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ا
	وكمةالئحة   

 الصقر للتأم�ن التعاوي

  ا�	تو�ات

  

املادة 

  )٣(صفحة ............................................................................................................................................................األو! :التعر�فات

  )٥( صفحة....................................................................................................العام  وا
1معية املسا/م.ن املادة الثانية: حقوق 

 )٥(.صفحة .........................................................................................................................للمسا/م.ن العامة ا
	قوق  .١

 )٦(صفحة  ............................................................املعلومات عA  وحصول:م 
	قوق:م املسا/م.ن ممارسة ;س:يل .٢

 )٦(صفحة ................................................................................العامة ا
1معية باجتماع املتعلقة املسا/م.ن حقوق  .٣

  )٧( صفحة ...........................................................................................................................................التصو�ت حقوق  .٤

 )٧( صفحة ..............................................................................................................األس:م أرMاح JK املسا/م.ن حقوق  .٥

 )٧( صفحة ............................................................................العامة ا
1معية اجتماع خالل املسا/م.ن تزو�د يجب .٦

  )٨( صفحة ...........................................................................................................................والشفافية املادة الثالثة: اإلفصاح

 )٩( صفحة ................................................................................................................................نظامية املادة الرا[عة: مالحظات

  )٩( صفحة ....................................واإلدارة التا[عة وال1fان اإلدارة مجلس JK األd`اص ومناسبة املادة ا
`امسة: مالءمة

 )١١( صفحة ...................................................................................................................................املادة السادسة: اإلستقاللية

 )١١( صفحة .................................................................................................................................اإلدارة املادة السا[عة: مجلس

 )١١( صفحة .................................................................................................................................اإلدارة مجلس تكو�ن .١

 )١٣( صفحة ...........................................................................................  اإلدارة مجلس JK األعضاء ترشيح إجراءات .٢

 )١٣( صفحة .........................................................................................................الوظائف األساسية �1لس اإلدارة .٣

  )١٣( صفحة ...........................................................................................................................اإلدارة مجلس رئpس ٣٫١

 )١٤( صفحة .................................................................................................. اإلدارة �1لس األساسية الوظائف ٣٫٢

 )١٦( صفحة ................................................................................................................ اإلدارة مجلس إجتماعات  ٣٫٣

 )١٦( صفحة ............................................................................................و;عو�ضاstم اإلدارة مجلس أعضاء مrافآت .٤

  )١٨( صفحة ...........................................................................................................................................انsuاء العضو�ة .٥

 )١٨( ةصفح ..............................................................................................نsuاء العضو�ةانظامية JK حال  مالحظات .٦

  )١٩( صفحة .............................................................................................................................................املادة الثامنة: املساءلة

 )١٩( صفحة .................................................................................................اإلدارة مجلس JK املصا
w املادة التاسعة: ;عارض

  )٢٠( صفحة ...........................................................................................................................الشركة املادة العاشرة: أم.ن سر 

  )٢١( صفحة ......................................................................................واستقالليsuا اإلدارة مجلس دية عشرة: 
1اناملادة ا
	ا

  )٢٢( صفحة .....................................................................................املادة الثانية عشرة: ال1fان املنyثقة عن مجلس اإلدارة
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ا
	وكمةالئحة   

 الصقر للتأم�ن التعاوي

 )٢٢( صفحة ........................................................................................................................................التنفيذية ال1fنة .١

 )٢٢( صفحة .......................................................................................................................واملrافآت ال|}شيحات 
1نة .٢

 )٢٣( صفحة .............................................................................................................................................املراجعة 
1نة .٣

٤. 
 )٢٤( صفحة ..........................................................................................................................................االس{ثمار 1نة

 )٢٥( صفحة ....................................................................................................................................ا�`اطر إدارة 
1نة .٥

  )٢٥( صفحة ......................................................................................................الداخلية ا
	وكمة املادة الثالثة عشرة: لوائح

 )٢٦( صفحة ......................................................................................................................ةالرقاب املادة الرا[عة عشرة: وظائف

 )٢٦( صفحة ..............................................................................................................................................ا�`اطر إدارة .١

 )٢٧( صفحة ......................................................................................................................................الداخلية املراجعة .٢

 )٢٨( صفحة ..............................................................................................................................................اإلل|�ام إدارة  .٣

  )٢٩( صفحة ........................................................................................املستقل أو املسؤول املادة ا
`امسة عشرة: اإلكتواري 

  )٣٠( صفحة ...................................................................................................الشركة JK العليا املادة السادسة عشرة: اإلدارة

 )٣١( صفحة .....................................................األنظمة واللوائح الداخلية وا
`ارجية ذات العالقةاملادة السا[عة عشرة: 
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ا
	وكمةالئحة   

 الصقر للتأم�ن التعاوي

  

  

  

  

  التعر�فات املادة األو! :

 

wfالتعر�ف  املصط 

  اململكة العر-ية السعودية.() التا'عة  وفروع$ا ونقاط البيعالتعاوي و  للتأم�ن الصقر شركة  الشركة

  .التعاوي للتأم�ن الصقر شركة حوكمة الئحة  الالئحة

 .التعاوي للتأم�ن الصقر شركة إدارة مجلس  ةاإلدار  مجلس

  اإلدارة مجلس رئpس

  ا�1لس ) (رئpس

 .أعمالة وتنظيم اجتماعاتھ ا;:لس لE>أس ھخبيAت الذي التنفيذي�ن غ�> ا;:لس أعضاء أحد

  .االيومية ل$ اإلدارة عن املسئول و  الشركة () العليا التنفيذية اإلدارة () األعLM املسؤول  دير العامامل

 اإلدارة مجلس عضو

  التنفيذي

 ل$ا اليومية اإلدارة () للشركة وUشارك التنفيذية اإلدارة () عضوا يSون  الذي اإلدارة مجلس عضو

VWXتقاYا راتبا وYذلك مقابل ش$ر. 

 غ.} اإلدارة مجلس عضو

  التنفيذي

 الشركة إدارة () Sالاألش من شSل _شارك بأي وال الفنية واملشورة الرأي يقدم الذي اإلدارة مجلس عضو

 .سنوYا أو ش$رYا راتبا _ستلم وال اليومية اعمال$ا ومتا'عة

ستقاللية يتمتع الذي اإلدارة مجلس عضو  املستقل العضو  () األخذ 'عد األمور  عLM لb	كم القدرة وعLM أن يتوفر لھ بأ

 . ارجيةخ ج$ات من أو اإلدارة من تأث�> أي دون  العالقة ذات املعلومات جميع األعتبار

ستقاللية تتحقق وال  : )ا
	صر ال املثال سjيل LعM( اآلتية ا
	االت () اإلدارة مجلس لعضو األ

  يSون  أن •
ً
س$م من أكo> أو املئة () خمسة سjتھ ملا مالSا  .تا'عة شركة أي () أو الشركة أ

س$م من أكo> أو املئة () خمسة سjتھ ما يملك اعتبارYة صفة ذي لqrص ممثال يSون  أن •  أ
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ا
	وكمةالئحة   

 الصقر للتأم�ن التعاوي

 .تا'عة شركة أي () أو الشركة

 tذا مثل شغل قد يSون  ل$ا تا'عة شركة أي أو عالقة ذات شركة إدارة مجلس () عضو يSون  أن •

 األخ�>ت�ن السAت�ن خالل املنصب

 كبار أحد لدى أو عالقة ذات شركة إدارة () أو للشركة العليا اإلدارة () منصبا _شغل أن •

 .األخ�>ت�ن السAت�ن خالل xافw منصبا شغل قد يSون  أو املساtم�ن

 .سنوات yسع من ألكo> الشركة إدارة مجلس () عضوا يSون  أن •

 للشركة خدمات تقدم شركة لدى أو عالقة ذات شركة لدى أو الشركة لدى موظفا يSون  أن •

س{شارYة،ا
| ،املSاتب ا
	سابات مراقب مثل(  tذه أحد لدى العمل لھ سبق قد يSون  أو)األ

 .األخ�>ت�ن �نالسAت خالل األطراف

 () أو الشركة () العليا اإلدارة أعضاء أو اإلدارة مجلس أعضاء بأحد الصلة ذوي  من يSون  أن •

  . عالقة ذات شركة

 شركة أي () أو الشركة () التنفيذي�ن كبار من أي مع األو�L الدرجة من قرابة صلة لھ تSون  أن •

 . تا'عة

 يSون  ج$ة خالل من أو مباشر 'شSل سواء(  ةالشرك مع تجارYة أو yعاقدية عالقة لدية يSون  أن •

 مبلغ( تلقي أو دفع علxwا ترتب  )فxwا مديرأ أو إدار�xا مجلس () عضوا أو فxwا املساtم�ن كبار من

 التأم�ن 'عقود املتعلقة املبالغ بخالف سعودي رYال ألف ٢٥٠ قيمتھ ما _ساوي  الشركة من ما�)

  .األخ�>ت�ن السAت�ن خالل )اإلدارة مجلس () تھعضوY لقاء العضو _ستحق$ا ال�� واملSافات

 أن يمكن 'شSل العليا إدار�xا مجلس أعضاء من أي أو الشركة تجاه ما�) ل�Eامإ ھلدي يSون  أن •

ستقالليھ القرارات واتخاذ ا
	كم عLM قدرتھ عLM يؤثر   تامھ با

  

طبق ال الذي التنفيذي غ�> اإلدارة مجلس عضو  مستقل غ.} عضو املو��  املستقل اإلدارة مجلس عضو yعرYف عليھ ين

سسة، أو الشركة، إدار مجلس يقرر  الذي أو أعاله  ستقالليتھ عدم املؤ  . معقول  لسjب ا

 أو / و التأم�ن شركة مال رأس من أكo> أو باملئة خمسة تمتلك )شر�ات مجموعة من شركة أو ( شركة أي  عالقة ذات شركة

 مع باإلشE>اك أو بمفردtا ( التأم�ن إعادة أو / و التأم�ن كةشر  تمتلك ال�� الشركة أو التأم�ن، إعاد

سسة yعدtا قد شر�ات مجموعة  . مال$ا س رأ من أكo> أو باملئة خمسة ) واحدة وحدة املؤ

 الرئ�سة، اتاإلدار  املا�)،ومديروا ،واملدير ونوا�xم العام واملدير التنفيذي والرئ�س املنتدب العضو yشمل (إدارة العليا اإلدارة
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 الصقر للتأم�ن التعاوي

طر إدارة وظائف عن واملسئولون  )الشركة  وشاغM) ، حكم$م () ومن الشركة، () واإلل�Eام الداخلية واملراجعة ا;qا

سسة تحددtا أخرى  مناصب أي  .املؤ

  العليا واإلدارة اإلدارة مجلس عضوYة yشمل  القيادية املناصب

 . واألوالد والزوجة والزوج واألم األب  األو!  الدرجة من ربااألق

 ل$م واملؤمن املساtم�ن فxwم بما الشركة، بھ تقوم ما () مصb	ة ل$م الذين األطراف أو األ�qاص  املصا
w أ�	اب

طالبات وأ�	اب  .واألشرافيھ الرقابية وا
:$ات التأم�ن ومعيدي الشركة وموظفي امل

طبيعيون  األ�qاص  املسا/م.ن كبار طرون الذين األعتبارYون  أو ال  أو بمفردtم مباشر، غ�> وأ مباشر _شSل _سي

 .الشركة مال رأس من أكo> أو باملئة خمسة عLM أخرYن، مع باإلشE>اك

طرة غ�> فئة يمثلون  الذين املساtمون  tم  األقلية مسا/موا طيعون  ال بحيث الشركة عLM مسي   .علxwا التأث�> _ست

سسة النقد العر�ي السعودي  املؤسسة    .مؤ

  .tيئة السوق املالية  ال:يئة

  

 

  العامة وا
1معية املسا/م.ن حقوق املادة الثانية: 

  

 للمسا/م.ن العامة ا
	قوق  .١

jت
ْ
ث

َ
س$م، املتصلة ا
	قوق  جميع للمساtم�ن ت  :التالية ا
	قوق  خاص و-وجھ باأل

 .توزUع$ا يتقرر  ال�� األر-اح من نص�ب عLM ا
	صول  () ا
	ق •

 .التصفية عند الشركة موجودات من نص�ب عLM ا
	صول  () ا
	ق •

س$م عدد تبعا إلمتالك قرارا�xا عLM والتصوYت مداوال�xا () شE>اكواإل  املساtم�ن، جمعيات حضور  قح •  عن اليقل أ

 .س$م  20

س$م وفق أحSام نظام الشر�ات () التصرف حق •  .األ
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 الصقر للتأم�ن التعاوي

طالن xwم، عل املسؤولية دعوى  و مسائلة أعضاء مجلس اإلدارة رفع اإلدارة مجلس أعمال مراقبة حق • طعن بب وال

سا¢�W لجمعية املساtم�ن العامة وا
qاصة وفق نظام الشر�ات ونظام  تقرارا  . لشركةاأل

ستفسار حق • طلب اال  ولوائحھ املالية السوق  نظام مع يتعارض وال الشركة بمصا
� يضر ال بما معلومات و

 .التنفيذية

س$م ا
:ديدة. •  أولوYة االكتتاب باأل

س$مھ () ¤:ل املساtم�ن () الشركة •   .تقييد أ

  

  

  

 املعلومات عA  وحصول:م 
	قوق:م املسا/م.ن ممارسة ل;س:ي .٢

سا¢�W النظام يتضمن أن يجب • طات اإلجراءات الداخلية ولوائح$ا للشركة األ سة الالزمة لضمان واالحتيا  جميع ممار

سا¢�W للشركة النظام من ا
qامس الباب(  النظامية 
	قوق$م املساtم�ن   . )األ

ن ال�� املعلومات جميع توف�> يجب •
َ

مك
ُ
سة من املساtم�ن ت  tذه بحيث تSون  وجھ، أكمل عLM حقوق$م ممار

طرYقة وتحّدث تقّدم وأن ودقيقة، وافية املعلومات  ا;	ددة،  املواعيد و() منتظمة ب

ستخدام يجب الشركة • طرق  أكo> ا   . املساtم�ن مع التواصل () فعالية ال

 . املعلومات بتوف�> يتعلق فيما ب�ن املساtم�ن التمي�� يجوز  ال •

  

  

 العامة ا
1معية باجتماع املتعلقة املسا/م.ن حقوق  .٣

عقد •
ُ
y معية:
  . للشركة املالية السنة ن¨xاءإل  التالية األش$ر الستة خالل السنة () األقل عLM مرة العامة ا

 إذا لالجتماع ا
:معية العامة يدعو أن اإلدارة مجلس عLM وYجب .اإلدارة مجلس من بدعوة العامة ا
:معية تنعقد •

سب ذلك بطل  . األقل عLM املال من رأس  %5 ملكي¨xم تمثل املساtم�ن من عدد أو القانوي ا;	ا

  ) 'عشرYن ( املوعد قبل أعمال$ا وجدول  ومSانھ العامة ا
:معية اعقاد موعد عن اإلعالن يجب •
ً
 األقل، عLM يوما

سع�� و() اإللكE>وي الشركة وموقع السوق  موقع () الدعوة وشر  وAYب¬) . اململكة () االن{شار �	يفت�ن وا

