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 التعر�فات

 

  العامةاالجتماع السنوي ل�جمعية  ة :اماجتماع ا�جمعية الع

 مجلس اإلدارة  ا�جلس :

 هيئة السوق املالية  الهيئة :

 ةغ�� العادي العامةاالجتماع ل�جمعية االجتماع غ�� العادي : 

 املعاي�� الدولية للتقار�ر املالية املعاي�� الدولية : 

 السعودية  اململكة العر�ية اململكة :

 وزارة التجارة الوزارة : 

 البنك املركزي السعودي : ساما

 شركة األه�� للت�افل الشركة :

 دليل حوكمة الشركة ا�خاص �شركة األه�� للت�افل:  الدليل

 

 مقدمة �� ا�حوكمة : ١القسم 

 تمهيد ١ - ١

ا��ا ومساهم��ا وا�جهات الرقابية واملعني�ن إن حوكمة الشركة �� مجموع العالقات ب�ن إدارة الشركة ومجلس إدار��ا و�ج

تحقيق وليتمثل الهدف األسا�ىي من مبدأ حوكمة الشركة �� إيجاد وا�حفاظ ع�� قيمة م��ايدة  لصا�ح حملة األسهم.  اآلخر�ن.

 .ة ا�جيدةاألمور األخرى، فإنھ من الضروري أن يتم تحديد بوضوح مبادئ اإلشراف املالئم واإلدار  إ��هذا الهدف باإلضافة 

و�عتقد الشركة أنھ من املهم أن يتم توضيح مبادئ ا�حوكمة هذه �جميع حملة األسهم �حماية حقوقهم و�عز�ز مشارك��م �� 

 عملية حوكمة الشركة. 

 

 أهداف إطار حوكمة الشركة ١ - ٢

بيئة رقابة قو�ة وثقافة يتمثل هدف إطار حوكمة الشركة �� �عز�ز الشركة كمنشأة قو�ة ومجدية ومنافسة من خالل إيجاد 

 . مبادئ أح�ام الشريعة اإلسالمية إدارة مخاطر مت�املة متفقة بال�امل مع

 : وتم تصميمها ��دفاإلدارة ومساه�ي الشركة.  جلسمسلوك وعالقات ب�ن تركز حوكمة الشركة ع�� 

 تفعيل دور املساهم�ن �� الشركة وتيس�� ممارسة حقوقهم. 

 رة و اإلدارة التنفيذية ومسؤولي��ا.بيان اختصاصات مجلس اإلدا 

 تفعيل دور مجلس اإلدارة وال�جان وتطو�ر كفاء��ا لتعز�ز آلية اتخاذ القرار �� الشركة. 

 م�انة الشركة لدى ا�جمهور من خالل ز�ادة الشفافية وا�حاسبة.سمعة و �عز�ز  

 اهم�ن واالل��امات األخالقية. بيان إبراء الذمة من املسئولية القانونية ومسئولية املسبللشركة السماح  

  . املساءلةتوف�� آلية لقياس إم�انية    

 والسلوك غ�� األخال�� ومنع حدو��ا.  والتضليلاملساعدة �� كشف الغش   

 إيجاد توجھ اس��اتي�� واملوافقة ع�� اس��اتيجيات الشركة.  

 مراقبة أداء اإلدارة.  

 مراقبة األداء املا��.  

  محددة بوضوح فيما يتعلق بإدارة ا�خاطر والرقابة الداخلية.آليات راءات ضمان وجود سياسات وإج 
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  : طالع ع�� دليل حوكمة الشركة و�عديلھ واملوافقة عليھاإل  ١ - ٣

اململكة العر�ية السعودية، بما �� ذلك لوائح حوكمة الشر�ات ولوائح وأنظمة قوان�ن وفقا لالدليل هذا تمت صياغة  

 إعادة التأم�ن ونظام الشر�ات ا�جديد.  / �جان املراجعة �� شر�ات التأم�ن و م�ن والئحة حوكمة شر�ات التأ

أم�ن و�قوم للمساهم�ن لدراستھ وإقراره.  العامةيجب اعتماد هذا الدليل من قبل مجلس اإلدارة وعرضھ ع�� ا�جمعية  

 .  اإلدارة باالحتفاظ ��ذا الدليلسر مجلس 

يوم عمل من تار�خ ا�حصول  ) ٢١( خالل واحد وعشر�ن  البنك املركزي السعوديدليل إ�� يتوجب ع�� الشركة أن تقدم ال 

 ع�� موافقة ا�جمعية العامة للمساهم�ن.

 وفق ما�ل سنة إلدخال التعديالت والتحديثات الالزمة مراجعة الدليل مرة واحدة ع�� األقل يتع�ن ع�� مجلس اإلدارة  

 يراه  مجلس اإلدارة.

إ�� ا�جلس إلقرارها. يجب أن يقدم أم�ن سر مجلس الشركة هذا دليل من خالل  ��ميع التعديالت توجھ جيجب أن  

  يوم عمل من املوافقة ع�� أي �عديالت. ) ٢١( �� غضون واحد وعشر�ن  البنك املركزي السعوديا�جلس أي �عديالت إ�� 

 إ�� جنب مع  
ً
ن . و�� حالة أي �عارض ب�اململكة العر�ية السعودية ةوأنظموقوان�ن النظام األسا�ىي يقرأ هذا الدليل جنبا

، ي�ون لألخ��ة األولو�ة ع�� الدليل. أي �عارض �� وأنظمة معمول ��اأو أي قوان�ن  / لشركة و ل النظام األسا�ىيو الدليل 

ر أم�ن سإ�� أي من األح�ام تتم مالحظتھ �� الدليل مع أي وثائق حالية أو مستقبلية للشركة، إن وجد، يجب أن يحال 

 مجلس اإلدارة لتقديم التوضيح الالزم.  

 بھ. للرجوع إليھ واالس��شاد يتم توف�� الدليل ع�� املوقع االلك��و�ي للشركة  

 

 مجلس إدارة شركة األه�� للت�افل : ٢القسم 
 �جلس اإلدارةدليل عمل  ١ـــ  ٢

  الغرض ١ - ١ - ٢

تعز�ز نجاح الشركة ع�� املدى القص�� والبعيد بما يتفق مع مسئولية دارة مسئولية أساسية لاإل تقع ع�� عاتق مجلس  

ا�جهات و وا�ح�ومة وا�جهات الرقابية واملوظف�ن  ) حملة الوثائق(  واملش��ك�ن �� التأم�ناملساهم�ن �� الشركة  تجاها�جلس 

 . املعنية األخرى 

 من املهام واملسئوليات بما �� ا�جلس هيئة حاكمة �عمل ب�امل صالحيا��ا. وإن دوره ائتما�ي  �عد 
ً
 كب��ا

ً
و�تضمن عددا

لشركة ا وقيم ياتوتنفيذ ضوابط الرقابة الداخلية وأخالق ي اإلدار واإلشراف ذلك التخطيط االس��اتي�� وإدارة ا�خاطر 

  ها. غ�� و 

ل�ي �� مسئولة عن كما أن ا�جلس مناط بھ مسئولية اإلشراف ع�� كيفية إجراء أعمال الشركة واإلشراف ع�� اإلدارة ا 

 عاي�� املعليھ وضع األعمال اليومية للشركة. و�� إشرافھ ع�� إجراء األعمال فإن ا�جلس، من خالل الرئيس التنفيذي، 

 . أعمال للشركةب للقيام واإلجراءات السلوكية 

 

