دﻟﻴﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ

دﻟﯿﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ
اﺳﻢ اﳌﺴتﻨﺪ

دﻟﻴﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت

 ٧٦ﺻﻔﺤﺎت

اﳌﺮﻓﻘﺎت

ﻗﺮار ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻹﺻﺪار

اﻟﺮا�ﻊ

اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

أﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ا�جﻠﺲ �� ا�جهﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ وأن ﺗﻮ��ي إ�� ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠ��ﺎ و ﻋﺮﺿهﺎ ﻋ�� ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

أﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ا�جﻠﺲ �� ا�جهﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ وإﺟﺮاء أي �ﻌﺪﻳﻼت وﺗﺤﺪﻳﺜﺎت ﻟ�ﻲ �ﻌﻜﺲ أي
�ﻐﻴ�� �� اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ

ﺻﺎدرة ﻋﻦ

أﻣ�ن ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

إﻋﺘﻤﺎد ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻹﺻﺪار

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﳌﻮاﻓﻘﺎت

اﻟﺘﺎرﯾﺦ

اﻟﺘﺎرﯾﺦ

اﻷول

٢٠١٦ -١٠ - ١٧م

ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

٢٠١٨ - ٨ - ٦م

اﻟﺜﺎ�ﻲ

٢٠١٧ - ٥ - ٧م

اﻋﺘﻤﺎد ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

٢٠١٩ - ٨ - ١م

اﻟﺜﺎﻟﺚ

٢٠١٧ - ١٢ - ٣٠م

اﻟﺮا�ﻊ

٢٠١٩ - ٨ - ١م

دﻟﯿﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت
ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺴﻢ

اﻟﻘﺴﻢ
ﻣﻘﺪﻣﺔ �� ا�حﻮﻛﻤﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

ﺗﻤهﻴﺪ
أهﺪاف إﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻻﻃﻼع ﻋ�� دﻟﻴﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ و�ﻌﺪﻳﻠﮫ واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﮫ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻷه�� ﻟﻠﺘ�ﺎﻓﻞ
 ٢ـ  ١دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ �جﻠﺲ اﻹدارة
 ٢ـ  ٢واﺟﺒﺎت أﻋﻀﺎء ا�جﻠﺲ
 ٢ـ  ٣اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت
 ٢ـ  ٤اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎ�ﻲ

 ٢ـ  ٥ﻋﻼﻗﺔ ا�جﻠﺲ ﻣﻊ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ و اﳌﺴتﺸﺎر�ﻦ اﳌﺴﺘﻘﻠ�ن
 ٦ - ٢اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ واﻟﺴﺮ�ﺔ
 ٧ - ٢ﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎ�ح
 ٨ - ٢اﻟﺘﻘﺮ�ﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
 ٩ - ٢رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
 ١٠ - ٢أﻣ�ن ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
�جﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
 ٣ـ  ١دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻟ�جﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ

 ٣ـ  ٢دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
 ٣ـ  ٣دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ �جﻨﺔ اﻟﺮﺷﻴﺤﺎت واﳌ�ﺎﻓﺂت
 ٣ـ  ٤دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ �جﻨﺔ اﻻﺳتﺜﻤﺎر
 ٥ - ٣دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ �جﻨﺔ ا�خﺎﻃﺮ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮا�ﻊ

اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ
 ٤-١اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
 ١ - ٥ﻣهﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﻘﺴﻢ ا�خﺎﻣﺲ

 ٢ - ٥ﻣهﻤﺔ اﻻﻟ��ام
 ٣ - ٥ﻣهﻤﺔ إدارة ا�خﺎﻃﺮ

دﻟﯿﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻷﻛﺘﻮاري اﳌﻌ�ن
 ١ - ٦اﻷﻛﺘﻮاري اﳌﻌ�ن
 ٢ - ٦ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴ�ن وإﺟﺮاءاﺗﮫ
 ٣ - ٦أﺣ�ﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس

 ٤ - ٦اﳌهﺎم واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت
 ٥ - ٦اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ
 ٦ - ٦اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 ٧ - ٦ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﺮاء
 ٨ - ٦اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 ١ - ٧اﻟﻐﺮض

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎ�ﻊ

 ٢ - ٧أﺣ�ﺎم ﻋﺎﻣﺔ
 ٣ - ٧اﻟﺴﻠﻄﺔ
 ٤ - ٧ا�حﻘﻮق
 ٥ - ٧ﺗﻮزيﻌﺎت اﻷر�ﺎح
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ

 ١ - ٨ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﳌ�ي
 ٢ - ٨ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺎه�ي اﻷﻗﻠﻴﺔ
اﳌ�حﻖ رﻗﻢ  : ١اﺳﺘبﻴﺎن اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮ�ح�ن اﳌﺘﻘﺪﻣ�ن ﻟﻌﻀﻮ�ﺔ ا�جﻠﺲ

اﳌﻼﺣﻖ

اﳌ�حﻖ رﻗﻢ  : ٢ﺑﻴﺎن ﻋﺪم ﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎ�ح
اﳌ�حﻖ رﻗﻢ  : ٣اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬا�ﻲ �جﻠﺲ اﻹدارة
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التعريفات
اجتماع الجمعية العامة  :االجتماع السنوي للجمعية العامة
املجلس  :مجلس اإلدارة
الهيئة  :هيئة السوق املالية
االجتماع غير العادي  :االجتماع للجمعية العامة غير العادية
املعايير الدولية  :املعايير الدولية للتقارير املالية
اململكة  :اململكة العربية السعودية
الوزارة  :وزارة التجارة
ساما  :البنك املركزي السعودي
الشركة  :شركة األهلي للتكافل
الدليل  :دليل حوكمة الشركة الخاص بشركة األهلي للتكافل

القسم  : 1مقدمة في الحوكمة
1-1

تمهيد

إن حوكمة الشركة هي مجموع العالقات بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها ولجانها ومساهميها والجهات الرقابية واملعنيين
اآلخرين .يتمثل الهدف األساس ي من مبدأ حوكمة الشركة في إيجاد والحفاظ على قيمة متزايدة لصالح حملة األسهم .ولتحقيق
هذا الهدف باإلضافة إلى األمور األخرى ،فإنه من الضروري أن يتم تحديد بوضوح مبادئ اإلشراف املالئم واإلدارة الجيدة.
وتعتقد الشركة أنه من املهم أن يتم توضيح مبادئ الحوكمة هذه لجميع حملة األسهم لحماية حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في
عملية حوكمة الشركة.
1-2

أهداف إطار حوكمة الشركة

يتمثل هدف إطار حوكمة الشركة في تعزيز الشركة كمنشأة قوية ومجدية ومنافسة من خالل إيجاد بيئة رقابة قوية وثقافة
إدارة مخاطر متكاملة متفقة بالكامل مع مبادئ أحكام الشريعة اإلسالمية.
تركز حوكمة الشركة على سلوك وعالقات بين مجلس اإلدارة ومساهمي الشركة .وتم تصميمها بهدف :
تفعيل دور املساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم.
بيان اختصاصات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية ومسؤوليتها.
تفعيل دور مجلس اإلدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آلية اتخاذ القرار في الشركة.
تعزيز سمعة ومكانة الشركة لدى الجمهور من خالل زيادة الشفافية واملحاسبة.
السماح للشركة ببيان إبراء الذمة من املسئولية القانونية ومسئولية املساهمين وااللتزامات األخالقية.
توفير آلية لقياس إمكانية املساءلة.
املساعدة في كشف الغش والتضليل والسلوك غير األخالقي ومنع حدوثها.
إيجاد توجه استراتيجي واملوافقة على استراتيجيات الشركة.
مراقبة أداء اإلدارة.
مراقبة األداء املالي.
ضمان وجود سياسات وإجراءات آليات محددة بوضوح فيما يتعلق بإدارة املخاطر والرقابة الداخلية.
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1-3

اإلطالع على دليل حوكمة الشركة وتعديله واملوافقة عليه :
تمت صياغة هذا الدليل وفقا لقوانين وأنظمة اململكة العربية السعودية ،بما في ذلك لوائح حوكمة الشركات ولوائح
حوكمة شركات التأمين والئحة لجان املراجعة في شركات التأمين و  /إعادة التأمين ونظام الشركات الجديد.
يجب اعتماد هذا الدليل من قبل مجلس اإلدارة وعرضه على الجمعية العامة للمساهمين لدراسته وإقراره .ويقوم أمين
سر مجلس اإلدارة باالحتفاظ بهذا الدليل.
يتوجب على الشركة أن تقدم الدليل إلى البنك املركزي السعودي خالل واحد وعشرين (  ) 21يوم عمل من تاريخ الحصول
على موافقة الجمعية العامة للمساهمين.
يتعين على مجلس اإلدارة مراجعة الدليل مرة واحدة على األقل كل سنة إلدخال التعديالت والتحديثات الالزمة وفق ما
يراه مجلس اإلدارة.
يجب أن توجه جميع التعديالت في هذا دليل من خالل أمين سر مجلس الشركة إلى املجلس إلقرارها .يجب أن يقدم
املجلس أي تعديالت إلى البنك املركزي السعودي في غضون واحد وعشرين (  ) 21يوم عمل من املوافقة على أي تعديالت.
ً
يقرأ هذا الدليل جنبا إلى جنب مع النظام األساس ي وقوانين وأنظمة اململكة العربية السعودية .وفي حالة أي تعارض بين
الدليل و النظام األساس ي للشركة و  /أو أي قوانين وأنظمة معمول بها ،يكون لألخيرة األولوية على الدليل .أي تعارض في
أي من األحكام تتم مالحظته في الدليل مع أي وثائق حالية أو مستقبلية للشركة ،إن وجد ،يجب أن يحال إلى أمين سر
مجلس اإلدارة لتقديم التوضيح الالزم.
يتم توفير الدليل على املوقع االلكتروني للشركة للرجوع إليه واالسترشاد به.

القسم  : 2مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل
 2ـ  1دليل عمل ملجلس اإلدارة
 1 - 1 - 2الغرض
تقع على عاتق مجلس اإلدارة مسئولية أساسية لتعزيز نجاح الشركة على املدى القصير والبعيد بما يتفق مع مسئولية
املجلس تجاه املساهمين في الشركة واملشتركين في التأمين ( حملة الوثائق ) والحكومة والجهات الرقابية واملوظفين والجهات
املعنية األخرى.
ً
ً
يعد املجلس هيئة حاكمة تعمل بكامل صالحياتها .وإن دوره ائتماني ويتضمن عددا كبيرا من املهام واملسئوليات بما في
ذلك التخطيط االستراتيجي وإدارة املخاطر واإلشراف اإلداري وتنفيذ ضوابط الرقابة الداخلية وأخالقيات وقيم الشركة
وغيرها.
كما أن املجلس مناط به مسئولية اإلشراف على كيفية إجراء أعمال الشركة واإلشراف على اإلدارة التي هي مسئولة عن
األعمال اليومية للشركة .وفي إشرافه على إجراء األعمال فإن املجلس ،من خالل الرئيس التنفيذي ،عليه وضع املعايير
واإلجراءات السلوكية للقيام بأعمال للشركة.
 2 - 1 - 2أحكام عامة
ينظم دليل عمل ملجلس اإلدارة ( " دليل عمل للمجلس") :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

صالحيات املجلس.
حقوق وواجبات ومسئوليات املجلس وأعضائه.
تكوين املجلس.
مدة عضوية أعضاء املجلس ( ويشار إليهم فيما يلي بأعضاء مجلس اإلدارة ).
إجراءات انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ،بما في ذلك ترشيحهم.
إجراءات عمل املجلس وعالقته بالهيئات الحاكمة األخرى في الشركة.
هيكل املجلس بما في ذلك اللجان.
مسئولية عضو مجلس اإلدارة.
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 .9املكافآت
إجراءات عزل أعضاء املجلس قبل انتهاء مدة عضويتهم.
ً
على املجلس العمل وفقا للقانون والنظام األساس للمجلس وغيرها من األنظمة واللوائح الداخلية للشركة.
 3 - 1 - 2أهداف املجلس
إن املجلس يعمل كأمين للشركة ولديه الصالحية النظامية وااللتزام إلدارة شئون الشركة وأعمالها.

ً
مع أن الهدف األساس ي للمجلس هو العمل بما يخدم مصلحة الشركة على أفضل وجه إال أن املجلس مسئول أيضا عن

ضمان االنسجام بين توقعات املساهمين وخطط الشركة وأداء اإلدارة.
من األهمية بمكان مالحظة أن قيام املجلس بتفويض إحدى اللجان باملسئولية ال يعفي املجلس من املسئولية الكاملة عن
عمل اللجنة أو قراراتها.
 4 - 1 - 2تكوين املجلس
يجب أن يتكون املجلس من خمسة (  ) 5أعضاء على األقل وما ال يزيد عن أحد عشرة (  ) 11عضوا .يحدد نظام الشركة
األساس عدد أعضاء املجلس.
يجب أن يضم مجلس اإلدارة ما ال يقل عن (  ) 2عضوين مستقلين أو أن يكون ثلث األعضاء من املستقلين ،أيهما أكبر.
يجب أن تكون غالبية أعضاء املجلس من أعضاء املجلس غير التنفيذيين.
 5 - 1 - 2مدة العضوية
تقوم الجمعية العامة بتعيين أعضاء املجلس ملدة ال تزيد عن ثالث (  ) 3سنوات .وما لم ينص نظام الشركة على خالف
ذلك فإنه يجوز إعادة تعيين أعضاء املجلس في مناصبهم.
يتولى مجلس اإلدارة املنتخب حديثا املسؤلية مباشرة بعد انتهاء مدة املجلس السابق.
على املجلس املنتهية مدته التوقيع على القوائم املالية للسنة التي تكون قد انتهت لتوها .وهذا يتفق مع مسئوليات أعضاء
املجلس االئتمانية باعتبار املجلس هو املجلس الحاكم لفترة القوائم املالية التي تمت إدارتها تحت إشرافهم.
إذا لم تنعقد الجمعية العامة قبل انتهاء مدة املجلس الحالي ،يظل املجلس الحالي متوليا مهامه إلى حين انعقاد اجتماع
الجمعية العامة النتخاب املجلس الجديد.
 6 - 1 - 2الترشيح
يطلب من كافة املرشحين الذين يتم وضعهم باالعتبار لعضوية املجلس تقديم معلومات أساسية عامة يتم استخدامها
في دراسة ترشحهم للمجلس .يجب تقديم هذه املعلومات إلى املجلس بصيغة استبيان االستقاللية املعد مسبقا املتضمن
في امللحق .1
يجب أن تتسلم الشركة التفاصيل والنموذج املعبأ ألي مرشحين لعضوية املجلس خالل  90يوما تقويميا قبل انتهاء مدة
املجلس الحالي وذلك من أجل إعداد والدعوة إلى وعقد اجتماع الجمعية العامة.
يجب تنفيذ اقتراح الترشيح خطيا ويجب أن يتضمن :
 .1االسم األخير واألول واألوسط لكل مرشح مقترح ،وتاريخ ميالده.
 .2اسم الهيئة التي يتم ترشيح املرشحين لها ( املجلس ).
 .3اسم ( أسماء ) املساهم ( املساهمين ) مقدم  /مقدمي االقتراح.
 .4عدد وأنواع وفئات األسهم التي يحملها املساهم ( املساهمين ) مقدم  /مقدمي االقتراح.
 .5املستوى التعليمي ،بما في ذلك التعليم املنهي ( اسم املؤسسة التعليمية وتاريخ االستكمال واملؤهل الذي حصل عليه).
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 .6الخبرة املهنية ،بما في ذلك املناصب التي شغلها خالل السنوات العشر األخيرة ،واملناصب اإلدارية التي شغلها املرشح
في الهيئات الحاكمة لهيئات اعتبارية أخرى للسنوات الخمس املاضية.
 .7قائمة الكيانات القانونية التي يساهم فيها املرشح أو لديه مصلحة فيها ،بما في ذلك عدد األسهم أو الوحدات التي
يحملها في رأس املال املدفوع لتلك الكيانات القانونية.
 .8األشخاص الذين يتبعهم املرشح ،وأساس تلك التبعية.
 .9عالقة املرشح باألشخاص التابعين واألطراف النظيرة الرئيسة في الشركة ،وبيان تبعية املرشح للشركة.
 .10كشف بأي إدانات مدنية أو جزائية سابقة وتجريد من األهلية اإلدارية.
 .11تفاصيل التبعية ألعضاء املجلس الحاليين أو املقترحين واملوظفين الحاليين للشركة والشركات التابعة واألطراف ذات
العالقة.
بعد توصيات لجنة الترشيحات واملكافآت ،يتعين على املجلس دراسة العروض املقدمة وتقرير إذا ما كان سيتم إدراج
املرشحين على قائمة املرشحين النتخابهم لعضوية املجلس خالل خمسة أيام من املوعد املحدد الستالم العرض من
املساهمين.
يجب إرسال قرار مجلس إدارة الشركة بقبول أو رفض مرشح على قائمة املرشحين إلى املساهم املرشح له ( املساهمين
املرشحين له ) خالل األيام الثالثة التالية للقرار ذي العالقة .وفي حالة الرفض ،يجب تقديم توضيح واف للرفض إلى
البنك املركزي السعودي.
يتم إدراج املرشحين على قائمة املرشحين باستثناء حيثما :
 .1ال يتقيد املساهم ( املساهمون ) بالحد الزمني املقرر ؛
 .2ال يحمل املساهم ( املساهمون ) العدد الالزم من األسهم التي لها حق التصويت في الشركة ؛
 .3ال يلبي االقتراح املتطلبات.
يكون للمرشح لعضوية املجلس الحق في االنسحاب قبل إدراجه على قائمة املرشحين.
تتطلب الترش ـ ـ ــيحات لعض ـ ـ ــوية مجلس اإلدارة املوافقة املس ـ ـ ــبقة للبنك املركزي الس ـ ـ ــعودي ويجب أن تتم وفقا ملتطلبات
التعيين في املناصب العليا في املؤسسات املالية.
يجب أن يزيد عدد املرشـ ـ ــحين للمجلس املقدمين إلى الجمعية العامة للمسـ ـ ــاهمين عن عدد املناصـ ـ ــب املتوفرة .وفي حال
كان عدد املرشـ ــحين يسـ ــاوي أو يقل عن عدد املناص ــب املتوفرة ،يجوز للمجلس االسـ ــتعانة بخدمات طرف خار ي إليجاد
مرشحين مناسبين.
 7 - 1 - 2االنتخاب
ينتخب األعضاء باستخدام التصويت التراكمي.
وفيما يتعلق باالنتخاب لعضوية املجلس فإنه يجب تزويد املساهمين باملعلومات حول :
 .1املساهم أو مجموعة املساهمين الذين يقترحون ترشيح لذلك املرشح.
 .2سن املرشح ومستواه التعليمي.
 .3الخبرة املهنية بما في ذلك الوظائف التي شغلها املرشح خالل السنوات الخمس السابقة.
 .4الوظيفة التي يشغلها وقت ترشيحه.
 .5طبيعة عالقات املرشح بالشركة.
 .6عضوية املرشح في مجالس إدارات املنشآت األخرى وغيرها من الوظائف التي شغلها املرشح في تلك املنشآت.
 .7الترشيح لعضوية املجلس أو ملراكز في الهيئات الحاكمة للمنشآت األخرى.
 .8عالقات املرشح مع الشركات املنتسبة للشركة.
 .9عالقات املرشح باملقاولين الرئيسيين املتعاقدين مع الشركة.
 .10وضع املرشح أو ظروفه األخرى التي قد تؤثر على قدرته على أدائه ملهامه كعضو مجلس إدارة.
 .11رفض املرشح تقديم املعلومات التي طلبتها الشركة.
ً
وفقا للوائح ذات الصلة ،فإنه ال يجوز للشركة ترشيح عضو ملجلس إدارتها أو لوظيفة عضو مجلس إدارة دون الحصول
على موافقة خطية مسبقة من البنك املركزي السعودي.
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إذا أصبح أعضاء مجلس اإلدارة أقل من العدد املطلوب لتشكيل نصاب نظامي فعلى املجلس الدعوة إلى اجتماع عادي
للجمعية العامة خالل ستين (  ) 60يوما النتخاب عضو مجلس إدارة جديد .وال يحق لألعضاء الباقين اتخاذ أي قرارات
خالف الدعوة النعقاد مثل هذا االجتماع غير العادي للجمعية العامة.
في حال حدوث شاغر في املجلس ،يجوز للمجلس تعيين بديل مؤقت الستكمال املدة املتبقية للمدير السابق ،مع مراعاة
عدم ممانعة البنك املركزي السعودي وتقديم املرشح إلى الجمعية العامة للمساهمين في االجتماع العام السنوي للجمعية
العامة.
ً
ً
ال يجوز لعضو في مجلس إدارة الشركة أن يكون عضوا في مجلس اإلدارة أو عضو لجنة ،أو موظفا في أي شركة تأمين أو
ً
ً
إعادة تأمين أخرى ،أو أي شركة منافسة ،أو أي شركة تزاول عمال مماثال.
ً
وال يجوز لعضو في مجلس اإلدارة أن يكون عضوا في أكثر من خمس مجالس إدارة لشركات مساهمة مدرجة في سوق
األوراق املالية.
يكون للمجلس التنوع الشامل واملناسب فيما يتعلق باملؤهالت واملعرفة والخبرة واملهارات في مختلف مجاالت أعمال الشركة
وعملياتها.
يجب على كل عضو مجلس إدارة أن يملك املستوى املناسب من املؤهالت واملعارف والخبرات واملهارات والحرص على أداء
واجباته ومسؤولياته.
على الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ بدء دورة
مجلس اإلدارة أو من تاريخ تعيينهم – أيهما أقرب – وأي تغيير تطرأ على عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث
التغييرات.
ً
ً
على مجلس اإلدارة أن يجري تقييما سنويا ملدى تحقق استقالل العضو والتأكد من اتخاذ القرارات السليمة التي تساهم
في تحقيق مصالح الشركة.
 8 - 1 - 2التوجيه ودليل مجلس اإلدارة والتعليم املستمر
التوجيه
 .1يتعين على أمين سر املجلس تنظيم جلسة تعريفية رسمية ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد لشرح مهام ومسؤوليات
األعضاء ،وكيفية إدارة املجلس والتزامات حوكمة الشركة واملتطلبات ذات الصلة للبنك املركزي السعودي وهيئة
السوق املالية وغيرها من املتطلبات التنظيمية في اململكة العربية السعودية املطبقة على الشركة.
 .2يجب أن يشمل التوجيه دون االقتصار على :
أ.

هذا الدليل ؛

ب .التعريف برئيس املجلس واألعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة ؛
ت .مهام ومسؤوليات األعضاء ؛
ث .التعريف بالرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذي مع نظرة عامة على مهامهم ومسؤولياتهم ؛
ج .نظرة عامة على هيكل وعمل مجلس اإلدارة بما يشمل املعلومات املالية واإلحصائية والتشغيلية وغيرها
ً
من املواد حسبما قد يعد مناسبا.
دليل عضو ية مجلس اإلدارة
كجزء من التوجيه ،يقوم أمين سر املجلس بتزويد أعضاء مجلس اإلدارة بدليل عضوية مجلس اإلدارة الذي تم
وضعه ملساعدة األعضاء في أداء مسؤولياتهم االئتمانية .يشمل دليل عضوية املجلس املواضيع التالية :
 .1مقدمة
أ.

التكوين القانوني لشركة األهلي للتكافل.

ب .عقد التأسيس.
ت .نظام الشركة األساس.
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ث .اتفاقية الوكالة – شركة األهلي للتكافل و شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين.
 .2املراجع التاريخية لشركة األهلي للتكافل
نبذة تاريخية خطية موجزة عن شركة األهلي للتكافل.

أ.

ب .قائمة أعضاء املجلس السابقين.
ت .الهيكل التنظيمي لشركة األهلي للتكافل.
ث .منتجات تكافل املطروحة من قبل شركة األهلي للتكافل (املنتجات الحالية واملخطط لها)
 .3اإلطار االستراتيجي لشركة األهلي للتكافل
بيان املهمة والرؤية.

أ.

ب .الخطة طويلة األمد.
ت .خطة التشغيل السنوية الحالية.
 .4تقويم االجتماعات
تقويم اجتماعات املجلس.

أ.

ب .تقويم اجتماعات مختلف اللجان.
ت .تقويم املتطلبات التنظيمية.
 .5املراجع
أ.

معلومات االتصال الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة.

ب .معلومات االتصال الخاصة بلجان املجلس.
ت .معلومات االتصال الخاصة باإلدارة العليا.
ث .دليل حوكمة الشركة الخاص بشركة األهلي للتكافل.
ج .هيئة السوق املالية – الئحةحوكمة الشركات في اململكة العربية السعودية.
ح .أنظمة البنك املركزي السعودي.
خ .أنظمة مكافحة غسيل األموال .
د .السياسات الخاصة باإلدارة املالية ،إدارة املوارد البشرية ،وأمن املعلومات.
التعليم والتدريب واملستمر
 .1يتعين على الشركة كذلك تسهيل مشاركة األعضاء في برامج التعليم املستمر ذات الصلة عند طلب ذلك من قبل
أحد األعضاء أو عندما يقرر املجلس كون ذلك التعليم سيشكل فائدة كبيرة ألحد األعضاء.
 .2تعين على كافة األعضاء مواصلة تحديث مهاراتهم ومعارفهم .يجب استخدام تقييمات أداء املجلس والتقييمات
الفردية لألعضاء لتحديد احتياجات التطوير .قد تشتمل جوانب معينة على تغييرات في البيئات القانونية
والتنظيمية واملحاسبية وعلى معلومات الصناعة كذلك ،أي منتجات التأمين  /التكافل.
 9 - 1 - 2إنهاء عضوية املجلس
تنتهي عضوية املجلس في حال :
 .1انتهاء مدة عضوية املجلس
 .2استقالة عضو املجلس
 .3وفاة عضو املجلس
 .4إصابة عضو املجلس باعتالل جسدي أو عقلي على نحو يحد بصورة حادة من قدرته  /قدرتها على أداء
مهامه  /مهامها.
ً
ً
 .5أصبح عضو املجلس مفلسا أو معسرا
 .6إدانة عضو املجلس بجرم مخل باألمانة أو مخالفة قوانين اململكة العربية السعودية أو أي بلد آخر
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 .7عدم وفاء عضو املجلس بالتزاماته  /التزاماتها بصورة تلحق الضرر بالشركة ( يجب في تلك الحالة موافقة
الجمعية العامة على اإلنهاء ).
 .8عدم حضور عضو املجلس لثالثة (  ) 3اجتماعات للمجلس في سنة واحدة دون عذر مشروع ومقبول.
 .9كان عضو املجلس غير قادر على مواصلة أداء دوره استنادا إلى القوانين واألنظمة واجبة التطبيق في
اململكة العربية السعودية.
يجوز للجمعية العامة عزل مجلس اإلدارة قبل انتهاء مدته .وفي حالة عزل املجلس قبل انتهاء مدته فإن األعضاء الجدد
الذين يتم انتخابهم يجب عليهم البقاء في مراكزهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد في الجمعية العامة التالية.
في حالة استقالة أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة فإن مثل هذا العضو املستقيل يظل عرضة للمسئولية بموجب
ً
أنظمة اململكة العربية السعودية .وعلى هذا العضو إبالغ مجلس اإلدارة خطيا عن نيته االستقالة من وظيفته قبل ثالثين
ً
يوما على األقل.
إذا استقال عضو مجلس إدارة خالل السنة فإنه يتم تعويضه على أساس نسبي عن املدة التي أمضاها كعضو في مجلس
ً
اإلدارة ويتم أيضا تعويض العضو الجديد على أساس نسبي عن مدته في عضوية املجلس.
يتوجب على الشركة إبالغ البنك املركزي السعودي عند استقالة أو إنهاء خدمات أحد أعضاء املجلس (بخالف ما يكون
النتهاء مدة عضويته  /عضويتها ) خالل خمسة (  ) 5أيام عمل من تاريخ استقالة ذلك العضو.
عوارض االستقالل
10 – 1 - 2
ً
يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة املستقل قادرا على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية
وحياد ،بما ُيعين مجلس اإلدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة.
ً
ً
على مجلس اإلدارة أن يجري تقييما سنويا ملدى تحقق استقالل العضو والتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروف تؤثر أو
يمكن أن تؤثر فيه.
يتنافى مع االستقالل الالزم توافره في عضو مجلس اإلدارة املستقل – على سبيل املثال ال الحصر– ما يلي:
ً
 .1أن يكون مالكا ملا نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له
صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
ً
 .2أن يكون ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم
شركة أخرى من مجموعتها.
 .3أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
 .4أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
 .5أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجلس إدارتها.
ً
 .6أن يعمل أو كان يعمل موظفا خالل العامين املاضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من
ً
مجموعتها ،كمراجعي الحسابات وكبار ّ
املوردين ،أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل
العامين املاضيين.
 .7أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
.8

أن يتقاض ى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه.

.9

أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
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11 - 1 - 2االجتماعات
يجوز أن توجه الدعوة الجتماع مجلس اإلدارة من قبل رئيس املجلس أو من قبل أي عضوين في املجلس يقدمان طلبات
ً
إلى رئيس املجلس ،أو من قبل أمين سر املجلس بناءا على توجيه من رئيس مجلس اإلدارة.
ً
يجب أن يتم تقديم طلب الشخص لعقد اجتماع ملجلس اإلدارة خطيا إلى أمين سر املجلس .ويتم تحديد تاريخ طلب
ً
الدعوة إلى عقد اجتماع املجلس بناءا على تاريخ استالم الطلب من قبل أمين سر املجلس للطلب.
يجب أن يتضمن الطلب ما يلي :
 .1اسم الشخص طالب االجتماع.
 .2صيغة جدول األعمال.
 .3شكل االجتماع.
على الرئيس أن يقوم خالل عشرة (  ) 10أيام عمل من استالم الطلب بدعوة املجلس إلى االجتماع .وفي حالة رفض
الدعوة إلى االجتماع بشكل ال مبرر له أو عدم قدرة الرئيس على الدعوة إلى اجتماع املجلس فإن أي عضو آخر من أعضاء
مجلس اإلدارة يجوز له الدعوة لعقد هذا االجتماع.
في حالة عدم حضور عضو مجلس اإلدارة ألكثر من  3اجتماعات متتالية ،فإنه يجوز للمجلس أن ينظر في إنهاء عضوية
العضو  ،بما يحقق أفضل مصلحة للشركة.
يجب على األعضاء غير التنفيذيين للمجلس عقد جلسات مغلقة دون حضور اإلدارة العليا مرة سنويا على األقل ،ويمكن
دعوة ممثلين عن أجهزة الرقابة الداخلية.
يجب عقد االجتماع األول ملجلس اإلدارة في موعد أقصاه شهرا واحدا بعد انتخاب املجلس .يجب أن يتضمن جدول
االجتماع األول البنود التالية :
 .1انتخاب الرئيس.
 .2تحديد أولويات عمل الشركة.
 .3تأسيس أو إعادة تثبيت لجان املجلس.
12 - 1 - 2وتيرة انعقاد اجتماعات املجلس
ً
على مجلس اإلدارة أن يعقد اجتماعاته بعدد املرات الذي يعتبره األعضاء ضروريا للوفاء بواجباتهم ومسئولياتهم كأعضاء في
مجلس اإلدارة حسبما تمليه احتياجات العمل .وكحد أدنى على املجلس االجتماع على أساس ربع سنوي في األماكن والتواريخ
التي يحددها املجلس.
13 - 1 - 2إشعارات اجتماعات مجلس اإلدارة
على أمين سر املجلس أن يقوم بتعميم إشعار بانعقاد اجتماع مجلس اإلدارة على جميع أعضاء املجلس قبل عشرة (  ) 10أيام
عمل على األقل من انعقاد اجتماع املجلس .ويجب أن يرفق بإشعار انعقاد اجتماع املجلس جدول أعمال اجتماع مجلس اإلدارة
مع رزمة املعلومات املبينة فيما يلي .وعلى أمين سر املجلس االحتفاظ بسجل لجميع إشعارات  /مراسالت املجلس املرسلة مع
إثبات باإلشعارات  /املراسالت التي تم الحصول على إقرار باستالمها.
14 - 1 - 2تقديم املعلومات إلى مجلس اإلدارة
يجوز أن تتضمن املعلومات التي تقدم إلى مجلس اإلدارة ما يلي على سبيل املثال ال الحصر :
 .1جدول األعمال
 .2محضر آخر اجتماع ملجلس اإلدارة.
 .3الوضع املتعلق باإلجراءات  /الخطوات املتخذة إزاء قرارات املجلس.
 .4محاضر اجتماعات لجنة املراجعة ولجان املجلس األخرى.
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 .5مؤشرات أداء الشركة املالية منها وغير املالية حسبما حددها مجلس اإلدارة وأعدها الرئيس التنفيذي.
 .6املعلومات املتعلقة بتوظيف واستقالة وانتهاء خدمات كبار املوظفين ومكافآتهم.
 .7اإلشعارات الهامة املتعلقة بالعقوبات والجزاءات مع بيان أسبابها.
 .8جميع األمور الهامة املتعلقة بإدارة املخاطر بما في ذلك األمور املالية والتشغيلية وااللتزام باألنظمة.
 .9أي إخالل خطير بالتزامات الشركة املالية تجاه األطراف األخرى أو عدم استرداد الشركة ملستحقاتها.
 .10األمور الهامة املتعلقة باإلجراءات القضائية النهائية أو القضايا املرفوعة أمام املحاكم املتعلقة بأنشطة
الشركة التجارية.
 .11كشف بعينة من مختلف أنشطة املجلس ( املبينة فيما يلي ) مع خطط العمل للموضوعات التي تم
تحديدها.
مسئوليات املجلس تجاه ما يلي : 1

مسئولية الحوكمة

األمر الذي

األمر الذي

مسئولية

( عضو مجلس

تم تحديده

تمت تسويته

اإلدارة

اإلدارة /اللجنة )

( التاريخ )

( التاريخ )

( االسم )

التاريخ املتوقع
لتسوية األمر

املراجعة الداخلية
املراجعة الخارجية
إطار الرقابة الداخلية
االلتزام بإطار حوكمة الشركة
إدارة املخاطر
االلتزام بمكافحة غسل األموال
السلوك األخالقي
االتصال باملساهمين
قياس األداء واملحاسبة
مواطنة الشركة
تقييمات املجلس
قياس األداء
املوافقة على املنتجات امللتزمة
بالشريعة
سياسات واستراتيجيات االستثمار
على أمين سر مجلس اإلدارة التأكد من تزويد جميع أعضاء مجلس اإلدارة بكافة املعلومات الضرورية قبل ما ال يقل عن
عشرة (  ) 10أيام عمل من االجتماع.
 15 - 1 - 2املشاركة
يجب أن يترأس رئيس مجلس اإلدارة ،أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس ،اجتماعات املجلس.
16 - 1 - 2النصاب
ً
ً
ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحا ما لم يحضره على األقل ثلثي  3/ 2أعضاء مجلس اإلدارة إما شخصيا أو عن
ً
طريق وكيل ،شريطة حضور ما ال يقل عن أربعة (  ) 4أعضاء شخصيا.

 1أي مسئوليات أخرى يحددها مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل
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يجوز لعضو املجلس انتداب عضو آخر في املجلس بحضور االجتماع نيابة عنه  /عنها عن طريق تقديم وكالة إلى عضو
املجلس املنتدب .يجب أن يتم تقديم الوكالة إلى أمين سر املجلس في موعد أقصاه بداية اجتماع املجلس .ال يجوز ألي
شخص آخر ال يكون عضو مجلس إدارة حضور اجتماع املجلس نيابة عن أحد أعضاء املجلس.
17 - 1 - 2التصويت
ً
يتم إصدار قرارات املجلس بالتصويت اإليجابي ملا ال يقل عن ثلثي أعضاء املجلس الحاضرين في االجتماع إما شخصيا أو
ً
ً
عن طريق وكيل ،ويكون لكل عضو في املجلس صوتا واحدا.
في حالة تعادل األصوات ،يكون للرئيس الصوت املرجح لكسر التعادل.
18 - 1 - 2جدول أعمال االجتماع
بعد تعميم جدول أعمال االجتماع على جميع أعضاء املجلس ،يكون لألعضاء الحق في إضافة بنود على جدول األعمال
شرط أن يتم إرسال البنود املضافة إلى أمين سر املجلس قبل  6أيام عمل على األقل من اجتماع املجلس وعلى أمين سر
املجلس أن يقوم بجمع مالحظات جميع أعضاء املجلس وإرسال جدول أعمال معدل إلى أعضاء املجلس قبل  5أيام عمل
على األقل من اجتماع املجلس.
عند انعقاد االجتماع على املجلس املوافقة على جدول األعمال وفي حالة اعتراض أي عضو من أعضاء املجلس على جدول
األعمال هذا فإن تفاصيل مثل هذا االعتراض يجب إدراجها في محاضر االجتماع.
يجوز تقديم عروض اإلدارة خالل االجتماعات من قبل الرئيس التنفيذي أو عضو املجلس املسؤول عن املوضوع أو خبير
مختص محدد .وبعد العرض والرد على االستفسارات ،يجوز ملجلس اإلدارة أن يختار مناقشة املوضوع ذي الصلة دون
حضور اإلدارة.
19 - 1 - 2محاضر االجتماعات
يتوجب على أمين سر املجلس إعداد وتوزيع محاضر اجتماع املجلس خالل خمسة عشرة (  ) 15يوم عمل بعد االجتماع.
يجب أن تتضمن محاضر اجتماعات املجلس املعلومات التالية على األقل :
 .1االسم الكامل للشركة وموقعها.
 .2مكان ( عنوان ) وتاريخ ووقت االجتماع.
 .3جدول أعمال االجتماع.
 .4األشخاص الحاضرين في االجتماع والنصاب.
 .5أعضاء املجلس غير الحاضرين ولكن الذين أدلوا بآرائهم الخطية.
 .6املواضيع املطروحة للتصويت ونتائج التصويت على أساس فردي ،بما في ذلك االعتراضات واالمتناع
عن

التصويت ( مع بيان األسباب ،إن وجدت ).