ستخدام سائط ا  . باملساtم�ن تصاللإل ا
	ديثة التقنية و

 كما العامة للمساtم�ن، ا
:معية اجتماعات () والتصوYت الفعالة للمشاركة الفرصة للمساtم�ن يتاح أن يجب •

ط¨xم يجب   إحا
ً
جراءات االجتماعات تلك تحكم ال�� بالقواعد علما  . التصوYت ̄و

 املSان ذلك اختيار ومن العامة، ا
:معية اجتماع () املساtم�ن من عدد أك°> مشاركة ت�س�> عLM لالعم يجب •

  . املالئم�ن والوقت
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 الصقر للتأم�ن التعاوي

 ال�� االعتبار املوضوعات () يأخذ أن العامة ا
:معية اجتماع أعمال جدول  إعداد عند اإلدارة مجلس عLM يجب •

سبة يملSون  الذين وYجوز للمساtم�ن عا،االجتم أعمال جدول  عLM إدراج$ا () املساtمون  يرغب 5%   LMاألقل ع 

س$م من   . إعداده عند العامة ا
:معية أعمال إ�L جدول  أكo> أو موضوع إضافة الشركة أ

سئلة () وتوجيھ العامة ا
:معية أعمال جدول  () املدرجة املوضوعات مناقشة حق للمساtم�ن •  أعضاء إ�L شأx²ا األ

سب اإلدارة مجلس سب القانوي أو اإلدارة مجلس وعLM  نويالقا وا;	ا سئلة عLM اإلجابة ا;	ا  بالقدر املساtم�ن أ

 . للضرر  الشركة مصb	ة _عرض ال الذي

 اتخاذ من تمكن املساtم�ن �افية بمعلومات م³	و-ة العامة ا
:معية عLM املعروضة املوضوعات تSون  أن يجب •

 . قرارا�xم

 $يئةال ب�EوYد تقوم الشركة أن يجب كما العامة، ا
:معية اجتماع حضرم عLM االطالع من املساtم�ن تمك�ن يجب •

 العامة ا
:معية بAتائج السوق  إعالم Yجب، و تارYخ اعقاده من أيام ) عشرة ( خالل االجتماع محضر من بq´Aة

 . ن¨xا·xا فور 

  

  التصو�ت حقوق  .٤

  التصوYت _عد •
ً
  حقا

ً
سيا سا  إ�L يؤدي قد أي إجراء وضع تجنب لشركةا وعLM طرYقة، بأي إلغاؤه يمكن ال للمساtم أ

ستخدام إعاقة سة yس$يل وYجب التصوYت، حق ا  .وت�س�>ه () التصوYت 
	قھ املساtم ممار

سلوب إتباع يجب •  . العامة () ا
:معية اإلدارة مجلس أعضاء الختيار التصوYت عند الE>اك�¹ التصوYت أ

 حضور  () موظفي الشركة غ�> ومن اإلدارة مجلس اءأعض غ�> من آخر مساtما – كتابة – عنھ يو�ل أن للمساtم •

 . العامة ا
:معية اجتماع

 صناديق( مثل عن غ�>tم بالنيابة يتصرفون  الذين االعتبارYة الصفة ذوي  األ�qاص من املس{ثمرYن عLM يجب •

س{ثمار سا�xم عن اإلفصاح )اال  عن اإلفصاح وكذلك السنوYة، () تقارYرtم الفعM) وتصوx¨Yم التصوYت () سيا

سة عLM قد يؤثر للمصا
� جوtري  تضارب أي مع التعامل كيفية سية ا
	قوق  ممار سا س{ثمارا�xم ا
qاصة األ  . با

  

 األس:م أرMاح JK املسا/م.ن حقوق  .٥

سة وضع اإلدارة مجلس عLM يجب • س$م أر-اح توزUع 'شأن وا�	ة سيا  والشركة، مصا
� املساtم�ن يحقق بما األ

طالع وYجب سة tذه عLM املساtم�ن إ  . اإلدارة مجلس تقرYر () إلxwا واإلشارة العامة، ا
:معية اجتماع () السيا

س$م أو النقدية سواء األر-اح األر-اح أحقية وتSون  . التوزUع وتارYخ توزUع$ا املقE>ح األر-اح العامة ا
:معية تقر •  أ

س$م ملالSي املنحة  . العامة ا
:معية اعقاد يوم تداول  x²اية املالية () األوراق إيداع مركز '´:الت امل´:ل�ن األ
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 وضع حول  وموضو¼) شامل تقييم يتضمن بتقرYر العامة ا
1معية اجتماع خالل املسا/م.ن تزو�د يجب .٦

  : يM) ما أدى بحٍد  ذلك _شمل أن عLM األقل، عLM سنوي  'شSل وأدا·xا الشركة

 العامة ا
:معية اجتماع أجندة •

ستعراض •  املاضية الفE> خالل املا�) الشركة ألداء تحليM) ا

سماء •   الشركة إدارة مجلس عضو يSون  ال�� املساtمة الشر�ات أ
ً
 إدار�xا مجالس () عضوا

طي قيد أي أو عقو-ة أي •   .تنظيمية أو أو إشرافية قضائية ج$ة أي من الشركة عLM مفروض جزاء أو احتيا

طي قيد أي أو عقو-ة أي •  إشرافية أو قضائيھ أي ج$ة من رةاإلدا مجلس أعضاء من أي عLM مفروض جزاء أو احتيا

  .تنظيمية أو

 .الشركة ووضع أداء عLM وأثرtا املتخذة القرارات أtم •

سE>اتيجية تقييم •  .املالية الناحية من ووضع$ا الشركة ا

طر تقييم • طة للمخا طرYقة بالشركة ا;	ي  .مع$ا التعامل و

 .املستقبM) األداء توقعات •

  

  

 والشفافية اإلفصاحاملادة الثالثة: 

  اإلدارة مجلسيSون 
ً
سب عن الوقت () الSا() واإلفصاح الشفافية من مالئم مستوى  وجود ضمان عن مسئوال  األحداث املنا

قة ا
:وtرYة
ّ
طر املا�)، وأدا·xا للشركة، املا�) بالوضع املتعل طرYقة تواجھ ال�� وا;qا  تSون  أنة وعLM وا
	وكم إدار�xا الشركة و

سب التوقيت () لb:م$ور  ومتاحة وموثوقة عالقة وم{سقة وذات ومف$ومة شاملة ¿xاع اإلفصاح يتم ال�� املعلومات  ودون  املنا

  .مفرطة باtضة أو تSلفة أي

  

طلبات املتضمنة () املادة    43ة املاد واإلدراج ال{´:يل قواعد () ورد مامن الئحة حوكمة الشر�ات و  ٩٠كما يتم مراعاة املت

 وعLM يتضمن اآلyي:  اإلدارة مجلس تقرYر محتوYات أن'شالصادرة من tيئة السوق املالية 

طبيقھ تم ما • سسة نع الصادرة ا
	وكمة الئحة أحSام من ت طبق لم واألحSام ال��ملالية ا وtيئة السوق  النقد مؤ  ت

سباب  . ذلك وأ

سماء •   الشركة إدارة مجلس عضو يSون  ال�� املساtمة الشر�ات أ
ً
 . إدارا�xا مجالس () عضوا

 غ�> إدارة عضو مجلس أو تنفيذي، إدارة مجلس عضو : اآلyي النحو عLM أعضائھ وتصAيف اإلدارة مجلس تSوYن •

 . مستقل إدارة مجلس عضو أو تنفيذي،

 الE>شيحات املراجعة، و
:نة 
:نة مثل وم$ما�xا الرئ�سة اإلدارة مجلس 
:ان الختصاصات مختصر وصف •

س{ثمار واملSافآت سماء ذكر مع والتنفيذية، واأل سا·xا وأعضا·xا الb:ان ذهt أ  . اجتماعا�xا وعدد ورؤ
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سم ا;:لس، yشكيل ا;:لس، وظائف •  أعضاء عدد ا
	الية، الدورة وان¨xاء توارYخ بداية ونائبھ، ا;:لس رئ�س ا

سماء وتوارYخ$ا، خالل الفE>ة املنعقد االجتماعات عدد املستقل�ن، ا;:لس  وتفاصيل اجتماع، لSل ا
	ضور  أ

 .ا;:لس أعضاء توyعوYضا مSافآت

سم •  مناصب أي ، ) وجدت إن ( العضو يمثل$ا ال�� ، ا
:$ة ) مستقل غ�> أو مستقل، تنفيذي، ( وتصAيفھ العضو ا

 ). إن وجدت ( الشركة () العضو _شغل$ا أخرى 

سم : اإلدارة �1لس التا[عة ال1fان من 
1نة لrل بال�سبة • سماء الb:نة، ووظائف  ا  أعضا·xا وتصAيف$م أ

 وتوارYخ$ا، الفE>ة املنعقدة خالل االجتماعات وعدد ، ) ا;:لس خارج من أو مستقل، غ�> مستقل، ي،تنفيذ(

سماء  .الb:نة () عضوx¨Yم األعضاء لقاء وyعوYضات مSافآت وتفاصيل اجتماع، �ل حضور  وأ

 والتعوYضات SافآتأعLM امل تلقوا الذين العليا اإلدارة () أعضاء لqbمسة املدفوعة والتعوYضات املSافآت مجموع •

 ألي وصف إ�L باإلضافة ، ) أخرى  وأي مSونات متغ�> ومSافآت ثابتة و-دالت رواتب إ�L مقسمة ( الفE>ة خالل

طة مSافآت  .اإلدارة العليا ألعضاء متاحة باألداء مرتب

 خالل ملكي¨xم () والتغ�>ات )املباشر وغ�> املباشر ( الشركة () العليا اإلدار وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء ملكية •

 .املنت�Ä املا�) العام

 خالل العليا واإلدارة مجلس اإلدارة وأعضاء املساtم�ن كبار ذلك () بما العالقة، ذات األطراف مع املعامالت وصف •

 .علxwا املوافقة وآلية الفE>ة

 .مع$ا والتعامل معا
:¨xا وآلية املصا
� () تضارب وجود تحتمل حاالت أي •

سماء • س$م () م¿xم �ل تملك وسبة م�ناملساt كبار أ  .الشركة أ

 .للشركة الداخلية الرقابة نظام وفعالية لكفاء السنوYة املراجعة نتائج •

طلبات الشركة ال�Eام حول  بيان • طلبات الالئحة tذه بمت سباب ا
qاصة ا
	وكمة الئحة ومت  االل�Eام عدم بالشركة وأ

طلبات tذه من بأي  .املت

سماء قائمة •  . بالشركة العليا اإلدارة أعضاء من �ل وخ°>ات تومؤtال  ومناصب بأ

 

 نظامية مالحظاتاملادة الرا[عة: 

 .السنوYة والتقارYر ا
qاصة �xا ا
	وكمة الئحة من ´| اإلنE>نت شبكة وعLM ملساtمxwا توفر أن الشركة عLM يجب •

طلب متوقعھ أحداث أية عن اإلعالن للشركة يجوز  ال • سسة من عدم مماعة أو مسبقة موافقة عLM ا
	صول  تت  املؤ

  ا
	صول  قبل
ً
 .العالقة ذات األنظمة واللوائح مراعاة مع املماعة عدم أو املوافقة تلك عLM فعليا

  

 العليا واإلدارة التا[عة وال1fان اإلدارة مجلس JK األd`اص ومناسبة مالءمةاملادة ا
`امسة: 
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 والكفاءة وال�Æاtة العليا األمانة اإلدارة وأعضاء لھ 'عةالتا الb:ان وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء () تتوافر أن يجب •

 عن الصادرة والتعليمات واللوائح األنظمة األل�Eام بSافة وعلxwم ا
qاصة أدوارtم ألداء الالزمة وا
q°>ة واملعرفة

سسة  طلباتبما فxwا املؤ سسات () القيادية املناصب () التعي�ن مت سسة إلشراف ا
qاضعة املالية املؤ النقد  مؤ

 .السعودي العر�ي

 أي بحق صدر قد وأال يSون  السليم املا�) والوضع ا
:يد والسلوك السمعة ذوي  من املساtم�ن كبار يSون  أن يجب •

 العر-ية اململكة () واللوائح مخالفة لألنظمة أو األمانة أو بالشرف مخلة أعمال رتSابإب متعلقة أحSام م¿xم

 .ى أخر  دولة أي () أو السعودية

 تتم أن يجب التا'عة لھ الb:ان وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء فxwا بما القيادية املناصب لشاغM) التعي�نات جميع •

طلبات () ورد ما وفق سسات () القيادية املناصب () التعي�ن مت سسةم عن املالية الصادرة املؤ  .النقد ؤ

سة yشمل أن يجب • سمية عاي�>م عLM الشركة yعتمدtا ال�� واملSافات الE>شيحات سيا جراءات ر  ملراقبة صارمة ̄و

سبة مالءمة مدى وتقييم  بما ،رمستم 'شSل العليا اإلدارة لة وأعضاء التا'عة والb:ان اإلدارة مجلس أعضاء ومنا

طلبات مع يتالئم سسة من ا
	وكمة الصادرة الئحة من (23) املادة مت  مجلس أعضاء () تتوافر أن يجب( النقد مؤ

 ألداء وا
q°>ة الالزمة واملعرفة والكفاءة وال�Æاtة األمانة العليا اإلدارة وأعضاء لھ التا'عة نالb:ا اإلدارة وأعضاء

سسة الصادرة والتعليمات واللوائح األنظمة بSافة �Eاملاإل وعلxwم ا
qاصة أدوارtم  ، األوقات جميع () عن املؤ

طلبات و-األخص سسات املالي () القيادية املناصب () التعي�ن مت سسة شرافإل  ا
qاضعة ةاملؤ  عLM وYجب النقد مؤ

سسة بأي إبالغ الشركة سبة مالءمة تقييم عLM التأث�> شأx²ا من ظروف أو معلومات املؤ وذلك  األ�qاص tؤالء ومنا

 .حدوث التغ�> من أو املعلومات تلك عLM ا
	صول  تارYخ من عمل أيام )٣( عن تزYد ال مدة خالل

طية مماعة عدم عLM ا
	صول  يجب • سسة من خ  الb:ان اإلدار أعضاء مجلس أعضاء : من �ل yعي�ن قبل املؤ

سسة عدم مماعة عLM ا
	صول  'عد ( املنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئ�س للمجلس التا'عة  yعيي¿xم عLM املؤ

 . ا)العلي واإلدارة اإلدارة مجلس () �أعضاء

 عLM ا
	صول  قبل )مؤقت أو دائم 'شSل ء واس ( م$ام$م املناصب ل$ذه املر�	ون  األ�qاص يتو�L أن يجوز  ال •

سسة مماعة عدم طية، املؤ q
 عدم عLM ا
	صول  فيجب ثالث�ن يوم، تتجاوز  لفE> بالتSليف الرغبة حال و() ا

سسة مماعة طة املسبقة، املؤ Yليف مدة تجاوز  عدم شرSون  ستة أش$ر التSسسة بموافقة للتمديد قابلة ت  املؤ

Eفقط واحد >ةلف .  