 أح�ام عامة  ٢ - ١ - ٢

  ) :للمجلس" دليل عمل "( �جلس اإلدارة  دليل عملينظم  

   جلس.صالحيات ا� .١

 حقوق وواجبات ومسئوليات ا�جلس وأعضائھ. .٢

 ت�و�ن ا�جلس.  .٣

 . ) مجلس اإلدارة أعضاءبويشار إل��م فيما ي�� ( ا�جلس  عضو�ة أعضاءمدة  .٤

 حهم. يبما �� ذلك ترش مجلس اإلدارة، عضاءأإجراءات انتخاب  .٥

 إجراءات عمل ا�جلس وعالقتھ بالهيئات ا�حاكمة األخرى �� الشركة.  .٦

 �جلس بما �� ذلك ال�جان. هي�ل ا .٧

 مسئولية عضو مجلس اإلدارة.  .٨
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 امل�افآت .٩

 قبل ان��اء مدة عضو���م.  ا�جلس أعضاءإجراءات عزل  

  
ً
 الداخلية للشركة.  األنظمة واللوائحللمجلس وغ��ها من  والنظام األساس للقانون ع�� ا�جلس العمل وفقا

 

 أهداف ا�جلس   ٣ - ١ - ٢

 للشركة ولديھ الصالحية النظامية واالل��ام إلدارة شئون الشركة وأعمالها.  إن ا�جلس �عمل كأم�ن 

 عن  
ً
مع أن الهدف األسا�ىي للمجلس هو العمل بما يخدم مص�حة الشركة ع�� أفضل وجھ إال أن ا�جلس مسئول أيضا

 .ضمان اال��جام ب�ن توقعات املساهم�ن وخطط الشركة وأداء اإلدارة

ة أن قيام ا�جلس بتفو�ض إحدى ال�جان باملسئولية ال �عفي ا�جلس من املسئولية ال�املة عن من األهمية بم�ان مالحظ 

 .عمل ال�جنة أو قرارا��ا

 

 ا�جلس ت�و�ن   ٤ - ١ - ٢

يحدد نظام الشركة  .عضوا ) ١١( أحد عشرة ال يز�د عن ما أعضاء ع�� األقل و  ) ٥( يت�ون ا�جلس من خمسة  أنيجب  

 . ا�جلس عدد أعضاءاألساس 

 عضو�ن مستقل�ن أو أن ي�ون ثلث األعضاء من املستقل�ن، أ��ما أك��.  ) ٢( يجب أن يضم مجلس اإلدارة ما ال يقل عن  

 يجب أن ت�ون غالبية أعضاء ا�جلس من أعضاء ا�جلس غ�� التنفيذي�ن.   

 

 مدة العضو�ة ٥ - ١ - ٢

الشركة ع�� خالف  نظامسنوات. وما لم ينص  ) ٣( ثالث �د عن ملدة ال تز بتعي�ن أعضاء ا�جلس  العامةتقوم ا�جمعية  

 ذلك فإنھ يجوز إعادة �عي�ن أعضاء ا�جلس �� مناص��م. 

  مباشرة �عد ان��اء مدة ا�جلس السابق. املسؤليةاملنتخب حديثا  يتو�� مجلس اإلدارة 

عضاء قد ان��ت لتوها. وهذا يتفق مع مسئوليات أ ع�� ا�جلس املن��ية مدتھ التوقيع ع�� القوائم املالية للسنة ال�ي ت�ون  

  .ا�جلس االئتمانية باعتبار ا�جلس هو ا�جلس ا�حاكم لف��ة القوائم املالية ال�ي تمت إدار��ا تحت إشرافهم

ع اقبل ان��اء مدة ا�جلس ا�حا��، يظل ا�جلس ا�حا�� متوليا مهامھ إ�� ح�ن ا�عقاد اجتم العامةإذا لم تنعقد ا�جمعية  

 النتخاب ا�جلس ا�جديد.   العامةا�جمعية 

 

 ال��شيح  ٦ - ١ - ٢

يطلب من �افة املر�ح�ن الذين يتم وضعهم باالعتبار لعضو�ة ا�جلس تقديم معلومات أساسية عامة يتم استخدامها  

ا املتضمن مسبقاالستقاللية املعد �� دراسة تر�حهم للمجلس. يجب تقديم هذه املعلومات إ�� ا�جلس بصيغة استبيان 

 . ١�� امل�حق 

يوما تقو�ميا قبل ان��اء مدة  ٩٠يجب أن تتسلم الشركة التفاصيل والنموذج املعبأ ألي مر�ح�ن لعضو�ة ا�جلس خالل  

 . العامةا�جلس ا�حا�� وذلك من أجل إعداد والدعوة إ�� وعقد اجتماع ا�جمعية 

  : يجب تنفيذ اق��اح ال��شيح خطيا و�جب أن يتضمن 

 سم األخ�� واألول واألوسط ل�ل مر�ح مق��ح، وتار�خ ميالده. اال  .١

 . ) ا�جلس( اسم الهيئة ال�ي يتم ترشيح املر�ح�ن لها  .٢

 مقدمي االق��اح.  / مقدم ) املساهم�ن( املساهم  ) أسماء( اسم  .٣

 مقدمي االق��اح.  / مقدم ) املساهم�ن( عدد وأنواع وفئات األسهم ال�ي يحملها املساهم   .٤

 .)اسم املؤسسة التعليمية وتار�خ االستكمال واملؤهل الذي حصل عليھ( ستوى التعلي�ي، بما �� ذلك التعليم امل�ي امل .٥
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ا�خ��ة املهنية، بما �� ذلك املناصب ال�ي شغلها خالل السنوات العشر األخ��ة، واملناصب اإلدار�ة ال�ي شغلها املر�ح  .٦

 للسنوات ا�خمس املاضية.  ��  الهيئات ا�حاكمة لهيئات اعتبار�ة أخرى 

ال�ي �ساهم ف��ا املر�ح أو لديھ مص�حة ف��ا، بما �� ذلك عدد األسهم أو الوحدات ال�ي  الكيانات القانونيةقائمة  .٧

  . الكيانات القانونيةيحملها �� رأس املال املدفوع لتلك 

 األ�خاص الذين يتبعهم املر�ح، وأساس تلك التبعية.  .٨

 التا�ع�ن واألطراف النظ��ة الرئيسة �� الشركة، و�يان تبعية املر�ح للشركة.  عالقة املر�ح باأل�خاص .٩

 كشف بأي إدانات مدنية أو جزائية سابقة وتجر�د من األهلية اإلدار�ة.   .١٠

التبعية ألعضاء ا�جلس ا�حالي�ن أو املق��ح�ن واملوظف�ن ا�حالي�ن للشركة والشر�ات التا�عة واألطراف ذات تفاصيل  .١١

  العالقة.

�عد توصيات �جنة ال��شيحات وامل�افآت، يتع�ن ع�� ا�جلس دراسة العروض املقدمة وتقر�ر إذا ما �ان سيتم إدراج  

املر�ح�ن ع�� قائمة املر�ح�ن النتخا��م لعضو�ة ا�جلس خالل خمسة أيام من املوعد ا�حدد الستالم العرض من 

 املساهم�ن. 

 املساهم�ن( ل أو رفض مر�ح ع�� قائمة املر�ح�ن إ�� املساهم املر�ح لھ يجب إرسال قرار مجلس إدارة الشركة بقبو  

خالل األيام الثالثة التالية للقرار ذي العالقة. و�� حالة الرفض، يجب تقديم توضيح واف للرفض إ��  ) املر�ح�ن لھ

 . البنك املركزي السعودي

  : يتم إدراج املر�ح�ن ع�� قائمة املر�ح�ن باستثناء حيثما 

  ؛ با�حد الزم�ي املقرر  ) املساهمون ( يتقيد املساهم  ال  .١

  ؛ العدد الالزم من األسهم ال�ي لها حق التصو�ت �� الشركة ) املساهمون ( ال يحمل املساهم  .٢

 ال يل�ي االق��اح املتطلبات.  .٣

 .املر�ح�ني�ون للمر�ح لعضو�ة ا�جلس ا�حق �� اال��حاب قبل إدراجھ ع�� قائمة  

ت و�جب أن تتم وفقا ملتطلبا لبنك املركزي الســــــــــعوديلعضــــــــــو�ة مجلس اإلدارة املوافقة املســــــــــبقة ل تتطلب ال��شــــــــــيحات 

 التعي�ن �� املناصب العليا �� املؤسسات املالية. 