 .7القرارات املتخذة.
 .8مرفق بكافة الوثائق املقدمة خالل اجتماع املجلس.
 .9تحديد الشخص املسؤول ( األشخاص املسؤولين ) عن تنفيذ القرارات املتخذة من قبل املجلس.
يتم تسجيل محاضر اجتماعات املجلس وتوقيعها من قبل الرئيس و أمين سر املجلس وكافة األعضاء املشاركين في االجتماع.
يتعين على مجلس اإلدارة ،في بداية كل سنة ،تحديد جدول مواعيد محدد الستالم التقارير من اللجان املعنية ومراجعي
الحسابات الداخليين والخارجيين ،وضمان وجود آلية لجمع وإعداد وتقديم التقارير والبيانات بالتوافق مع السياسة
الداخلية املعتمدة.
يتوجب على املجلس ،من خالل أمين سر املجلس  ،تزويد مراجعي الحسابات الخارجيين عند الطلب بمحاضر اجتماعات
املجلس .باإلضافة إلى ذلك ،يقوم املجلس بتوفير ،مع مراعاة إشعار بمدة معقولة ،نسخ عن محاضر اجتماعات املجلس
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إلى املساهمين في املكتب املسجل للشركة .يتم توفير هذه املعلومات إلى املساهمين خالل ساعات العمل املعتادة ،وألغراض
اإلطالع عليها من قبلهم فقط.
يتعين على الشركة حفظ محاضر اجتماعات املجلس في املكتب املسجل للشركة.
20 - 1 - 2سياسة املكافآت و التعويضات
يتم دفع مكافآت إلى أعضاء املجلس وفقا للمكافآت املقررة في سياسة و التعويضات للشركة.
 2ـ2

واجبات أعضاء املجلس

على أعضاء مجلس اإلدارة ،بمن فيهم الرئيس ،عند ممارستهم لحقوقهم وأدائهم لواجباتهم مراعاة ما يلي :
التصرف في جميع قراراتهم بشكل معقول وبحسن نية على أفضل ما يخدم مصالح كل من الشركة واملساهمين فيها
ً
معا .وهذا يعني دراسة جميع املعلومات املتوفرة بعناية واتخاذ القرارات املتأنية واملتوازنة التي يتوقع من عضو جيد
القيام بها في ظروف مماثلة.
املشاركة بنشاط في اجتماعات وأعمال املجلس واللجان التي تم انتخابهم فيها.
العمل للحصول على التوضيحات وتوجيه األسئلة حول املسائل غير الواضحة أو غير املفهومة أو التي تتطلب املزيد
من التوضيح في تقديرهم.
ً
إبالغ املجلس مسبقا بعدم قدرتهم على حضور االجتماعات مع بيان أسباب غيابهم.
ً
العمل وفقا للقواعد واألنظمة التالية فيما يتعلق بتعارض املصالح :
ً
ً
 .1إبالغ الرئيس فورا وخطيا حول أي مصلحة تجارية شخصية أو غيرها ( مباشرة أو غير مباشرة ) في املعامالت
والعقود واملشاريع املتعلقة بالشركة بما في ذلك نيتهم الدخول في معامالت في األوراق املالية لشركة أخرى
هم أعضاء في مجالس إدارتها.
 .2عدم قبول هدايا أو خدمات أو منافع من أشخاص أو منشآت التي هي ،أو قد يفهم منها ،أنها عمل للتأثير
على قرارات أو تصرفات العضو بصفته الرسمية ،وذلك فيما عدا األشياء الرمزية التي تقدم كرمز لحسن
ً
النية وفقا لقواعد اآلداب املتعارف عليها أو األشياء التذكارية التي يتم تبادلها في املناسبات الرسمية.
 .3ال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين قبول الهدايا من أي شخص له تعامالت تجارية
مع الشركة ،إذا كان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إلى تعارض في املصالح.
 .4عدم اإلفصاح عن أي معلومات سرية أو داخلية واملعلومات الرسمية األخرى ،التي يكون قد اطلع عليها
في سياق أدائه لواجباته كعضو مجلس إدارة ،إلى أشخاص ليس لهم اطالع على هذه املعلومات ،وال
ً
استخدام هذه املعلومات في مصالحهم الشخصية الخاصة أو في مصلحة أطراف أخرى
سواء كان ذلك
أثناء مدة عضويتهم أو ملدة ثالث سنوات بعد تركهم الشركة .وعلى جميع أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء
لجان مجلس اإلدارة توقيع نموذج إقرار سرية سنوي كجزء من سياسة الشركة حول السرية.
ً
 .5التصرف وفقا للقواعد واإلجراءات التي تحددها سياسة الشركة فيما يتعلق بأمن وحماية املعلومات
السرية عن الشركة.
 .6على األعضاء املستقلين االبتعاد عن التصرفات التي قد ينتج عنها انعدام استقالليتهم .وإذا لم يعد أحد
ً
ً
أعضاء مجلس اإلدارة ،نتيجة للتغير في الظروف ،متمتعا باستقالليته فعليه إبالغ املجلس بذلك خطيا
خالل  10أيام عمل.
 2ـ3

الصالحية واملسؤوليات
إن املجلس هيئة حاكمة للشركة مسئولة عن وضع إستراتيجية الشركة وأولويات أعمالها إضافة إلى مسئوليته عن توجيه
إدارة الشركة ومراقبتها .واملجلس مسئول عن توفير القيادة والرؤية للشركة وهو يشرف على اإلدارة على أفضل ما يحقق
مصالح املساهمين في الشركة.

11

رشكة األهل للتكافل – دليل حوكمة ر
الشكة
ي

وعلى الرغم من أن املجلس يفوض إدارة الشركة ،بموجب توجيهات من الرئيس التنفيذي ،بإدارة األعمال اليومية للشركة
إال أن املجلس هو الجهة املناط بها في نهاية األمر املسئولية االئتمانية تجاه املساهمين لضمان سالمة عمليات الشركة.
مع عدم اإلجحاف بالصالحيات املناطة بالجمعية العامة يجب تفويض مجلس اإلدارة بالصالحيات الكاملة إلدارة أعمال
الشركة واإلشراف على شئونها داخل وخارج اململكة العربية السعودية.
في سياق مسئوليته النهائية عن إدارة الشركة فإن مهام ومسئوليات مجلس اإلدارة تتضمن على سبيل املثال ال الحصر ما
يلي :
أ.

يجب أن تشمل صالحية املجلس في مجال الحوكمة اإلستراتيجية ما يلي :
 .1توجيه وتحديد ومراقبة إستراتيجية الشركة وأولويات األعمال بما في ذلك الخطط املالية والتجارية السنوية
ً
وأهداف التشغيل واملوازنة التقديرية التشغيلية ومؤشرات أداء الشركة بناءا على توصيات اللجنة التنفيذية.
 .2وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها.
 .3إعداد سياسات و معايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ،ووضعها موضع التنفيذ بعد
إقرار الجمعية العامة لها.
 .4وضع سياية مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب املصالح.
 .5وض ــع الس ــياس ــات واإلجراءات التي تض ــمن تقيد الش ــركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفص ــاح عن املعلومات
الجوهرية للمساهمين و أصحاب املصالح ،والتحقق من تقيد اإلدارة التنفبذبة بها.
 .6اإلشراف على إدارة مالية شركة ،وتدفقاتها النقدية ،وعالقتها املالية و االتمانية مع الغير.
 .7إعداد القوائم املالية األولية و السنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.
 .8تشـ ــكيل لجان متخصـ ـصـ ــة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصـ ــالحيتها ومسـ ــؤوليتها ،وكيفية رقابة
املجلس عليها ،على أن يتضـ ـ ـ ــمن قرار التش ـ ـ ــكيل تس ـ ـ ــمية األعض ـ ـ ــاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم ،مع
تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها.
 .9تحــديــد أنواع املكــافــآت التي تمنح للعــاملين في الشـ ـ ـ ــركــة ،مثــل املكــافــآت الثــابتــة ،واملكــافــآت املرتبطــة بــاألداء ،و
ً
املكافآت في شــكل أســهم ،بما ال يتعارض مع الضــوابط واإلجراءات التنظيمية الصــادرة تنفيذا لنظام الشــركات
الخاصة بشركات املساهمة املدرجة.
 .10تعيين الرئيس التنفيــذي وتقييم أدائــه وإدارتــه عن طريق اتخــاذ اإلجراءات املالئمــة التي لهــا مــا يبررهــا واتخــاذ
االحتياطات لتوفير الخطط لنقل املهام من الرئيس التنفيذي الحالي إلى الذي يليه.
 .11تأسيس الفروع واملكاتب التمثيلية وتصفيتها (املوافقة على سياسات وإجراءات الفروع واملكاتب التمثيلية).
 .12مراجعة االقتراحات املتعلقة باملبادرات الرئيســية لتطوير األعمال واملوافقة عليها بما في ذلك عمليات الدمج أو
االستحواذ.
 .13التأكد من أن الشـ ـ ــركة تعتمد مبدأ التوازن الاـ ـ ــحيح بين الربحية قصـ ـ ــيرة األجل واالسـ ـ ــتمرارية طويلة األجل
وإيجاد مصلحة لكل من املساهم وحامل الوثيقة.
 .14املوافقة على الهيكل التنظيمي لإلدارة ،وتكوينها ووضـ ـ ـ ــع اإلدارات واألقسـ ـ ـ ــام العاملة في الشـ ـ ـ ــركة ،والتي يجب
تقديمها إلى البنك املركزي السعودي في خالل واحد وعشرين (  ) 21يوم عمل من املوافقة عليها.
 .15تحقيق مستوى أعلى من حوكمة الشركات وضمان االمتثال للقوانين واللوائح املعمول بها.

ب .يجب أن تتضمن صالحية املجلس في مجال إعداد وعقد االجتماع السنوي للجمعية العامة ما يلي :
 .1تحديد شكل االجتماع السنوي للجمعية العامة.
 .2تحديد تاريخ ومكان وموعد بدء االجتماع السنوي للجمعية العامة وبداية ونهاية تسجيل املساهمين والعنوان
البريدي الذي يجب أن ترسل إليه االقتراعات.
 .3املوافقة على جدول أعمال االجتماع السنوي للجمعية العامة.
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 .4تحديد إجراءات إبالغ املساهمين بانعقاد االجتماع السنوي للجمعية العامة.
 .5تحديد قائمة املعلومات ( املواد ) املطلوب توفيرها للمساهمين أثناء اإلعداد لالجتماع السنوي للجمعية العامة
وإجراءات السماح باالطالع على هذه املعلومات.
 .6املوافقة على شكل ونص االقتراع.
 .7دراسة اقتراحات املساهمين لجدول أعمال الجمعية العامة وأي قائمة مقترحة باملرشحين الذي قد تم
ترشيحهم للمراكز التي يتم انتخاب شاغليها والتي تم تضمينها في جدول األعمال.
 .8التأكد من أن جدول األعمال يتضمن جميع البنود التي تعتبر ذات أهمية والتي يجب بيانها للجمعية العامة.
 .9إضافة املرشحين إلى قائمة املرشحين لالنتخاب للمجلس ولجنة فرز األصوات في حالة غياب املرشحين أو
عدم كفاية عدد املرشحين الذين تم اقتراحهم من قبل املساهمين.
ً
 .10الدعوة لالجتماع السنوي للجمعية العامة بناءا على طلب مراجعي الحسابات الخارجيين وكذلك املساهمين
الذي يمتلكون على األقل  %5من األسهم التي يحق لها التصويت
 .11دراسة اقتراحات الدعوة لالجتماع السنوي للجمعية العامة واتخاذ قرار إما بالدعوة لالجتماع أو رفض الدعوة
ملثل هذا االجتماع خالل خمسة أيام من استالم الطلب.
 .12إبالغ الجهات املعنية بقرار الدعوة لالجتماع السنوي للجمعية العامة أو أسباب رفض مثل هذا الطلب في
موعد ال يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ اتخاذ القرار.
 .13اطالع املساهمين على املعلومات التي سيتم تقديمها إلى االجتماع السنوي للجمعية العامة أو االجتماع غير
العادي للجمعية العامة بشكل شامل ،وكافي ودقيق وفي الوقت املناسب ،بما في ذلك مكان معظم املجموعات
الرئيسية للمساهمين.
 .14اقتراح املوضوعات التالية لدراستها في االجتماع السنوي للجمعية العامة ( ً
بناءا على توصية املجلس) :
إعادة تنظيم الشركة وشكل إعادة التنظيم واألمور األخرى املتعلقة بإعادة تنظيم الشركة.
تصفية الشركة وتعيين لجنة التصفية واملوافقة على الوثائق املتعلقة بهذا الشأن.
التوصية بمبلغ توزيعات األرباح التي سيتم توزيعها على املساهمين وإجراءات التوزيع.
املوافقة على التقرير السنوي.
الزيادة في رأس مال الشركة.
فصل األسهم وتوحيدها.
املوافقة على املعامالت غير العادية التي تشتمل على أصول يزيد مجموع قيمتها عن  %25من القيمة
الدفترية ألصول الشركة.
املوافقة على املعامالت مع ذوي العالقة في الحاالت التي ال يجوز فيها للمجلس املوافقة على مثل هذه
املعامالت إذا كان جميع األعضاء من ذوي عالقة و  /أو أنهم أعضاء غير مستقلين إضافة إلى الحاالت
التي يكون فيها عدد األعضاء من غير ذوي العالقة أقل من النصاب الالزم لعقد اجتماع املجلس كما
هو محدد في النظام األساس ي.
إعادة شراء الشركة ألسهمها.
املوافقة على أتعاب مراجعي الحسابات الخارجيين.
 .15إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره.
ت .يجب أن تشمل صالحية املجلس في مجال األوراق املالية واألصول ما يلي :
 .1املوافقة على التقارير حول نتائج إعادة شراء الشركة لألسهم لتخفيض رأس املال املدفوع عن طريق إيقاف
هذه األسهم.
 .2اتخاذ القرار حول إصدار السندات غير القابلة للتحويل.
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 .3اتخاذ القرار حول شراء السندات الصادرة عن الشركة في الحاالت املحددة في النظام األساس ي.
 .4تحديد القيمة النقدية لألصول وسعر إصدار األوراق املالية وسعر استردادها.
 .5تزويد املساهمين بقائمة باألصول التي سيتم استعمالها كدفعة مقابل أسهم والتقرير حول تقييم مثل هذه
ً
األصول إذا كان جدول أعمال االجتماع السنوي للجمعية العامة يتضمن بندا حول طرح أسهم جديدة يتم
ً
الدفع مقابلها عينيا.
 .6تقديم توصية للمساهمين حول مبلغ توزيعات األرباح وإجراءات دفعها.
ث .يجب أن تشمل صالحية املجلس في مجال إجراءات عمل املجلس ما يلي :
 .1تكوين لجان دائمة و  /أو مؤقتة تابعة للمجلس.
 .2وضع أسس تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة.
 .3تفويض أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي إلبرام عقود توظيف مع جهات خارجية واملوظفين
املحتملين في دورة العمل العادية.
 .4تحديد شروط تعيين الرئيس التنفيذي وألمين سر مجلس اإلدارة.
 .5املوافقة على شغل الرئيس التنفيذي وألمين سر مجلس اإلدارة وظائف في الهيئات الحاكمة لشركات أخرى.
 .6االطالع على محاضر اجتماعات وقرارات اللجان الفرعية للمجلس واملصادقة على هذه القرارات أو إلغائها.
 .7تقديم توصية للمساهمين حول أتعاب مراجعي الحسابات الخارجيين.
 .8طلب إجراء فحص غير عادي للعمليات املالية والتجارية للشركة.
 .9طلب تقارير شفوية أو خطية وأي وثائق أو معلومات أخرى من الرئيس التنفيذي وموظفي الشركة اآلخرين
حسب الحاجة لتمكين املجلس من أداء وظائفه.
 .10املوافقة على وثائق الشركة الداخلية التالية :
سياسة الشركة حول إدارة املخاطر.
سياسة الشركة حول تقنية املعلومات
السياسات واإلجراءات املتعلقة بحوكمة عمليات الفروع واملكاتب.
إجراءات الرقابة الداخلية على العمليات املالية والتجارية للشركة.
وثائق الشركة الداخلية األخرى خالف تلك املطلوب موافقة املساهمين عليها من خالل االجتماع السنوي
ً
للجمعية العامة أو اللجنة التنفيذية وفقا ملتطلبات النظام األساس.
ج .اتخاذ القرارات بشأن املوافقة على املعامالت التي تتم خارج الخطة املالية وخطة األعمال ( املعامالت غير العادية).
ح .ال يجوز تفويض األمور الواقعة ضمن صالحية املجلس للرئيس التنفيذي.
خ .يجب أن يكون ألعضاء مجلس اإلدارة حق الحصول من الهيئات التنفيذية ورؤساء الوحدات الرئيسية في الشركة
على كافة املعلومات الالزمة لألعضاء ألداء مهامهم.
د .املشاركة في تحديد املخاطر الرئيسية على العمل الذي تزاوله الشركة لتحقيق توازن سليم بين املخاطر املتكبدة
والعائدات املحتملة واإلشراف على تنفيذ األنظمة املالئمة إلدارة املخاطر.
ذ .إتباع السياسات والعمليات التي تمكن من تحقيق االتصال الفعال باملساهمين واملعنيين والجمهور.
ر.

التأكد من سالمة نظام الرقابة الداخلية وأنظمة إدارة املعلومات لدى الشركة.

ز .وضع اإلجراءات الكفيلة بعمل املجلس بشكل مستقل عن اإلدارة.
س .املهام واملسئوليات األخرى التي يخولها عقد تأسيس الشركة.
ش .املوافقة على املستحقات املالية ملوظفي الشركة.
ص .دراسة أداء الشركة على ضوء الخطط واملوازنات التقديرية املعتمدة وطلب توضيحات أو تقديم اإلرشادات إذا كان
ً
األداء متفقا مع األهداف املحددة.
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ض .التنبه للتغيرات في البيئة النظامية التي قد تؤثر على الشركة.
ط .إعداد التقرير حول االلتزام بأنظمة البنك املركزي السعودي.
ظ .إبالغ هيئة السوق املالية والجهات الرقابية األخرى حال توقف أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن العمل كعضو
ألي سبب كان.
املسؤوليات األخرى للمجلس

 2ـ4

 1 - 4 - 2لجنة املراجعة
أ.

إن املجلس مسئول مسؤولية كاملة عن أعمال لجنة املراجعة وفقا لألنظمة والتعليمات التي تطبقها الشركة.
واملجلس مسئول عن ضمان كفاءة وفعالية الرقابة والتقارير املالية ومن أجل حماية أصول الشركة .يجب على
املجلس :
 .1توفير كل ما هو مطلوب منه من أجل تسهيل عمل لجنة املراجعة ،وإدارة املراجعة الداخلية وإدارة املطابقة
و االلتزام؛
 .2ضمان أن الشركة لديها الهيكل التنظيمي املناسب والسياسات الداخلية ،واألنظمة املحاسبية املفعلة ،وهي
التي يجب مراجعتها دوريا ،وكذلك يجب ضمان أن الشركة تملك نظام ومنهجية إصدار التقارير حول مختلف
القضايا التي تقع ضمن اختصاص لجنة املراجعة.
 .3صياغة مسؤوليات ومهام لجنة املراجعة ودمجها في محضر اجتماعات املجلس بما في ذلك سلطة التحقيق
في أي نشاط يقع ضمن اختصاصاتها والحصول على أي معلومات مطلوبة.
 .4متابعة عمل لجنة املراجعة.
 .5التأكد من أنه يتم تنفيذ املسؤوليات والواجبات املسندة إلى لجنة املراجعة.
 .6مناقشة القضايا ذات الصلة مع لجنة املراجعة ،والتي تشمل التقارير والنتائج التي توصلت إليها لجنة
املراجعة.
 .7ضمان أن لجنة املراجعة تتابع أحدث التطورات في املعايير املحاسبية ؛ و
 .8ضمان أن لجنة املراجعة تلعب الدور الرقابي واإلشرافي وأنها ال تمارس أي وظائف تنفيذية أو تقوم باتخاذ
القرارات اإلدارية.

 2 - 4 - 2إدارة املخاطر
تطبق الشركة سياسة إدارة املخاطر املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة ،والتي تبين بالتفصيل إطار إدارة املخاطر في الشركة وتتيح
اإلشراف على أعمال اإلدارة العليا في إدارة املخاطر التشغيلية واالستثمارية والقانونية وتلك املتعلقة بمكانة الشركة وغيرها من
املخاطر على الشركة.
 3-4-2إدارة االستثمار
ً
يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية املوافقة على السياسة االستثمارية آخذا في االعتبار تحليل العالقة بين األصول والخصوم وكذلك
قدرة الشركة على تحمل املخاطر بوجه عام والتي تشمل (مخاطر السوق ،املخاطر املتعلقة بالعملة ،املخاطر املتعلقة باالئتمان،
مخاطر االكتتاب ومخاطر السيولة).
 4 - 4 - 2مسئوليات املجلس تجاه القوائم املالية
إن املجلس مسئول عن إعداد التقرير السنوي للشركة وقوائمها املالية .واملجلس مطالب بإعداد قوائم مالية لشركة األهلي
ً
للتكافل وفقا للمتطلبات النظامية ملختلف الجهات الرقابية في اململكة العربية السعودية أي هيئة السوق املالية ،والبنك
املركزي السعودي ووزارة التجارة.
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 5 - 4 - 2مسئوليات املجلس تجاه املراجعة الداخلية
يجب على املجلس التأكد ،من خالل لجنة املراجعة ،من أن وظيفة املراجعة الداخلية لدى الشركة تستطيع تقديم مشورة
موضوعية ومستقلة إلى اإلدارة العليا للشركة وإلى املجلس نفسه .ويجب أن تعمل هذه املشورة على تغطية إدارة الشركة
للمخاطر على أعمالها واثبات صالحية وضع وتشغيل ضوابط إدارة املخاطر وااللتزام بالسياسات واإلجراءات وكذلك قواعد
السلوك املنهي.
 6 - 4 - 2إطار الرقابة الداخلية
ّ
على الشركة تفعيل دور نظام رقابة داخلية فعال للتأكد من االلتزام باألنظمة والسياسات واإلجراءات الداخلية.
 7 - 4 - 2املراجعة الخارجية
األهداف
ً
ً
يواجه مجلس اإلدارة ولجان املراجعة مطلبا متزايدا لتحمل املزيد من املسئولية في اإلشراف على عملية إعداد القوائم املالية.
ً
ً
ويشكل التدقيق املتصاعد من جانب الجهات التنظيمية ضغطا متزايدا على جميع مستويات إدارة الشركة .وبالنظر لهذه
ً
التحديات فقد بات أكثر إلحاحا من أي وقت مض ى على الشركة أن تقوم بتكليف مراجعي حسابات خارجيين يوثق بهم بشكل
أكبر.
التعيين
ً
على مجلس اإلدارة اقتراح مؤسستين من مؤسسات املراجعة كمراجعين خارجيين للشركة للجمعية العامة بناءا على توصية
لجنة املراجعة .ويجب أن تكون مؤسسة واحدة على األقل من مؤسستي املراجعة الخارجية مؤسسة مراجعة دولية كبرى على
أن تكون كال املؤسستين مرخص لهما بالعمل في اململكة العربية السعودية .ويجب دعوة أربع مؤسسات مراجعة للعمل كمراجعي
حسابات للشركة يتم اختيار اثنتين منهما كمراجعي حسابات الشركة
 8 - 4 - 2السلوك األخالقي
تعريف السلوك املقبول للمكتب واملوظفين اآلخرين
تعمل الشركة على وضع املبادئ املتصلة بسياستها فيما يتعلق بنظام األخالق ألعضاء مجلس اإلدارة وجميع املوظفين ولوضع
ً
بيانات الوظائف تعزيزا لثقافة السلوك األخالقي في الشركة.
إن من سياسة مجلس اإلدارة وجميع املوظفين إظهار أرقى سلوك أخالقي من أنفسهم واآلخرين املرتبطين بالشركة وتحديث
وإعادة صياغة معاييرها فيما يتعلق بذلك.
 9 - 4 - 2مواطنة الشركة
السياسات البيئية
على الشركة االلتزام بجميع أنظمة البيئة والاحة والسالمة .وعلى الشركة إجراء مراجعات وتنفيذ إجراءات لضمان االلتزام
بهذه املتطلبات وتحديد أهداف الاحة والسالمة لتحسين األداء بشكل مستمر .وعلى الشركة دمج الاحة والسالمة في قرارات
ً
األعمال لضمان صحة وسالمة املوظفين وقائيا وتعزيز استدامة املمارسات البيئية.
السياسات املتعلقة بخدمة املجتمع واملسئوليات االجتماعية
ً
ً
تتمثل املسئولية املجتمعية واالجتماعية في استمرار التزام الشركة بالسلوك مسلكا أخالقيا وللمساهمة في التنمية االقتصادية
مع تحسين مستوى نوعية معيشة العمالة فيها وعائالتهم إضافة إلى املجتمع املحلي واملجتمع ككل.

16

رشكة األهل للتكافل – دليل حوكمة ر
الشكة
ي

وتهدف الشركة إلى إيجاد سبل بناء القدرة لتأكيد استمرار عيشهم من خالل رعاية املناسبات واألعمال الخيرية .وتحترم الشركة
الفروقات الثقافية وتعمل على إيجاد فرص عمل تستطيع أن تبني فيها على مهارات املوظفين واملجتمع ككل.
تتضمن بعض حوافز املواطنة التي اعتمدتها الشركة ما يلي :
السعودة
توظيف املعاقين
رعاية األعمال الخيرية والتجارية
 10 – 4 - 2قياس األداء واملحاسبة
إدارة أداء الشركة
ً
على مجلس اإلدارة إجراء تقييم رسمي وقوي سنويا ألدائه وأداء اللجان التابعة له وأعضاء مجلس اإلدارة كل على حدة واإلدارة
ً
التنفيذية .يجب أن يهدف التقييم الفردي إلى بيان ما إذا كان كل عضو مستمرا في املساهمة بفعالية وإثبات التزامه بدوره (
بما في ذلك الوقت املخصص الجتماعات املجلس أو أي واجبات أخرى ).
وعلى رئيس مجلس اإلدارة اتخاذ إجراء تجاه نتائج تقييم األداء عن طريق اإلقرار بجوانب القوة ومعالجة نقاط الضعف في
املجلس حسب مقتض ى الحال واقتراح تعيين أعضاء جدد.
 11 - 4 - 2االلتزام بإطار الحوكمة
تعريف آلية املتابعة

إن وجود مجلس إدارة ّ
فعال ومنهي ومستقل أمر ضروري للحوكمة الجيدة للشركة .وال يستطيع املجلس أن يحل محل املدراء
املهنيين املوهوبين أو تغيير البيئة االقتصادية التي تعمل فيها الشركة ولكن املجلس مع ذلك يستطيع أن يؤثر في أداء الشركة
ً
من خالل اإلشراف االستراتيجي والرقابة على اإلدارة .قد تمر أعمال املجلس دون مالحظتها عندما يكون االقتصاد قويا وأسعار
األسهم في تصاعد وعندما يبدو أن كل ش ي يسير على ما يرام .ولكن من الناحية األخرى عندما تكون األمور سيئة فإن املجلس
يصبح مركز االهتمام وتصبح أهمية املجلس واضحة.
إن مجلس اإلدارة يفوض صالحية اإلشراف في املجاالت الرئيسية التي تقع تحت مسئوليته إلى اللجان التابعة للمجلس التي
تقوم برفع تقارير إلى املجلس مع بيان تحليالتها وتوصياتها.
إضافة لذلك فإن املجلس يفوض مسئولية تنفيذ وتحقيق خطط وأهداف العمل إلى إدارة الشركة .وفي نفس الوقت فإن
املجلس يقوم بوضع وتنفيذ مختلف أدوات الحوكمة واإلشراف واملتابعة ألداء مسئولياته فيما يتعلق بالحوكمة.
 12 - 4 - 2االلتزام باملتطلبات النظامية
على املجلس ،كجزء من واجباته املتعلقة بااللتزام بمتطلبات األنظمة ،التأكد مما يلي :
على املجلس أن يطلب باستمرار من الرئيس التنفيذي و  /أو اللجان و  /أو أمين سر املجلس تقديم تحديثات بشأن
أي تغييرات في املتطلبات النظامية والتي تؤثر في الشركة والتأكد من أن املجلس يتم اطالعه على أحدث التطورات
في البيئة النظامية والسوق.
على املجلس يتم اطالعه من قبل الرئيس التنفيذي و  /أو أمين سر املجلس على أي إشعارات تتعلق بالتحذيرات /
الجزاءات النظامية ،إن وجدت.
على املجلس االطالع على نتائج ،إن وجدت ،أي فحص تقوم به جهة رقابية أو أي مالحظات تنشأ عن عملية مراجعة.
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 2 - 2 - 4منع اإلحتيال
على املجلس أن يقوم ،من خالل لجنة املراجعة ،بتقييم ما تكشف عنه اإلدارة العليا من مخاطر اإلحتيال وتنفيذ أي إجراءات
ملكافحة اإلحتيال تطبيقا اللتزام اإلدارة بإيجاد ثقافة "عدم التهاون" مع اإلحتيال.
ً
وعلى املجلس أيضا التأكد من أن اإلدارة العليا ( وبخاصة الرئيس التنفيذي ) تنفذ اإلجراءات املالئمة إليقاف ومنع اإلحتيال
لحماية املستثمرين واملوظفين واملعنيين اآلخرين بشكل أفضل.
 2ـ5

عالقة املجلس مع إدارة الشركة و املستشارين املستقلين
يجب أن يكون ألعضاء مجلس اإلدارة وصول كامل ومفتوح إلى أعضاء اإلدارة .يمثل الرئيس التنفيذي القناة الرئيسة
للتواصل مع مجلس اإلدارة .يتعين على مجلس اإلدارة تنفيذ مسؤولياته اإلشرافية عن طريق مراقبة أداء الشركة
من خالل الرئيس التنفيذي .ومن جانب آخر ،يجوز للمجلس حسب تقديره اختيار االتصال مع أي عضو في إدارة
الشركة بشأن أي مسألة قيد الدراسة.
كما يتعين على املجلس وضع قائمة بأعمال املجلس إلدارة ومراقبة التقدم املحرز بشأن مختلف املواضيع والتحديات
والخطط وغيرها ،والتي يقوم املجلس بتتبع أدائها كجزء من مسؤولياته اإلشرافية في عالقته مع اإلدارة.
ً
لكي يؤدي املجلس وظائفه ومهامه ومسئولياته بالشكل الاحيح فإذا كان ضروريا في رأي املجلس أن يحصل املجلس
أو أي لجنة من لجان املجلس على نصيحة ومشورة مستشارين داخليين أو خارجيين فعلى املجلس تكليف املستشارين
الالزمين .ويجب أن تتحمل الشركة التكاليف.
عند تعيين مراجعي الحسابات فيجب إتباع األصول التجارية السليمة بما في ذلك ،على سبيل املثال ال الحصر،
الحصول على عروض أسعار لهذا العمل وطرح العطاءات الخ حسب املطلوب.

6-2

التقارير والسرية
على مجلس اإلدارة عرض تقرير سنوي على الجمعية العامة يتضمن املعلومات التالية :
 .1أنشطة الشركة.
 .2املركز املالي للشركة.
 .3البيانات املتعلقة بالربح والخسارة للفترة.
 .4الوضع االقتصادي للشركة.
 .5بيان حول املكافآت والتعويضات ملوظفي الشركة وفقا لألنظمة و اللوائح الرقابية ذات الصلة.
 .6بيان حول التعويضات و املكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة.
 .7التوصيات حول توزيع أرباح الشركة.
ً
على أعضاء مجلس اإلدارة الحفاظ على سرية املعلومات املؤتمنين عليها .وعليهم أيضا الحفاظ على سرية املعلومات
ً
عن الشركة التي تصل إلى علمهم من أي مصدر كان بصفتهم أعضاء في املجلس إال إذا كان مصرحا به اإلفصاح عنها
ً
ً
أو كان اإلفصاح جائزا نظاما.
يجب على العضو عدم استعمال املعلومات السرية ملصلحته أو مصلحتها الخاصة أو للمصلحة الشخصية لألشخاص
أو الهيئات داخل الشركة أو خارجها .وعلى األعضاء اعتبار سرية املعلومات كأمر في غاية األهمية .وإذا كان األعضاء
يعملون كأعضاء في مجالس إدارة شركات أخرى ويقومون بمعامالت خاصة فعليهم الحفاظ على التزامهم بالسرية
في كافة األحوال .وعلى جميع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة التوقيع على نموذج تعهد السرية في هذا الشأن.
إن جميع مداوالت املجلس وسجالت الشركة واملواد واملعلومات التي يحصل عليها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة
أو أمين سر املجلس وغير متاحة عامة للجمهور يجب اعتبارها سرية.
على أعضاء املجلس و أمين سر املجلس الحفاظ على سرية هذه املداوالت وحماية هذه السجالت واملعلومات من
اإلطالع غير املشروع عليها.
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تضارب املصالح

7-2

حال انتخاب عضو لعضوية املجلس فال يستطيع مثل هذا العضو الحصول على وظيفة في أي شركة منافسة لشركة األهلي
ً
للتكافل أو العمل فيها كمستشار أو أن يصبح عضوا في مجلس إدارة تلك الشركة املنافسة .وفي حالة نشوء مثل هذا املوقف
فعلى عضو مجلس اإلدارة إبالغ رئيس مجلس اإلدارة بذلك خالل  5أيام عمل وعلى املجلس دراسة استقاللية العضو بالنسبة
للشركة.
8-2

التقرير السنوي ملجلس اإلدارة
ً
يجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة عرضا لعملياته خالل السنة املالية األخيرة،وفق األنظمة املعمول بها في اململكة
ً
العربية السعودية طبقا ملعايير إعداد مجلس اإلدارة لألنظمة و اللوائح التنفيذية لهيئة السوق املالية و وزارة التجارة
و البنك املركزي السعودي.

 9 - 2رئيس مجلس اإلدارة
 1 - 9 - 2االنتخاب
ً
ينتخب أعضاء مجلس اإلدارة رئيسا ملجلس اإلدارة ( ويشار إليه فيما يلي بالرئيس ) من بينهم ويجب أن يتم االنتخاب
بأغلبية أصوات كافة أعضاء مجلس اإلدارة املنتخبين .يكون األعضاء غير التنفيذيين أو املستقلين في املجلس هم املؤهلون
فقط النتخابهم كرئيس ،أو في حال كان منتخبا ،كنائب لرئيس مجلس اإلدارة .يخضع تعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائبه
لعدم ممانعة البنك املركزي السعودي.
ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة شغل أي منصب تنفيذي آخر في الشركة ،مثل الرئيس التنفيذي أو العضو املنتدب أو
منصب املدير العام.
يكون للمجلس الحق في عزل رئيسه وإعادة انتخاب رئيس له في أي وقت كان وأن يتم ذلك بأغلبية أصوات كافة األعضاء
املنتخبين .يجب انتخاب رئيس مجلس اإلدارة من قبل املجلس لفترة ثالث سنوات
في حال غياب رئيس املجلس ،يتعين على عضو آخر أداء مهامه بقرار من املجلس يتم اتخاذه بأغلبية أصوات األعضاء
املشاركين في االجتماع.
 2 - 9 - 2الدور
يتعين على رئيس املجلس دوما تعزيز املعايير العليا لحوكمة الشركة وضمان تصريف املجلس لواجباته والتقيد بالقوانين
واألنظمة ذات العالقة.
يتعين على رئيس املجلس بناء عالقة وثيقة وثقة مع رؤساء اللجان الفرعية للمجلس ،وتحديدا رئيس اللجنة التنفيذية
ويجب أن يكون متاحا دوما لتقديم الدعم واملشورة إليهم.
 3 - 9 - 2مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة
تقتصر مسئوليات رئيس مجلس اإلدارة على دور إشرافي وال يجب أن تتداخل مع أو تمتد إلى املسؤوليات التنفيذية التي يحتفظ
بها الرئيس التنفيذي و يتعين على رئيس املجلس ضمان عدم تدخل املجلس في النشاطات التشغيلية للشركة ،تشمل مسؤوليات
رئيس املجلس :
 .1تنظيم عمل املجلس والتأكد من شروط التبادل الحر لآلراء بين جميع األعضاء وإجراء مناقشة مفتوحة لبنود جدول
األعمال.
 .2ترتيب جدول زمني محدد والدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعات املجلس وترؤسها إضافة
ً
إلى التأكد من أن جميع أصوات األعضاء الغائبين قد تم اتخاذها في االعتبار في أي تصويت يقوم به األعضاء وفقا ألحكام
النظام األساس ي.
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.5
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.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

ضبط محاضر االجتماعات والتوقيع عليها.
التأكد من كفاءة اتخاذ القرارات في جميع بنود جدول األعمال بما في ذلك تقديم معلومات كافية عن البنود وإجراء
مناقشات سليمة والتصويت عليها بشكل صحيح.
التأكد من كفاءة األداء واملناقشات ألي من األمور الرئيسية التي يطرحها.
تزويد جميع أعضاء مجلس اإلدارة باملعلومات الالزمة لالجتماعات في الوقت الاحيح بنية تسليمها قبل (  ) 10أيام
عمل على األقل من االجتماع.
مساعدة املجلس في إنشاء لجان املجلس وقيادة املناقشات حول ترشيحات األعضاء ملثل هذه اللجان وتنسيق العالقات
بين اللجان ومسئولي الشركة ومديريها التنفيذيين.
السماح باملشاركة الفعالة لألعضاء غير التنفيذيين خاصة وتعزيز العالقات البناءة بين األعضاء التنفيذيين وغير
التنفيذيين.
تمثيل الشركة أمام الهيئات القضائية واإلشراف على العالقة بين املجلس والجهات الداخلية والخارجية.
مساعدة املجلس في دراسته لتكوين املجلس واللجان قبل كل اجتماع جمعية عمومية سنوي.
تسهيل جهود املجلس في وضع اإلجراءات الستقبال ردود فعل املساهمين والحفاظ على هذه اإلجراءات.
استالم االقتراحات الخطية من املساهمين بدعوة الجمعية العامة لعقد اجتماع غير عادي وتسمية املرشحين للهيئات
الحاكمة للشركة.
ن
ي
ترؤس االجتماع السنو للجمعية العامة إال في الحاالت التي يكو فيها لألشخاص أو الهيئات الداعية لالجتماع ،بموجب
القانون ،الحق في تعيين رئيس الجتماع الجمعية العامة.
إعداد تقارير عن أنشطة املجلس في السنة التي سيتم إدراجها في التقرير السنوي للشركة .بما في ذلك تحديث سجل
أنشطة املجلس.
اتخاذ الخطوات السليمة للتأكد من كفاية التواصل مع املساهمين.
أداء املجلس ملسئولياته األخرى التي تناط به من وقت آلخر ،أو التي تطلبها لجان املجلس.
تنسيق أنشطة لجان املجلس.