سسة التقدم لشركةا عLM يجب • طلب للمؤ سسة مماعة عدم عLM ا
	صول  ب  املر�	�ن yعي�ن األ�qاص عLM املؤ

طلبات الئحة من السا'عة املادة () ا;	دد للمناصب سسة  القيادية () املناصب التعي�ن مت  قبلالصادرة عن املؤ

 يوم  30 عن تقل ال بمدة اإلدارة جلسم للمر�	�ن لعضوYة بالAسبة العامة ا
:معية تارYخ(  للتعي�ن املقE>ح التارYخ

طلبات تنص عليھ بما الشركة تل�Eم أن يجب عمل،أيضا طلب يرفق أن عLM  )القيادية املناصب () التعي�ن مت  ب

 : اآلتية املماعة املس{ندات عدم عLM ا
	صول 
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طاب - سسة مماعة عدم طلب خ  .املر�� عLM النقد مؤ

 .املر�� تقييم نموذج -

 .مر��لل الذاتية الس�>ة -

ستjيان - طة إكمالھ 'عد ا
qاص املالءمة معاي�> ا س  .قبل الشركة من عليھ واملصادقة املر�� بوا

طلxÌا أخرى  وثائق أو معلومات أي  - سسة ت  .السعودي العر�ي النقد مؤ

طنية ل$وYةل وا�	ة صورة -  .لألفراد السفر جواز أو إلقامة أو الو

طار الشركة عLM يجب - سسة إخ  مناصxÌم األ�qاص ا;	دد من أي عمل ان¨xاء تارYخ من عمل أيام 5 خالل املؤ

سباب توضيح مع سjب ألي  . _شغلونھ �انوا الذي املنصب تولxwم ن¨xاءإ أ

طار العليا اإلدارة وأعضاء لھ التا'عة والb:ان اإلدارة مجلس أعضاء عLM يجب - سسة إخ  أو بأية معلومات املؤ

ستjيان معاي�> () تقديم$ا تم ال�� اتاملعلوم دقة عLM تؤثر أن شأx²ا من tامة yغ�>ات  �xم ا
qاص املالءمة ا

 . التغّ�> حدوث من أو تلك املعلومات عLM حصول$م من عمل أيام ٣ أقصاtا مد خالل وذلك

سبة مدى وتقييم ملراقبة صارمة منÍ:ية إجراءات و معاي�> الشركة لدى يSون  أن يجب -  أعضاء مالءمة ومنا

طلبات مع بما يتالئم مستمر، 'شSل العليا اإلدارة وأعضاء لھ ةالتا'ع والb:ان اإلدارة مجلس  () التعي�ن مت

سسة إبالغ الشركة عLM وYجب ، القيادية املناصب  تقييم عLM التأث�> شأx²ا من وفر ظ أو بأي معلومات املؤ

سبة مالءمة  .األ�qاص tؤالء ومنا

  

  

  

  

 ستقالليةاإل املادة السادسة: 

 والذي مستوى الشركة عLM القرارات اتخاذ () ستقالليةاإل  من مستوى  الشركةب ا
	وكمة tيSل يدعم أن يجب •

ستقاللية واإلدارة وyعزYز ا;:لس واجبات ب�ن الفصل خالل من املثال سjيل ،عLM تحقيقة يمكن  الرقابة وظائف ا

طر وتجنب  .املصا
� yعارض مخا

 tيSل كفاية وفعالية من التأكد () املستقلة ا
qارجية األطراف خدمات من ستفادةاإل  اإلدارة مجلس عLM يAب¬) •

جراءات  .فxwا وخ°>ة جيدة معرفة ;:لس اإلدارة يSون  ال ال�� األخرى  الفنية وا
:وانب بالشركة ا
	وكمة ̄و

  

 اإلدارة مجلساملادة السا[عة: 
  

 اإلدارة مجلس تكو�ن .١

 : اإلدارة مجلس بتSوYن يتعلق فيما باآلyي االل�Eام يجب
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 .مستمره أعضاء بصفة ٥ عن يقل وال عضاءأ ١١ـــب اإلدارة مجلس أعضاء عدد لشركةا نظام يحدد أن •

سبا تمثيال اإلدارة مجلس تركيبة yعكس أن يجب •  عدد يقل أن يجوز  األحوال ال جميع و() املستقل�ن األعضاء من منا

 . أxÐما أكo> ا;:لس أعضاء ثلث أو عضوYن عن املستقل�ن ا;:لس أعضاء

 أعمال مجاالت () مختلف وامل$ارات وا
q°>ة واملعرفة املؤtالت حيث من ب{نوع عام 'شSل ;:لسا يتمتع أن يجب •

 الكفاءة والقدرة عLM القيادة واملؤtالت واملعرفة املالية من  مالئم بمستوى  عضو �ل يحظى أن يجب كما الشركة

 .فعال 'شSل ومسئولياتھ بدورة للقيام وال�Æاtة وامل$ارة وا
q°>ة

 أو أخرى  محلية إعادة تأم�ن أو/ و تأم�ن شركة إدارة مجلس () عضوا الشركة إدارة مجلس عضو يSون  أن يجوز  ال •

 تلك الشر�ات () القيادية املناصب أحد _شغل أن أو منھ املنjثقھ الb:ان أحد

سات الشركة لدى يSون  أن يجب • جراءات ومعاي�> سيا  فقتوا اإلدارة لعضوYة مجلس للE>شيح وشفافة منÍ:ية ̄و

سسة �xا وتزود العامة ا
:معية علxwا   .املؤ

 .ختيارtمإ التصوYت عLM قبل بالشركة وعالقا�xم ومؤtال�xم املر�	�ن حول  �افية بمعلومات املساtم�ن تزوYد •

سلوب اعتماد •   .مجلس اإلدارة أعضاء yعي�ن عLM العامة ا
:معية () التصوYت عند الE>اك�¹ التصوYت أ

• LMسسة إبالغ الشركة ع سباب مع ا;:لس لعضوYة الE>�� طلبات من أي رفض عند نقدال مؤ  .الرفض تحديد أ

طرح الذين اإلدارة ;:لس املر�	�ن عدد يفوق  أن يجب • سما·xم ت  املتوافرة عدد املقاعد العامة ا
:معية أمام أ

 املر�	�ن ب�ن من ختياراإل  فرصة العامة ا
:معية لدى يSون  بحيث

 مستقل متخصص طرف خارÒ) بخدمات ستعانةاإل  املر�	�ن من �اف عدد ودوج عدم عند اإلدارة ;:لس وYمكن •

 .اإلدارة مجلس لعضوYة إضافي�ن مر�	�ن لتحديد

سسة عدم مماعة عLM ا
	صول  'عد اإلدارة ;:لس يمكن اإلدارة مجلس () عضو منصب شغور  حال () •  املؤ

 عLM املوافقة تتم أن عLM السابق مدة العضو من تبقى ملا الشاغر املنصب () جديد عضوا _ع�ن أن املسبقة الكتابية

 .عامة جمعية أول  () التعي�ن tذا

طاب �ل يزود وأن yعرYفي ل°>نامج ا;:لس إ�L انضمام$م عند ا;:لس يخضع أن يجب •  م$امھ يحدد yعي�ن عضو بخ

ط$ا أعمال عن شاملة معلومات إ�L ضافةباإل  ومسئولياتھ ط  ذات واللوائح ةاألنظم وعن سE>اتيجيةاإل  الشركة وخ

 .العالقة

طورات أخر معرفة عLM ا
	رص اإلدارة مجلس أعضاء عLM يجب •  تنظم$ا تدرjYية () برامج واملشاركة التنظيمية الت

 حوكمة ا
	صر ال املثال سjيل عy LMشمل بدورtم وال�� الصلة ذات واملواضيع ا;:االت () ا
	اجة حسب الشركة

دارة الشر�ات طر ̄و  ذات أخرى  مواضيع وأي النظامي واإلل�Eام واألنظمة الداخلية التأم�ن والرقابةو  واملالية ا;qا

 أtمية

 بأي اإلخالل اإلدارة ودون  مجلس أعضاء لياتؤو ومس دور  بالشركة ا
qاصة ا
	وكمة الئحة تحدد أن بيج •

طلبات  :)يM ما ال ا
	صر املثال سjيل عLM اإلدارة مجلس واجبات yشمل أخرى  إشرافية أو رقابية مت
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طط وصياغة األtداف ووضع للشركة سE>اتيجيةاإل  القيادة - q
سE>اتيجية ا  .اإل

طط تنفيذ عLM اإلشراف - q
 .الرئ�سة والعمليات سE>اتيجيةاإل  ا

سات عLM املوافقة -  بإنتظام. وتحديxÓا ومراجع¨xا الرئ�سية راءاتجواإل  السيا

 .وفعاليتھ كفاءتھ من والتأكد للشركة الداخلية الرقابة نظام ومراقبة وضع -

طر إدارة نظام ومراقبة وضع - طر لتقييم بالشركة ا;qا دار�xا ا;qا  .مستمرة بصورة ومراقب¨xا ̄و

سبة سةسيا الشركة لدxÐا أن من والتأكد )ا
	اجة عند( الرئ�سة املراكز () التنفيذي�ن املوظفي�ن وyغي�> إختيار -  منا

سب بديل إلحالل   يSون  منا
ً
طلو-ةا امل$ارات وYملك للعمل مؤtال  .مل

 .ا;:لس يحددtا ال�� األداء بأtداف مقارنة الشركة أداء ومراقبة العليا اإلدارة عLM اإلشراف -

 .اإلفصاح يةآل ومالئمة املالية والبيانات التقارYر رفع نظام ونزاtة سالمة من التأكد -

 .األوقات جميع () ل$م املؤمن مصا
� حماية ضمان -

 .األوقات جميع العالقة () ذات واللوائح باألنظمة ل�Eاماإل من والتأكد الشركةب ا
	وكمة ومعاي�> بمستوى  تقاءر اإل  -

سات وضع اإلدارة مجلس عLM يجب - جراءات سيا طة لتنظيم مكتو-ة ̄و س�¹ و�شفافية 'شSل أش  .ر

 .ضمن اختصاص$ا مسألة أي من للتحقق املراجعة لb:نة الالزمة الصالحيات منح اإلدارة مجلس عLM يجب -

 للقيام ال�� تحتاج$ا املعلومات جميع عLM اإلطالع من وتمك¿xا الداخلية املراجعة وظيفة ستقالليةإ من التأكد -

ستجابة اإلدارة من للتأكد الضرورYة التداب�> جميع ا;:لس يتخذ أن يجب كما بأعمال$ا  ستفساراتإل ل العليا ا

 .الداخلي�ن املراجع�ن وتوصيات

 ؤ مس اإلدارة مجلس _عت°> -
ً
 .عالية اخالقية معاي�> واعتماد الشركة () مةكا
	و  ثقافة yعزYز عن وال

سب مستوى  ا;:لس أعضاء لدى يSون  أن يجب -  .اتخاذtا ال�� يتم القرارات () التأث�> عLM القدرة من متنا

 العناية بذل وحرص مع نية بحسن _عملوا وأن العمل بمجرYات دائم طالعإ عLM ا;:لس أعضاء يSون  أن يجب -

 من وغ�>tم ل$م واملؤمن عLM املساtم�ن بالفائدة _عود بما العالقة ذات واللوائح باألنظمة والتقيد مةالالز  امل$نية

 .املصا
� أ�	اب

  واجبا�xم بأداء اإلدارة مجلس أعضاء يقوم أن يجب -
ً
 من أو داخل الشركة من سواء خارÒ) تأث�> أي عن 'عيدا

 واملساtم�ن الشركة مصا
� يمثلون عLM من مصا
� أو الqrصية مصا
	$م تقديم عدم علxwم يجب كما خارج$ا

 .املصا
� أ�	اب من وغ�>tم

س¨xا كجزء من علxwا حصلوا ال�� السرYة املعلومات عن اإلفصاح و
:انھ ا;:لس أعضاء عLM يحظر -  ممار

طاق خارج العامة أو املساtم�ن إ�L ملسئوليا�xم  املعلومات tذه من أي أن _ستعملوا أو العامة ا
:معية اجتماعات ن

 .خاص ر-ح أو �qصية منفعة لتحقيق

  )٤( عن ا;:لس السنوYة اجتماعات عدد يقل أال عLM ا
	اجة دعت و�لما دورYة بصفة ا;:لس اجتماعات yعقد -

 .أش$ر ثالثة �ل األقل عLM واحد اجتماع tناك يSون  بحيث اجتماعات
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 السنة () مرة عLM األقل اإلدارة أعضاء حضور  ن دو  مغلقة اجتماعات التنفيذي�ن غ�> ا;:لس أعضاء _عقد أن يجب -

 .االجتماعات tذه 
	ضور  وظائف الرقابة مAسو�ي من أي دعوة التنفيذي�ن غ�> ا;:لس ألعضاء وYمكن

س�¹ () وتوثيق$ا الشركة عام وأم�ن ا;:لس رئ�س قبل من وتوقيع$ا االجتماعات محاضر y´:يل يجب -  .¤:ل ر

سماء :لسا; اجتماعات محاضر تو�� أن يجب -  الرئ�سية مناقش¨xا واملداوالت تمت ال�� واملواضيع ا
	ضور  أ

سباب مع( والتصوYت  با;	ضر ترفق أن يجب كما القرارات عt LMذه يحتفظ وأن املتخذة والقرارات )وجدت إن األ

 .جتماعال ا محضر () إلxwا شارةاإل  تمت أو/ و األجتماع علxwا خالل طالعاإل  تم ال�� والوثائق ال´:الت جميع

 .حول الشركة عالقة ذات معلومات أي عLM لb	صول  �املة صالحية ا;:لس ألعضاء يSون  أن يجب -

 .الشركة نفقة LعM ا
	اجة عند مستقلة خارجية ج$ات من س{شارYةإ بخدمات ستعانةاإل  للمجلس -

 سنوي  'شSل  )Sلوا;:لس ك حده عLM عضو �ل( ا;:لس أداء بتقييم واملSافات الE>شيحات 
:نة تقوم أن يجب -

LMستخدام األقل ع سمية معاي�> با  .وموضوعية وشفافة ر

 

 : يJA ما باإلعتبار   اإلدارة مجلس JK األعضاء ترشيح إجراءات تأخذ أن يجب .٢

طاء •  .اإلدارة مجلس لعضوYة الE>شيح طلبات لتقديم �ا() وقت إع

سة واملSافات الE>شيحات 
:نة قيام •  جميع املالحظات وتوثيق اإلدارة مجلس لعضوYة الE>شيح طلبات بدرا

 .العالقة ذات والتوصيات

سسة مماعة عدم عLM ا
	صول  • ، وا
	صول عLM موافقة كتابية  ا;:لس أعضاء من أي انتخاب قبل الكتابية املؤ

 مسبقة لSل عضو قد عزل من منصبھ مسبقا أو عمل كعضو ;:لس ادارة شركة قد صفيت أعمال$ا .