للمســـــــــاهم�ن عن عدد املناصـــــــــب املتوفرة. و�� حال  العامةيجب أن يز�د عدد املر�ـــــــــح�ن للمجلس املقدم�ن إ�� ا�جمعية  

اوي أو يقل عن عدد املناصـــــب املتوفرة، يجوز للمجلس االســـــتعانة بخدمات طرف خار�� إليجاد �ان عدد املر�ـــــح�ن �ســـــ

 مر�ح�ن مناسب�ن.

 
 االنتخاب  ٧ - ١ - ٢

  .باستخدام التصو�ت ال��اك�ينتخب األعضاء ي 

  : وفيما يتعلق باالنتخاب لعضو�ة ا�جلس فإنھ يجب تزو�د املساهم�ن باملعلومات حول  

 ة املساهم�ن الذين يق��حون ترشيح لذلك املر�ح. املساهم أو مجموع .١

 سن املر�ح ومستواه التعلي�ي.  .٢

 ا�خ��ة املهنية بما �� ذلك الوظائف ال�ي شغلها املر�ح خالل السنوات ا�خمس السابقة.  .٣

 الوظيفة ال�ي �شغلها وقت ترشيحھ.  .٤

 طبيعة عالقات املر�ح بالشركة.  .٥

 األخرى وغ��ها من الوظائف ال�ي شغلها املر�ح �� تلك املنشآت. عضو�ة املر�ح �� مجالس إدارات املنشآت  .٦

 ح لعضو�ة ا�جلس أو ملراكز �� الهيئات ا�حاكمة للمنشآت األخرى. يال��ش .٧

 عالقات املر�ح مع الشر�ات املنتسبة للشركة.  .٨

 عالقات املر�ح باملقاول�ن الرئيسي�ن املتعاقدين مع الشركة.  .٩

 ال�ي قد تؤثر ع�� قدرتھ ع�� أدائھ ملهامھ كعضو مجلس إدارة.  وضع املر�ح أو ظروفھ األخرى   .١٠

 رفض املر�ح تقديم املعلومات ال�ي طلب��ا الشركة.  .١١

 للوائح ذات الصلة، فإنھ ال يجوز للشركة ترشيح عضو �جلس إدار��ا أو لوظيفة عضو مجلس إدارة دون ا�حصول  
ً
وفقا

 . يالبنك املركزي السعودع�� موافقة خطية مسبقة من 
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 إذا أصبح أعضاء مجلس اإلدارة أقل من العدد املطلوب لتشكيل نصاب نظامي فع�� ا�جلس الدعوة إ�� اجتماع عادي 

النتخاب عضو مجلس إدارة جديد. وال يحق لألعضاء الباق�ن اتخاذ أي قرارات يوما  ) ٦٠( خالل ست�ن  العامةجمعية ل�

 .العامةادي ل�جمعية خالف الدعوة ال�عقاد مثل هذا االجتماع غ�� الع
مراعاة  ع�� حال حدوث شاغر �� ا�جلس، يجوز للمجلس �عي�ن بديل مؤقت الستكمال املدة املتبقية للمدير السابق، م 

للمساهم�ن �� االجتماع العام السنوي ل�جمعية  العامةوتقديم املر�ح إ�� ا�جمعية  البنك املركزي السعوديعدم مما�عة 

 . العامة

 �� مجلس اإلدارة أو عضو �جنة �� مجلس إدارة الشركة أن ي�ون ال يجوز لعضو  
ً
 �� أي شركة تأم�ن أو عضوا

ً
، أو موظفا

 .
ً
 مماثال

ً
 إعادة تأم�ن أخرى، أو أي شركة منافسة، أو أي شركة تزاول عمال

 �� أك�� من خمس مجالس إدارة لشر�ات مساهمة مدرجة � 
ً
� سوق وال يجوز لعضو �� مجلس اإلدارة أن ي�ون عضوا

 .األوراق املالية

شركة واملهارات �� مختلف مجاالت أعمال ال واملعرفة وا�خ��ة ي�ون للمجلس التنوع الشامل واملناسب فيما يتعلق باملؤهالت 

 . عمليا��او 

يجب ع�� �ل عضو مجلس إدارة أن يملك املستوى املناسب من املؤهالت واملعارف وا�خ��ات واملهارات وا�حرص  ع�� أداء  

 جباتھ ومسؤولياتھ.وا

ع�� الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضو���م خالل خمسة أيام عمل من تار�خ بدء دورة  

وأي �غي�� تطرأ ع�� عضو���م خالل خمسة أيام عمل من تار�خ حدوث  –أ��ما أقرب  –مجلس اإلدارة أو من تار�خ �عيي��م 

 التغي��ات.

 ملدى تحقق استقالل العضو والتأكد من اتخاذ القرارات السليمة ال�ي �ساهم ع�� مجلس اإلدارة أ 
ً
 سنو�ا

ً
ن يجري تقييما

 �� تحقيق مصا�ح الشركة.

 

 التوجيھ ودليل مجلس اإلدارة والتعليم املستمر ٨ - ١ - ٢

 التوجيھ 

ح مهام ومسؤوليات تنظيم جلسة �عر�فية رسمية ألعضاء مجلس اإلدارة ا�جدد لشر  أم�ن سر ا�جلسيتع�ن ع��  .١

هيئة و  لبنك املركزي السعودياألعضاء، وكيفية إدارة ا�جلس وال��امات حوكمة الشركة واملتطلبات ذات الصلة ل

 السوق املالية وغ��ها من املتطلبات التنظيمية �� اململكة العر�ية السعودية املطبقة ع�� الشركة. 

  : يجب أن �شمل التوجيھ دون االقتصار ع�� .٢

  ؛ لدليلهذا ا .أ

  ؛ التعر�ف برئيس ا�جلس واألعضاء اآلخر�ن �� مجلس اإلدارة .ب

  ؛ مهام ومسؤوليات األعضاء .ت

  ؛ التعر�ف بالرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذي مع نظرة عامة ع�� مهامهم ومسؤوليا��م .ث

 لية وغ��هانظرة عامة ع�� هي�ل وعمل مجلس اإلدارة بما �شمل املعلومات املالية واإلحصائية والتشغي .ج

 
ً
 . من املواد حسبما قد �عد مناسبا

  مجلس اإلدارة عضو ية دليل  

الذي تم  اإلدارة مجلس عضو�ة ب��و�د أعضاء مجلس اإلدارة بدليلأم�ن سر ا�جلس كجزء من التوجيھ، يقوم 

  : يةا�جلس املواضيع التال عضو�ة األعضاء �� أداء مسؤوليا��م االئتمانية. �شمل دليل وضعھ ملساعدة

 مقدمة  .١

 الت�و�ن القانو�ي لشركة األه�� للت�افل.  •

 . عقد التأسيس •

 . األساسالشركة نظام  •
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 .االتفاقيات املهمة لشركة األه�� للت�افل •

