في جوانك االمتثال الت  يمي للمعامالت املؤسسا ية الهامة في الكركة؛  ❖
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 إدا ل  طبيق سياسات إدا ل االمتثال الت  يمي للكركة؛ ❖

 ة ذوي الصلة  تحديثات م ت مة بكأن األن مة املتغيإلل مو الصاد ل  مراقبة التطو ات الت  يمية، و زو د مص اب املصل ❖

؛ 
ً
 حديثا

  وفيإل املدخالت الالزمة للمسلا من خالل  يانات موجزل دقيقة بكأن القضايا والتطو ات ا جوهر ة؛ ❖

و/مو  قدي  إن ا     ا خاذ ااجراءات امل اسبة ملعا جة و/ مو  صعيد حاالت عدم االمتثال، واال  اق ع   ااجراءات العالجية ❖

 مبكر بكأن ااخالالت واملكاكل واآلثا  املتإل بة؛ 

 املكا كة بككل كامل في املكا يع ذات الصلة لضمان معا جة و لبية جميع املتطلبات الت  يمية؛ ❖

❖  

   اء وإدا ل العالقات عبإل مختلف الوظائف من مجل ضمان / دع :  ❖

  التسا  ة؛ ضمين االمتثال في جميع جوانك األعمال 

 طو ر و حسين قد ات االمتثال الت  يمي ملختلف الوظائف؛  

  ز ادل الوعي من خالل الدو ات التد  بية؛ 

  إدا ل و نسيق و طبيق إجراءات مكافحة غسل األموال وفقا لسياسة مكافحة غسل األموال والقواعد واللوائح، وقواعد

 . الب ك املركزي السعودي ولوائح

 

   التأمين    اضياتتخبيإل  االكتوا ي  وظي ة 3. 10

 ومسؤوليا و   املعين  االكتوا ي  مهام ❖

   متحيزل  غيإل  موضوعية  مكو ل   تقدي   املعين   االكتوا ي   قيام  لضمان  
ً
له ه الضوا ط، عليو العمل  حسن نية وصدق    وفقا

يضع   ومن  التأمين،  وثائق  وحام ي  الكركة  مصل ة  فيو  املستقلة  ما  األحكام  وإصدا   الع ايةوا  رص  مع   ل  وعقالنية 

 . مسؤوليا و مداء  ع د املصا ح تعا ض و س ك  شخصية، مصل ة مي قبل الوثائقمصل ة الكركة وحام ي 

 

 :عين االلتزام  اآلتييتعين ع   االكتوا ي امل ❖

  إلية   املوكلة  األعمال     ي   
ً
 ،  فئوا  عضوا    يكون   التي   االكتوا  ة   ا جمعية  عن  الصاد ل   االكتوا  ة   واملعاييإل   للمبادئ  وفقا

 بو ه   االلتزام   يتعلق  فيما  املؤسسة  وممام  امله ية   معاييإلها   االلتزام  يتعلق  فيما  ا جمعية   لك  ممام  للمساءلة  وا خضوع

 .الب ك املركزي السعودي وتعليمات الضوا ط

    صدق وممانة وك اءل، و س ك  ضا ب املصا ح، و قدي  مكو ل موضوعية وغيإل متحيزل، وعدم إخ اء      واجبا و   ي 

 مي حقائق  تعلق  الوضع املالي مو ال ني للكركة وعدم إعطاء معلومات غيإل ص يحة عن قصد. 

 مث اء   وذلك  لعملو  أدية  مث اء  علئوا حصل التي  املعلومات  لك مو   الكركة ا خاصة السر ة املعلومات عن اافصاح  عدم  

 ذات  التعليمات   طبيقا  مو  للمؤسسة  اافصاح  ه ا  مو كون   لألن مة  من   إال  م و،  االنتواء  بعد  مو  العمل مس    ع     واجده

 .العالقة

 عنوا املسؤولية و حمل ع و نيا ة امل سزل األعمال جميع مراجعة . 

 للبيانات،   التامة  السر ة  ع    امل اف ة  مع  االكتوا  ة  للجمعية  امله ية  املعاييإل  حسك  م  مة  عملو  بسجالت  االحت اظ 

  التي  األساسية  والبيانات  املؤسسة،   وإل   الكركة  إل    قديمها  يسك  التي   املست دات  من  نسخ  السجالت  تكمل  من   و سك

 . الداعمة ا  سا ية والعمليات علئوا السجالت   اء   

 املعين   االكتوا ي   يكن  ل   حال   في   
ً
  معاله ملدل عكر   5يسك االحت اظ  السجالت املكا  إلئوا في الب د ت    الكركة،  في  موظ ا

الوثائق. و سك من  كون متاحة فقط  مو  التقر ر ال ي  تعلق  و السجالت  س وات ع   األقل لدى الكركة من  ا  خ 

 . للب ك املركزي السعودي لالكتوا ي املعين ومن ي يبو وللكركة و 

 فئوا م اسبة خبإلل لديو والتي  لها املؤهل االكتوا  ة ا خدمات مداء . 

  مع معاييإل إعداد التقا  ر املالية املتبعة في اململكة.  عمل االكتوا ي  وافق  ضمان 
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  مع ذلك  يتعا ض  مال  بكرط  العليا،  واادا ل  اادا ل  مسلا  لتعليمات  وفًقا  مخرى  ممو   مي  بكأن  املكو ل   قدي  

 . الب ك املركزي السعودي  امل صوص عليو في ه ه الضوا ط وتعليمات مسؤوليا و ع   ال حو

 

  اآلتي: إضافة إل  املهام واملسؤوليات، يتعين ع   االكتوا ي املعين للكركة املرخص لها مزاولة  أمين ا  ماية واالدخا    القيام   ❖

 مسعا    إجراء مراجعة  اقتإلاح  وع د  جديدل  م تسات  ع د  قدي   التأمين  مقساط  مسعا   ك اية  ملدى  اختبا   بحية 

 .ال  يةاألقساط، و قدي  املكو ل بكأن األسعا  

   املخصصة   االستثما   وعوائد  امل ملة  املصا  ف  عدالة  ذلك  في   ما  التأمين،  وثائق  ومحكام  شروط  بكأن   املكو ل   قدي  

 الوثائق   ملة

  الر اضية والتأكد من ك ايتوا   اء ع   د اسات ا خبإلل    حديد في ذلك االحتياطات  التأمين  ما  مصول والتزامات عقود 

 .امل اسبة

   العوائد ذات واالدخا  ا  ماية  أمين  وثائق  حملة  ع   املالية املكافآت مو األ باح مو ال ائ   وزيع  بكأن   املكو ل  قدي. 

 

لالكتوا ي   والتحليالت يحق  العمل  وخطط  ومست داتوا،  وسجالتوا  الكركة  ودفا ر  اادا ل،  مسلا  مو اق  ع    االطالع  املعين 

املعلومات  العليا  وإدا توا  الكركة  إدا ل  من مسلا  يطلك  من  لو  و حق  للقيام  واجبا و،  تعتبإل ضرو  ة  التي  الداعمة  وا جداول 

 ط امل اسبة لل  اظ ع   سر ة معلومات الكركة من قبل االكتوا ي املعين،  واايضاحات التي يراها ضرو  ة، مع مراعال الضوا

 وجميع من  ساعد االكتوا ي املعين للقيام  مسؤوليا و. 
 

 املعين  باالكتواري  يتعلق فيما العليا واإلدارة اإلدارة مسلا ومسؤوليات دور  ❖

 : ذلك  و تضمن  أخيإل،  دون  املعين االكتوا ي  مسؤوليات    ي  إمكانية ضمان  للكركة العليا واادا ل اادا ل مسلا ع   يسك

  للكركة   وا خا جيين   الداخليين   واملراجعين   العليا  واادا ل  اادا ل  مسلا  إل   املباشر  الوصول   من  املعين   االكتوا ي    مكين. 

  الضوا ط ه ه  في امل ددل واايضاحات املعلومات إل  الوصول  من املعين االكتوا ي   مكين. 

 امل اسك الوقت خالل وفي وشاملة دقيقة  طر قة املعين االكتوا ي  من  املرسلة املعلومات لطلبات االستسا ة. 

  فئوا الوا دل التوصيات ع     اءً  امل اسبة ااجراءات وا خاذ املعين االكتوا ي  من  املقدمة التقا  ر كافة  االعتبا  األخ. 

 بوا امل اط  األعمال قيامو من التحقق املثال، سبيل  ع   املعين، االكتوا ي  وموضوعية   وك اءل  فعالية مدى من التحقق  

 البكر ة  الكواد   وجودل  املستخدمة  التق ية  والبإلامج  الداخلية  واألن مة  ااجراءات  وفعالية  ك اءل  ومن  مالئ   بككل

 املالءمة

ع   االكتوا ي املعين ا  صول ع   ه ه املعلومات واايضاحات واملوا د الالزمة من مسلا اادا ل واادا ل العليا حسك    تع    إذا

 ااجراء   إ خاذ   يت   ل    إذاا  اجة وبالككل الكافي للقيام  مسؤوليا و، يسك ع   ااكتوا ي املعين إ الغ الب ك املركزي السعودي   لك  

 . كتا ة  األمر اادا ل مسلا إ الغ من عمل مميا  10ت خالل امل اسك

  

 املعين  االكتواري  تقارير  ❖

    عده   قر ر  كل   وشمولية   وضوح   من  التأكد  املعين   االكتوا ي   ع    يتعين 
ً
  طر قة  يقدمو  ومن   ،   املؤسسة  وتعليمات  الضوا ط  له ه  وفقا

   حيث   الكركة  مو  املست يدين  مو  الوثائق  حملة  مصا ح  ع    ا جوهر ة  اآلثا   ذات  والتطو ات للمسائل  الكافي  االهتمام  و ولي  تكرح

 .ثا ت استنتاج إل  والتوصل التقر ر فه  من آخر اكتوا ي  خبيإل مي يمكن
 عدمن  حتوي جميع التقا  ر االكتوا ي التي  يسك

ُ
 له ه الضوا ط  ت

ً
 : مدنى كحد اآلتي ع  املركزي السعودي  الب كوفقا

 .الرئيسة واملخرجات ال تائج يوضح    ي ي ملخص .1

 ومعلومات  ووص ا  املعين،  بوا،  املتعلقة  واملخاطر  التأمين   ل ئة  االكتوا ي   ومؤهالت  التقر ر  من  الهد    بين   مقدمة .2

 .إضافتوا مالئمة املعين  االكتوا ي  يرى   مخرى  مساسية معلومات ومي للمخاطر الكركة إدا ل عن صلة ذات موجزل

 . معين  كاكتوا ي   سمية  ص ة يتصر  فرد  إعداد من التقر ر  أن  واضح  يان  .3
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 . املتبعة املالية التقا  ر  فع ومعاييإل  االكتوا  ة لإل شادات وصف .4

 قيود  ومية  الواض ة  غيإل  وا جوانك  املوضوعية،  ع   املالح ات  وضع  ذلك  في   ما  وقيود،  اعتمادات  ألي   وضيح .5

املطلوبة بككل كامل، لكي  ستطيع القا ئ     املعلومات  إل   الوصول   تع    إل  مدت  آخر  طر    مي   مو  الكركة  فرضتوا

 املطلع  من يكون صو ل واض ة عن  مدى مالئمة نتائج التقر ر.

 . عليو االعتماد    خا جي مصد  مي إل  ااشا ل .6

 املرفوعة  التقا  ر   نتائج  املتعلقة  الرئيسية  االختالفات وشرح   املوضوع،  ن ا  عن  السا ق  التقر ر  نتائج  إل   إشا ل .7

 وال رضيات   وامل هجية   البيانات  املتعلقة  الرئيسة  التغيإلات   جميع  امل اسبة   الت اصيل   قدي   ذلك  و تضمن   سا ًقا،

 . وال تائج

 حاالت  مي  إل  ااشا ل و سك وشمولها،  ص توا من للتحقق  علئوا  مت التي  واالختبا ات املستلمة  للبيانات  وضيح .8

 . البيانات مل دودية

 في  اختيا ها  و اء  والسبك  املختا ل  وال رضيات  امل هجية  وضيح  ذلك   في   ما  املتبعتان،   وامل هجية  للطر قة   وضيح .9

 .التحليل طر قة ع   مثرت معي ة مسائل  ومي  ونتائسو التقر ر موضوع معا جة

 ه ه  مسباب  وشرح   السا ق،   التقر ر  مقا نة  وال رضيات امل هجية  ع    امل   ل  التغييإلات  و وضيح   لخيص .10

 .معاله   7.1.4ت  ال قرل في الوا د التغييإلات ملخص لدع  كامل بككل التغييإلات

 القا ئ   ن  إجراء  مع   املالحق  إل ت ااضافة    ا  سا ية  للعمليات كافية  والت اصيل  التحليالت  من   ع    دليل   قدي  .11

   من    التحقق  لو  تسمح   صو ل  التحليل  إعادل  من  املطلع  القا ئ   يمكن   ما  األخرى   واألعمال  ا  سا ية  العمليات

. و سك من  توافق ه ه العمليات ا  سا ية مع معاييإل إعداد التقا  ر املالية ا  الية في اململكة، مي ما انطبق  ال تائج

 ذلك. 

 .مطلوبة تعليقات مو إيضاحات مي ذلك في  ما واالستنتاجات لل تائج  وشامل واضح عرض .12

 . واستنتاجاتو  ومؤهالتو  ال  راء هؤالء هو ة إيضاح مع ال  راء مع   مت التي  املراجعة عملية  طاقل  يان  .13

  .للقا ئ  واض ة  كون  ال قد التي  املستخدمة  املصطل ات قائمة .14

 . صلة ذات مخرى  مسائل مي عن إفصاح .15

 

  مداء    يتعين ع د  بوا  املعتإل   االكتوا  ة  ا خاصة  ا جمعية  ال  يإل  مراجعة  االلتزام  متطلبات  املعين  االكتوا ي  ع   

 املسألة عن  مستقل ال  يإل املراجع  من  أكده بعد ،السعودي املركزي  الب ك وتعليماتمسؤوليا و له ه وفقا الضوا ط 

 . امل اسبة واملؤهالت  ا خبإلل يتمتع ومنو للمراجعة ا خاضعة

  قر ره،   نتائج  في  فعال   بككل  العليا  واادا ل  اادا ل  مسلا  اشراك  امل اسبة  ا خطوات  ا خاذ  املعين   االكتوا ي   ع    يتعين  

  وا خا جيين   الداخليين   واملراجعين  املخاطر،  مو  املراجعة  و ج ة  اادا ل  مسلا  مع   مباشرل  وم اقكتوا  ال تائج  و قدي 

 . ألمرا لزم إذا للكركة

 وقت  خالل  اادا ل  ومسلا  العليا  واادا ل  املعين   االكتوا ي    ين   االكتوا  ة  املسائل  بكأن   التواصل  يكون   من   يسك 

 .ومهميتو  املوضوع  من الغرض مراعال مع م اسبة التواصل طر قة  كون  ومن  م اسك،

  و  يقوم   واصل  مو   قر ر  مي  يكون   من   لضمان   الالزمة  ا خطوات  ا خاذ  املعين   االكتوا ي   ع    يتعين    
ً
 مضلل،  وغيإل  فعاال

   يمكن   وال
ً
 املطلع  للقا ئ   يمكن   طر قة  االكتوا ي   للتقر ر  ال  ية  الع اصر  يقدم  من   و سك  ،  خاطئ  بككل    سيإله  م طقيا

 .العليا واادا ل اادا ل مسلا لقرا ات واملد وس ال عال اال خاذ لدع  علئوا   اءً  والتصر  فهمها املؤهل

  العاجلة  املرحلية   التقا  رتتسمى    عاجلة  وبص ة  مباشرل   عدها  التي   االكتوا  ة  التقا  ر   فع  املعين   االكتوا ي   ع    يتعين  

 يكون   ال  قد  املعين   االكتوا ي   من   عن  ال  ر  بغ   اآل ية،  ا  االت  في   الكركة  االلتزام  مراقبة  وإدا ل  اادا ل  مسلا  إل 

 :و حقيقا و  حليال و مكمل
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،  ؤثر و الكركة  واجو قد مستقبلية مو وشيكة  مخاطر ه اك كان  إذا •
ً
 :اآلتي ا  صر،في ال املثال سبيل ع    سلبا

 املالية.  املالءل .1

 . التأمين  معيدي شركات  ساه الكركة والتزامات التأمين  إعادل شركات التزامات .2

 . املخاطر االحت اظ مستو ات .3

 . الكركة م تسات  بحية .4

 . الكركة  م تسات تسعيإلل .5

 التأمين عقود التزامات ك اية .6

 

ثبت من الكركة خال ت محكام ال  ام مو الئحتو الت  ي ية مو ه ه الضوا ط مي لوائح مو تعليمات مخرى صاد ل   إذا •

السعودي  عن   املركزي   ذلك   فيتما    التأمين   عقد  والتزامات  مصول   مو  للكركة،  املالي   الوضع  عالقة  ذاتالب ك 

  التأمين  وثائق  من  املست يدين  مو  له   املؤمن  حقوق   ع     ؤثر  مسألة  مي  مو ،  وجدت  إن   ال  ية  املخصصات

 . املستقبليين مو ا  اليين 

ل  تسمح الكركة لالكتوا ي املعين  أداء األعمال واملسؤوليات املس دل إليو  موجك ال  ام والئحتو الت  ي ية،    إذا •

 .  الب ك املركزي السعوديوه ه الضوا ط مو تعليمات 

 

  يزود  ومن      ي ها  ومتابعة  التص يحية   ااجراءات  و وص ي   عاجلة  مرحلية   قا  ر  مي  يد س  من   اادا ل  مسلا  ع    يتعين  

 التي  التص يحية   ااجراءات  الصلة  ذات  املعلومات  وجميع  ااجراءات  بو ه  املعين   واالكتوا ي الب ك املركزي السعودي  

 .عاجل مرح ي  قر ر مي استالم  ا  خ من عمل ميام   10ت  عن  ز د ال مدل خالل في ا خاذها يت   سو  مو ا خاذها   

 يرسل من  فعليو عاجل، مرح ي  قر ر ألي اادا ل مسلا استسا ة عن معقول  بككل  اض   غيإل املعين االكتوا ي  كان  إذا 

 .  يوم عمل من إصدا   ه ا التقر ر 15خالل ت الب ك املركزي السعودي من التقر ر إل    نسخة

   فع   إعادل  و سك  لها،  املعين   االكتوا ي   يرفعو  اكتوا ي    قر ر  مي  ع    ومسئلة  مالح ات   قدي للب ك املركزي السعودي   

 .  الب ك املركزي السعودي  لإلجا ة عن املالح ات واألسئلة التي طرحها  االكتوا  ة التقا  ر ه ه

 

 :بالبيانات يتعلق فيما املعين االكتواري  مسؤوليات ❖
 في    ستخدمها  التي  البيانات  واكتمال   ودقة  اتساق   لضمان    الالزمة  ا خطوات  جميع  ا خاذ   املعين  االكتوا ي   ع    يسك  

  ، الب ك املركزي السعودي  وتعليمات  الضوا ط  ه ه   موجك  املطلوبة  الرسمي   التقا  ر  جميع   حتوي   من   و نبغي   حليال و،

 :مدنى كحد   اآلتي ع  

  املعاييإل   مراعال   مع  املعين  لالكتوا ي   املنهي   ا  ك   حسك  املطلوب  التحليل   إكمال  تسمح  املتاحة   البيانات    أن   أكيد .1

 .امله ية

  البيانات  محدودية  حاالت  مع  التصر       وكيف  علئوا  املتإل بة  واآلثا   املعروفة  الرئيسة  البيانات  محدودية   حاالت   يان  .2

 .امل   ل والتحليالت املقدمة ال تائج في ه ه

 . استخدامها    التي  للبيانات كامل وصف .3

 .البيانات من للتحقق امل   ل العمليات  جميع كامل وصف .4

 .البيانات خاللها  نتست اس التي  الد اسة ملدل دقيق  حديد .5

 .السا قة التقا  ر محدث في البيانات ع   مجر ت التي  املعقولية الختبا ات وصف .6

 . التأثيإل و قدير األولية للبيانات  ص ية مو تعديالت ألي إيضاح .7

 

 البيانات،  جودل  بكأن   آخر ن  ع    املسؤولية  القاء  تسع    ح يرات  ع    املعين   االكتوا ي    قر ر  يحتوي   ال  من   يسك 

 .املقدم  قر ره ل تائج كافية  دقيق عمليات    ي  املعين االكتوا ي  ع   و تعين 
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 معا جة   يسك ع    القد ل  عدم  حال  وفي  فئوا،  املرصودل  ال تإلل  في  كامل  بككل   البيانات  محدودية  الكركة  تعا ج  من 

بعد  صد  املعا جة  عملية  املتوقع اكمال  الوقت  املعين  االكتوا ي  يحدد  من  فيسك  كامل،  بككل   البيانات  محدودية 

ك وضع   ود م اسبة  خص محدودية قدم في التقر ر، وك لك محدودية و رفع  و في التقر ر ا  الي فو ا البيانات، و س

 و  نكر  
ً
قبلة  إل  من  ت  معا جة موجو محدوديو البيانات  ماما

ُ
الرفع  التقدم امل رز في ه ا الكأن في في جميع التقا  ر امل

   ودها.  

 

 سرية البيانات  ❖

 كافية لضمان  قواعد سلوك موثقة، وسياسات وإجراءات وضوا   ضع  من   الكركات  ع    يسك  ط داخلية، وضمانات 

  قمية  صيغة  مي  مو  إلكتإلونية  مو  مكتوبة   صيغة  البيانات   لك  كانت  سواءً   الضوا ط،  ه ه  ضمن  البيانات  جميعسر ة  

 . بوا املعمول  البيانات سر ة ومحكام العمل  أخالقيات االلتزام  وضمان   ملراقبة مخرى،

 مدنى  حد ماي ي الداخلية والضوا ط واالجراءات والسياسات السلوك قواعد تعا ج من  يسك: 

 . واالكتإلونية  امللموسة للبيانات السيبإلاني األمن .1

 البيانات داخل الكركة.  •

 في الكركة. •
ً
 ع دما يت   بادل وإ سال التقا  ر من االكتإلوني املعين وإلية في حال ل  يكن االكتإلوني املعين موظ ا

 في الكركة. في حال كانت  •
ً
 البيانات في حوزل االلكتوا ي املعين ول  يكن ه ا االلكتوا ي املعين موظ ا

 إذا كانت التقا  ر ُ رسل إل  املؤسسة. •

 

ما إذا كانت البيانات  رسل إل  خا ج اململكة مم ال، والضمانات ااضافية املطلوبة في مثل ه ه ا  الة مثل تالتك يإل مو   .2

 وا  ة في مقر الكركة واستخدام ن    ك ولوجيا املعلومات ا خاصة بوا  طلك    ي  ا خدمات االكت

يسك من يت  اختبا  االلتزام  قواعد السلوك ا خاصة  الكركة  ااضافة إل  فاعلية الضوا ط في السيطرل ع   سر ة  .3

 ع   األقل. 
ً
 البيانات ضمن نطاق ه ه الضوا ط مرل واحدل س و ا

 

   البيانات  وحماية  وسر ة  ومن مة  محكام   سميع  االلتزام   االكتوا  ة  ا خدمات  ومقدم  املعين   واالكتوا ي   الكركة  ع 

 . اململكة في بوا املعمول 

 

 االحتياطات  يخص فيما  املعين االكتواري  دور  ❖

  السعودي، الب ك املركزي    حددهيع   االكتوا ي املعين من يقوم، بككل س وي ولكل مرحلة إعداد  قر ر حسبما    يتعين  

 : اآلتي

  ذلك   في ت ما    للكركة  التأمين   عقود  والتزامات  مصول   بكأن  العليا  واادا ل  اادا ل  مسلا  ألعضاء  والتحديد  التوصية  .1

 معاييإل  مع  يتوافق   ما  وذلك  لتحديدها،  امل اسبة  وال رضيات  امل هجيات   استخدام   األمر  لزم  إذا  ال  ية  املخصصات

 .اململكة في املتبعة ا  الية املالية التقا  ر إعداد

   التقديرات ال علية التسربة مقا نة طر ق عن املتوقعة االحتياطيات مقا ل ال علية لالحتياطيات  حليل إجراء .2

 .االقتضاء ع د األخرى  وااللتزامات العالقة ذات للمطالبات السا قة

 .الب ك املركزي السعودي التقا  ر امل اسبة وفقا لتعليمات  إعداد .3

 :واالدخا  ا  ماية  أمين  يخص فيما .4

 .ك ايتوا  من والتأكد  االقتضاء حسك الر اضية االحتياطات ذلك فيت ما  التأمين  عقود والتزامات مصول   حديد •

 .الوثائق  حملة ع   املالية املكافآت مو األ باح مو ال ائ   وزيع بكأن   املكو ل  قدي  •
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 وكفايته التسعير  يخص فيما  املعين االكتواري  دور  ❖

  مدنى كحد    التالي يقوم من  أمين  لكركة املعين  االكتوا ي  ع   يتعين: 

بككل س وي ع   لب ك املركزي السعودي  و قدي  املكو ل و فع  قا  ر التسعيإل لإلدا ل العليا وملجلا اادا ل ول  التحري  .1

األقل بكأن التسعيإل ال ني للمخاطر في م تسات التأمين الصحي و أمين املركبات و أمين ا  ماية واالدخا  وفئات التأمين  

 .  الب ك املركزي السعودياألخرى ا خاصة  الكركة حسبما  حدده تعليمات 

 :واالدخا  ا  ماية  أمين  يخص فيما .2

 .التأمين مقساط معدالت  بحية اختبا  عمل •

  والتسعيإل،   التأمين   عقود   ومحكام  شروط  ذلك   في   ما   بكأنوا،  املكو ل  و قدي   و صميمها  امل تسات   طو ر  مراجعة •

 .امل تسات في لالكتتاب املطلوب املال  مس  قدير مع

 لتعليمات    السعودياملركزي    وللب ك  اادا ل  وملجلا  العليا  لإلدا ل  التقا  ر   فع .3
ً
  كون   لكي  الب كعما سبق لتعليمات وفقا

 .العليا واادا ل اادا ل مسلا لتعليمات ووفًقا التسعيإل، ك اية و قا  ر التسعيإل  قا  ر  مثا ة

 

 متاحة   املعلومات ه ه  كون  ع دما ا خاصة  سربتوا  استخدام ال  ية األسعا  املعين  واالكتوا ي  الكركة  ضع من  يسك  

 .وموثوقة

    في حال ل   كن للكركة  سربة سا قة، ع   سبيل املثال ع دما  طرح الكركة فئة  أمين جديدل فيمكن من تستعين

ال  ية، ولكن يسك وضع مخصص م اسك ألي اختالفات  ين الكركة وامل ال ي  مصاد  مخرى لوضع األسعا   صد  

 استمدت م و املعلومات. 