 

 اإلدارة الوظائف األساسية �1لس .٣

 اإلدارة مجلس رئpس ٣٬١

• LMسة تنفيذي غ�> عضو اختيار ا;:لس ع   غ�> تنفيذي عضو اختيار يجوز  وكذلك ا;:لس، لرئا
ً
 'عد( للرئ�س نائبا

سسة مماعة عدم عLM ا
	صول   .)املؤ

 .م$امھ الالزمة ألداء الصالحيات وYمنحھ ا;:لس أعمال لتنظيم ا;:لس رئ�س بتفوYض اإلدارة مجلس يقوم •

 . اإلدارة مجلس رئ�س لياتؤو ومس دور  بالشركة ا
qاصة ا
	وكمة الئحة تحدد أن يجب •

طلبات بأي اإلخالل ودون   ا;:لس اعضاء واجباتھ �أحد جانب إ�L ا;:لس رئ�س واجبات yشمل أخرى  إشرافية أو رقابية مت

LMيل عjصر ال املثال س	
 : مايM) ا

 ا;:لس وأعضاء املدير العام مع بال{شاور  االجتماعات أعمال ل جداو  وضع ذلك () بما ا;:لس أعمال تنظيم  -

 .يحتاج$ا ال�� والتقارYر ا;:لس باملعلومات تزوYد عLM واإلشراف ا;:لس اجتماعات وترأس
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 وا
qارجبة وا
:$ات الداخلية ا;:لس ب�ن العالقات عLM واإلشراف القضائية ا
:$ات أمام الشركة تمثيل -

 .األخرى 

 باألنظمة ل�Eاممن اإل والتأكد بالشركة ا
	وكمة ومعاي�> بمستوى  تقاءر اإل  () اإلدارة لسمج ج$ود دعم   -

 .األوقات جميع () العالقة ذات واللوائح

ال{r:يع عLM بناء العالقات واملشاركة الفعالة ب�ن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واألعضاء التنفيذي�ن  -

 والغ�> تنفيذي�ن.

 مجلس رئ�س وYجب عLM العام املدير لياتؤو ومس اإلدارة مجلس رئ�س لياتؤو مس ب�ن تداخل tناك يSون  أال بيج •

 العام. املدير من اختصاص تSون  ال�� التنفيذية بامل$ام القيام وعدم اإلشرا() بدوره ل�Eاماإل اإلدارة

 العام. املدير أو وأ العضو املنتدب منصب مثل بالشركة تنفيذي منصب وأي اإلدارة مجلس رئ�س ب�ن ا
:مع يحظر •

 عمليات () غ�> م°>ر تدخل ودون  مسؤوليةب بأعمالة يقوم ا;:لس أن من التأكد اإلدارة مجلس رئ�س عLM يجب •

 ال{شغيلية. الشركة

 ھ. م$ام من ا;:لس رئ�س إعفاء ةئأعضا أصوات 'غالبية اإلدارة ;:لس يمكن •

  

  :يJA ما اإلدارة �1لس األساسية الوظائف ٣٬٢

سE>اتيجية التوج$ات اداعتم  )أ  : ذلك ومن تنفيذtا، عLM واإلشراف للشركة ةيالرئ�س واألtداف اال

سE>اتيجية وضع • طط للشركة الشاملة اال سة الرئ�سة العمل وخ سيا طر إدارة و  . ومراجع¨xا وتوجxw$ا ا;qا

سما�) ال$يSل تحديد • سE>اتيجيا�xا للشركة األمثل الرأ قرار املالية وأtداف$ا وا  . انيات السنوYةامل��  ̄و

سمالية النفقات عLM اإلشراف •  . �xا والتصرف األصول  وتملك للشركة، الرئ�سة الرأ

 . الشركة () الشامل واألداء التنفيذ ومراقبة األداء أtداف وضع •

 . واعتمادtا الشركة () والوظيفية التنظيمية لل$يا�ل الدورYة املراجعة •

 : ذلك ومن علxwا، العام اإلشرافو  الداخلية للرقابة وضوابط أنظمة وضع  )ب

سjية، املالية األنظمة سالمة من التأكد •  . التقارYر املالية بإعداد الصلة ذات األنظمة ذلك () بما وا;	ا

طبيق من التأكد • سبة رقابية أنظمة ت طر، إلدارة منا طر العام التصور  تحديد خالل من وذلك ا;qا  قد ال�� عن ا;qا

طرح$ا الشركة تواجھ  . افية'شف و

 . الشركة () الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوYة املراجعة •

سات وضع  )ج جراءات ومعاي�> سيا  إقرار 'عد التنفيذ موضع ووضع$ا اإلدارة مجلس () للعضوYة ومحددة وا�	ة ̄و

  . ل$ا العامة ا
:معية

سة وضع ) ح  طي أن وYجب،  محقوق$ وحفظ حماي¨xم أجل من املصا
� أ�	اب مع العالقة تنظم مكتو-ة سيا  tذه yغ

سة  : اآلyي - خاص بوجھ - السيا
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 . العقود وتحمxwا األنظمة تقرtا ال�� حقوق$م ان¨xاك حالة () املصا
� أ�	اب yعوYض آليات •

 . املصا
� وأ�	اب الشركة ب�ن تAشأ قد ال�� ا
qالفات أو الشSاوى  yسوYة آليات •

سبة آليات •  . �xم املعلومات املتعلقة سرYة عLM وا;	افظة واملوردين الءالعم مع جيدة عالقات إلقامة منا

م السليمة امل$نية واألخالقية املعاي�> مع تتوافق بحيث الشركة () والعامل�ن للمديرYن امل�Ö السلوك قواعد •
ّ
 وتنظ

طبيق مراقبة اإلدارة آليات مجلس يضع أن عLM املصا
�، أ�	اب و-�ن بي¿xم العالقة  . �xا الل�Eاموا القواعد tذه ت

 . االجتماعية الشركة مساtمة •

سات وضع  )خ  ا
:وtرYة املعلومات عن باإلفصاح وال�Eام$ا واللوائح لألنظمة الشركة احE>ام تضمن ال�� واإلجراءات السيا

  . اآلخرYن املصا
� وأ�	اب والدائن�ن للمساtم�ن

 .إعداد القوائم املالية السنوYة للشركة واعتمادtا قبل الAشرد ) 

  إعداد تقارYر مجلس اإلدارة.ذ ) 

طات الصالحيات جميع الشركة إدارة مجلس يتو�L العامة، ا
:معية اختصاصات مراعاة معر)   وتظل . إلدار�xا الالزمة و السل

ن ح�V ا;:لس عLM الشركة عن ال¿xائية املسؤولية   ̄و
ً
 وعLM أعمالھ، ببعض للقيام آخرYن أفراد أو ج$ات فوض أو شSل 
:انا

  . املدة محددة غ�> أو عامة إصدار تفوYضات تجنب ;:لسا

 وافية معلومات عLM قراراتھ مبAية تSون  وأن واtتمام، وجدية نية وحسن بمسؤولية م$ماتھ اإلدارة مجلس يؤدي أن يجبز) 

 . اإلل�Eام �إدارة آخر موثوق  مصدر أي أو التنفيذية، اإلدارة من

  مصb	ة يحقق بما بالقيام يل�Eم أن وعليھ ن،املساtم� جميع اإلدارة مجلس عضو يمثل  )س
ً
 يحقق ما ول�س الشركة عموما

�
 . مجلس اإلدارة () yعي�نھ عLM صوتت ال�� أو يمثل$ا ال�� ا;:موعة مصا

جراءات التنفيذية، لإلدارة يفوض$ا ال�� الصالحيات اإلدارة مجلس يحدد  )ش  يحدد كما . ومدة التفوYض القرار اتخاذ ̄و

سا�xا عن دورYة التنفيذية تقارYر اإلدارة وترفع . فxwا البت بصالحية يحتفظ ال�� املوضوعات  .املفوضة للصالحيات ممار

 املالية ا
:وانب و-خاصة 'عمل الشركة ا
:دد ا;:لس أعضاء لتعرYف إجراءات وضع من التأكد اإلدارة مجلس LMع  )ص

 . األمر لزم إن تدرxÌYم عن فضال والقانونية

 عام بوجھ اإلدارة أعضاء مجلس 
:ميع شؤوx²ا عن وافية معلومات الشركة توف�> من التأكد رةاإلدا مجلس عLM يجب  )ض

 . بكفاية وم$ما�xم بواجبا�xم القيام من أجل تمكي¿xم من وذلك ، خاص بوجھ التنفيذي�ن غ�> اإلدارة مجلس وألعضاء

 �ان إذا إال ال�Eاما�xم، من مدي�Ù الشركة إبراء أو رx¿tا، أو الشركة عقارات بيع أو القروض، عقد اإلدارة ;:لس يجوز  ال  )ط

 
ً
ذا . فيھ الواردة و-الشروط الشركة نظام () بذلك لھ مصرحا  يجوز  فال الشأن، tذا () أحSاما الشركة نظام يتضمن لم ̄و

طبيع¨xا داخلة التصرفات تلك تكن لم ما العامة، ا
:معية من بإذن إال بالتصرفات املذ�ورة القيام للمجلس أغراض  )( ب

 . الشركة

 .واملسؤوليات امل$ام جميع عLM العليا اإلدارة مسائلھ اإلدارة مجلس عLM  )ظ
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 اإلدارة مجلس جتماعاتإ  ٣٫٣

طلب إ وأ الرئ�س، من بدعوة منتظمة، عادية إجتماعات ا;:لس يجتمع •  _عقد أن عLM ،ثنان من األعضاءب

 . ا;:لس اعقاد بدون  أش$ر أر�عة دون انقضاء واحدةال املالية السنة خالل األقل عLM مرات أر�ع إجتماعاتھ

 العام واملدير مجلس اإلدارة رئ�س ب�ن اإلدارة مجلس اجتماع جدول  إعداد عملية اإلدارة مجلس سر أم�ن يAسق •

 . اإلدارة مجلس وأعضاء

سال اإلدارة ;:لس العام األم�ن يقوم •  حال ()و. العام يراإلدارة واملد مجلس رئ�س إ�L األعمال جدول  اقE>اح بإر

ستحصال اإلدارة مجلس سر أم�ن يAسق عليھ، املوافقة  بالبنود املتعلقة املس{ندات عLM اإلدارة التنفيذية من لال

طروحة سر عLM وYتوجب .األعمال جدول  عLM امل  مجلس أعضاء ي{سلم أن عLM يحرص أن اإلدارة مجلس أم�ن 

  و�املة تمثل وا�	ة مس{ندات اإلدارة
ً
 تنف مqbصا

ً
 مس{ندات إ�L باإلضافة بند، بSل املتعلقة املعلومات أtم عن يذيا

 . ا
	اجة عند بند بSل تتعلق 'شSل إضا() مفصلة

سال اإلدارة مجلس أم�ن يقوم •  �اٍف  بوقٍت  االجتماع لألعضاء قبل – باملس{ندات ا م³	وب – األعمال جدول  بإر

سة تاحي ح�V اإلدارة، مجلس اجتماع تارYخ قبل أيام عشرة _عادل ستعداد املوضوعات ل$م درا  . لالجتماع ا
:يد واال

سل كما  . ا;:لس قبل من ملراجع¨xا اإلجتماع عLM املقE>حة القرارات عن مسودة ´qة اإلدارة مجلس سر أمانة تر

 سبعة خالل ا;	ضر وUعرض مسودة الشركة إدارة مجلس اجتماعات مجرYات بتدوYن اإلدارة مجلس أم�ن يقوم •

tا للموافقة العام واملدير ا;:لس رئ�س من �ل عLM عمل أيام  توزUع إ�L يصار و-حيث السر أم�ن إ�L علxwا وردَّ

سبوع�ن ا;:لس أعضاء سائر إ�L ا;	ضر مسودة  . ا;:لس اجتماع اعقاد تارYخ من 'عد ا

ستالم عند •   علxwا حظا�xموٕابداء مال  ملراجع¨xا أيام سبعة مدة لدxÐم تSون  ا;	ضر مسودة ا;:لس أعضاء ا
ً
طيا  خ

 حالة tكذا و() فإنھ مالحظات أي األعضاء أن يبدي دون  املذ�ورة الفE>ة مرت فإذا ا;:لس عام أم�ن إ�L وتوجxw$ا

 ;:لس جديد اجتماع _عقد حاملا للتوقيع وجاtزة x²ائية وyعت°> موافقة األعضاء عLM حصلت قد املسودة yعت°>

 . اإلدارة

  

 و;عو�ضاstم رةاإلدا مجلس أعضاء مrافآت .٤

سا¢�W النظام يحدد •  وYجوز  �xا ال�� يقومون  ا
qدمات مقابل اإلدارة مجلس وأعضاء رئ�س تآمSاف للشركة األ

 .العادية للمساtم�ن غ�> العامة ا
:معية بموافقة اإلدارة مجلس أعضاء مSافات yعديل

 يتوافق و-ما الE>شيحات واملSافات نة
: توصية عLM بناء اإلدارة مجلس أعضاء مSافات قE>احإب اإلدارة مجلس يقوم •

 من أي yعتمد وال العامة من ا
:معية معتمدة شروط أي ومع العالقة ذات والتعليمات واللوائح األنظمة مع

 .علxwا العامة ا
:معية موافقة إال 'عد ا;:لس وأعضاء لرئ�س املقE>حة والتعوYضات تآاملSاف
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• LMشر من التأكيد الشركة ع
:ميع لتSون متاحة املقE>حة والتعوYضات تآللمSاف كتو-ةم التفاصيل �ل  

 .ت والتعوYضاتآاملSاف تلك عLM التصوYت فxwا يتم ال�� العامة ا
:معية اعقاد قبل املساtم�ن

سة الشركة لدى يSون  أن يجب • طلباتامل حسب والتعوYضات للمSافات سيا سسة وتزوYد ،واللوائح النظامية ت  املؤ

  يوما)١٨٠( خالل بq´Aة م¿xا
ً
 مجلس عLM وAYب¬)، املرخصة للشر�ات بالAسبة الالئحة tذه إصدار تارYخ من تقوYميا

سة املSاف مراجعة اإلدارة  عLM سنوي  'شSل yعديل$ا إ�L ا
	اجة () والنظر بالشركة ا
qاصة والتعوYضات تآسيا

LMسسة إشعار يتم أن األقل، ع سة tذه عLM تتم yعديالت بأي املؤ  تارYخ اعتماد من عمل يوم)21( خالل السيا

سة tذه yشمل بحيث، التعديل ، وعLM أن متعاقدين أو متفرغ�ن �انوا سواء املوظف�ن وفئات مستوYات جميع السيا

yطي سة tذه غ     : األتية ا
:وانب أدى بحد السيا

طة أtداف  )أ     طر وتح الفاعلة اإلدارة yعزYز عLM الE>ك�� مع(  والتعوYضات تآاملSاف خ ستقرار قيقللمخا  الوضع سالمة وا

  .)للشركة املا�)

طرة  درجة وتوافق$ا مع للتعوYضات ةالرئ�سي ا;	ددات ذلك () بما( والتعوYضات تآاملSاف نظام tيSل  )ب        .)ا
| ا;qا

  .)أ
| املالية املالية وغ�> واملنافع واملتغ�>ة الثابتھ العناصر( والتعوYضات املSافات عناصر محددات  )ج   

بالشSل  والتعوYضات فاتآاملS وtيSل مستوى  أن من التأكد اإلدارة مجلس عLM، و باألداء والتعوYضات املSافات ر-ط  )د   

  : اآلyي

 .عادل )أ     

 .الشركة أtداف مع متوافق )ب    

سات عr_ LM:ع )ج      طر أخذ وعدم االحE>ازYة ممارا سةس مع املدى وYتفق قص�>ة عوائد لتحقيق عالية مخا طر إدارة يا  مخا