 املراجع التار�خية لشركة األه�� للت�افل  .٢

  .نبذة تار�خية خطية موجزة عن شركة األه�� للت�افل •

 قائمة أعضاء ا�جلس السابق�ن.  •

 تنظي�ي لشركة األه�� للت�افل.ل الالهي� •

  )املنتجات ا�حالية وا�خطط لها(منتجات ت�افل املطروحة من قبل شركة األه�� للت�افل  •

 اإلطار االس��اتي�� لشركة األه�� للت�افل .٣

 .بيان املهمة والرؤ�ة •

 .ا�خطة طو�لة األمد •

  .خطة التشغيل السنو�ة ا�حالية •

 تقو�م االجتماعات .٤

 .لستقو�م اجتماعات ا�ج •

 .تقو�م اجتماعات مختلف ال�جان •

  .تقو�م املتطلبات التنظيمية •

 املراجع .٥

 .اإلدارة بأعضاء مجلسمعلومات االتصال ا�خاصة  •

 .معلومات االتصال ا�خاصة ب�جان ا�جلس •

 .معلومات االتصال ا�خاصة باإلدارة العليا •

 .دليل حوكمة الشركة ا�خاص �شركة األه�� للت�افل •

 .حوكمة الشر�ات �� اململكة العر�ية السعوديةئحةال  –هيئة السوق املالية  •

 .البنك املركزي السعوديأنظمة  •

 .أنظمة م�افحة غسيل األموال  •

 .السياسات ا�خاصة باإلدارة املالية، إدارة املوارد البشر�ة، وأمن املعلومات •

 التعليم والتدر�ب واملستمر 

التعليم املستمر ذات الصلة عند طلب ذلك من قبل  يتع�ن ع�� الشركة كذلك �سهيل مشاركة األعضاء �� برامج .١

 أحد األعضاء أو عندما يقرر ا�جلس �ون ذلك التعليم سيش�ل فائدة كب��ة ألحد األعضاء. 

�ع�ن ع�� �افة األعضاء مواصلة تحديث مهارا��م ومعارفهم. يجب استخدام تقييمات أداء ا�جلس والتقييمات  .٢

قد �شتمل جوانب معينة ع�� �غي��ات �� البيئات القانونية التطو�ر.  الفردية لألعضاء لتحديد احتياجات

 الت�افل.  / والتنظيمية وا�حاسبية وع�� معلومات الصناعة كذلك، أي منتجات التأم�ن

 

 إ��اء عضو�ة ا�جلس  ٩ - ١ - ٢

  : تنت�ي عضو�ة ا�جلس �� حال 

  ا�جلس عضو�ةان��اء مدة  .١

 استقالة عضو ا�جلس .٢

 ا�جلسوفاة عضو  .٣

قدر��ا ع�� أداء  / إصابة عضو ا�جلس باعتالل جسدي أو عق�� ع�� نحو يحد بصورة حادة من قدرتھ .٤

 مهامها. / مهامھ

٥.  
ً
  أصبح عضو ا�جلس مفلسا

ً
 أو معسرا

 إدانة عضو ا�جلس بجرم مخل باألمانة أو مخالفة قوان�ن اململكة العر�ية السعودية أو أي بلد آخر .٦
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٧ 

قة يجب �� تلك ا�حالة مواف( ال��اما��ا بصورة ت�حق الضرر بالشركة  / ال��اماتھعدم وفاء عضو ا�جلس ب .٧

 .) ع�� اإل��اء العامةا�جمعية 

 اجتماعات للمجلس �� سنة واحدة دون عذر مشروع ومقبول.  ) ٣( عدم حضور عضو ا�جلس لثالثة  .٨

واألنظمة واجبة التطبيق �� �ان عضو ا�جلس غ�� قادر ع�� مواصلة أداء دوره استنادا إ�� القوان�ن  .٩

 اململكة العر�ية السعودية. 

عزل مجلس اإلدارة قبل ان��اء مدتھ. و�� حالة عزل ا�جلس قبل ان��اء مدتھ فإن األعضاء ا�جدد  العامةيجوز ل�جمعية  

  .التالية العامةالذين يتم انتخا��م يجب عل��م البقاء �� مراكزهم إ�� ح�ن انتخاب مجلس إدارة جديد �� ا�جمعية 

�� حالة استقالة أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة فإن مثل هذا العضو املستقيل يظل عرضة للمسئولية بموجب  

 عن نيتھ االستقالة من وظيفتھ قبل ثالث�ن 
ً
أنظمة اململكة العر�ية السعودية. وع�� هذا العضو إبالغ مجلس اإلدارة خطيا

 ع�� األقل
ً
 . يوما

إدارة خالل السنة فإنھ يتم �عو�ضھ ع�� أساس �س�ي عن املدة ال�ي أمضاها كعضو �� مجلس  إذا استقال عضو مجلس 

 �عو�ض العضو ا�جديد ع�� أساس �س�ي عن مدتھ �� عضو�ة ا�جلس
ً
 . اإلدارة و�تم أيضا

 ما ي�ون بخالف (عند استقالة أو إ��اء خدمات أحد أعضاء ا�جلس  البنك املركزي السعودييتوجب ع�� الشركة إبالغ  

 أيام عمل من تار�خ استقالة ذلك العضو. ) ٥( خالل خمسة  ) عضو���ا / الن��اء مدة عضو�تھ

  

 عوارض االستقالل ١٠ – ١ - ٢

 ع�� ممارسة مهامھ وإبداء آرائھ والتصو�ت ع�� القرارات بموضوعية  
ً
يجب أن ي�ون عضو مجلس اإلدارة املستقل قادرا

 .ع�� اتخاذ القرارات السليمة ال�ي �سهم �� تحقيق مصا�ح الشركةوحياد، بما ُ�ع�ن مجلس اإلدارة 

 ملدى تحقق استقالل العضو والتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروف تؤثر أو  
ً
 سنو�ا

ً
ع�� مجلس اإلدارة أن يجري تقييما

 .يمكن أن تؤثر فيھ

 :ما ي��– ل املثال ال ا�حصرع�� سبي –يتنا�� مع االستقالل الالزم توافره �� عضو مجلس اإلدارة املستقل  

 ملا �سبتھ خمسة �� املائة أو أك�� من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموع��ا أو لھ   .١
ً
أن ي�ون مال�ا

 .صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة

 ل�خص ذي صفة اعتبار�ة يملك ما �سبتھ خمسة �� املائة أو أك�� من أسهم الشركة أو م  .٢
ً
م ن أسهأن ي�ون ممثال

 .شركة أخرى من مجموع��ا

 .أن ت�ون لھ صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة �� الشركة أو �� شركة أخرى من مجموع��ا .٣

 .أن ت�ون لھ صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذي�ن �� الشركة أو �� شركة أخرى من مجموع��ا .٤

 .املر�ح لعضو�ة مجلس إدار��ا أن ي�ون عضو مجلس إدارة �� شركة أخرى من مجموعة الشركة  .٥

 خالل العام�ن املاضي�ن لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من   .٦
ً
أن �عمل أو �ان �عمل موظفا

 �حصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل 
ً
مجموع��ا، كمراج�� ا�حسابات وكبار املوّردين، أو أن ي�ون مال�ا

 .العام�ن املاضي�ن

 .مص�حة مباشرة أو غ�� مباشرة �� األعمال والعقود ال�ي تتم �حساب الشركة أن ت�ون لھ .٧

 .أن يتقا�ىى مبالغ مالية من الشركة عالوة ع�� م�افأة عضو�ة مجلس اإلدارة أو أي من �جانھ  .٨

 .أن �ش��ك �� عمل من شأنھ منافسة الشركة، أو أن يتجر �� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة  .٩
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 االجتماعات  ١١ - ١ - ٢