 10 - 2أمين سر مجلس اإلدارة
 1 - 10 - 2التعيين
يتعين على مجلس اإلدارة تعيين أمين سر للمجلس من بين أعضاء املجلس أو من موظفي الشركة خالل مدة عضوية
املجلس.
يحدد مجلس اإلدارة اختصاصات و مكافآت أمين سر املجلس.
يجب أن يكون لدى أمين سر املجلس خبرة ومعرفة وافية بأعمال ونشاطات الشركة ،وأن يتمتع بمهارات اتصال قوية
وإملام بالقوانين واألنظمة واجبة التطبيق واملمارسات املثلى في حوكمة الشركات.
ً
يجب يتوفر لدى أمين سر املجلس أيا مما يلي:
ً
أن يكون حاصال على شهادة جامعية في القانون أو املالية أو املحاسبة أو اإلدارة أو مايعادلها وأن تكون لديه خبرة
عملية ذات صلة ال تقل عن ثالث سنوات.
أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات.
من ناحية وظيفية فإن أمين سر املجلس يتبع رئيس مجلس اإلدارة ومن ناحية إدارية فإن أمين سر املجلس يتبع
الرئيس التنفيذي.
ال يجوز عزل أمين سر مجلس اإلدارة إال بقرار من مجلس اإلدارة.
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 2 - 10 - 2الواجبات واملسؤوليات
مجلس اإلدارة ولجان املجلس
 .1تسهيل عملية صنع القرار في الشركة وآلية إعداد التقارير لتكون سلسلة.
 .2تنظيم اجتماعات مجلس اإلدارة ولجان املجلس.
 .3صياغة جداول األعمال مع رئيس مجلس اإلدارة و  /أو الرئيس التنفيذي.
 .4تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدوال أعمال املجلس وأوراق العمل والوثائق و املعلومات املتعلقة به ،وأي وثائق
أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة باملوضوعات املشمولة في جدول االجتماع..
 .5التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها املجلس.
 .6التأكد من إعداد وتوثيق محاضر االجتماع لجميع االجتماعات التي تعقد وبيان مكان و تاريخ ووقت بدايته
ونهايته.
 .7تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات املجلس قبل التاريخ املحدد بمدة كافية.
 .8عرض مسودات املحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.
 .9توثيق قرارات املجلس ونتائج التصويت وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها – إن وجدت
– وتوقيع هذه املحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.
 .10حفظ التقارير التي ترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها املجلس.
 .11التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخ من محاضر اجتماعات املجلس
واملعلومات و الوثائق املتعلقة بالشركة.
 .12التنسيق بين أعضاء املجلس.
 .13التأكد من أن جميع محاضر االجتماعات املوقعة قد تم حفظها وتأمينها بالشكل الاحيح.
 .14تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية.
 .15التأكد من أن جميع لجان املجلس قد تم تشكيلها بالشكل الاحيح وتزويدها بأحكام واضحة للمرجعية.
 .16التأكد ،حسب مقتض ى الحال ،من أن املعايير و  /أو االفصاحات املطلوبة من قبل الجهات الرقابية يتم االلتزام
بها وأن ذلك ،حسب املطلوب ،قد تم بيانه في التقرير السنوي ألعضاء مجلس اإلدارة.
 .17تقديم أعضاء مجلس اإلدارة الجدد إلى العمل وتعريفهم بأدوارهم ومسئولياتهم.
 .18املساعدة في وضع نظام حوكمة ّ
فعال للشركة.
 .19بيان التزام الشركة بحوكمة الشركة عن طريق مراقبة االلتزام بهذه السياسات وإبالغ مجلس اإلدارة باملخالفات.
 .20التأكد فيما يتعلق بالجرائم املنصوص عليها في األنظمة من أن املجلس على علم بمسئوليته لضمان عدم تضليل
السوق عن طريق إصدار معلومات أو السماح بإصدار معلومات مضللة حول أدائه املالي أو الوضع التجاري أو
عن طريق السهو عن بيان معلومات يتوجب عليه عدم بيانها أو عن طريق االشتراك في سياق قيامه بمهامه في
ما يمكن أن يرقى إلى تضليل السوق.
 .21العمل كمستشار ألعضاء مجلس اإلدارة في األمور النظامية املتعلقة بحوكمة الشركة.
 .22مساعدة املجلس في بداية كل سنة مع وضع جدول زمني وتطوير عملية تلقي تقارير من اللجان واملدققين
الداخليين والخارجيين.
املساهمون

ً
ً
 .1التأكد من عقد االجتماع السنوي للجمعية العامة وفقا ملتطلبات الجهات الواضعة لألنظمة ووفقا لعقد
تأسيس الشركة والئحته التنفيذية.
 .2الحصول على املوافقة الداخلية والخارجية على جميع الوثائق لتعميمها على املساهمين وإعداد وإصدار
اإلشعارات املتعلقة باالجتماعات وتوزيع نماذج التوكيل.
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 .3إعداد أعضاء مجلس اإلدارة ألسئلة املساهمين ومساعدتهم في إيجاد املواد املتعلقة باطالع املساهمين على
املعلومات الالزمة والتأكد من إجراء نماذج التوكيل بالشكل الاحيح ومن أن التصويت قد تم القيام به على
الوجه الاحيح وتنسيق إدارة االجتماعات وضبط محاضر االجتماعات واالحتفاظ بسجالتها.
 .4العمل كنقطة اتصال للمساهمين.
 .5إعداد سجل باملساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واالحتفاظ به.
 .6إتاحة حق االطالع للمساهمين على محضر اجتماعات الجمعية العامة العادية السنوية وتقديم شرح لهذا
املحضر.
الشركة
 .1التقيد بااللتزامات املستمرة املنصوص عليها في القواعد الصادرة عن الجهات الواضعة لألنظمة أي التأكد من
نشر وتوزيع التقرير والحسابات والتقارير األولية ضمن الفترة املحددة في القواعد.
 .2تنسيق نشر وتوزيع التقرير والحسابات السنوية والقوائم املالية األولية للشركة بالتشاور مع مسئولي الشركة
ومستشاريها الخارجيين.
 .3التأكد من وجود إجراءات إلدارة الشركات التابعة بالشكل الاحيح ومن أن الشركة القابضة يتم تزويدها
باملعلومات الاحيحة واالحتفاظ بسجل لهيكل املجموعة.
 .4توثيق مستندات وشهادات وقرارات الشركة أو إجراءاتها.
 .5التأكد من إتباع الهيئات الحاكمة في الشركة لقواعد الشركة وسياساتها وإجراءاتها ومعاييرها وإرشاداتها املتبعة
ً
حاليا.
ً
 .6اقتراح التعديالت في القواعد والسياسات الداخلية املتبعة حاليا في الشركة حسب مقتض ى الحال.
ً
 .7املساعدة في إقامة اتصال واضح بين مختلف الهيئات الحاكمة في الشركة والحفاظ على هذا االتصال وفقا ملا
هو منصوص عليه في النظام األساس ي والالئحة التنفيذية واألنظمة األخرى.
 .8املساعدة في التأكد من التزام الهيئات الحاكمة باملتطلبات النظامية املعمول بها.
 .9مراجعة سياسات الشركة بشكل منتظم والبقاء على اطالع على أحدث التطورات في مجال حوكمة الشركات
والتغيرات في اإلطار القانوني والنظامي وأفضل املمارسات في هذا املجال على املستوى العاملي.
 .10االحتفاظ بجميع مواد ووثائق وسجالت الشركة.
 .11التأكد من حفظ أختام الشركة واستعمالها بالشكل الاحيح.
 .12االتصال بالهيئات الحكومية.
محاضر االجتماعات
 .1على أمين سر املجلس إعداد محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان ( بخالف لجنة املراجعة ) وفقا لدليل
عمل لجلس اإلدارة وأدلة عمل اللجان.

القسم  : 3لجان مجلس اإلدارة
صالحية املجلس في تكوين اللجان
 .1بمقتض ى املادة  89من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن البنك املركزي السعودي  ،يجوز للمجلس
تكوين لجان خاصة لتوسيع إشرافه في جوانب معينة من نشاطات الشركة وتفويض الصالحيات الالزمة
إليها.
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 .2بمقتض ى املادة  90من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن البنك املركزي السعودي ،يجب أن يشكل
مجلس اإلدارة بحد أدنى لجنة تنفيذية ولجنة للمراجعة ولجنة للترشيحات واملكافآت ولجنة إلدارة املخاطر
ولجنة لالستثمار.
 .3يجوز للمجلس في أي وقت بموجب قرار رسمي تكوين لجان أخرى وتحديد صالحيتها وأهدافها والجهات التي
تتبع لها هذه اللجان.
قواعد عامة للجان
 .1يجب على أعضاء اللجان التصرف وفقا لدليل عمل الجنة ،بحسن نية وبما يحقق املصلحة املثلى لحاملي
وثائق التأمين الخاصة بالشركة وأصحاب املصلحة واملساهمين ،مع بذل العناية الواجبة وااللتزام
بالقوانين واللوائح املعمول بها.
 .2يجب على أعضاء اللجان أداء دورهم تحقيقا ملصلحة الشركة وبمنأى عن أي تأثير خار ي ودون أي
تضارب في املصالح.
 .3ال يجوز ألعضاء اللجنة تقديم أي بيانات للمساهمين أو الجمهور ( بخالف تقديمها إلى الجمعية العامة
للمساهمين ) ويجب عدم استخدام أية معلومات خاصة بالشركة ملصلحتهم الخاصة.
 3ـ  1دليل عمل اللجنة التنفيذية
 1 - 1 - 3الغرض
يتم تكوين اللجنة التنفيذية ملجلس إدارة الشركة من املجلس لتسهيل األعمال أثناء الفترات ما بين اجتماعات مجلس
اإلدارة .إن املجلس هو الذي يعين اللجنة للعمل باسم املجلس في حدود ما يسمح به النظام.
 2 - 1 - 3أحكام عامة
ً
تمت صياغة دليل عمل اللجنة التنفيذية ملجلس اإلدارة هذا وفقا ألنظمة اململكة العربية السعودية ودليل عمل
مجلس اإلدارة وغيرها من الوثائق الداخلية للشركة.
يجب في هذا الدليل :
 .1تحديد صالحية اللجنة التنفيذية وأعضائها.
 .2تحديد واجبات ومسئوليات أعضاء اللجنة بما في ذلك انتخاب اللجنة وتكوينها وعزل أعضاء اللجنة.
 .3تحديد اإلجراءات املتعلقة باجتماعات اللجنة.
 .4بيان القواعد املتعلقة بأتعاب أعضاء اللجنة.
 3 - 1 - 3االنتخاب والتكوين والعزل
يجب أن يتم تعيين أعضاء اللجنة واستبدالهم حسب تقدير مجلس اإلدارة ويجب أن تتكون اللجنة على األقل من
ثالثة (  ) 3إلى خمسة (  ) 5أعضاء من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة ،والذين يمكن أن يكونوا من املدراء
التنفيذيين أو غير التنفيذيين .ويجب أن يتم اختيار رئيس اللجنة من قبل أعضاء اللجنة.
ً
يجوز عزل أعضاء اللجنة الذين يتغيبون لثالث اجتماعات متتالية للجنة في السنة من عضوية اللجنة بناءا على
توصية رئيس اللجنة شرط املصادقة على هذا القرار في اجتماع مجلس اإلدارة التالي .ويجب أن تتطابق مدة اللجنة
مع مدة مجلس اإلدارة.
يجوز للمجلس عزل أي عضو لجنة تنفيذية في أي وقت وتعيين عضو لجنة تنفيذية جديد قبل انتهاء مدة اللجنة
التنفيذية بأغلبية ثالثة أرباع أصوات جميع األعضاء في مجلس اإلدارة.
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 4 - 1 - 3الصالحيات
ً
إن اللجنة التنفيذية مفوضة بالعمل باسم مجلس اإلدارة ،في حدود ما يمسح به النظام ،إذا كان مطلوبا من املجلس
ً
ً
سواء بالحضور شخصيا أو عن
اتخاذ إجراء ولم يكن باإلمكان تحقيق نصاب لعقد اجتماع للمجلس في الوقت املناسب
طريق مؤتمر بالصورة أو الصوت .ويجب أن يكون للجنة التنفيذية صالحيات املجلس ّ
املخولة له بموجب هذا الدليل ،في
حدود ما يمسح به النظام.
يجب أن يكون للجنة التنفيذية الحق في اتخاذ قرارات في األمور التشغيلية األخرى باستثناء إصدار القرارات التي تقع
ً
بموجب القانون والنظام األساس ي ضمن الصالحية الحصرية للهيئات الحاكمة األخرى للشركة .وتحديدا ليس للجنة
التنفيذية الصالحيات للقيام بما يلي :
 .1إعالن توزيعات األرباح أو توزيعات األسهم.
 .2إصدار أسهم أو التفويض بإصدار أو بيع أو التعاقد على بيع أسهم أو تعيين الحقوق أو االمتيازات املتعلقة بها والقيود
على مجموعة أو فئة من األسهم أو املوافقة على أي مما ذكر باستثناء أنه يجوز للمجلس توجيه اللجنة تثبيت األحكام
املحددة إلصدار أو بيع أو التعاقد على بيع عدد من األسهم التي سيتم تخصيها لعدد من املوظفين بموجب برنامج
مكافأة املوظفين.
 .3رفع توصية للمساهمين باتخاذ أي إجراء يتطلب موافقة املساهمين.
 .4تعديل أو إلغاء النظام األساس ي للشركة.
 .5املوافقة على خطة دمج أو تبادل أسهم ال تتطلب موافقة املساهمين.
 .6إجراء تعديل أو تغيير أو إلغاء أو اتخاذ إجراء ال يتفق مع أي من قرارات أو إجراءات مجلس اإلدارة ،إذا كان قرار أو
إجراء مجلس اإلدارة ينص في أحكامه على وجوب عدم تعديله أو تغييره أو إلغائه بإجراء تتخذه اللجنة.
 .7اتخاذ إجراء تتطلب البنك املركزي السعودي أو هيئة السوق املالية أو أي نظام من أنظمة اململكة العربية السعودية
أو النظام األساس ي أن يتخذه مجلس اإلدارة وليس أي لجنة من لجان املجلس.
على اللجنة التنفيذية من خالل رئيسها إبالغ املجلس بانتظام فيما يتعلق بأنشطة اللجنة.
الواجبات واملسئوليات
على أعضاء اللجنة التنفيذية التصرف بحسن نية واجتهاد وبما تستحقه األمور من عناية وعلى أفضل ما فيه مصلحة
الشركة واملساهمين فيها.
للجنة التنفيذية الحق في اتخاذ القرارات فيما يلي :
 .1وضع التوجهات اإلستراتيجية للشركة والتي يجب تقديمها إلى املجلس للموافقة عليها.
ً
 .2وضع الخطط املالية و خطط العمل بناءا على التوجه االستراتيجي للشركة ورفع توصية بهذه الخطط إلى املجلس
للموافقة عليها.
 .3املوافقة على الوثائق الداخلية للشركة حول األمور التي تقع ضمن اختصاص اللجنة التنفيذية.
 .4املوافقة على أي معامالت في األصول الثابتة والحصول على القروض ما لم تكن مثل هذه املعامالت واقعة حسب
دورة العمل العادية ضمن اختصاصات املجلس.
 .5رفع توصية بعمليات االندماج أو األستحواذ التي تتم في سياق إعادة تنظيم الشركة والتي يجب إحالتها إلى مجلس
اإلدارة بشكل سري.
 .6على اللجنة التنفيذية أن تقوم ،على أساس سنوي ،ولكل سنة تم فيها اتخاذ إجراء من قبل اللجنة التنفيذية ،القيام
بمراجعة أدائها ورفع تقرير بذلك إلى مجلس اإلدارة.
ً
 .7على أعضاء اللجنة التنفيذية استيفاء متطلبات االستقاللية وفقا ملا هو مطلوب بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة.
 .8في حدود إمكانية توقع هذه األمور :
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أ.

على رئيس اللجنة التنفيذية بالتشاور مع أعضاء اللجنة تحديد وتيرة اجتماعات اللجنة وطول مدة
االجتماعات بما يتفق مع متطلبات هذا الدليل.

ب .على رئيس اللجنة التنفيذية ،بالتشاور مع األعضاء ذوي العالقة في اللجنة واإلدارة وضع جدول أعمال
اللجنة.
ً
 .9إعداد املوازنة التقديرية السنوية وتقديمها وفقا إلرشادات إعداد املوازنة التقديرية وفي املواعيد املحددة .ويجب
الحصول على موافقة مجلس اإلدارة على تجاوز التكاليف.
 6 - 1 - 3إجراء االجتماعات
يجب أن تجتمع اللجنة التنفيذية حسب االحتياج ولكن يجب أن تجتمع على األقل ستة (  ) 6مرات في كل عام .ويجب
ً
أن توجه الدعوة الجتماعات اللجنة التنفيذية من قبل رئيس اللجنة التنفيذية بمبادرة منه وكذلك بناءا على مبادرة من
أعضاء اللجنة التنفيذية أو مجلس اإلدارة.
على أمين سر املجلس العمل كأمين للجنة ما لم يتم تعيين أمين آخر للجنة.
يجب أن تكون االجتماعات الشكل الرئيس ي املستعمل لتنفيذ أعمال وأنشطة اللجنة.
يجوز عقد االجتماعات حسب الضرورة وبعدد املرات الالزمة ألداء وظائف اللجنة وواجباتها بالشكل الاحيح وفي الوقت
املناسب .ولكن يجب أن تعقد اللجنة كحد أدنى ستة اجتماعات على األقل في السنة .وإذا كان سيتم عقد اجتماع ملجلس
اإلدارة وتكون فيه صالحيات اللجنة محل بحث فعندئذ يجب عقد اجتماع اللجنة التنفيذية قبل  5أيام عمل على األقل
من هذا االجتماع ملجلس اإلدارة ما لم يقبل مجلس اإلدارة خالف ذلك.
ً
يجوز عقد االجتماعات عندما يكون األعضاء حاضرين فعليا و يجوز عقد االجتماعات في شكل مؤتمرات بالصوت
والصورة.
ً
يعتبر النصاب مكتمال في أي اجتماع للجنة إذا حضره اثنان على األقل من أعضاء اللجنة .ويجب أن تتخذ اللجنة قراراتها
بأغلبية ثلثي (  ) 3/ 2األصوات ،وإذا لم يكن هناك أغلبية بنسبة ثلثي (  ) 3/ 2األصوات ،يجوز للجنة أن تقرر إما تأجيل
املوضوع أو عرضه على مجلس اإلدارة.
ً
يجب عدم السماح بتحويل أصوات أعضاء اللجنة التنفيذية إلى شخص آخر حتى لو كان عضوا آخر في اللجنة التنفيذية.
تقع على عاتق أمين سر اللجنة مسئولية تقديم إشعار مسبق إلى جميع أعضاء اللجنة عن االجتماع وجدول أعمال والتأكد
من توفر جميع املعلومات الالزمة املتعلقة بجميع البنود املدرجة على جدول األعمال قبل عشرة (  ) 10أيام عمل على
ً
األقل من االجتماع .ويجب تقديم اإلشعار بأي شكل يعتبر مالئما ومتفق عليه بين أعضاء اللجنة أي بواسطة الهاتف أو
الفاكس أو البريد العادي أو االليكتروني.
على رئيس اللجنة التنفيذية بالتشاور مع الرئيس التنفيذي وضع جدول أعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية وإرسال
اإلشعار واملواد املتعلقة باجتماعات اللجنة وترؤس االجتماعات .وألعضاء اللجنة التنفيذية الحق في اقتراح بنود تضاف
إلى جدول األعمال.
يجب بيان نتائج عمل اللجنة في محاضر خطية يوقع عليها رئيس اللجنة .ولكن يجوز أن يقوم أمين سر اللجنة بتوزيع
محضر اجتماع على جميع أعضاء اللجنة الحاضرين وتضاف مالحظاتهم في املحضر النهائي قبل توقيع رئيس اللجنة على
هذا املحضر .ويتم تقديم املحضر املوقع إلى املجلس .ويجب أن يتضمن املحضر ما يلي :
 .1مكان وزمان االجتماع.
 .2أسماء األشخاص الحاضرين في االجتماع.
 .3جدول األعمال واملوضوعات املعروضة على االجتماع.
 .4نتائج التصويت على أساس كل بند على حدة.
 .5القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية.
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 .6شرح ألسباب القرارات.
 .7مالحق املستندات املقدمة أثناء االجتماع.
 7 - 1 - 3املكافآت
مكافأة سـ ـ ــنوية قدرها ( 75,000خمسـ ـ ــة و سـ ـ ــبعون ألف و) لرئيس اللجنة و ( 50,000خمسـ ـ ــون ألف و) لكل
ً
عضـ ــو من األعضـ ــاء االخرين كما تعوض الشـ ــركة االعضـ ــاء عن بدل حضـ ــورلإلجتماعات ( 5,000و) وذلك وفقا
لس ــياس ــة املكافآت املقررة بالش ــركة ،ويتم املص ــادقة عليها من قبل لجنة الترش ــيحات و املكافآت ومن ثم اعتمادها
من قبل مجلس اإلدارة.
.
2-3

دليل عمل لجنة املراجعة

املادة (  : ) 1تمهيد:
 .1تنظم هذه الالئحة تشكيل لجنة املراجعة في الشركة ومهمات وضوابط واجراءات عملها وقواعد اختيار اعضائها وكيفية
ترشحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.
 .2تخضع هذه الالئحة ألحكام نظام الشركات ،ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية  ،وأحكام النظام األساس ي للشركة
وقواعد التسجيل واالدراج ،والئحة حوكمة الشركات املساهمة املدرجة في السوق املالية السعودية و أنظمة البنك املركزي
السعودي وتسترشد بأفضل املمارسات بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة وعملياتها.
 .3يتعين على اإلدارة التنفيذية بالشركة تزويد أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان الشركة
بجميع املعلومات والبيانات والوثائق والسجالت الالزمة على أن تكون كاملة و واضحة وصحيحة وغير مضللة و في الوقت
املناسب لتمكينهم من أداء واجباتهم ومهامهم.
 .4يجب على أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان املجلس وكبار التنفيذيين في الشركة ممارسة صالحياتهم وتنفيذ واجباتهم
بما تقتضيه مصلحة الشركة.
 .5يجب على الشركة إحترام األنظمة واللوائح وإلتزامها باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب
املصالح.
املادة (  : ) 2تعريفات:
تنطبق التعريفات الواردة في قائمة املصـ ــطلحات املس ــتخدمة في لوائح هيئة الس ــوق املالية وقواعدها والئحة حوكمة الش ــركات
على هذه الالئحة ما لم يقضـ ي ســياق النص بغير ذلك ،ويقصــد باملصــطلحات والعبارات أدناه في هذه الالئحة املعاني املوضــحة
لها:
الالئحة :الئحة عمل لجنة املراجعة في الشركة
الشركة :شركة األهلي للتكافل.
مجلس اإلدارة :مجلس إدارة الشركة.
اللجنة :لجنة املراجعة في الشركة.
كبار التنفيذيين أو اإلدارة التنفيذية  :األش ـ ـ ــخاص املنوط بهم إدارة عمليات الش ـ ـ ــركة اليومية  ،واقتراح القرارات االس ـ ـ ــتراتيجية
وتنفيذها  ،كالرئيس التنفيذي ونوابه واملدير املالي واملدراء التنفيذيين .
مراجع الحسابات  :مراجع حسابات الشركة.
املراجع الداخلي  :املراجع الداخلي للشركة.
أصحاب املصالح  :كل من له مصلحة مع الشركة  ،كالعاملين  ،والدائنين  ،والعمالء ،واملوردين ،واملجتمع.
الجمعية العامة :الجمعية العامة للشركة ( العادية أو غير العادية)
النظام :النظام األس ــاس ـ ي للش ــركة ،ونظام الس ــوق املالية ولوائحه التنفيذية ،ونظام الش ــركات ولوائحه التنفيذية وأي تعليمات
أو قرارات ذات عالقة صادره من هيئة السوق املالية أو من الجهات الرقابية أو اإلشرافية.
ساما :البنك املركزي السعودي.
الئحة حوكمة الشركات :الئحة حوكمة شركات املساهمة املدرجة في السوق الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.
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املادة (  : ) 3تشكيل لجنة املراجعة:
 .1تشكل لجنة املراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من
املساهمين او من غيرهم ،على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل و يجب اال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة
وال يزيد عن خمسة وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون املالية واملحاسبية ،ويحدد في القرار مدة عضويتهم على أن
ال تتجاوز مدة عضوية املجلس وفق قواعد وشروط العضوية املبينة في هذه الالئحة ويجب أن تكون غالبية األعضاء
من خارج مجلس اإلدارة.
ً
 .2تص ـ ــدر الجمعية العامة للش ـ ــركة – بناء على إقتراح من مجلس اإلدارة – الئحة عمل لجنة املراجعة على أن تش ـ ــمل هذه
الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشحهم  ،ومدة عضويتهم  ،ومكافآتهم،
وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.
املادة (  : ) 4غرض ومرجعية لجنة املراجعة :
تقوم لجنة املراجعة بمعاونة مجلس اإلدارة في أداء واجباته والقيام بمس ــئولياته املتعلقة باالختص ــاص ــات و املهام واملس ــئوليات
وفق م ــا ج ــاء في ه ــذه الالئح ــة أو التي تح ــال إليه ــا من مجلس اإلدارة  ،وتكون مرجعي ــة لجن ــة املراجع ــة ملجلس اإلدارة وتكون
مسؤولة أمام املجلس ويجب على اللجنة  ،أن تبلغ مجلس اإلدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو ما تتخذه من قرارات بشفافية
وعرض محاضرها املتضمنة نتائج أعمالها وقراراتها وتوجيهاتها وتوصياتها وأي تقارير صادرة عنها الى مجلس اإلدارة بصفة دورية
وعلى مجلس اإلدارة أن يتـابع عمـل اللجنـة بـإنتظـام للتحقق من ممـارسـ ـ ـ ــتهـا لألعمـال املوكلـة لهـا و تش ـ ـ ـ ـمـل األعمـال األخرى على
النحو التالي:
إلتزام الشركة بالتقيد باملتطلبات التنظيمية .
نزاهة البيانات املالية وعملية إعداد التقارير املالية وعمليات اإلفصاح في الشركة.
مؤهالت وإعتماد الشركة على شركة مراجعة مستقلة ( " املراجع الخار ي " ).
تقييم وتنسيق أداء وظيفة املراجعة الداخلية في الشركة واملراجعين الخارجيين.
توفير تأكيد إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمالءمة وفعالية نظام الرقابة الداخلي في الشركة.
تولي مسؤوليات التبليغ والرقابة واإللتزام الداخليين بمكافحة غسيل األموال.
مراجعة تقارير الخبير اإلكتواري وضمان إلتزام الشركة بمقترحات وتوصيات الخبير اإلكتواري.
املادة (  : ) 5قواعد وشروط العضوية في اللجنة وأمانة سر اللجنة ومدتها:
 .1يجب أن ال يقل عدد أعضـ ـ ــاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد عن خمسـ ـ ــة ويكون بينهم مختص بالشـ ـ ــؤون املالية واملحاسـ ـ ــبية،
وذلك بقرار يص ــدر من مجلس اإلدارة يوص ـ ي فيه بعدد أعض ــاء اللجنة ويقترح أس ــماء املرش ــحين لرئاس ــة وعض ــوية اللجنة
ويرفع ذلك الى الجمعية العامة العادية إلعتماده.
 .2يجب أن يمتلك ما ال يقل عن عضـ ـ ــوين ،بمن فيهم رئيس لجنة املراجعة ،معرفة وخبرة حديثة وذات صـ ـ ــلة في املحاسـ ـ ــبة
واإلدارة املالية واإلفصاح املالي.
 .3يجب أن يمتلك أعضاء لجنة املراجعة مهارات في التفاعل مع كبار املسؤولين التنفيذيين في الشركة واملراجعين الخارجيين
واألطراف األخرى ذات العالقة.
 .4أن يكون أعض ــاء اللجنة من غير أعض ــاء مجلس اإلدارة التنفيذيين س ــواء من املس ــاهمين أو من غيرهم على أن يكون من
ً
بينهم عضو مستقل على األقل ويفضل أن يكونوا جميعهم أعضاء مستقليين وال يجوز أن يكون عضوا في اللجنة أي من
أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين أو من كبار التنفيذيين في الشركة أو في الشركات التي تسيطر عليها الشركة.
ً
 .5اليجوز أن يكون عض ــوا في لجنة املراجعة من يعمل أو كان يعمل خالل الس ــنتين املاض ــيتين في اإلدارة التنفيذية أو املالية
للشركة أو لدى مراجع حسابات الشركة .
 .6يجب أن يض ـ ــمن مجلس اإلدارة أن أعض ـ ــاء لجنة املراجعة مؤهلين للوفاء بمس ـ ــؤولياتهم.ويجب أن يمتلك عض ـ ــوان على
األقل من أعضاء اللجنة بمن فيهما رئيس اللجنة،خبرات حديثة وذات صلة في مجال املحاسبة و اإلدارة املالية.
 .7تكون مدة عضـ ـ ـ ــوية اللجنة من بداية دورة مجلس اإلدارة وتنتهي بإنتهاء أعمال دورة املجلس مع األخذ في اإلعتبار حاالت
إنتهاء عضوية أحد من األعضاء خالل املدة وفق ماجاء في هذه الالئحة.
ً
ً
 .8اليجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة رئيسا أو عضوا في اللجنة.
 .9اليجوز أن يكون عضوا في لجنة مراجعة أي شركة في قطاع التأمين.
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.10
.11
.12
.13
.14

اليجوز أن يعمل في لجنة املراجعة ملا يزيد عن أربع شركات مساهمة مدرجة في ذات الوقت.
اليجوز أن يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال الشركة والعقود املبرمة من قبلها.
اليجوز أن يشارك في أي أعمال قد تنافس الشركة أو العمل في نشاطات تؤديها الشركة.
يحدد مجلس اإلدارة ،سنويا على األقل ،إذا ما كان أعضاء لجنة املراجعة مستقليين عن إدارة الشركة.
أمين سر لجنة املراجعة :
تقوم لجنة املراجعة بتعيين أمين سر للجنة املراجعة من موظفي الشركة.
يتولى أمين سر لجنة املراجعة املهام اإلدارية للجنة املراجعة ،والتي تشمل ولكن دون االقتصار على:
 .1التنسيق مع أعضاء لجنة املراجعة لترتيب اجتماعاتها.
 .2إعداد جداول أعمال االجتماعات.
 .3إرسال الدعوات إلى املراجعين الخارجيين وإلى موظفي الشركة الذي يطلب حضورهم في االجتماعات.
 .4إعداد وختم محاضر االجتماعات إلى جانب رئيس اللجنة.
 .5التأكد من توقيع محاضر االجتماعات.
 .6حماية وحفظ محاضر االجتماعات في سجل خاص محدد للجنة املراجعة.
ال يجوز ألمين سر لجنة املراجعة العمل كأمين سر ألي لجان أخرى ملجلس اإلدارة.