 .ا;:لس من املعتمدة الشركة

  التأث�> شأنة من املصا
� () yعارض أي _سjب ال )د    
ً
 .الشركة أداء عLM سلبا

سE>اتيجية الشركة وأtداف واملساtم�ن ل$م املؤمن مصا
� تحقيق إ�xÐ Lدف )ه       .طوYلة املدى اإل

  

  املSافآت tذه تSون  أن وYجوز  اإلدارة مجلس أعضاء مSافآت طرYقة الشركة نظام يب�نيجب ان  •
ً
  راتبا

ً
 أو بدل معينا

ا، املزاي tذه أكo> من أو اثAت�ن ب�ن ا
:مع وYجوز  األر-اح، من معينة سبة أو عيAية مزايا أو ا
:لسات عن حضور 

 م¿xا ءجز يSون  يجوز أن ( السنوYة املSافآت عy LMشتمل التنفيذي�ن غ�> االدارة مجلس أعضاء مSافآت تSون  ¯نو 

س$م صورة ()  األعضاء قيام ن{يجة واملSافآت اإلضآفية االجتماعات، حضور  مقابل وذلك ،)النقود من بدال أ

سة سة أو الb:ان برئا ستقالليتھ عLM ال تؤثر األحوال جميع () املSافآت tذه وأن ا;:لس، رئا  اإلدارة مجلس وYقوم ا

 عن باإلفصاح الشركة وتقوم االعضاء، مSافآت اجعةدورYة بمر  بصفة واملSافآت الE>شيحات 
:نة طرYق عن

طاء تقوم ال الشركة وأن .السنوي  التقرYر () حدة عLM عضو �ل مSافأة  القروض من نوع أي ا;:لس أعضاء بإع

 .الqrصية
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 اجتماعات أجل حضور  من يتحملوx²ا ال�� الفعلية النفقات اإلدارة مجلس وأعضاء الرئ�س من لSل الشركة تدفع •

 .واإليواء واإلقامة السفر مصروفا ذلك () بما املنjثقة الb:ان أو ا;:لس

 .صا() األر-اح من %٥ عن اإلدارة مجلس وأعضاء للرئ�س يصرف ما مجموع يزYد أن يجوز  ال •

 .موضو¼) وم¿àx) 'شSل مستوYا�xم بجميع موظفxwا أداء لتقييم نظام الشركة لدى يSون  أن يجب •

طوYل املدى عLM العليا رةاإلدا داءأ تقييم ُيبVÙ أن يجب •  .واحد فقط سنة أداء عLM يقتصر وال ال

سات مراجعة عمل من التأكد اإلدارة ;:لس التا'عة واملSافآت الE>شيحات 
:نة عLM يجب •  املSافآت سنوYة ملمار

طة ( بالشركة والتعوYضات س  تدخل ودون  مستقل 'شSل )متخصصة ج$ة خارجية أو الداخلية املراجعة وظيفة بوا

 .بالشركة التنفيذية اإلدارة نم

ستáناء ( العليا اإلدارة أو اإلدارة مجلس لعضو يجوز  ال •  لقاء مSافآت أو عLM عموالت ا
	صول  ) املبيعات مدراء با

 .الشركة لصا
� إبرام$ا () _ساtمون  ال�� األعمال

  

  انsuاء العضو�ة .٥

�ÄتAة تYاالت () اإلدارة مجلس عضو	
 : االتية ا

 :لسا; دورة ان¨xاء -

 اإلدارة مجلس عضو ستقالةإ -

 اإلدارة مجلس عضو وفاة -

  .وجھ عLM أكمل بدورة القيام عLM العضو قدرة عدم إ�L تؤدي قد جسدية إعاقة أو عقM) بمرض اإلصابة -

 .ديونھ دفع عن ھفتوق أو دائAية مع yسوYة إجراء طلبھ أو إعسار أو العضو إفالس بإش$ار ا
	كم -

 اململكة العر-ية () واللوائح األنظمة بمخالفة أو ال�EوYر أو واألمانھ شرفبال مخل عمل رتSابإب اإلدانة -

 ى.أخر  ولةد () أو السعودية

طرYقة بواجباتھ ا;:لس عضو إخالل -  بموافقة ا
:معية ذلك يقE>ن  أن 'شرط الشركة بمصb	ة تضر ب

 .العادية العامة

 .ل ومقبو  مشروع عذر دون  واحده سنة خالل اجتماعات) ٣(  عن التغيب -

سة () ستمرارلإل  العضو صالحية عدم -  () اململكة النافذه األنظمة من أي حكم بموجب ليتھؤو مس ممار

 .السعودية العر-يھ

 نظام الشركة نص ولو 'عض$م، أو اإلدارة مجلس أعضاء جميع عزل  وقت �ل () العامة لb:معية يجوز  -

LMذلك خالف ع. 

  

 نsuاء العضو�ةJK حال إ نظامية مالحظات .٦
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سسة غإبال  يجب • ستقالة عند املؤ  ان¨xاء دورة عدا سjب ألي عضوYتھ ان¨xاء أو ا;:لس () عضو أي ا

طلبات اإلفصاح ومراعاة العمل ترك تارYخ من عمل أيام خمسة (5)خالل وذلك ا;:لس   .العالقة ذات مت

 من أ�	اب وغ�>tم واإلشرافية الرقابية وا
:$ات املساtم�ن قبل من اإلدارة مجلس مساءلة تSون  •

�
 .املصا

 تتجاوز  'شرط أال الشركة نظام () علxwا املنصوص للمدة اإلدارة مجلس أعضاء العامة ا
:معية yع�ن أن •

 . ذلك غ�> الشركة عLM نظام ينص لم ما اإلدارة مجلس أعضاء yعي�ن إعادة وYجوز  تسنوا ثالث

 . التنفيذي�ن غ�> األعضاء من اإلدارة مجلس أعضاء أغلبية تSون  أن •

 العضو املنتدب منصب مثل بالشركة تنفيذي منصب وأي اإلدارة مجلس رئ�س منصب ب�ن :معا
 يحظر •

 . العام املدير أو التنفيذي الرئ�س أو

 . أكo> أxÐما ا;:لس، أعضاء ثلث أو عضوYن، عن املستقل�ن اإلدارة مجلس أعضاء عدد يقل أال •

طر الشركة أن عLM يجب العضوYة ءان¨xا طرق  من بأي اإلدارة مجلس أعضاء أحد عضوYة ان¨xاء عند •  تخ

سسة النقد ال$يئة  فور  ومؤ
ً
سباب بيان مع ا  . ذلك إ�L دعت ال�� األ

 . واحد آن () مساtمة شر�ات خمس من أكo> إدارة مجلس عضوYة العضو _شغل أال •

 مجلس () لھ ممثل�ن yعي�ن الشركة نظام بحسب لھ يحق الذي - االعتبارYة الصفة ذي للqrص يجوز  ال •

 . اإلدارة مجلس () اآلخرYن األعضاء اختيار عLM التصوYت - دارةاإل 

  

  

 املساءلة: املادة الثامنة

 قبل من ومساءلة ا;:لس اإلدارة مجلس قبل من العليا اإلدارة مساءلة الشركة حوكمة tيSل _عكس أن يجب •

سات الداخلية األنظمة خالل من املصا
� أ�	اب من وغ�>tم املساtم�ن  .لعالقةا ذات والسيا

 تفوYض وال يؤدي اإلدارة مجلس عLM للشركة النظامي ل�Eامواإل والسلوكيات األداء عن ال¿xائية ليةؤو املس تقع •

 عن لؤو مس ا;:لس أن كما لياتھؤو من مس أي عن ا;:لس فاءعإ إ�L العليا اإلدارة أو ا;:لس 
:ان إ�L الصالحيات

 .معينة وظائف إدارة م$ام أو أديةلت مع$ا التعاقد يتم ال�� األخرى  األطراف أداء

  

 اإلدارة مجلس JK املصا
w عارضالتاسعة: ;املادة 

 والعقود األعمال مباشرة () غ�> أو مباشرة �qصية مصb	ة العليا اإلدارة أو اإلدارة مجلس لعضو يSون  أال يجب •

 عن تتم ال�� األعمال كذل من سنة وyس{ثVÙ �ل يجدد العامة ا
:معية من ترخيص 'غ�> الشركة 
	ساب تتم ال��

 إبالغ العليا اإلدارة أو اإلدارة مجلس عضو وعLM العرض األفضل صاحب العضو �ان إذا العامة املنافسة طرYق

 محضر () التبليغ tذا وYثjت الشركة 
	ساب تتم ال�� والعقود األعمال �qصية () مصb	ة من لھ بما ا;:لس
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 () tذا يصدر الذي قرارال عLM التصوYت () شE>اكاإل  املصb	ة ذي ةاإلدار  مجلس لعضو وال يجوز  ا;:لس اجتماع

 عن اعقادtا عند ا
:معية العامة اإلدارة مجلس رئ�س وYبلغ اإلدارة مجلس اجتماع () أو العامة ا
:معية () الشأن

 �xذا وYرفق غ$اومبال فxwا �qصية العليا مصb	ة اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعضاء ألحد يSون  ال�� والعقود األعمال

 .ا
	سابات مراق�â من خاص تقرYر التبليغ

 أي () _شE>ك سنة أن �ل يجدد العامة ا
:معية من ترخيص 'غ�> العليا اإلدارة او اإلدارة مجلس لعضو يجوز  ال •

 .تزاولھ الذي الAشاط فروع أحد () جرايت أن أو الشركة منافسة شأنھ من عمل

  تقدم أن للشركة يجوز  ال •
ً
 نقدي قرضا

ً
 م¿xم واحد _عقده قرض أي تضمن أن أو إدار�xا مجلس ألعضاء نوع أي من ا

  .الغ�> مع

 مثل املتعلقة بالتأم�ن ا
	ر امل$ن شر�ات من أي () ملكية ل$م الذي العليا واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء عLM يجب •

طاء س  :ن األخذ باآلyيالتأم� ووكالء و

  اإلفصاح -
ً
 .ممكنة فرصة أقرب () ا
	رة امل$ن شركة () ¨xمملكي عن اإلدارة ;:لس كتابيا

 .فxwا ملكية ل$م ال�� ا
	ر امل$ن شركة مع التعامل ry:يع عن متناعاإل  -

 .فxwا ل$م ملكية ال�� ا
	ر امل$ن شركة مع بالتعامل املتعلقة القرارات من أي عLM التصوYت عن متناعاإل  -

 ألحد مصb	ة فxwا يSون  ال�� التأميAية العقود حول  صيلبتفا العامة ا
:معية ةاإلدار  مجلس رئ�س يزود أن يجب •

 وأي العقود tذه وã:م ذلك نوعية () بما �xم، العالقة ذات األطراف أو العليا اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعضاء

 . وجدت إن ع¿xا ناتجة خسائر

 إجراءات يSون لدxÐا وأن املصا
� لتعارض ا;	تملة ا
	االت ك{شافإل معقولة تداب�> الشركة تتخذ أن يجب •

 .وشفافية 'عدل ومعا
:¨xا ا
	االت tذه مع للتعامل ومكتو-ة وا�	ة

 املتعلقة ا
	رة امل$ن شر�ات من أي مع yعامال�xا عن اعقادtا عند العامة لb:معية صاحفاإل  الشركة عLM يجب كما •

 تقرYر التبليغ �xذا وYرفق فxwا صية�q مصb	ة العليا اإلدارة او اإلدارة مجلس أعضاء من ألي يSون  ال�� بالتأم�ن

 .ا
	سابات مراق�â من خاص

 

  

 الشركة سر  أم.ن: العاشرةاملادة 

 واملساعدة الدعم ا;:لس وتقديم أعمال لتAسيق ا;:لس دورة لفE>ة لھ سر أم�ن اإلدارة مجلس _ع�ن أن يجب •

 .كةالشر  مAسو�ي أو من ا;:لس () عضوا العام األم�ن يSون  أن وYمكن لألعضاء

ط¨xا وأن الشركة بأعمال ومعرفة �افية خ°>ة ا;:لس سر أم�ن لدى يSون  أن يجب •  تواصل بم$ارات يتمتع وأش

  يSون  وأن جيدة
ً
سات العالقة ذات واللوائح باألنظمة ملما  .الشر�ات حوكمة مجال () وأفضل املمار

 اإلدارة. مجلس سر أم�ن ومستوYات دور  بالشركة ا
qاصة ا
	وكمة الئحة تحدد أن يجب •
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طلبات بأي اإلخالل دون  •  رئ�س عLM توجيھ بناء مسؤولياتھ ا;:لس سر أم�ن يؤدي أخرى  إشرافية أو رقابية مت

سائل توافر التأكد من ا�L اضافة ا;:لس اجتماعات تAسيق ا
	صر ال املثال سjيل عLM وyشمل ا;:لس  اتصال و

سبة  غ�> واألعضاء التنفيذين مجلس اإلدارة أعضاء نو-� و
:انھ ا;:لس ب�ن املعلومات وy´:يل لتبادل منا

س�¹ ال´:ل اجتماعات ا;:لس محاضر وyعد ا;:لس اجتماعات محاضر وحفظ التنفيذين  لألعمال الدائم الر

 �افة بوضوح yعكس وان جتماعاإل  محاضر () مراعاة الدقة وAYب¬) املنjثقة والb:ان ا;:لس من املتخذة والقرارات

 .مناقش¨xا تمت أخرى  مواضيع وأي املتخذه والقرارات اإلدارة اجتماعات مجلس () طرحت ال�� واملواضيع البنود

 متناعاإل / و  واإلعE>اض أ () ذلك بما جتماعاإل  خالل تمت تصوYت ةيعمل أي اإلدارة مجلس محضر يوثق أن يAب¬) •

 بيان _عد وأن تماعاتجاإل  خالل xاإلw الرجوع تم أو مس{ندات وثائق أي إ�L شارةاإل  أو إرفاق وAYب¬) التصوYت عن

سماء عLM _شتمل إن (  التصوYت عن متناعإ وأي املعتمدة بالb:ان وقائمة ا
	اضرYن وغ�> األعضاء ا
	اضرYن أ

سباب عضو ألي)  وجد  ھ.وأ

، األعمال بجدول  جتماعات وتزوYدtماإل  بمواعيد ا;:لس اعضاء إبالغ اإلدارة مجلس سر  أم�ن عLM يجب •

 .عمل أيام ١٠ عن تقل ال جتماع بمدةاإل  قبل yسليم$ا من والتأكد العالقة ذات واملس{ندات

 الqrص تحديد مع يوما عشر خمسة  15 عن تزYد ال فE>ة خالل املعنية األطراف عLM محاضرا
:لساتيتم توزUع  •

 التقارYر لتلقي محدد زم�Ù جدول  وضع عام �ل ا;:لس بداية وعLM املتخذه القرارات تنفيذ عن املسؤولة ا
:$ة أو

عدادtا التقارYر جمع يةآل من يتأكد وأن وا
qارجي�ن الداخلي�ن مراق�â ا
	سابات ومن املعنية الb:ان من  ̄و

سليمة سة مع ومتفقة وتقديم$ا   ا;:لس عLM امل$مة وعرض$ا املعلومات إعداد ذلك () بما املعتمدة الداخلية السيا

 .ا;	ددة أوقا�xا ()

 .الدور  �xذا قيامة لقاء اإلدارة مجلس سر ألم�ن ةأمSاف اإلدارة مجلس يحدد •

  