من قبل أي عضو�ن �� ا�جلس يقدمان طلبات يجوز أن توجھ الدعوة الجتماع مجلس اإلدارة من قبل رئيس ا�جلس أو  

 ع�� توجيھ أم�ن سر إ�� رئيس ا�جلس، أو من قبل 
ً
   .رئيس مجلس اإلدارةمن ا�جلس بناءا

 إ�� طلب ال�خص لعقد اجتماع �جلس اإلدارة خ يجب أن يتم تقديم 
ً
. و�تم تحديد تار�خ طلب أم�ن سر ا�جلسطيا

 ع�� تار�خ 
ً
 . للطلبأم�ن سر ا�جلس استالم الطلب من قبل الدعوة إ�� عقد اجتماع ا�جلس بناءا

   : يتضمن الطلب ما ي��يجب أن  

 اسم ال�خص طالب االجتماع.  .١

 صيغة جدول األعمال.  .٢

 ش�ل االجتماع.  .٣

أيام عمل من استالم الطلب بدعوة ا�جلس إ�� االجتماع. و�� حالة رفض  ) ١٠ (عشرة  ع�� الرئيس أن يقوم خالل 

الدعوة إ�� االجتماع �ش�ل ال م��ر لھ أو عدم قدرة الرئيس ع�� الدعوة إ�� اجتماع ا�جلس فإن أي عضو آخر من أعضاء 

 مجلس اإلدارة يجوز لھ الدعوة لعقد هذا االجتماع. 

اجتماعات متتالية، فإنھ يجوز للمجلس أن ينظر �� إ��اء عضو�ة  ٣دارة ألك�� من �� حالة عدم حضور عضو مجلس اإل  

 . العضو ، بما يحقق أفضل مص�حة للشركة

األعضاء غ�� التنفيذي�ن للمجلس عقد جلسات مغلقة دون حضور اإلدارة العليا مرة سنو�ا ع�� األقل، و�مكن يجب ع��  

  . دعوة ممثل�ن عن أجهزة الرقابة الداخلية

يجب عقد االجتماع األول �جلس اإلدارة �� موعد أقصاه شهرا واحدا �عد انتخاب ا�جلس. يجب أن يتضمن جدول  

  : االجتماع األول البنود التالية

 انتخاب الرئيس.  .١

 تحديد أولو�ات عمل الشركة.  .٢

 تأسيس أو إعادة تثبيت �جان ا�جلس.  .٣

  

 وت��ة ا�عقاد اجتماعات ا�جلس ١٢ - ١ - ٢

 للوفاء بواجبا��م ومسئوليا��م كأعضاء ��  ع��
ً
مجلس اإلدارة أن �عقد اجتماعاتھ �عدد املرات الذي �عت��ه األعضاء ضرور�ا

مجلس اإلدارة حسبما تمليھ احتياجات العمل. وكحد أد�ى ع�� ا�جلس االجتماع ع�� أساس ر�ع سنوي �� األماكن والتوار�خ 

 ال�ي يحددها ا�جلس. 

 

 اإلدارة مجلسات عارات اجتماعإش ١٣ - ١ - ٢

أيام  ) ١٠( عشرة أن يقوم بتعميم إشعار با�عقاد اجتماع مجلس اإلدارة ع�� جميع أعضاء ا�جلس قبل أم�ن سر ا�جلس ع�� 

عمل ع�� األقل من ا�عقاد اجتماع ا�جلس. و�جب أن يرفق بإشعار ا�عقاد اجتماع ا�جلس جدول أعمال اجتماع مجلس اإلدارة 

ع مراسالت ا�جلس املرسلة م / االحتفاظ ��جل �جميع إشعارات أم�ن سر ا�جلس ة املعلومات املبينة فيما ي��. وع�� مع رزم

   املراسالت ال�ي تم ا�حصول ع�� إقرار باستالمها.  / إثبات باإلشعارات 

 

 تقديم املعلومات إ�� مجلس اإلدارة  ١٤ - ١ - ٢

  : إ�� مجلس اإلدارة ما ي�� ع�� سبيل املثال ال ا�حصر أن تتضمن املعلومات ال�ي تقدم  يجوز  

 جدول األعمال  .١

 محضر آخر اجتماع �جلس اإلدارة.  .٢

 قرارات ا�جلس. إزاءا�خطوات املتخذة  / الوضع املتعلق باإلجراءات  .٣

 محاضر اجتماعات �جنة املراجعة و�جان ا�جلس األخرى.  .٤
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٩ 

 ما حددها مجلس اإلدارة وأعدها الرئيس التنفيذي. حسبة مؤشرات أداء الشركة املالية م��ا وغ�� املالي .٥

 توظيف واستقالة وان��اء خدمات كبار املوظف�ن وم�افآ��م. املعلومات املتعلقة ب .٦

 اإلشعارات الهامة املتعلقة بالعقو�ات وا�جزاءات مع بيان أسبا��ا.  .٧

 لية والتشغيلية واالل��ام باألنظمة. جميع األمور الهامة املتعلقة بإدارة ا�خاطر بما �� ذلك األمور املا .٨

 ستحقا��ا. ملاألطراف األخرى أو عدم اس��داد الشركة  تجاهأي إخالل خط�� بال��امات الشركة املالية  .٩

األمور الهامة املتعلقة باإلجراءات القضائية ال��ائية أو القضايا املرفوعة أمام ا�حاكم املتعلقة بأ�شطة  .١٠

 الشركة التجار�ة. 

مع خطط العمل للموضوعات ال�ي تم  ) املبينة فيما ي��( نة من مختلف أ�شطة ا�جلس كشف �عي .١١

 تحديدها. 

 : ١ ما ي�� تجاهمسئوليات ا�جلس 

 مسئولية ا�حوكمة

عضو مجلس ( 

 ) ال�جنة/ اإلدارة

األمر الذي 

 تم تحديده

 ) التار�خ( 

األمر الذي 

 تمت �سو�تھ

 ) التار�خ( 

مسئولية 

 اإلدارة

 ) االسم( 

التار�خ املتوقع 

 لتسو�ة األمر

      املراجعة الداخلية

      املراجعة ا�خارجية

 إطار الرقابة الداخلية

 االل��ام بإطار حوكمة الشركة

     

      إدارة ا�خاطر

      االل��ام بم�افحة غسل األموال

      السلوك األخال��

      االتصال باملساهم�ن

      بةقياس األداء وا�حاس

      مواطنة الشركة

      تقييمات ا�جلس

      قياس األداء

املوافقة ع�� املنتجات املل��مة 

 بالشريعة

     

      سياسات واس��اتيجيات االستثمار

 

 نمجلس اإلدارة التأكد من تزو�د جميع أعضاء مجلس اإلدارة ب�افة املعلومات الضرور�ة قبل ما ال يقل عأم�ن سر ع��  

 أيام عمل من االجتماع.  ) ١٠( عشرة 
 

 املشاركة  ١٥ - ١ - ٢

 ا�جلس.  رئيس مجلس اإلدارة، أو نائب الرئيس �� حال غياب الرئيس، اجتماعاتيجب أن ي��أس 
 

 النصاب ١٦ - ١ - ٢

 ما لم يحضره ع�� األ 
ً
 إما �خص أعضاء مجلس اإلدارة ٣/ ٢قل ثل�ي ال ي�ون اجتماع مجلس اإلدارة �حيحا

ً
أو عن  يا

  ) ٤( طر�ق وكيل، شر�طة حضور ما ال يقل عن أر�عة 
ً
 . أعضاء �خصيا

 
                                                 

 أي مسئوليات أخرى يحددها مجلس إدارة شركة األه�� للت�افل ۱
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١٠ 

ع��ا عن طر�ق تقديم و�الة إ�� عضو  / يجوز لعضو ا�جلس انتداب عضو آخر �� ا�جلس بحضور االجتماع نيابة عنھ 

جتماع ا�جلس. ال يجوز ألي �� موعد أقصاه بداية ا أم�ن سر ا�جلسا�جلس املنتدب. يجب أن يتم تقديم الو�الة إ�� 

  �خص آخر ال ي�ون عضو مجلس إدارة حضور اجتماع ا�جلس نيابة عن أحد أعضاء ا�جلس. 