   لعقود   ع ال علية  البيع  ملقا نة مسعا   التسعيإل بككل دو ي  د  قا  ر ك اية  من  ع  التأمين  املعين لكركة  االكتوا ي 

التأمين الصحي و أمين فئات املركبات، وفئات  العالقة فيما يخص  ال  ية ذات  التأمين ا خاصة  الكركة مع األسعا  

 .الب ك املركزي تعليمات  حددهيرى ، و رفعها للمؤسسة ولإلدا ل العليا للكركة ومسلا إدا توا، حسبما التأمين األخ

   السعودي املركزي    االكتوا ي   من  التسعيإل  ك اية   قر ر  مو   كمي ي  تسعيإل   قر ر   تقدي   التأمين   شركة  لزمي  من للب ك 

 .الكركة ن قة وع   حدل ع   حالة كل  مساس ع    حدده ال ي والوقت  الككل للكركة املعين 

   املركزي التي  قبلها   لزم يمن    السعوديللب ك  للمخاطر  ال ني  التسعيإل  عن  التأمين  تزو دها  معلومات  إعادل  شركة 

 .الب ك املركزي و حت ظ بوا من وقت  آلخر حسك  حديد 

 

 االكتواري املعين في تقييم املالءة املالية ورأس املال  دور   ❖

    يتعين ع   االكتوا ي املعين التحقق من وضع املالءل املالية ا  الي للكركة وك اية  مس املال ا خاص بوا و قدي  املكو ل

بكأن ذلك عن طر ق د اسة الوضع املستقب ي ملالءل الكركة في ظل افتإلاضات مت وعة لتقيي  متانتوا املالية و حديد  

 .عوامل ا خطر الرئيسية التي  ؤثر علئوا

   اختبا ات  إجراء  طر ق عن  ذلك   بكأن   املكو ل  و قدي   للكركة   املستقب ي  املالءل  وضع  من   التحقق  املعين   االكتوا ي   ع  

  النسبي   األثر   و قيي   املال،   مس  لك اية   قييمات  وإجراء  املختل ة،  لالفتإلاضات  وفقا  االفتإلاضية  ا  االت  و حليل  التحمل

 وخطط  املال،  لرمس  واملستقبلية  ال علية  واملستو ات  والتزاماتوا  الكركة  ألصول   والتحليالت  االختبا ات  ه ه  عن  ال ا ج

 عمليات    توافق  من   و سك.  ذلك   بكأن   املكو ل  و قدي   األغراض  له ه   واستخدامها  ال ماذج   وضع  من  والتحقق  العمل

الب ك املركزي    صد هاي  تعليمات  مي  مراعال  عم  اململكة  في  املتبعة  ا  الية  املالية  التقا  ر  إعداد  معاييإل  مع  ه ه  التحقق

 .آلخر وقت   منالسعودي 

 السعوديالب ك املركزي  حددهيال تائج إل  اادا ل العليا ومسلا اادا ل واملؤسسة  الككل والتوقيت ال ي   رفع . 
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 املخاطر إدارة في املعين االكتواري  دور  ❖

  اآلتي  االلتزام  املعين   االكتوا ي  ع    يتعين : 

 لتخ يف  امل اسللللللبة اآللية و حديد  ا جوهر ة املخاطر   أثيإل  لتقدير  الكللللللركة في  املخاطر  إدا ل  في  املسللللللؤولين  مع التنسلللللليق .1

 . املؤسسة  ا خاصة املخاطر إدا ل ملتطلبات البيانات و قدي  مثرها،

يتعلق بكركة التأمين،  قيي  مالءمة  ر يبات إعادل التأمين ومستو ات االحت اظ  املخاطر لكل نكاط من منكطة  فيما .2

التللأمين، مع مراعللال قللد ل الكلللللللللللللركللة ع    حمللل املخللاطر، و قللدي  التوصللللللللللللليللات لإلدا ل العليللا ومسلا اادا ل  للالكلللللللللللللكللل 

 .السعوديالب ك املركزي   حددهمايوالتوقيت الل ين 

  فرع   لكل   املخاطر االحت اظ ومسللللتو ات  التأمين  إعادل  إسلللل اد   ر يبات مالءمة  قيي   التأمين،  إعادل  بكللللركة تعلقي فيما .3

  اادا ل   ومسلا  العليللا  لإلدا ل  التوصللللللللللللليللات  و قللدي   املخللاطر،   حمللل  ع    الكلللللللللللللركللة  قللد ل  مراعللال  مع  التللأمين،  فروع  من

 .الب ك املركزي السعودي  حددهماي الل ين والتوقيت  الككل

 يخص فيما العليا  وإدا توا  الكللللللللللركة إدا ل  ملجلا  التوصلللللللللليات  لتقدي  االسللللللللللتثما  ومدير االسللللللللللتثما    ج ة مع التنسلللللللللليق .4

 عقود والتزامات مصلول  و وقيت  طبيعة مراعال مع وااللتزامات، األصلول  إدا ل  واسلتإلا يسية االسلتثما  ة  الكلركة  سلياسلة

 .الب ك املركزي السعودي  ددهمايح الل ين والتوقيت  الككل  امل اسبة األصول   وفر ومدى  التأمين 

   الب لك املركزي  و   اادا ل ومسلا  للكلللللللللللللركلة  العليلا  لإلدا ل  التلأمين   إعلادل  قر ر  فع  التلأمين   لكلللللللللللللركلة  املعين   االكتوا ي   ع

 .الب ك املركزي السعودي حددهما تعليمات ييرفع التقر ر  الككل والتوقيت الل ين  .السعودي 

  مع  التأمين، منكطة من نكاط لكل  املخاطر االحت اظ ومستو ات التأمين  إعادل  ر يبات مالءمة مدى التقر ر ه ا يقي  من  و سك

 الس ة   في  فئوا  االكتتاب  يت   من   واملتوقع  بوا  املكتتك  املخاطر  وإجمالي   املال   مس  وك اية  املخاطر   حمل  ع    الكركة  قد ل   مراعال

 :مراعال مع  املخاطر االحت اظ مستو ات حول  املالح ات يقدم ومن  التالية، حاليا املالية

 . املتغيإلل العموالت مو الربح مكا كة آليات •

 . ا خسائر مكا كة آليات •

 . التأمين  إعادل ا  اقيات  موجك التأمين  إعادل شركات ع   االنككا  إجمالي ع   قيود مي •

 . ال ردية املطالبات مو ا  وادث مو لل االت التأمين  إعادل شركات ع   املخاطر إجمالي ع   قيود مي •

 . التأمين  إعادل نتائج ع     اءً  التأمين  إعادل  قسط فئوا يختلف متغيإلل معدالت مي •

 .ا خسا ل ا  اقيات فائ  ع   ا خصومات إجمالي مو    الضر  تجبإل  مصلو إل  الش يء إعادل   االت امل تملة اآلثا  •

 .الضغط حاالت في التأمين إعادل  ر يبات عمل  كي ية املتعلقة التوقعات •

  التأمين  اعادل  عقود  مي  ه اك  كانت  إذا  ما  لتقيي   علئوا  مالح ا و  و قدي   الكركة  إجراءات  فعالية  مراجعة  املعين   االكتوا ي   ع  

 .   لك والرفع األخرى، التإل يبات مو ا جانبية اال  اقيات مع  التوافق التأمين، إعادل لكركة كبيإلل  أمين  مخاطر   قل
 

   ع   ااكتوا ي املعين للكللللللللركة  فع  قر ر االسللللللللتثما  وإدا ل األصللللللللول وااللتزامات لإلدا ل العليا للكللللللللركة ومسلا إدا توا

 واملوعد الل ين يحددهما الب ك.والب ك املركزي وذلك  الككل 

  يسك مين يٌقي  التقر ر مدى مالءمة سلللللللياسلللللللة ااسلللللللتثما  واسلللللللتإلا يسية إدا ل األصلللللللول وااللتزامات للكلللللللركة مع األخ  في

 واملتوقع من ُ كتتك في الس ة املالية القادمة، ومن يت اول طبيعة مصول والتزامات 
ً
االعتبا  إجمالي املخاطر املكتتبة حاليا

 التأمين و وقيتوا ومدى  وفر األصول امل اسبة، والتنسيق مع  ج ة االستثما  ومدير االستثما  ألغراض عملو. عقود

 

 وظي ة املراجعة الداخلية 4. 10

 تمثل مسؤولية وظي ة املراجعة الداخلية  دع  مسلا اادا ل واادا ل العليا ومساعدتو  ع   مداء مسؤولياتو  القيادية و حقيق  

مهدافه  االستإلا يسية والتكغيلية من خالل  قدي   أكيد مستقل بكأن ال عالية الوظي ية لبيئة الرقا ة الداخلية في الكركة.  رفع  

وظي ة املراجعة الداخلية  قا  رها إل   ج ة املراجعة و سك من  تمكن  ج ة املراجعة من ااطالع ع   املعلومات واملست دات ومن 

 قيود. وظي ة املراجعة الداخلية مستقلة وليا لها علئوا مى واجبات مخرى.  حصل علئوا دون مى
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  تضمن املسؤوليات الرئيسية ما ي ي: 

  مقا نة األداء  ومراقبة  و طبيقها  املخاطر،  ع    قائمة  م هجية  الكركة  استخدام  ملراجعة حسا ات  وضع خطة عمل 

  حديثوا س وً ا  ا خطة, لكى  ت  املوافقة علئوا  واسطة  ج ة املراجعة و 
   إعداد و فع  قر ر مكتوب عن معمالها إل  مسلا اادا ل و ج ة املراجعة بككل  بع س وي عل األقل. و سك من يتضمن

 ل  ام الرقا ة الداخلية في الكركة وما انتوت إليو من آ اء و وصيات، 
ً
 ه ا التقر ر  قييما

 عة بكأن عمليات املراجعة التي مجر ت خالل الس ة املالية  إعداد و فع  قر ر مكتوب إل  مسلا اادا ل و ج ة املراج

خالل الربع التالي لنواية   –إن وجد    –ومقا نتوا مع ا خطة املعتمدل،و بين فيو مسباب مي إخالل مو انحرا  عن ا خطة  

 الس ة املالية املع ية 

 اطر وإدا ل االلتزام. املراجعة الس و ة لألنكطة والعمليات الرئيسية،  ما في ذلك منكطة إدا ل املخ 

  التدقيق مولو ات عمليات  و حديد  يتعلق  سدولة  فيما  الداخلية وخاصة  املراجعة  تكغيل  في  قدي  خطة  املساهمة 

 و لبية املعاييإل واملتطلبات؛

  قبل من  املراجعة  عمليات  في  املساهمة  لتسهيل  وذلك  املع ية  ا جهات  مع  الداخلية  املراجعة  جداول  و نسيق  إجراء 

 صصين ال  يين ذوي الصلة، و قليل االزدواجية في النكاط وتشجيع  بادل املعلومات ذات الصلة؛املتخ

   األهدا لتحقيق  اادا ل  قبل  من  علئوا  وا   اظ  يت  وضعها  التي  الداخلية  الرقا ة  وعمليات  املخاطر  إدا ل  مراجعة 

 االستإلا يسية والتكغيلية املت ق علئوا؛

   ر بكأن املركز العام  ما في ذلك األثر الك ي للمخاطر مو نقاط الضعف التي    كك ها، إجراء املراجعات ووضع التقا 

 و أييد االستنتاجات والتوصية  ااجراءات امل اسبة؛

  متابعة  وصيات املراجعة ع   مساس م ت   ال خاذ إجراءات لل د من املخاطر ذات الصلة و / مو  حسين مما سات

 إدا ات املخاطر؛

    لها  أثيإل كبيإل ع     قيي يكون  من  يمكن  التي  واللوائح  ا خطط والسياسات وااجراءات واألن مة  لتلك  االمتثال  مدى 

 األهدا  االستإلا يسية والتكغيلية؛

 قيي  االستخدام الكفء وال عال للموا د؛  

 إجراء التحقيقات ا خاصة في حوادث فكل الرقا ة مو االحتيال وما إل  ذلك؛ 

 راءات إدا ل املخاطر وا  وكمة والرقا ة فيما يتعلق  بإلامج التغييإل الرئيسية؛ قيي  فعالية إج 

   مراقبة مداء الكركة من خالل  قيي  العمليات والتحقق منوا لضمان عدم وجود مية مخال ات مالية مو غيإل مالية لألن مة

  ة؛الداخلية للكركة، وخاصة للسياسات وااجراءات املتعلقة  نكاطات الكركة املختل

 إجراء املراجعة و قدي  املكو ل والتوجيو بغية التحسين املتواصل ادا ل املخاطر وإجراءات ا  وكمة والرقا ة؛ 

  صد التقدم ال ي يت  إحرازه في الت  ي  في التطبيق ال عال في الوقت امل اسك لإلجراءات ال اشئة عن نكاط املراجعة 

 الداخلية؛ 

 داخلية وضمان فعالية وك اءل  لك ال   ؛ضمان االمتثال ألن مة الرقا ة ال 

  التحقق من  طبيق القرا ات وااجراءات ال ا سة عن منكطة املراجعة الداخلية؛ 

 التطو ر املستمر لوظي ة املراجعة الداخلية في ضوء مفضل مما سات املراجعة الداخلية؛ 

   واادا ل العليا للكركة، لتشجيع امل اقكة املبكرل وامل  تحة   اء و طو ر وا   اظ ع   عالقات قو ة مع  ج ة املراجعة

 للقضايا ال اشئة وااللتزام املكتإلك  حل املككالت.

 

 ا خا جيين املراجعين  5. 10

 اادا ل مسلا إل  ومستقل موضوع   قر ر لرفع ومتخصص مستقل خا ج  مراجع من مكثإل مو  واحد  تعيين  الكركة   قوم

 .الهامة املجاالت ف  ومدائوا للكركة املال  الوضع عن ونز و واضح بككل تعبإل للكركة املالية البيانات كانت إذا ما لتحديد واملساهمين 
 

  : اآلتى ا خا ج  املراجع يقوم
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 للكركة واألمانة الع اية واجبي    ل . 

 الكركة  مصا ح مع  ضا ب مى وجود عدم . 

 املسائل بكأن امل اسك ااجراء اادا ل مسلا ا خاذ عدم حال في املالية السوق  وهيئةالب ك املركزي السعودي   إ الغ 

 .يطرحها التي  للكبوة املثيإلل

  عملو املجلا ييسر ل  إذا العادية العامة ا جمعية دعول اادا ل مسلا من يطلك من. 

   يكون  
ً
عملو،   مداء في م و  قع التي  األخطاء بسبك الغيإل مو املساهمين  مو الكركة يصيك ال ي الضر   تعو   عن مسؤوال

 . التضامن  مسؤولين  ا خطأ، كانوا في واشتإلكوا املراجعون  تعدد وإذا

 

 :ي ي مراعال ما  اادا ل، مع مسلا  رشيح ع     اءً    سا ات الكركة خا ج  مراجع العادية العامة ا جمعية تعين 

  املراجعة  ج ة من   وصية ع     اءً   رشيحو يكون  من. 

  يكون  من  
ً
 .املختصة ا جهة  من املقر ل الكروط  ستوفي ومن  لو مرخصا

 اث ين  مراجعين  عن املرش ين  عدد يقل مال. 

 

 املساهمون   . 11

 املساهمين  حقوق    1. 11
 

يكون له  ن ا إمكانية ااطالع ع   يسك ع   الكلللللركة معاملة جميع املسلللللاهمين بكلللللكل عادل. جميع املسلللللاهمين العامين يسك من  

املسللت دات املتاحة  واسللطة الكللركة لضللمان حصللوله  ع   فرصللة متسللاو ة ملما سللة حقوقه  كمسللاهمين. يسك من  تاح ال رصللة  

 والوقت الكاف  للمساهمين ايصال است سا اتو  إل  معضاء مسلا اادا ل ومراجع  الكركة مث اء اجتماعات ا جميعة العامة.

 ن ا  قوق األخرى فإن املساهمين يكون له  حقوق متساو ة ف  كل مما ي  :من  ي

 العامة  ا جمعية اجتماعات ف  والتصو ت املكا كة 

  مسبق عل  ع   مبنية قرا ات ال خاذ الضرو  ة املواد ع   ا  صول. 

 اادا ل مسلا معضاء وانتخاب  رشيح  

  الكركة   خصوص الكافية املعلومات ع   ا  صول 

 األسه  م باح استالم. 

 للكركة  األساس ى  لل  ام وفًقا جديدل مسه  ف  ااشتإلاك ف  ا  قوق  مولو ة. 
 

 وضمان  املساهمين  حضو   من  ممكن عدد مكبإل  لز ادل العامة  ا جمعية اجتماعات امل اسك واملكان  الوقت  اختيا  الكركة  قوم

 األعمال جدول  ذلك  ف   ما العامة ا جمعية اجتماعات إخطا  عن ااعالن  يسك .بسالسة حقوقه  مما سة من املساهمين   مكن

 حضو   مقص ى لضمان  واللوائح للقوانين  وفًقا  الكركة ا خاص  االكتإلونى املوقع وع    داول  موقع ع   وذلك املراجعة   ج ة و قر ر

 العامة ا جمعية اجتماعات   ضو   وكيل لتعيين  املساهمين  حقوق  كل   ح ظ ان  الكركة ع   يسك .املساهمين  من ممكن

 وم  مة واض ة  طر قة ااجتماع مث اء للمساهمين  العامة ا جمعية  اجتماعات ا خاصة املواد إ احة يسك .عنو  نيا ة والتصو ت

 ذلك ف   ما ,اادا ل مسلا لعضو ة  املرش ين  املتعلقة املواد إعالن  يسك .مسبق عل  ع   مبنية قرا ات  ا خاذ له  تسمح لكى

 ومركزها  الكركة ا خاص االكتإلونى املوقع وع    داول  موقع ع   وذلك والعضو ات والوظائف ومها اتو  ومؤهالتو  خبإلتو 

 .الرئيس ى 

 اادا ل مسلا و قر ر للكركة األساس ى  وال  ام التأسيا وعقد العامة ا جمعية اجتماعات محاضر  ع   ااطالع للمساهمين  يمكن

 ع د العامة  ا جمعية إل  قدمت التى  األخرى  املكتوبة واملواد املراجعة   ج ة و قر ر س و ة والربع الس و ة املالية  والبيانات الس وى 

 ص حة مس ل امل كو   االكتإلونى البإليد عبإل طلك إ سال طر ق عن او الرئيس ى  مركزها ف  الكركة سر  ألمين  كتابى طلك تسجيل

 ف  الرئيس ى  الكركة  مركز ف  وذلك  سا ًقا امل كو ل املست دات كل   إ احة  الكركة سر ممين  يقوم ان يسك  . داول  موقع ع   الكركة

 .املساه  طلك استالم من ميام (7) خالل
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  األقلية املساهمون    2. 11

ومصا  ه . سو   يسك من  قوم الكركة  مراعال مصا ح املساهمين األقلية وغيإل املؤسسيين لتمكينو  من مما سة حقوقه  

 يضمن مسلا اادا ل حصول املساهمين األقلية ع   فرصة لتوصيل آ ائو  ومخاوفه  فيما يتعلق  خطط وإجراءات الكركة. 

يسك ع   مسلا اادا ل من يأخ  ف  االعتبا   أثيإل قرا ا و و وصيا و ع   املساهمين األقلية واملستثمر ن غيإل املؤسسيين و قوم  

 له  مز ًدا من مما سة حقوقه . توصيات لطرق  ضمن 

 

 العامة  ا جمعية    3. 11

  ااختصاص ❖

  خال  املسائل التى   د ج  حت اختصاص ا جمعية العامة غيإل العادية وفًقا لل  ام األساس ى للكركة ولقانون 

مسائل الكركات فإن ا جمعية العامة العادية  ملك اختصاص ف  كل املسائل املتعلقة  الكركة  ما ف  ذلك مى  

   من الئحة حوكمة الكركات ا خاصة بويئة السوق املالية. 12م صوص علئوا ف  املادل ت 

   ف التى  قع بككل مساس ى  القرا ات  العادية قد  مر   العامة غيإل  إل  السلطات امل كو ل فإن ا جمعية   ااضافة 

عل امل صوص  الطر قة  وب  ا  ال رو   ن ا  العادية  حت  العامة  ا جمعية  ا جمعية  اختصاص  ئوا  خصوص 

 العامة العادية. 
 

 انعقاد ا جمعية العامة  ❖

 للكركة.  املالية الس ة النتواء التالية الستة األشهر خالل الس ة في األقل عل مرل العادية العامة ا جمعية   عقد

 قد يت  عقد اجتماعات جمعية  عامة عادية ف  مى وقت حسك ا  اجة.