 واستقالليsuا اإلدارة مجلس 
1ان: ا
	ادية عشرةاملادة 

سب عدد yشكيل يAب¬) •  م$ماتھ تأدية اإلدارة من مجلس يتمكن لSي وظروف$ا، الشركة حاجة حسب الb:ان من منا

 . فعال 'شSل

 الb:نة م$مة تحديد اإلدارة تتضمن مجلس يضع$ا عامة إلجراءات اوفق اإلدارة ;:لس التا'عة الb:ان yشكيل يSون  •

 تبلغ أن الb:نة وعLM علxwا، اإلدارة رقابة مجلس وكيفية املدة tذه خالل ل$ا املمنوحة والصالحيات عمل$ا ومدة

  اإلدارة مجلس
ً
طلق 'شفافية قرارات من تتخذه أو من نتائج إليھ تتوصل أو بھ تقوم بما علما  جلسم وعLM ة،م

 . إلxwا املو�لة باألعمال قيام$ا من للتحقق 'شSل دوري الb:ان عمل يتا'ع أن اإلدارة

 الE>شيحات املراجعة و
:نة 
:نة وم¿xا عنھ، املنjثقة الدائمة الb:ان جميع عمل لوائح اإلدارة مجلس يقر •

 .واملSافآت
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 حاالت ع¿xا يAتج قد بامل$مات ال�� املعنية نالb:ا () التنفيذي�ن غ�> اإلدارة مجلس أعضاء من �اٍف  عدد yعي�ن يجب •

 العالقة، ذوي  األ�qاص صفقات املالية، ومراجعة وغ�> املالية التقارYر سالمة من التأكد مثل مصا
�، yعارض

 . املSافآت وتحديد املديرYن التنفيذي�ن، وyعي�ن اإلدارة، مجلس لعضوYة والE>شيح

 إلدارة و
:نة للE>شيحات واملSافات و
:نة للمراجعة و
:نة تنفيذية 
:نة أدى بحد اإلدارة مجلس _شSل أن يجب •

طر س{ثمار و
:نة ا;qا  الأل

 الb:ان عن ثالثة واليزYد عن خمسة.أعضاء يجب أن ال يقل عدد  •

طلع أن يجب •  بخدمات ستعانةاإل  لb:انو  ،وتوصي¨xا الb:ان yعقدtا ال�� جتماعاتاال  محاضر عLM اإلدارة مجلس ي

س{شارYة  مجلس موافقة 'عد الشركة حساب عLM ا
	اجة بدورtا عند للقيام متخصصة خارجية ج$ات من ا

 اإلدارة

سئلة املساtم�ن. • ساء الb:ان حضور اجتماعات ا
:معية العامة أو من ينوب ع¿xم لإلجابة عLM أ  يAب¬) عLM رؤو

  

  

  

  ال1fان املنyثقة عن مجلس اإلدارةالثانية عشرة: املادة 

 التنفيذية ال1fنة .١


:نة اإلدارة مجلس شSل_  V¹سy "نة:bا عدد اليقل  "التنفيذية الx·د وال ٣ عن أعضاYعقد   5 عن يزyنة و:bا  الxاجتماعا� 

سا¢�W النظام مع يتوافق بما أعضا·xا وUع�ن الb:نة tذه ا;:لس _شSل أن يجب و . سنوYا األقل عLM مرات6  وأي للشركة األ

 :يM) ما ومسؤوليا�xا التنفيذية الb:نة م$مات yشملL ان ، وعMالعامة ا
:معية عن صادرة قواعد

طط حول  اإلدارة ;:لس التوصية إبداء • q
طط وامل��انيات وال{شغيلية سE>اتيجيةاإل  ا طورة وخ  قبل من األعمال امل

 .اإلدارة

طاق خارج تSون  ال�� ا;:لس من ل$ا ا;qولة املسائل حول  القرارات اتخاذ •  () بما شركة،لل املدير العام صالحيات ن

سمالية بالنفقات املتعلقة املسائل ذلك  .اإلدارة مجلس من ا;qولة لb:نة ا
	دود () واملشE>يات، الرأ

سات مراجعة • جراءات سيا سE>اتيجيات ̄و  .التنفيذية اإلدارة مع بالتعاون  الشركة وا

 .الشركة () التنفيذية اإلدارة داءأ عLM اإلشراف •

طر تحليل •  .تقليل$ا عLM والعمل مستمر 'شSل ال{شغيلية ا;qا

• LMنة ع:bي تقييم إجراء التنفيذية الyا ألعمال$ا ذاxطا�  .عام �ل األقل عLM مرة وشا

 . الفنية و الjشرYة املوارد و املال رأس تخصيص () األولوYات ترت�ب •

 .االخE>اق و النمو معدالتو  السوقية، ا
	صص مراقبة •

ّسع تنفيذ مراقبة •  .والفروع البيع نقاط تو
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 اإلدارة ;:لس تقارYرtا التنفيذية الb:نة ترفع •

  

  

 واملrافآت ال|}شيحات 
1نة .٢

 بناء العامة عن ا
:معية الصادرة القواعد وفق أعضا·xا _ع�ن وأن تآواملSاف للE>شيحات 
:نة اإلدارة مجلس _شSل أن يجب

LMاحاإل ع<Eاإلدارة مجلس من ق ،LMم مدة القواعد تتضمن أن عx¨Yنا آلية عملو  عضو:bجبة و لY ون  أنSنة تت:
 الE>شيحات 

 tذه يرأس أن يمكن وال مستقالن عضوان املعيAي�ن األعضاء ضمن من يSون  أن عLM أدى كحد أعضاء 3  عLM واملSافات

 : يM) ما ومسؤوليا�xا واملSافآت الE>شيحات 
:نة م$مات yشملة وعLM أن اإلدار  مجلس رئ�س الb:نة

سة وضع • جراءات سيا طبيقو  العليا اإلدارة أعضاء وكبار التنفيذي للرئ�س الوظيفي التعاقب ̄و طط مراقبة ت  خ

جراءات  .ل$م الوظيفي التعاقب ̄و

سات ا وفق ا;:لس لعضوYة بالE>شيح اإلدارة ;:لس التوصية •  أي ترشيح عدم مع مراعاة املعتمدة واملعاي�> للسيا

 . واألمانة بالشرف مخلة بجرYمة إدانتھ سبق �qص

طلو-ة حتياجاتلإل  لسنوYةا املراجعة • سبة امل$ارات من امل عداد اإلدارة مجلس لعضوYة املنا  للقدرات وصف و
:انة ̄و

طلو-ة واملؤtالت  أو/ و ا;:لس ألعمال العضو يخصصھ يلزم أن الذي الوقت وتحديد و
:انھ ا;:لس لعضوYة امل

 .ا;:لس 
:ان

طوات̄و  دورYة بصفة فxwا الضعف جوانب وتحديد و
:انھ ا;:لس ةوتركيب tيSل تقييم • q
 .ملعا
:¨xا الالزمة قE>اح ا

 .اإلدارة مجلس ألعضاء الدوري والتدرYب التعرYفي ال°>نامج عLM اإلشراف •

ستقاللية ومراقبة تقييم •  التأكد ذلك () بما املصا
� تضارب () وجود عدم من والتأكد و
:انة ا;:لس أعضاء ا

ستقاللية من سنوي  'شSل  .�ناملستقل األعضاء ا

 .دوري 'شSل و
:انة ا;:لس أعضاء أداء تقييم •

سات وضع •  .اإلدارة العليا وأعضاء و
:انة اإلدارة مجلس أعضاء تآومSاف لتعوYضات وا�	ة سيا

عفاء yعي�ن يخص فيما التوصية •  .العليا اإلدارة أعضاء ̄و

طط مراجعة •  .العليا اإلدارة بأعضاء ا
qاصة التعوYضات خ

 .تآواملSاف بالE>شيحات املتعلقة ئلاملسا حول  للمجلس التوصية •

 عLM اجتماع�ن yعقد الb:نة أن عLM ا
	اجة دعت و�لما دورYة بصفة اجتماعا�xا واملSافات الE>شيحات 
:نة yعقد •

 .سنوYا األقل

 .اإلدارة ;:لس تقارYرtا واملSافات الE>شيحات 
:نة ترفع •

ستقاللية من سنوي  'شSل التأكد •  _شغل �ان العضو إذا مصا
� yعارض أي وجود عدم و املستقل�ن، األعضاء ا

 .أخرى  شركة إدارة مجلس عضوYة
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ستخدام عند مراجع¨xا يرا¼L و واملوظف�ن، التنفيذي�ن وكبار اإلدارة مجلس أعضاء ومSافآت التعوYضات مراجعة •  ا

 .آتھومSاف yعوYضاتھ يتعلق بتحديد قرار اتخاذ () _شارك أن �qص ألي يحق وال باألداء ترتبط معاي�>

طط جميع تصميم بمراجعة الb:نة تقوم • q
 يتم �ي واملدراء واملوظف�ن التنفيذي�ن لكبار ا
	وافز بحصص املتعلقة ا

 .املساtم�ن وجمعية اإلدارة مجلس قبل من علxwا املوافقة

  

 املراجعة 
1نة .٣

 ٣أعضا·xا عن  عدد يقل الان و  املراجعة، 
:نة yسV¹ التنفيذي�ن اإلدارة مجلس أعضاء غ�> من 
:نة اإلدارة مجلس _شSل

سjية املالية بالشؤون مختص بي¿xم وSYون من عLM أن يSون رئ�س$ا عضو مستقل ، ٥عن وال يزYد   من أغلxÌم SYون و  وا;	ا

 الصادرة التأم�ن إعادة أو/و التأم�ن شر�ات () املراجعة 
:ان الئحة أحSام مع يتوافق بما أعضا·xا وUع�ن اإلدارة مجلس خارج

سسةامل عن   وأي yعليمات أخرى.  ؤ

  

 : يM) ما ومسؤوليا�xا املراجعة 
:نة م$مات yشملكما 

 ال�� وامل$مات تنفيذ أعمال () فاعلي¨xا مدى من التحقق أجل من، الشركة () الداخلية املراجعة إدارة عLM اإلشراف •

 . اإلدارة مجلس ل$ا حددtا

سة •  . شأنھ () وتوصيا�xا أxÐار  عن مكتوب تقرYر ووضع الداخلية الرقابة نظام درا

سة •  .فيھ الواردة ظاتحللمال  الت³	يحية اإلجراءات تنفيذ ومتا'عة الداخلية املراجعة تقارYر درا

سب�ن بتعي�ن اإلدارة ;:لس التوصية •  بالتعي�ن عند التوصية وYرا¼L أyعا�xم، وتحديد وفصل$م القانوني�ن ا;	ا

ستقاللي¨xم من التأكد  . ا

طاق خارج عمل أي واعتماد القانوني�ن، سب�نا;	ا أعمال متا'عة •  قيام$م أثناء يSلفون �xا ال�� املراجعة أعمال ن

 . املراجعة بأعمال

سة • طة درا سب مع املراجعة خ بداء القانوي ا;	ا  . علxwا مb	وظا�xا ̄و

سة • سب مb	وظات درا  . شأx²ا () تم ما ومتا'عة املالية القوائم عLM القانوي ا;	ا

سة • بداء اإلدارة مجلس عLM عرض$ا قبل والسنوYة األولية املالية مالقوائ درا  . شأx²ا والتوصية () الرأي ̄و

سة • سات درا سjية السيا بداء املتبعة ا;	ا  . شأx²ا () اإلدارة ;:لس والتوصية الرأي ̄و

 .وامل$مات التنفيذ األعم () فاعلي¨xا مدى من التحقق أجل من الشركة () النظامية الرقابة إدارة عLM اإلشراف •

سة • طة اقE>اح درا  .علxwا واملوافقة الشركة () السنوYة النظامية الرقابة عمل خ

سة • طاق النظامية الرقابة تقارYر درا  .ھفي ظات الواردةالحللم الت³	يحية اإلجراءات تنفيذ ومتا'عة الفحص ون

طبقة واللوائح باألنظمة التام اإلل�Eام من التأكد •  .اماإلل�E  إدارة خالل من امل
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 س{ثماراال  
1نة .٤


:نة اإلدارة مجلس _شSل V¹سy  "نة:
 وYجب العامة، ا
:معية عن الصادرة التعليمات وفق أعضا·xا _ع�ن وأن  "س{ثماراال  

 من األقل عLM س{ثماراال  
:نة تتSون  أن وYجب .س{ثماراال  
:نة لياتؤو ومس دور  بالشركة ا
qاصة ا
	وكمة الئحة تحدد أن

 .س{ثماراال  الئحة من) 34( املادة () ورد ما مع متوافق ال{شكيل وSYون ، ٥يزYد عن  وأن ال  أعضاء ٣

     

طلبات بأي اإلخالل دون    : مايM) ا
	صر ال املثال سjيل عLM س{ثماراال  
:نة واجبات yشمل أخرى  إشرافية أو رقابية مت

عداد صياغة • سة ̄و  .سنوYة بصورة وتنفيذtا أدا·xا ومراجعة س{ثماراال  سيا

 .األصول  من فئة �ل أداء راجعةم •

طر متا'عة • سة العامة ا;qا  .س{ثمارYةاال  للسيا

 .اإلدارة مجلس Lإ� س{ثمارYةاال  ا;	فظة أداء تقرYر رفع •

طة �افة ال�Eام من التأكد • طلباتو  س{ثمارباال  املتعلقة األش سسة الصادرة س{ثماراال  الئحة مت النقد   عن مؤ

طلبات  .العالقة ذات األخرى  واللوائح األنظمة ومت

 .اإلدارة ;:لس تقارYرtا س{ثماراال  
:نة ترفع •

عداد صياغة • سة ̄و  للشركة، س{ثمارأtداف اال  وتحديد سنوYة بصورة وتنفيذtا أدا·xا ومراجعة س{ثماراال  سيا

طر تحمل تحديد مستوYات ذلك () بما اإلدارة، ;:لس ا
qصوص �xذا التوصيات وتقديم  وتنوع األصول  وتنوع ا;qا

 .س{ثماراال  لياتعم

سE>اتيجيات لتحديد س{ثماراال  نتائج تقييم ذلك () بما س{ثمارYة،اال  العمليات أداء عLM العام اإلشراف •  نجاح ا

سات من التقيد من والتأكد س{ثماراال   .للشركة س{ثمارYةاال  السيا

 .الشركة مصb	ة وYحققس{ثمارات اال  إلدارة ضرورYا ذلك يSون  حسبما س{ثمارباال  املتعلقة األخرى  املوضوعات •

س{ثمارات وأداء العام املركز مراقبة • س{ثمارات مع بالعالقة الشركة ا س{ثمارات ا;qصصة، اال  وأيضا اال

سE>اتيجية  .اال

س{ثمارYة ا;	فظة تحر�ات ومراجعة مراقبة •  .اال

س{ثمارYة ا;	فظة تنوUع ومراجعة متا'عة • سE>اتيجية ضوء () اال س{ثمارYة اال  .للمجموعة اال

س{ثمار عملية وجودة كفاءة اقبةمر  •  التنفيذية إ�L الb:نة الb:نة أعمال نتائج برفع وتقوم األtداف مع باملقارنة اال