 

 التصو�ت  ١٧ - ١ - ٢

  يتم إصدار قرارات ا�جلس بالتصو�ت اإليجا�ي 
ً
و أ ملا ال يقل عن ثل�ي أعضاء ا�جلس ا�حاضر�ن �� االجتماع إما �خصيا

 ��ون لو  ،عن طر�ق وكيل
ً
  �ل عضو �� ا�جلس صوتا

ً
 . واحدا

 .ي�ون للرئيس الصوت املرجح لكسر التعادل، �� حالة �عادل األصوات 

  

 جدول أعمال االجتماع ١٨ - ١ - ٢

ألعضاء ا�حق �� إضافة بنود ع�� جدول األعمال ، ي�ون ل�عميم جدول أعمال االجتماع ع�� جميع أعضاء ا�جلس�عد  

أم�ن سر أيام عمل ع�� األقل من اجتماع ا�جلس وع��  ٦قبل أم�ن سر ا�جلس ضافة إ�� شرط أن يتم إرسال البنود امل

أيام عمل  ٥أن يقوم بجمع مالحظات جميع أعضاء ا�جلس وإرسال جدول أعمال معدل إ�� أعضاء ا�جلس قبل ا�جلس 

   . ع�� األقل من اجتماع ا�جلس

دول األعمال و�� حالة اع��اض أي عضو من أعضاء ا�جلس ع�� جدول عند ا�عقاد االجتماع ع�� ا�جلس املوافقة ع�� ج 

 . األعمال هذا فإن تفاصيل مثل هذا االع��اض يجب إدراجها �� محاضر االجتماع

يجوز تقديم عروض اإلدارة خالل االجتماعات من قبل الرئيس التنفيذي أو عضو ا�جلس املسؤول عن املوضوع أو خب��  

ض والرد ع�� االستفسارات، يجوز �جلس اإلدارة أن يختار مناقشة املوضوع ذي الصلة دون مختص محدد. و�عد العر 

 حضور اإلدارة. 

 

 محاضر االجتماعات ١٩ - ١ - ٢

  يوم عمل �عد االجتماع.  ) ١٥( إعداد وتوزيع محاضر اجتماع ا�جلس خالل خمسة عشرة  أم�ن سر ا�جلسيتوجب ع��  

  : ا�جلس املعلومات التالية ع�� األقل يجب أن تتضمن محاضر اجتماعات 

 االسم ال�امل للشركة وموقعها.  .١

 وقت االجتماع. وتار�خ و  ) عنوان( م�ان  .٢

 جدول أعمال االجتماع.  .٣

 األ�خاص ا�حاضر�ن �� االجتماع والنصاب.  .٤

 أعضاء ا�جلس غ�� ا�حاضر�ن ولكن الذين أدلوا بآرا��م ا�خطية.  .٥

تائج التصو�ت ع�� أساس فردي، بما �� ذلك االع��اضات واالمتناع املواضيع املطروحة للتصو�ت ون .٦

 .) مع بيان األسباب، إن وجدت( التصو�ت         عن 

 القرارات املتخذة.  .٧

 مرفق ب�افة الوثائق املقدمة خالل اجتماع ا�جلس.  .٨

 س. عن تنفيذ القرارات املتخذة من قبل ا�جل ) األ�خاص املسؤول�ن( تحديد ال�خص املسؤول  .٩

  ماع.و�افة األعضاء املشارك�ن �� االجت و أم�ن سر ا�جلسيتم ��جيل محاضر اجتماعات ا�جلس وتوقيعها من قبل الرئيس  

يتع�ن ع�� مجلس اإلدارة، �� بداية �ل سنة، تحديد جدول مواعيد محدد الستالم التقار�ر من ال�جان املعنية ومراج��  

وجود آلية �جمع وإعداد وتقديم التقار�ر والبيانات بالتوافق مع السياسة ن ا�حسابات الداخلي�ن وا�خارجي�ن، وضما

 الداخلية املعتمدة. 

، تزو�د مراج�� ا�حسابات ا�خارجي�ن عند الطلب بمحاضر اجتماعات  أم�ن سر ا�جلسيتوجب ع�� ا�جلس، من خالل  

ة معقولة، ��خ عن محاضر اجتماعات ا�جلس ا�جلس. باإلضافة إ�� ذلك، يقوم ا�جلس بتوف��، مع مراعاة إشعار بمد
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١١ 

�� املكتب امل�جل للشركة. يتم توف�� هذه املعلومات إ�� املساهم�ن خالل ساعات العمل املعتادة، وألغراض  املساهم�نإ�� 

   اإلطالع عل��ا من قبلهم فقط. 

 يتع�ن ع�� الشركة حفظ محاضر اجتماعات ا�جلس �� املكتب امل�جل للشركة.  

 سياسة امل�افآت و التعو�ضات ٢٠ - ١ - ٢

  .و التعو�ضات للشركةيتم دفع م�افآت إ�� أعضاء ا�جلس وفقا للم�افآت املقررة �� سياسة 

 
 ا�جلس واجبات أعضاء  ٢ـــ  ٢

  : ع�� أعضاء مجلس اإلدارة، بمن ف��م الرئيس، عند ممارس��م �حقوقهم وأدا��م لواجبا��م مراعاة ما ي��

يع قرارا��م �ش�ل معقول و�حسن نية ع�� أفضل ما يخدم مصا�ح �ل من الشركة واملساهم�ن ف��ا التصرف �� جم 

. وهذا �ع�ي دراسة جميع املعلومات املتوفرة �عناية واتخاذ القرارات املتأنية واملتوازنة ال�ي يتوقع من عضو جيد 
ً
معا

 القيام ��ا �� ظروف مماثلة. 

 . ل ا�جلس وال�جان ال�ي تم انتخا��م ف��ااملشاركة بنشاط �� اجتماعات وأعما 

العمل ل�حصول ع�� التوضيحات وتوجيھ األسئلة حول املسائل غ�� الوا�حة أو غ�� املفهومة أو ال�ي تتطلب املز�د  

 .من التوضيح �� تقديرهم

 �عدم قدر��م ع�� حضور االجتماعات مع بيان أسباب غيا��م 
ً
 . إبالغ ا�جلس مسبقا

 لل 
ً
  : قواعد واألنظمة التالية فيما يتعلق بتعارض املصا�حالعمل وفقا

 حول أي مص�حة تجار�ة �خصية أو غ��ها  .١
ً
 وخطيا

ً
ت �� املعامال  ) مباشرة أو غ�� مباشرة( إبالغ الرئيس فورا

والعقود واملشاريع املتعلقة بالشركة بما �� ذلك ني��م الدخول �� معامالت �� األوراق املالية لشركة أخرى 

 ضاء �� مجالس إدار��ا.هم أع

عدم قبول هدايا أو خدمات أو منافع من أ�خاص أو منشآت ال�ي ��، أو قد يفهم م��ا، أ��ا عمل للتأث��  .٢

ع�� قرارات أو تصرفات العضو بصفتھ الرسمية، وذلك فيما عدا األشياء الرمز�ة ال�ي تقدم كرمز �حسن 