   من  اادا ل مسلا يسك ع   .اادا ل مسلا من العامة  دعول ا جمعية فإنو يسك انعقادوفًقا للقوانين واللوائح 

 من عدد مو  املراجعة  ج ة  مو ا  سا ات مراجع ذلك طلك إذا االجتماع إل  العادية  العامة ا جمعية يدعو

 دعول ا  سا ات عملراج و سوز  .الكركة  مس مال من األقل عل (%5 ) نسبتو ما  ملكيتو  املساهمين ال ين  مثل

  ثالثين  خالل اادا ل مسلا يدُعها ل  إذا االنعقاد إل  ا جمعية
ً
 .ا  سا ات مراجع طلك  ا  خ  من يوما

  .يسك ع   الكركة من تعل  املساهمين  القواعد ا  اكمة  للجمعية العامة وإجراءات عملية التصو ت 
 

 جدول األعمال   ❖

 األقل، وُ نكر ع   ميام بعكرل املوعد قبل معمالها ومكانوا وجدول  العامة  ا جمعية انعقاد موعد عن ااعالن  يسك 

ع يومية  ص ي ة وفي للكركة  االكتإلوني  ع   موقع  دوال واملوقع الدعول  مركز فئوا يكون  التي امل طقة في  وزَّ

 وسائل طر ق ا جمعية العامة عن  النعقاد الدعول  وجيو للكركة  ذلك، يسوز  إل  وبااضافة . الرئيس ى  الكركة

 .ا  ديثة التق ية

   يرغك التي  املوضوعات االعتبا  في يأخ  من  العامة ا جمعية معمال جدول  إعداد ع د اادا ل مسلا ع 

 موضوع إضافة الكركة  مسه   من األقل ع   (%5) نسبة يملكون  ال ين للمساهمين و سوز  .إد اجها في املساهمون 

 .إعداده ع د العامة ا جمعية معمال جدول  إل  مكثإل مو

 :يسك من  غطى جدول معمال ا جمعية العامة العادية كل  مما ي   ع   األقل 

o  الربح وبيانات  العمومية  امليزانية  ذلك  يان  ف   الس و ة  ما  املالية  والبيانات  الس وى  التقر ر  املوافقة ع   

البيانات املالية وك لك  وزيع األ باح وا خسائر   اء ً ع     وا خسا ل وبيان التدفقات ال قدية واملالح ات ع  

 نتائج الس ة املالية,

o , املوافقة ع    قر ر مراجع  ا  سا ات 

o , تعيين مراجع  ا  سا ات واملوافقة ع   متعابو 

o املوافقة ع   املكافآت ا خاصة  أعضاء مسلا اادا ل 

o   القرا ات التى ا خ ها مث اء الس ة املالية. تسو ة  مسئوليات مسلا اادا ل عن 
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 ا جمعية  النعقاد الدعول نكر للكركة وموقع  داول ,عبإل  االكتإلوني املوقع خالل من  للمساهمين  يتاح  من  يسك 

ا جمعية جدول   ب ود املتعلقة املعلومات ع   ا  صول  ,العامة وبخاصة معمال   اادا ل مسلا  قر ر العامة، 

 الكركة وع   .بكأنو مد و  قرا  ا خاذ من لتمكينو   وذلك املراجعة  ج ة و قر ر املالية لقوائ وا ا  سا ات ومراجع

 .العامة ا جمعية معمال جدول  تعديل حال في املعلومات  لك  حديث

   مستقل،    د في العامة ا جمعية معمال جدول  ع   املد جة املوضوعات من موضوع كل  إفراد اادا ل مسلا ع

  املختل ة املوضوعات  ين  ا جمع وعدم
ً
واحد، وعدم وضع األعمال والعقود التي يكون ألعضاء     د  حت جوهر ا

 املساهمين.  موافقة ع   ا  صول  بغرض واحد املجلا مصل ة مباشرل مو غيإل مباشرل فئوا ضمن   د

 

  العامة ا جمعية اجتماعات ونتائج محاضر ❖

  من ميام عكرل خالل العامة ا جمعية اجتماعات محاضر من  نسخة املالية السوق  هيئة   زو د الكركة  ع   يتعين 

 .االجتماع عقد  ا  خ

 هيئة  واسطة املوضوعة للقواعد وفًقا ااجتماع بعد علنى  بككل العامة ا جمعية  اجتماعات نتائج إعالن  يسك 

 .املالية السوق 

 

 املصالح أصحاب مع العالقة . 12

قد توا ع   فه  و أثيإل وإدا ل  وقعات مصللللللللللل اب املصلللللللللللا ح عن طر ق  وفيإل معاييإل عالية  من األداء و وصللللللللللليل  ع     الكلللللللللللركة تعتمد

 ا خدمة.

 أخ  الكركة بعين ااعتبا  مصا ح مص اب املصا ح ا خا جيين والداخليين  ما في ذلك املساهمين ا  اليين مو امل تملين والعمالء  

 واملزودين والرمى العام وا  كومة. 

و  تعمل الكركة ع    حقيق مهدافها وسياساتوا من خالل  واصل صر ح وممين ومستمر مع مص اب املصا ح  ما يتماش ى مع  س

مسئولياتوا ككركة مساهمة عامة.  وفر الكركة املعلومات ا خاصة بوا ألص اب املصا ح من خالل موقعها االكتإلونى وع   موقع 

  داول.

 

  املوظ ون    1. 12

ع   تشجيع ا  وا  الصر ح وال عال  ين كل مستو اتوا من خالل ق وات ا صال  سمية وغيإل  سمية . تسمح ق وات    تعمل الكركة

التواصل امل توحة ه ه ع   ضمان فه  الزمالء ألدوا ه  ومسئولياتو  والتصر   أع   معاييإل امله ية واألخالق لتحقيق مهدا   

 الكركة. 

 

 تملون  واملستثمرون امل  املساهمون    2. 12

يت  التواصل  ين الكركة واملساهمين واملستثمر ن امل تملين فئوا من خالل موقعها االكتإلونى وع   موقع  داول. يملك املساهمون  

ا  ق في التواصل مع مسلا اادا ل واادا ل العليا مث اء اجتماعات ا جمعية العامة وعن طر ق إ سال است سا اتو  ومخاوفه  إل   

 كة. ممين سر الكر 

 

 ا خا جيين املصا ح مص اب   3. 12

يمكن ألص اب املصا ح ا خا جيين الوصول إل  اادا ل العليا للكركة من خالل اجتماعات وجًها لوجو ومن خالل الوسائل األخرى 

 التى تسمح له   توصيل تعليقاتو  وشكاويو  واست سا اتو . 

عادلللللللللة وم طقيللللللللة  للللللللدون  مييللللللللز مو انحللللللللرا  مقا نللللللللة  التعللللللللامالت  للللللللدخل تعللللللللامالت الكللللللللركة مللللللللع مصلللللللل اب املصللللللللا ح ضللللللللمن   للللللللود 

مللللللللللع املسلللللللللللاهمين واألطلللللللللللرا  املر بطلللللللللللة. يسللللللللللك من  حلللللللللللاقظ الكلللللللللللركة ع للللللللللل  املعلومللللللللللات ا خاصلللللللللللة  أصللللللللللل اب املصلللللللللللا ح ا خلللللللللللا جيين 

  أقص ى د جة من السر ة دائًما.
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 اإلجتماعية املسئولية سياسة .  13

ا جد    أخ  ع   محمل  بككل  الكركة  ذلك  واملجتمعات.  عنى  وال اس  البيئة  ع    عملها  بوا  يؤثر  التى  الطر قة  مسئوليتوا ادا ل 

جوهرى التصر  بككل مسئول ومخالق  كأفراد وككركة. فكون ا شركة  أمين كبيإلل ضد املخاطر التسا  ة والص اعية والشخصية   

تمع مع  حقيق م افع  سا  ة. املسئولية ااجتماعية ه  العملية التى فإن ا نملك ال صة الستخدام  أثيإلنا من مجل إضافة قيمة للمس

املسئولية   في  م هج ا  املصا ح.  عتمد  مص اب  مع  وإجراءاتوا  عملياتوا  عبإل  وااجتماعية  البيئية  املخاو   الكركة  دمج  بوا   قوم 

 ما نقوم  و وكي ية تعامل ا مع مص اب املصا ح.   ااجتماعية ع   مبادئ العمل التسا ى ا خاص   ا وع   نوع الق اعات التى  حك  كل 

 

 املبادئ    يان    1. 13

  سو  تسع  الكركة إل   وفيإل  رامج مستمعية نكطة للموظ ين من مجل املكا كة وااندماج في املجتمعات امل لية التى

 تعمل فئوا وفًقا للسياسة املجتمعية ا خاصة بوا. 

  ق اانسان في عملياتوا وتسع  للعمل مع املزودين وشركاء العمل ال ين  سو  تعمل الكركة من مجل ضمان مبادئ حقو

  كا كون في عملياتوا وسلسلة اامدادات  ما يتماش ى مع املعاييإل ا خاصة بوا. 

   تسع  الكركة إل   زو د كل عمالئوا  أفضل م تسات التأمين وخدمة العمالء املمتازل مع التإلكيز ع   الطرق التى يمكن

 وا خدما  ا وم تسا  ا في خدمة املجتمع. من تساه  فئ

  سو  تسع  الكركة إل  العمل مع املزودين لتحسين التأثيإل ااجتماع  والبيئى لعمليات الكراء ا خاصة بوا عبإل سلسلة

 اانتاج ا خاصة  م تساتوا وخدماتوا. 

   راء وشركاء العمل واملكا كة  سو   ت اعل الكركة و تواصل مع مص اب املصا ح املع يين. وسو  نسع  للعمل مع ال

 في م اقكات السياسة العامة من مجل السلوك املسئول.

   سو   ضمن الكركة مراجعة استإلا يسية املسئولية ااجتماعية وامل هجية واألداء مر ين خالل العام ع   األقل  واسطة

 اادا ل العليا، وس وً ا  واسطة مسلا اادا ل. 

  وا إل  املوظ ين ومسلا اادا ل ومعضاء اللجان وا جهات املع ية األخرى وذلك بككل  سو   قوم الكركة  توصيل مبادئ

 س وى من خالل  قر ر مسلا اادا ل الس وى.
 

 ااجتماعية  املباد ات  2. 13

 طو ره وفًقا  يقوم مسلا اادا ل  تعز ز مكا كة الكركة ف  العديد من املباد ات ااجتماعية من مجل دع  املجتمع واملساهمة ف   

 لسياسة املسئولية ااجتماعية ا خاصة  الكركة. 

   وفر الكركة و ش عمل لب اء وع  مستمع   املباد ات  ما ف  ذلك الوع   املخاطر امل تملة مثل مخاطر ا  رائق وطرق 

 التعامل مع ه ه املخاطر   ماية األ واح و قليل ااصا ات.

   سوق العمل عن طر ق تعيين النساء ف  م اصك إستإلا يسية ف  ن ام الكركة.  قوم الكركة  تعز ز دو  املرمل ف 

  .سو  تسع  اادا ل العليا للكركة إل  البحث عن فرص للمكا كة ف   رامج من مجل مستمع مفضل 
 

 املخالفات عن اإلبالغ .  14

 معاييإل امله ية واألمانة والنزاهة والسلوك األخالق . لتزم الكركة  القيام  أعمالها  طر قة نزيوة وش افة عن طر ق  طبيق مقص ى 

الكركة  تطبيق   املخال ةقامت  املما سات  عن  التبليغ  وإجراءات  للموظ ين    سياسة  تسمح  إجراءات  و حديد  مجل  رسيخ  من 

ااجراء ومص اب املصا ح اآلخر ن  تسجيل مخاوفه  بككل سرى إل  شخص مستقل من مجل التحقيق ف  ه ه املككالت وا خاذ  

 .ع   ه ه ااجراءات مستقبليةومى تعديالت  الكركةظ ين مو  لكافة ااجراءات ه ه وتعمي  نكر و تعينامل اسك.  
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 املنهى   السلوك .  15

 قوم الكركة  تطبيق مدونة قواعد السلوك املنهى واألخالق من مجل معضاء مسلا اادا ل ومعضاء اللج ة وكل املوظ ين لتعز ز  

الكركة مما سة ع اية معقولة ا خاذ القرا ات التى  وضح التزام    يالسلوك األخالق  داخل الكركة. يسك ع   إدا ل وموظ ثقافة  

من  األدنى  ا  د  من  مكثإل  من  تقيد  إلتزامات  الكركة  من  ذلك  لو  طلك  حتى  دائًما  ونزيوة  مخالقية  الكركة  التصر   طر قة 

 االتزامات الوا دل ف  القانون.

م مدونة السلوك ا خاصة  الكركة  تعر ف الروح التى   وى الكركة القيام بعملها بوا وتعمل املدونة كدليل إ شادى لألعمال  قو 

 ألص اب املصا ح من خالل ا  وا  واا صال الصر ح.
ً
 اليومية. يسك ع   اادا ل العليا من  كون مثاال

 

  ضا ب املصا ح   1. 15

ا سوا كل الع اية لتس ك مى  ضا ب يؤثر ع   واجبات الوالء والع اية للكركة عن طر ق االتزام  يسك ع   مص اب املصا ح من يم

 بسياسة الكركة ا  اكمة لتضا ب املصا ح. 

 

 واألمانة والنزاهة والعادل األخالق  التعامل   2. 15

 ومساهمئوا. عتمد نساح الكركة ع   األمانة والنزاهة والثقة من موظ ئوا وعمالئوا 

يسك من يتعامل مسلا اادا ل و جانو واادا ل العليا واملوظ ون بككل نز و مع العمالء واملزودين وامل افسين واملراجعين املستقلين 

واملساهمين وبعضه  البع  و سك مال يحصل مى منو  ع   ميزل غيإل نزيوة ألى شخص من خالل  التالعك وااخ اء وسوء استغالل 

 السر ة و حر ف حقائق املواد مو مى تعامل مو مما سة  غيإل نزيوة. املعلومات 

يسك ع   مص اب املصا ح من يوجهوا كل الع اية لتس ك مى  ضا ب يؤثر ع   واجبات الوالء والع اية للكركة عن طر ق االتزام  

 بسياسة الكركة ا  اكمة لتضا ب املصا ح. 

 

 مصول الكركة   حماية   3. 15

موا د ومواد ومعدات ومعلومات الكركة بككل حصرى من مجل م  عة الكركة. فأعضاء مسلا اادا ل ومعضاء اللجان يت   قدي   

 واملوظ ون وكل من يمثل الكركة  يوثق بو  في التصر   مسئولية وا خاذ قرا ات نافعة لل  اظ ع   موا د الكركة. 

واملركبات في القيام  أى عمل خا ج  مو دع  مى نكاط دينى مو    ال يسك استخدام معدات وإمدادات الكركة مثل آالت التصو ر 

سياس ى مو غيإل مر بط  العمل  استث اء منكطة املسئولية ااجتماعية املوافق علئوا  واسطة اادا ل. يح ر مما سة مى منكطة غيإل  

 مر بطة  العمل مث اء ساعات العمل.

ا فإن  واملوظ ين  الكركة  ومصول  حماية مصا ح  مجل  واملعلومات  ومن  البيانات  كل  مراجعة  مو  مراقبة  في  لكركة  حت ظ  حقها 

املوجودل ع   مجهزل ا  اسك مو األجهزل االكتإلونية ا خاصة  املوظ ين والتى  صرفها له  الكركة وك لك استخدام اانتإلنت مو  

 خز ن مو طباعة مو طلك مو إ سال مى   الكبكة الداخلية للكركة. لن نسمح  استخدام موا د الكركة من مجل إنكاء مو الوصول مو

 مواد مضايقة مو توديدية مو مؤذية مو جنسية فاض ة مو عدوانية مو غيإل م اسبة. 

 

  السر ة   4. 15

ائتم  ا علئوا املوظ ون والعمالء وشركاء   التى  بوا وك لك املعلومات غيإل املعل ة   قوم الكركة  حماية املعلومات السر ة ا خاصة 

. تكمل املعلومات السر ة ومسجلة امللكية ممو  مثل األسعا  والبيانات املالية ومسماء وع او ن العمالء والبيانات العمل اآلخر ن

املالية واملعلومات غيإل املعل ة عن الكركات األخرى  ما في ذلك املزودين والبائعين ا  اليين وامل تملين. لن  قوم الكركة  الككف 

 ة  دون غرض عم   ص يح و صر ح م اسك. إنو ممر هام  ماًما من  حتإلم الكركة حقوق امللكية عن مى معلومات سر ة وغيإل معل

مى   مو  ا خاصة  امل افسين  التسا ل  ألسرا   غيإل ص يحة  وسائل  ع    لل صول  تسع   مو  الكركة  لن  حصل  ا خاصة  اآلخر ن. 

 نسخ مو نكر مو تغييإل للبإلامج مو مى ملكية فكر ة اخرى. معلومات مخرى سر ة ومسجلة امللكية. لن  دخل الكركة في مى استخدام مو  
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 السجالت   ح ظ   5. 15

سو   قوم الكركة  ح ظ كل امل اضر واملست دات والتقا  ر واألو اق األخرى املطلوب ا   اظ علئوا في املركز الرئيس ى للكركة  

فإن الكركة في حالة وجود مى دعوى قضائية تسواء     فعها معوام ع   األقل وفًقا له ه اللوائح. دون املساس بو ه ال تإلل  10ملدل 

مو ع   وشك  فعها  مو مى مطالبة جا  ة مو  حقيق متعلق بو ه امل اضر واملست دات والتقا  ر واألو اق األخرى فإن الكركة سو   

  ح  ها حتى نواية الدعوى مو املطالبة مو التحقيق ا جا ى. 

 

    القوانين واللوائح     االتزام 6. 15 

شركة العاملية  اعتبا ها شركة  أمين تعاوني مساهمة مد جة في السوق ملزمة  االمتثال لألن مة واللوائح والقواعد التي تسري ع    

،  وديالب ك املركزي السع  شركات التأمين التعاوني املسجلة  اململكة العربية السعودية،  ما في ذلك ع   سبيل ال كر ال ا  صر 

هيئة السوق املالية، وزا ل التسا ل وااستثما   ومسلا الضمان الصحي التعاوني،  ااضافة إل  عقد التأسيا / ال  ام األساس ي  

 للكركة. 

 

   اافصاح سياسة   7. 15

مواد والتى قد يكون لها  أثيإل ع   مصول والتزامات   ييسك ع   الكركة اافصاح ال و ى للعامة والسلطات الت  يمية عن  طو ر م

مو الوضع املال  مو املسا  العام لعمل الكركة مو فروعها وال ى يؤدى إل  تغيإلات في سعر األسه  ا خاصة بوا مو  ؤثر بككل كبيإل ع   

 قد ل الكركة للوفاء  التزاماتوا فيما يتعلق بس دات الدين.

دًيا فإن الكركة يسك من  قوم  تقيي  ما إذا كان مى مستثمر قد يرغك في من يأخ  في االعتبا  التطو ر  لتحديد ما إذا كان التطو ر ما

 ع د ا خاذ قرا ات ااستثما   خصوص مسه  الكركة. 

مو  ز يف   ا  قائق  في سوء  قدي   مطلًقا  التسامح  يت   لن  وقتوا.  وف   وص يحة  ونزيوة  واض ة  اافصاحات  كل  من  كون  يسك 

ولن  سمح   لك ألى سبك كان. يسك ع   املوظ ين من يخبإلوا اادا ل العليا ومقسام اامتثال واملراجعة إذا علموا  أن مى    السجالت

من املعلومات في مى ملف مو  واصل عام كانت غيإل ص يحة مو مضللة مث اء وقت نكرها مو إذا كانت مى معلومات الحقة قد مثرت 

 املستقبل. ع   ملف مو  واصل عام مكا و في 

يت  اافصاح عن املعلومات ع   موقع  داول مو كل من موقع  داول واملوقع االكتإلونى للكركة وفًقا لسياسة التحك  واافصاح  

ولوائح حوكمة الكركات لهيئة السوق املالية للب ك املركزي السعودي  عن املعلومات الداخلية ووفًقا للوائح حوكمة شركات التأمين ل

 فصاح ا خاصة بويئة السوق املالية والقواعد امل صوص علئوا والقوانين األخرى ذات الصلة. وقواعد اا 

لن  قوم الكركة ك لك  اافصاح  طر قة انتقائية تسواء وجًها لوجو مو في م اقكات صغيإلل مو اجتماعات مو عروض  قديمية مو  

الكركة وممانوا وعملياتوا وخططها وا  الة املالية ونتائج    اقتإلاحات عروض مو مى من ذلك  عن مى معلومات غيإل عامة ملواد  خص

العمليات مو مى خطة  طو ر. ستكون الكركة ع   يق ة بككل خاص ع د عمل عروض  قديمية او اقتإلاحات عروض للعمالء من 

العروض. ه ه  في  عامة  غيإل  معلومات  بوا  مواد  كل    مجل ضمان عدم وجود  من  الكركة  إعدادها   ضمن  يت   من  يسك  ااعالنات 

 واعتمادها من  ج ة اافصاح. 
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 العمل أساليب – املراجعة لجنة)أ(  ملحق

 

   الغرض 1

 كون اللج ة مسئولة عن مراقبة  كامل التقا  ر املالية للكركة وفعالية عملية املراجعة ا  سا ية، وظي تي املراجعة 

من   املتعلقة الداخلية وااللتزام. كما  الكركة  من مة  املخاطر و قيي   إدا ل  لوظائف  الكاملة  املراجعة  للج ة مسئولية 

  املخاطر ون   الرقا ة الداخلية.

  3العضوية 2
  

يت  تعيين معضاء اللج ة من قبل ا جمعية العامة ،   اء ع    رشيح مسلا اادا ل و  وصية  ج ة التإلشيحات واملكافآت  1. 2

 س وات مماثلة ملدل  ول  مسلا اادا ل. يسك من  قتصر عضو ة  ج ة املراجعة ع   فتإلتى والية فقط.  3ملدل 

ت من  اللج ة  ت3 تكون  ع    يز د عدده   وال  األقل  ع    معضاء  معضاء،5    كعضو األقل ع   واحد عضو وجود مع   

اللج ة معضاء في مسلا اادا ل. في حال كان محد معضاء مسلا إدا ل الكركة   معضاء غالبية  يكون  ال من  يسك.مستقل

ملوافقة   األعضاء  يخضع جميع   .
ً
 مستقال

ً
العضو عضوا ذلك  يكون  من  يتعين  املراجعة،  في  ج ة   

ً
املركزي  عضوا الب ك 

 قبل تعيينو . لن يكون األشخاص التالين مؤهلين لعضو ة  ج ة املراجعة:  السعودي 

  مستكا يوا؛ مو موظ ئوا مو الكركة    ي يو 

   واملؤسسين املساهمين  كبا   ا  صر  ال  ال كر  سبيل  ع    ذلك  في  صلة  الكركة،  ما  ذي  طر   مي  ممثلو 

 واملراجعين ا خا جيين واملو دين وعمالء الكركة؛ 

   املدير ن مو  الكركة  إدا ل  مسلا  مع  األول   الد جة  من  عالقات  لديو   ال ين  االعتبا  ون  األشخاص 

 الت  ي يين؛ و 

 الب ك املركزي  ال ين لديو  مي عالقة مالية مو  سا  ة مع الكركة ما ل   سمح له    لك من قبل    األشخاص

 . املالية السوق  هيئة مو \ والسعودي 

 لها. وعالول ع   ذلك، يتعين من ال يكون عضو   2. 2
ً
 ج ة  ال يسوز من يكون  ئيا املجلا عضوا في  ج ة املراجعة مو  ئيسا

العربية  اململكة  في  التأمين  قطاع  في  تعمل  مخرى  شركة  مي  في  مراجعة  مو  ج ة  إدا ل  مسلا  مي  في  عضوا  املراجعة 

 السعودية.

 في  جان مراجعة ألكثإل من م بع شركات عامة. 3. 2
ً
 ال يسوز ألي عضو من معضاء  ج ة املراجعة من يكون في ذات وقت عضوا

.يتعين من يكون عضو  ج ة ا 4. 2
ً
 ملراجعة املرشح لعضو ة اللج ة مستقال

يتعين من يكون معضاء  ج ة املراجعة مؤهلين ع   نحو م اسك يمكنو  من مداء واجباتو . و تعين من يكون اث ان من  5. 2

 الصلة. معضاء  ج ة املراجعة،  من فئو   ئيا اللج ة، ممن يمتلكون خبإلل حديثة في امل اسبة مو اادا ل املالية ذات 

يكون ألعضاء اللج ة وممين سر الكركة فقط حق ا  ضو  في اجتماعات اللج ة، ع   منو يحق للج ة من  دعو من  راه  6. 2

امل تدب  والعضو  اادا ل  اللج ة كرئيا مسلا  اجتماعات  خا جها   ضو   من  مو  الكركة  داخل  من  ذا صلة سواء 

اطر واالمتثال واملراجعة الداخلية وممثلين من إدا ل املالية   ضو   ومعضاء آخر ن  مسلا اادا ل و ؤساء إدا ات املخ

 
ً
 مو جزئيا

ً
 متى ا  أت اللج ة من ذلك ضرو ي.  –اجتماع اللج ة كامال

  ت  دعول املراجعين ا خا جيين   ضو  اجتماعات اللج ة ع   مساس م ت  . 7. 2

الكتا  8. 2 املمانعة  لعدم  املراجعة  تعيين معضاء  ج ة  التي  صد  عن  يخضع  السعودي  ية  املركزي  وا  صول ع    الب ك 

 موافقة ا جمعية العامة. 