انتهاء العضوية في لجنة املراجعة وتعيين البديل :
املادة ( : ) 6
تنتهي العضوية في لجنة املراجعة في الحاالت التالية:
 .1انتهاء مدة اللجنة وفق ما جاء في هذه الالئحة.
 .2طلب العضـ ــو االسـ ــتقالة من عضـ ــوية اللجنة مع بيان األسـ ــباب وموافقة مجلس اإلدارة عليها ،ويرفع طلب اإلسـ ــتقالة إلى
رئيس املجلس لعرضها على املجلس والبت فيها بعد مشاورة أعضاء اللجنة اآلخرين.
 .3إعفاء مجلس اإلدارة ألي عضـ ــو من عضـ ــوية اللجنة بعد مشـ ــاورة أعضـ ــاء اللجنة اآلخرين مع بيان أسـ ــباب ذلك  ،أو إذا
كان ذلك بسبب االخالل بقواعد وشروط العضوية أو واجبات أو مسؤوليات العضو وفق ما جاء في هذه الالئحة.
ً
ً
 .4عند انتهاء عض ـ ــوية أي من أعض ـ ــاء اللجنة ألي س ـ ــبب فلمجلس اإلدارة تعيين عض ـ ــوا آخر بديال للعض ـ ــو املنهية عض ـ ــويته
ليكمل املدة املتبقية لسلفه ،ويعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع الحق لها.
مهام ومسؤوليات لجنة املراجعة:
املادة ( : ) 7
تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الش ـ ــركة والتحقق من س ـ ــالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية
فيها  ،وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة املبين أدناه ،الى جانب أي مهام ومسئوليات أخرى يوكلها لها مجلس اإلدارة.
 1-7التقارير املالية:
 .1دراسـ ــة القوائم املالية األولية والسـ ــنوية للشـ ــركة قبل عرضـ ــها على مجلس اإلدارة وابداء رأيها والتوصـ ــية في شـ ــأنها
لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
 .2ابداء الرأي الفني – ً
بناء على طلب مجلس اإلدارة فيما اذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للش ـ ــركة عادلة
ومتوازنة ومفهومة وتتضــمن املعلومات التي تتيح للمســاهمين واملســتثمرين تقييم املركز املالي للشــركة وادائها ونموذج
عملها واستراتيجيتها.
 .3دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية .
 .4البحث بدقة في أي مس ـ ــائل يثيرها املدير املالي للش ـ ــركة أو من يتولى مهامه أو مس ـ ــؤول اإللتزام في الش ـ ــركة أو مراجع
الحسابات.
 .5التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية.
 .6دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وابداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها.
 2-7املراجعة الداخلية :
 .1دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطرفي الشركة.
 .2دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التاحيحية للملحوظات الواردة فيها.
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 .3الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي أو إدارة املراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر املوارد
الالزمــة وفعــاليتهــا في اداء األعمــال و املهــام املنوطــة بهــا ،وإذا لم يكن للشـ ـ ـ ــركــة مراجع داخلي  ،فعلى اللجنــة تقــديم
توصيتها الى املجلس بشأن مدى الحاجة الى تعيينه.
 .4التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو ادارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
 .5تجتمع اللجنة بصفة دورية مع املراجع الداخلي مرتين على األقل في السنة.
 3-7مراجع الحسابات :
 .1التوص ـ ـ ـ ـيــة ملجلس اإلدارة بترشـ ـ ـ ــيح مراجعي الحس ـ ـ ـ ــابــات وعزلهم وتحــديــد أتعــابهم وتقييم أدائهم ،بعــد التحقق من
استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
 .2التحقق من اســتقالل مراجع الحســابات وموضــوعيته و عدالته ومدى فاعلية أعمال املراجعة  ،مع األخذ في االعتبار
القواعد و املعايير ذات الصلة.
ً
 .3مراجعة خطة مراجع حس ـ ــابات الش ـ ــركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعماال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق
اعمال املراجعة وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
 .4اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
 .5دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها.
 .6تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة مرتين على األقل في السنة.
 4-7ضمان االلتزام :
 .1مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
 .2التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
 .3مراجعــة العقود والتعــامالت املقترح أن تجريهــا الشـ ـ ـ ــركــة مع األطراف ذوي العالقــة وتقــديم مرئيــاتهــا حيــال ذلــك إلى
مجلس اإلدارة.
 .4رفع ما تراه من مس ـ ــائل ترى ض ـ ــرورة اتخاذ إجراء بش ـ ــأنها الى مجلس اإلدارة وإبداء توص ـ ــياتها باالجراءات التي يتعين
اتخاذها.
 .5اإلشراف على دائرة اإللتزام للتأكد من إستقالليتها وصالحيتها في تنفيذ عملها دون أي عوائق.
 .6إجراء مراجعة مع مسؤول اإللتزام لخطة اإللتزام ومراقبتها ومراقبة تطبيقها.
 .7مراجعة تقارير دائرة اإللتزام وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة.
 .8تقييم كفاءة وفعالية وموضوعية دائرة اإللتزام.
 .9بعد الحصــول على عدم ممانعة خطية من البنك املركزي الســعودي  ،تعيين أو عزل رئيس دائرة اإللتزام أو مســؤول
اإللتزام.
 .10تحــديــد التعويض ،بمــا في ذلــك الرواتــب والعالوات والــدفعــات األخرى لــدائرة اإللتزام والتــأكــد من كون تلــك املبــالغ
تتوافق وسياسات مجلس اإلدارة.
 5-7الخبير األكتواري :
 .1مراجعة تقارير الخبير األكتواري وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة.
 .2ض ـ ــمان التزام الش ـ ــركة باملقترحات والتوص ـ ــيات املقدمة من قبل الخبير األكتواري حس ـ ــبما يقتض ـ ــيه البنك املركزي
السعودي.
 .3التنسـ ــيق مع املراجعين الخارجيين ملناقشـ ــة تقارير الخبير اإلكتواري املتعلقة بالبيانات املالية ومالءمة املخص ـ ـصـ ــات
الفنية واإلحتياطيات املقررة من قبل اإلكتواري.
 .4إجراء تقييم مع املراجع الخار ي للرقابة الداخلية وتقدير ألصول الشركة ومالءتها.
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 6-7الشؤون التنظيمية :
 .1مراجعــة التقــارير الص ـ ـ ـ ــادرة من قبــل البنــك املركزي السـ ـ ـ ــعودي والجهــات التنظيميــة األخرى ،بمــا في ذلــك التقــارير
املتعلقة بأي مخالفات تنظيمية أو إجراءات تصويبية مطلوبة ،وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة.
 .2املتابعة مع الشركة فيما يتعلق بالتقارير التنظيمية وأي إجراءات تصويبية متخذة ،وتقديم التوصيات إلى مجلس
اإلدارة.
املادة (  : ) 8حدوث تعارض بين لجنة املراجعة ومجلس اإلدارة:
إذا حدث تعارض بين توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة أو إذا رفض املجلس األخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين
مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم ادائه أو تعيين املراجع الداخلي فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية
اللجنة ومبرراتها وأسباب عدم أخذه بها.
املادة (  : ) 9ترتيب تقديم امللحوظات:
على لجنة املراجعة وضع الية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير املالية أو غيرها بسرية،
وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وعمل اجراءات متابعة
مناسبة.
املادة (  : ) 10اإلبالغ عن املمارسات املخالفة:
على لجنة املراجعة اقتراح ما يلزم من سياسات أو اجراءات يتبعها أصحاب املصالح في تقديم شكاواهم أو اإلبالغ عن املمارسات
املخالفة  ،مع مراعاة مايلي:
 .1تيسير ابالغ أصحاب املصالح ( بمن فيهم العاملون في الشركة )  ،مجلس اإلدارة بما قد يصدر عن اإلدارة التنفيذية
من تصرفات أو ممارسات تخالف األنظمة واللوائح والقواعد املرعية أو تثير الريبة في القوائم املالية أو أنظمة الرقابة
الداخلية أو غيرها  ،سواء كانت تلك التصرفات أو املمارسات في مواجهتهم أو لم تكن  ،واجراء التحقيق الالزم بشأنها.
 .2الحفاظ على سرية اجراءات البالغ بتيسير االتصال املباشر بعضو مستقل في لجنة املراجعة أو غيرها من اللجان
املختصة.
 .3تكليف شخص مختص بتلقي شكاوى أو بالغات أصحاب املصالح والتعامل معها.
 .4تخصيص هاتف أو بريد الكتروني لتلقي الشكاوى.
 .5توفير الحماية الالزمة ألصحاب املصالح.
املادة (  : ) 11التقرير السنوي للجنة املراجعة:
 .1على لجنة املراجعة إعداد تقريرسنوي يشتمل على تفاصيل أدائها الختصاصاتها ومهامها املنصوص عليها في
نظام الشركات ولوائحه التنفيذية  ،على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية
واملالية وإدارة املخاطر في الشركة.
ً
 .2يجب أن يودع مجلس اإلدارة نسخا كافية من تقرير لجنة املراجعة في مركز الشركة الرئيس وأن ينشر في املوقع
اإللكتروني للشركة واملوقع اإللكتروني للشركات املدرجة عند نشر الدعوة إلنعقاد الجمعية العامة لتمكين كل
من يرغب من املساهمين الحصول على نسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة.
املادة (  : ) 12صالحيات لجنة املراجعة :
باإلضافة الى أي صالحيات تمنحها هذه الالئحة للجنة أو أي صالحيات وتفويض باتخاذ قرارات يمنحها لها مجلس اإلدارة فإنه
يحق للجنة املراجعة في سبيل القيام بواجباتها وأداء مهامها ومسئولياتها ما يلي:
 .1االطالع على سجالت الشركة ووثائقها.
 .2طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.
 .3طلب اإلجتماع مع العضو املنتدب و الرئيس التفيذي أو املدير املالي أو أي عضو من اإلدارة التنفيذية متى ما استدعت
الحاجة ،وللجنة الطلب من رئيس املجلس دعوة املجلس لإلجتماع متى ما أستلزم األمر.
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 .4الطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة
ألضرار أو خسائر جسيمة.
 .5تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر أو فريق عمل من أعضاء اللجنة أو إدارة الشركة أو غيرهم من إستشاريين أو مختصين
ألداء مهمة أو مهام محددة وفق ما تقرره اللجنة وتنتهي مدتها بإنتهاء عملها أو وفق ما تقرره اللجنة ،وترفع اللجنة
التوصية بمكافأتهم إلى مجلس اإلدارة لالعتماد ،مع مراعاة ماجاء في املادة ( )13من دليل عمل لجنة املراجعة .
املادة (  : ) 13االستعانة واملشورة :
للجنة املراجعة في سبيل القيام بمهماتها ومسؤولياتها االستعانة وطلب املشورة بمن تراه من داخل الشركة أو من خارجها على
النحو التالي:
 .1يجب على الشركة توفير جميع الخدمات اإلدارية الالزمة للجنة للقيام بمهماتها ومسئولياتها.
 .2يجوز للجنة املراجعة االستعانة بأي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة او اإلدارة التنفيذية أو أي من موظفي الشركة،
أو بأي من املكاتب االستشارية املرتبطة باتفاقيات مع الشركة ،كما يجوز لها تكليف او االستعانة بخبراء ومختصين
افراد او جهات استشارية او متخصصة لغرض الحصول على املشورة او املساعدة او الناح او القيام بدراسات او
ً
تدقيق او فحص سجالت في أي أمر تحتاج اليه مما هو يدخل في نطاق عملها وفقا لهذه الالئحة وفي حدود صالحياتها
 ،على أن يضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة مع بيان اسم الخبير أو اإلستشاري وعالقته بالشركة أو اإلدارة
التنفيذية.
ً
 .3على اللجنة ان تؤكد وتحرص مع من يتم االستعانة به وفقا ألحكام املادة ( )2/13من دليل عمل لجنة املراجعة
ضرورة االلتزام باملحافظة على سرية املعلومات والبيانات الخاصة بالشركة وعدم إذاعة او استخدام ذلك في غير
األغراض املحددة لها.
املادة (  : ) 14اجتماعات وضوابط عمل لجنة املراجعة :
ً
تعقد اللجنة اجتماعاتها وفقا للضوابط التالية:
 .1تعقد اللجنة اجتماعاتها بصـ ـ ـ ــفة دورية وكلما دعت الحاجة على اال تقل عن أربعة اجتماعات خالل السـ ـ ـ ــنة املالية
الواحدة.
 .2تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسـ ــها أو من خالل أمين سـ ــر اللجنة بالتنسـ ــيق مع رئيس اللجنة وأعضـ ــائها ،أو
ً
بناء على طلب عض ـ ــوين من أعض ـ ــائها ،ويجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو مجلس االدارة طلب عقد اجتماع للجنة متى
ما دعت الحاجة  ،كما يجوز ملراجع حس ـ ـ ـ ــابات الشـ ـ ـ ــركة أو املراجع الداخلي طلب االجتماع مع اللجنة كلما دعت
الحاجة لذلك ،وللعضو املنتدب و الرئيس التنفيذي أو املدير املالي طلب اجتماع للجنة متى ما استلزم االمر .
 .3تراعي اللجنة عقد اجتماعاتها بما يتناس ـ ـ ــب مع املواعيد النظامية لنش ـ ـ ــر القوائم املالية األولية والس ـ ـ ــنوية ،ومراعاة
مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة ما أمكن ليتس ـ ــنى لها تقديم توص ـ ــياتها وقراراتها وتقاريرها الى املجلس للبت فيها في
ً
الوقت املناسب وخاصة عند وجود أمور جوهرية تلتزم الشركة اإلفصاح عنها وفقا للنظام.
 .4في حالة تعذر حضور رئيس اللجنة ألي اجتماع يجوز له تفويض أحد أعضائها لترأس االجتماع املحدد على أن يكون
ً
خطيا بالتس ـ ــليم او بالفاكس أو بالبريد اإللكتروني ،وفي حالة غيابه الطارئ وتعذر التفويض يختار األعض ـ ــاء اآلخرين
ً
من بينهم رئيسا لألجتماع املحدد.
 .5يشترط لاحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها.
 .6اليحق ألي عض ـ ــو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين س ـ ــر اللجنة وأعض ـ ــائها حض ـ ــور اجتماعاتها إال إذا
طلبت اللجنة اإلستماع اليه أو الحصول على مشورته .
 .7يجوز أن تقوم اللجنة بعقد اجتماعاتها عن طريق وسائل التقنية الحديثة (سواء بواسطة الهاتف املسموع أو املرئي
أو أي وســيلة أخرى يتفق عليها األعضــاء) ،كما يجوز للعضــو أن يثبت حضــوره ألي من اجتماعات اللجنة باملشــاركة
الهاتفية املس ـ ــموعة أو املرئية أو أي وس ـ ــيلة أخرى مقبولة وذلك عند الض ـ ــرورة بموافقة األعض ـ ــاء االخرين ،وينطبق
على ص ـ ــحة هذه االجتماعات وص ـ ــحة مش ـ ــاركة أي عض ـ ــو ما ينطبق على الحض ـ ــور أص ـ ــالة من ناحية نص ـ ــاب عقد
االجتماعات والتصويت واعتماد محاضرها أو قراراتها.
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 .8تص ــدر قرارات اللجنة وتوص ــياتها وتوجيهاتها بأغلبية أص ـوات الحاض ــرين وعند تس ــاوي األص ــوات يرجح الجانب الذي
صوت معه رئيس اإلجتماع واليجوز لعضو اللجنة االمتناع عن التصويت على قراراتها أو توصياتها مع مراعاة الفقرة
( )5من املادة ( )16من هذه الالئحة.
 .9يجوز أن تقوم اللجنة في الحاالت العاجلة بإصدار قراراتها وتوصياتها وتوجيهاتها وتقاريرها بالتمرير عن طريق عرضها
على كافة األعضاء متفرقين ،على ان يتم عرضها في اول اجتماع الحق وتضمينها في محضر ذلك االجتماع.
 .10ال يجوز لعضو اللجنة أن ينيب غيره في حضور اجتماعات اللجنة و التصويت على قراراتها وتوصياتها.
 .11توثق اجتماعات اللجنة ً
بناء على ما جاء في املادة ( )15من دليل عمل لجنة املراجعة.
املادة (  : ) 15توثيق اجتماعات اللجنة :
 .1يعد امين ســر اللجنة مســودة محضــر لكل اجتماع يدون فيه تاريخ االجتماع ومكانه أو وســيلة عقد االجتماع وأســماء
الحاضرين والغائبين وملخص مناقشة ما تم التوصل إليه من توصيات أو توجيهات أو قرارات.
 .2يرسل أمين السر مسودة محضر كل اجتماع الى رئيس وأعضاء اللجنة لالطالع وابداء أي مالحظات عليها.
 .3توثق مداوالت اللجنة ومناقشــاتها وقراراتها وتوصــياتها في محاضــر يدونها أمين الســر مع بيان أي تحفظات إن وجدت
ألي من األعضاء والحاضرين وتوقع هذه املحاضر من جميع األعضاء الحاضرين وأمين السر.
 .4تنظم محاضر ووثائق ومراسالت كل اجتماع وتحفظ في ملف خاص يسهل الرجوع إليه عند الحاجة.
 .5تكون محاضـ ـ ــر اللجنة سـ ـ ــرية اليجوز االطالع عليها أو الحصـ ـ ــول على نسـ ـ ــخ منها إال ألعضـ ـ ــاء مجلس اإلدارة واملراجع
الداخلي وفيما عدا ذلك يكون ً
بناء على طلب وموافقة اللجنة على ذلك.
املادة (  : ) 16واجبات ومسؤوليات عضو لجنة املراجعة :
ً
يتعين على كل عضو في لجنة املراجعة في سبيل القيام بمهامه في اللجنة وفقا ألحكام هذه الالئحة االلتزام بما يلي:
 .1االنتظام في حضــور اجتماعات اللجنة واملشــاركة الفعالة في اعمالها ،وعلى العضــو الذي يطرأ ما يســتوجب غيابه او
عدم مشاركته في أي اجتماع ان يخطر رئيس اللجنة أو امين السر بذلك.
 .2املحافظة على اس ـرار الشــركة وال يجوز لعضــو اللجنة ان يذيع الى املســاهمين او الغير ما وقف عليه من معلومات او
ً
بيانات او اسـ ـرار الش ــركة بس ــبب عض ــويته في اللجنة واال وجب على مجلس اإلدارة اعفاءه فض ــال عن مس ــائلته عن
التعويض عن أي ضرر قد يترتب على ذلك.
 .3اإللتزام بمبادئ الصـ ــدق واألمانة والوالء والعناية واإلهتمام بمصـ ــالح الشـ ــركة واملسـ ــاهمين وتقديمها على مصـ ــلحته
الشخصية.
ً
 .4أن يفا ـ ــح للجنة إذا لم تتوافق عض ـ ــويته مع ش ـ ــروط وض ـ ــوابط العض ـ ــوية في هذه الالئحة أو إذا طرأ مس ـ ــتقبال ما
يتعارض مع تلك الشروط والضوابط.
 .5أن يفاــح للجنة عن أي مصــلحة مباشــرة او غير مباشــرة له في املوضــوعات املعروضــة امام اللجنة او عن أي اعمال
وعقود تتم لحساب الشركة وله فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة واثبات ذلك في محضر االجتماع ،وال يجوز له
االشتراك في أي قرار او توصيه في هذا الشأن.
 .6يجب على رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضــائها حضــور الجمعيات العامة للشــركة لإلجابة على أســئلة املســاهمين
فيما يخصها.
 .7في جميع األحوال ينطبق على عضو اللجنة ما ينطبق على عضو مجلس اإلدارة من واجبات ومسئوليات وفق النظام
ولوائح الشركة الداخلية.
املادة (  : ) 17املكافآت:
مكافأة سـ ــنوية قدرها ( 90,000تسـ ــعون ألف و) و لرئيس اللجنة و ( 75,000خمسـ ــة و سـ ــبعون ألف و) لكل عضـ ــو من
ً
األعضـ ــاء االخرين وذلك وفقا لسـ ــياسـ ــة املكافآت املقررة بالشـ ــركة ،ويتم املصـ ــادقة عليها من قبل لجنة الترشـ ــيحات واملكافآت
ومن ثم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
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املادة (  : ) 18اإلفصاحات :
إلى جانب ما جاء في املادة ( )11من دليل عمل لجنة املراجعة وأي افصاحات أخرى وفق النظام فإنه:
 .1تفاح الشركة في التقرير السنوي ملجلس اإلدارة عن أسماء رئيس وأعضاء اللجنة وصفة العضوية لكل عضو وأي
تغيير طرأ على ذلك و عدد اجتماعاتها وسجل الحضور خالل السنة املالية.
 .2تفا ــح الش ــركة في التقرير الس ــنوي ملجلس اإلدارة عن اجمالي ما تقاض ــاه أعض ــاء اللجنة من مكافآت وبدالت خالل
السنة املالية.
 .3تزود الشــركة اإلدارة املختصــة في هيئة الســوق املالية بأســماء رئيس وأعضــاء اللجنة وصــفة العضــوية خالل خمس ـة
ً
أيام من تاريخ تعيينهم وأيضا أي تغييرات تطرأ على ذلك خالل خمسة أيام من تاريخ حدوث التغييرات .
 .4تفاـ ـ ــح الشـ ـ ــركة في التقرير السـ ـ ــنوي ملجلس اإلدارة عن أي تعارض إن وجد بين توصـ ـ ــيات اللجنة وقرارات املجلس
وأسباب عدم األخذ بالتوصيات وفق ما جاء في املادة ( )8من دليل عمل لجنة املراجعة.
 .5تفاح الشركة عن أي معلومات أخرى ذات عالقة باللجنة قد تطلبها هيئة السوق املالية من وقت آلخر.
املادة (  : ) 19مراجعة الئحة عمل اللجنة:
ً
تقوم لجنة املراجعة بمراجعة الئحة عمل اللجنة مرة على األقل سنويا أو عند الضرورة بهدف التحسين والتطوير املستمر
واإللتزام بمواكبة أي تغييرات أو تعديالت في النظام أو أي تعليمات ذات العالقة ورفع التوصيات واإلقتراحات بشأنها الى
مجلس اإلدارة.
املادة (  : ) 20أحكام عامة
 .1اليعد دليل عمل لجنة املراجعة بديل ألحكام النظام ولوائحة التنفيذية وفيما لم يرد بشأنه نص يتم فيه الرجوع الى
النظام وعند وجود أي تعارض بينها او أي فقرة أو أي مادة فيها وبين النظام فإن أحكام النظام تسود وتبقى الفقرات
واملواد األخرى قيد التطبيق.
 .2ملجلس اإلدارة مراجعة هذه الالئحة عند الضرورة بهدف التطوير والتحسين املستمر وملواكبة أي تعديالت قد تطرأ على
النظام ،للوصول الى أفضل املمارسات املهنية.
 .3يشرف مجلس اإلدارة على تنفيذ دليل عمل لجنة املراجعة وعلى رئيس وأعضاء اللجنة تنفيذ ما جاء فيها.
 .4ال يجوز التعديل على دليل عمل لجنة املراجعة اال بقرار اقتراح أو توصية من مجلس اإلدارة واعتماد الجمعية العامة
للشركة.
ً
 .5للشركة نشر دليل عمل لجنة املراجعة او ملخصا لها على موقعها االلكتروني او من خالل أي وسيلة أخرى.
 .6يحق ألي مساهم االطالع على دليل عمل لجنة املراجعة في مكاتب الشركة بالتنسيق املسبق مع إدارة الشركة في حال عدم
نشرها على املوقع اإللكتروني للشركة.
 .7ملجلس اإلدارة حق تفسير او إيضاح ما جاء في دليل عمل لجنة املراجعة من احكام.
3-3

دليل عمل لجنة املكافآت والترشيحات

املادة (  : ) 1تمهيد:
 .1تنظم هذه الالئحة تشكيل لجنة املكافآت والترشيحات في الشركة و ضوابط و إجراءات عمل اللجنة  ،ومهامها
وقواعد اختيار أعضائها  ،ومدة عضويتهم  ،ومكافآتهم وقد قامت الشركة بدمج لجنتي املكافآت و الترشيحات في
لجنة واحدة بمسمى لجنة املكافات والترشيحات وفق الفقرة ( )7من املادة ( )50من الئحة حوكمة الشركات.
 .2تخضع هذه الالئحة الحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية وأحكام النظام األساس ي
للشركة  ،وقواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات املساهمة املدرجة في السوق املالية السعودية
والئحة حوكمة الشركة و البنك املركزي السعودي و تسترشد بأفضل املمارسات بما يتناسب مع طبيعة نشاط
الشركة وعملياتها.
 .3يتعين على اإلدارة التنفيذية بالش ـركة تزويد أعضــاء مجلس اإلدارة واألعضــاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان
الش ــركة بجميع املعلومات والبيانات والوثائق والس ــجالت الالزمة  ،على أن تكون كاملة وواض ــحة وص ــحيحة وغير
مضللة وفي الوقت املناسب لتمكينهم من أداء واجباتهم ومهامهم.
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 .4يجب على أعضــاء مجلس اإلدارة وأعضــاء لجان املجلس وكبار التنفيذيين في الشــركة ممارســة صــالحياتهم وتنفيذ
واجباتهم بما تقتضيه مصلحة الشركة.
 .5يجب على الش ـ ــركة احترام األنظمة واللوائح والتزامها باإلفص ـ ــاح عن املعلومات الجوهرية للمس ـ ــاهمين والدائنين
وأصحاب املصالح.
املادة (  : ) 2تعريفات:
تنطبق التعريفات الواردة في النظام وقائمة املص ــطلحات املس ــتخدمة في لوائح هيئة الس ــوق املالية وقواعدها والئحة حوكمة
الشــركات و البنك املركزي الســعودي على هذه الالئحة ما لم يقضـ ي ســياق النص بغير ذلك ،ويقصــد باملصــطلحات والعبارات
أدناه في هذه الالئحة املعاني املوضحة لها:
الالئحة :الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات في الشركة.
الشركة :شركة األهلي للتكافل.
مجلس اإلدارة أو املجلس :مجلس إدارة الشركة.
اللجنة :لجنة املكافآت والترشيحات في الشركة.
كبار التنفيذيين أو اإلدارة التنفيذية  :األشـ ــخاص املنوط بهم إدارة عمليات الشـ ــركة اليومية  ،واقتراح القرارات االسـ ــتراتيجية
وتنفيذها  ،كالرئيس التنفيذي ونوابه واملدير املالي واملدراء التنفيذيين.
املكافآت :املبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها  ،واملكافآت الدورية أو السنوية املرتبطة باألداء  ،والخطط التحفيزية قصيرة
أو طويلة األجل  ،وأي مزايا عينية أخرى  ،باس ـ ــتثناء النفقات واملص ـ ــاريف الفعلية املعقولة التي تتحملها الش ـ ــركة عن عض ـ ــو
مجلس اإلدارة لغرض تأديته عمله ( ،وتش ـ ـ ــمل املكافآت الثابتة الرواتب والبدالت واملزايا العينية  ،وتش ـ ـ ــمل املكافآت املتغيرة
املكافآت الدورية واألرباح والخطط التحفيزية قصيرة األجل وطويلة األجل واألسهم املمنوحة).
الجمعية العامة :الجمعية العامة للشركة (عادية أو غير عادية).
النظام :النظام األساس ي للشركة ،ونظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية ،ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية وأي تعليمات
أو قرارات ذات عالقة صادره من هيئة السوق املالية أو من أي جهات رقابية أو إشرافيه.
ساما :البنك املركزي السعودي.
الئحة حوكمة الشركات :الئحة حوكمة شركات املساهمة املدرجة في السوق الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.
املادة (  : ) 3تشكيل لجنة املكافآت والترشيحات:
 .1تشكل لجنة املكافآت والترشيحات بقرار من مجلس اإلدارة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين  ،على أن يكون
من بينهم عض ـ ـ ــو مس ـ ـ ــتقل على األقل ،على أال يقل عدد أعض ـ ـ ــاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد عن خمس ـ ـ ــة  ،ويحدد في
القرار مدة عضويتهم على أن ال تتجاوز مدة عضوية املجلس وفق قواعد وشروط العضوية املبينة في هذه الالئحة.
 .2تصدر الجمعية العامة للشركة – ً
بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة – الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات على
أن تشـ ـ ـ ــمل هذه الالئحة ضـ ـ ـ ــوابط وإجراءات عمل اللجنة  ،ومهامها وقواعد اختيار أعضـ ـ ـ ــائها  ،ومدة عضـ ـ ـ ــويتهم،
ومكافآتهم.
املادة (  : ) 4غرض ومرجعية لجنة املكافآت والترشيحات:
تقوم لجنة املكافآت والترشـ ــيحات بمعاونة مجلس اإلدارة في أداء واجباته والقيام بمسـ ــئولياته املتعلقة باالختصـ ــاصـ ــات واملهام
واملسـ ـ ـ ــئوليات وفق ما جاء في هذه الالئحة أو التي تحال إليها من مجلس اإلدارة ،وتكون مرجعية لجنة املكافآت والترشـ ـ ـ ــيحات
ملجلس اإلدارة وتكون مســئولة أمام املجلس ،ويجب على اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة بما تتوصــل إليه من نتائج أو تتخذه من
قرارات بشـ ــفافية وعرض محاضـ ــرها املتضـ ــمنة نتائج اعمالها وقراراتها وتوصـ ــياتها وتوجيهاتها وأي تقارير صـ ــادرة عنها الى مجلس
اإلدارة بصفة دورية ،وعلى مجلس اإلدارة أن يتابع عمل اللجنة بانتظام للتحقق من ممارساتها األعمال املوكلة لها.
املادة ( : )5قواعد وشروط العضوية في اللجنة وأمانة سر اللجنة ومدتها :
 .1يجب اال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد عن خمسة أعضاء وذلك بقرار من مجلس اإلدارة وأن يحدد في
القرار عدد أعضاء اللجنة ويسمي رئيسها وأعضائها.
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 .2تراعي الشــركة عند تشــكيل لجنة املكافآت والترشــيحات أن يكون أعضــاؤها من أعضــاء مجلس اإلدارة املســتقلين،
ويجوز االس ــتعانة بأعض ــاء غير تنفيذيين أو بأش ــخاص من غير أعض ــاء املجلس س ــو ًاء كانوا من املس ــاهمين أو غيرهم،
ً
وال يجوز أن يكون عضوا في اللجنة أي من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين أو من كبار التنفيذيين في الشركة او في
الشركات التي تسيطر عليها الشركة.
 .3يجب أن يكون رئيس اللجنة من األعضاء املستقلين في مجلس االدارة.
ً
ً
 .4ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة رئيسا للجنة ويجوز له أن يكون عضوا فيها.
 .5تكون مــدة عضـ ـ ـ ــويــة اللجنــة من بــدايــة دورة مجلس اإلدارة وتنتهي بــانتهــاء اعمــال دورة املجلس تلــك ،مع األخــذ في
االعتبار حاالت انتهاء عضوية أي من األعضاء خالل املدة وذلك وفق ما جاء في هذه الالئحة.
 .6تقوم اللجنة بتعيين امين س ـ ـ ــر لها من بين أعض ـ ـ ــائها أو أمين س ـ ـ ــر املجلس او من فريق إدارة الش ـ ـ ــركة أو من غيرهم
وذلــك ملتــابعــة شـ ـ ـ ــؤون اللجنــة من التنسـ ـ ـ ــيق واإلعــداد الجتمــاعــات واعمــال اللجنــة ،وتوثيق اجتمــاعــاتهــا واعــداد
محاضرها ومتابعة قراراتها وتوصياتها وتوجيهاتها وما يرتبط بأعمال اللجنة وتكون مدة تعيينه مرتبطة بمدة اللجنة.
املادة (  : )6ا نتهاء العضوية في لجنة املكافآت والترشيحات وتعيين البديل:
تنتهي العضوية في لجنة املكافآت والترشيحات في الحاالت التالية:
 .1انتهاء مدة اللجنة وفق ما جاء في الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات.
 .2طلب العض ــو االس ــتقالة من عض ــوية اللجنة مع بيان األس ــباب وموافقة مجلس اإلدارة عليها ،وترفع طلب االس ــتقالة
الى رئيس املجلس لعرضها على املجلس والبت فيها وبعد مشاورة أعضاء اللجنة اآلخرين.
 .3اعفاء مجلس اإلدارة ألي عضو من عضوية اللجنة بعد مشاورة أعضاء اللجنة اآلخرين مع بيان األسباب ،أو بسبب
االخالل بقواعد وشـ ـ ـ ــروط العضـ ـ ـ ــوية أو واجبات ومسـ ـ ـ ــئول يات العضـ ـ ـ ــو وفق ما جاء في الئحة عمل لجنة املكافآت
والترشيحات.
ً
ً
 .4عند انتهاء عض ـ ـ ــوية أي من أعضـ ـ ـ ــاء اللجنة ألي س ـ ـ ــبب فلمجلس اإلدارة تعيين عض ـ ـ ــوا آخر بديال للعضـ ـ ـ ــو املنتهية
عضويته ليكمل املدة املتبقية لسلفه.
املادة (  : ) 7اختصاصات لجنة املكافآت والترشيحات ومهامها ومسئولياتها:
تختص لجنة املكافآت والترش ـ ــيحات باملهام املرتبطة بمكافآت أعض ـ ــاء املجلس واللجان املنبثقة منه ومكافآت اإلدارة التنفيذية
والترشـ ـ ـ ــيحات لعضـ ـ ـ ــوية املجلس واإلدارة التنفيذية على النحو املبين أدناه  ،إلى جانب أي مهام ومسـ ـ ـ ــئوليات أخرى يوكلها لها
مجلس اإلدارة:
ً
أوال  :فيما يخص املكافآت في الشركة
ً
 .1اعـداد س ـ ـ ـ ـيـاس ـ ـ ـ ــة واض ـ ـ ـ ـحـة للمكـافـآت ورفعهـا الى مجلس اإلدارة للنظر فيهـا تمهيـدا العتمـادهـا من الجمعيـة العـامـة
للشركة  ،على أن تشمل هذه السياسة:
 .2مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.
 .3مكافآت اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة.
 .4مكافآت اإلدارة التنفيذية .على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير مرتبطة باألداء واالفصاح عنها  ،والتحقق من
تنفيذها.
 .5توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
 .6املراجعة الدورية لسياسة املكافآت  ،وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف املتوخاة منها.
ً
 .7التوصية ملجلس اإلدارة وفقا للسياسة املعتمدة من الجمعية بما يلي:
 .8مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 .9مكافآت اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة.
 .10مكافآت كبار التنفيذيين.
ً
ثانيا  :فيما يخص الترشيحات لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
تكون اختصاصات اللجنة فيما يخص الترشيحات ما يلي :
 .1اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ً
التوص ــية ملجلس اإلدارة بترش ــيح أعض ــاء فيه وإعادة ترش ــيحهم وفقا للس ــياس ــات واملعايير املعتمدة ،مع مراعاة عدم
ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.
إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ،وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.
تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
املراجعة السـ ـ ـ ــنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو الخبرات املناسـ ـ ـ ــبة لعضـ ـ ـ ــوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة
التنفيذية.
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  ،وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
التحقق بش ــكل س ــنوي من اس ــتقالل األعض ــاء املس ــتقلين  ،وعدم وجود أي تعارض مص ــالح إذا كان العض ــو يش ــغل
عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين ،واألعضاء غير التنفيذيين ،واألعضاء املستقلين ،وكبار التنفيذيين.
وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

املادة ( : )8سياسة املكافآت :
ق
ن
يجب على اللجنة مراعاة ما يلي عند إعداد س ـ ــياس ـ ــة املكافآت وذلك دو اخالل بأحكام نظام الش ـ ــركات ونظام الس ـ ــو املالية
ولوائحهما التنفيذية:
 .1انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
 .2أن َّ
تقدم املكافآت بغرض حث أعض ـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشـ ـ ـ ــركة وتنميتها على املدى
الطويل  ،كأن تربط الجزء املتغير من املكافآت باألداء على املدى الطويل.
 .3أن َّ
تحدد املكافآت ً
بناء على مســتوى الوظيفة  ،واملهام واملســؤوليات املنوطة بشــاغلها ،واملؤهالت العلمية ،والخبرات
العملية ،واملهارات ،ومستوى األداء.
 .4انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى الشركة.
 .5األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد املكافآت ،مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر
للمكافآت والتعويضات.
 .6أن تستهدف استقطاب الكفاءات املهنية واملحافظة عليها وتحفيزها ،مع عدم املبالغة فيها.
 .7أن تحدد اللجنة املكافآت عند التعيينات الجديدة.
ً
 .8حاالت إيقاف صـ ـ ـ ــرف املكافأة أو اسـ ـ ـ ــتردادها إذا تبين أنها تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضـ ـ ـ ــو في
مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ؛ وذلك ملنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
ً
ً
ً
 .9تنظيم منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء أكانت إصدارا جديدا أم أسهما اشترتها
الشركة.
املادة ( : )9مكافآت العاملين في الشركة:
مع مراعاة مع ورد في املادة ( )8من الئحة عمل لجنة املكافآت والترشـ ــيحات فإنه تقوم اللجنة باقتراح أنواع املكافآت التي تمنح
للعاملين في الش ـ ــركة  ،مثل املكافآت الثابتة واملكافآت املرتبطة باألداء واملكافآت في ش ـ ــكل أس ـ ــهم بما ال يتعارض مع الض ـ ــوابط
ً
واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاص بشركات املساهمة املدرجة.
املادة ( : )10إجراءات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة:
على لجنة املكافآت والترش ــيحات عند ترش ــيح أعض ــاء مجلس اإلدارة مراعاة ما ورد في الئحة حوكمة الش ــركات من
شروط وأحكام  ،وما تقرره هيئة السوق املالية من متطلبات من حين آلخر.
ُ
تس ــعى الش ــركة ما أمكن أن يفوق عدد املرش ــحين ملجلس اإلدارة الذين تطرح أس ــماؤهم على الجمعية العامة عدد
املقاعد املتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة االختيار من بين املرشحين.