 لقواعد اآلداب املتعارف عل��ا أو األش
ً
  .ياء التذ�ار�ة ال�ي يتم تبادلها �� املناسبات الرسميةالنية وفقا

ال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن قبول الهدايا من أي �خص لھ �عامالت تجار�ة  .٣

 . مع الشركة، إذا �ان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إ�� �عارض �� املصا�ح

واملعلومات الرسمية األخرى، ال�ي ي�ون قد اطلع عل��ا عدم اإلفصاح عن أي معلومات سر�ة أو داخلية  .٤

�� سياق أدائھ لواجباتھ كعضو مجلس إدارة، إ�� أ�خاص ليس لهم اطالع ع�� هذه املعلومات، وال 

استخدام هذه املعلومات �� مصا�حهم ال�خصية ا�خاصة أو �� مص�حة أطراف أخرى سواًء �ان ذلك 

وات �عد تركهم الشركة. وع�� جميع أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء أثناء مدة عضو���م أو ملدة ثالث سن

 . �جان مجلس اإلدارة توقيع نموذج إقرار سر�ة سنوي كجزء من سياسة الشركة حول السر�ة

 للقواعد واإلجراءات ال�ي تحددها سياسة الشركة فيما يتعلق بأمن وحماية املعلومات  .٥
ً
التصرف وفقا

 .السر�ة عن الشركة

ء املستقل�ن االبتعاد عن التصرفات ال�ي قد ينتج ع��ا ا�عدام استقاللي��م. وإذا لم �عد أحد ع�� األعضا .٦

 
ً
 باستقالليتھ فعليھ إبالغ ا�جلس بذلك خطيا

ً
أعضاء مجلس اإلدارة، نتيجة للتغ�� �� الظروف، متمتعا

 .أيام عمل ١٠خالل 

 

 الصالحية واملسؤوليات  ٣ـــ  ٢

ة مسئولة عن وضع إس��اتيجية الشركة وأولو�ات أعمالها إضافة إ�� مسئوليتھ عن توجيھ إن ا�جلس هيئة حاكمة للشرك 

إدارة الشركة ومراقب��ا. وا�جلس مسئول عن توف�� القيادة والرؤ�ة للشركة وهو �شرف ع�� اإلدارة ع�� أفضل ما يحقق 

 مصا�ح املساهم�ن �� الشركة.
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١٢ 

بموجب توج��ات من الرئيس التنفيذي، بإدارة األعمال اليومية للشركة  وع�� الرغم من أن ا�جلس يفوض إدارة الشركة، 

 .إال أن ا�جلس هو ا�جهة املناط ��ا �� ��اية األمر املسئولية االئتمانية تجاه املساهم�ن لضمان سالمة عمليات الشركة

حيات ال�املة إلدارة أعمال يجب تفو�ض مجلس اإلدارة بالصال  العامةمع عدم اإلجحاف بالصالحيات املناطة با�جمعية  

 .الشركة واإلشراف ع�� شئو��ا داخل وخارج اململكة العر�ية السعودية

�� سياق مسئوليتھ ال��ائية عن إدارة الشركة فإن مهام ومسئوليات مجلس اإلدارة تتضمن ع�� سبيل املثال ال ا�حصر ما  

  : ي��

  : جية ما ي��يجب أن �شمل صالحية ا�جلس �� مجال ا�حوكمة اإلس��اتي .أ

توجيھ وتحديد ومراقبة إس��اتيجية الشركة وأولو�ات األعمال بما �� ذلك ا�خطط املالية والتجار�ة السنو�ة  .١

 ع�� توصيات ال�جنة التنفيذية. 
ً
 وأهداف التشغيل واملوازنة التقدير�ة التشغيلية ومؤشرات أداء الشركة بناءا

 ف العام عل��ا.وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشرا .٢

إعداد سياسات و معاي�� وإجراءات وا�حة ومحددة للعضو�ة �� مجلس اإلدارة، ووضعها موضع التنفيذ �عد  .٣

 إقرار ا�جمعية العامة لها.

 وضع سياية مكتو�ة تنظم العالقة مع أ�حاب املصا�ح. .٤

باإلفصــــاح عن املعلومات واإلجراءات ال�ي تضــــمن تقيد الشــــركة باألنظمة واللوائح وال��امها  وضــــع الســــياســــات .٥

 ا�جوهر�ة للمساهم�ن و أ�حاب املصا�ح، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفبذبة ��ا.

 اإلشراف ع�� إدارة مالية شركة، وتدفقا��ا النقدية، وعالق��ا املالية و االتمانية مع الغ��. .٦

  إعداد القوائم املالية األولية و السنو�ة للشركة واعتمادها قبل �شرها. .٧

كيل �جان متخصـــــصـــــة منبثقة عنھ بقرارات يحدد ف��ا مدة ال�جنة وصـــــالحي��ا ومســـــؤولي��ا، وكيفية رقابة �شـــــ .٨

ا�جلس عل��ا، ع�� أن يتضـــــــــــمن قرار التشـــــــــــكيل �ســـــــــــمية األعضـــــــــــاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجبا��م، مع 

 تقييم أداء وأعمال هذه ال�جان وأعضا��ا.

ل�ن �� الشــــــــــــركــة، مثــل امل�ــافــآت الثــابتــة، وامل�ــافــآت املرتبطــة بــاألداء، و تحــديــد أنواع امل�ــافــآت ال�ي تمنح للعــام .٩

 لنظام الشــر�ات 
ً
امل�افآت �� شــ�ل أســهم، بما ال يتعارض مع الضــوابط واإلجراءات التنظيمية الصــادرة تنفيذا

 ا�خاصة �شر�ات املساهمة املدرجة. 

إلجراءات املالئمــة ال�ي لهــا مــا ي��رهــا واتخــاذ �عي�ن الرئيس التنفيــذي وتقييم أدائــھ وإدارتــھ عن طر�ق اتخــاذ ا .١٠

 .االحتياطات لتوف�� ا�خطط لنقل املهام من الرئيس التنفيذي ا�حا�� إ�� الذي يليھ

 .)املوافقة ع�� سياسات وإجراءات الفروع وامل�اتب التمثيلية(تأسيس الفروع وامل�اتب التمثيلية وتصفي��ا  .١١

ت الرئيســية لتطو�ر األعمال واملوافقة عل��ا بما �� ذلك عمليات الدمج أو مراجعة االق��احات املتعلقة باملبادرا .١٢

 .االستحواذ

التأكد من أن الشـــــــــركة �عتمد مبدأ التوازن ال�ـــــــــحيح ب�ن الر�حية قصـــــــــ��ة األجل واالســـــــــتمرار�ة طو�لة األجل  .١٣

 .وإيجاد مص�حة ل�ل من املساهم وحامل الوثيقة

وت�و���ا ووضــــــــــــع اإلدارات واألقســــــــــــام العاملة �� الشــــــــــــركة، وال�ي يجب املوافقة ع�� الهي�ل التنظي�ي لإلدارة،  .١٤

 .يوم عمل من املوافقة عل��ا ) ٢١( �� خالل واحد وعشر�ن  البنك املركزي السعوديتقديمها إ�� 

 .تحقيق مستوى أع�� من حوكمة الشر�ات وضمان االمتثال للقوان�ن واللوائح املعمول ��ا .١٥

 

  : ما ي�� العامة�� مجال إعداد وعقد االجتماع السنوي ل�جمعية  يجب أن تتضمن صالحية ا�جلس .ب

 .العامةتحديد ش�ل االجتماع السنوي ل�جمعية  .١

و�داية و��اية ��جيل املساهم�ن والعنوان  العامةتحديد تار�خ وم�ان وموعد بدء االجتماع السنوي ل�جمعية  .٢