 يخضع تعيين معضاء  ج ة املراجعة للقواعد امل صوص علئوا في ن ام الكركات. 9. 2

يسوز ألي عضو من معضاء  ج ة املراجعة من  ستقيل  موجك إن ا  مد و شهر يقدمو للمسلا، شر طة من يت  إخطا   10. 2

 مع  يان مسبابوا خالل ال
ً
 من  ا  خ االستقالة. 5ت خمسةسلطات  تلك االستقالة كتا يا

ً
   ميام عمل اعتبا ا

 
للللللبك تغييإل اللوائح املطبقة وال ى   3 للللللا ب ينتج بسل للللللد  من  مى  ضل للللللعودي  صل للللللة حكومية فإن اللوائح ا جديدل  حل محل القواعد امل ددل ه ا حتى وقت الب ك املركزي السل للللللسل للللللوق املالية مو مى مؤسل مو هيئة السل

 جتماع للجمعية العامة. تسجيل الب ود امل دثة املكا  إلئوا للموافقة علئوا في مول ا
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 نتهي العضو ة في  ج ة املراجعة بككل  لقائي في حال طرم مي تغييإل ي س  ع و إخالل  الئحة  ج ة املراجعة مو مية لوائح  11. 2

ل لك العضو حضو  مي اجتماع من اجتماعات  ج ة املراجعة بعد   مو تعامي  مخرى ذات صلة، شر طة منو ال يسوز 

 حصول ذلك التغييإل. 

من 12. 2 كتا ية  ممانعة  عدم  شهادل  ع    ا  صول  بعد  س وات  ثالث  اللج ة  مدل  السعودي   كون  الركزي  يسوز الب ك   .

 للمسلا  سديد مدل عضو ة األعضاء ملدل ثالث س وات مخرى مرل واحدل فقط بكرط موافقة ا جمعية العامة.  

 في حال عدم  مك و من حضو  ثالثة اجتماعات متعاقبة من اجتماعات اللج ة   13. 2
ً
 عتبإل عضو  ج ة املراجعة مستقيال

 دون  قدي  ع   مقبول للمسلا. 

 خالل مدل اللج ة، يقوم املجلا، بعد ا  صول ع   شهادل عدم ممانعة من في حال مصبح م 14. 2
ً
ي م صك في اللج ة شاغرا

  الب ك املركزي السعودي
ً
،  تعيين عضو جديد خالل فتإلل شهر واحد من اليوم ال ي مصبح فيو ذلك امل صك شاغرا

ي  العضو ا جديد في اجتماع ا جمعية  اكمال  فتإلل عضو ة العضو السا ق ال ي حل محلو. يقوم مسلا اادا ل  تقد

 العامة العادى التال  لل صول ع   موافقة من مجل التعيين. 

، يمكن للمسلا انتخاب معضاء جدد للج ة و سوز الب ك املركزي السعوديمع مراعال ا  صول ع   عدم ممانعة من   15. 2

 عزل مي عضو من معضائوا في حال عدم  لبيتو لكروط الع
ً
ضو ة مو نتيسة إخاللو  أحكام اللوائح ذات  للمسلا ميضا

الصلة. يقوم مسلا اادا ل  تقدي  العضو ا جديد في اجتماع ا جمعية العامة العادى التال  لل صول ع   موافقة من  

 مجل التعيين. 

 

 سرها  وأمين اللجنة رئيس 3

. في غياب  ئيا  الب ك املركزي السعودييقوم مسلا اادا ل  تعيين  ئيا اللج ة بعد ا  صول ع   عدم ممانعة من   

 اللج ة، فإن  قية األعضاء ا  ضو  ينتخبون محد األعضاء من  ينو  ليتإلمس االجتماع. 

. و تعين من ال يكون لرئيا 
ً
 ج ة املراجعة مي عالقة مالية مو  سا  ة يسك من يكون  ئيا  ج ة املراجعة عضًوا مستقال

 . أي عضو من معضاء مسلا اادا ل

 قوم  ج ة املراجعة  تعيين ممين سر اللج ة من موظ ي الكركة ليتول  املهام اادا  ة املتعلقة  اللج ة. وال يسوز ألمين  

 سر اللج ة من يكون ممين سر ألي  ج ة مخرى من  جان مسلا اادا ل.  

 

 القانوني   النصاب 4

ال صلاب القانوني لتسلييإل معمال اللج ة يكون  حضلو  مغلبية األعضلاء. اجتماع اللج ة امل عقد   صلاب قانوني يكون لو 

 ا  ق في مما سة مي من مو كافة السلطات، الصالحيات وا  قوق امل وض بوا مو التي يسوز مما ستوا من قبل اللج ة.

اجعة نيا ة عن مي عضو من معضائوا مو  الوكالة ع و. و ت  ا خاذ قرا ات  ج ة ال يسوز التصو ت ع   قرا ات  ج ة املر 

املراجعة  أغلبية مصوات األعضاء ا  اضر ن. وفي حال تساوت األصوات، يكون لرئيا اللج ة صوت التإلجيح شر طة 

 قيام ممين سر اللج ة  قيد وجهات ن ر جميع األطرا  في محضر االجتماع. 

 

   اللجنة اجتماعات 5

 ستمع اللج ة ست مرات في الس ة في موقات م اسبة في فتإلل التقا  ر واملراجعة وفي مي وقت آخر متى ما كان ذلك مطلوبا 

  ما في ذلك االجتماع الس وى مع مسلا اادا ل

ا  االت   اجتماعات مخرى استسا ة ألي من  تعقد  من  ل لك،  حاجة  في حال طرمت  املراجعة،  للج ة  التي يحق  التالية 

  تضمن ع   سبيل ال كر ال ا  صر: 

 ع د طلك  ئيا مسلا إدا ل الكركة؛ •

في ا  االت التي يطلك فئوا املراجع ا خا جي مو املراجع الداخ ي مو مسؤول االمتثال مو االكتوا ي عقد اجتماع  •

 للج ة ألسباب تستدعي ذلك؛
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املسائل   • مثل  مخرى  املتعلقة  مسائل  ومدونات  االجتماعات  املصا ح  و ضا ب  واالمتثال  واملراجعة  املالية 

 السلوك املنهي واألخالقي.
 

 لوجو من خالل التواجد ال ع ي لألعضاء في مكان االجتماع مو من خالل االجتماع  
ً
يمكن عقد ه ه االجتماعات إما وجها

ا اال صال  خالل  من  االجتماع  في  املكا كة  لألعضاء  يمكن  حيث  بعد   تعن  جميع الها  ي  يكون  من  شر طة  لها  ي 

األشخاص ا  اضر ن في االجتماع قاد  ن ع   التحدث وسماع بعضه  البع  مث اء االجتماع. ويعتبإل الشخص ال ي 

 كا ك في االجتماع من خالل اال صال الها  ي ع   منو حاضر بككل شخص ي في االجتماع وبالتالي يت  احتسا و ضمن  

 ي االجتماع.ال صاب و كون من حقو التصو ت ف

 ااضافة إل  القرا ات التي  صد  في اجتماعات اللج ة، ع دما  طرم مسائل عاجلة في ال تإلل الواقعة  ين اجتماعين من  

البإليد  عبإل  واعتماده  اللج ة  معضاء  لكافة  تعميمو  يت   كتابي  اللج ة  قرا   قرا ات  إصدا   يمكن  اللج ة،  اجتماعات 

عقد اجتماع مل اقكة القرا . في ه ه ا  الة،    –كتا ة    –ما ل  يطلك محد معضاء اللج ة  االكتإلوني و/مو  التوقيع عليو،  

يتعين تعليق القرا  و قديمو للج ة في االجتماع القادم ال ي ي عقد. و كون له ه القرا ات الكتا ية التي    اعتمادها من 

 ال ي  ت  إجاز و في اجتماع اللج ة.  خالل تعميمها ع   معضاء اللج ة ن ا قول ال  اذ مثلها كمثل القرا  

 

 باالجتماعات  اإلخطار  6

 ت  الدعول الجتماعات اللج ة من قبل ممين سر اللج ة   اء ع   طلك مي من معضاء اللج ة مو   اء ع   طلك املراجعين  1. 6

 في  ميو . 
ً
 الداخليين مو ا خا جيين إذا ما كان ذلك ضرو  ا

إل ذلك، فإن إخطا  كل اجتماع يؤكد مكان االنعقاد، الوقت والتا  خ وجدول معمال االجتماع  ما ل  يت  اال  اق ع   غي 2. 6

للمسائل التي املطروحة للم اقكة، يسك من يت   قديمو لكل عضو من معضاء اللج ة ومي شخص آخر مطلوب حضو ه  

االجتماع. كما يسك إ سال املست دات لالجتماع، وكافة األعضاء غيإل الت  ي يين، ليا مقل من عكرل ميام عمل قبل  ا  خ  

 .
ً
 الالزمة في ن ا الوقت ألعضاء اللج ة وألي مشخاص آخر ن مطلوب حضو ه  متى ما كان م اسبا

 

 االجتماعات   محاضر  7

يقوم ممين سر اللج ة  تدو ن إجراءات وقرا ات كافة اجتماعات اللج ة  ما  كمل مسماء ا  ضو ، و قوم ممين سر   1. 7

قدي  امل اضر في االجتماع التالي، ومع مراعال املوافقة الرسمية، يت   وقيع امل ضر من قبل  ئيا اللج ة اللج ة   ت

 وممين السر و حت ظ  محاضر االجتماعات كسجل.

 يقوم ممين السر في  داية كل اجتماع  التأكد من وجود مي تعا ض مصا ح و دو ن ذلك في محضر االجتماع.  2. 7

 من  ا  خ االجتماع    15تعمي  محاضر اجتماعات اللج ة في ا  ال إل  كافة معضاء اللج ة خالل فتإلل مقصاها  يت    3. 7
ً
يوما

 و ت  تعميمها إل  كافة معضاء مسلا اادا ل ما إن يت  اال  اق علئوا.

 

 املصالح تضارب 8

مو غيإل مباشرل في معمال الكركة والعقود   ال يسوز ألي عضو من معضاء  ج ة املراجعة من يكون لو مي مصل ة مباشرل 1. 8

 التي  بإلمها الكركة. 

ال يسوز ألي عضو من معضاء  ج ة املراجعة من  كا ك في معمال قد   افا الكركة وال يسوز لو من يزاول منكطة كتلك   2. 8

 األعمال او  لك التصرفات. التي  زاولها الكركة. يحق للكركة من  طالك  تعو   عن مية خسائر  تسبك بوا  لك 

ال يسوز للكركة من  صد  مو  سدد مي وثيقة  أمين ألي عضو من معضاء  ج ة املراجعة مو ألي مطرا  مر بطة بو  قبل   3. 8

سداد مبلغ قسط التأمين  الكامل. في حال  قدم مي عضو من معضاء  ج ة املراجعة  طلك لسداد مي مطالبة  موجك 

 لإلجراءات والقواعد التي  ضعها الكركة دون مي مي وثيقة صاد ل لو من  
ً
قبل الكركة، فإنو يتعين معا جة املطالبة وفقا

 استث اء مو معاملة   ضيلية. يتعين إخطا  مسؤول االمتثال  أي دفعة  ستحق سدادها ألي عضو من معضاء اللج ة. 
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 اللجنة  أعضاء مكافآت 9

فئو   املراجعة،  من  معضاء  ج ة  من  عضو  كل  قيامو   إن  مقا ل  مكافأل  ع    لل صول  مؤهل  اللج ة،  سر  ممين 

 مسؤوليا و كأحد معضاء اللج ة، وك لك مقا ل حضو ه لكل اجتماع من اجتماعات اللج ة. يحدد مبلغ ه ه املكافآت 

 نة  موجك السياسة املقتإلحة من مسلا اادا ل واملوافق علئوا من قبل ا جمعية العامة و سك من  كون معقولة  املقا

 مع مكافآت معضاء مسلا اادا ل.

 

 الجمعية العامة   اجتماع 10

يحضر  ئيا اللج ة اجتماع ا جمعية العامة الس وي املعد لالستسا ة ألسئلة واست سا ات املساهمين حول منكطة 

 اللج ة.

 

  الواجبات 11

  قوم اللج ة  الواجبات امل كو ل مدناه ع   ال حو املالئ .

  

 الداخلية الرقا ة 1. 11

  :ي ي  ما اللج ة  قوم

 .مراجعة فعالية إعداد التقا  ر املالية للكركة، ون   الرقا ة الداخلية وإدا ل املخاطر 

    مراجعة البيان الس وي حول ن   الرقا ة الداخلية للكركة قبل اعتمادها من مسلا اادا ل. في مراجعة فعالية ن

 -  ضعو اللج ة في االعتبا  التالي:الرقا ة الداخلية  كمل ما 

 

الهامة، وقد ل الكركة ع   االستسا ة  .1 يتعلق  طبيعة ومدى املخاطر  التقيي  الس وي األخيإل فيما  التغيإلات م   

 للتغيإلات في معمالها والبيئة ا خا جية.  

  و، عمل ادا ل  إطا  وجودل الرقا ة املستمرل ادا ل لكركة للمخاطر ون   الرقا ة الداخلية، ومتى ما كا .2
ً
ن معموال

 املراجعة الداخلية وادا ات الرقا ة األخرى. 

مدى و ردد التقا  ر ملجلا اادا ل تمو  جان مسلا اادا ل  والتي تساعد في   اء  قيي   راكمي لوضع ن   الرقا ة  .3

 الداخلية للكركة وال عالية التي  دا  بوا املخاطر. 

 ة ع د التعر  علئوا في مي وقت خالل املدل واملدى ال ي منتست فيو آثا  وقوع حالة فكل هامة مو ضعف في الرقا .4

 ع   األداء املالي مو 
ً
غيإل متوقعة مو حاالت طا ئة يكون لها مثر مادي كبيإل في مي وقت مض ى مو في ا  ال مو مستقبال

 الوضع املالي .

 فعالية إجراءات اافصاح للكركة في السوق.  .5

 

 ن املخال ات، التحقيقات املتعلقة   لك والتعامل مع املزاع  من املبلغين وضمان التإل يبات مراجعة إجراءات اال الغ ع

 التي من خاللها تعزز ثقة املوظ ين في إثا ل مية مخاو  حول جوانك غيإل سليمة  تعلق  الرقا ة الداخلية مو مسائل مخرى.

    إقرا  الكركة حول ن   الرقا ة الداخلية قبل اعتمادها من مسلا اادا ل ومراجعة السياسات وعملية  حديد و قيي

 مخاطر األعمال وإدا ل الكركة لتلك املخاطر.

 

  االمتثال 2. 11

  قدم اللج ة  ؤ ة شاملة حول ادا ل االمتثال وع   وجو التحديد  قوم اللج ة  ما ي ي:   
 

  الب ك املركزي السعودياعتماد تعيين مو عزل  ئيا ادا ل االمتثال؛ بعد ا  صول ع   عدم ممانعة كتا ية من . 

  .مراجعة فعالية التإل يبات املتعلقة  االمتثال في الكركة 
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  .مراجعة سياسة االمتثال لدى الكركة واستإلا يسية وخطة االمتثال الس و ة، كما هي معتمدل من اللج ة 

 ود يسك مراجعة  الكركة.  في  ال  امية  واألنكطة  واملسائل  االمتثال  االمتثال حول  ادا ل  عن  ئيا  الصاد ل  التقا  ر   اسة 

إخطا  اللج ة  ال    واالجراءات التي    من خاللها التعر  ع   ه ه املسائل وإدا توا من قبل ادا ل الكركة. كما منوا  حدد  

 متثال واألولو ة التي م حت لها واملعا جات املعمول بوا لتخ ي ها.ا جهات املسئولة عن املخاطر ال  امية واال 

 .املراجعة ا  الية لكافة التقا  ر الهامة من  ئيا ادا ل االمتثال 

 .مراجعة ومراقبة استسا ة اادا ل ل تائج مراجعة  ئيا ادا ل االمتثال 

  .قيي  مستوى االمتثال للمتطلبات ال  امية  

 ة وموضوعية العمل ال ي يؤديو مسؤول االمتثال. قيي  مدى فاعلية وفعالي 

  .ضمان استقاللية  ئيا إدا ل االمتثال في مدائو ملهامو 

 .ضمان عدم وجود موانع مو قيود ع    طبيق مهام  ئيا إدا ل االمتثال 

   م بوا  ئيا ادا ل  مل اقكة مي مسائل يتقد  – دون حضو  اادا ل    –االجتماع  رئيا ادا ل االمتثال ع   األقل مرل في الس ة

 االمتثال. إضافة إل  ذلك فإن  ئيا إدا ل االمتثال يم ح ا  ق للتواصل املباشر مع  ئيا مسلا اادا ل و ئيا اللج ة. 

   مو  الب ك املركزي السعودي  مراجعة مالح ات مية مخال ات    يمية  الرقا ية  خصوص  مو  الهيئات ااشرافية  وغيإلها من 

  قدي  التوصيات إل  مسلا اادا ل بو ا الكأن. إجراءات  ص يحية  طلبوا و 

   التي  صد  عن التقا  ر  السعودي  متابعة  املركزي  إل  الب ك  التوصيات  و قدي   الرقا ية  مو  ااشرافية  الهيئات  من  وغيإلها 

 مسلا اادا ل بو ا الكأن. 

  لسياسات الكركة 
ً
 التي يقرها مسلا اادا ل. حديد الرا ك واملكافآت واألجو  الكهر ة ملسؤول االمتثال وفقا

   ع   من  ت  مزاولة 
ً
ضمان امتالك الكركة ملدونة سلوك مكتوبة معتمدل حسك األصول من قبل مسلا إدا ل الكركة حرصا

 منكطة الكركة  طر قة م ص ة ومخالقية. 

 مسلا اادا ل.متابعة الدعاوى القضائية الهامة املقامة من قبل الكركة مو ضدها و قدي   قا  ر دو  ة بكأنوا إل   

  .ضمان االستخدام األمثل لتك ولوجيا املعلومات ووجود الضوا ط الالزمة انتاج معلومات وبيانات دقيقة وموثوقة 

  .ضمان امتثال الكركة للقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة 

 

 الداخلية املراجعة 3. 11

 املراجعة الداخلية وع   وجو التحديد  قوم اللج ة  ما ي ي: قدم اللج ة  ؤ ة شاملة ع   وظي ة 
 

  الب ك املركزي السعودياعتماد تعيين وعزل  ئيا ادا ل املراجعة الداخلية؛ بعد ا  صول ع   عدم ممانعة كتا ية من . 

 .د اسة واعتماد مساليك العمل ادا ل املراجعة الداخلية 

 مراجعة التكاليف املتعلقة  خطة ع د  داية كل س ة، مراجعة طبيعة وإطا  خط  
ً
ة املراجعة الس و ة. كما  قوم اللج ة ميضا

 املراجعة الس و ة.  

  .ضمان استقاللية ادا ل املراجعة الداخلية وك اية موا دها وم اسبة وضعها  الكركة 

  .مراجعة إدا ل املسائل املالية والتإلكيز ع   االستقاللية املسموح بوا للمراجعين الداخليين 

  .املراجعة ا  الية لكافة التقا  ر الهامة حول الكركة املعد من املراجعين الداخليين، و قدي  التوصيات إل  مسلا اادا ل 

  .مراجعة ومراقبة استسا ة اادا ل ل تائج و وصيات املراجعين الداخليين 

   مل اقكة مسئولياتو  ومي نتائج    –ادا ل   دون حضو  ا  –االجتماع  رئيا ادا ل املراجعة الداخلية مرل في الس ة ع   األقل

ناشئة عن عملية مراجعة    القيام بوا، إضافة ل لك فإن  ئيا ادا ل املراجعة الداخلية يكون لو ا  ق في التواصل مع  ئيا 

 مسلا اادا ل و ئيا اللج ة.

  م اسبة للتقيي  و حسين فعالية إدا ل  مراجعة ومراقبة فعالية ادا ل املراجعة الداخلية  ما  كمل  طبيقها مل اهج م ت مة و

 املخاطر واجراءات الرقا ة والت  ي  واادا ل. 

  .للسياسات الداخلية للكركة التي يقرها مسلا اادا ل 
ً
  حديد الرا ك واملكافآت واألجو  الكهر ة للمراجع الداخ ي وفقا
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 ا خا جية   املراجعة 4. 11

 ا خا جية، وع   وجو التحديد  قوم اللج ة  ما ي ي: وفر اللج ة  ؤ ة حول املراجعة 

   ،د اسة واعداد  وصيات ملجلا اادا ل والتي يت   مر رها للمساهمين للموافقة علئوا في ا جمعية العامة فيما يتعلق  التعيين

ل ين  ت  تسميتو  إعادل التعيين واالستغ اء عن املراجعين ا خا جيين. وقد يتضمن ذلك ضمان من املراجعين ا خا جيين ا

 يتمتعون  ا خبإلل الالزمة في  دقيق شركات التأمين و/مو إعادل التأمين. 

    ااشرا  ع   عملية اختيا  مراجعين جدد، وفي حالة استقالة محد املراجعين  قوم اللج ة  التحقيق في املسائل التي مدت إل

 وص. ذلك، و قر  ما إذا كانت ه الك مي إجراء يت  ا خاذه   لك ا خص

   :ااشرا  ع   العالقة مع املراجعين ا خا جيين  ما في ذلك ع   سبيل ال كر ال ا  صر 

اعتماد مكافآتو ، سواء كانت األتعاب  تعلق  خدمات املراجعة مو خدمات غيإل خدمات املراجعة، ومن الرسوم كافية  ●

 ملكينو  من القيام  مراجعة م اسبة. 

  كمل مي خطاب تعيين صاد  في  داية مي مراجعة وإطا  املراجعة. اعتماد   اصيل التعاقد معه   ما  ●

مع  ● والعالقة  امل وطة  وال  امية  امله ية  املتطلبات  االعتبا   بعين  آخ ل  وموضوعيتو ،  الستقالليتو   الس وي  التقيي  

 املراجعين ككل، كما  كمل  قدي  مي خدمات مخرى غيإل املراجعة. 

لعالقات األسر ة، التكغيل، االستثما ، العالقات املالية مو عالقات معمال   ين  التأكد من عدم وجود عالقات تمثل ا ●

 املراجعين ومعضاء مسلا اادا ل واادا ل العليا والكركة تغيإل  لك التي  كون في اطا  األعمال املعتمد . 

 بة  طبيق  لك السياسة. اال  اق مع مسلا اادا ل ع   سياسة تكغيل موظ ي املراجعين ا  سا يين  الكركة، ث  مراق ●

في تعاقك شركاء املراجعة، مستوى الرسوم املدفوعة من قبل  ● التزام املراجعين  التوجئوات األخالقية وامله ية  مراقبة 

 الكركة مقا ل إجمالي الرسوم ملكا ك، شركاء وشركات املراجعة واملتطلبات املتعلقة األخرى.

واملوا   ● وخبإلاتو   ملؤهالتو   الس وي  املراجعين  التقيي   من  وال ي  كمل  قر ر  املراجعة  اجراءات  وفعالية  املتاحة  د 

 ا خا جيين حول إجراءات ا جودل الداخلية ا خاصة بو . 

 السعي لضمان التنسيق مع منكطة ادا ل املراجعة الداخلية. ●

 التعديالت الرئيسية التي  سريوا الكركة ع   سياساتوا امل اسبية.  ●

  ل بكأن مي مسألة  تعلق  ا   اظ ع   األصول املستثمرل.ا خالفات ا جسيمة مع اادا ●

الرقا ية والت  يمية مو عدم االمتثال لسياسات وإجراءات  ● انتواك األن مة واللوائح والتعليمات الصاد ل عن ا جهات 

 الكركة. 

 امل اسبية والتقا  ر والسلوك املنهي. تعليقات املراجعين اآلخر ن تمن ال روع ا خا جية غيإل السعودية  ع   ااجراءات  ●

 موجو القصو  في الهيكل العام ومداء ن   الرقا ة الداخلية.  ●

 األخطاء ا جسيمة في البيانات املالية.  ●

القرا ات اادا  ة واألساس ال ي اعتمد عليو املراجعون ا خا جيون للتحقق من ص ة التقديرات امل اسبية الهامة،   ●

 ات ال  ية. مثل املخصصات واالحتياطي

 املبادئ واملعاييإل امل اسبية وقرا ات اافصاح املتعلقة  املعامالت غيإل العادية.  ●

 ك اية املخصصات ال  ية واالحتياطيات التي وضعها ا خبيإل االكتوا ي.  ●

  قا  ر االكتوا ي ذات الصلة حول البيانات املالية.  ●

 راجعة. مي مكاكل  ئيسية في التعامل مع اادا ل التي مثرت ع   امل ●

 مي تعديالت مدخلت ع   نطاق املراجعة ومسبابوا.  ●

 مراجعة الرسائل  املرسلة إل  اادا ل من قبل املراجعبن ا خا جيين وتعليقات إدا ل الكركة في ه ا الكأن.  ●
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  في مرحلة التخطيط قبل املراجعة ومرل بعد املر في االجتماع  انت ام مع املراجعين ا خا جيين،  ما  كمل مرل واحدل  اجعة 

مل اقكة   اادا ل  حضو   دون  من  الس ة  في  مرل  األقل  ع    ا خا جيين  املراجعين  مع  اللج ة  التقا  ر.  ستمع  إعداد  مرحلة 

 مسئولياتو  ومي مسائل ناشئة عن املراجعة. 