 .واملوافقات الالزمة االجراءات التخاذ اإلدارة مجلس إ�L وم¿xا

  

 ا�`اطر إدارة 
1نة .٥
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طر إلدارة 
:نة اإلدارة مجلس _شSل أن يجب  أن وYجب العامة، ا
:معية عن الصادرة عدالقوا وفق أعضا·xا _ع�ن وأن ا;qا

طر إدارة 
:نة تتSون  سة  ٥وال يزYد عن  أعضاء  3 من األقل عLM ا;qا  مالئم بمستوى  ضا·xاأع يتمتع تنفيذي غ�> عضو برئا

طر إدارة () املعرفة من  .املالية واألمور  ا;qا

  

طلبات بأي اإلخالل دون  طر إدارة نة
: واجبات yشمل أخرى  إشرافية أو رقابية مت  : يM) ما ا
	صر ال املثال سjيل عLM ا;qا

طر تحديد • طرة للشركة من مقبول  مستوى  عLM وا;	افظة الشركة ل$ا تتعرض قد ال�� ا;qا  .ا;qا

طر إدارة نظام عLM شرافاإل  •  .فعاليتة وتقييم بالشركة ا;qا

طر إلدارة شاملة سE>اتيجيةا وضع •  وا
qارجية الداخلية عLM املتغ�>ات بناء يxÓاتحد ومراجع¨xا تنفيذtا ومتا'عة ا;qا

 .للشركة

سات مراجعة • طر إدارة سيا  .ا;qا

طر تحمل عLM الشركة قدرة تقييم إعادة •  عLM التحمل إجراء اختبارات خالل من( دوري 'شSل ل$ا وyعرض$ا ا;qا

 .)املثال سjيل

طر التعرض حول  اإلدارة ;:لس مفصلة تقارYر رفع • طوات للمخا q
طر إلدارة >حةاملقE وا  .tذه ا;qا

طر بإدارة املتعلقة املسائل حول  للمجلس التوصيات تقديم •  .ا;qا

طر إدارة 
:نة ترفع •  . اإلدارة ;:لس تقارYرtا ا;qا

  

 الداخلية ا
	وكمة لوائح: ةالثالثة عشر املادة 

سة  سيا طوYرtا 'شSل دوري وتر  أن بالشركة وعLM امل�Ö لسلوكل يضع مجلس اإلدارة   :ا¼) بصفة خاصة ما يM)يتم ت

 املبادئ .١

 املصا
� yعارض .٢

 أخرى  ج$ات لدى العمل .٣

 واألمانة ال�Æاtة  .٤

 العالقة ذات واللوائح باألنظمة اإلل�Eام  .٥

 املعلومات سرYة  .٦

سائل ال³	افة مع التعامل  .٧  اإلعالم وو

 )التعاوي للتأم�ن الصقر شركة( ملAسو�ي الqrصية التعامالت  .٨

سات  .٩  النظامية غ�> املمار

 العادل لتعاملا  .١٠

 الشركة أصول  حماية  .١١
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 األخالقية للسلوكيات سE>شاديةاإل  املبادئ  .١٢

 األخالقية غ�> أو النظامية غ�> السلوكيات عن اإلبالغ آلية  .١٣

  

  

 الرقابة وظائف: الرا[عة عشرةاملادة 

  

 ا�`اطر إدارة  .١

Lطر إدارة وظيفة تتو� طر ومراقبة وضبط وقياس وتقييم تحديد ا;qا طر مستوى  عLM مستمر بصفة م¿xا وا
	د ا;qا  ا;qا

طر الفردية  . الSلية وا;qا

  

طلبات بأي اإلخالل دون  طر إدارة وظيفة واجبات yشمل أخرى، إشرافية أو رقابية مت   : يM) ما ا
	صر ال املثال سjيل عLM ا;qا

سE>اتيجيات تنفيذ • طر إدارة ا  ا;qا

طر مراقبة •  الشركة ل$ا ضتتعر  قد ال�� ا;qا

سا وضع • طر إلدارة فعالة إجراءات و تسيا طر وا
	د ومراقبة وضبط وقياس وتقييم لتحديد ا;qا  .م¿xا ا;qا

طر تحديد • طوات اقE>اح و الناشئة ا;qا q
ط$ا م¿xا لb	ّد  الت³	يحية ا اإلدارات الرقابية مع  بالتAسيق وذلك وضب

 .اإلل�Eام إدارة�

طر تحمل عLM الشركة قدرة تقييم •  )املثال سjيل التحمل عLM اختبارات إجراء خالل من ( ل$ا yعّرض$ا ومدى ا;qا

 .دورYة بصفة

طة وضع • طوارئ  خ  .لل

طر إدارة نظام وكفاءة فعالية لضمان العليا واإلدارة اإلل�Eام إدارة مع التAسيق •  .بالشركة ا;qا

طر ةإدار  وظيفة تقوم أن يجب • ط¨xا بأعمال$ا ا;qا طر إدارة الئحة مع يتوافق بما وأش طلبات وأي ا;qا  أو رقابية مت

سسة عن صادرة أخرى  إشرافية  . أخرى  ج$ات إشرافية وأي السعودي العر�ي النقد مؤ

طر إدارة وظيفة تSون  أن يجب •  . الشركة () ال{شغيلية الوظائف جميع عن مستقلة ا;qا

طر ملدير • طر 
:نة مع املباشر تصالاإل إدارة ا;qا  .عوائق دون  ا;qا

  

 الداخلية املراجعة .٢

سات الضوابط وكفاءة فعالية بتقييم الداخلية املراجعة وظيفة تقوم  التقارYر رفع وآلية الداخلية واإلجراءات والسيا

 . لتحسي¿xا التوصيات وتقديم �xا اإلل�Eام ومدى بالشركة
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طلبات بأي اإلخالل دون   ال املثال سjيل عLM الداخلية املراجعة إدارة  وظيفة واجبات yشمل أخرى، إشرافية أو رقابية مت

 : يM) ما ا
	صر

طة وضع • سات أو الداخلية الرقابة أنظمة وفعالية كفاية وتقييم ملراجعة الداخلية للمراجعة خ  اإلجراءات والسيا

 .التقارYر رفع وآلية الداخلية

طة تنفيذ •  .علxwا املراجعة 
:نة موافقة 'عد الداخلية املراجعة خ

طة جميع مراجعة من التأكد •  .مقبولة زمنية فE>ة خالل لشركةبا ا
:وtرYة األش

طبيق عن الناتجة والتوصيات النتائج رفع • طة ت طوات ال�� ومتا'عة املراجعة لb:نة املراجعة خ q
 ء بنا اتخذtا يتم ا

LMالنتائج تلك ع. 

 .ا
qارجي�ن الداخلي�ن أو  املراجع�ن مع التAسيق •

لع أن يجب •
ّ
ط س$ا اخلي�نالد املراجع�ن وتوصيات نتائج عLM املراجعة 
:نة ت  .'عناية وتدر

طلبات الشركة �Eامإلمن  والتأكد املراجعة نتائج ملتا'عة وذلك اإلل�Eام إدارة مع املراجعة إدارة تتواصل أن يجب •  باملت

 .النظامية

سب أن يجب • طبيعة مع ã:م وخ°>ا�xم معرف¨xم ومستوى  الداخلية املراجعة وظيفة () العامل�ن عدد ي{نا  ومدى و

 �qص عن الداخلية املراجعة () وظيفة العامل�ن عدد يقل أال يجب األحوال، جميع و() . ركةالش أعمال yعقيد

 .ا;:ال tذا () م$نية ش$اد عLM وSYون حاصال املالية األمور  () ةوا
q°>  املعرفة لديھ يSون  واحد

 .الشركة () ال{شغيلية الوظائف جميع عن مستقلة الداخلية املراجعة وظيفة تSون  أن يجب •

طالع محدود وغ�> �املة صالحيات الداخلية املراجعة وظيفة لدى يSون  أن بيج •  عالقة ذات أي معلومات عLM لإل

طة املس{ندات عLM طالعاإل  ذلك () بما بأعمال$ا،  خالل من الشركة () املوظف�ن جميع مع () التواصل وا
	ق واألش

طة q
 . املراجعة 
:نة من علxwا املوافق ا

 . املراجعة لb:نة مباشر تقارYرtا الداخلية عةاملراج وظيفة ترفع •

• L
ّ
 . فxwا ا
qاصة بالعامل�ن وا
	وافز املSافآت وتحديد الداخلية املراجعة وظيفة أداء تقييم املراجعة 
:نة تتو�

  

 اإلل|�ام إدارة   .٣

Lام  تتو��Eامإ مراقبة يةؤولمسئ إدارة اإلل�Eسسة عن ادرةالص والتعليمات واللوائح األنظمة بجميع الشركة ل  ا
:$ات أو املؤ

 . بالشركة النظامي اإلل�Eام مستوى  لتحس�ن الالزمة اإلجراءات واتخاذ العالقة ذات األخرى  الرقابية

  

طلبات بأي اإلخالل دون    : يM) ما ا
	صر ال املثال سjيل عLM اإلل�Eام إدارة  واجبات yشمل أخرى، إشرافية أو رقابية مت

طورات مراقبة • طوات خاذ¯تو  والتعليمات واللوائح األنظمة صدور و  الرقابية الت q
 .�xا الالزمة لإلل�Eام ا

طر وتحليل بالشركة النظامي اإلل�Eام من التحقق •  .باإلل�Eام املتعلقة ا;qا
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سات وتحديث وتنفيذ وضع •  . �xا الشركة وyعرYف موظفي النظامي، باإلل�Eام املتعلقة والضوابط واإلجراءات السيا

 اإلل�Eام املثال سjيل املوضوعات عLM تلك وyشمل النظامي، باإلل�Eام املتعلقة املوضوعات () ركةالش موظفي تدرYب •

طلبات ومSافحة االحتيال، اإلرtاب، وتموYل األموال غسل ومSافحة واللوائح، باألنظمة  واإلشرافية الرقابية واملت

 .العالقة ذات األخرى 

 وموظفي جميع وحدات �Eامإل من والتحقق منتظمة بصفة الشركة )( اإلل�Eام مراقبة نظام وفعالية كفاية تقييم •

 .العالقة ذات والتعليمات واللوائح باألنظمة الشركة

طة موظفي̄و  معا
:¨xا عLM والعمل وا;qالفات اإلل�Eام عدم حاالت وجود من للتحقق سبل إيجاد •  الشركة حا

 .العالقة تذا الداخلية واإلجراءات واللوائح األنظمة بموجب بواجبا�xم

طالبات التعوYضات مراجعة • طبق ال ال�� وامل طالبات لدفع الفنية املعاي�> علxwا تن  'شأx²ا تقارYر ورفع بصفة دورYة امل

Lنة إ�:
 .املراجعة 

طورات يتعلق فيما املراجعة لb:نة التقارYر رفع •  .اإلل�Eام بمراقبة املتعلقة األعمال أداء () بالت

سسة عةاملراج لb:نة التقارYر رفع •  حيث النظامي، تتعلق باإلل�Eام جوtرYة أمور  أو مخالفات أّي  'شأن النقد، وملؤ

L
ّ
 . فxwا بالعامل�ن ا
qاصة املSافآت وا
	وافز وتحديد اإلل�Eام مراقبة وظيفة أداء تقييم املراجعة 
:نة تتو�

سسة مع وفعالة مباشر عالقة عLM ا
	فاظ • طلxÌا تواملس{ندا باملعلومات وتزوYدtا النقد مؤ  .ال�� ت

 وا;qالفات االش{باه عن حاالت التبليغ عLM الشركة موظفي ل{r:يع منظمة آلية وضع اإلل�Eامإدارة  عLM يجب •

 الذين املوظف�ن tوYات عن اإلفصاح دون  ، ) غ�> األخالقية أو النظامية غ�> السلوكيات عن اإلبالغ آلية ( ا;	تملة

سةtناك  يSون  أن وYجب غ،باإلبال  يقومون   بAية ا
	االت tذه مثل عن باإلبالغ يقومون  الذين املوظف�ن 
	ماية سيا

سة اإلل�Eام إدارة  أن تقوم يجب كما حسنة  'عناية وترفع اإلبالغ اآللية tذه خالل من بالغات من إلxwا يرد ما بدرا

س¨xا ونتائج ع¿xا تبلغ ال�� ا
	االت حول  تقارYر سسة املراجعة لb:نة درا  . النقد ومؤ

سب بيج • طبيعة مع وخ°>ا�xم معرف¨xم ومستوى  اإلل�Eام إدارة  () العامل�ن عدد ي{نا  أعمال yعقيد ومدى ã:م و

 لديھ يSون  واحد �qص عن اإلل�Eام وظيفة مراقبة () العامل�ن عدد يقل أال يجب األحوال، جميع ()و  الشركة

 <°q
 اإلل�Eام مراقبة وظيفة ترفع حيث العالقة، ذات واللوائح والتعليمات باألنظمة الSافية واملعرفة املالئمة ةا

 . املراجعة لb:نة مباشر تقارYرtا

• LMام دارة إل  الالزمة املوارد جميع توف�> الشركة ع�Eا ألداء اإللtبفعالية دور . 