36

رشكة األهل للتكافل – دليل حوكمة ر
الشكة
ي

املادة ( : )11نشر إعالن الترشيح :
على الشركة نشر إعالن الترشح في املوقع اإللكتروني للشركة واملوقع اإللكتروني للسوق وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة ؛
ً
ذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة  ،على أن يظل باب الترشح مفتوحا مدة شهر على األقل
من تاريخ إعالن الدعوة لفتح باب الترشيح
املادة ( :)12حق املساهمين في الترشيح:
ً
يحق لكل مس ــاهم في الش ـركة في ترش ــيح نفس ــه أو غيره لعض ــوية مجلس اإلدارة وفقا ألحكام نظام الش ــركات ولوائحه التنفيذية
مع عدم اإلخالل بما ورد في الئحة حوكمة الشركات.
املادة ( : )13تعيين كبار التنفيذيين وتحديد مكافآتهم:
تقوم اللجنة بدراسة ترشيح وتعيين كبار التنفيذيين وتحديد مكافآتهم والتعديالت الالحقة عليها بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية
والتوصية ملجلس اإلدارة  ،وذلك وفق ما جاء في الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات والنظام والسياسات املعتمدة.
املادة ( : )14تقييم أداء املجلس واإلدارة التنفيذية:
تقترح لجنة املكافآت والترشـ ـ ـ ــيحات – بناء على طلب مجلس اإلدارة – اآلليات لتقييم أداء املجلس وأعضـ ـ ـ ــائه ولجانه واإلدارة
ً
التنفيذية س ـ ــنويا وذلك من خالل مؤش ـ ـرات قياس أداء مناس ـ ــبة ترتبط بمدى تحقيق أهداف الش ـ ــركة واس ـ ــتراتيجياتها وجودة
إدارة املخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها  ،على أن تحدد جوانب القوة والضـ ـ ـ ــعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع
مصلحة الشركة  ،ويجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفاح عنها ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص
املعنيين بالتقييم.
املادة ( : )15الترشيح لعضوية مجالس إدارات الشركات التي تستثمر فيها الشركة:
 .1تقترح اللجنة الس ــياس ــات واإلجراءات الخاص ــة بترش ــيح وتعيين ممثلي الش ــركة في عض ــوية مجالس إدارات الش ــركات
التي تستثمر فيها الشركة.
 .2تقوم اللجنة بدارسة ترشيح وتعيين ممثلي الشركة في عضوية مجالس إدارات الشركات التابعة والزميلة والشركات
األخرى التي تسـتثمر فيها الشـركة وذلك بالتنسـيق مع اإلدارة التنفيذية والتوصـية باملرشـحين ملجلس اإلدارة  ،وذلك
وفق ما جاء في الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات والنظام والسياسات املعتمدة.
املادة ( :)16صالحيات لجنة املكافآت والترشيحات:
باإلض ـ ـ ــافة الى أي ص ـ ـ ــالحيات تمنحها هذه الالئحة للجنة او أي ص ـ ـ ــالحيات أو تفويض باتخاذ قرارات يمنحها لها مجلس اإلدارة
فإنه يحق للجنة في سبيل القيام بواجباتها واختصاصاتها ومهامها ما يلي:
 .1االطالع على السجالت والوثائق التي تخص أعمالها.
 .2طلب أي إيضاح او بيان من أعضاء مجلس اإلدارة او اإلدارة التنفيذية.
 .3طلب االجتماع مع رئيس املجلس أو العضـ ـ ـ ــو املنتدب واملدير العام أو املدير املالي أو أي عضـ ـ ـ ــو من اإلدارة التنفيذية
متى ما استدعت الحاجة  ،وللجنة الطلب من رئيس املجلس دعوة املجلس لالجتماع متى ما استلزم األمر.
 .4تش ـ ــكيل لجنة متخص ـ ـص ـ ــة أو أكثر أو فريق عمل من أعض ـ ــاء اللجنة أو إدارة الش ـ ــركة أو غيرهم من اس ـ ــتش ـ ــاريين أو
مختصـ ـ ـ ــين ألداء مهمة أو مهام محددة وتنتهي مدتها بانتهاء عملها أو وفق ما تقرره اللجنة ،وترفع اللجنة التوصـ ـ ـ ــية
بمكافأتهم الى مجلس اإلدارة لالعتماد  ،مع مراعاة ما جاء في املادة ( )17من الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات.
املادة ( :)17االستعانة واملشورة :
للجنة املكافآت والترشــيحات في ســبيل القيام بمهامها ومســئولياتها االســتعانة وطلب املشــورة بمن تراه من داخل الشــركة أو من
خارجها على النحو التالي:
 .1يجب على الشركة توفير جميع الخدمات اإلدارية الالزمة للجنة للقيام بمهماتها ومسئولياتها.
 .2يجوز للجنة املكافآت والترش ــيحات االس ــتعانة بأي عض ــو من أعض ــاء مجلس اإلدارة او اإلدارة التنفيذية أو أي من
موظفي الشركة ،أو بأي من املكاتب االستشارية املرتبطة باتفاقيات مع الشركة ،كما يجوز لها تكليف او االستعانة
بخبراء ومختصــين افراد أو جهات اســتشــارية أو متخص ـصــة لغرض الحصــول على املشــورة أو املســاعدة أو الناــح أو
ً
القيام بدراسات أو تدقيق أو فحص سجالت في أي أمر تحتاج اليه مما هو يدخل في نطاق عملها وفقا لالئحة عمل
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لجنة املكافآت والترشيحات ،وترفع اللجنة التوصية بمكافآتهم إلى مجلس اإلدارة لالعتماد ،على أن ُيضمن ذلك في
محضر اجتماع اللجنة مع بيان اسم الخبير أو االستشاري وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية.
ً
 .3على اللجنة ان تؤكد وتحرص مع من يتم االسـ ـ ـ ــتعانة به وفقا ألحكام الفقرة ( )2املادة ( )17من الئحة عمل لجنة
املكافآت والترشــيحات ضــرورة االلتزام باملحافظة على ســرية املعلومات والبيانات الخاصــة بالشــركة وعدم إذاعة أو
استخدام ذلك في غير األغراض املحددة لها.
املادة ( :)18اجتماعات اللجنة وتوصياتها وقراراتها:
ً
تعقد اللجنة اجتماعاتها وفقا للضوابط التالية:
 .1تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة على اال تقل عن اجتماعين خالل السنة املالية الواحدة.
 .2تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو من خالل امين سر اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة واعضائها ،أو
ً
بناء على طلب عضوين من أعضائها ،ويجوز لرئيس مجلس اإلدارة او مجلس االدارة طلب عقد اجتماع للجنة متى
ما دعت الحاجة  ،كما يجوز ملراجع حسابات الشركة او املراجع الداخلي طلب االجتماع مع اللجنة كلما دعت
الحاجة  ،وللعضواملنتدب واملدير العام او املدير املالي أو مدير الشئون اإلدارية طلب اجتماع للجنة متى ما استلزم
االمر.
 .3تراعي اللجنــة عنــد تحــديــد مواعيــد اجتمــاعــاتهــا مواعيــد اجتمــاعــات مجلس اإلدارة مــا أمكن ليتسـ ـ ـ ــنى لهــا تقــديم
توصـ ـ ـ ــياتها ونتائج أعمالها وقراراتها وتقاريرها الى املجلس للبت فيها في الوقت املناس ـ ـ ـ ــب وخاص ـ ـ ـ ــة عند وجود أمور
ً
جوهرية تلتزم الشركة اإلفصاح عنها وفقا للنظام.
 .4في حالة تعذر حضـ ـ ـ ــور رئيس اللجنة ألي اجتماع له تفويض أحد أعض ـ ـ ـ ــائها لترأس االجتماع املحدد على أن يكون
ً
خطيا بالتسـ ــليم او بالفاكس أو بالبريد اإللكتروني ،وفي حالة غيابه الطارئ وتعذر التفويض يختار األعضـ ــاء اآلخرين
ً
من بينهم رئيسا لالجتماع املحدد.
 .5يشترط لاحة اجتماعات اللجنة حضور اغلبية أعضائها.
 .6ال يحق ألي عضـ ـ ـ ــو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سـ ـ ـ ــر اللجنة حضـ ـ ـ ــور اجتماعاتها إال إذا طلبت
اللجنة االستماع اليه أو الحصول على مشورته أو دعوته لحضوراالجتماع أو جزء منه.
 .7يجوز أن تقوم اللجنة بعقد اجتماعاتها عن طريق وسائل التقنية الحديثة (سواء بواسطة الهاتف املسموع أو املرئي
أو أي وسيلة أخرى يتفق عليها االعضاء) ،كما يجوز للعضو ان يثبت حضوره ألي من اجتماعات اللجنة باملشاركة
الهاتفية املس ــموعة او املرئية أو أي وس ــيلة أخرى مقبولة وذلك عند الض ــرورة بموافقة األعض ــاء االخرين ،وينطبق
على صـ ــحة هذه االجتماعات وصـ ــحة مشـ ــاركة أي عضـ ــو ما ينطبق على الحضـ ــور اصـ ــالة من ناحية نصـ ــاب عقد
االجتماعات والتصويت واعتماد محاضرها أو قراراتها.
 .8تصــدر قرارات اللجنة وتوصــياتها وتوجيهاتها بأغلبية أصــوات الحاضــرين ،وعند تســاوي األصــوات يرجح الجانب الذي
ص ـ ـ ــوت معه رئيس االجتماع ،وال يجوز لعض ـ ـ ــو اللجنة االمتناع عن التص ـ ـ ــويت على قراراتها او توص ـ ـ ــياتها مع مراعاة
املادة ( )15من الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات.
 .9يجوز أن تقوم اللجنة في الحاالت العاجلة بإصدار قراراتها وتوصياتها وتوجيهاتها وتقاريرها بالتمرير عن طريق عرضها
ً
على كافة األعضــاء متفرقين بالبريد اإللكتروني أو أي وســيلة مناســبة أخرى يمكن فيها توثيق القرار مكتوبا  ،على ان
يتم عرضها في اول اجتماع الحق وتضمينها في محضر ذلك االجتماع.
 .10ال يجوز لعض ــو اللجنة أن ينيب غيره من األعض ــاء أو غيرهم في حض ــور اجتماعات اللجنة أو التص ــويت على قراراتها
وتوصياتها.
 .11توثق اجتماعات اللجنة ً
بناء على ما جاء في املادة ( )19من هذه الالئحة.
املادة ( : )19توثيق اجتماعات اللجنة:
ن
 .1يعد أمين ســر اللجنة مســودة محضــر لكل اجتماع يدو فيه تاريخ االجتماع ومكانه أو وســيلة عقد االجتماع وأســماء
الحاضرين والغائبين وملخص مناقشة ما تم التوصل إليه من توصيات أو توجيهات أو قرارات.
 .2يرسل أمين السر مسودة محضر كل اجتماع الى رئيس وأعضاء اللجنة لالطالع وابداء أي مالحظات عليها.
 .3توثق اجتماعات اللجنة وتعد محاضــر تتضــمن ملخص مداوالتها ومناقشــاتها وقراراتها وتوصــياتها في محاضــر يدونها
أمين السـ ــر مع بيان أي تحفظات أن وجدت ألي من األعضـ ــاء الحاضـ ــرين وتوقع هذه املحاضـ ــر من جميع األعضـ ــاء
الحاضرين أمين السر.
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 .4تنظم محاضر ووثائق ومراسالت كل اجتماع وتحفظ في ملف خاص يسهل الرجوع اليه عند الحاجة.
 .5تكون محاضر اللجنة سرية ال يجوز االطالع عليها أو الحصول على نسخ منها إال من أعضاء مجلس اإلدارة  ،ومراجع
ً
حسابات الشركة واملراجع الداخلي وفيما عدا ذلك يكون
بناء على طلب وموافقة اللجنة على ذلك.
املادة ( :)20واجبات ومسؤوليات عضو اللجنة :
ً
يتعين على كل عضو في لجنة املكافآت والترشيحات في سبيل القيام بمهامه في اللجنة وفقا ألحكام هذه الالئحة االلتزام بما يلي:
 .1االنتظام في حضور اجتماعات اللجنة واملشاركة الفعالة في اعمالها ،وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه او
عدم مشاركته في أي اجتماع ان يخطر رئيس اللجنة أو امين السر بذلك.
 .2املحافظة على اس ـرار الشــركة وال يجوز لعضــو اللجنة ان يذيع الى املســاهمين أو الغير ما وقف عليه من معلومات أو
ً
بيانات أو اس ـرار الش ــركة بس ــبب عض ــويته في اللجنة وإال وجب على مجلس اإلدارة اعفاءه فض ــال عن مس ــاءلته عن
التعويض عن أي ضرر قد يترتب على ذلك.
 .3يجــب أن يلتزم رئيس وأعض ـ ـ ـ ــاء اللجنــة بمبــادئ الص ـ ـ ـ ــدق واألمــانــة والوالء والعنــايــة واالهتمــام بمص ـ ـ ـ ــالح الشـ ـ ـ ــركــة
واملساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية.
ً
 .4أن يفا ـ ـ ــح للجنة إذا لم تتوافق عض ـ ـ ــويته مع قواعد وش ـ ـ ــروط العض ـ ـ ــوية في هذه الالئحة أو إذا طرأ مس ـ ـ ــتقبال ما
يتعارض مع تلك الشروط والضوابط.
 .5أن يفاــح للجنة عن أي مصــلحة مباشــرة او غير مباشــرة له في املوضــوعات املعروضــة امام اللجنة او عن أي اعمال
وعقود تتم لحساب الشركة وله فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة واثبات ذلك في محضر االجتماع ،وال يجوز له
االشتراك في أي قرار او توصيه في هذا الشأن.
 .6يجب حضــور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضــائها الجمعيات العامة للشــركة لإلجابة عن أســئلة املســاهمين فيما
يخصها.
 .7في جميع األحوال ينطبق على عضـ ـ ـ ــو اللجنـة مـا ينطبق على عضـ ـ ـ ــو مجلس اإلدارة من واجبـات ومسـ ـ ـ ــئوليـات وفق
النظام ولوائح الشركة الداخلية.
املادة ( :)21املكافآت
مكافأة سنوية قدرها ( 75,000خمسة وسبعون ألف و) و لرئيس اللجنة و ( 50,000خمسون ألف و) لكل عضو من
ً
األعضاء االخرين وذلك وفقا لسياسة املكافآت املقررة بالشركة ،ويتم املصادقة عليها من قبل لجنة الترشيحات واملكافآت ومن
ثم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
املادة ( : )22االفصاحات :
إلى جانب ما جاء في هذه الالئحة وأي افصاحات أخرى مطلوبة وفق النظام فإنه:
 .1تفاــح الشــركة في التقرير الســنوي ملجلس اإلدارة عن أســماء رئيس وأعضــاء اللجنة وصــفات العضــوية لكل عضــو
وأي تغيير طرأ على ذلك خالل السنة املالية  ،إلى جانب عدد اجتماعاتها وسجل الحضور خالل السنة املالية.
 .2تفا ــح الش ــركة في التقرير الس ــنوي ملجلس اإلدارة عن اجمالي ما تقاض ــاه أعض ــاء اللجنة من مكافآت وبدالت خالل
السنة املالية.
 .3تزود الش ـ ــركة اإلدارة املختص ـ ــة في هيئة الس ـ ــوق املالية بأس ـ ــماء رئيس وأعض ـ ــاء اللجنة وص ـ ــفات عض ـ ــويتهم خالل
خمسة أيام من تاريخ تعيينهم وأي تغييرات تطرأ على ذلك خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.
 .4تفاح الشركة عن أي معلومات أخرى ذات عالقة باللجنة قد تطلبها هيئة السوق املالية من وقت آلخر.
املادة ( : )23مراجعة الئحة عمل اللجنة:
ً
تقوم لجنة املكافآت والترشيحات بمراجعة الئحة عمل اللجنة مرة على األقل سنويا أو عند الضرورة بهدف التحسين والتطوير
املستمر وااللتزام بمواكبة أي تغييرات أو تعديالت في النظام أو أي تعليمات ذات عالقة.
املادة ( : )24احكام عامة :
 .1ملجلس اإلدارة مراجعة هذه الالئحة عند الض ــرورة بهدف التطوير والتحس ــين املس ــتمر وملواكبة أي تعديالت قد تطرأ
على النظام ،للوصول الى أفضل املمارسات املهنية.
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يشـ ــرف مجلس اإلدارة على تنفيذ الئحة عمل لجنة املكافآت والترشـ ــيحات وعلى رئيس وأعضـ ــاء اللجنة تنفيذ ما جاء
فيها.
ال يجوز التعديل على هذه الالئحة اال بقرار اقتراح أو توصية من مجلس اإلدارة واعتماد الجمعية العامة.
ً
للشــركة نشــر الئحة عمل لجنة املكافآت والترشــيحات او ملخصــا لها على موقعها االلكتروني او من خالل أي وســيلة
أخرى.
يحق ألي مســاهم االطالع على الئحة عمل لجنة املكافآت والترشــيحات في مكاتب الشــركة بالتنســيق املســبق مع إدارة
الشركة في حال عدم نشرها على املوقع اإللكتروني للشركة.
ملجلس اإلدارة حق تفسير او إيضاح ما جاء في هذه الالئحة من احكام.
ال تعد الئحة عمل لجنة املكافآت والترش ــيحات بديلة ألحكام النظام ولوائحه التنفيذية وفيما لم يرد بش ــأنه نص يتم
فيــه الرجوع الى النظــام ،وعنــد وجود أي تعــارض بينهــا او أي فقرة او أي مــادة فيهــا وبين النظــام فــإن احكــام النظــام
تسود وتبقى الفقرات واملواد األخرى قيد التطبيق.
4-3

دليل عمل لجنة االستثمار

 1 - 4 -3الغرض
 .1إن الغرض األساس ي من لجنة االستثمار التابعة ملجلس اإلدارة هي مساعدة املجلس في وضع سياسات واستراتيجيات
االستثمار واملوافقة على معامالت االستثمار واإلشراف عليها ومتابعة األداء االستثماري للشركة وشركاتها التابعة على
ضوء االستراتيجيات املحددة ومبادئ الشريعة اإلسالمية ( حسب مقتض ى الحال ) واألنظمة املرعية.
 .2إن لجنة االستثمار مسئولة عن صياغة سياسات االستثمار العامة للشركة شرط موافقة مجلس اإلدارة عليها ووضع
إرشادات االستثمار في متابعة لهذه السياسات .وتتولى لجنة االستثمار مراقبة إدارة املحفظة لاللتزام بسياسات
وإرشادات االستثمار لتحقيق األهداف مع مرور الوقت.
 .3يجب أن تعمل لجنة االستثمار بالتنسيق الوثيق مع الهيئة الشرعية والتأكد من أن جميع األنشطة املتعلقة باالستثمار
ملتزمة باملبادئ الشرعية.
 .4إن لجنة االستثمار مسئولة عن مبادرات االستثمار ألصول الشركة وكذلك استثمار أصول حملة الوثائق.
 2 - 4 - 3األحكام العامة
ً
 .1تمت صياغة هذا الدليل للجنة االستثمار وفقا ألنظمة اململكة العربية السعودية والنظام األساس ي للشركة ووثائق
الشركة الداخلية األخرى.
 .2يجب في هذا النظام األساس:
تحديد صالحيات لجنة االستثمار التابعة للمجلس وصالحيات أعضاء اللجنة.
تحديد واجبات ومسئوليات أعضاء اللجنة بما في ذلك تكوين اللجنة وعزل أعضاء اللجنة.
تحديد إجراءات عقد اجتماعات اللجنة.
بيان القواعد املتعلقة بأتعاب أعضاء اللجنة.
 3 - 4 - 3االنتخاب والتكوين والعزل
يجب أن يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة .ويجب أن تتكون اللجنة على األقل من ثالثة (  ) 3أعضاء
الذين يجب أن يكونوا متحررين من أي عالقة قد تتداخل مع ممارسة العضو لتقديره  /تقديرها املستقل .وعلى
أعضاء اللجنة اختيار رئيس اللجنة.
يجب أن يكون ألعضاء اللجنة املعرفة والخبرة واملهارات الالزمة لالتصال بكبار التنفيذيين في الشركة واألطراف
األخرى ذات العالقة .ويجب أن يكون العضو واحد على األقل من أعضاء لجنة االستثمار معرفة قوية باالستثمار
وأدوات االستثمار املتفقة مع الضوابط الشرعية.
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يجب أن تتوافق مدة عضوية اللجنة مع مدة عضوية املجلس.
يجوز ملجلس اإلدارة ،في أي وقت ،عزل أي عضو من أعضاء اللجنة أو إعادة تشكيل اللجنة من جديد .وإذا لم
يحضر العضو في اللجنة ثلثي (  ) %66اجتماعات اللجنة على األقل يجب على رئيس اللجنة إحالة األمر إلى رئيس
مجلس اإلدارة وعلى أعضاء املجلس النظر في إنهاء عضوية عضو اللجنة على أفضل وجه يخدم مصلحة الشركة.
ويجب أن يتم انتخاب عضو اللجنة الجديد من قبل مجلس اإلدارة حال تحديد املرشح املناسب.
 4 - 4 - 3الصالحيات
في أدائها ملسئولياتها يجب على لجنة االستثمار إتباع قرارات الهيئة الشرعية فيما يتعلق باملعامالت امللتزمة بالضوابط
الشرعية.
يجب أن يكون للجنة االستثمار الصالحيات واملسئوليات لتعيين أو إنهاء خدمات أي استشاري من خارج الشركة
واملوافقة على شروط مثل هذا التعيين وأتعاب مثل هذا االستشاري .وفي حالة تعيين أي استشاري من خارج الشركة
فإن على لجنة االستثمار إتباع أصول العمل السليمة والحصول على عروض أسعار وطرح العطاءات  ....الخ حسب
اللزوم.
ً
يجوز للجنة االستثمار أيضا الطلب من أي مسئول أو موظف آخر في الشركة أو مستشار الشركة الخار ي أو شخص
آخر االجتماع مع أي أعضاء من لجنة االستثمار أو مستشاريها أو تقديم مساعدة أخرى للجنة االستثمار في أداء
واجباتها.
للجنة االستثمار الحق الكامل وغير املشروط في االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها املتعلقة باالستثمار .وفي نفس
الوقت على لجنة االستثمار الحفاظ على سرية املعلومات بالكامل.
 5 - 4 - 3الواجبات واملسئوليات
تقع على عاتق لجنة االستثمار مسئولية املوافقة على سياسة االستثمار لدى الشركة الستثماراتها الخاصة بها وكذلك
أموال حملة الوثائق .يجب أن تتضمن سياسة االستثمار إرشادات االستثمار ومدى تخصيص األصول وفئات األصول
واالستثمارات املحظورة وحدود املخاطر والصالحيات املفوضة .ويجب على لجنة االستثمار إبالغ مجلس اإلدارة بأي
تعديالت في سياسة االستثمار ،والتي ال يسري مفعولها إال بموافقة املجلس.
يتعين على لجنة االستثمار إجراء مراجعة لسياسة االستثمار والحصول على موافقة املجلس عليها بصورة سنوية.
ع لى لجنة االستثمار التأكد من أن حساب استثمار الشركة مقسم بوضوح في سجالت الشركة .وعلى اللجنة التأكد
ً
أيضا من أن استثمارات حملة الوثائق منفصلة بشكل مالئم عن استثمارات املساهمين في شركة تابعة وفي دفاتر
األستاذ العام .ويجب تطبيق ذلك وإبالغه إلى مدراء /وسطاء االستثمار الذين تستفيد شركة األهلي للتكافل من
خدماتهم.
إن املسئوليات الرئيسية للجنة االستثمار هي التأكد من أن سياسة االستثمار املعتمدة لدى شركة األهلي للتكافل
يتم إتباعها وتعديلها وتنفيذها بالشكل املناسب لدعم أهداف الشركة بعيدة املدى .وتشمل هذه املسئوليات :
 .1التأكد من االلتزام بالضوابط والقواعد واملبادئ الشرعية في جميع األنشطة االستثمارية التي تقوم بها
الشركة والحصول على موافقة الهيئة الشرعية على األدوات االستثمارية الستثمار أموال حملة الوثائق.
 .2التأكد من االلتزام باألحكام كما هي محددة في عقد تأسيس شركة األهلي للتكافل واألحكام املنطبقة على
االستثمار من األنظمة والقواعد ذات العالقة في جميع األنشطة االستثمارية التي تقوم بها الشركة.
 .3املوافقة على استثمار وإعادة استثمار األموال .ويجوز للجنة االستثمار تفويض وظائف االستثمار إلى
مسئولي وموظفي الشركة وملدراء استثمار خارجيين.
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ً
 .4وضع أسس اختيار وتحديد مدراء  /استشاريي االستثمار لدى الشركة دوريا ومراجعة أدائهم واملوافقة
على إنهاء خدماتهم.
 .5مراقبة أدارة األموال من خالل مراجعة التقارير الخطية من مدراء  /استشاريي االستثمار وعن طريق
املناقشات مع مدراء  /استشاريي االستثمار في اجتماعات لجنة االستثمار التي تركز على املحددات األساسية
للعائدات بما في ذلك تخصيص األصول وإستراتيجية االستثمار.
ً
 .6تقييم أداء استثمار األموال بناءا على مقارنة العائدات الفعلية على ضوء هدف الشركة املطلق الذي
تحدده للعائدات وعلى ضوء مؤشرات قياس األخرى التي يختارها مجلس اإلدارة ولجنة االستثمار من وقت
آلخر .ويجب أن يأخذ التقييم في االعتبار االلتزام بسياسات وإرشادات االستثمار ومستويات املخاطر ،وأداء
كل فئة من األسهم.
 .7مراجعة كفاية هذا الدليل وإعادة تقييمه عند الحاجة ورفع توصية بالتعديالت املقترحة إلى مجلس
اإلدارة للموافقة عليها.
 .8تطوير سياسة االستثمار ومراجعة تطبيقها  ،ومتابعة املخاطر الكلية املرتبطة بتطبيق هذه السياسة،
ومراجعة األداء ورفع التقارير ملجلس اإلدارة على أساس ربع سنوي.
 6 - 4 - 3االجتماعات
يجب أن يرأس اللجنة رئيس ينتخب باألغلبية البسيطة ألصوات أعضاء اللجنة ،ويجوز أن توجه الدعوة لعقد
االجتماعات من قبل رئيس اللجنة أو أي عضو من أعضاء اللجنة أو بقرار من مجلس اإلدارة.
على أمين سر املجلس العمل أمين سر للجنة ما لم يتم تعيين أمين سر آخر للجنة.
يجب أن تكون االجتماعات هي الصيغة الرئيسية املستعملة ألداء اللجنة ألنشطتها.
ألداء مسئولياتها يجب على لجنة االستثمار أن تضع في كل سنة جدول اجتماعات وعليها االجتماع أربع (  ) 4مرات
في السنة ،ويجوز جدولة اجتماعات أخرى إذا اعتبرت لجنة االستثمار أو اعتبر رئيس اللجنة أن عقدها مالئم.
ً
على لجنة االستثمار أن ترفع تقريرا مباشرة إلى املجلس في كل اجتماع مجدول من اجتماعات املجلس تعرض فيه
أداء االستثمار على ضوء األهداف املحددة في سياسة االستثمار بما في ذلك العائدات الفعلية مقابل توقعات أداء
الشركة.
إن رئيس لجنة االستثمار مسئول عن وضع جداول أعمال اجتماعات لجنة االستثمار .ويجب إرسال املواد املتعلقة
بموضوع البحث في كل اجتماع إلى أعضاء لجنة االستثمار قبل كل اجتماع .ويجب إعداد محاضر لجميع اجتماعات
لجنة االستثمار لتوثيق أداء لجنة االستثمار ملسئولياتها ،ويجب أن تقدم لجنة االستثمار تقارير منتظمة إلى مجلس
اإلدارة.
ً
يعتبر النصاب مكتمال في أي اجتماع من اجتماعات اللجنة إذا حضره على األقل ثلثي (  ) 3/ 2أعضاء اللجنة .ويجب
على اللجنة اتخاذ قراراتها بأغلبية ثلثي (  ) 3/ 2األصوات.
على اللجنة اتخاذ قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء املشاركين في االجتماع .إن أي قرارات أو مداوالت تتخذها أو
تجريها لجنة االستثمار يجب أن تكون خطية بما في ذلك اآلراء املخالفة إن وجدت .ويكون لرئيس اللجنة الصوت
املرجح في حالة تعادل األصوات.
يجب بيان نتائج أعمال اللجنة في محاضر مكتوبة يوقع عليها رئيس اللجنة .ولكن يجب تعميم مسودة املحاضر على
جميع أعضاء اللجنة وتتم إضافة مالحظاتهم في املحاضر النهائية قبل توقيع الرئيس على هذه املحاضر في خالل
خمسة عشر (  ) 15يوم من عقد االجتماع ،ويجب تقديم املحاضر املوقعة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة ويجب أن
تتضمن املحاضر :
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

موقع ووقت االجتماع،
أسماء األشخاص الحاضرين في االجتماع ؛
جدول األعمال واملوضوعات املطروحة في الجلسة ؛
نتائج التصويت على أساس فردي.
القرارات التي اتخذتها اللجنة ؛
األساس املنطقي للقرارات.
مرفقات الوثائق املقدمة خالل االجتماع.

تقع على عاتق أمين سر اللجنة مسئولية تقديم إشعار مسبق إلى جميع أعضاء اللجنة بانعقاد االجتماع مع جدول
األعمال والتأكد من توفر جميع املعلومات الالزمة فيما يتعلق بالبنود املدرجة على جدول األعمال قبل عشرة ()10
ً
أيام عمل على األقل من االجتماع ،ويجب تقديم هذا اإلشعار بأي شكل يعتبر مالئما ومتفق عليه بين أعضاء اللجنة
مثل الهاتف أو الفاكس أو البريد العادي أو البريد االلكتروني.
 7 - 4 - 3املكافآت
مكافأة سنوية قدرها ( 75,000خمسة و سبعون ألف و) لرئيس اللجنة و ( 50,000خمسون ألف و) لكل عضو
ً
من األعضاء االخرين وذلك وفقا لسياسة املكافآت املقررة بالشركة ،ويتم املصادقة عليها من قبل لجنة الترشيحات
و املكافآت ومن ثم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
5-3

دليل لجنة إدارة املخاطر

 1 - 5 - 3مقدمة
يتعرض كل نشاط يتعلق بمشاريع إلى مخاطر في سياق ترقب الفوائد .يتم تعريف إدارة املخاطر من وجهة نظر عمل
املشاريع باعتبارها أكثر من مجرد أداة للحد من الخسائر ؛ حيث ينظر إليها باعتبارها أداة ال تتجزأ لدعم قرارات
اإلدارة بشأن فرص األرباح مقابل احتمالية الخسارة.
بمقتض ى الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن اإلدارة العامة للرقابة على شركات التأمين في البنك املركزي
السعودي  ،يتعين على مجالس اإلدارة (املجلس) في شركات التأمين العاملة في اململكة العربية السعودية تشكيل
لجان إشراف تتضمن ،من بين أمور أخرى ،لجنة إدارة املخاطر.
بناء على ذلك ،يتعين على املجلس إقرار دليل عمل لكل لجنة إشراف يتضمن اإلجراءات املنصوص عليها والتي تحدد
مهام ومدة ونطاق عمل وصالحيات وواجبات اللجنة واآللية التي يقوم مجلس اإلدارة من خاللها بالرقابة على أعمالها.
تشكل هذه الوثيقة دليل عمل للجنة إدارة املخاطر لشركة األهلي للتكافل.
يكون للمصطلحات املعرفة التي لم يرد تعريفها في هذا الدليل ذات املعنى الوارد في الئحة حوكمة شركات التأمين.
 2 - 5 - 3املهام
تعيين األعضاء
 .1على مجلس اإلدارة تعيين أعضاء لجنة إدارة املخاطر وفقا للقواعد الصادرة عن الجمعية العامة.
 .2تتألف لجنة إدارة املخاطر مما ال يقل عن ثالثة (  ) 3أعض ـ ــاء يرأس ـ ــها عض ـ ــو غير تنفيذي كرئيس للجنة،
يتم تعيينه من قبل املجلس.
 .3يجب أن تكون غالبية أعضاء لجنة إدارة املخاطر من أعضاء مجلس اإلدارة.
تعيين أمين السر
على لجنة إدارة املخاطر تعيين أمين للسر ،ال يكون عضوا في لجنة إدارة املخاطر ،والذي يتولى املسؤولية عن تقديم
الــدعم اإلداري .تكون مــدة عمــل أمين السـ ـ ـ ــر ممــاثلــة لتلــك التي للجنــة ( مع الحق في إعــادة التعيين ) .ووفقــا لتقــدير
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لجنة إدارة املخاطر ،من املمكن أن يطلب من أمين الس ـ ـ ــر عدم حض ـ ـ ــور اجتماعاتها عندما يكون له أو لها تض ـ ـ ــارب
مصالح.
االجتماعات والنصاب
 .1يتعين على لجنة إدارة املخاطر أن تجتمع بصـ ــفة دورية كل (سـ ــتة أشـ ــهر) على األقل وكلما دعت الحاجة
إلى ذلك.
 .2ألغراض ممارسـ ـ ـ ــة أعمالها ،يجب أن يتوفر النصـ ـ ـ ــاب الجتماع لجنة إدارة املخاطر ،ما ال يقل عن غالبية
أعضاء لجنة إدارة املخاطر .
ً
 .3يجوز الحضور إما شخصيا أو عن طريق الهاتف أو عن طريق مؤتمرات بالصوت والصورة.
 .4تتم الـدعوة إلى االجتمـاعـات من قبـل رئيس لجنـة إدارة املخـاطر ،أو بنـاء على طلـب خطي من إثنين ( ) 2
من أعضاء لجنة إدارة املخاطر.
الرقابة وتأثير األعضاء
يتم إصـ ـ ـ ــدار قرارات لجنة إدارة املخاطر باألغلبية البسـ ـ ـ ــيطة للنصـ ـ ـ ــاب ،وفي حال تسـ ـ ـ ــاوي األصـ ـ ـ ــوات ،يكون لرئيس
ً
ً
االجتماع صـ ـ ـ ــوتا مرجحا .وفي غياب رئيس لجنة إدارة املخاطر املعين من قبل مجلس اإلدارة ،يتعين على النص ـ ـ ـ ــاب
الحاضر تعيين رئيس مكلف لالجتماع املعني.
سلوك األعضاء
يجــب أن يكون أعض ـ ـ ـ ــاء لجنــة إدارة املخــاطر على إطالع تــام بسـ ـ ـ ــير العمــل ،ويكون لهم إمكــانيــة الوصـ ـ ـ ــول إلى كــافــة
املعلومات وأفراد الش ـ ــركة وعليهم التص ـ ــرف بنية حس ـ ــنة باذلين العناية الواجبة وبالتقيد بالقوانين واألنظمة واجبة
التطبيق وبما يصـ ــب في املصـ ــلحة املثلى ملسـ ــاهمي الشـ ــركة وحملة وثائقها وغيرهم من الجهات ذات العالقة ،وعليهم
أداء واجباتهم بمنأى عن أي تأثير خار ي ،سـ ــواء من داخل الشـ ــركة أو خارجها .ال يجوز ألعضـ ــاء لجنة إدارة املخاطر
تغليب مصـ ــلحتهم الشـ ــخصـ ــية أو مصـ ــلحة الجهات التي يمثلونها على تلك التي للشـ ــركة ومسـ ــاهميها والجهات األخرى
ذات العالقة أو أن تتعارض معها.
السرية
يحظر على أعضــاء لجنة إدارة املخاطر الكشــف إلى املســاهمين أو العامة عن أي معلومات ســرية حصــلوا عليها خالل
أدائهم لدورهم ،بخالف ما يكون في الجمعية العامة ،وال يجوز لهم اسـ ـ ـ ــتخدام تلك املعلومات لفائدتهم الخاص ـ ـ ـ ــة
وكسبهم الشخص ي.
محاضر االجتماعات
يتم تدوين محاضر اجتماعات لجنة إدارة املخاطر وتوقيعها من قبل رئيس وأمين سر لجنة إدارة املخاطر ،ويجب أن
تبين الحاضـ ـ ـ ــرين في االجتماع واملواضـ ـ ـ ــيع التي تمت مناقشـ ـ ـ ــتها واملداوالت الهامة وعملية التصـ ـ ـ ــويت واالعتراضـ ـ ـ ــات
واالمتناع عن التص ـ ـ ــويت ( مع بيان األس ـ ـ ــباب ،إن وجدت ) والقرارات املتخذة والتحفظات .يتم إرفاق مع املحض ـ ـ ــر
كافة السجالت والوثائق التي تتم دراستها خالل االجتماع و  /أو اإلشارة إليها في املحضر.
إشعار االجتماع
تقع على عاتق أمين سر اللجنة مسئولية توجيه إشعارات مسبقة وإرسال جداول أعمال االجتماع مع أي مواد ذات
عالقة إلى أعضـ ـ ـ ــاء لجنة إدارة املخاطر والتأكد من تسـ ـ ـ ــليمها خالل فترة من عشـ ـ ـ ــرة أيام (  ) 10أيام عمل قبل أي
اجتماع للجنة إدارة املخاطر.
متطلبات ما بعد االجتماع  :إشراف املجلس
 .1يتم توزيع محاضـ ـ ـ ــر اجتماعات لجنة إدارة املخاطر على األطراف املعنية خالل فترة ال تزيد عن خمس ـ ـ ـ ــة
عشــرة (  ) 15يوما .يتم تحديد الشــخص املســؤول أو الجهة املســؤولة عن تنفيذ القرارات املتخذة وذكره
 /ذكرها في املحضر.
 .2على لجنة إدارة املخاطر إعداد وتقديم تقاريرها وبياناتها إلى املجلس وفقا للسـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــة الداخلية املعتمدة
للشركة و يتوجب على لجنة إدارة املخاطر إعداد وتقديم املعلومات إلى املجلس بصورة دورية.
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املدة
تكون مدة لجنة إدارة املخاطر معادلة لتلك التي ملجلس اإلدارة ال تتجاوز ثالث (  ) 3سـ ـ ـ ــنوات ،يعمل أعضـ ـ ـ ــاء لجنة
إدارة املخاطر وفقا لتقدير املجلس ويجوز عزلهم أو اس ـ ــتبدالهم في أي وقت لس ـ ــبب أو دون س ـ ــبب من قبل املجلس،
ومن املمكن إعادة تعيين أعضاء لجنة إدارة املخاطر عند انتهاء مدة تعيينهم.
 3 - 5 - 3نطاق العمل
يش ـ ـ ــمل نطاق عمل لجنة إدارة املخاطر تطبيق األحكام ذات العالقة في الئحة حوكمة ش ـ ـ ــركات التأمين والئحة إدارة
املخاطر الص ـ ــادرة عن اإلدارة العامة ملراقبة التأمين في البنك املركزي الس ـ ــعودي  ،والذي يتض ـ ــمن دون أن يقتص ـ ــر
على :
مسـ ــاعدة مجلس اإلدارة في وضـ ــع اس ــتراتيجية إلدارة املخاطر تتوافق والتزامات الشـ ــركة تجاه املس ــاهمين
وحملة الوثائق وتتوافق مع املتطلبات التنظيمية.
مس ـ ـ ـ ــاعــدة مجلس اإلدارة في وضـ ـ ـ ــع إطــار إدارة مخــاطر متكــامــل لقيــاس املخــاطر وتحــديــد حــدود املخــاطر
املقبولة وحدود التعرض اإلجمالية والحد من املخاطر ومراقبة والتحكم في كافة العمليات ذات العالقة
باملخاطر .يجب أن يشتمل هذا اإلطار على سبيل املثال ال الحصر :
ً
ً
 .1تحديدا واضحا ملناصب العاملين املناط بهم مسؤولية إدارة مخاطر محددة.
 .2أنظمة مالئمة لتحديد وقياس الخطر.
 .3ضوابط فعالة تتعلق باملخاطر ،وضوابط تشغيلية مستقلة وتدقيقا داخليا.
 .4نظــام معلومــات متكــامــل للجنــة إدارة املخــاطر ،يعمــل على ض ـ ـ ـ ـمــان املراقبــة الفوريــة وتقــديم
التقارير بكافة املخاطر وعمليات إدارة املخاطر على كافة مستويات الشركة.
مس ـ ـ ـ ــاعدة مجلس اإلدارة في وضـ ـ ـ ــع خطة ملواجهة حاالت الكوارث الخارجية ذات األثر السـ ـ ـ ــلبي الحاد في
العمل .ويجب أن تشمل هذه الخطة :
 .1التأكد من إشارات التحذير املبكر من املخاطر.
 .2بيان اإلجراء املتبع املفصل في حالة وجود نتيجة سلبية.
 .3تحديد األدوار واملسؤوليات عن كل إجراء مقرر.
مس ـ ـ ــاعدة مجلس اإلدارة في تزويد البنك املركزي الس ـ ـ ــعودي بتقرير س ـ ـ ــنوي يفص ـ ـ ــل خطة إدارة املخاطر
للش ـ ـ ــركة وخطوات تطبيقها كجزء من التقارير املالية الس ـ ـ ــنوية املقدمة إلى البنك املركزي الس ـ ـ ــعودي في
نهاية السنة.
 4 - 5 - 3الصالحيات والواجبات
الصالحيات والواجبات العامة
 .1تشمل واجبات لجنة إدارة املخاطر على سبيل املثال ال الحصر ما يلي :
 .2تحديد املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ؛
 .3تحديد و املحافظة على مستوى مقبول من املخاطرة للشركة ؛
 .4اإلشراف على نظام إدارة املخاطر بالشركة وتقييم فعاليته ؛
ً
 .5وضع إستراتيجية شاملة إلدارة املخاطر ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بصورة منتظمة بناء على
املتغيرات الداخلية والخارجية للشركة ؛
 .6مراجعة سياسات إدارة املخاطر ؛
 .7إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل املخاطر وتعرضها لها بشكل دوري ( من خالل إجراء اختبارات
التحمل على سبيل املثال ) ؛
ّ
ّ
 .8رفع تقارير مفصلة إلى مجلس اإلدارة حول التعرض للمخاطر والخطوات املقترحة إلدارة هذه املخاطر ؛
 .9تقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر.
ّ
 .10ستوص ي اللجنة إلى مجلس اإلدارة باملوافقة على إطار القابلية على تحمل املخاطر ( )RAFلشركة األهلي
للتكافل ،يتم وضعه بالتعاون مع الرئيس التنفيذي ،ومدير إدارة املخاطر واملدير املالي ،والتأكد من أنه ال
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يزال متسق مع االستراتيجية قصيرة األجل وطويلة األجل للشركة ،وخطط األعمال وخطط رأس املال،
والقدرة على املخاطرة وبرامج التعويض.
ً
وفقا لـ "مبادئ اإلطار ّ
الفعال للقدرة على ّ
تحمل املخاطر" الصادر عن مجلس االستقرار املالي ،تقوم لجنة
إدارة املخاطر بما يلي:
مسائلة الرئيس التنفيذي واإلدارة العليا األخرى عن نزاهة إطار القابلية على تحمل املخاطر ،بما في
ذلك تحديد وإدارة واإلبالغ عن املخالفات في حدود املخاطر والتعرض للمخاطر املادية في الوقت
املناسب.
التأكد من أن خطط األعمال السنوية تتماش ى مع القدرة املقبولة على تحمل املخاطر وأن
الحوافز /املثبطات يتم تضمينها ضمن برامج التعويض لتسهيل االلتزام بقابلية التحمل للمخاطر.
املناقشة واملتابعة لضمان اتخاذ اإلجراء املناسب بشأن املخالفات في حدود املخاطر.
التوضيح مع اإلدارة العليا فيما يتعلق باألنشطة خارج بيان املوافقة على ّ
تحمل املخاطر املقبولة من
قبل مجلس اإلدارة ،إن وجد.
الحصول على تقييم مستقل (من خالل مقيمين داخليين أو أطراف ثالثة أو كليهما) لتصميم وفعالية
إطار القابلية على تحمل املخاطر وموائمتها مع توقعات املجلس.
املشورة املهنية الخارجية
يمكن للجنة إدارة املخاطر الحص ـ ــول على مش ـ ــورة مهنية خارجية ،عند الض ـ ــرورة ،ألداء دورها ،على نفقة الش ـ ــركة
بعد الحصول على موافقة املجلس.
 5 - 5 - 3املكافآت
مكافأة ســنوية قدرها ( 75,000خمســة و ســبعون ألف و) لرئيس اللجنة و ( 50,000خمســون ألف و) لكل عضــو
ً
من األعضــاء االخرين وذلك وفقا لســياســة املكافآت املقررة بالشــركة ،ويتم املصــادقة عليها من قبل لجنة الترشـيحات
و املكافآت ومن ثم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة .

القسم  : 4اإلدارة العليا
تتولى اإلدارة العليا مسئولية اإلشراف على نشاطات الشركة اليومية.
1-4

الرئيس التنفيذي

يتولى الرئيس التنفيذي املسئولية األساسية لتنفيذ اإلستراتيجية التي يحددها مجلس اإلدارة وتخضع لرقابة اللجنة التنفيذية
وهو مسئول مباشرة أمام رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية عن تنفيذ هذه اإلستراتيجية وتحقيق األهداف املحددة في مجال
الربح السنوي واملبيعات وحصة الشركة من السوق .وهو صلة الوصل األساسية بين إدارة الشركة واللجنة التنفيذية ومسئول
عن ضمان اطالع اللجنة التنفيذية بشكل كاف على أداء الشركة وعن التحديات القصيرة واملتوسطة والطويلة األجل التي
تواجهها الشركة .والرئيس التنفيذي هو املسئول عن قيادة فريق تنفيذي فعال لزيادة قيمة األسهم على املدى البعيد إلى أقص ى
حد عن طريق اإلسهام في وضع استراتيجيات العمل املناسبة وضمان التنفيذ ّ
الفعال لتلك االستراتيجيات.
 1 - 1 - 4املسئوليات العامة
تنفيذ الخطط اإلستراتيجية والتكتيكية لتطوير الشركة وتعزيز قيمة األسهم.
تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة والجمعية العامة للمساهمين.
تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة املقرة من مجلس اإلدارة.
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اقتراح استراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية واملرحلية وسياسات وآليات االستثمار والتمويل وإدارة
املخاطر وخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها.
البقاء على اتصال وثيق مع رئيس اللجنة التنفيذية واطالعه على األمور اإلستراتيجية.
اقتراح الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها املالية.
اقتراح النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة وتملك األصول والتصرف فيها.
على الشركة دراسة جميع املخاطر التي تتطلب التنسيق بين أصولها وخصومها ،ويدخل في إطار إدارة األصول
والخصوم تناول املخاطر الهامة من ناحية تأثيرها املحتمل على قيمتها ،وتتضمن هذه املخاطر بصورة كلية أو جزئية
اآلتي:
 مخاطر السوق والتي تشمل (املخاطر املتعلقة بأسعار الفائدة ،املخاطر املتعلقة بالعملة ،املخاطر املتعلقة باالئتمانومخاطر السيولة)
 مخاطر االكتتاب. مخاطر السيولة.إعداد املوازنات التقديرية السنوية لعرضها على اللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة.
دراسة جميع مشاريع املوازنات التقديرية للمصروفات الرأسمالية واملوافقة عليها وتخصيص مثل هذه املوازنات
ً
التقديرية بعد املصادقة عليها من مجلس اإلدارة أو اللجنة التنفيذية وفقا لدليل تفويض الصالحيات املعمول به
لدى الشركة.
تنسيق وضع الخطط االستراتيجية لخمس سنوات للشركة على أساس منتظم بالتعاون مع اللجنة التنفيذية.
إعداد التقارير الدورية املالية و غير املالية بشأن التقدم املحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة
االستراتيجية ،وعرض تلك التقارير على مجلس اإلدارة.
اقتراح الهياكل التنظيمية و الوظيفية للشركةورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها.
تمثيل الشركة لدى األطراف األخرى وأمام الجهات الرقابية وإدارة عالقات الشركة مع األطراف األخرى.
التأكد من وضع السياسات الرسمية للشركة لجميع مجاالت العمل وااللتزام بها.
القيام بدور الشخص املفوض ضمن مفهوم سياسة االتصال بالجمهور لدى الشركة ،في نقل املعلومات إلى الجمهور
بما في ذلك ممثلي الاحافة .وبصفته الشخص املفوض فإن الرئيس التنفيذي يجوز له القيام بمثل هذا االتصال
ً
شخصيا أو تفويض فرد آخر للقيام بمثل هذه االتصاالت.
ضمان تطوير العالقات مع الجهات الرقابية الرئيسية واملنظمات الحكومية الرئيسية والالعبين الرئيسيين في مجال
صناعة التكافل والشركاء التجاريين والحفاظ على هذه العالقة.
التأكد من استيفاء املتطلبات التي تضعها الجهات الواضعة لألنظمة فيما يتعلق بإعداد التقارير وإجازة إصدار أي
معلومات مالية أو غيرها إلى تلك الجهات وإلى جميع الجهات األخرى الواضعة لألنظمة أو الوكاالت الحكومية ،إن
وجدت.
قيادة وتحفيز الفريق التنفيذي للشركة بإدارة سليمة للعمل.
تنسيق أنشطة فريق اإلدارة العليا.
تعزيز وتطوير األنظمة التشغيلية للشركة.
تقديم رؤيا واضحة عن استراتيجيات الشركة وتشجيع جميع موظفي الشركة على تحقيقها.
مراجعة وتدعيم املهارات الفنية للشركة من جميع جوانبها.
دعم تطوير أعمال الشركة عن طريق إتباع األصول اإلدارية والفنية الرائدة.
توصيل رؤيا واضحة إلدارة الشركة عن استراتيجية الشركة.
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إدارة املوظفين الذين يتبعونه مباشرة واالحتفاظ بفريق تنفيذي متماسك مع توفير التدريب واإلرشاد الدائم حسب
الحاجة.
عقد اجتماعات لفريق اإلدارة العليا مرة كل شهر على األقل وترؤس هذه االجتماعات.
جذب فريق إدارة من املستوى املطلوب واالحتفاظ به إلدارة األعمال بفعالية.
اقتراح سياسة وأنواع املكافآت التي تمنح للعاملين ،مثل املكافآت الثابتة و املكافآت املرتبطة باألداء واملكافآت في
شكل أسهم.
مراقبة أهداف األداء الشهرية لجميع اإلدارات على أساس مستمر واتخاذ إجراءات تاحيحية عند الضرورة لضمان
تحقيق األهداف.
مراجعة جميع التقارير املالية الشهرية وربع السنوية والسنوية ورفع توصية بها قبل تقديمها من خالل اللجنة
التنفيذية ملوافقة املجلس عليها وتوقيع القوائم املالية التي تمت املوافقة عليها وتقديمها إلى الجهات الرقابية.
التأكد من إيجاد حلول سريعة ألي خالفات أو نزاعات بين اإلدارات و  /أو األفراد.
 2 - 1 - 4ثقافة الشركة
تطوير ثقافة للشركة والحفاظ عليها تركز في نفس الوقت على "شبكة قوية قائمة على العنصر البشري" وكذلك إيجاد "فريق
عمل شديد االلتزام ينظر إلى النتائج" مع وجود هدف مشترك بزيادة أداء الشركة إلى أقص ى حد.
 3 - 1 - 4املسئوليات تجاه مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية
يتوقع من الرئيس التنفيذي حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية بصفته غير عضو واملشاركة في
املناقشات ولكنه ال يمارس التصويت ال في قرارات املجلس وال في قرارات اللجنة التنفيذية.
التأكد من اطالع املجلس واللجنة التنفيذية بالشكل الاحيح على شئون الشركة بما في ذلك أدائها واألمور األخرى
ذات العالقة.
مساعدة املجلس واللجنة التنفيذية في اتخاذ قرارات مدروسة تكون عملية ويمكن تنفيذها بسهولة.
4-1-4

خطوط التبعية
يتبع الرئيس التنفيذي مباشرة إلى اللجنة التنفيذية وخالل الوقت ما بين اجتماعات اللجنة التنفيذية فإنه يتبع إلى
رئيس اللجنة التنفيذية.
على الرئيس التنفيذي التأكد من بقائه على اتصال وثيق برئيس اللجنة التنفيذية ومن اطالعه على األمور
االستراتيجية لتمكينه من أداء مسئولياته تجاه الشركة.

القسم  : 5وظائف الرقابة
1-5

وظيفة املراجعة الداخلية

تقوم وظيفة املراجعة الداخلية بتقييم فعالية وكفاءة الض ــوابط والس ــياس ــات واإلجراءات الداخلية وآلية رفع التقارير بالش ــركة
ومدى االلتزام بها وتقديم التوصيات لتحسينها.
يتولى املراجع الداخلي مســؤولية تقديم تأكيد وتوصــيات يهدف إلضــافة قيمة إلى العمليات وتحســينها عن طريق إدخال أســلوب
منهجي ومنظم لتقييم وتحسين فعالية إدارة املخاطر وعمليات الرقابة والحوكمة.
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 1 - 1 - 5الواجبات واملسؤوليات
يعمــل املراجع الــداخلي على التــأكــد من تنفيــذ املهــام واملسـ ـ ـ ــؤوليــات أدنــاه بمــا في ذلــك التنسـ ـ ـ ــيق واملتــابعــة مع شـ ـ ـ ــركــة مراجعــة
الحسابات املكلفة واإلدارة ولجنة املراجعة.
يقوم بإعداد خطة املراجعة وعرضها إلى لجنة املراجعة لدراستها وإقرارها.
يتأكد من التزام عمليات الشركة ككل باملتطلبات القانونية واالقتصادية.
يتأكد من التزام التعامالت والنشاطات بالسياسات واألنظمة املعتمدة للشركة.
يتحقق من التزام مصـ ـ ــروفات اإلدارات باملوازنة السـ ـ ــنوية ويوص ـ ـ ـ ي بإجراءات وقائية وتاـ ـ ــحيحية للتأكد من توافق
كافة املصروفات باملوازنة.
ينفذ إجراءات املراجعة املحددة ويعد الوثائق املطلوبة ،ويزود لجنة املراجعة بتقييم مستقل لجودة أصول الشركة
ومالءمة وفعالية الرقابة الداخلية في كافة مجاالت الشركة ،ومالءمة اإلجراءات واملمارسات التشغيلية.
يقيم مالءمة وموثوقية املعلومات املتوفرة التخاذ قرارات اإلدارة.
يض ـ ـ ــع توص ـ ـ ــيات بش ـ ـ ــأن األنظمة والس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات واإلجراءات قيد الدراس ـ ـ ــة ،ويراقب رد اإلدارة وتنفيذها فيما يتعلق
بالتوصيات املعتمدة وتطوير السياسات.
ق
ي
ينسـ ـ ـ ــق ويـدير عالقـات املراجعـة مع الجهـات الرقـابيـة (البنـك املركز السـ ـ ـ ــعودي وهيئـة السـ ـ ـ ــو املـاليـة ) ومراجعي
الحس ــابات الخارجيين اآلخرين للتأكد من توافق وش ــمولية املراجعة الس ــليمة .ويجري دراس ــات خاص ــة لإلجراءات أو
جوانب املشاكل حسبما تطلبه أو توعز به املستويات اإلدارية املعنية.
يساعد في تطوير نظام فعال لحوكمة الشركة.
يبرز التزام الشركة بحوكمة الشركة عن طريق مراقبة االلتزام بهذه السياسات ،ويبلغ لجنة املراجعة بأي مخالفات.
يعمل كمستشار للجنة املراجعة حول األمور التنظيمية ،والتشريعات املتعلقة بحوكمة الشركات.
2-5

مراقبة االلتزام

تتولى وظيفة مراقبة االلتزام مسئولية مراقبة التزام الشركة بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة الصادرة عن البنك
املركزي السعودي أو الجهات الرقابية األخرى ذات العالقة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين مستوى االلتزام النظامي بالشركة.
يتولى مسـ ــؤول االلتزام املسـ ــؤولية عن وضـ ــع وتنفيذ ضـ ــوابط وممارسـ ــات نظامية اللتزام في الشـ ــركة بأكملها ضـ ــمن بيئة عمل
شركة األهلي للتكافل.
 1 - 2 - 5الواجبات واملسؤوليات
يض ـ ـ ــع خطة إدارة االلتزام وموازنتها ومواردها مع ض ـ ـ ــمان توافقها واالس ـ ـ ــتراتيجية والتوجيهات العامة لش ـ ـ ــركة األهلي
للتكافل.
يقوم بصياغة سياسات وإجراءات وضوابط االلتزام والوثائق املتعلقة بااللتزام ومكافحة غسيل األموال والتحديثات
الالحقة في البرامج.
يقوم بحفظ الوثائق النظامية املتوفرة للشركة وتحديثها وفقا لألنظمة واللوائح املعمول بها.
يضع وينفذ إطار التزام فعال للشركة وفقا للمتطلبات النظامية ومتطلبات سياسة اعرف عميلك.
يحدد املخاطر ومدى تعرض الشـ ـ ـ ــركة فيما يتعلق بالعجم وخطوط العمل وقاعدة العمالء ويطرح إجراءات وقاية
مبكرة للوظائف بالنسبة للمسائل الناشئة.
يقوم باإلبالغ عن كافة شؤون االلتزام وأي مخاطر محتملة ذات صلة إلى الشخص املعني.
يضع ويقدم كافة التقارير املطلوبة إلى الشخص املعني وفقا للسياسات ذات العالقة واألنظمة املعمول بها.
يضع سياسة تعريف العمالء وإجراءات التحقق.
يتحقق من تقارير أعمال شــركة األهلي للتكافل والوثائق ذات العالقة للتقيد باإلجراءات الحاكمة وســجالت تســجيل
الوثائق واملطالبات وتقارير التعويضات.
يقوم بالتنسـ ــيق مع الجهات الداخلية والخارجية ( أي الهيئات الرقابية ومراجعي الحسـ ــابات ) لفرض تنفيذ االلتزام
بالقواعد واألنظمة ،ويقدم توصياته بشأن املمارسات والتصرفات الجيدة بصفته مسؤول االتصال أمام السلطات
(البنك املركزي السعودي وهيئة السوق املالية وغيرها ).
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يتعاون بالكامل مع املفتش ـ ــين املعينين في تقديم املعلومات والتوض ـ ــيحات الض ـ ــرورية حول نش ـ ــاطات الش ـ ــركة وفقا
للسياسات ذات العالقة والقوانين واألنظمة املعمول بها.
يقوم بدراس ـ ـ ـ ــة كافة عروض املنتجات املقترحة ( خط العمل والشـ ـ ـ ــروط والبنود وعملية املبيعات واملكتب ،الخ ).
للتأكد من توافقها وضوابط االلتزام النظامية.
يقدم املشـ ـ ـ ــورة الالزمة في الوقت املطلوب ويدعم إدارة شـ ـ ـ ــركة األهلي للتكافل وموظفيها لضـ ـ ـ ــمان التقيد بااللتزام
واملتطلبات واملعايير.
يجري برامج مراجعة التزام روتينية وخاص ـ ـ ــة لتقييم املالءمة والفعالية التش ـ ـ ــغيلية لسـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات وإجراءات االلتزام
تشمل خدمات الشركة
يتأكد من إجراء كافة موظفي الشـ ـ ـ ــركة لتعامالت العمل وفاق ألعلى املعايير الدولية للسـ ـ ـ ــلوك املنهي األخالقي املقررة
بموجب قواعد السلوك لشركة األهلي للتكافل و البنك املركزي السعودي وهيئة السوق املالية.
يناقش نتائج برامج مراجعة االلتزام الروتينية والخاصة مع لجنة املراجعة عند إتمام املراجعة.
يقوم بإعداد وإجراء التعليم والتدريب املستمر حول االلتزام ومتطلباته وشؤونه لكافة املوظفين بصورة منتظمة.
يقوم بــالتــأكــد من توزيع وتنفيــذ التحــديثــات النظــاميــة في الوقــت املحــدد لكــافــة موظفي شـ ـ ـ ــركــة األهلي للتكــافــل من
خالل التعميمات والنقاش وورشات العمل.
يقــدم اإلرش ـ ـ ـ ــاد والــدعم والقيــادة واإلدارة للمرؤوسـ ـ ـ ــين للتــأكــد من انس ـ ـ ـ ـيــابيــة العمــل بكفــاءة وفعــاليــة ،ويتــأكــد من
استيعاب كافة املوظفين ألدوارهم األساسية لتحقيق األهداف املؤسسية العامة لشركة األهلي للتكافل.
يجري تقييم أداء سنوي ملراجعة أداء املوظفين ويتولى كافة املهام واملسؤوليات اإلدارية الضرورية.
3-5

إدارة املخاطر

تتولى وظيفة إدارة املخاطر تحديد وتقييم وقياس وض ـ ــبط ومراقبة املخاطر والحد منها بص ـ ــفة مس ـ ــتمرة على مس ـ ــتوى املخاطر
الفردية واملخاطر الكلية.
يتولى مدير املخاطر املسـ ــؤولية عن تحديد املخاطر املحتملة في شـ ــركة األهلي للتكافل ويسـ ــاعد اإلدارة في تنفيذ االسـ ــتراتيجيات
للحد من تلك املخاطر .وفي س ـ ـ ــياق دعم ذلك ،يتعين على مدير املخاطر القيام بوض ـ ـ ــع واالحتفاظ بنظام فعال لتحديد مخاطر
وإبالغ عن الحوادث وتحديثه ( حيثما يكون ضـ ـ ـ ــروريا .باإلضـ ـ ـ ــافة إلى ذلك ،على مدير املخاطر تولي القيادة من خالل العمل مع
اإلدارات األخرى في تنفيذ إجراءات الحد من املخاطر.
 1 - 3 - 5الواجبات واملسؤوليات
توفير القيادة العامة والرؤية والتوجيه إلدارة مخاطر املؤسسة.
وضع إطار إدارة مخاطر متكامل لكافة جوانب املخاطر في شركة األهلي للتكافل ككل.
وضع سياسات إدارة مخاطر لتحديد األدوار الهابطة والصاعدة واملسؤوليات بشأن إدارة املخاطر.
مراجعة برامج إدارة املخاطر القائمة لتحديد كيفية تعزيز ممارس ـ ــات إدارة املخاطر الحالية إلنش ـ ــاء أو تحس ـ ــين إطار
إدارة مخاطر املؤسسة.
وضع التصنيفات الرئيسة للمخاطر وفقا للمتطلبات الرقابية.
وضع هيكل إدارة مخاطر واألدوار واملسؤوليات في الشركة على مختلف مستويات اإلدارة.
وضع منهجية تقييم لتقدير املخاطر األساسية والضوابط األساسية ذات العالقة.
إجراء تقييمات املخاطر وتنفيذ خطط األعمال القائمة على املخاطر وتقديم التوصـ ـ ـ ــيات بش ـ ـ ـ ــأن الرقابة الداخلية
وتحسين العمليات.
ن
تقييم املخاطر والض ـ ـ ــوابط .تقييم تص ـ ـ ــميم وفعالية بيئات الرقابة والتوص ـ ـ ــية حيثما يكو من املمكن االعتماد على
الضوابط وتقييم متى قد يكون من املطلوب وجود إجراءات فحص أكثر استقاللية.
تصميم وتنفيذ فحوص االلتزام ؛ وتقييم النتائج واقتراح خطط تخفيف.
مراقبة برنامج خطة التحسين.
إعداد التقارير واملس ـ ـ ــتندات والجداول املؤيدة األخرى التي تفص ـ ـ ــل العمليات والوض ـ ـ ــع املالي و  /أو االلتزام بالقوانين
واألنظمة وتقدم توصيات وتحسينات حيثما ينطبق.
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تطبيق مجموعــة مصـ ـ ـ ــفوفــات وتقــارير املخــاطر ،بمــا في ذلــك بيــانــان الخس ـ ـ ـ ــائر والحوادث ،والتعرض ـ ـ ـ ــات للمخــاطر
األساسية ومؤشرات التنبيه املبكر.
تحسين جاهزية إدارة املخاطر في شركة األهلي للتكافل من خالل االتصال وبرامج التدريب وقياس األداء القائم على
املخاطر والحوافز.
تطوير أنظمة التحليل وقدرات إدارة البيانات لدعم برنامج إدارة املخاطر.
جمع البيانات اإلحصائية وإعداد التقارير بشأن مجموعة واسعة من املواضيع املتعلقة بإدارة املخاطر ذات االهتمام
لدى شركة األهلي للتكافل.
مراجعة وتحليل النشاطات التشغيلية وتقديم التوصيات لتحقيق األهداف املرجوة إلدارة املخاطر.
تقييم التغطية التأمينية ؛ وتحديد التعرض ـ ـ ــات وتقييم املس ـ ـ ــؤولية من خالل تقييم إحص ـ ـ ــائيات وتوجهات خس ـ ـ ــائر
املطالبات.
وضع واالحتفاظ بأنظمة وسجالت توفر تقييما سليما ورقابة وتوثيقا للمهمة املوكلة إليه.
باإلضافة إلى أي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى ،تشمل واجبات وظيفة إدارة املخاطر على سبيل املثال ال الحصر ما يلي :
تنفيذ استراتيجية إدارة املخاطر
مراقبة املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة
وضع سياسات وإجراءات فعالة إلدارة املخاطر لتحديد وتقييم وقياس وضبط ومراقبة املخاطر والحد منها.
تحديد املخاطر الناشئة واقتراح الخطوات التاحيحية للحد منها وضبطها.
تقييم قدرة الش ـ ــركة على تحمل املخاطر ومدى ّ
تعرض ـ ــها لها ( من خالل إجراء اختبارات التحمل على س ـ ــبيل املثال )
بصفة دورية )
وضع خطة للطوارئ
التنسيق مع اإلدارة العليا لضمان فعالية وكفاءة نظام إدارة املخاطر بالشركة
نظام إدارة املخاطر.
يجب أن تقوم وظيفة إدارة املخاطر بأعمالها وأنشطتها بما يتوافق مع الئحة إدارة املخاطر وأي متطلبات رقابية أو إشرافية أخرى
صادرة عن البنك املركزي السعودي.
يجب أن تكون وظيفة إدارة املخاطر مستقلة عن وظيفة االكتتاب.
يجب أن يتناسـ ـ ـ ــب عدد العاملين في وظيفة إدارة املخاطر ومسـ ـ ـ ــتوى معرفتهم وخبراتهم مع حجم وطبيعة ومدى تعقيد أعمال
الشركة.
يمكن أن ترفع وظيفــة إدارة املخــاطر تقــاريرهــا إلى الرئيس التنفيــذي أو أي تنفيــذي آخر ،ويجــب أن يتــاح ملــدير إدارة املخــاطر
االتصال املباشر مع لجنة إدارة املخاطر دون عرقلة.
 2 - 3 - 5العالقات
يقوم مدير إدارة املخاطر بإقامة واالحتفاظ بعالقات مع من يلي :
ً
داخليا
 .1املدير العام وإداراته.
 .2املدير املالي وإداراته.
 .3مدير الدعم وإداراته.
 .4لجنة املراجعة واملراجعين الداخليين.
 .5مجلس اإلدارة.
ً
خارجيا
 .1املراجعين الخارجيين وغيرهم من االستشاريين.
 .2الوكاالت واملؤسسات الحكومية.
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.4

الجهات الرقابية ( هيئة السوق املالية ،البنك املركزي السعودي  ،وزارة التجارة).
الشركاء الفنيين.

القسم  : 6األكتواري املعين
يقوم الخبير األكتواري املعين باملهام والواجبات املنصوص عليها في املادة (  ) 20من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين وبما
يتوافق مع متطلبــات الالئحــة التنظيميــة لألعمــال اإلكتواريــة لشـ ـ ـ ــركــات التــأمين ٕواعــادة التــأمين الصـ ـ ـ ـ ــادرة عن البنــك املركزي
السعودي.
 1 - 6تعيين األكتواري املعين

ً
ً
يجب على الشـ ـركة ،بعد الحص ــول على موافقة كتابية مس ــبقة من البنك املركزي الس ــعودي  ،أن ّ
ً
إكتواريا
تعين خبيرا إكتواريا (
ً
ً
معينا ) مؤهال حس ــب املتطلبات الواردة في املادة (  ) 13من هذه الالئحة ،وأن يكون ذا خبرة كافية في أنواع التأمين التي تمارس ــها
ً
الشـ ـ ــركة .ويمكن أن يكون التعيين من خالل التوظيف أو االسـ ـ ــتعانة بخدمات إكتواري خار ي وفقا لالئحة اإلسـ ـ ــناد الخاصـ ـ ــة
بشركات التأمين ٕواعادة التأمين وأصحاب املهن الحرة.

ً ً
ً
ال يجوز لإلكتواري املعين أن يكون عضوا في مجلس إدارة أو ً
تنفيذيا أو مديرا عاما في الشركة أو في شركة ذات عالقة.
رئيسا
 2 - 6شروط التعيين وإجراءاته
يجب أن تتوافر في اإلكتواري املعين الشروط اآلتية كحد أدنى :
أن يكون حاصـ ًـال على درجة الزمالة من منظمة إكتوارية تعتمد نظام االختبارات لعضــويتها وتوافق عليها البنك املركزي
السعودي.
ً
ً
أن يتمتع بخبرة كافية بعد حصوله على درجة الزمالة تؤهله للعمل إكتواريا معينا للشركة في أنواع التأمين التي تمارسها
الشركة.
أال يكون قد ص ــدر ض ــده أي إجراء تأديبي ،أو جرى تعليق عض ــويته أو إلغاؤها في أي وقت من أي منظمة إكتوارية ،أو
جرى تعليق أو إلغاء ترخيصه الذي يسمح له بتقديم خدمات إكتوارية من أي جهة تنظيمية.
أال يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
 3 - 6أحكام عامة
يحق لإلكتواري املعين االطالع على دفاتر الشـ ــركة وسـ ــجالتها ومسـ ــتنداتها .ويحق له أن يطلب من مجلس إدارة الشـ ــركة ٕوادارتها
العليا املعلومات واإليضاحات التي يراها ضرورية للقيام بواجباته وعلى الشركة تزويده بذلك.
على اإلكتواري املعين رفع التقارير اإلكتوارية التي يعدها مباشرة وبصفة عاجلة إلى مجلس إدارة الشركة ٕوادارة مراقبة االلتزام في
الحاالت اآلتية :
ً
إذا كان هناك مخاطر وشيكة أو مستقبلية قد تواجه الشركة وتؤثر سلبا ،على سبيل املثال ال الحصر ،على اآلتي :
 .1هامش املالءة
 .2التزامات معيدي التأمين والتزامات الشركة تجاه معيدي التأمين
 .3مستويات مالئمة من االحتفاظ باملخاطر
 .4ربحية منتجات الشركة
 .5تسعيرة منتجات الشركة
 .6االحتياطات الفنية

52

رشكة األهل للتكافل – دليل حوكمة ر
الشكة
ي

إذا ثبت أن الشــركة خالفت أحكام نظام مراقبة شــركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية أو أي لوائح أو تعليمات
أخرى صادرة عن البنك املركزي السعودي ذات عالقة بالوضع املالي للشركة أو مخصصاتها الفنية أو أي مسألة تؤثر
على حقوق املؤمن لهم أو املستفيدين من وثائق التأمين.
إذا لم تســمح الشــركة لإلكتواري املعين بأداء األعمال واملســؤوليات املســندة إليه بموجب نظام مراقبة شــركات التأمين
التعاوني والئحته التنفيذية وأي لوائح أو تعليمات أخرى صادرة عن البنك املركزي السعودي.
على مجلس اإلدارة أن يدرس التقارير اإلكتوارية ويوصـ ـ ـ ي باإلجراءات التا ـ ــحيحية وتزويد البنك املركزي الس ـ ــعودي
بجميع املعلومات ذات الصلة باإلجراءات املتخذة خالل عشرين يوم عمل من تاريخ استالم التقرير اإلكتواري.
على اإلكتواري املعين االلتزام باآلتي :
ً
تنفيذ األعمال املوكلة إليه وفقا للمبادئ واملعايير اإلكتوارية الص ــادرة عن املنظمة اإلكتوارية التابع لها ويعد مس ــؤوال
أمام تلك املنظمة البنك املركزي الس ــعودي .األخذ بعين االعتبار املعايير الص ــادرة عن الجمعية اإلكتوارية لتطبق على
جميع األعمال اإلكتوارية املتطلبة في هذه الالئحة وعلى أي أعمال إكتوارية تطلبها البنك املركزي السعودي.
تنفيذ واجباته بصـ ـ ــدق وأمانة وكفاءة وعدم إخفاء أي حقائق تتعلق بالوضـ ـ ــع املالي أو الفني للشـ ـ ــركة وعدم إعطاء
معلومات غير صحيحة.
عدم اإلفصــاح للغير عن املعلومات الســرية الخاصــة بالشــركة التي حصــل عليها خالل قيامه بعمله أو بعد االنتهاء من
عمله.
ي
ي
أال يعهد اإلكتوار لشخص آخر بالقيام بالعمل اإلكتوار نيابة عنه إال في حال تحديد نطاق العمل ومن سوف يقوم
به في التقرير بشكل واضح.
االحتفاظ بسـ ــجالت عمله منظمة حسـ ــب املعايير املهنية للمنظمة اإلكتوارية التابع لها .ويجب أن تشـ ــمل السـ ــجالت
البيانات وصور الوثائق التي يجب تزويد البنك املركزي السعودي بها.
تحمل مس ـ ــؤولية أي ممارس ـ ــات مهنية ناتجة عن التقص ـ ــير واإلهمال وفقا للمادة (  ) 9من الالئحة التنفيذية لنظام
مراقبة شركات التأمين التعاوني.
أن يؤدي الخدمات املهنية املؤهل لها والتي لديه خبرة مناسبة فيها فقط.
في حال ما إذا تبين أن هناك عجزا في املخص ـ ـصـ ــات الفنية ً
بناء على رأي اإلكتواري املعين ،فيجب على الشـ ــركة اتخاذ اإلجراءات
التاحيحية الالزمة لتاحيح العجز خالل نهاية الربع املالي الالحق للربع املالي التي تبين فيه العجز في الشركة.
 4 - 6املهام واملسؤوليات
تشتمل املهام واملسؤوليات العامة لإلكتواري املعين  -على سبيل املثال وليس الحصر  -على اآلتي :
الحصول على جميع املعلومات الالزمة من اإلكتواري املعين السابق.
دراسة الوضع املالي العام للشركة
تقييم كفاية رأس املال للشركة.
تقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املستقبلية.
تس ـ ــعير منتجات تأمين الحماية واالدخار والتأمين الص ـ ـ ي وتأمين املركبات مع إبداء التوص ـ ــيات حول كفاية معدالت
األقساط لفئات التأمين العام األخرى من املنتجات.
تحديد املخصصات الفنية للشركة والتوصية بشأنها.
التنسـيق مع املسـؤولين في إدارة املخاطر في الشـركة لتقدير تأثير املخاطر الجوهرية ولتحديد اآللية املناسـبة للتخفيف
من أثرها.
تقييم كفاية ترتيبات إعادة التأمين واملستويات املالئمة لالحتفاظ باملخاطر والتوصية بمستوى االحتفاظ األمثل.
تقديم التوصيات ملجلس إدارة الشركة بشأن سياسة الشركة االستثمارية ،مع مراعاة طبيعة وتوقيت االلتزامات تجاه
حاملي وثائق التأمين وتوافر األصول املناسبة.
تحديد الفائض أو العجز للشركة بشكل عام.
إعداد التقارير املناسبة وفقا لنماذج التقارير املالية املطلوبة من البنك املركزي السعودي.
مراجعة أدلة االكتتاب الخاصة بالشركة.
تقديم املشورة بشأن أي أمور إكتوارية أخرى.
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إضافة إلى املهام واملسؤوليات ،على اإلكتواري املعين القيام باآلتي :
عمل اختبار ربحية معدالت أقساط التأمين.
تقديم املشورة بشأن بنود وشروط وثائق التأمين.
تحديد االحتياطيات اإلكتوارية الرياضية والتأكد من كفايتها.
تقديم املشورة بشأن توزيع األرباح أو املكافآت املالية على حملة وثائق تأمين الحماية واالدخار ذات العوائد.
تحديد املبالغ مستحقة الدفع لحملة وثائق تأمين الحماية واالدخار عند تخليهم عن وثائقهم.
 5 - 6التقارير
على اإلكتواري املعين التأكد من وض ـ ــوح وش ـ ــمولية التقرير اإلكتواري الذي يقدمه بحيث يمكن إلكتواري آخر ذي خبرة متابعة
التقرير والتوصل إلى استنتاج.
ويجب أن يحتوي التقرير على اآلتي كحد أدنى :
بيان واضح بأنه يتصرف بصفة رسمية كإكتواري معين.
وصف لإلرشادات اإلكتوارية املتبعة.
تواريخ جميع التقارير السابقة التي أصدرها اإلكتواري املعين فيما يتعلق بالشركة العميلة.
تعليقات حول جميع التقارير ذات العالقة التي أصدرها إكتواريون آخرون للشركة العميلة.
أسباب عدم مراجعة التقارير اإلكتوارية السابقة ،إذا لم تتم مراجعتها أو النظر فيها.
تلخيص وتوضيح للتغيرات الجوهرية في املنهجية والفرضيات مقارنة بالتقارير السابقة وشرح أسباب هذه التغيرات.
إيضاح حول اختيار جميع الفرضيات الجوهرية وسبب اختيارها ،واإلشارة إلى أي مصدر خار ي تم االعتماد عليه.
شرح املنهجية التي اتبعها اإلكتواري.
تعريف باإلكتواريين اآلخرين الذين عملوا على التقرير ،وتوضيح لعملية مراجعة النظراء ،وتحديد املشاركين فيها.
إفصــاح عن أي تبعية مالية أو تنظيمية أو أخرى بخصــوص أي أمر يتعلق بموضــوع التقرير ،وأي معلومات ذات صــلة
وغير واضحة.
قائمة للمصطلحات املستخدمة.
 6 - 6البيانات
يجب على اإلكتواري املعين اتخاذ جميع الخطوات املعقولة لضمان اتساق ودقة واكتمال البيانات التي يستخدمها في التحليل .
وينبغي أن تحتوي جميع التقارير الرسمية على اآلتي كحد أدنى :
تأكيد بأن البيانات املتاحة تسمح بإكمال التحليل املطلوب حسب الحكم املنهي للخبير اإلكتواري.
إفصاح عن حدود البيانات الرئيسية املعروفة ،واآلثار املترتبة عليها.
وصف كامل للبيانات التي تم استخدامها.
وصف كامل لجميع العمليات املنفذة للتحقق من البيانات.
تحديد دقيق ملدة الدراسة التي استنتجت خاللها البيانات.
وصف باختبارات املعقولية التي أجريت على البيانات في أحدث التقارير السابقة.
إيضاح أي تعديالت أو تصفية للبيانات األولية ،وأي محاولة أجريت لقياس التأثير.
إذا قرر اإلكتواري املعين أن مراجعة البيانات لم تكن مناسبة ،فيجب أن يشير التقرير إلى عدم مراجعة تلك البيانات
( وسبب ذلك ) وأن يفاح عن أي قيود بشأن العمل اإلكتواري املنفذ.
من غير املقبول أن يحتوي تقرير اإلكتواري على تحذيرات تس ــعى إللقاء املسـ ــؤولية على آخرين بش ــأن جودة البيانات.
ُويتوقع من الخبير اإلكتواري تنفيذ عمليات تدقيق كافية لنتائج تقريره املقدم.
 7 - 6عملية مراجعة النظراء
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على اإلكتواري املعين التأكد من أنه تمت مراجعة عمله من قبل النظراء .وتهدف عملية مراجعة النظراء إلى كشف أي مشاكل في
الخدمات االكتوارية املقدمة من اإلكتواري املعين وتاحيحها في الوقت املناسب ؛
وعلى وجه الخصـ ــوص ،يجب أن تراعي مراجعة النظراء املسـ ــؤوليات املنصـ ــوص عليها في هذه الالئحة واملواد  20و  51و  69من
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني .ويجب أن تحتوي مراجعة النظراء على ما يلي كحد أدنى :
مدى التزام الخبير اإلكتواري املعين في أداء األدوار واملسـ ـ ــؤوليات املحددة في هذه الالئحة واملواد  20و  51و  69من
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
االفتراضات واملنهجية املستخدمة.
االستنتاجات والتوصيات الواردة في التقارير اإلكتوارية التي يقدمها الخبير اإلكتواري املعين.
مجموعة مختارة من عمليات االحتساب األكثر أهمية التي قام بها الخبير اإلكتواري املعين.
مدى كفاية املخصصات الفنية للشركة.
ً
متعاونا ومسـ ً
يجب على الخبير اإلكتواري املعين عند خضــوعه ملراجعة نظير أن يكون
ـتعدا لدراســة وجهات نظر أخرى وأال يتحيز
ُ
آلرائه بدرجة كبيرة .وفي املقابل ،على اإلكتواري منفذ مراجعة النظير التركيز على األمور الجوهرية واملبادئ العامة ،وأن يبدي
االحترام لوجهات النظر البديلة واآلراء املختلفة الصادقة.
إذا تبين للبنك املركزي السـ ــعودي أن الخبير اإلكتواري املعين غير مناسـ ــب للقيام باملسـ ــؤوليات املذكورة ،فإن لها أن تطلب من
ً ً
إكتواريا بديال فإن للبنك املركزي
الش ـ ــركة إبداله بآخر يتمتع بالكفاءة الالزمة للقيام بتلك املس ـ ــؤولياتٕ ،واذا لم تعين الش ـ ــركة
السعودي الحق في تعيين إكتواري على نفقة الشركة.
يتحمل اإلكتواري املعين املسؤولية املهنية عن الخدمات اإلكتوارية التي يقدمها للشركة.
 8 - 6التقارير الرسمية للبنك املركزي السعودي
ً
ً
ُيقدم اإلكتواري املعين تقريرا سـ ــنويا إلى إدارة الشـ ــركة ومجلس إدارتها والبنك املركزي السـ ــعودي في موعد أقصـ ــاه نهاية الشـ ــهر
الثاني من الس ــنة املالية التالية للش ــركة .وعليه إتباع التعليمات التفص ــيلية التي يص ــدرها البنك املركزي الس ــعوديمن وقت آلخر
بشأن محتويات ذلك التقرير ،وأن يحتوي التقرير على اآلتي كحد أدنى :
كفاية املخص ـصــات الفنية بالنســبة للتأمين العام والتأمين الصـ ي ،إضــافة إلى تحديد كفاية االحتياطيات اإلكتوارية (
ً
املحتسبة رياضيا ) لتأمين الحماية واالدخار.
تحليل العوائد الفعلية التي تحققها استثمارات الشركة خالل السنة املالية.
تحليل املصـ ـ ـ ــروفات .وبالنسـ ـ ـ ــبة إلى تأمين الحماية واالدخار ،يجب أن يتضـ ـ ـ ــمن التقرير كذلك تحليل مخاطر نهاية
التغطية التأمينية وتحليل االستمرارية.
ً
يجب أن يكون تحليل املصروفات وافيا ليحدد الفرضيات واالحتياطيات التالية :
 .1احتياطيات عدم كفاية األقســاط لجميع منتجات التأمين العام والص ـ ي ،ومنتجات تأمين الحماية واالدخار
قصيرة األجل.
 .2تجديد فرضيات املصروفات لتأمين الحماية واالدخار طويل األجل.
 .3أي مصـ ــروفات تتجاوز احتياطيات تأمين الحماية واالدخار طويل األجل .وال يجوز اعتماد هذه االحتياطيات
إال لتقييمات السنوات الثالث األولى فقط من قيام شركة التأمين بطرح تأمين الحماية واالدخار طويل األجل.
يجب تخص ــيص احتياطيات كاملة لجميع املص ــروفات والزكاة وض ــريبة الدخل التي تتكبدها الش ــركة .ويمكن
استثناء مصروفات االستثمار فقط ،ومعاملتها معاملة انخفاض في العوائد.
الوضع املالي العام للشركة.
تحليل نمو املحفظة التأمينية.
توص ـ ــيات بش ـ ــأن العملية املس ـ ــتمرة لص ـ ــياغة وتنفيذ ومتابعة وتعديل االس ـ ــتراتيجيات املتعلقة باألص ـ ــول وااللتزامات
لتحقيق توافق كاف بين األصول وااللتزامات.
التطورات اإليجابية والسلبية في سياسة االكتتاب.
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ينفذ اإلكتواري املعين مراجعة نصــف ســنوية ويرفع تقري ًرا عنها إلى إدارة الشــركة ومجلس إدارتها ،وعلى إدارة الشــركة رفع التقرير
إلى البنك املركزي الســعودي في موعد أقصــاه نهاية الشــهر الثامن من الســنة املالية الحالية للشــركة .وعلى اإلكتواري املعين إتباع
التعليمات التفص ـ ــيلية التي يص ـ ــدرها البنك املركزي الس ـ ــعودي من وقت آلخر بش ـ ــأن محتويات ذلك التقرير ،ويجب أن يحتوي
التقرير على اآلتي كحد أدنى :
.1