  .مراجعة واعتماد خطة املراجعة الس و ة وضمان منوا  تماش ى مع إطا  عقد املراجعة 

 ة الس و ة والربع س و ة املؤقتة مع املراجعين ا خا جيين واادا ل العليا في الكركة قبل إصدا   قا  رها. م اقكة البيانات املالي 

   :مراجعة ود اسة نتائج املراجعة مع املراجعين ا خا جيين.  كمل ذلك، ال ع   سبيل ا  صر 

 م اقكة مي مسائل  ئيسية ناشئة خالل فتإلل املراجعة؛ •

 محاسبية مو متعلقة  املراجعة؛مي تعديالت  •

 مستوى األخطاء التي     حديدها علئوا خالل املراجعة.  •

 

   .مراجعة مي خطا ات  مثيل مطلوبة من قبل املراجعين ا خا جيين قبل  قديمها ملجلا اادا ل العتمادها 

  .مراجعة خطاب اادا ل واستسا ة اادا ل ل تائج املراجعين والتوصيات 

  ياسة حول  قدي  خدمات غيإل خدمات املراجعة من املراجعين ا خا جيين، آخ ل بعين االعتبا  القوانين   طو ر و طبيق س

 وال    واملوجهات املتعلقة في ذلك ا جانك.

 

 املالية  التقا  ر 5. 11

  قوم اللج ة  ما ي ي: 

   .مراجعة  ماش ي السياسات امل اسبية ع   مساس س وي وع   مختلف مستو ات الكركة 

   .قدي   أكيدات ملجلا اادا ل حول فعالية إجراءات الكركة ملراجعة اافصاح والعرض  

   مراجعات املعامالت التي  ت  داخل املجموعة ومعامالت األطرا  ذوي الصلة و قدي   وصياتوا إل  مسلا اادا ل 

 ومقتإلحات  م لتوصيات  الكركة  امتثال  ضمان  وك لك  املجلا.  إل   بكأنوا  التوصيات  و قدي   االكتوا  ة  التقا  ر  راجعة 

 لتعليمات 
ً
 . الب ك املركزي السعودي االكتوا ي حيثما كانت إلزامية ومطلوبة من قبل اللوائح مو وفقا

 يتعلق  البيانات فيما  اادا ل  وقرا ات  ااجراءات  ومراجعة  والس و ة،   د اسة  ال صلية  التقا  ر  للكركة،  ما  كمل  املالية 

ال تائج األولية ومي إفصاحات  سمية  تعلق  األداء املالي للكركة، مراجعة املسائل الهامة املتعلقة  التقا  ر املالية واألحكام  

  مراجعة ملخص البيانات املالية، التقا  ر املالي
ً
ة الهامة للجهات الرقا ية ومي معلومات التي  حتويوا. كما  قوم اللج ة ميضا

مالية موجودل في مست دات مخرى متعلقة مثل ااعالنات ذو  أثيإل ع   مسعا  األسه .  ضع اللج ة في عين االعتبا   وصيات  

 ج ة اافصاح قبل  قدي  ذلك ملوافقة مسلا اادا ل وقبل التصر ح  التإلخيص من املراجعين. إضافة ل لك  قوم اللج ة  

 - د اسة: 

 السياسات امل اسبية الهامة واملما سات ومي تغيإلات فئوا.  ●

 القرا ات التي  حتاج إل  ع صر  ئيس ي لل ك . ●

 مدى  أثر القوائ  املالية  تعامالت غيإل عادية والكي ية التي    بوا اافصاح عنوا. ●

 اادا ل مو  ج ة اافصاح. وضوح اافصاحات مع االهتمام ا خاص ألي مسائل  مت ااحالة إلئوا من مسلا  ●

 التسو ات الهامة ال ا سة عن املراجعة. ●

 عدم وجود شكوك  قد ل الكركة ع   مواصلة نكاطها.   ●

 االلتزام  املقاييا امل اسبية. ●

 واملتطلبات ال  امية والت  يمية األخرى. الب ك املركزي السعودي  االلتزام  متطلبات  داول و ●
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 التقارير  مسئوليات 12

واجبا و  1. 12 إطا   في  التي  قع  املسائل  كافة  إجماع  خصوص  كل  بعد  اادا ل  ملجلا   
ً
  سميا

ً
اللج ة  قر را يقدم  ئيا 

 ومسئوليا و. 

يكون مطلوب  2. 12 إطا  مسئولياتوا حيث  في  مي جوانك  والتي  راها ضرو  ة حول  اادا ل  التوصيات ملجلا  اللج ة   قدم 

 ن. ا خاذ إجراء مو  حسي

  قوم اللج ة  إعداد  قر ر للمساهمين حول منكطتوا و ت   ضمي و في التقر ر الس وي للكركة.  3. 12

في حالة وجود  ضا ب  ين  وصيات  ج ة املراجعة وإجراءات مسلا اادا ل فإن  وصيات  ج ة املراجعة يسك من يت        4. 12

 ع ه ه التوصيات. ذكرها في  قر ر مسلا اادا ل الس وى ومسباب عدم ا با

 

  أخرى  مسائل 13

 يكون من حق اللج ة:

ا  صول ع   املوا د الكافية بغرض مداء واجباتوا  ما  كمل التواصل مع ممين سر الكركة للمساعدل متى ما كان ذلك   1. 13

.
ً
 مطلوبا

مساس مستمر لكافة معضاء  ا  صول ع   التد  ك امل اسك ع   شكل  رامج تعر  ية لألعضاء ا جدد  اللج ة وع     2. 13

 اللج ة.

 من يت  وضع اعتبا  خاص لألن مة والقوانين املتعلقة.  3. 13

 من  كون اللج ة مسئولة عن التنسيق مع املراجعين الداخليين وا خا جيين.  4. 13

 رجوع إلئوا. القيام  أية  حقيقات ألنكطة في إطا  مساليك عملها ومن  كون ألغراض داخلية كسهة مرجعية يت  ال 5. 13

و وص ي  أي  6. 13 فعالية  عملها  أقص ى  لضمان  العمل  ومساليك  تككيلها  مدائوا،  األقل  مراجعة  ع    الس ة  في  مرل   قوم 

 تغييإلات  راها ضرو  ة إل  مسلا اادا ل العتمادها. 

 

 الصالحيات  14

صالحياتوا و ضمن استقاللية وظي ة املراجعة   تمتع  ج ة املراجعة  مستوى م اسك من التخو ل لل قيق في مية مسائل  قع ضمن  

 الداخلية و ضمن حصولها ع   كافة املعلومات التي  حتاجها  لك الوظي ة للقيام  مهامها. 

 يصرح للج ة ك لك القيام  ما ي ي:  

 من تسع  لل صول ع   مي معلومات من مي موظف  الكركة بغرض القيام  واجباتوا.  1. 14

 الكركة ع   االستكا ل القانونية وامله ية ا خا جية حول مي مسائل في إطا  مساليك عملها. ا  صول ع   ن قة  2. 14

  الدخول في مي منكطة في إطا  مساليك عملها 3. 14
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 العمل أساليب – اإلفصاح لجنة)ب(  ملحق

 

 الغرض 1

املتطلبات   لكافة  الكركة  امتثال  عن ضمان  مسئولة  اافصاح  املتعلقة  ااعالنات،  كون  ج ة  وال  امية  القانونية 

 ااخطا ات،  قدي  املست دات، الطلبات واملوافقات ال اشئة عن إد اجها في " داول".

 

 4العضوية 2

 تكون اللج ة من العضو امل تدب، املدير املالي ومعضاء غيإل الت  ي يين آخر ن  مسلا اادا ل. كافة تعيي ات اللج ة  ت    1. 2

 قبل مسلا اادا ل   اء ع    وصيات  ج ة التإلشيحات واملكافآت.من 

يكون ألعضاء اللج ة وممين سر الكركة فقط حق ا  ضو  الجتماعات اللج ة. و مكن دعول مفراد آخر ن مثل املد اء،  2. 2

.  املوظ ين، مو مستكا  ن خا جيين ال ين    دعوتو  لكل مو جزء من االجتماعات، كي ما ومتى كان م 
ً
 اسبا

 كون مدل اللج ة ثالث س وات كل مرل. وع د انتواء مدل اللج ة، يكون معضاء اللج ة مؤهلين ليت  تعيينو  من جديد   3. 2

ملدل جديدل. و مكن استبدال معضاء اللج ة، مو إضافة معضاء جدد للج ة خالل مدل اللج ة ومن وقت آلخر من قبل 

 مسلا اادا ل.

ينتخبون محد األعضاء من  ينو  يقوم مسلا اادا ل   4. 2 اللج ة، فإن  قية األعضاء  في غياب  ئيا  اللج ة.   تعين  ئيا 

 ليتإلمس االجتماع. 

 

 السر  أمين 3

 يكون ممين سر الكركة مو من يقوم  تعيي و ممين سر  ج ة اافصاح.   

 

 القانوني   النصاب 4

 للج ة ال ي يكون مكتمل ال صاب يكون من  ال صاب القانوني ادا ل األعمال يكون بعضو ن.   
ً
االجتماع امل عقد قانونا

 حقو مما سة كل مو مي من الصالحيات، واألحكام املس دل إليو مو التي يمكن مما ستوا من قبل اللج ة. 

ة  أغلبية  ال يسوز التصو ت ع   قرا ات اللج ة نيا ة عن مي عضو من معضائوا مو  الوكالة ع و. و ت  ا خاذ قرا ات اللج 

ممين سر   قيام  التإلجيح شر طة  اللج ة صوت  لرئيا  يكون  األصوات،  تساوت  حال  وفي  ا  اضر ن.  األعضاء  مصوات 

 اللج ة  قيد وجهات ن ر جميع األطرا  في محضر االجتماع. 

 

 اللجنة   اجتماعات 5 

  ستمع اللج ة حسك ما تسمح  و ال رو  وذلك لألغراض التالية:   

 و. املالي واملدير امل تدب العضو يقر ها مخرى  إفصاحات ومي" داول"  إل  اافصاحات واكتمال ص ة  ضمان   مت

 واحد  اجتماع   انعقاد  وذلك  بوا  موص ى   مو  ضرو  ة  تغييإلات  مي  كانت  إذا  ما  و حديد  اافصاح  ع    الرقا ة   قيي   بت

 .الس و ة ا  سا ات  كمل  ما مالية  يانات مي نكر قبل  األقل ع  

  

  

 
   معضاء.5وما ال يز د عن ت    معضاء 3 ض  اللج ة ما ال يقل عن ت 4
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 باالجتماعات  اإلخطار  6

  ت  الدعول الجتماعات اللج ة من قبل ممين سر اللج ة   اء ع   طلك  ئيا اللج ة. 1. 6

ما ل  يت  اال  اق ع   غيإل ذلك فإن إخطا  مي اجتماع يؤكد مكان انعقاده والوقت والتا  خ وجدول معمال االجتماع   2. 6

الدعول ألي عضو للج ة ومي شخص آخر يطلك حضو ه لالجتماع وذلك  للب ود التي سو   ت  م اقكتوا. و ت  إ سال  

قبل عكرل ميام عمل من  ا  خ االجتماع، إال في حال وجود ظرو  استث ائية تستدعي  قدي  إخطا  مقصر بككل حتمي. 

ان م اسبا  كما يت  إ سال األو اق املساندل إل  معضاء اللج ة وال  األشخاص اآلخر ن ال ين يطلك حضو ه  متى ما ك

 في ن ا الوقت.

  

 التي يتم عقدها عبر وسائل الكترونية  االجتماعات 7

يمكن وجود حاالت ألسباب خاصة لعقد اجتماعات عبإل وسائل الكتإلونية  إخطا  قصيإل املدل وع   سبيل املثال ع دما 

 - االت: كون ه الك حاجة العتماد إعالن في سوق املال وذلك لنكره في السوق. في مثل ه ه ا  

يمكن ألي عضو في اللج ة املكا كة في اجتماع اللج ة عبإل الها ف مو مي شكل آخر من معدات اال صال  حيث من يكون  ●

كل األشخاص املكا كين في االجتماع له  القد ل ع   االستماع والتحدث مع بعضه  خالل مثل ذلك االجتماع مو عبإل  

ماع مو من خالل  بادل  سائل ال اكا مو البإليد االلكتإلوني املرسل إل   مسموعة من اال صاالت الها  ية من  ئيا االجت

  ئيا االجتماع . 

الشخص املكا ك في مثل ذلك االجتماع  حضو ه مو عبإل اال صال الها  ي مو من خالل  بادل  سائل ال اكا مو البإليد  ●

حضو ا شخصيا في االجتماع وبالتالي االلكتإلوني مع مشخاص آخر ن في االجتماع مو مع  ئيا االجتماع  عتبإل حاضرا  

يحتسك في ال صاب املطلوب لعقد االجتماع ومن حقو التصو ت. مثل ذلك االجتماع  عتبإل قد عقد ع دما يت   سميع 

يت   حديد  ئيا   ع دما  مخرى  مسموعة  مي  من  اكبإل  مسموعة  ه الك  ل   كن  إذا  مو  املكا كين  من  مسموعة  اكبإل 

 االجتماع.
 

 االجتماعات   محاضر  8

اعتماد   1. 8 فئوا  التي     االجتماعات  ت استث اء  اللج ة  اجتماعات  كافة  وقرا ات  إجراءات  اللج ة  تدو ن  ممين سر  يقوم 

   ما  كمل 7القرا ات  موجك مسموعة من خطا ات البإليد االلكتإلوني و/مو ال اكسات كما هو مبين معاله في ال قرل  

اللج ة   تقدي  امل اضر في االجتماع التالي، ومع مراعال املوافقة الرسمية، يت   وقيع مسماء ا  ضو ، و يقوم ممين سر  

 امل ضر من قبل  ئيا اللج ة وممين السر و حت ظ  محاضر االجتماعات كسجل.

 يؤكد ممين السر في  داية كل اجتماع وجود مي تعا ض مصا ح و دون ذلك في محضر االجتماع.  2. 8

  معاله، لن 7  املتخل   تبلادل خطلا لات البإليلد االلكتإلوني و/مو ال لاكسلللللللللللللات  لالطر قلة املبي لة في ال قرل تفيملا يخص القرا 3. 8

يت   دو ن مي محضلللللللللللر م  صلللللللللللل  اسلللللللللللتث اء قيد مسموعة خطا ات البإليد االلكتإلوني و/مو ال اكسلللللللللللات التي     بادلها،  

نو قد    ا خاذها في اجتماع للج ة م عقد حسلللك حسلللك مقتضللل ى ا  ال. وتعتبإل ه ه القرا ات قانونية وسلللا  ة كما لو م

 األصول.

يت  تعمي  محاضر اجتماعات اللج ة ت استث اء االجتماعات التي    فئوا اعتماد القرا ات  موجك مسموعة من خطا ات  4. 8

الل فتإلل ال  ز د    في ا  ال إل  كافة معضاء اللج ة خ7البإليد االلكتإلوني و/مو ال اكسات كما هو مبين معاله في ال قرل  

 من  ا  خ االجتماع ومتى ما    اال  اق علئوا إل  كافة معضاء مسلا اادا ل.  15ع   
ً
 يوما
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   الواجبات 9

  قوم اللج ة  ما ي ي: 

متطلبات  1. 9 مو  السعودية  ال  امية  مو  امل اسبية  املتطلبات  الكركة  موجك  من  املطلوبة  التقا  ر  في  اافصاح  ضمان 

ال تإلات  خالل  بوا  واا الغ  معا جتوا،  لخيصها  تسجيلها،  و ت   آخر ن  الكركة  قبل  من  علمها  إل   التي  صل  ااد اج 

 امل ددل ووفقا للمتطلبات املكا  إلئوا معاله. 

إنكاء إجراء فعال ملراجعة اافصاح والعرض  ما  كمل إنكاء ن ام مراقبة وإجراءات مخرى يت  إعدادها لضمان تم    2. 9

من املعلومات املطلوب اافصاح عنوا قد    تسجيلها، معا جتوا،  لخيصها واا الغ عنوا  طر قة ص يحة وفي فتإلل زم ية  

وإفادل اادا ل بوا  طر قة تسمح  ا خاذ القرا ات املتعلقة  مثل ذلك اافصاح  م اسبة وتب  من املعلومات قد     سميعها  

 في الوقت امل اسك.

املراقبة عن  3. 9 ن ام  و قيي   املتعلقة  إعداد  يانات اافصاح  املعلومات  لو  كافة  التابعة  واللجان  اادا ل  إفادل مسلا 

 اافصاح  الكركة. 

ك مسائل مو محداث معي ة نكأ عنوا معلومات داخلية  تطلك قائمة جديدل لألشخاص د اسة و حديد ما إذا كانت ه ال 4. 9

 املطلعين مو تعديالت للقائمة ا  الية.

ومنوا معلومات  5. 9 املوعد  في  امل صح عنوا هي معلومات شاملة وذات معنى وذات صلة و    قديمها  املعلومات  من  ضمان 

 الع علئوا من قبل ا جمهو  دون مي  أخيإل غيإل مبإل . مت اسقة و مكن االعتماد علئوا و مكن االط

  طو ر طرق للرقا ة ع   االلتزام من خالل  لك ااجراءات.  6. 9

 وضع عملية اافصاح في موقع " داول" ومراجعة  لك العملية بككل دو ي.  7. 9

 

 مسؤوليات التقا  ر  10

بع 1. 10 إجراءا و  حول  اادا ل  مسلا  اللج ة  سميا  واجبا و يخطر  ئيا  ضمن  التي  قع  املسائل  عن  اجتماع  كل  د 

  .
ً
 ومسؤوليا و. كما من اللج ة  قوم  إعداد مو اق دو  ة إل   ج ة املراجعة واملخاطر متى ما كان ذلك م اسبا

ك   قوم اللج ة  تقدي  مي  وصيات  راها م اسبة إل  مسلا اادا ل عن مي جوانك في حدود صالحياتوا ع دما  كون ه ال 2. 10

 حاجة اجراء مو  حسين. 

  

 مسائل مخرى   11

و وص ي  أي   فعالية  العمل  أقص ى  لضمان  ومهامها  تككيلها  مدائوا،  الس ة  مراجعة  في  مرل  األقل  ع    اللج ة   قوم 

 تغييإلات  راها ضرو  ة ملجلا اادا ل العتمادها. 

  

 الصالحيات 12

 من موظ ي الكركة بغرض مداء واجباتوا.    كون اللج ة مخولة  طلك مية معلومات من مي موظف 1. 12

 يصرح للج ة  ا  صول تع   ن قة الكركة  ع   مي استكا ل قانونية مو مه ية خا جية عن مي مسائل ضمن مهامها.  2. 12
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 العمل أساليب – التنفيذية اللجنة)ج(  امللحق

 

   الغرض 1

  واجبا و  ما  كمل:يتمثل غرض اللج ة في مساعدل العضو امل تدب في القيام  

  طو ر و طبيق االستإلا يسية، خطط العمليات، السياسات، ااجراءات وامليزانيات.  ●
 مراقبة التكغيل واألداء املالي  ●
 التقيي  والرقا ة ع   املخاطر  ●
  حديد مولو ات و خصيص املوا د   ●
 مراقبة القوى امل افسة لكل جانك من جوانك العمليات   ●

 

 5العضوية 2

 تكون اللج ة من عدد من األعضاء ال يقل عن ثالثة وال يز د ع   خمسة معضاء يت  تعيينو  من قبل املجلا   اًء ع    1. 2

  وصية من  ج ة التإلشيحات واملكافآت.

يكون ألعضاء اللج ة وممين سر الكركة فقط حق ا  ضو  في اجتماعات اللج ة، إال منو  سوز دعول معضاء فر ق اادا ل   2. 2

 اآلخر ن املطلوبة مكا كتو    ضو  كل مو جزء من االجتماعات، كمدعو ين.  

مؤهلين ليت  تعيينو  من جديد   كون مدل اللج ة ثالث س وات كل مرل. وع د انتواء مدل اللج ة، يكون معضاء اللج ة   3. 2

ملدل جديدل. و مكن استبدال معضاء اللج ة، مو إضافة معضاء جدد للج ة خالل مدل اللج ة ومن وقت آلخر من قبل 

 مسلا اادا ل.

  

 اللجنة  رئاسة 3

ينتخ   اللج ة فإن  قية األعضاء ا  ضو   في غياب  ئيا  اللج ة من قبل مسلا الغدا ل.  بون من يتعين اعتماد  ئيا 

  ينو  عضوا ليتإلمس االجتماع. 

  

 السر  أمين 4

 ممين سر الكركة مو من يقوم  تعيي و يكون ممين سر اللج ة.  

  

 القانوني  النصاب 5

، منو  ع   األقل إما العضو امل تدب مو املدير املالي. االجتماع  6ال صاب القانوني الضرو ي اجازل األعمال يكون عضو ن  

في مما سة كل مو مي من الصالحيات امل عقد   ا  ق  لو   للج ة وال ي يكون فيو ال صاب مكتمل حضو ه يكون 
ً
قانونا

 والسلطات املوكلة إليو مو التي  ما سها اللج ة. 

ال يسوز التصو ت ع   قرا ات اللج ة نيا ة عن مي عضو من معضائوا مو  الوكالة ع و. و ت  ا خاذ قرا ات اللج ة  أغلبية  

ممين سر  مصوات   قيام  التإلجيح شر طة  اللج ة صوت  لرئيا  يكون  األصوات،  تساوت  حال  وفي  ا  اضر ن.  األعضاء 

 اللج ة  قيد وجهات ن ر جميع األطرا  في محضر االجتماع. 

 

 

 

 

 
   معضاء. 5  معضاء وما ال يز د عن ت 3 ض  اللج ة ما ال يقل عن ت 5

 إذا عقد  حضو  شخص ي لعضو ن من معضاء اللج ة ع   األقل، بكرط من يحضر االجتماع ع   األقل عضو ن من مع  6
ً
.   عتبإل اجتماع اللج ة قانونيا

ً
 شخصيا

ً
 ضاء اللج ة حضو ا
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 اللجنة  اجتماعات 6

اجتماعات خالل    6 ستمع اللج ة من وقت آلخر متى ما  مى  ئيا اللج ة ذلك ضرو  ا  حيث تعقد اللج ة ع   األقل  

 الس ة. 

 لوجو من خالل التواجد ال ع ي لألعضاء في مكان االجتماع مو من خالل االجتماع  
ً
يمكن عقد ه ه االجتماعات إما وجها

جميع  يكون  من  شر طة  الها  ي  اال صال  خالل  من  االجتماع  في  املكا كة  لألعضاء  يمكن  حيث  بعد   تعن  الها  ي 

اد  ن ع   التحدث وسماع بعضه  البع  مث اء االجتماع. ويعتبإل الشخص ال ي األشخاص ا  اضر ن في االجتماع ق

 كا ك في االجتماع من خالل اال صال الها  ي ع   منو حاضر بككل شخص ي في االجتماع وبالتالي يت  احتسا و ضمن  

 ال صاب و كون من حقو التصو ت في االجتماع.

اللج ة، ع دما  طرم مسائل عاجلة في ال تإلل الواقعة  ين اجتماعين من   ااضافة إل  القرا ات التي  صد  في اجتماعات  

البإليد  عبإل  واعتماده  اللج ة  معضاء  لكافة  تعميمو  يت   كتابي  اللج ة  قرا   قرا ات  إصدا   يمكن  اللج ة،  اجتماعات 

القرا . في ه ه ا  الة،    عقد اجتماع مل اقكة  –كتا ة    –االكتإلوني و/مو  التوقيع عليو، ما ل  يطلك محد معضاء اللج ة  

يتعين تعليق القرا  و قديمو للج ة في االجتماع القادم ال ي ي عقد. و كون له ه القرا ات الكتا ية التي    اعتمادها من 

 خالل تعميمها ع   معضاء اللج ة ن ا قول ال  اذ مثلها كمثل القرا  ال ي  ت  إجاز و في اجتماع اللج ة. 