طة جميع عن مستقلة اإلل�Eام إدارة تSون  أن يجب •  . للشركة ال{شغيلية األش

طالع محدود وغ�> �املة حياتصال  اإلل�Eام إدارة لدى يSون  أن يجب •  بما بأعمال$ا، عالقة ذات أي معلومات عLM لإل

طة املس{ندات عLM االطالع ذلك ()  . الشركة () املوظف�ن جميع مع () التواصل وا
	ق واألش

  

  املستقل أو لؤو املس كتواري اإل: ا
`امسة عشرةاملادة 
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سسة التنفيذية الالئحة من العشرون ةاملاد () علxwا صوصاملن والواجبات بامل$ام لؤو املس كتواري اإل ا
qب�> يقوم  النقد ملؤ

طلبات مع يتوافق و-ما سسة عن الصادرة التأم�ن ةعاد̄و  التأم�ن لشر�ات اإلكتوارYة لألعمال التنظيمية الالئحة مت  ،املؤ

 : اآلتية الشروط املستقل أو املسئول  اإلكتواري  () تتوافر أن Yجبو 

  . �xا معE>ف إكتوارYة منظمة من الزمالة درجة عLM الحاص يSون  أن ) أ      

 فروع للشركة () مستقال أو مسؤوال كتوارYاإ للعمل تؤtلة الزمالة درجة عLM حصول  'عد �افية بخ°>ة يتمتع أن ) ب     

س$ا ال�� التأم�ن  .الشركة تمار

 يتمتع إكتوارYة منظمة من وقت أي () عضوYتھ اءإلغ أو إيقافة جرى  أو تأديjية إجراءات أي ضده صدر قد يSون  أال ) ج     

 . رقابية ج$ھ أي من إكتوارYة خدمات تقديم لھ _سمح الذي الE>خيص أل¬) أو 'عضوx¨Yا

سھ ش$رأ أو األمانھ أو بالشرف مخلة جنحة أو بجناية أدين قد يSون  أال ) د      .اعتباره دّ رُ   قد يSون  أن دون  إفال

  

ط س{يفاءإل و   تقديم الشركة عLM اإلكتوارYة لألعمال التنظيمية الالئحة من الرا'عة والعشرون املادة () ةالوارد اتلباملت

سسة اآلتية املس{ندات  : للمؤ

ستمرارYة تثjت ُمعتمدة ش$ادة ) أ      . ل$ا ةالتا'ع اإلكتوارYة املنظمة () اإلكتواري  عضوYة ا

 . املستقل أو لؤو املس اإلكتواري  بدور  للقيام ري اإلكتوا لدى الالزمة ا
q°>ة تو�� مفصلة ذاتية س�>ة )ب   

 . العملية q°>اتا
و  ؤtالتامل من مصدقة صورة ) ج   

  . اإلكتوارYة لألعمال التنظيمية بالالئحة ا
qاص املالءمة معاي�> جننمو  yعبئة ) د   

  

سال املستقل واإلكتواري  املسئول  اإلكتواري  عLMو  دارة الشركة إدارة إ�L عامة بصفة ةر مباش اإلكتوارYة التقارYر إر  اإلل�Eام ̄و

 : اآلتية ا
	االت ()

طر tناك �ان إذا ) أ     . الشركة عLM تؤثر مستقبلية أو وشيكة مخا

 أو أخرى  لوائح أي أو التنفيذية الئحتة أو التعاوي التأم�ن شر�ات مراقبة نظام أحSام خالفت الشركة أن ثjت إذا ) ب   

سس عن صادرة يماتلyع  . ةاملؤ

  

  yع�ن أن الشركة عLMو 
ً
 إ خب�>ا

ً
 عLM ا
	صول  'عد كتواري إ خب�> بخدمات yستع�ن أن أو مشارك، درجة عLM حاصال كتوارYا

سسة، من كتابية موافقة  : اآلتية امل$ام يؤدي املؤ

طلو-ة والبيانات املعلومات عLM ا
	صول  •  . السابق كتواري اإل من امل

 . للشركة املا�) املركز مراجعة •

 .املستقبلية �Eاما�xاإل yسديد عLM الشركة مقدرة تقوYم •

 . حتفاظاإل  سب تحديد •



  

     

 

 32  

ا
	وكمةالئحة   

 الصقر للتأم�ن التعاوي

 . للشركة التأميAية املنتجات yسع�> •

 . للشركة الفنية ا;qصصات واعتماد تحديد •

سة عLM اإلطالع • س{ثمارYة السيا بداء للشركة اال  . علxwا توصياتھ ̄و

 .أخرى  كتوارYةإ توصيات أي •

  

س{شارات من للشركة يقدمھ عما م$نية مسؤولية المسؤو  كتواري اإل ا
qب�> _عت°>  بناء االكتواري، عLM ا
qب�>،و خدمات أو ا

LMي الشركة إلدارة يقدم أن الشركة، طلب عyاآل : 

 . للشركة واملستقبM) ا
	ا�) املا�) الوضع عن ال³	يحة كتوارYةاإل والبيانات املعلومات •

•  
ً
  تقرYرا

ً
  ستون  أقصاه موعد () ةللشرك الفنية ا;qصصات كفاية عن سنوYا

ً
 . املالية x²اية السنة تارYخ من يوما

•  
ً
  تقرYرا

ً
  ستون  أقصاه موعد () للشركة التأميAية املنتجات yسع�> عن سنوYا

ً
 . املالية x²اية السنة تارYخ من يوما

•  
ً

س{ثمار لعائد تحليال  . للشركة اال

•  
ً
طور  تحليال  . التأميAية ا;	افظ لت

•  
ً
 . للمصارYف تحليال

 . ا
qصوم مع األصول  افقتو  مدى •

طورات • سة () والسلبية اإليجابية الت  . االكتتاب سيا

طلع ال�� املس{ندات أحد كتواري اإل ا
qب�> تقرYر يSون  • سب علxwا ي  عند مالحظة وخاصة ا
qارÒ) القانوي ا;	ا

طر أي سسة تزوYد يتم كما للشركة، مستقبلية أو حالية مخا  . حينھ () التقرYر tذا من بq´Aة املؤ

• LMب�> عq
طر أي مالحظة عند كتواري اإل ا   بذلك يقدم أن للشركة مستقبلية أو حالية مخا
ً
 ;:لس عاجال تقرYرا

  الشركة إدارة
ً
بداء التقرYر مراجعة اإلدارة مجلس وعLM ،مباشرة سسة عليھ مرئياتھ ̄و  خالل �xا وموافاة املؤ

  عشر خمسة
ً
 . للتقرYر ستالم$مإ من يوما

  

 الشركة JK العليا اإلدارة: شرةالسادسة عاملادة 

L
ّ
طات عLM اإلشراف ليةؤو مس العليا اإلدارة تتو� طلبات بأي اإلخالل دون ، و  اليومية الشركة شا  إشرافية أو رقابية مت

سسة النقد املسبقة ألي وظيفة () االدارة العليا ألي مر�� قد عزل من أخرى، مع ا
	رص عLM ا
	صول عLM موافقة مؤ

سبق لھ العمل �xا  منصبھ مسبقا او   صفيت اعمال الشركة ال�� 

  : يM) ما ا
	صر ال املثال سjيل عLM العليا اإلدارة واجبات yشمل و

طط تنفيذ • q
سE>اتيجية ا  .للشركة اإل

طة ةإدار  •  .للشركة اليومية األش
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طر وقياس لتحديد اإلجراءات وضع •  . ومراقب¨xا م¿xا وا
	د ا;qا

سات وضع •  .الداخلية الرقابة نظام وفعالية كفاءة لضمان ةالالزم واإلجراءات السيا

 .ا
	سابات ومراجعة املس{ندات حفظ •

 .التنفيذية الb:نة طرYق عن لھ التقارYر ورفع اإلدارة مجلس توجxwات وفق العمل •

طلبات �افة س{يفاءإ ضمان •  .ممكن حد بأقVWé واإلشرافية الرقابية املت

 وص العليا اإلدارة () منصب لSّل  يSون  أن يجب •
ً
  فا

ً
  وظيفيا

ً
  موثقا

ً
 واملواصفات لياتؤو واملس األدوار يحدد ومفصال

طوط واملؤtالت  . الصالحيات وحدود والصالحيات األخرى  الداخلية ا
:$ات مع التفاعل وآلية التقارYر رفع وخ

طلو-ة وا
q°>ة واملعرفة الالزمة بامل$ارات العليا اإلدارة أعضاء يتمّتع أن يجب • ط دارةإ لضمان امل ، الشركة ةأش

طرYقة سسة تزوYد وYجب فّعالة ب طلب عند العليا اإلدارة أعضاء ومؤtّالت ةكفاء حول  بمعلومات املؤ  . ال

 . األقل عLM اجتماع للمجلس �ل خالل أدا·xا حول  شامل 'عرض اإلدارة مجلس تزوYد العليا اإلدارة عLM يجب •

سسة تزوYد يجب  •  ھعلي تتم وأي yعديالت الشركة إدارة مجلس من اعتماده 'عد التنظي�¹ ال$يSل من بq´Aة املؤ

 .التعديل أو ال$يSل اعتماد تارYج من عمل يوم 21 خالل الحقا

 عدم باتإث الشركة سعودي فعLM غ�> yعي�ن إ�L ا
	اجة حال و() للسعودي�ن العليا اإلدارة وظائف () األولوYة تSون  •

طلو-ة. الوظيفة لشغل املؤtل السعودي توافر  امل

  

  :املالئمةسياسة ة السا[عة عشرة: املاد

وكذلك أولئك الذين _شغلون مناصب إدارYة عليا وYؤدون مجلس االدارة ن الضروري أن يSون األفراد الذين يديرون م

سب�ن للقيام بذلك. وUشمل ذلك ضمان أن تSون مؤtال�xم امل$نية  ومعارف$م وخ°>ا�xم �افية وظائف رئ�سية ، الئق�ن ومنا

طيبة ونزاtة وقد خضعوا 
:ميع التدرYب  سبة لتمك�ن اإلدارة السليمة وا
	كيمة ، وأx²م يتمتعون 'سمعة  الالزم لضمان ومنا

 .تمك¿xم من أداء دورtم بفعالية

س¨xا والنماذج ا
qاصة بتقييم األعضاء ا
:دد املSافآت والE>شيحات  ةمع 
:نبالتعاون لذلك  ;:لس االدارة ووفقا لسيا

  L:مراعاة التدقيق عM الرقابية معيقع االختيار عLM املر�	�ن وفقا للضوابط الداخلية واالنظمة واالدارة العليا ، 

 

 السمعالصدق وال�Æاtة و  •

  الكفاءة والقدرة  •
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 السالمة املالية •

 واشمةل () اختيار املر�	�نالتنوع  •

طاع التالعلم  •  أم�ن بضوابط والقوان�ن املرعية للعمل () ق

سب .ا
	صول  • سسة النقد 'êë ملء نموذج املالئمة املنا  عLM املوافقة املسبقة للمر�� من قبل مؤ

سمية ، يتم االحتفاظ 'شركة رائدة لفرز ما قبل التوظيف  'عد إجراء مقابلة ناì	ة ، كجزء من عملية التوظيف الر

ل تا'عة ألطراف ثالثة إلجراء اختبارات خلفية م$نية عLM املر�	�ن. تتضمن عمليات التحقق tذه التحقق من التفاصي

سjيل املثال ال   LMم$ور ، بما () ذلك ، ع:bا من املعلومات ذات الصلة املتاحة لt<املقدمة أثناء عملية التوظيف وغ�

 ا
	صر ، ا;:االت التالية:

 التحقق من العنوان  •

 تارYخ التوظيف •

 التارYخ األ�ادي�¹ •

 املؤtالت امل$نية •

 البيانات املالية العامة •

 املراجع الqrصية •

 السابقة للمر��اإلدارات ا •

 ال�� صدرت بحقھ  اإلجراءات املدنية / التأديjية الضارة •

 خرق املعاي�> التنظيمية أو امل$نية / إلغاء الE>اخيص وال{´:يل •

ستقالة املث�>ة لb:د • ستقالة / اال  لالفصل / اال
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طون آخر  سيSون  ٥يتم أخذ املراجع من أ�	اب العمل السابق�ن الذين _غ سنوات عLM األقل من تارYخ التوظيف والذي 

س{نظر  سب�ن () البداية و�شSل مستمر ،  سلوك العمل السابق. عند تحديد ما إذا �ان األفراد الئق�ن ومنا  LMنة مؤشرا ع:bال

ستوفوا قو  سلوكأيًضا فيما إذا �ان األفراد قد ا   . ي اعد ومعاي�> 

Lس�¹ إ� املوارد الjشرYة ، مع تحديد أي اختالفات ومناقش¨xا ب�ن مدير  االدارة ا;qتصة / مجلس االدارة  تم تقديم تقرYر ر

 .املر��شSل دائم () ملف  بتقرYر عن املقابلة و�افة املس{ندات حتفظ ي .املSلف بنفس الوظيفةأو )واملدير التنفيذي 

طبق tذا عLM أي موظف كجزء من عملي ة املقابلة ، يتم إجراء تحقيق فيما إذا �ان الفرد قادًرا عLM أداء دوره املقE>ح. ين

س{شمل tذه التحقيقات تقييم  محتمل ، ولكن بالAسبة ألولئك الذين _ستخدمون الوظائف ا
qاضعة للرقابة املقE>حة ، 

طلبات  اإلضافية ل$ذه األدوار. ( نموذج املالئمة ) القدرة عLM الوفاء باملت

طط لھ) أنھ قادر  q;ب عليھ أو اYسواء تم التدر طلب من املر�� أن يو�� من خالل ا
q°>ة والتدرYب ذي الصلة ( أو كفء سُي

طلبات ذات الصلة  س�شمل ذلك أيًضا تقييًما ملا إذا �ان املر�� يفي باملت وYتم صياغة  عLM القيام بالدور (األدوار) املعنية. و


  qاص بSل وظيفة اضافة ا�L كت�ب او املواد التدرjYية املقE>حة للمنصب .الوصف الوظيفي ا

سنوYة  طوال فE>ة التوظيف من خالل عملية تقييم  تحديد األtداف ، �xدف إ�L مراجعة األداء و تتم مراجعة الكفاءة والقدرة 

طلب من وظيفة اإلدارة العليا للتأم�ن وأ�	اب الوظائف الرئ�سية إكمال نموذج  للفE>ة املقبلة ، سنوYًا فيما  املالئمةسُي

ستمرار اللياقة البدنية وصالحيا�xم   .يتعلق با

س�> العمل tناك العديد من الظروف ال�� يمكن أن تAشأ وال��  و  أنھ قد تؤثر عLM قدرة الفرد عLM أداء الواجبات خالل 

سلوك وأخالقيات معتمدة من مجلس  طلو-ة لدوره 'شSل فعال. وفًقا لذلك ، توجد قواعد  طلب من  الشركةامل ، وال�� ُي

طاًرا لتمك�ن  الشركةجميع املوظف�ن االل�Eام �xا ، وال�� تحدد توقعات  وا
	د األدى من معاي�> السلوك املقبولة وتضع إ

طرYقة فعالة. يتضمن ذلك إعالًنا  الشركة وموظفxwا من العمل بفعالية إدارة أي تضارب () املصا
� يتحدى tذه القدرة ب

سمًيا عن املصا
� من قبل �ل مدير وغ�>ه من األ�qاص املعتمدين.  سنوYًا ر

مزYد من التدقيق من خالل مراجعات الذين _شغلون مناصب مجلس اإلدارة والb:نة التنفيذية ، يتم توف�>  لألفرادبالAسبة 

 LMون�ن عSا املx·ان وأعضا:bذه العملية بتقييم أداء ا;:لس والt ة ومراجعات الكفاءة. تقومYنة السنو:bمجلس اإلدارة وال

  مستوى مفصل. 
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طلو-ة  املالئمة  عاي�>مانتفاء صفة احد عند  :نة الE>شيحات رفع توصي¨xا ا�L ا
:$ة مع�ن يSون لbلتقلده ملنصب  للفردامل

سة ا
	الة املقدمة  قش مع مدير املوارد الjشرYة وا;:لس وفقا للمنصب الذي يتقلده الفرد وYتم التنا املSاتب القانونية لدرا

س{يفائھ للشروط وSYون لھ حق الرد  يوما ()  ١٥خالل عن �ل منصب ، يتم التناقش مع الفرد بخصوص ما قدم من عدم ا

سب () شان الفرد 'عد ال{شاور مع ا
:$ات املذ�ورة ووفقا للقوان�ن عكس ما تم تقرYره وUعود اتخاذ القرار حال اثباتھ ل املنا

  عر-ية السعودية و قانون العمل السعودي .املعمول �xا () املمSلة ال

  

 األنظمة واللوائح الداخلية وا
`ارجية ذات العالقة: رعش الثامنةة ملادا

 .والئحتھ التنفيذية نظام الشر�ات .١

 الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة عن tيئة السوق املالية.  .٢

سسة النقد العر�ي السعودي. .٣  الئحة حوكمة شر�ات التأم�ن الصادرة عن مؤ

سات الداخلية لشر  .٤ سات واإلجراءات واملمار  كة الصقر للتأم�ن التعاوي.السيا

  

  مراجعة الالئحة : عشر التاسعةة املاد

سنوي  لضمان توافق$ا مع ا
:$ات الرقابية وال{شرUعية تقوم   الشركة بمراجعة الالئحة 'شSل 

  