.2
.3
.4

توقعات مس ــتقبلية محدثة ملدة ثالثة أعوام تأخذ في االعتبار أي خطط لتوزيع الفائض وتوض ــح كفاية هامش املالءة.
ويجب أن تغطي التوقعات على األقل املطالبات ( إجمالي املطالبات وص ـ ـ ــافي املطالبات ) وأقس ـ ـ ــاط التأمين ( إجمالي
أقس ــاط التأمين املكتتبة وص ــافي أقس ــاط التأمين املكتتبة ٕواجمالي األقس ــاط املكتس ــبة وص ــافي األقس ــاط املكتس ــبة )،
ً
ُ
وجميع املصــاريف املختلفة وعوائد االســتثمار .كما يجب أن تبنى التوقعات اســتنادا إلى ثالثة مســارات متوقعة مختلفة
على األقل ،بحيث تش ــتمل هذه املس ــارات على مس ــار أوس ــط تقدير ،ومس ــار متوقع متش ــائم ( يس ــتند إلى افتراض ــات
سلبية ) ،ومسار متوقع متفائل ( يستند إلى افتراضات إيجابية ) ،مع تحليل تأثير التغير في هذه االحتماالت على هامش
املالءة.
تحليل املس ــتويات املالئمة لالحتفاظ باملخاطر وتقديم املش ــورة بش ــأنها .وعلى مجلس اإلدارة األخذ في االعتبار املش ــورة
املقدمة من اإلكتواري املعين عند إجراء املراجعة السنوية لوثيقة استراتيجية إعادة التأمين للشركة.
كفاية تسعير معدالت أقساط املنتجات
إجراء اختبار ربحية ملعدالت األقسـ ــاط املسـ ــتخدمة وتقديم توصـ ــيات بشـ ــأن كفاية معدالت األقسـ ــاط ،فيما يخص
منتجات تأمين الحماية واالدخار.

القسم : 7
1-7

دليل عمل الجمعية العامة

الغرض
إن الجمعية العامة للمساهمين هي أعلى هيئة في الشركة .وإن عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين هو حدث
خاص بالنسبة للمساهمين إذ يتيح لهم الفرصة للمشاركة مباشرة في عملية صنع القرار عن طريق التصويت على
القرارات املقترحة بغض النظر عن عدد األسهم التي يمتلكونها في الشركة .والشركة تدرك أهمية الجمعية العامة
للمساهمين وتشجع جميع املساهمين فيها على ممارسة حقوقهم بالكامل في الجمعية العامة من خالل ممارسة
حقوقهم في التصويت.
ً
ً
تعقد الجمعية العامة اجتماعا سنويا في كل سنة .ويسمى هذا االجتماع باالجتماع السنوي للجمعية العامة .ويتيح
االجتماع السنوي للجمعية العامة ملجلس اإلدارة الفرصة ألداء واجباته فيما يتعلق باألمور التي تحتاج إلى قرار على
مستوى الجمعية العامة أو بموجب القانون أو عقد التأسيس أو طرح هذه األمور أمام الجمعية العامة التخاذ قرار
فيها.

2-7

أحكام عامة
ّ ً
مخوال بجميع الحقوق املتعلقة بأسهمه مثل الحق في حصة من األرباح املمكن توزيعها والحق
يجب أن يكون املساهم
في حصة في أصول الشركة عند تصفيتها والحق في حضور الجمعية العامة واملشاركة في مداوالتها والتصويت على
القرارات املتعلقة بهذا الشأن وحق التصرف فيما يتعلق باألسهم وحق اإلشراف على أنشطة مجلس اإلدارة وتقديم
الدعاوى فيما يتعلق باملسئولية ،ضد أعضاء املجلس وحق االستفسار عن املعلومات واالطالع عليها دون إضرار
بمصالح الشركة وبشكل ال يتعارض مع نظام هيئة السوق املالية والئحته التنفيذية.
ً
وفقا لنظام الحوكمة لدى هيئة السوق املالية فإن على الشركة أن تحدد في عقد تأسيسها ونظامها األساس ي
اإلجراءات واالحتياطات الالزمة ملمارسة املساهمين جميع حقوقهم املشروعة.
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3-7

الصالحيات

تقع األمور التالية ضمن صالحيات الجمعية العامة ويجب أن يتم اتخاذ قرار فيها بأغلبية أصوات املساهمين املشاركين في
الجمعية العامة :
انتخاب وعزل أعضاء مجلس اإلدارة
املصادقة على انتخاب وعزل أعضاء لجنة املراجعة.
املوافقة على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.
ً
إصدار قواعد تعيين أعضاء لجنة املراجعة بناءا على توصية مجلس اإلدارة وتحديد مدة عضويتهم واإلجراءات
الواجب على اللجنة إتباعها.
ً
تفويض صالحية عضو مجلس اإلدارة إلى مدير ليس عضوا في مجلس اإلدارة.
املوافقة على التقارير السنوية والقوائم املالية السنوية بما في ذلك امليزانية العامة وقوائم الربح والخسارة وقائمة
ً
التدفقات النقدية واإليضاحات حول القوائم املالية إضافة إلى توزيع األرباح والخسائر بناءا على نتائج السنة املالية.
ً
اإلعالن عن توزيعات األرباح ودفعها بناءا على نتائج السنة املالية.
ً
ً
املوافقة املحددة مسبقا من الجمعية العامة على توزيعات األرباح املرحلية للسنة التالية بناءا على تحقيق األهداف.
اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين واملوافقة على أتعابهم.
املوافقة على إجراءات عقد الجمعية العامة.
املوافقة على سداد البنود االستثنائية أو غير العادية.
املوافقة على املعامالت غير العادية التي تخضع ملوافقة مجلس اإلدارة في الحاالت التي ال يستطيع فيها املجلس
الوصول إلى موافقة إجماعية على املعاملة ويحيل صالحيات املوافقة عليها إلى الجمعية العامة.
طلب القيام بفحص غير عادي لألنشطة املالية واالقتصادية للشركة.
أي أمر آخر ينص عليه القانون أو عقد التأسيس.
املوافقة على املعامالت مع ذوي العالقة.
تشكيل لجنة مراجعة ،بما في ذلك دليل عمل لجنة املراجعة.
4-7

الحقوق

 1 - 4 - 7حقوق املساهمين ألغراض الجمعية العامة

ً
يجب عقد االجتماع السنوي للجمعية العامة ( ويشار إليه فيما يلي باسم االجتماع السنوي ) سنويا وخالل ستة
ً
أشهر على األكثر من نهاية السنة املالية للشركة بناءا على طلب مجلس اإلدارة.
يجب عقد جميع اجتماعات الجمعية العامة ،بخالف االجتماع السنوي للجمعية العامة ،كاجتماع غير عادي للجمعية

العامة ( ويشار إليه فيما يلي باسم االجتماع غير العادي ).
ً
يجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل املوعد بواحد وعشرون يوما على األقل،
وتنشر الدعوة في املوقع اإللكتروني للسوق املالية و املوقع اإللكترونيي للشركة وفي صحيفة يومية توزع في املنطقة
التي تكون فيها مركز الشركة الرئيس .وباإلضافة إلى ذلك ،يجوز للشركة توجيه الدعوة النعقاد الجمعيات العامة و
الخاصة ملساهميها عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
على شركة األهلي للتكافل اتخاذ الترتيبات لتسهيل مشاركة أكبر عدد من املساهمين في االجتماع بما في ذلك تحديد
زمان ومكان االجتماع .وعلى الشركة إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت في الجمعية العامة وإبالغ املساهمين
بالقواعد الحاكمة لالجتماعات وإجراءات التصويت.
ً
ً
وفقا لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق املالية فيجب عقد اجتماع الجمعية العامة بناءا على طلب
ً
مجلس اإلدارة .وعلى مجلس اإلدارة الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة بناءا على طلب مراجعي الحسابات أو لجنة
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املراجعة أو عدد من املساهمين تمثل مساهمتهم  %5على األقل من رأس املال .ويجوز ملراجع الحسابات دعوة
ً
الجمعية إلى االنعقاد إذا لم يدعها مجلس اإلدارة خالل  30يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
في إعداد جدول أعمال االجتماع السنوي للجمعية العامة على مجلس اإلدارة أن يأخذ في االعتبار األمور التي تطلب
الجمعية العامة إدراجها في جدول األعمال املذكور ويحق للمساهمين الذين يمتلكون  %5على األقل من أسهم
الشركة إضافة بند أو عدد أكبر من البنود على جدول األعمال عند إعداده.
يجب أن يكون للمساهمين حق مناقشة األمور املدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وطرح األسئلة املتعلقة بها
ً
سواء كانت هذه األمور مدرجة في جدول األعمال أم ال .وعلى
على أعضاء مجلس اإلدارة وعلى املراجعين الخارجيين
أعضاء مجلس اإلدارة واملراجعين الخارجيين اإلجابة على األسئلة التي يطرحها املساهمون بشكل ال يضر بمصالح
الشركة.
يجب إرفاق معلومات كافية باألمور املعروضة على الجمعية العامة لتمكين املساهمين من اتخاذ القرارات.
يجب تمكين املساهمين من قراءة محاضر اجتماع الجمعية العامة وعلى الشركة تزويد الجهات الرقابية بصورة من
تلك املحاضر خالل  10أيام من تاريخ انعقاد مثل هذا االجتماع.
2-4-7

األنواع املختلفة الجتماع للجمعية العامة للمساهمين
االجتماع العادي أو االجتماع السنوي للجمعية العامة
ً
وهذه هي الجمعية العامة للمساهمين التي تعقد سنويا .وتسمى الجمعية العامة "العادية" أو الجمعية العامة
"السنوية" وفي هذه الجمعية العامة يقوم املساهمون باالطالع على تقرير مجلس اإلدارة السنوي ومناقشة القوائم
املالية .وبعد املوافقة على القوائم املالية وتوزيعات األرباح ،إذا كان قد تم اإلعالن عنها ،يجوز للجمعية العامة أن
تختار إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان مجلس اإلدارة ومراجعي الحسابات الخارجيين من مسئوليتهم.
ً
إضافة لذلك يجوز للجمعية العامة أن تقرر أيضا ،عند الضرورة ،ما إذا كان قد تم تعيين أو إعادة تعيين أعضاء
ً
مجلس اإلدارة ومراجعي الحسابات الخارجيين .ويجوز أيضا إضافة نقاط أخرى إلى جدول األعمال لبحثها واملوافقة
عليها.
الجمعية العامة غير العادية
يجب أن يقوم مجلس اإلدارة بالدعوة إلى عقد جمعية العامة غير عادية عندما يريد املجلس الطلب من املساهمين
في الشركة املوافقة على قرارات تتعلق بما يلي:
ُ
 .1تعديل نظام الشركة األساس باستثناء التعديالت التي تعد بموجب أحكام نظام الشركات باطلة.
.2

زيادة رأس مال الشركة وفق األوضاع املقررة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

.3

تخفيض رأس مال الشركة في حال زيادته على حاجة الشركة أو منيت بخسائر مالية ،وفق األوضاع املقررة
في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

.4

تقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ينص عليه نظامها األساس ويخصص لغرض معين ،والتصرف فيه.

.5

تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل األجل املعين في نظامها األساس.

.6

املوافقة على عملية شراء أسهم الشركة.

.7

إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم املمتازة إألى
ً
أسهم عادية ،وذلك بناء على نص في نظام الشركة األساس ووفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية
ً
الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة

.8

إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم ،وبيان الحد األقص ى لعدد األسهم التي
يجوز إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك.
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.9

تخصيص األسهم املصدرة عند زيادة رأـس املال أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو
بعضها ،أو أي من ذلك.

 .10وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في اإلكتتاب بزيادة رأس املال مقابل حصص نقدية أو إعطاء
األولوية لغير املساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة ملصلحة الشركة ،إذا نص على ذلك في نظام الشركة
األساس.
 3 - 4 - 7املشاركة في الجمعية العامة للمساهمين
ً
يستطيع املساهمون املشاركة في الجمعية العامة إما باالشتراك شخصيا أو من خالل وكيل.
املشاركة الشخصية
ً
لحضور اجتماع جمعية عمومية شخصيا يجب على املساهم أن يمتلك أسهما في الشركة والتي يجب أن تكون
مسجلة في سجل املساهمين في التاريخ الذي توجه فيه الشركة إشعار الدعوة لالجتماع.
املشاركة من خالل وكيل
يجوز للمساهم املشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة من خالل وكيل أي من خالل الحضور والتصويت
من خالل شخص آخر نيابة عن املساهم .وللحضور من خالل وكيل على املساهم إصدار وكالة إلى مساهم أو شخص
آخر ليس عضوا في مجلس اإلدارة أو عضوا في اإلدارة أو موظفا في الشركة .وال يستطيع وكيل بمفرده أن يكون لديه
وكاالت بالحضور ألكثر من  %5من أسهم الشركة ما لم يكن لديه وكالة باسم مجموعة من شركات ذات عالقة أو
إحدى العائالت أو أفرادها.
يجب أن يكون اسم الشخص الحاضر ورقم هويته  /جواز سفره مكتوبا في نموذج الوكالة ويجب أن تحتوي الوكالة
معلومات تحدد االجتماع الذي سيحضره الوكيل نيابة عن املساهم.
ويجوز للمساهم بيان تعليماته املتعلقة بالتصويت على نموذج والوكالة .ويجوز له بيان من هو الشخص الذي يريد
التصويت له أو ضده أو االمتناع عن كل بند من بنود جدول األعمال سيتم التصويت عليه أثناء اجتماع الجمعية.
ً
إذا لم يقم املساهم بتعبئة الخانات املخصصة لبيان ما الذي يفضله املساهم وقام بإرسال نموذج الوكالة فارغا
فعلى الشركة اعتبار ذلك كما لو لم يتم اإلدالء بأي صوت من قبل املساهم.
 4 - 4 - 7حقوق املساهمين في التصويت
ً
ً
يعتبر التصويت حقا جوهريا من حقوق املساهم وال يجوز بأي شكل إنكاره .ويجب على الشركة تحاش ي اتخاذ أي إجراء قد
يعيق استعمال حق التصويت ويجب تقديم كل املساعدة املمكنة للمساهم لتسهيل ممارسة هذا الحق .كما أن أعضاء مجلس
اإلدارة يتم انتخابهم عن طريق تصويت املساهمين.
 5 - 4 - 7تقديم املعلومات إلى املساهمين
يجب توفير املعلومات والوثائق التالية إلى املساهمين قبل االجتماع السنوي للجمعية العامة :
.1

تقرير مجلس اإلدارة إلى املساهمين.

.2

القوائم املالية السنوية بما في ذلك امليزانية العامة وقائمة الربح والخسارة وقائمة التدفقات النقدية
واإليضاحات حول القوائم املالية.

.3

تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين ووتقرير لجنة املراجعة.

.4

املعلومات عن املرشحين املقترحين ملنصب عضو مجلس إدارة.

.5

مسودة التعديالت على النظام األساس ي ،إن وجدت.

.6

مسودة النسخة الجديدة من النظام األساس ي ،إن وجدت.
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.7

مسودات الوثائق الداخلية للشركة إذا كان قد تم تقديمها للموافقة عليها من الجمعية العامة.

.8

التقرير السنوي.

.9

توصيات مجلس اإلدارة حول توزيع األرباح بما في ذلك مبلغ األرباح وإجراءات دفعها وتوزيع خسائر الشركة
ً
بناءا على نتائج السنة املالية.

 .10مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان املجلس والتنفيذيين الخمسة الذي تدفع لهم أعلى رواتب
ً
والرئيس التنفيذي واملسئول املالي األول إذا لم يكونوا من بين أعلى خمسة تنفيذيين رواتبا.
 .11املعلومات عن موقف مجلس اإلدارة واآلراء املخالفة لدى األعضاء عن كل بند من بنود جدول األعمال.
 .12أي معلومات مطلوبة بموجب أنظمة اململكة العربية السعودية ونظام السوق املالية ونظام البنك املركزي
السعودي والوثائق الداخلية للشركة.
إذا كان جدول أعمال الجمعية العامة يتضمن انتخاب مجلس اإلدارة وأعضاء لجنة املراجعة وعضو فرد في مجلس
اإلدارة واملوافقة على مراجعي الحسابات الخارجيين فإن املعلومات املتعلقة بوجود موافقة خطية على املرشحين
يجب تقديمها إلى املساهمين.
إذا كان جدول أعمال االجتماع السنوي للجمعية العامة يتضمن بنود قد تؤدي إلى نشوء حقوق استرداد فيجب
عندئذ تقديم املعلومات والوثائق التالية للمساهمين أثناء اإلعداد للجمعية العامة :
.1

تقرير مقيم مستقل للقيمة السوقية ألسهم الشركة وسعر التبادل الذي يمكن أن يطلب مقابلها.

.2

املعلومات املتعلقة بصافي قيمة موجودات الشركة.

.3

محاضر اجتماع ( أو مقتطفات من املحاضر ) مجلس اإلدارة الذي حدد فيه سعر تبادل األسهم وبين فيه
سعر التبادل.

إذا كان جدول أعمال االجتماع السنوي للجمعية العامة يتضمن إعادة تنظيم الشركة يجب توفير املعلومات والوثائق
التالية للمساهمين أثناء اإلعداد لالجتماع السنوي للجمعية العامة :
.1

أساس أو أسباب أحكام وإجراءات إعادة التنظيم الواردة في القرار حول التوحيد أو الدمج أو الفصل أو
االستبعاد أو التحويل ،أو األحكام الواردة في عقد الدمج أو التوحيد الذي تمت املوافقة عليه من قبل
مجلس اإلدارة املعني.

.2

التقارير السنوية والقوائم املالية لجميع الشركات املعنية بإعادة التنظيم للسنوات املالية الثالث األخيرة
أو لجميع السنوات املالية املنتهية إذا كان قد تم تأسيس الشركة قبل أقل من ثالث سنوات.

.3

القوائم املالية للسنة األخيرة حتى الربع الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة.

املعلومات واملواد التي يجب تقديمها إلى األشخاص الذين يحق لهم املشاركة في االجتماع السنوي للجمعية العامة
ً
ً
يجب توفيرها أيضا في مقرات الشركة لتسهيل االطالع عليها ومعرفتها .ويحتفظ املساهمون أيضا بحق تزويدهم
بإشعار خطي مسبق فيما يتعلق بدفاتر الشركة ووثائقها النظامية في املركز الرئيس ي.
إذا كان جدول أعمال االجتماع السنوي للجمعية العامة يتضمن انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو اختيار مراجعي
حسابات الشركة الخارجيين املقترحين فيجب أن يكون املرشحون حاضرون عند مناقشة الجمعية العامة لهذا األمر
باستثناء مراجعي الحسابات الخارجيين عند مناقشة اختيارهم.
 6 - 4 - 7تقديم املعلومات إلى هيئة السوق املالية
على الشركة اإلعالن للجمهور وإشعار هيئة السوق املالية وشركة السوق املالية السعودية (تداول) -وفق الضوابط التي تحددها
الهيئة -بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها وأن يتم تمكين املساهمين من اإلطالع على محضر اجتماع الجمعية العامة ،وأن
يتم تزويد الهيئة بنسخة منه خالل  10أيام من تاريخ عقد االجتماع.
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5-7

توزيعات األرباح
على مجلس اإلدارة أن يضع سياسة واضحة فيما يتعلق بتوزيعات األرباح بشكل يحقق مصالح كل من املساهمين
والشركة ويجب إبالغ املساهمين بتلك السياسة أثناء الجمعية العامة واإلشارة إليها في تقرير مجلس اإلدارة.
يجوز للجمعية العامة املوافقة على توزيعات األرباح التي يقترحها املجلس وعلى تاريخ التوزيع .ويجب تقديم توزيعات
ً
األرباحً ،
سواء كانت نقدا أو أسهم منحة ،كحق لهم ،إلى املساهمين املسجلين في السجالت املحفوظة لدى مركز إيداع
األوراق املالية كما تظهر في نهاية جلسة التداول في اليوم الذي تجتمع فيه الجمعية العامة.

القسم : 8السياسات
1-8

قواعد السلوك املنهي

 1 - 1 - 8الصدق والنزاهة
يعتمد نجاح أعمال الشركة على الصدق والنزاهة والثقة املكتسبة من موظفيها وعمالئها ،ومساهميها .تكتسب الشركة صفة
مصداقية من خالل االلتزام بتعهداتها ،والعرض الصادق والنزيه وتحقيق أهداف الشركة فقط من خالل السلوك الشريف.
يجب أن تكون الشركة مثاال يحتذى به ،وسوف يتم في نهاية املطاف الحكم على أفعالها.
يجب أن يسأل املوظفون عما إذا كانت أفعال معينة سوف تقوم ببناء الثقة واملصداقية للشركة وما إذا كان هذا اإلجراء
يساعد على خلق بيئة عمل يمكن أن تنجح فيها الشركة على املدى البعيد .يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة ،وكبار املدراء
واملوظفين السعي لبناء سمعة طيبة للشركة من خالل التقيد بالشرف والنزاهة.
 2 - 1 - 8تضارب املصالح
يتم إقرار سياسة تضارب املصالح املنصوص عليها في هذه الوثيقة من قبل مجلس اإلدارة والجمعية العامة للمساهمين وتنفيذها
من قبل الشركة.
يجب على أعضاء مجلس اإلدارة وكبار املدراء الذين يملكون مصلحة في جهات تقديم خدمة التأمين ( مثل الوسطاء والوكالء،
وما إلى ذلك ) القيام بما يلي :
الكشف للمجلس عن مصالحهم كتابيا في الشركة املختصة بالتأمين ،وفور الحصول على أي فائدة.
عدم الترويج أو تشجيع التعامل مع الشركة التي يملكون مصلحة فيها ؛ و
االمتناع عن التصويت في حال اتخاذ القرارات املتعلقة بالتعامل مع الشركة التي يملكون مصلحة بها.
ً
إبالغ الهيئة و الجمهور من دون أي تأخير بذلك التعاقد أو التعامل ،إذا كان هذا التعاقد أو التعامل مساويا أو يزيد على
ً
 %1من إجمالي إيرادات الشركة وفقا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
يجب إخطار الجمعية العامة للمساهمين عن أي معامالت مع أي شركة ذات الصلة بالتأمين يكون لعضو مجلس اإلدارة ،لعضو
اللجنة ،أو أحد كبار املدراء له مصلحة فيها .يجب أن يرفق بالكشف عن هذه املصالح إلى الجمعية العامة تقريرا مقدم من
املدقق الخار ي فيما يتعلق بتضارب املصالح.
وباإلضافة إلى ذلك ،يجب على الرئيس تقديم بيان للجمعية العامة للمساهمين حول تفاصيل عقود التأمين التي يكون ألعضاء
مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا أو األطراف ذات العالقة لهم مصلحة فيها ،بما في ذلك تحديد نوع األعمال ،وحجم الخسائر ( إن
وجدت ).
 3 - 1 - 8سياسة اإلفصاح
ال يجوز للشركة اإلعالن عن أي إجراءات املتوقعة تتطلب موافقة مسبقة أو عدم االعتراض من البنك املركزي السعودي قبل
الحصول على املوافقة الفعلية أو عدم االعتراض ،مع األخذ في االعتبار االلتزام بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة.
يجب أن يكون أي اإلفصاح للجمهور والسلطات التنظيمية أن تكون واضح وعادل ،وغير مضلل .والشركة ملزمة بضمان أن
تكشف على الفور إلى السلطات العامة والتنظيمية عن أي تطورات املادية غير معروفة للعامة والتي قد يكون لها تأثير على
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املوجودات واملطلوبات أو الوضع املالي أو على املسار العام ألعمال الشركة أو الشركات التابعة لها ،أو تلك التطورات التي قد
تؤدي إلى حركات في أسعار أسهمها ،أو تؤثر بشكل كبير أو قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق سداد الدين.
عند تحديد ما إذا كانت التطورات ذات أثر مادي ،يتعين على الشركة تقييم ما إذا كان أي مستثمر من املرجح أن يأخذ بعين
االعتبار هذه التطور عند اتخاذ القرارات االستثمارية فيما يتعلق بأسهم الشركة.

تلتزم بالتأكد من أن جميع اإلفصاحات الواردة في التقارير املالية والوثائق العامة كاملة ،وعادلة ودقيقة ،ومقدمة في الوقت
املناسب وبطريقة مفهومة .ويسري هذا االلتزام على جميع العاملين املكلفين بإعداد هذه التقارير ،بما في ذلك الصياغة واملراجعة
والتوقيع أو التصديق على املعلومات الواردة فيه ،وكذلك اإلحالة إلى اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة واللجنة اإلدارية .ال
يوجد أي مبرر لتشويه الحقائق أو تزوير السجالت ،كما ال توجد أي محاذير يجوز السكوت ألي سبب من األسباب.
يجب على املوظفين إبالغ اإلدارة العليا وإدارة االلتزام وإدارة املراجعة الداخلية بأي معلومات تصل إلى علمهم فيما يتعلق بأي
بيان أو إعالن عام أو أي اتصاالت غير صحيحة أو مضللة في وقت صدرها ،أو إذا كانت املعلومات من شأنها أن تؤثر الحقا
مصداقية الشركة في بياناتها أو خالل االتصال الجماهيري.
كما ال يجوز للشركة الكشف بشكل انتقائي ( سواء في املناقشات واالجتماعات والعروض واملقترحات الثنائية أو اللجان املصغرة
أو غير ذلك ) ،حيث ال يجب الكشف بشكل انتقائي عن أي معلومات سرية متعلقة بمصالح الشركة ،أوراقها املالية ،والعمليات
التجارية ،والخطط ،والوضع املالي ،نتائج العمليات أو أي خطط تطوير .يجب على الشركة االنتباه جيدا ،وخاصة عند تقديم
العروض أو املقترحات للعمالء ،لضمان أن العروض املقدمة ال تحتوي على معلومات سرية.
يجب أن تتم كافة االتصاالت وفقا ألنظمة البنك املركزي السعودي وضوابط حوكمة شركات التأمين ومعايير اإلفصاح املعمول
بها في هيئة السوق املالية ،وقواعد التسجيل واإلدراج ،وغيرها من القوانين ذات الصلة.
تضمن الشركة أن جميع إعالنات املطلوبة يتم مراجعتها واملوافقة عليها من قبل رئيس اللجنة التنفيذية.
 4 - 1 - 8املساءلة
يكون املجلس ولجانه واإلدارة العليا واملوظفين مسئولين عن معرفة والتقيد بالقيم واملعايير املنصوص عليها في هذه الوثيقة
ومدونة األخالق ودليل حوكمة الشركات ،ويجب عليهم طرح األسئلة إذا كان لديهم أي تساؤالت حول سياسة الشركة .تتحمل
ً
اإلدارة العليا املسئولية أمام مجلس اإلدارة ،في يكون املجلس مسئوال أمام مساهمي الشركة و البنك املركزي السعودي.
تقوم الشركة بالتقيد التام باملعايير املنصوص عليها في مدونة السلوك ،وكذلك يترتب على االنتهاكات اتخاذ إجراءات تأديبية،
والتي تصل إلى إنهاء ا لخدمة أو الطرد من املجلس أو لجانه .يتم االستجابة للتساؤالت املتعلقة بمدي التقيد بمعايير للشركة
ويجب زيادة التوعية بخصوص عواقب االنتهاكات القانونية أو مخالفة دليل حوكمة الشركات وضرورة ضمان االمتثال ومهام
إدارة املراجعة الداخلية أو لجنة املراجعة.
 5 - 1 - 8االلتزام بالقوانين واللوائح
يبدأ التزام الشركة بالتعامل النزيه باالمتثال للقوانين والقواعد واللوائح املعمول بها في اململكة العربية السعودية .يجب أن يكون
لدى اإلدارة ،واملديرين التنفيذيين واملوظفين الفهم التام بسياسات الشركة والقوانين والقواعد واللوائح التي تنطبق على األدوار
الخاصة بهم .في حالة عدم اليقين ما إذا كان عمل ما مسموح به بمقتض ى القانون أو سياسة الشركة ،يجب تقديم املشورة
والتوجيه ويجب على املوظف املعني الرجوع إلى مشورة اإلدارة القانونية وإدارة االمتثال .يتحمل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا،
واملوظفين املسئولية عن منع االنتهاكات القانونية واإلبالغ عنها في حالة اكتشافها أو العلم بأي انتهاكات محتملة.
يجب على الشركة االلتزام بكافة القوانين واللوائح والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن البنك املركزي السعودي ،وهيئة سوق
املال ،واألنظمة األخرى املعمول بها في اململكة العربية السعودية ،بما في ذلك نظام حوكمة شركات التأمين ،وقواعد التسجيل
واإلدراج ،ونظام الشركات وغيرها .
 6 - 1 - 8املعلومات السرية واملعلومات الخاضعة لحقوق امللكية
تعتبر حماية املعلومات السرية جزءا ال يتجزأ من نجاح أعمال الشركة ،فضال عن حماية املعلومات غير املسموح للعامة اإلطالع
عليها ،واملعلومات املتعلقة باملوظفين والعمالء والشركاء التجاريين اآلخرين .وتشمل املعلومات السرية واملعلومات الخاضعة
لحقوق امللكية معلومات التسعير والبيانات املالية ،وأسماء  /عناوين العمالء واملعلومات املالية و  /أو املعلومات الغير متاحة
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للعامة عن الشركات األخرى ،بما في ذلك املوردين والبائعين الحاليين أو املحتملين .ال يجوز للشركة اإلفصاح عن املعلومات
السرية وغير العامة دون غرض تجاري مشروع أو تصريح مناسب.
من املهم أيضا أن تحترم الشركة حقوق ملكية اآلخرين .تلتزم الشركة بعدم اكتساب أو السعي للحصول على األسرار التجارية
عن املنافسين بوسائل غير الئقة أو الحصول على غيرها من املعلومات السرية أو املعلومات الخاضعة للملكية .تلتزم الشركة
بعم املشاركة في االستخدام غير املصرح به ،أو نسخ أو توزيع أو تعديل البرامج أو املواد الخاضعة للملكية الفكرية للغير.
 7 - 1 - 8حماية أصول الشركة
يتم تكريس موارد الشركة ،بما في ذلك الوقت ،واملواد واملعدات واملعلومات حصريا للعمل فقط .من املطلوب من أعضاء
مجلس اإلدارة ،وكبار املدراء واملوظفين والذين يمثلون الشركة التصرف بمسؤولية واستخدام التقدير الاحيح للحفاظ على
موارد الشركة .يكون املدراء هم املسئولين عن االستخدام السليم للموارد املخصصة إلداراتهم والعمل على حل جميع املشكالت
ذات الصلة.
ال يجوز ،بصفة عامة ،استخدام معدات الشركة ،مثل أجهزة الكمبيوتر وآالت التصوير وأجهزة الفاكس ،في إدارة األعمال
الخارجية أو لدعم أي نشاط يومي الخار ي الدينية والسياسية أو غيرها ،باستثناء الدعم املطلوب من الشركة للمنظمات غير
الهادفة للربح أو غيرها واستخدامها في املهام املعتمدة من اإلدارة .يحظر طلب التبرعات أو توزيع املواد غير ذات الصلة بالعمل
أثناء ساعات العمل.
ل
من أجل حماية مصالح وأصو الشركة وموظفينا ،تحتفظ الشركة بالحق في مراقبة أو مراجعة جميع البيانات واملعلومات
الواردة على أجهزة الكمبيوتر والبيانات والبرامج املثبتة على أجهزة املوظف املمنوحة من قبل الشركة ،أو جهازه اإللكتروني،
واستخدام شبكة اإلنترنت أو الشبكة الداخلية للشركة .ونحن لن تتسامح مع استخدام موارد الشركة إلنشاء والوصول إلى،
وتخزين ،وطباعة ،وطلب ،أو إرسال أي مواد تتضمن املضايقة أو تهديد أو اإلساءة ،أو املواد الجنسية الفاضحة ،أو الهجوم على
الغير ،أو أي استخدام خالف ذلك بطريقة غير الئقة.
يجب توجيه االستفسارات املتعلقة باالستخدام السليم ملوارد الشركة لقسم االمتثال.
 8 - 1 - 8التعامل العادل
يجب على أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة لها ،وكبار املدراء واملوظفين االلتزام بالتعامل بعدل مع عمالء الشركة واملوردين
واملنافسين ،ومراجعين مستقلين ،واملساهمين ،وبين بعضهم البعض ،كما ال يجوز لهم الحصول على ميزة غير عادلة من أي
شخص عن طريق التالعب ،أو اإلخفاء ،أو إساءة استخدام املعلومات السرية  ،أو تحريف الوقائع املادية ،أو أي شكل من
أشكال التعامل غير العادل أو غيرها من املمارسات.
يتعين أن تكون بيئة عمل بيئة راعية للتعامل مع الجميع بكرامة واحترام .وتلتزم الشركة بخلق مثل هذه البيئة إلخراج اإلمكانات
الكاملة لكل شخص ،وهو ما يساهم بدوره بشكل مباشر في نجاح أعمالها.
وحيث أن الشركة هي صاحب العمل العادل بين الجميع ،في تلتزم بتوفير بيئة عمل خالية من التمييز بجميع أنواعه وبدون أي
سلوك تعسفي أو إساءة أو مضايقة .يجب على أي موظف يشعر باملضايقة أو التمييز ضده املبادرة باإلبالغ عن ذلك األمر إلى
رئيسه أو رئيسها ،أو املدير مدير ،أو قسم املوارد البشرية ،أو قسم االمتثال.
 9 - 1 - 8املبادئ التوجيهية للسلوك األخالقي
في بعض األحيان ،قد تضطر اإلدارة العليا واملوظفون إلى اتخاذ القرارات التي ال يرغبون في إصدارها أو مواجهة القضايا التي
يفضلون تجنبها .يجب على اإلدارة العليا واملوظفين في الشركة ممارسة أقص ى قدر من العناية في اتخاذ القرارات مع الثقة بأن
الشركة تلتزم بالعمل بطريقة أخالقية وعادلة في جميع األوقات .في سبيل القيام بذلك ،قد يتطلب األمر من الشركة أن تلتزم
بأكثر من الحد األدنى للمتطلبات القانونية.
وحيث أن املبادئ التوجيهية الخاصة بالسلوك األخالقي في الشركة ال يمكن أن تعالج كل قضية أو تقديم إجابات على كل حالة،
فإنه يجب التحلي بالسلوك األخالقي في الشركة طوال ممارسة األعمال تجارية ،وبحيث يكون بمثابة توجيه دائم للشؤون اليومية
ألعمال الشركة.
تتحمل اإلدارة العليا مسؤولية إضافية وهي إثبات ،من خالل أعمالها ،مدى أهمية التقيد باألخالقيات والسلوك املنهي .إن
السلوك األخالقي هو محصلة التواصل والتطبيق الواضح واملباشر للتوقعات السلوكية التي حددتها وضعتها اإلدارة كمثال
يحتذي به.
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تتحمل اإلدارة العليا مسئولية التعامل على وجه السرعة مع املسائل األخالقية أو الشواغل التي أثيرت من قبل املوظفين واتخاذ
الخطوات املناسبة للتعامل مع هذه القضايا .يتعين على املدراء عدم اعتبار املخاوف األخالقية للموظفين بمثابة تهديدات أو
تحديات لسلطتهم ،بل اعتبارها شكل آخر من أشكال التشجيع على استمرار التواصل املنهي.