  

 ت  باالجتماعا  اإلخطار  7

  ت  الدعول الجتماعات اللج ة من قبل ممين سر اللج ة   اء ع   طلك الرئيا. 1. 7

ما ل  يت  اال  اق ع   غيإل ذلك فان إخطا  مي اجتماع يؤكد مكان انعقاده والوقت والتا  خ وجدول معمال االجتماع   2. 7

ي عضو للج ة ومي شخص آخر يطلك حضو ه  للب ود التي سو   ت  م اقكتوا واألو اق املساندل. و ت  إ سال الدعول أل 

 لالجتماع وذلك قبل عكرل ميام عمل من  ا  خ االجتماع.

 

 االجتماعات   عقد 8

 استث اء ما ذكر معاله يت  عقد اجتماعات اللج ة  موجك محكام ال  ام األساس ي للكركة التي  حك  إجراءات معضاء   

 مسلا اادا ل.

  

 االجتماعات   محاضر  9

يقوم ممين سر اللج ة  تدو ن إجراءات وقرا ات كافة اجتماعات اللج ة  ما  كمل مسماء ا  ضو ، و قوم ممين سر   1. 9

اللج ة   تقدي  امل اضر في االجتماع التالي، ومع مراعال املوافقة الرسمية، يت   وقيع امل ضر من قبل  ئيا اللج ة 

 تماعات كسجل.وممين السر و حت ظ  محاضر االج

 من  ا  خ االجتماع    15يت  تعمي  محاضر اجتماعات اللج ة في ا  ال إل  كافة معضاء اللج ة خالل فتإلل مقصاها   2. 9
ً
يوما

 و ت  تعميمها إل  كافة معضاء مسلا اادا ل ما إن يت  اال  اق علئوا.

  

   الواجبات 10

  تمثل الوظائف الرئيسية للج ة في ما ي ي: 

املوظ ين،   1. 10 العمالء،  املساهمين،  يتعلق  مصا ح  ما  وفي  معمالها  في  طو ر  الكركة  واستإلا يسية  التوصية  أهدا  

 واألطرا  األخرى.  

 ع   االستإلا يسية املعتمدل.   2. 10
ً
 املوافقة ع   موجهات السياسة ادا ات الكركة   اءا

 الت  ي  ال اجح لالستإلا يسية.  3. 10

 عرض ميزانيات وخطة معمال الكركة إل  مسلا اادا ل ومتابعة  طبيقها و حقيق امليزانيات وخطة األعمال.  4. 10

  طو ر ومراجعة مهدا  وميزانيات إدا ات الكركة لضمان منوا  قع في إطا  مهدا  الكركة املت ق علئوا.   5. 10

 الصالحية امل اسبة إل  اادا ل العليا من خالل الكركة.   ضمان  طو ر مستو ات 6. 10
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 مراجعة الهيكل الت  يمي للكركة وب اء التوصيات للتغييإل.   7. 10

 ضمان املعاي ة، التنسيق والرقا ة في إطا  ن ام الرقا ة الداخلية واملخاطر للكركة.  8. 10

 ضمان االلتزام  التكريعات واألن مة املتعلقة. 9. 10

 حماية  كامل معلومات اادا ل ون   التقا  ر املالية. 10. 10

  حديد و   ي  فرص األعمال ا جديدل خا ج إطا  األنكطة ا  الية  ما  كمل التوزيع ا جغرافي.  11. 10

استككا  كافة االستثما ات التسا  ة واالستثما ات ا خا جية وعروض ال  قات الرمس مالية الكبيإلل والتوصية ملجلا   12. 10

 اادا ل  تلك التي  كون جوهر ة إما في طبيعتوا مو التكل ة.  

 اعتماد كافة التحال ات االستإلا يسية مو الهامة وا  اقيات الكراكة.  13. 10

 األمثل ملخصصات وك اية موا د الكركة.   حديد االستخدام 14. 10

مقسام  15. 10 كافة  في  م اسبة  مكافآت  هياكل  و طبيق  والتوصية  اادا ل  في  والتعاقك  لإلدا ل  م اسك  ضمان  وفيإل  طو ر 

 الكركة. 

  طو ر و طبيق سياسات الكركة.  16. 10

 الكركة. ضمان التواصل ال عال، التنسيق والتعاون  ين إدا ات  17. 10

  

 التقارير   مسؤوليات 11

اجتماع مسلا  1. 11 اللج ة م    اادا ل حول إجراءات  اجتماع مسلا  في كل   
ً
اللج ة  سميا امل تدب  ئيا  العضو  يخطر 

 اادا ل السا ق. 

كون ه الك   قوم اللج ة  تقدي  مي  وصيات  راها م اسبة إل  مسلا اادا ل عن مي جوانك في حدود صالحياتوا ع دما   2. 11

 حاجة اجراء مو  حسين معين. 

 

 أخرى  مسائل 12 

و وص ي  أي   فعالية  العمل  أقص ى  لضمان  ومهامها  تككيلها  مدائوا،  الس ة  مراجعة  في  مرل  األقل  ع    اللج ة   قوم 

 تغييإلات  راها ضرو  ة ملجلا اادا ل العتمادها. 

  

 الصالحيات  13

القيام  1. 13 لها  السعي لل صول ع   مي معلومات  طلبوا من مي موظف من موظ ي الكركة بغرض  اللج ة مصرح  تعتبإل 

  واجباتوا.  

 يصرح للج ة  ا  صول تع   ن قة الكركة  ع   مي استكا ل قانونية مو مه ية خا جية عن مي مسائل ضمن مهامها.   2. 13

 مو مسلا اادا ل.  الب ك املركزي السعودي ضعها  ما س اللج ة كافة الصالحيات التي و  3. 13
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 العمل أساليب – االستثمار  لجنة)د(  ملحق

 

   الغرض 1

لكروط سياسة   1. 1 للتقيد  يخضع  للكركة  ما  اململوكة  االستثما   مصول  ع اصر  كافة  إدا ل  في  اللج ة   تمثل مسؤولية 

 مدناه  وبما يتماش ى مع القوانين املعمول بوا في اململكة العربية السعودية.    9االستثما  وحدود تعامل اللج ة تان ر القس   

ش ى بككل كبيإل من حيث العملة مع املتوقع من التزامات التكغيل  ما يخضع  ضمن اللج ة من مح  ة االستثما   تما 2. 1

 ألي حدود  موجك األن مة امل لية.  

 

 العضوية 2

 تكون اللج ة من عدد من األعضاء ال يقل عن ثالثة وال يز د ع   خمسة معضاء يت  تعيينو  من األعضاء املستقلين   1. 2

من  ت  جميع التعيي ات من خالل مسلا اادا ل   اء ع    وصية  ج ة التإلشيحات والت  ي يين وغيإل الت  ي يين. و تعين  

 واملكافآت. 

فقط معضاء اللج ة وممين سر الكركة له  ا  ق في حضو  اجتماعات اللج ة. يمكن دعول مفراد آخر ن مثل املد اء،  2. 2

.  املوظ ين مو االستكا  ين ا خا جيين   ضو  كل مو جزء من االجتماع متى 
ً
 ما كان ذلك م اسبا

 كون مدل اللج ة ثالث س وات كل مرل. وع د انتواء مدل اللج ة، يكون معضاء اللج ة مؤهلين ليت  تعيينو  من جديد   3. 2

ملدل جديدل. و مكن استبدال معضاء اللج ة، مو إضافة معضاء جدد للج ة خالل مدل اللج ة ومن وقت آلخر من قبل 

 مسلا اادا ل. 

 ليتإلمس    عين  4. 2
ً
مسلا اادا ل  ئيا اللج ة. في غياب  ئيا اللج ة فان  قية األعضاء ا  ضو  ينتخبون من  ينو  عضوا

 االجتماع.

 يتعين من يتمتع معضاء اللج ة مستمعين  ا خبإلل الكافية ل ه  املسائل الهامة املتعلقة  السياسة االستثما  ة.  5. 2

 من  حرص ع  6. 2
ً
اللج ة ميضا    امتالك جميع األشخاص ال ين يديرون و راقبون األنكطة االستثما  ة ع    يتعين ع   

 مستو ات كافية من ا خبإلل واملعرفة في ه ا املجال. 

  

 السر  أمين 3

 ممين سر الكركة مو من يقوم  تعيي و يكون ممين سر اللج ة. 

  

 القانوني   النصاب 4

يكون    األعمال  الضرو ي اجازل  القانوني  ال صاب ال صاب  فيو  يكون  وال ي  للج ة  قانونا  امل عقد  االجتماع  عضو ن. 

 مكتمل حضو ه يكون لو ا  ق في مما سة كل مو مي من الصالحيات والسلطات املوكلة إليو مو التي  ما سها اللج ة.

ت اللج ة  أغلبية  ال يسوز التصو ت ع   قرا ات اللج ة نيا ة عن مي عضو من معضائوا مو  الوكالة ع و. و ت  ا خاذ قرا ا

ممين سر   قيام  التإلجيح شر طة  اللج ة صوت  لرئيا  يكون  األصوات،  تساوت  حال  وفي  ا  اضر ن.  األعضاء  مصوات 

 اللج ة  قيد وجهات ن ر جميع األطرا  في محضر االجتماع. 

 

 اللجنة  اجتماعات 5

  ستمع اللج ة كل  بع س ة وفي مي وقت آخر يطلبو  ئيا اللج ة.   

 لوجو من خالل التواجد ال ع ي لألعضاء في مكان االجتماع مو من خالل االجتماع  و مكن عقد ه
ً
 ه االجتماعات إما وجها

جميع  يكون  من  شر طة  الها  ي  اال صال  خالل  من  االجتماع  في  املكا كة  لألعضاء  يمكن  حيث  بعد   تعن  الها  ي 

بع  مث اء االجتماع. ويعتبإل الشخص ال ي األشخاص ا  اضر ن في االجتماع قاد  ن ع   التحدث وسماع بعضه  ال

 كا ك في االجتماع من خالل اال صال الها  ي ع   منو حاضر بككل شخص ي في االجتماع وبالتالي يت  احتسا و ضمن  

 ال صاب و كون من حقو التصو ت في االجتماع.
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في ال تإلل الواقعة  ين اجتماعين من   ااضافة إل  القرا ات التي  صد  في اجتماعات اللج ة، ع دما  طرم مسائل عاجلة  

البإليد  عبإل  واعتماده  اللج ة  معضاء  لكافة  تعميمو  يت   كتابي  اللج ة  قرا   قرا ات  إصدا   يمكن  اللج ة،  اجتماعات 

عقد اجتماع مل اقكة القرا . في ه ه ا  الة،    –كتا ة    –االكتإلوني و/مو  التوقيع عليو، ما ل  يطلك محد معضاء اللج ة  

عليق القرا  و قديمو للج ة في االجتماع القادم ال ي ي عقد. و كون له ه القرا ات الكتا ية التي    اعتمادها من يتعين ت

 خالل تعميمها ع   معضاء اللج ة ن ا قول ال  اذ مثلها كمثل القرا  ال ي  ت  إجاز و في اجتماع اللج ة. 

  

 باالجتماعات   اإلخطار  6

 لج ة من قبل ممين سر اللج ة   اء ع   طلك الرئيا.  ت  الدعول الجتماعات ال 1. 6

ما ل  يت  اال  اق ع   غيإل ذلك فإن إخطا  مي اجتماع يؤكد مكان انعقاده والوقت والتا  خ وجدول معمال االجتماع   2. 6

حضو ه  للب ود التي سو   ت  م اقكتوا واألو اق املساندل. و ت  إ سال الدعول ألي عضو للج ة ومي شخص آخر يطلك  

لالجتماع وذلك ليا مكثإل من عكرل ميام عمل من  ا  خ االجتماع. يت  ا سال املست دات الالزمة ألعضاء اللج ة وا  ضو   

 اآلخر ن في ن ا الوقت. 

 

 االجتماعات   محاضر  7

و قوم ممين سر  يقوم ممين سر اللج ة  تدو ن إجراءات وقرا ات كافة اجتماعات اللج ة  ما  كمل مسماء ا  ضو ،   1. 7

اللج ة   تقدي  امل اضر في االجتماع التالي، ومع مراعال املوافقة الرسمية، يت   وقيع امل ضر من قبل  ئيا اللج ة 

 وممين السر و حت ظ  محاضر االجتماعات كسجل.

   15يت  تعمي  محاضر اجتماعات اللج ة في ا  ال إل  كافة معضاء اللج ة خالل فتإلل مقصاها   2. 7
ً
 من  ا  خ االجتماع  يوما

 و ت  تعميمها إل  كافة معضاء مسلا اادا ل ما إن يت  اال  اق علئوا.

 

   الواجبات 8

  قوم اللج ة  ما ي ي:  

8 .1   
ً
صياغة سياسة االستثما  ومراجعة  طبيقها ع   مساس  بع س وي. و تعين مراجعة السياسة امل كو ل واعتمادها س و ا

  طبيقها وال يسوز تعديلها مو  حديثوا إال  موافقة املجلا.من قبل مسلا اادا ل قبل 

  و   الصالحية لواحد مو مكثإل من مفرادها مو تعيين مدير مصول خا جي  موجك املوافقة املسبقة من مسلا اادا ل.   2. 8

امل   ة من خاللها و وفيإل إدا ل  اللج ة ووضع مؤشرات  ت   نيا ة عن  للكركة  مقص ى حدود   إدا ل مصول االستثما  

 التعامل ألي فرد والتي  وضع و راقك من قبل اللج ة. 

 مراقبة محافظ االستثما  للكركة وضمان من مصول االستثما  قد استثمرت  موجك شروط سياسة االستثما .   3. 8

ومية من مة مو  الب ك املركزي السعودي  ضمان امتثال كافة منكطة االستثما  ملتطلبات الئحة االستثما  الصاد ل عن   4. 8

 لوائح مخرى معمول بوا  خصوص االستثما .

 ز د والتي    1.  8املراجعة واالعتماد املسبق لكافة تعامالت االستثما  املقتإلحة من قبل األفراد املصرح له   موجك القس    5. 8

ع   مقص ى حدود التعامل ل لك ال رد وضمان من مثل ه ه التعامالت ال تككل خرق   دود التعامل ا خاص  اللج ة ت  

 مدناه  . 9ان ر القس  

مراجعة  قا  ر عن كافة خروقات سياسة االستثما  وإ الغ مسلا اادا ل  مثل ه ه ا خروقات ود اسة ااجراءات التي  6. 8

 ن عدم  كرا  خروقات مماثلة.يمكن ا خاذها لضما 

  

مراجعة كافة اال صاالت من مسلا اادا ل في ما يتعلق  أصول االستثما  للكركة وضمان من كافة ااجراءات املطلوبة  7. 8

 في مثل ه ه اال صاالت قد    القيام بوا. 

 مراقبة املخاطر ااجمالية في سياسة االستثما . 8. 8
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 اللجنة  تعامالت حدود 9

تا  دود   1. 9 التالية  ا  دود  إذا  ساوزت  التإلاك   اادا ل  إل  مسلا  من  حال  للج ة العتمادها يسك  تعامالت مقدمة  مي 

 فقط  االستحواذاتتسري ع   
  

 مليون دوال  ممر كي  4مليون   ال سعودي /  15 س دات حكومية

 مليون دوال  ممر كي  4مليون   ال سعودي /  15 مسه  شركات 

 مليون دوال  ممر كي  4مليون   ال سعودي /  15 ودائع   كية  

 مليون دوال  ممر كي  4مليون   ال سعودي /  15 كافة فئات األصول األخرى 

 

 التقارير  مسؤوليات 10

واجبا و  1. 10 إطا   في  امل ددل  املسائل  اجتماع حول  كل  بعد  اللج ة  اادا ل  إجراءات   مسلا 
ً
اللج ة  سميا يخطر  ئيا 

 ومسؤوليا و.  

 قوم اللج ة  تقدي  مي  وصيات  راها م اسبة إل  مسلا اادا ل عن مي جوانك في حدود صالحياتوا ع دما  كون ه الك   2. 10

 حاجة اجراء مو  حسين معين. 

 

 أخرى  مسائل 11

و وص ي  أي   فعالية  العمل  أقص ى  لضمان  ومهامها  تككيلها  مدائوا،  الس ة  مراجعة  في  مرل  األقل  ع    اللج ة   قوم 

 تغييإلات  راها ضرو  ة ملجلا اادا ل العتمادها. 

  

 الصالحيات  12

لها  السعي لل صول ع   مي معلومات  طلبوا من مي موظف من 1. 12 اللج ة مصرح  القيام   تعتبإل  موظ ي الكركة بغرض 

  واجباتوا. 

 يصرح للج ة  ا  صول تع   ن قة الكركة  ع   مي استكا ل قانونية مو مه ية خا جية عن مي مسائل ضمن مهامها.  2. 12
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 أساليب العمل –)ھ( لجنة الترشيحات واملكافآت  ملحق

 

 الغرض  1

وعزل معضاء مسلا اادا ل. كافة التعيي ات والعزل من امل اصك يسك  ضمن اللج ة ش افية إجراءات اختيا  وتعيين   1. 1

 اعتمادها من قبل ا جمعية العامة. 

 مسئولة   2. 1
ً
 عن إعداد السياسات املتعلقة  تعو   املد اء وكبا  املسئولين.  -من  ين مشياء مخرى   –كما  كون اللج ة ميضا

 

  7العضوية 2

 تكون اللج ة من عدد من األعضاء ال يقل عن ثالثة وال يز د ع   خمسة معضاء يت  تعيينو   موافقة مسلا اادا ل.   1. 2

 من معضاء  
ً
و تعين من يكون اث ان من األعضاء ع   األقل معضاء مستقلين. وال يسوز ألي مدير    ي ي من يكون عضوا

 للج ة.  اللج ة. وال يسوز لرئيا مسل اادا ل من يكون  ئي
ً
 سا

فقط معضاء اللج ة وممين سر الكركة يكون له  ا  ق في حضو  اجتماعات اللج ة، ع   من مفراد آخر ن مثل الرئيا   2. 2

البكر ة واملستكا  ن ا خا جيين يمكن دعوتو    ضو  جزء مو كامل االجتماع، متى ما كان   الت  ي ي،  ئيا املوا د 

  .
ً
 م اسبا

اللج ة ثالث س وات كل مرل. وع د انتواء مدل اللج ة، يكون معضاء اللج ة مؤهلين ليت  تعيينو  من جديد   كون مدل   3. 2

ملدل جديدل. و مكن استبدال معضاء اللج ة، مو إضافة معضاء جدد للج ة خالل مدل اللج ة ومن وقت آلخر من قبل 

 مسلا اادا ل.

عضو مسلا إدا ل غيإل    ي ي. في غياب  ئيا اللج ة، فإن  قية األعضاء   عين مسلا اادا ل  ئيا اللج ة ال ي يكون   4. 2

 للج ة. 
ً
 ا  ضو  ينتخبون محد األعضاء من  ينو  ليتإلمس االجتماع.  ئيا مسلا اادا ل ال يكون  ئيسا

 

 السر  أمين 3

 ممين سر الكركة مو من يقوم  تعيي و نيا ة ع و يكون ممين سر اللج ة.  

 

   القانوني النصاب 4

ال صاب القانوني لتسييإل معمال اللج ة يكون عضوان. اجتماع اللج ة امل عقد   صاب قانوني يكون لو ا  ق في مما سة   

 مي من مو كافة السلطات، الصالحيات وا  قوق امل وض بوا مو التي يسوز مما ستوا من قبل اللج ة. 

ئوا مو  الوكالة ع و. و ت  ا خاذ قرا ات اللج ة  أغلبية  ال يسوز التصو ت ع   قرا ات اللج ة نيا ة عن مي عضو من معضا

ممين سر   قيام  التإلجيح شر طة  اللج ة صوت  لرئيا  يكون  األصوات،  تساوت  حال  وفي  ا  اضر ن.  األعضاء  مصوات 

 اللج ة  قيد وجهات ن ر جميع األطرا  في محضر االجتماع. 

 

 اللجنة   اجتماعات 5

 الس ة وفي مي وقت آخر حسبما يقر ه  ئيا اللج ة.  ستمع اللج ة ع   األقل مر ين في  

 لوجو من خالل التواجد ال ع ي لألعضاء في مكان االجتماع مو من خالل االجتماع  
ً
و مكن عقد ه ه االجتماعات إما وجها

جميع  يكون  من  شر طة  الها  ي  اال صال  خالل  من  االجتماع  في  املكا كة  لألعضاء  يمكن  حيث  بعد   تعن  الها  ي 

شخاص ا  اضر ن في االجتماع قاد  ن ع   التحدث وسماع بعضه  البع  مث اء االجتماع. ويعتبإل الشخص ال ي األ

 كا ك في االجتماع من خالل اال صال الها  ي ع   منو حاضر بككل شخص ي في االجتماع وبالتالي يت  احتسا و ضمن  

 ال صاب و كون من حقو التصو ت في االجتماع.

 
 وال يسوز لرئيا مسلا اادا ل من يتإلمس اللج ة.  معضاء. و تعين من يكون اث ان منو  معضاء مستقلين 5  معضاء وما ال يز د ع   ت3 ض  اللج ة ما ال يقل عن ت 7
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القر  إل   اجتماعين   ااضافة  الواقعة  ين  ال تإلل  في  اللج ة، ع دما  طرم مسائل عاجلة  اجتماعات  في  التي  صد   ا ات 

للج ة، يمكن إصدا  قرا ات اللج ة  قرا  كتابي يت  تعميمو لكافة معضاء اللج ة واعتماده عبإل البإليد االكتإلوني و/مو  

اجتماع مل اقكة القرا . في ه ه ا  الة، يتعين تعليق عقد    –كتا ة    – التوقيع عليو، ما ل  يطلك محد معضاء اللج ة  

القرا  و قديمو للج ة في االجتماع القادم ال ي ي عقد. و كون له ه القرا ات الكتا ية التي    اعتمادها من خالل تعميمها  

 ع   معضاء اللج ة ن ا قول ال  اذ مثلها كمثل القرا  ال ي  ت  إجاز و في اجتماع اللج ة. 

 

 باالجتماعات  ار اإلخط 6

  ت  الدعول الجتماعات اللج ة من قبل ممين سر اللج ة   اء ع   طلك  ئيا اللج ة. 1. 6

ما ل  يت  اال  اق ع   غيإل ذلك، فإن إخطا  كل اجتماع يؤكد مكان االنعقاد، الوقت والتا  خ وجدول معمال االجتماع   2. 6

 قديمو لكل عضو من معضاء اللج ة ومي شخص آخر مطلوب حضو ه، للمسائل التي يسك م اقكتوا، يسك من يت   

ليا اقل من عكرل ميام عمل قبل  ا  خ االجتماع. كما يسك في ن ا الوقت إ سال املست دات الالزمة ألعضاء اللج ة 

 .
ً
 ألي مشخاص آخر ن مطلوب حضو ه  متى ما كان م اسبا

 

 االجتماعات   محاضر  7

تدو ن إجراءات وقرا ات كافة اجتماعات اللج ة  ما  كمل مسماء ا  ضو ، و قوم ممين سر  يقوم ممين سر اللج ة   1. 7

اللج ة   تقدي  امل اضر في االجتماع التالي، ومع مراعال املوافقة الرسمية، يت   وقيع امل ضر من قبل  ئيا اللج ة 

 وممين السر و حت ظ  محاضر االجتماعات كسجل.

 من  ا  خ االجتماع    15عات اللج ة في ا  ال إل  كافة معضاء اللج ة خالل فتإلل مقصاها  يت  تعمي  محاضر اجتما 2. 7
ً
يوما

 و ت  تعميمها إل  كافة معضاء مسلا اادا ل ما إن يت  اال  اق علئوا.

 

 الجمعية العامة   اجتماع 8

من قبل املساهمين حول منكطة يحضر  ئيا اللج ة اجتماع ا جمعية العامة املعد لإلجا ة ع   مي مسئلة واست سا ات   

 اللج ة.

 

   الواجبات 9

  :
ً
  قوم اللج ة  الواجبات التالية متى ما كان م اسبا

 

 التإلشيحات   1. 9

  قوم اللج ة  ما ي ي:

   املراجعة الدو  ة لهيكل، حج  وتككيلة ت ما  كمل املها ات، املعا   وا خبإلل  املطلوبة ملجلا اادا ل مقا نة  وضعو

 د  التوصيات ملجلا اادا ل فيما يتعلق  أي تغييإلات  راها م اسبة. ا  الي و ص

   بعين آخ ل  األعمال،  في مسرى  اآلخر ن  الت  ي يين  وكبا   اادا ل  التعاقك ألعضاء مسلا  التام  خطة  االهتمام   ولي 

.االعتبا  التحديات وال رص التي  واجو الكركة، واملها ات وا خبإلل املطلوبة ملجلا اادا ل مست
ً
 قبال

   في مسلا اادا ل وذلك العتمادها من قبل ا جمعية للمقاعد الكاغرل  من  كون مسئولة عن  حديد و رشيح معضاء 

 العامة.