10 - 1 - 8سياسة التقارير السرية ( السياسة اإلبالغ عن املخالفات ) :
إن كل موظف هو مورد رئيس ي للشركة للكشف عن أي ممارسات تجارية غير أخالقية أو غير مشروعة يقوم بها موظف أو
موظفون أو عميل أو عمالء أو آخرون .ويجب إبالغ هذه املعلومات إلى اإلدارة العليا .إن إخفاء أي سوء تصرف أو ممارسة أو
عمل تجاري غير أخالقي أو غير مشروع والتغاض ي عنه أو إبداء التهاون تجاه مثل هذه املمارسة أو العمل الذي قد يكون املوظف
ً
ً
ً
الحظه أو فهمه من شأنه أن يعقد املشكلة وقد يسبب ضررا ماليا أو ضررا ملكانة الشركة .ومن هنا فإن الشركة تتوقع من
املوظفين إبداء مخاوفهم ،إذا كانت في محلها ،إما لرؤسائهم أو لإلدارة العليا.
لدى الشركة سياسة قائمة فيما يتعلق بجميع املساهمين وإبداء أي مخاوف أخالقية أو تقديم أي دليل على سوء التصرف أو
االنتهاكات بشكل سري ودون خشية أي عقوبة .قد تشمل املخاوف ضوابط املحاسبة الداخلية واألمور املحاسبية التي هي محل
شك .يستطيع املوظفون إبداء مخاوفهم وشكوكهم وأي إدعاءات أخرى بوجود مخالفات قد تعرض مصالح الشركة للخطر
بالرجوع إلى سياسة الشركة حول التنبيه.
سياسة شركة األهلي للتكافل حول التنبيه
مقدمة
تتناول هذه السياسة التزام الشركة بتسيير أمور الشركة بشكل عادل وشفاف عن طريق إتباع أعلى املعايير املهنية
واألمانة والنزاهة والسلوك األخالقي .وتضع هذه السياسة وتحدد اإلجراءات التي تسمح ملوظفي شركة األهلي للتكافل
واألطراف املعنية األخرى إلبداء مخاوفهم بشكل سري إلى رئيس لجنة املراجعة .إن وظائف لجنة التنبيه من سوء
التصرفات مناطة بلجنة املراجعة.
الغرض
.1

يجب على جميع املوظفين الحفاظ على أعلى املستويات األخالقية التجارية في أدائهم ملسئولياتهم في
الشركة .وكموظفين وممثلين للشركة يجب عليهم العمل بأمانة ونزاهة في أدائهم ملسئولياتهم وااللتزام

.2

.3

بجميع القوانين واألنظمة املحلية.
ً
وبناءا على ذلك فإن كل موظف أو موظفة أو عضو في مجلس إدارة أو مسئول في الشركة عليه مسئولية
ً
مستمرة في اإلبالغ عن أي نشاط أو نشاط مشبوه قد يكون نما إلى علمه أو علمها قد يكون محظورا من
ً
قبل الشركة أو قد يعتبر حساسا فيما يتعلق بالحفاظ على مصالح الشركة.
فيما يلي أهداف السياسة :
أ.

تقديم آلية للموظفين واملعنيين والشركاء التجاريين ....إلخ لالتصال بلجنة املراجعة في الشركة
واإلفصاح عن أي ممارسات غير أخالقية أو غير سليمة أو أي إدعاء بوجود أي سلوك خاطئ في

الشركة.
ً
ب .لتمكين الشخص الذي يالحظ وجود ممارسة غير أخالقية ( سواء كانت تشكل مخالفة للنظام أم
لم تشكل ) من االتصال بلجنة املراجعة دون إبالغ رؤسائهم بالضرورة.
التعريفات
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.1

لجنة املراجعة هي لجنة معينة من مجلس إدارة الشركة للمساعدة في مسئولياته اإلشرافية املتعلقة
باملحاسبة املالية للشركة وأعمال إعداد التقارير وضوابط الرقابة وااللتزام باملتطلبات القانونية والنظامية

.2

وأداء املراجعين الداخليين واملراجعين الخارجيين للشركة.
ً
سواء كان يعمل في مقر الشركة أو في مواقعها بما في ذلك أعضاء
املوظف يعني كل موظف في الشركة
مجلس إدارة الشركة.

.3

املدونة تعني مدونة السلوك لشركة األهلي للتكافل.

.4

اإلفصاح املحمي يعني أي اتصال من شخص غير مجهول يتم بحسن نية يتم فيه اإلفصاح أو بيان

.5

معلومات قد تثبت القيام بعمل غير أخالقي أو غير سليم.
ً
الشخص يعني شخصا تم تقديم إفصاح محمي ضده أو فيما يتعلق به أو دليل تم الحصول عليه أثناء

.6

مجريات التحقيق.
ً
املخبر يعني الشخص أو الذي يقدم أو املنشأة التي تقدم إفصاحا عن أي عمل غير أخالقي تمت مالحظته.
وقد يكون املخبر موظفين أو مقاولين أو موظفي مقاولين أو عمالء أو جهات بائعة أو مراجعين داخليين أو
مراجعين خارجيين أو الجهات الرقابية املناط بها فرض تطبيق النظام أو جهات أخرى.

.7

السلوك األخالقي يعني االلتزام باملبادئ املتعارف عليها فيما يتعلق بالاحيح والخطأ والتي تحكم نظام
السلوك  /األخالق لدى الشركة بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر املخالفات املالية وسوء املمارسة
املحاسبية.

.8

السلوك املنهي يعني إظهار املودة والوعي والسلوك املنظم في مكان العمل والذي يجتهد للحفاظ على تقدير
إيجابي لآلخرين وتحاش ي اإلظهار املفرط للمشاعر العميقة.

تطبيق السياسة
تنطبق هذه السياسة على جميع موظفي الشركة .كما تنطبق على األطراف األخرى التي توافق على إتباع السياسات
املعمول بها لدى شركة األهلي للتكافل.
نطاق السياسة
القصد من السياسة أن تغطي املعلومات التالية حول املمارسات غير األخالقية وغير الاحيحة املشبوهة
أوالسلوك الخاطئ التي يعتقد املوظفون بحسن نية أنها موجودة :
 .1استغالل بيانات وسجالت الشركة.
 .2الخطر الفعلي واملحدد على الاحة والسالمة العامة.
 .3سوء استخدام السلطة.
 .4تسريب معلومات سرية أو مملوكة للشركة.
 .5مخالفة أي قانون أو نظام.
 .6اإلسراف الشديد أو سوء استغالل أموال وأصول الشركة.
 .7أمور املحاسبة واملراجعة التي هي محل شك.
 .8أي تحريف في أي إفصاح خطي أو شفوي تكون الشركة أو من ينوب عنها قد قدمته.
 .9أي حالة من حاالت التزوير.
 .10تضليل أو إكراه مراجعي الحسابات.
ً
 .11األعمال التي تشكل انتهاكا للسياسات بما في ذلك مدونة األخالقيات والسلوك.
إن القائمة املبينة أعاله هي فقط للبيان وال يجب اعتبارها على أنها شاملة لكل ش يء.
تكوين لجنة التنبيه
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أ.

ً
يجب أن يكون رئيس لجنة املراجعة هو رئيس "لجنة التنبيه" ويعمل أعضاء لجنة املراجعة أيضا كأعضاء
في لجنة التنبيه.

ب .يجب أن يعهد إلى اللجنة بالعديد من الوظائف بموجب هذه السياسة بما في ذلك استالم اإلفصاحات
والتحقيق في األمور.

إجراءات التنبيه :
قنوات االتصال
 .1إن أي موظف يالحظ أي ممارسة غير أخالقية أو غير سليمة أو سلوك يدعي بأنه خاطئ يجب عليه اإلفصاح عنها إلى
لجنة التنبيه وفيما يلي قنوات االتصال :
أ.

االتصال الهاتفي.

ب .البريد االلكتروني.
ً
ت .اإلبالغ عن املخاوف خطيا.
ً
ث .االجتماع شخصيا مع اللجنة.
 .2إن أي إفصاحات محمية تتعلق باألمور املالية  /املحاسبية يجوز توجيهها إلى رئيس لجنة املراجعة في الشركة ،إذا
أراد املخبر القيام بذلك ،للتحقيق فيها.
ً
 .3يجب أن تكون جميع اإلفصاحات خطية والتصريح عنها خطيا لضمان فهم األمور املثارة بشكل واضح .وإذا تم
ً
التصريح عنها شفويا فإن التقارير الشفوية يجب أن يتم عادة توثيقها من قبل أعضاء  /رئيس لجنة التنبيه.
التحقيق
 .1يجب على لجنة املراجعة أن تحقق بالشكل املناسب وعلى وجه السرعة في جميع التقارير التي يتم استالمها ممن هم
غير مجهولين.
 .2يجب أن يكون للجنة املراجعة الحق في طلب أي معلومات  /مستندات وفحص أي موظف من موظفي الشركة أو
شخص آخر ( أو أشخاص آخرين ) قد تعتبر اللجنة أن من املناسب فحصه لغرض إجراء تحقيق بموجب هذه
السياسة.
ً
 .3على رئيس لجنة املراجعة رفع توصية إلى مجلس إدارة الشركة بناءا على ما يتوصل إليه أعضاء لجنة املراجعة من
نتائج.
رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة
ً
عندما تعتبر لجنة املراجعة أن تحقيقها قد تم استكماله فعلى لجنة املراجعة أن تقدم تقريرا حول األمر إلى مجلس
اإلدارة مع توصيتها باتخاذ مزيد من اإلجراءات على أساس كل حالة على حدة.
العالج والضبط
ً
إذا قرر مجلس اإلدارة أن تواطؤا أو مخالفة أخالقية قد حدث أو حدثت فعليه اتخاذ اإلجراء التالي لتاحيح الوضع:
 .1أي شخص يثبت ارتكابه ملخالفة نظام السلوك لدى شركة األهلي للتكافل يخضع إلجراء تأديبي يصل إلى إنهاء خدمته.
 .2يجب وضع اإلجراءات والسياسات والضوابط املالئمة في جميع اإلدارات للتأكد من الكشف املبكر عن املخالفات
املماثلة.
 .3أثناء فترة التحقيق أو أي وقت بعدها ،إذا تبين أن أي موظف يقوم ( أ ) باالنتقام من الشاكي ( ب ) أنه يلقن الشهود
( ج ) انه يعبث باألدلة فإن ذلك يؤدي إلى إجراء تأديبي قاس بما في ذلك إنهاء الخدمة.
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التوثيق ورفع التقارير
 .1يجب االحتفاظ بجميع الوثائق املتعلقة بالشكوى .بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر تقرير لجنة املراجعة والتقرير
عن اإلجراء التاحي ي املتخذ على أن يتم االحتفاظ بها للفترة التي تعتبر ضرورية .ولكن يجب االحتفاظ بها لفترة ال
تقل عن عشرة (  ) 10سنوات.
ً
ً
 .2إذا كان ذلك ممكنا وإذا قررت لجنة املراجعة أن من املالئم القيام بذلك فإن إشعارا باإلجراء التاحي ي يجب أن
يتم تقديمه إلى الشخص الذي قدم الشكوى.
الحماية
 .1يجب عدم ممارسة أي تمييز أو مضايقة أو تعريض للمعاناة أو أي إجراء وظيفي غير منصف مثل االنتقام من املوظف
أو تهديده أو تخويفه بإنهاء أو تعليق الخدمة أو اتخاذ إجراء تأديبي بحقه أو نقله من مكان عمله أو تنزيل درجته أو
رفض ترقيته أو أي إجراء مماثل.
 .2يجوز للمخبر اإلبالغ عن أي مخالفة مذكورة في الفقرة أعاله إلى رئيس لجنة التنبيه الذي يتوجب عليه التحقيق فيها
ورفع توصية إلى اإلدارة باتخاذ اإلجراء املناسب الذي يشمل من بين أشياء أخرى على ما يلي :
أ.

إعادة املوظف إلى نفس الوظيفة أو إلى وظيفة مماثلة.

ب .طلب تعويض عن الرواتب واألتعاب أو أي مكافآت تم فقدانها.
أمور أخرى
أ.

الشكاوى من غير املعروفين
ال تسمح هذه السياسة بقبول شكاوى من أشخاص غير معروفين .ولتبرير الشكوى والتحقيق فيها يجب على
األشخاص إضافة أسمائهم إلى أي شكوى يتقدمون بها.

ب .السرية
على الشركة التعامل مع جميع اإلفصاحات بشكل حساس والعمل على الحفاظ على أي فرد يتقدم بشكوى سرية
ً
وحمايته .ولكن عملية التحقيق قد تكشف حتما مصدر املعلومات وقد يحتاج الشخص املفاح عن املعلومات إلى
ً
تقديم بيان ال يمكن اإلبقاء عليه سريا إذا ما نشأت إجراءات قضائية.
ت .اإلدعاءات غير الاحيحة واإليذاء واملضايقة
ً
إذا تقدم أي فرد بإدعاء لم يتم تأكيده في التحقيقات الالحقة وأظهر التحقيق أن شخصا قد تقدم بإدعاءات لإليذاء
واملضايقة لرفع مكانته أو ألسباب غير أخالقية وخاصة إذا أصر أو أصرت على تقديم اإلدعاءات فيجوز اتخاذ إجراء
تأديبي ضد ذلك الشخص .وقد يشمل اإلجراء التأديبي ما يلي :
 .1تعليق الخدمة ( مع دفع األجر ).
 .2تعليق الخدمة ( دون دفع األجر ).
 .3إصدار إنذار خطي.
 .4تخفيض الدرجة.
 .5إنهاء الخدمة.
ث .اإلشعارات
إن جميع رؤساء اإلدارات مطالبون باإلبالغ عن وجود هذه السياسة وإيصال محتوياتها إلى املوظفين في إداراتهم.
ويجب إبالغ املوظفين املستجدين حول هذه السياسة من قبل إدارة املوارد البشرية والشئون اإلدارية ويجب تقديم
بيان في هذا الشأن بشكل دوري إلى لجنة املراجعة.
ج .املراجعة السنوية
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ً
على لجنة املراجعة مراجعة إجراءات "التنبيه" سنويا وإجراء تعديالت إذا دعت الحاجة لذلك التي يتقرر أن من
ً
املالئم إجراؤها .ولكن ال تكون مثل هذه التعديالت أو املراجعات ملزمة للموظفين ما لم يتم إبالغها خطيا إلى
املوظفين.
ح .املتابعة
إن مسئولية متابعة السياسة واإلجراءات املبينة في هذه الوثيقة تقع على عاتق لجنة املراجعة.
2-8

سياسة التعامل مع مساهمي األقلية

 1 - 2 - 8التعريف
مساهمو األقلية هم أولئك املساهمون الذي يمثلون فئة من املساهمين ال تسيطر على الشركة وعليه فإنهم ال يستطيعون التأثير
على الشركة .
2-2-8

الغرض

إن الغرض من هذه السياسة هو التأكيد على وجود حماية لحقوق ومصالح جميع فئات املساهمين وكذلك ملنع أي تعارض في
املصالح .إن ال قصد من السياسة هو متابعة مصالح املساهمين ومتابعة الحوار املتعلق بحوكمة الشركات وضمان املعاملة
العادلة لكافة املساهمين.
 3 - 2 - 8املسئوليات
على مجلس اإلدارة فحص األمور الواردة من مساهمي األقلية وشرح أشكال حقوق املساهمين والقيام بدور الوسيط
في الخالفات بين أطراف الخالف الذي له عالقة بالشركة.
على املجلس اإلشراف على تنفيذ السلطات التنفيذية لشركة األهلي للتكافل لسياسة الشركة حول املعلومات عند
تعامله مع موضوع التحكم في وصول مساهمي األقلية لقنوات يتم من خاللها اإلفصاح عن املعلومات .وعلى مجلس
اإلدارة وضع مسودات بالتوصيات املتعلقة بتحسين وظيفة االتصال واالنفتاح والشفافية واملساواة في الحقوق
لجميع املساهمين والستالم املعلومات املطلوبة في الوقت املناسب.
على املجلس القيام بفحص أولي لجميع املسودات املتعلقة باإلجراءات الهامة التي تتخذها الشركة فيما يتعلق بحماية
حقوق مساهمي األقلية والتأكيد على إجراءات إضافية تضمن إتاحة الفرصة ملساهمي األقلية للتأثير على متابعة
هذه اإلجراءات.
ً
على املجلس القيام بفحص أولي لألمور املتعلقة باإلعداد الجتماع املساهمين وعقد هذا االجتماع .وعليه أيضا التقدم
ً
بتوصيات حول اإلجراءات التي تؤكد وجود ضمانات إضافية ملمارسة مساهمي األقلية لحقوقهم .وعلى املجلس ممثال
في غالبية أعضاءه حضور اجتماعات املساهمين إليجاد حوار خارج القواعد اإللزامية أو اإلجراءات الرسمية لالجتماع.
على مجلس اإلدارة ،من موقف حماية حقوق مساهمي األقلية ،إجراء التحليل التالي :
 .1النظام األساس ي والوثائق الداخلية للشركة.
 .2التشريعات الحالية وأفضل ممارسة لتطبيقها.
 .3املعايير الرائدة لحوكمة الشركات.
 .4مسودة أنظمة وقرارات الجهات الواضعة لألنظمة.
ً
يجب صياغة نتائج التحليل الذي يتم القيام به رسميا في شكل تقارير واستنتاجات واستعراض للنتائج.

68

رشكة األهل للتكافل – دليل حوكمة ر
الشكة
ي

املالحق
ً
يجوز للمجلس أن يختار إجراء تعديل أو إضافة أو تحديث عند الحاجة وحسب الحاجة وفقا ملتطلبات واحتياجات العمل.
امللحق رقم : 1
ً
استبيان االستقاللية للمرشحين املتقدمين لعضوية املجلس واملطلوب توقيعه من قبل جميع أعضاء مجلس اإلدارة سنويا :
أ)

ً
أذكر أسماء الشركات التي كنت عضوا في مجلس إدارتها :
الشركة رقم : 1
اسم الشركة :
عدد أعضاء مجلس اإلدارة :
تواريخ العضوية في املجلس  :فترة العضوية من سنة  ......إلى سنة .........
طبيعة العضوية  :تنفيذي 

غير تنفيذي 

مستقل 

الشركة رقم : 2
اسم الشركة :
عدد أعضاء مجلس اإلدارة :
تواريخ العضوية في املجلس  :فترة العضوية من سنة  ......إلى سنة .........
طبيعة العضوية  :تنفيذي 

غير تنفيذي 

مستقل 

الشركة رقم : 3
اسم الشركة :
عدد أعضاء مجلس اإلدارة :
تواريخ العضوية في املجلس  :فترة العضوية من سنة  ......إلى سنة .........
طبيعة العضوية  :تنفيذي 

غير تنفيذي 

مستقل 

الشركة رقم : 4
اسم الشركة :
عدد أعضاء مجلس اإلدارة :
تواريخ العضوية في املجلس  :فترة العضوية من سنة  ......إلى سنة .........
طبيعة العضوية  :تنفيذي 

غير تنفيذي 

مستقل 

ب ) املعلومات الشخصية :


االسم الكامل :



االسماء األخرى :



املهنة  /املسمى الوظيفي
ً
أذكر وصف وظيفتك كامال ومسئوليات وواجبات الوظيفة املرشح لها وأرفق أحدث بيان لسيرتك الذاتي



العنوان
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ج)



تاريخ ومكان امليالد



الجنسية



املؤهالت

الخبرة في مجال العمل للسنوات العشر السابقة  :أذكر التفاصيل بما في ذلك ( الوظائف السابقة ،الشركة ،التواريخ،
املسئوليات والواجبات وأسباب ترك العمل ).

د)
هـ )

باإلشارة إلى السؤال السابق أين عملت كعضو مجلس إدارة أو كمدير ( بين التفاصيل )؟
ً
هل أنت حاليا مساهم في أي شركة تخضع في الوقت الحالي أو لديها خطط لتصبح في املستقبل خاضعة لنظام الحوكمة
الصادر عن هيئة السوق املالية أو الجهة الرقابية املشرفة على شركات التأمين في اململكة العربية السعودية ( بين
التفاصيل )؟

و)

باإلشارة إلى البنود "ج" و "د" و "هـ" هل ألي من هذه الشركات عالقة بشركة األهلي للتكافل ( بين التفاصيل )؟

ز)

معلومات حسن السلوك :
ً
 هل تمت إدانتك جنائيا من قبل أي محكمة أو أي جهة مناط بها فرض تطبيق القانون؟


هل صدر قرار بحق من محكمة فيما يتعلق بأي تحقيق في أعمالك أو أنشطتك املالية؟
ً
هل كنت عضوا في مجلس إدارة أي شركة تم فيها عزل أعضاء في مجلس اإلدارة؟
ً
هل كنت عضوا في مجلس إدارة في أي شركة أعلنت إفالسها ؟



هل تم إنهاء خدماتك كعضو مجلس إدارة في أي شركة؟



هل كنت في منصب مدير وتم سحب صالحياتك في ذلك املنصب ؟



ه ل سبق وأن عجزت عن دفع أي دين وإذا كان األمر كذلك هل تم تقديم تمويل جديد أو صدر إعفاء من




القرض في تلك الحالة؟

ح)



هل خضعت لحالة إفالس بأمر من املحكمة؟



هل حصلت على أي أمر من أي جهة سلطة صلح؟

معلومات أخرى :


إذا تم اختيارك كعضو مجلس إدارة األهلي تكافل هل ستواصل شغل منصب في املكان الذي تعمل فيه أو
تقديم املشورة أو اتخاذ القرارات لشركة أخرى؟



كم عدد األسهم التي تملكها أو يملكها أقاربك اآلخرون في شركة األهلي للتكافل؟
ً
هل تمتلك أنت أو أقاربك اآلخرون سهما في شركة األهلي للتكافل بصفة وص ي أو بالنيابة عن أحد؟



هل لديك أقارب في مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل أو مجموعة شركاتها؟



هل لديك أقارب من كبار التنفيذيين في شركة األهلي للتكافل أو مجموعة شركاتها؟ إذا كان الجواب بنعم



املرجو اإلفادة عن صلة القرابة مع ذلك القريب؟


هل كنت خالل السنوات الثالث املاضية شريك أعمال رئيس للشركة؟



هل التحقت خالل السنوات الثالث املاضية بشركة استشارية تقدم خدمات استشارية للشركة أو أي من
الشركات املرتبطة بها؟



هل لديك روابط مع أي من مراجعي الحسابات الخارجيين الحاليين للشركة أو أي من الشركات املرتبطة بهم
أو أنت موظف لديهم؟
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بيانات املعرفين :

ط)

املعرف رقم : 1
االسم :
الوظيفة :
رقم الهاتف :
رقم الفاكس :
البريد االليكتروني :
املعرف رقم : 2
االسم :
الوظيفة :
رقم الهاتف :
رقم الفاكس :
البريد االليكتروني :
املعرف رقم : 3
االسم :
الوظيفة :
رقم الهاتف :
رقم الفاكس :
البريد االليكتروني :
إن جميع املعلومات املقدمة بعاليه صحيحة وقد تم التوقيع عليه من قبل :
االس ــم  :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
التاريخ  :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
التوقيع :
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امللحق رقم  : 2بيان عدم تضارب املصالح
أشهد بموجبه ( فيما عدا ما تم بيانه أدناه ) أنني لست اآلن ولم أكن في أي وقت خالل السنة السابقة :
ً
ً
سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،في أي ترتيب أو اتفاقية أو استثمار أو أي نشاط آخر مع أي
 .1مشاركا،
جهة بائعة أو مورد أو طرف آخر يقوم بعمل تجاري مع شركة األهلي للتكافل نتج عنه أو قد ينتج عنه منفعة شخصية
لي.
ً
ً
 .2مستلما ،سواء كان ذلك بصفة مباشرة أم غير مباشرة ،ألي مبالغ رواتب أو قروض أو منح ( تزيد في قيمتها عن
 1،000و سعودي ) من أي نوع أو أي خدمة مجانية أو خصم أتعاب أخرى من أو بالنيابة عن أي شخص آخر أو
مؤسسة أخرى مشترك أو مشتركة في أي معاملة مع شركة األهلي للتكافل.
ً
سواء كانت مباشرة أم غير
إن أي استثناءات للنقطة  1أو  2أعاله قد تم بيانها أدناه مع وصف كامل للمعامالت وللمصلحة،
مباشرة ،التي أقوم بها أو أملكها ( أو قمت بها أو تملكتها خالل السنة السابقة ) في املنشآت أو املؤسسات التي لها معامالت مع
شركة األهلي للتكافل.
ً
سواء كانت مالية أم غير مالية
وأشهد إضافة لذلك بأنني ،ال أنا وال أي من أفراد أسرتي املباشرين ،أملك أو يملك أي مصلحة
لم يتم اإلفصاح عنها إلى مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل قد تؤثر بشكل معقول أو تبدو أنها توثر على وظيفتي.
.......................................................................................................................................................................................................... ........
................................................................................................................................... ......................................................
التوقيع  ...........................التاريخ .......................
ً
االسم مطبوعا ................................................. :
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امللحق رقم : 3
التقييم الذاتي ملجلس اإلدارة
القسم  - 1رئيس مجلس اإلدارة
األداء الحالي
ال أوافق
ال أوافق
بقوة
تم خالل سنة الحوكمة الحالية :
( فيما يتعلق برئيس مجلس اإلدارة )
 .1توظيف واختيار وتعيين رئيس مجلس
اإلدارة من قبل مجلس اإلدارة وقد قدم
املجلس توقعات ومؤهالت خطية بوضوح
للوظيفة وكذلك تعويض معقول.
 .2تم تعريفه  /تعريفها بوضوح وبدوره /
دورها وقد عمل  /عملت بدقة بصفة
الحوكمة املركزة على الحوكمة وسياسة
املتابعة والتخطيط.
 .3شجع النقاش املفتوح أثناء اجتماعات
املجلس.
ً
ً
 .4أعطى وقتا كافيا للنقاش في االجتماعات.
 .5أدرج ما هو مهم في جدول األعمال.
 .6قدم مادة كافية ومالئمة إلرسالها إلى
أعضاء املجلس قبل االجتماعات.
 .7شجع مشاركة األعضاء في االجتماعات.
ً
ً
 .8قدم تعريفا كافيا عن األعضاء الرئيسيين
اآلخرين في اإلدارة إلى مجلس اإلدارة.
 .9تأكد من تقديم عروض بيانية نوعية إلى
املجلس ولجانه.
 .10قام بشكل كاف بتوجيه األعضاء الجدد في
مجلس اإلدارة.
 .11قام باالتصال بشكل كاف مع أعضاء
املجلس بين تواريخ االجتماعات.
 .12تأكد من تقديم معلومات مالية كافية إلى
املجلس.
 .13تأكد من تقديم معلومات كافية عن
املنافسين إلى مجلس اإلدارة.
 .14سمح للمجلس بمناقشة األمور الهامة قبل
وضع الخطط.
 .15مكن من تعريف املجلس بجميع جوانب
األمور.
ً
ّ ً
 .16كان فعاال عموما كقائد.
 .17ما هو التغيير الوحيد الذي يمكن أن يؤدي
إلى تحسين فعالية الرئيس؟ (سيتم طباعة
مالحظاتك وتلخيصها لإلبقاء على اسمك
غير معرف قبل أن يتم تقديمها إلى
الرئيس).

2

1

إيضاح

ال اعترض
وال أوافق

أوافق

أوافق بقوة

3

4

5
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القسم  2ـ املجلس
األداء الحالي
ال أوافق
ال أوافق
بقوة
كان املجلس خالل سنة الحوكمة الحالية :
ً
 .1داعما بما فيه الكفاية للرئيس التنفيذي.
 .2كان يوجد العدد الاحيح من لجان
املجلس ألداء العمل.
ً
 .3ضمت لجان املجلس أشخاصا مؤهلين
ألداء مهامهم.
ً
ً
 .4قدم تدريبا منتظما ومعلومات منتظمة
فيما يتعلق بمسئوليات األعضاء.
 .5تم تزويد جميع أعضاء املجلس بدليل
األعضاء واطالعهم على إطار حوكمة
الشركات لشركة األهلي للتكافل.
 .6أطلعت لجان املجلس أعضاء املجلس
اآلخرين حسب األصول
ً
 .7واضحا في تحديد واتخاذ القرارات التي
تؤثر على أهداف املؤسسة من خالل
التخطيط املناسب والواقعي.
شارك املجلس بفعالية في :
.1

التخطيط االستراتيجي للشركة

.2

متابعة استراتيجية الشركة.

.3

االطالع على أداء الشركة التشغيلي واملالي.

 .4االطالع على هيكل الحوكمة لدى الشركة
وجميع األنظمة األساسية خالل العام.
 .5وضع خطط نقل املسئولية املتعلقة
بالوظائف الرئيسية.
 .6تقييم رئيس مجلس اإلدارة.
.7

اتخاذ القرارات املتعلقة بالتعويض.

.8

االطالع على أداء اإلدارة وأخالقها.

 .9توجيه أعضاء مجلس اإلدارة الجدد
وتعريفهم برسالة شركة األهلي للتكافل
ونظامها األساس ي وسياساتها إضافة إلى
أدوارهم كأعضاء مجلس إدارة.
 .10حماية الخصوصية ملا حدث في اجتماعات
املجلس األسس اإلضافية.
املعايير اإلضافية :
.1

قام املجلس بعمله كهيئة حاكمة لشركة
األهلي للتكافل بالنيابة عن املساهمين
واملعنيين اآلخرين مع القيام باألهداف
االستراتيجية لشركة األهلي للتكافل.
امتنع املجلس عن إدارة التفاصيل.

.3

لدى املجلس سياسة خطية تمنع املوظفين
وأفراد أسر املوظفين املباشرة من العمل
كأعضاء في لجان املجلس .وقد التزم

.2

1

2

ال اعترض
وال أوافق

أوافق

أوافق بقوة

3

4
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املجلس بهذه السياسة خالل سنة
الحوكمة هذه.
 .4تحاش ي مجلس اإلدارة تعارض املصالح
وقام جميع أعضاء املجلس باالطالع على
السياسة حول تعارض املصالح والتوقيع
على إقرار بااللتزام بها.
 .5تم اطالع املجلس على أي معامالت بين
أعضاء املجلس أو عائالتهم وكان هناك
إفصاح كامل لكل من الجمهور والجهات
الرقابية.
ً
 .6كان عدد مرات اجتماع املجلس مالئما
وتمت االجتماعات على أساس ربع سنوي
على األقل.
ً
 .7كان مكان اجتماعات املجلس مرضيا.
.8
.9
.10

.11

.12

.13

.14

.15
.16

.17

.18

كانت التسهيالت في مكان عقد
االجتماعات مرضية.
ً
كان املجلس مكونا من العدد الاحيح
من األعضاء.
كان في جميع اجتماعات املجلس جداول
أعمال خطية وتم تقديم املواد املتعلقة
بالقرارات الهامة إلى املجلس قبل
االجتماعات.
بين عدد املرات التي لم تكن فيها املواد
كافية أو تم توزيعها في الوقت املناسب.
سهلت اجتماعات املجلس التركيز على
تقدم سير العمل فيما يتعلق بتحقيق
األمور التنظيمية الهامة.
تم تزويد املجلس بتقارير منتظمة عن
األمور املالية واملوازنات التقديرية
واملنتجات والبرامج واألداء وغيرها من
األمور الهامة.
قام املجلس بانتظام بمتابعة وتقييم
تقدم سير العمل في األهداف
االستراتيجية لشركة األهلي للتكافل
وتنفيذ املنتجات  /البرامج.
ّ
عالج املجلس بشكل فعال األمور
املستعجلة التي نشأت بين اجتماعات
املجلس النظامية.
كانت عملية اختيار أعضاء مجلس اإلدارة
الجدد مالئمة.
ً
كان املجلس مكونا من مجموعة متنوعة
من األعضاء ( من حيث السن واملعرفة
والخبرة ...إلخ ).
تم اإلفصاح بشكل كاف عن تكون املجلس
بما في ذلك البيانات عن رئيس املجلس
ً
وجميع األعضاء وفقا ملا هو مطلوب
بموجب األنظمة.
ً
ّ ً
عموما كان املجلس فعاال.
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 .19ما هو التغير الوحيد الذي يمكن أن يؤدي
إلى تحسين ّ
فعالية املجلس إلى أقص ى حد؟
(سيتم طباعة مالحظاتك وتلخيصها
لإلبقاء على اسمك غير معروف قبل
عرضها على الرئيس ).

القسم  3ـ أعضاء مجلس اإلدارة بصفتهم الفردية ـ األسئلة املطلوب اإلجابة عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بصفتهم الفردية
بالنسبة ألنفسهم ولألعضاء اآلخرين في املجلس.
هل حضرت أنت وأعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين خالل سنة الحوكمة الحالية :
)1

ثلثي اجتماعات املجلس على األقل :
مالحظاتك عن نفسك :

)2

مالحظاتك عن األعضاء اآلخرين في املجلس :
ً
ً
كنت مستعدا جيدا الجتماعات املجلس :
مالحظاتك عن نفسك :
مالحظاتك عن األعضاء اآلخرين في املجلس :

)3

املشاركة بنشاط في اجتماعات املجلس :
مالحظاتك عن نفسك :
مالحظاتك عن األعضاء اآلخرين في املجلس :

)4

املشاركون الرئيسيون في املجلس :
مالحظاتك عن نفسك :
مالحظاتك عن أعضاء املجلس اآلخرين :

)5

االنفتاح على االقتراحات واألفكار :
مالحظاتك عن نفسك :
مالحظاتك عن األعضاء اآلخرين في املجلس :

)6

مساءلة الرئيس بما فيه الكفاية :
مالحظاتك عن نفسك :
مالحظاتك عن األعضاء اآلخرين في املجلس :

)7

دعم الرئيس بما فيه الكفاية :
مالحظاتك عن نفسك :
مالحظاتك عن األعضاء اآلخرين في املجلس :

)8

املشاركة بنشاط في الحوكمة واملتابعة وعملية التخطيط :
مالحظاتك عن نفسك :
مالحظاتك عن األعضاء اآلخرين في املجلس :
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