   اللج ة من  قوم  تقيي   وازن املها ات، املعرفة وا خبإلل  مسلا اادا ل العامة، ع    قبل مي تعيين من قبل ا جمعية 

وع   ضوء ذلك التقيي   قوم  إعداد وصف لألدوا  واامكانيات املطلوبة للتعيين امل دد. لتحديد املرش ين امل اسبين  

  - قوم اللج ة  التالي:

 ااعالن امل توح مو خدمات مستكا  ن خا جيين لتسهيل البحث.استخدام  •
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 د اسة املرش ين من نطاق واسع من ا خل يات. •

 تعيينو    يت   من  من   االعتبا   في  واضعة موضوعية،  معاييإل  ضوء  ع    والك اءل  ا جدا ل  مساس  ع    املرش ين   د اسة •

 .  الوظي ة يتعلق فيما املقد  ا جهد لب ل الكافي الوقت لديو 

  في للكركة  املستمرل  القد ل  لضمان  الت  ي يين،  وغيإل  الت  ي يين  من  الكركة،  قيادل  احتياجات  ومراجعة  د اسة 

 امل افسة   عالية في السوق. 

  من  كون ع   معرفة  امة وحديثة حول املسائل االستإلا يسية والتغييإلات التسا  ة التي  ؤثر ع   الكركة والسوق ال ي

 تعمل فيو.

   املراجعة الس و ة للوقت املطلوب من معضاء مسلا اادا ل .  قيي  األداء يسك من  ستخدم لتقيي  ما إذا كان معضاء

 لإلي اء  واجباتو . 
ً
 كافيا

ً
 مسلا اادا ل  يقضون وقتا

 ين  وضوح  ضمان انو ع د التعيين ملجلا اادا ل من  ستل  األعضاء غيإل الت  ي يين واملستقلين  سائل تعيين  سمية  ب

 ما يتوقع منو  فيما يتعلق  االلتزام  الوقت، خدمة اللج ة واال  باط خا ج اجتماعات مسلا اادا ل.

  التقيي  الدو ي للهيكلية التي يتألف منوا املجلا و جانو و حديد جوانك الضعف والقول و قدي  التوصيات  ما يت ق

 مع مصل ة الكركة. 

  ء مسلا اادا ل ومعضاء  جان املجلا لضمان عدم وجود مي  ضا ب في املصا ح   قيي  ومراقبة مدى استقاللية معضا

 وك لك ضمان استقاللية األعضاء املستقلين، وذلك بككل س وي ع   األقل.

 .قدي  التوصيات إل  املجلا بكأن اختيا  وعزل معضاء اادا ل العليا وهيكل اادا ل العليا  

 ضو امل تدب وغيإله من األعضاء الرئيسيين في اادا ل العليا ومراقبة  طبيق  وضع سياسة وإجراءات تعاقك مل اصك الع

في اادا ل   مو  في مسلا اادا ل  في حالة وجود م صك شاغر  في ذلك ااجراءات املتبعة  التعاقك  ما  خطط وإجراءات 

 العليا.

  وصيات ملجلا اادا ل  تعلق  التالي:
ً
  -كما  قدم اللج ة ميضا

ء مسلا اادا ل الت  ي يين، غيإل الت  ي يين واملستقلين، وع   وجو التحديد األدوا  الرئيسية  إعداد خطط ألعضا •

 لرئيا مسلا اادا ل والرئيا الت  ي ي.

عضو ة  ج ة املراجعة و ج ة املخاطر،  ج ة التإلشيحات واملكافآت،  ج ة االستثما  و ج ة اافصاح،  التكاو   •

 مع  ؤساء  لك اللجان. 

وقد اتو  االستمرا    • اعتبا  مستحق ألدائو   / مستقل مع وضع  إدا ل غيإل    ي ي  في عضو ة مي عضو مسلا 

 لالستمرا  في املساهمة في مسلا اادا ل ع   ضوء املعرفة، املها ات وا خبإلات املطلوبة. 

ت، إنواء مي مسائل  تعلق  استمرا  مي عضو مسلا إدا ل في عضو ة املجلا في مي وقت  ما  كمل اايقا  املؤق •

 ا خدمة ألي عضو مسلا إدا ل    ي ي كموظف للكركة  ما يخضع ألحكام القانون وعقود خدمتو ،  

 تعيين مي عضو مسلا إدا ل في م صك    ي ي مو غيإله.   •

 مراجعة هيكل اادا ل العليا والتغييإلات التى قد يت  إجراؤها ع   ه ا الهيكل. •

 

التحديد والتإلشيح ملوافقة ا جمعية العامة، متإلش ين لكغل عضو ة شاغرل في مسلا اادا ل إما ع د القيام  واجبا و  خصوص  

خالل مو ع د نواية عهدل مسلا اادا ل،  قوم اللج ة  ا باع ااجراءات املتعلقة  تعيين معضاء مسلا اادا ل واملرفقة طي ه ه 

 املهام. 
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 املكافآت   2. 9

  - قوم اللج ة  التالي:

   طو ر سياسة املكافآت والتعو ضات التي تغطي جميع مستو ات املوظ ين وفئاتو ، سواء كانوا موظ ين م ت مين مو 

 متعاقدين. و تعين من  ت اول سياسة املكافآت املسائل التالية ع   األقل:

للم • ال عالة  اادا ل  تعز ز  ع    التإلكيز  تمع  التعو    املالية  مهدا   رنامج  والك اءل  االستقرا   و حقيق  خاطر 

 للكركة  

هيكلة ن ام التعو   ت ما في ذلك عوامل التحديد الرئيسية للتعو   ومحاذال التعو   مع قبول املخاطر وغيإل   •

 ذلك 

 عوامل  حديد مز ج مكونات التعو   تاملكونات الثا تة واملتغيإلل واملزايا ال قدية وغيإل ال قدية وغيإل ذلك   •

 لتعو    األداء. بط ا •

  من  حدد و ت ق مع مسلا اادا ل ع   إطا  العمل مو سياسة عامة  خصوص مكافأل الرئيا الت  ي ي للكركة، و ئيا

مسلا اادا ل، األعضاء الت  ي يين، ممين سر الكركة ومي معضاء آخر ن  اادا ل الت  ي ية حسك ما فوضت  د استو  

الت  غيإل  األعضاء  مكافأل  إن  واألعضاء  اللج ة.  اادا ل  مسلا  مسألة  تعلق  رئيا  تعتبإل  اادا ل   ي يين  مسلا 

الت  ي يين  مسلا اادا ل. كما ال يسوز ألي عضو  مسلا اادا ل مو مدير من يتدخل في مي قرا ا ت  تعلق  املكافآت 

 ا خاصة بو . 

   التي العوامل  كافة  االعتبا   في  من  ضع  يسك  السياسة،  ه ه  مثل  ه ه في  حديد  هد   إن  اللج ة ضرو  ة.  تعتبإلها 

السياسة يتمثل في ضمان من يحصل معضاء اادا ل الت  ي ية ع   حوافز م اسبة لتشجيعه  ع   تعز ز األداء وبطر قة 

 مسئولة وعادلة، و ت  مكافأتو  ع   مساهماتو  ال ردية في نساح الكركة. 

 .مراجعة ود اسة مدى مالءمة سياسة املكافآت السا  ة 

  ضع ن ام لقياس األداء بغية  قيي  وقياس مداء موظ ي الكركة في مختلف املستو ات ع   نحو  سمي وموضوعي. إن و

قياس مداء اادا ل العليا ع   وجو التحديد يقوم ع   قياس مداء الكركة ع   املدى البعيد وال  عتمد فقط ع   عام 

 واحد من األداء.

 اء يتعلق  أن مة التح يز التي  قوم  تكغيلها الكركة واعتماد الدفعات الس و ة  اعتماد وضع، و حديد األهدا ، ألي مد

  موجك  لك األن مة.

  التح يز  األسه  العتمادها من قبل مسلا اادا ل واملساهمين. ألي من ه ه األن مة،  حدد مراجعة  صمي  من مة 

ال ردية ألعضاء  اللج ة كل س ة ما إذا كان سيت  دفع مكافآت واملبلغ ااجمالي ملث للمكافآت  ل ه ه املكافآت، إضافة 

 مسلا اادا ل الت  ي يين وكبا  الت  ي يين ومعاييإل األداء التي يت  استخدامها. 

   من قبل شركة متخصصة 
ً
 من خالل وظي ة املراجعة مو خا جيا

ً
ضمان من املراجعة الس و ة للمكافآت تالتي  ت  داخليا

 ككل مستقل عن اادا ل الت  ي ية. يت  تعيينوا له ا الغرض   ت  ب

   ضمان من  كون الكروط التعاقدية ع د إنواء التعاقد ومي دفعات  ت   تس   العدالة لألفراد والكركة، حيث من ال كل

 ال  ت  مكافأ و ومنو يت  ااقرا  واالعتإلا   أي واجك لتخ يف ا خسا ل. 

   حدد في إطا  السياسة املت ق علئوا وبالتكاو  مع  ئيا  ،
ً
الت  ي ي، كي ما كان م اسبا الرئيا  مو  مسلا اادا ل و/ 

العالوات،  والت  ي يين اآلخر ن  ما  كمل  إدا ل  في مسلا  لكل عضو    ي ي  ال ردية  املكافآت  إجمالي حزمة  اللج ة 

 دفعات التح يز، وخيا ات األسه  مو مي مكافآت مخرى.

 اللج والتإل يبات،  ضع  ا  زم  ه ه  مثل  ا خصوص، في  حديد  ع   وجو  و   يمية؛  ن امية  متطلبات  االعتبا  ألي   ة 

لضمان   يتعين  صميمها  واالمتثال   الداخلية  املراجعة  تمثل  وظائف  قا ية  في  العاملين  املوظ ين  مكافآت  هيكلية 

في للكركة  الت  ي ية  اادا ل  ا  رص ع   عدم  دخل  يتعين  ا خصوص،  بو ا  الوظائف.   موضوعية واستقاللية ه ه 

 عملية إجراء القياس و حديد التعو ضات التي  خص مولئك املوظ ين.  

  .مراجعة ا ساهات املكافآت ع   مختلف مستو ات الكركة س و ا 
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  .صد مي تغيإلات  ئيسية في هيكل مزايا املوظ ين ع   مختلف مستو ات الكركة  

   ئيا مسلا اادا ل.املوافقة ع   سياسة التصر ح  املطالبات لل  قات من الرئيا الت  ي ي و 

 .ضمان من كافة األحكام املتعلقة  اافصاح عن املكافآت قد    ااي اء  و 

   عن معاييإل االختيا ، االختيا ، التعيين ووضع مساليك العمل واملكافآت ألي استكا  ين 
ً
من  كون اللج ة مسئولة حصر ا

 قد  ستعملون في مي مواضيع قد  تطرق إلئوا اللج ة.

 ملعلومات ا  ديثة واملوثوق بوا حول املكافآت في الكركات األخرى. يكون للج ة الصالحية الكاملة لطلك ا  صول ع   ا

 مي  قا  ر مو استطالعات  راها ضرو  ة للمساعدل في ااي اء  التزاماتوا. 

  األنكطة املر بطة  معضاء مسلا اادا ل واادا ل العليا ت  استث اء مديرى املبيعات  لن يتلقوا مى عائد مو مكافآت ع  

 املبيعات.عالول ع   ذلك فال يوجد مى ع صر متغيإل لتعو   معضاء مسلا اادا ل واادا ل  العليا ت استث اء مديرى 

 املبيعات   عتمد بككل مباشر ع   حج  التامي ات. 

        

 التقارير  مسئوليات 10

في 1. 10 التي  قع  اللج ة  إعداد  قر ر  املسائل  اللج ة ملجلا اادا ل وذلك بعد كل    يقوم  ئيا  إطا  واجبات ومسئوليات 

 اجتماع. 

والتي  2. 10 في إطا  صالحياتوا  اللج ة  إعداد مي  وصيات ملجلا اادا ل كما  راها ضرو  ة وم اسبة عن مي جوانك   قوم 

  تطلك ا خاذ إجراءات مو  حسي ات.

منكطتوا واملسا  املعتمد للتعيي ات و وضيح ما إذا    استخدام استكا ل خا جية   صح اللج ة في التقر ر الس وي عن   3. 10

 مو إعالن م توح. 

 

 أخرى  مسائل 11

 راجع اللج ة، ع   األقل مرل في الس ة، مداءها، تككيلتوا ومساليك عملها لضمان منوا تعمل   عالية قصوى، و وص ي   

 للموافقة علئوا.  أي تغيإلات  راها ضرو  ة ملجلا اادا ل 

 

 الصالحيات  12

 لها  ان تسع  لل صول ع   مي معلومات  كون مطلوبة من مي من موظ ي الكركة، بغرض القيام  1. 12
ً
تعتبإل اللج ة مصرحا

  واجباتوا. 

 ها. مي استكا ل قانونية مو مه ية عن مي مسائل في إطا  مساليك عمل  -ع   ن قة الكركة -اللج ة مصرح لها  ا  صول  2. 12

 

 اللج ة معضاء مكافآت 13

 معضاء كأحد     مسؤوليا و قيامو مقا ل مكافأل ع   واملكافآت ا  صول  التإلشيحات  ج ة معضاء من عضو لكل يحق

 السياسة  موجك املكافآت ه ه قيمة يت   حديد . اللج ة اجتماعات من اجتماع لكل حضو ه مقا ل اللج ة، وك لك

 .العامة ا جمعية قبل من علئوا واملوافق اادا ل مسلا من املقتإلحة
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 اإلدارة  بمجلس  جدد أعضاء تعيين/  ترشيح إجراءات (و للملحق ) مرفق

 

 والسياق  الخلفية 1

تعتبإل شركة العاملية للتأمين التعاوني شركة مساهمة مسجلة في اململكة العربية السعودية ومرخص لها القيام  أعمال 

قبل   من  السعوديالتأمين  املركزي  و لك الب ك  السعودية  العربية  اململكة  من مة  ملزمة  موجك  الكركة  من  كما   .

التي تسري ع   كافة املسائل ذات الصلة  أع الب ك املركزي  ضاء مسلا اادا ل واألن مة الصاد ل من قبل  الرئيسية 

 ، هيئة السوق املالية ووزا ل التسا ل وااستثما  ومسلا الضمان الصحي التعاوني. السعودي 

في اختيا ،  رشيح وتعيين معضاء مسلا إدا ل  إ باعها  التي يسك  التعليمات  إن الغرض من ه ه ااجراءات هو  بيين 

هو   كما  الكركات،  املما سات   وكمة  وافضل  والرقا ية  ال  امية  وااللتزام  املتطلبات  مع  التوافق  وضمان  الكركة 

 معمول  و  اململكة العربية السعودية. 

يان سياسة عضو ة مسلا اادا ل" و تعين قراءل ه ا املست د ااجرائي مع  يان سياسة عضو ة مسلا لدى الكركة " 

 اادا ل. 

 

 املجلس وأنواع العضوية  تشكيل 2

  معضاء. ع   األقل عضو ن مو ثلث األعضاء تميوما كان مكثإل  من مسلا اادا ل  9إن مسلا إدا ل العاملية يض  تسعة ت 

غيإل  مستقلين   معضاء  بغالبية  املجلا  يتككل  اادا ل.  مسلا  تعيينو   موجك  وصية  و ت   املستقلين ،  تاألعضاء 

    ي يين. 

% مو مكثإل من مسه   حق  صو ت   40 قوم  و ال مند صن ملاليانا تالكرق األوسط   تعيين عضو ن طاملا منوا  متلك  

  .% مو مكثإل من مسه   حق  صو ت في الكركة 15في الكركة . ويعين   ك الر اض عضو ن، طاملا منو يمتلك 

  م ام عمل 5يسك من  قوم الكركة  إخطا  هيئة السوق املالية  أسماء اعضاء مسلا اادا ل ووصف عضو اتو  خالل ت

من  ا  خ  داية فتإلل والية املجلا او من  ا  خ تعيينو  ميوما مقرب، وك لك إخطا ها  أى تغييإلات قد  ؤثر ع   عضو تو  

   ميام عمل من  ا  خ حدوث مثل ه ه التغييإلات.5خالل ت

 

  املستقل العضو

تالتعر  ات  من الئحة    6العضو املستقل هو العضو  مسلا اادا ل ال ي يتمتع  استقاللية  امة، كما هو مبين في املادل  

 لالستقاللية:. ع   سبيل املثال، تككل األمو  التالب ك املركزي السعوديحوكمة شركات التأمين لدى 
ً
 الية انتواكا

 % من مسه  الكركة مو شركاتوا التابعة؛ 5من يمتلك ما  ساوي  م 

 يمتلك ما  ساوي  ب 
ً
 مع و ا

ً
 % من مسه  الكركة مو شركاتوا التابعة؛5من يمثل شخصا

 صك  من يكون عضو مسلا إدا ل في مي شركة مر بطة مو في مي من شركاتوا التابعة مو كان قد شغل ذلك امل ج 

  خالل العامين امل صرمين؛ 

  من يكون قد شغل م صك عضو في مسلا إدا ل الكركة ألكثإل من تسعة معوام؛ د  

 في اادا ل العليا للكركة مو في مي شركة مر بطة مو كان قد شغل ذلك امل صك خالل العامين  هل 
ً
من  كغل م صبا

 امل صرمين؛ 

مي   و  مو  الكركة  لدى   
ً
يكون موظ ا املراجعين  من  تمثل  للكركة  ا خدمات  مو مي شركة  قدم  شركة مر بطة 

 وشركات االستكا ات وغيإلها  مو من يكو قد عمل لدى ما سبق خالل العامين امل صرمين؛

 ألحد معضاء املجلا مو اادا ل العليا للكركة مو مي شركة مر بطة؛  ز 
ً
 مر بطا

ً
 من يكون العضو املستقل طرفا

 من يملك مصل ة مباشرل مو غيإل مباشرل في األعمال والعقود التى     ها الكركة.   ح 

 من يكون  حت مي التزام مالي  ساه الكركة مو  ساه مي من معضاء مسلا اادا ل مو اادا ل العليا.  ط  

 ى         الدخول في عمل م افا للكركة مو القيام  أعمال في مى من منكطة الكركة. 

  لقى مى  قدير مال  من الكركة  خال  ما يحصل عليو كعضو في مسلا اادا ل مو مى من اللجان. ك         



 
 

 العاملية للتأمين التعاوني  دليل حوكمة شركة      Page 61 of 68     م2021 يونيو

 

ا خاصة  الكركة والسياسات واألداء  املسائل ااستإلا يسية  آ ائو   خصوص  من  عبإلوا عن  املستقلون يسك  األعضاء 

اا  في  يأخ وا  من  املستقلون  األعضاء  يضمن  العليا.  اادا ل  معضاء  وإعطاء وتعيين  واملساهمين  الكركة  عتبا  مصل ة 

 األولو ة له  في حالة حدوث مى  ضا ب في املصا ح. 

 

 غيإل الت  ي ي   العضو

العضو غيإل الت  ي ي  مسلا اادا ل هو العضو ال ي يقدم اآل اء واملكو ل ال  ية وال يتدخل  أي شكل من األشكال في  

 منوا.  إدا ل الكركة وال يتقاض ى  ا با شهر ا مو س و ا

 

 الت  ي ي العضو

 في فر ق اادا ل الت  ي ية للكركة ويكا ك في إدا ل شؤونوا اليومية و تقاض ى  
ً
هو عضو  مسلا اادا ل وهو عضو ميضا

 مقا ل ذلك. 
ً
 مو س و ا

ً
 شهر ا

ً
  ا با

 

 مجلس اإلدارة  مدة . 3

يكون ه الك م صك   ثالثة س وات. ع دما  مقصاها  اادا ل  فتإلل   كون مدل مسلا  في م تصف  اادا ل  شاغر  مسلا 

املجلا، فإن فتإلل عضو ة العضو ا جديد ال ي    تعيي و في امل صك الكاغر  كون مقصاها حتى انتواء ال تإلل ا  الية  

 ملجلا اادا ل.

   - نتهي فتإلل عضو ة عضو مسلا اادا ل ألي من ال رو  التالية:

 انتواء ال تإلل ا  الية ملجلا اادا ل.  •

 لة مو وفال العضو.  استقا •

  مصا ح الكركة.  •
ً
 فادحا

ً
 خرق الواجبات من قبل العضو مو  صرفو  طر قة  ضر ضر ا

 ا  كاب جر مة، احتيال، مو خيانة األمانة مو جر مة مخلة  الكر . •

 إن كان غيإل م اسك للعضو ة  موجك محكام مي ن ام سا ي  اململكة العربية السعودية.  •

 عات متتالية للمسلا من دون ع   مقبول ملجلا اادا ل. غياب العضو من ثالثة اجتما •

 إذا    استبدال العضو من قبل ا جهة التي يمثلها.  •

في  ضا ب للمصا ح مو مصل ة   • العامة لتسديد  صر حها لعضو مسلا اادا ل املكتإلك   مسرد  ف  ا جمعية 

املصل ة مو املصل ة امل افسة قبل التا  خ امل دد  م افسة للكركة ما ل  يق  ه ا العضو  إنواء ه ا التضا ب في  

  واسطة ا جمعية العامة. 

الكاغر.   امل صك  في  اادا ل  تعيين عضو مؤقت  اادا ل،  كون مسئولية مسلا  في مسلا  ع د وجود م صك شاغر 

التالي بعد تعيين    تساند  ج ة التإلشيحات واملكافآت مسلا اادا ل في ذلك. يت  عرض التعيين الجتماع ا جمعية العامة

األساس ي   ال  ام  في  مبين  هو  كما  املطلوب  األدنى  ا  د  من  مقل  اادا ل  معضاء مسلا  كان عدد  إذا  ا جديد.  العضو 

 للكركة، فإنو يت  عقد اجتماع للجمعية العامة  أسرع ما يمكن النتخاب ا  د األدنى من معضاء مسلا اادا ل. 

 

 اإلدارة مجلس أعضاء تعيين إجراءات . 4

 التعيين لل تإلل ا جديدل ملجلا اادا ل 

 يت  إ باع ااجراء التالي ع د تعيين معضاء مسلا اادا ل ل تإلل ثالثة س وات جديدل للمسلا ع د اكتمال فتإلل املجلا. 

   يوم من التا  خ املقتإلح النعقاد    45إعالن عن فتح  اب التإلشيحات لعضو ة مسلا اادا ل وذلك قبل ليا مقل من

 العامة من خالل النكر ع   مواقع  داول واملوقع االكتإلونى للكركة. ا جمعية 

   قبل تعيينو  من  ال ين     مولئك  املتوقعين،  ما  كمل  املتإلش ين  كافة  التالية من  املست دات  /  سميع  استالم 

 تاملغلقة  وب ك الر اض: مساهمي شركة  و ال مند صن ملاليانا للتأمين تالكرق األوسط  البحر نية املساهمة 
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للمواط ين   • الشخصية  البطاقات  من  نسخ  املتإلش ين  ما  كمل  مؤهالت  من  ونسخ  ال ا ية  السيإلل   يان 

 السعوديين ونسخ من جوازات الس ر لغيإل السعوديين. 

 .  الب ك املركزي السعودي تعبئة نموذج استبيان معاييإل املالئمة الصاد  من  •

  الصاد  من هيئة السوق املالية واملتعلق  السيإلل ال ا ية للمتإلشح لعضو ة مسلا  3تعبئة ال موذج  ق  ت •

 اادا ل.  

للمتإلش ين ال ين ه  معضاء  مسلا اادا ل مو إحدى  جان املجلا، يت   قدي   يان يبين عدد االجتماعات  •

 لو.التي شا ك فئوا املتإلشح في مسلا اادا ل واللجان التابعة 

   .يسك إ سال املست دات معاله إل  ممين سر مسلا اادا ل، وال ي يقوم  تقديمها إل   ج ة التإلشيحات واملكافآت 

  قوم اللج ة  د اسة وال  ر في الطلبات خالل مسبوع من  ا  خ إغالق  قدي  الطلبات و قي  ما إذا كانت الطلبات 

   ي بكروط التإلشيح. 

  طلبات، يسك إ الغ املتإلش ين املع يين  قرا ها ومسباب الرف .في حالة قر ت اللج ة  ف  مي 

    إل التإلشيحات واملكافآت،  التي   ي  متطلبات  ج ة  الب ك املركزي يسك  قدي  نموذج استبيان معاييإل املالئمة 

 لل صول ع   عدم ممانعتوا.السعودي 

  إل  هيئة السوق املالية. 3ق  ت، يسك ال موذج   الب ك املركزي السعودي  بعد ا  صول ع   عدم ممانعة   

  .يسك  حميل السيإل ال ا ية للمتإلش ين من بعد ذلك في موقع الكركة 
  املرش ين املعلومات عن  تعلن ع   موقع  داول  من  علئوا  الكركة يسك  العامة فإن  ا جمعية  إل   الدعول   مسرد 

ي ذلك خبإلتو  ومؤهالتو  ومها اتو  لعضو ة مسلا اادا ل والتى يسك من تكمل السيإل ال ا ية للمرش ين  ما ف

الرئيس ى  املركز  في  املعلومات  ه ه  من  نسخة  الكركة  من  تيح  يسك  التى شغلوها.  وا  الية  السا قة  والوظائف 

 للكركة وع   موقعها االكتإلونى. 

 ا جديد لل تإلل  اادا ل  مسلا  معضاء  النتخاب  علئوا  املتعا    العامة  الطر قة  للجمعية  اجتماع  عقد  ل  يسك 

 للمسلا. و تعين  طبيق الطر قة التإلاكمية للتصو ت ع د تعيين معضاء مسلا اادا ل. 

   وإ الغ "  داول"  موقع  إل   القرا ات  إعالنات  إ سال  يسك  العامة،  ا جمعية  السعودي  بعد  املركزي  وهيئة  الب ك 

 السوق املالية.

 : العامة عن مى  ضا ب للمصا ح  ما في ذلكيسك ع   املرشح ملجلا اادا ل من ي صح للمسلا مو للجمعية 

 في  هو  يرغك  التى   الكركة  م  عة  في   دخل  التى   واألعمال  العقود  في  مباشرل  غيإل  مو  مباشرل  مصل لة  امتالك •

 .إدا توا ملجلا مرشً ا يكون  من 

 . منكطتوا من مى مو الكركة ي افا قد عمل في الدخول   •

 

 

إخطا    الكركة  ع    السعودي  يتعين  املركزي  سبك الب ك  و تعين  يان  اادا ل  مسلا  لعضو ة  مقتإلح  رشيح  ع د  ف  

 الرف . 

يتعين من يز د عدد املرش ين لعضو ة املجلا وال ين يت   قديمه  إل  ا جمعية العامة ع   عدد املقاعد الكاغرل في املجلا  

العامة للجمعية  ال رصة  م ح  بغية  خا جية    وذلك  جهة  من  عين  اادا ل  ملجلا  يمكن  مرش ين.  عدل  من  ين  لالختيا  

 .  متخصصة لتحديد املرش ين ااضافيين لعضو ة مسلا اادا ل في حال كان عدد املرش ين لعضو ة املجلا غيإل كا  

  الكواغر التي  نكأ في م تصف فتإلل املجلا لكغل التعيي ات

، ع دئ  يمكن للمسلا، بعد ا  صول ع   موافقة كتا ية مسبقة  في حال مصبح م صك محد معضاء مسلا ا
ً
ادا ل شاغرا

، تعيين عضو جديد بككل مؤقت في امل صك الكاغر ل تإلل مساو ة لل تإلل املتبقية من عضو ة  الب ك املركزي السعودي  من  

 سل و شر طة عرض ذلك التعيين العتماده في اجتماع ا جمعية العامة التالية. 
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 ااجراءات التالية ع د تعيين معضاء مللء الكواغر التي  نكأ في م تصف فتإلل مسلا اادا ل:  يت  إ باع

 لألعضاء  ص تو  الشخصية: 

  التوصية مسباب  وضوح مبي ة متإلشح  اختيا  اادا ل ملجلا واملكافآت التإلشيحات  ج ة  وص ي. 

   متطلبات  ج ة التإلشيحات واملكافآت و   متطلبات املجلا،  يسك  قدي  نموذج استبيان معاييإل املالئمة التي   ي 

 لل صول ع   عدم ممانعتوا.الب ك املركزي السعودي إل 

 إل  هيئة السوق املالية. 3، يسك ال موذج  ق  تالب ك املركزي السعودي بعد ا  صول ع   عدم ممانعة   

 إلل العضو السا ق لو. يقوم مسلا اادا ل  تعيين العضو في الوظي ة الكاغرل اكمال فت 

  .عرض ه ا التعيين للجمعية العامة في مول اجتماع لها بعد التعيين 
 

 يتعلق  ممث ي املساهمين الرئيسيين:   فيما

    مو   ك الر اض  لتعيين ممثل آخر   –الكلللللرق األوسلللللط    –طلك من املسلللللاه  ت ع   سلللللبيل املثال شلللللركة آ  مس ميو

 للكركة في مسلا اادا ل.

   قوم  ج ة التإلشيحات واملكافآت  د اسة وال  ر في الطلبات خالل مسبوع من  ا  خ  رشيح املساه  ملمثلها و قي 

 ين.  ما إذا كان الشخص ي ي بكروط التعي

  . في حالة قر ت اللج ة  ف  مي طلبات يسك علئوا إ الغ املتإلش ين املع يين  قرا ها ومسباب الرف 

   الب ك املركزي  يسك  قدي  نموذج اسللللللللللللتبيان معاييإل املالئمة التي   ي  متطلبات  ج ة التإلشلللللللللللليحات واملكافآت، إل

 لل صول ع   عدم ممانعتوا.السعودي 

 إل  هيئة السوق املالية.3، يسك ال موذج  ق  تالب ك املركزي السعودي  بعد ا  صول ع   عدم ممانعة   

 .وص ي  ج ة التإلشيحات واملكافآت ملجلا اادا ل  اختيا  متإلشح مبي ة  وضوح مسباب التوصية  

  .يقوم مسلا اادا ل  تعيين العضو في الوظي ة الكاغرل اكمال فتإلل العضو السا ق لو 

 .عرض ه ا التعيين للجمعية العامة في مول اجتماع لها بعد التعيين 
 

 اإلدارة مجلس أعضاء اختيار  معايير  . 5

جلا في مسموعو يتمتع  الت وع  يتعين ع    ج ة التإلشيحات واملكافآت، ع د  قديمها لتوصياتوا، من  حرص ع   من امل 

 امل اسك بكأن املؤهالت واملعرفة وا خبإلل واملها ات في مختلف مساالت معمال الكركة وعملياتوا التكغيلية. 

ال يسوز لعضو مسلا إدا ل الكركة من يكون عضو في مسلا إدا ل شركة  أمين و/مو إعادل  أمين محلية مخرى مو    1ت

 مو 
ً
 قياديا

ً
 في  جان مسلا إدا ل  الك الكركات.من  كغل م صبا

ً
 من يكون عضوا

في   2ت بوا  املعمول  واألن مة  للقوانين  مخال ة  مو  النزاهة  مخلة  الكر ،  في قضية  عليو  قد حك   العضو  يكون  مال 

 اململكة، مو مي دولة مخرى، ما ل   ثبت  راء و. 

 االستثما ، األعمال مو التمو ل مو   مال يكون قد سبق من صد  ضده حك  محكمة مو قرا   إجراءات مدنية  تعلق  3ت

 سوء السلوك مو اختالس املال في اململكة العربية السعودية مو مي دولة مخرى. 

 ع   املؤهالت او ا خبإلل املطلوبة للعضو ة، كما  حددها  ج ة التإلشيحات واملكافآت وتعليمات   4ت
ً
من يكون حاصال

 ين ألعضاء مسلا اادا ل.فيما يتعلق  متطلبات التعي الب ك املركزي السعودي 

للعمل والقد ل ع      5ت املطلوب  للدو   فه  واضح  لديو  يكون  من  إليو و سك  املوكل  للقيام  العمل   
ً
يكون مؤهال من 

مما سة الت  ي  والرقا ة ا جيدل  طر قة   اءل ومستقلة في كافة شئون الكركة، ومن  كون لديو د جة عالية من  

 السمعة وال عالية واملسئولية. 

 في مسلا إدا ل شركة تعمل 5مال يكون عضو مسلا إدا ل في مكثإل من خمسة ت  6ت
ً
  شركات مساهمة، ومال يكون عضوا

 في مسال التأمين. 

 من موافقة ا جمعية العامة ع   التعيين، يملك ما ال يقل عما  عادل عكرل ت  30خالل ثالثين ت  7ت
ً
  ملف   ال 10  يوما

 سعودي من مسه  الكركة. 
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 العمل أساليب -املخاطر ةلجن(  ي) ملحق

 

   الغرض . 1

 تول  اللج ة ااشرا  ع    ر يبات إدا ل مخاطر الكركة لضمان من د جة قبول الكركة للمخاطر م اسبة ومتقيد بوا   1. 1

 ومن املخاطر الرئيسية قد     حديدها وإدا توا.  

من    – ما يخضع ألي قيود م روضة  موجك الصالحيات امل وض بوا تالصالحيات امل وض بوا ،  كون اللج ة مسئولة   2. 1

عن مراجعة وظائف إدا ل املخاطر و قيي  إجراءات الكركة املتعلقة  مخاطرها ون   الرقا ة الداخلية   -ين مشياء مخرى  

 لها. 

 

 8العضوية . 2

 تككل اللج ة من معضاء يت  تعيينو  من قبل مسلا اادا ل،   اًء ع    وصية  ج ة التإلشيحات واملكافآت تمع مراعال  1. 2

  -  مدناه :8ما هو وا د في ا  اشية الس لية ت

فقط معضاء اللج ة وممين سر الكركة يحق له  حضو  اجتماعاتوا. يمكن دعول مشخاص آخر ن مثل معضاء  ج ة   2. 2

.املرا
ً
 جعة، ممث ي األعمال اآلخر ن، واملراجع الداخ ي   ضو  كل مو مي جزء من االجتماعات متى ما كان ذلك ضرو  ا

 كون مدل اللج ة ثالث س وات كل مرل. وع د انتواء مدل اللج ة، يكون معضاء اللج ة مؤهلين ليت  تعيينو  من جديد   3. 2

ضافة معضاء جدد للج ة خالل مدل اللج ة ومن وقت آلخر من قبل ملدل جديدل. و مكن استبدال معضاء اللج ة، مو إ

 مسلا اادا ل.

محد   4. 2 ينتخبون  ا  ضو   األعضاء  فإن  قية  اللج ة،  غياب  ئيا  في  اادا ل.  مسلا  قبل  من  اللج ة  تعيي   ئيا  يت  

 األعضاء من  ينو  ليتإلمس االجتماع.  

لعمل بسبك الغياب او املرض مو مي سبك آخر، يقبل ع و  ديل  موجك في حالة كان مي عضو غيإل قاد  ع   مزاولة ا 5. 2

 موافقة  ئيا اللج ة. 

 

 السر  أمين . 3

 ممين سر الكركة مو من يقوم  تعيي و يكون ممين سر اللج ة. 

  

 القانوني   النصاب . 4

األعضاء،   مغلبية  يكون  حضو   األعمال  اجازل  الضرو ي  القانوني   األقل ع   االجتماع  يحضر من  بكرطال صاب 

مكتمل     ي يين  غيإل معضاء اللج ة معضاء من عضو ن ال صاب  فيو  يكون  وال ي  للج ة   
ً
قانونا امل عقد  االجتماع   .

 طات وا خيا ات املوكلة إليو مو التي  ما سها اللج ة. حضو ه يكون لو ا  ق في مما سة كل مو مي من الصالحيات والسل

ال يسوز التصو ت ع   قرا ات اللج ة نيا ة عن مي عضو من معضائوا مو  الوكالة ع و. و ت  ا خاذ قرا ات اللج ة  أغلبية  

ممين س قيام  التإلجيح شر طة  اللج ة صوت  لرئيا  يكون  األصوات،  تساوت  حال  وفي  ا  اضر ن.  األعضاء  ر  مصوات 

 اللج ة  قيد وجهات ن ر جميع األطرا  في محضر االجتماع. 

 

 

 

 

 

 
 يتإلمسه  عضو غيإل    ي ي. يسك من يكون  ئيا  ج ة املخاطر وغالبية معضاء اللج ة معضاء غيإل    ي يين. و تعين من 5ت   معضاء ع   األقل وال يز د عدده  ع  3ت تألف  ج ة املخاطر من  8

ً
  عضوا

 .سبة في الكؤون املالية وإدا ل املخاطريتمتع معضاء الل  ة  املعرفة امل ا 
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 اللجنة  اجتماعات . 5

  ستمع اللج ة ليا مقل من م بعة مرات في الس ة، ومي وقت آخر يطلبو  ئيا اللج ة. 

 لوجو من خالل التواجد ال ع ي لألعضاء في مكان االجتماع مو من 
ً
خالل االجتماع  يمكن عقد ه ه االجتماعات إما وجها

جميع  يكون  من  شر طة  الها  ي  اال صال  خالل  من  االجتماع  في  املكا كة  لألعضاء  يمكن  حيث  بعد   تعن  الها  ي 

األشخاص ا  اضر ن في االجتماع قاد  ن ع   التحدث وسماع بعضه  البع  مث اء االجتماع. ويعتبإل الشخص ال ي 

منو حاضر بككل شخص ي في االجتماع وبالتالي يت  احتسا و ضمن     كا ك في االجتماع من خالل اال صال الها  ي ع  

 ال صاب و كون من حقو التصو ت في االجتماع.

اجتماعين   الواقعة  ين  ال تإلل  في  اللج ة، ع دما  طرم مسائل عاجلة  اجتماعات  في  التي  صد   القرا ات  إل    ااضافة 

مو لكافة معضاء اللج ة واعتماده عبإل البإليد االكتإلوني و/مو  للج ة، يمكن إصدا  قرا ات اللج ة  قرا  كتابي يت  تعمي 

عقد اجتماع مل اقكة القرا . في ه ه ا  الة، يتعين تعليق   –كتا ة    – التوقيع عليو، ما ل  يطلك محد معضاء اللج ة  

تمادها من خالل تعميمها  القرا  و قديمو للج ة في االجتماع القادم ال ي ي عقد. و كون له ه القرا ات الكتا ية التي    اع

 ع   معضاء اللج ة ن ا قول ال  اذ مثلها كمثل القرا  ال ي  ت  إجاز و في اجتماع اللج ة. 

   

 باالجتماعات   اإلخطار  . 6

6 .1   
ً
 ت  الدعول الجتماعات اللج ة من قبل ممين سر اللج ة   اء ع   طلك اي من معضاء اللج ة إن كانوا يرون ذلك ضرو  ا

 للموافقة املسبقة من  ئيا اللج ة.  ما يخضع 

ما ل  يت  اال  اق ع   غيإل ذلك فان إخطا  مي اجتماع يؤكد مكان انعقاده والوقت والتا  خ وجدول معمال االجتماع   2. 6

يطلك حضو ه   آخر  ومي شخص  للج ة  الدعول ألي عضو  إ سال  و ت   واملست دات.  م اقكتوا  التي سو   ت   للب ود 

 ميام عمل من  ا  خ االجتماع. 10ا ال يتساوز لالجتماع وذلك  م

 

 االجتماعات   محاضر  . 7

 . والغياب ا  ضو   مسماء  كمل   ما اللج ة اجتماعات كافة وقرا ات إجراءات  تدو ن السر ممين  يقوم 1. 7

في محضر  2. 7 ذلك  السر  تدو ن  ممين  ناش ئ و قوم  تعا ض مصا ح  مي  اللج ة  وجود  يقر معضاء  اجتماع،  في  داية كل 

 االجتماع.  

 من  ا  خ االجتماع    15يت  تعمي  محاضر اجتماعات اللج ة في ا  ال إل  كافة معضاء اللج ة خالل فتإلل مقصاها   3. 7
ً
يوما

 دا ل ما إن يت  اال  اق علئوا.و ت  تعميمها إل  كافة معضاء مسلا اا 

 

 اإلدارة  مجلس اجتماعات . 8

ي اقش  ئيا اللج ة املسائل ال اشئة عن اللج ة والتي  كون  حاجة إل  إ الغ مسلا اادا ل بوا خالل اجتماع املجلا  

  بع الس وي و قوم  الرد ع   مسئلة مي من معضاء مسلا اادا ل حول منكطة اللج ة. 
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   الواجبات . 9

 :
ً
  قوم اللج ة  الواجبات التالية متى ما كان م اسبا

 

 الداخلية  الرقابة 1. 9

  قوم اللج ة  ما ي ي:

  .مراجعة فعالية ن   الرقا ة الداخلية للكركة ون   إدا ل املخاطر 

  مراجعة البيانات الس و ة للكركة في األن مة الداخلية للكركة قبل اعتمادها من قبل  ج ة املراجعة. في مراجعة فعالية

  -ن   الرقا ة الداخلية، يسك وضع اعتبا  للتالي:

لها التغييإلات م   آخر  قيي  في طبيعة ومدى املخاطر الرئيسية، وقد ل الكركة ع   االستسا ة للتغيإلات في معما .1

 والبيئة ا خا جية. 

 إطا  ا جودل للرقا ة املستمرل من الكركة ع   املخاطر ون   الرقا ة الداخلية.  .2

مدل وعدد مرات التقا  ر ملجلا اادا ل تمو  ج ة املراجعة  والتي تساعد في   اء  قيي   راكمي عن وضع ن   الرقا ة   .3

 الداخلية في الكركة وال عالية التي  دا  بوا املخاطر.  

حالة األعطال الهامة في الرقا ة مو الضعف ال ي     حديده في مي وقت من األوقات خالل املدل واملدى ال ي نتست   .4

 ،
ً
ع و نتائج غيإل متوقعة مو املطلوبات الطا ئة التي حدثت، مو التي كان من املمكن من  حدث مو التي  حدث مستقبال

 للكركة مو في وضع الكركة. االثر الهام في األداء التكغي ي واملالي 

 

 .قوم اللج ة  مراجعة إجراءات مكافحة غسيل األموال، التحديد واا الغ  االحتيال  

 

  املخاطر إدارة 2. 9

  قوم اللج ة  ما ي ي:

   حديد االستإلا يسية الكاملة ادا ل مخاطر الكركة وااشرا  ع    طبيق  لك االستإلا يسية ومراجعتوا و حديثوا بككل 

 مع األخ  في ا  سبان ما يحدث من  طو ات داخل الكركة وخا جها.   دو ي

  مراجعة فعالية  ر يبات إدا ل مخاطر الكركة والتقا  ر حول املخاطر الرئيسية التي  واجها الكركة. ويكمل ذلك فئات

 املخاطر التالية: 

 املخاطر االستإلا يسية  •

 مخاطر التأمين   •

 مخاطر العمليات  •

 املخاطر املالية •

 مخاطر السمعة  •

 

  ضمان من املخاطر الرئيسية التي  واجها الكركة قد     حديدها ومنو قد    ا خاذ التإل يبات امل اسبة ادا توا والتخ يف

 من حدل  لك املخاطر   عالية.

 .التوصية ملجلا اادا ل  إطا  حدود املخاطر ود جة قبول الكركة للمخاطر وذلك العتمادها من قبل املجلا 

 عة التقا  ر من  ئيا إدا ل املخاطر حول مسائل إدا ل املخاطر واألنكطة في كافة مقسام الكركة. يسك من  لقي مراج

التقا  ر   من  االلتزام. كما  واملالية ومسائل  التكغيلية،  ا خا جية،  االستإلا يسية،  املخاطر  الضوء ع   مسائل  التقا  ر 

ها  حديد وإدا ل  لك املسائل املتعلقة  املخاطر وااللتزام. كما منوا  يسك من   يد الكركة  أي ن   وعمليات    من خالل

يسك |من  حدد ا جهة املتعلقة بوا  لك املخاطر / املسائل، األولو ة التي معطيت لها وااجراءات ال علية املتخ  حيالها.  
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ل املخاطر التي حددها مسلا كما  قوم اللج ة  مراجعة املعلومات املستلمة لضمان من الكركة ال  تساوز د جة قبو 

 اادا ل. 

 

   .مراجعة املخاطر الرئيسية للكركة والرقا ة املتعلقة  مسلا اادا ل وعبإل مختلف مقسام الكركة 

  إعادل  قيي  مدى قد ل الكركة ع    حمل املخاطر ومدى تعرضها لها بككل دو ي م ت  ؛ 

    مختلف مقسام الكركة. مراجعة انسجام سياسات الكركة ع   مساس س وي وع 

 .مراجعة السياسات الهامة ومي تغييإلات فئوا  

  .مراجعة مستوى االلتزام بسياسات ومعاييإل الكركة 

  .د اسة مي مسائل متعلقة  إدا ل مخاطر الكركة والتي  حال إلئوا من قبل اادا ات املختل ة ومسلا اادا ل 

 

 القانوني والنظامي   االلتزام 3. 9

 اللج ة  ما ي ي: قوم 

  ضمان من التإل يبات القانونية واملتعلقة  االلتزام قد    إ باعها  طر قة سليمة من قبل إدا ات الكركة بغرض اادا ل

 ال عالة للمخاطر القانونية وال  امية وا خاصة  السمعة والتي  واجهها الكركة خالل مسرى معمالها. 

 إدا ل االلتزام ومسائل املخاطر ال  امية واألنكطة في كافة مقسام الكركة    مراجعة التقا  ر من  ج ة املراجعة و  ئيا

 وضمان  طبيق ااجراءات التص يحية في كافة جوانك األعمال.

   متى ما كان   –مراجعة اي مسائل مخرى متعلقة  االلتزامات القانونية للكركة و حديد خطط ااجراءات التص يحية

  و.  
ً
 ذلك معموال

 

اقبة /  الداخلية املرجعة ر التقاري 4. 9   والنظامية/  الفنية املراجعة/  الحسابية املر

  قوم اللج ة  ما ي ي:

  .ااقرا   بإلنامج املراجعة الداخلية في  داية كل س ة 

   من الداخ ي.  كمل ذلك ومن دون  املراجعة مع املراجع  نتائج  املتعلقة  الكركة  خصوص   للتقا  ر  ا  الية  املراجعة 

  -التالي: يقتصر ع  

 م اقكة مي مسائل هامة ناشئة عن املراجعة، •

 مي محكام  دقيق، و •

 مستوى املسائل املكتك ة من خالل املراجعة.  •

 

   خالل من  الرقا ية  وا جهات  ال  ية  املراجعة   / الداخ ي  املراجع  و وصيات  ل تائج  اادا ل  استسا ة  ومراقبة  ااشرا  

 مراجعات إشرافية.  

 

 التقارير   مسئوليات . 10

 بكأنوا. يقوم  ئيا اللج ة  م اقكة املسائل املتعلقة  اللج ة والتي  كون  حاجة إل  إفادل مسلا اادا ل  1. 10

 قوم اللج ة  تقدي  مي  وصيات  راها م اسبة إل  مسلا اادا ل عن مي جوانك في حدود صالحياتوا والتي  تطلك ا خاذ   2. 10

 إجراءات مو  حسي ات.

 

 

 

 



 
 

 العاملية للتأمين التعاوني  دليل حوكمة شركة      Page 68 of 68     م2021 يونيو

 

 أخرى  مسائل . 11

  قوم اللج ة  ما ي ي:

مل ذلك التواصل مع ممين السر لطلك يكون للج ة حق ا  صول ع   املصاد  امل اسبة بغرض القيام  واجباتوا، ويك 1. 11

.
ً
 ومطلوبا

ً
 املساعدل، متى ما كان ضرو  ا

  قوم اللج ة وضع اعتبا  اطا  إدا ل املخاطر والقوانين واألن مة امل لية.  2. 11

و وص ي  أي 3. 11 فعالية  العمل  أقص ى  لضمان  ومهامها  تككيلها  مدائوا،  الس ة  مراجعة  في  مرل  األقل  ع    اللج ة    قوم 

 تغييإلات  راها ضرو  ة ملجلا اادا ل العتمادها. 

  

 الصالحيات . 12

القيام  1. 12 لها  السعي لل صول ع   مي معلومات  طلبوا من مي موظف من موظ ي الكركة بغرض  اللج ة مصرح  تعتبإل 

  واجباتوا.  

 مي استكا ل قانونية مو مه ية عن مي مسائل في إطا  مساليك عملها.  -ع   ن قة الكركة  -اللج ة مصرح لها  ا  صول  2. 12

 ث في مي منكطة ضمن مهامها. اللج ة مصرح لها  التحري والبح 3. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