 .ال��يدي الذي يجب أن ترسل إليھ االق��اعات

 .العامةجدول أعمال االجتماع السنوي ل�جمعية املوافقة ع��  .٣
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١٣ 

 .العامةتحديد إجراءات إبالغ املساهم�ن با�عقاد االجتماع السنوي ل�جمعية  .٤

 لعامةااملطلوب توف��ها للمساهم�ن أثناء اإلعداد لالجتماع السنوي ل�جمعية  ) املواد( تحديد قائمة املعلومات  .٥

 .ماتوإجراءات السماح باالطالع ع�� هذه املعلو 

 .املوافقة ع�� ش�ل ونص االق��اع .٦

وأي قائمة مق��حة باملر�ح�ن الذي قد تم  العامةدراسة اق��احات املساهم�ن �جدول أعمال ا�جمعية  .٧

 .ترشيحهم للمراكز ال�ي يتم انتخاب شاغل��ا وال�ي تم تضمي��ا �� جدول األعمال

 . امةالعات أهمية وال�ي يجب بيا��ا ل�جمعية التأكد من أن جدول األعمال يتضمن جميع البنود ال�ي �عت�� ذ .٨

إضافة املر�ح�ن إ�� قائمة املر�ح�ن لالنتخاب للمجلس و�جنة فرز األصوات �� حالة غياب املر�ح�ن أو  .٩

 .ن�املساهم تم اق��احهم من قبلعدم كفاية عدد املر�ح�ن الذين 

 ع�� طلب مراج�� ا العامةالدعوة لالجتماع السنوي ل�جمعية  .١٠
ً
�حسابات ا�خارجي�ن وكذلك املساهم�ن بناءا

 من األسهم ال�ي يحق لها التصو�ت %٥الذي يمتل�ون ع�� األقل 

واتخاذ قرار إما بالدعوة لالجتماع أو رفض الدعوة  العامةدراسة اق��احات الدعوة لالجتماع السنوي ل�جمعية  .١١

 .ملثل هذا االجتماع خالل خمسة أيام من استالم الطلب

أو أسباب رفض مثل هذا الطلب ��  العامةعنية بقرار الدعوة لالجتماع السنوي ل�جمعية إبالغ ا�جهات امل .١٢

 .موعد ال يتجاوز ثالثة أيام من تار�خ اتخاذ القرار

�� أو االجتماع غ العامةاطالع املساهم�ن ع�� املعلومات ال�ي سيتم تقديمها إ�� االجتماع السنوي ل�جمعية  .١٣

امل، و�ا�� ودقيق و�� الوقت املناسب، بما �� ذلك م�ان معظم ا�جموعات �ش�ل ش العامةالعادي ل�جمعية 

 .الرئيسية للمساهم�ن

  : )بناًءا ع�� توصية ا�جلس( العامةاق��اح املوضوعات التالية لدراس��ا �� االجتماع السنوي ل�جمعية  .١٤

 .يم الشركةإعادة تنظيم الشركة وش�ل إعادة التنظيم واألمور األخرى املتعلقة بإعادة تنظ 

 .تصفية الشركة و�عي�ن �جنة التصفية واملوافقة ع�� الوثائق املتعلقة ��ذا الشأن 

 .التوصية بمبلغ توزيعات األر�اح ال�ي سيتم توزيعها ع�� املساهم�ن وإجراءات التوزيع 

 .املوافقة ع�� التقر�ر السنوي  

 .الز�ادة �� رأس مال الشركة 

 .فصل األسهم وتوحيدها 

من القيمة  %٢٥املعامالت غ�� العادية ال�ي �شتمل ع�� أصول يز�د مجموع قيم��ا عن  املوافقة ع�� 

 .الدف��ية ألصول الشركة

املوافقة ع�� املعامالت مع ذوي العالقة �� ا�حاالت ال�ي ال يجوز ف��ا للمجلس املوافقة ع�� مثل هذه  

اء غ�� مستقل�ن إضافة إ�� ا�حاالت أو أ��م أعض / املعامالت إذا �ان جميع األعضاء من ذوي عالقة و 

ال�ي ي�ون ف��ا عدد األعضاء من غ�� ذوي العالقة أقل من النصاب الالزم لعقد اجتماع ا�جلس كما 

 .هو محدد �� النظام األسا�ىي

 .إعادة شراء الشركة ألسهمها 

 .املوافقة ع�� أ�عاب مراج�� ا�حسابات ا�خارجي�ن 

 قبل �شره. إعداد تقر�ر مجلس اإلدارة واعتماده .١٥

 

  : يجب أن �شمل صالحية ا�جلس �� مجال األوراق املالية واألصول ما ي�� .ت

املوافقة ع�� التقار�ر حول نتائج إعادة شراء الشركة لألسهم لتخفيض رأس املال املدفوع عن طر�ق إيقاف  .١

 هذه األسهم. 

 اتخاذ القرار حول إصدار السندات غ�� القابلة للتحو�ل.  .٢
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١٤ 

 ول شراء السندات الصادرة عن الشركة �� ا�حاالت ا�حددة �� النظام األسا�ىي.اتخاذ القرار ح .٣

 تحديد القيمة النقدية لألصول وسعر إصدار األوراق املالية وسعر اس��دادها. .٤

تزو�د املساهم�ن بقائمة باألصول ال�ي سيتم استعمالها كدفعة مقابل أسهم والتقر�ر حول تقييم مثل هذه  .٥

 حول طرح أسهم جديدة يتم  العامةل أعمال االجتماع السنوي ل�جمعية األصول إذا �ان جدو 
ً
يتضمن بندا

.
ً
 الدفع مقابلها عينيا

 تقديم توصية للمساهم�ن حول مبلغ توزيعات األر�اح وإجراءات دفعها. .٦

 

  : يجب أن �شمل صالحية ا�جلس �� مجال إجراءات عمل ا�جلس ما ي�� .ث

 �عة للمجلس.أو مؤقتة تا / ت�و�ن �جان دائمة و  .١

 وضع أسس تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة. .٢

تفو�ض أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي إلبرام عقود توظيف مع جهات خارجية واملوظف�ن  .٣

 ا�حتمل�ن �� دورة العمل العادية.

 .وألم�ن سر مجلس اإلدارةتحديد شروط �عي�ن الرئيس التنفيذي  .٤

  وظائف �� الهيئات ا�حاكمة لشر�ات أخرى.  وألم�ن سر مجلس اإلدارةفيذي املوافقة ع�� شغل الرئيس التن .٥

 االطالع ع�� محاضر اجتماعات وقرارات ال�جان الفرعية للمجلس واملصادقة ع�� هذه القرارات أو إلغا��ا.  .٦

 تقديم توصية للمساهم�ن حول أ�عاب مراج�� ا�حسابات ا�خارجي�ن. .٧

 املالية والتجار�ة للشركة.طلب إجراء فحص غ�� عادي للعمليات  .٨

طلب تقار�ر شفو�ة أو خطية وأي وثائق أو معلومات أخرى من الرئيس التنفيذي وموظفي الشركة اآلخر�ن  .٩

 حسب ا�حاجة لتمك�ن ا�جلس من أداء وظائفھ.

 : املوافقة ع�� وثائق الشركة الداخلية التالية .١٠

 سياسة الشركة حول إدارة ا�خاطر.  

 نية املعلوماتسياسة الشركة حول تق 

 السياسات واإلجراءات املتعلقة بحوكمة عمليات الفروع وامل�اتب. 

 إجراءات الرقابة الداخلية ع�� العمليات املالية والتجار�ة للشركة. 

وثائق الشركة الداخلية األخرى خالف تلك املطلوب موافقة املساهم�ن عل��ا من خالل االجتماع السنوي  

 ملتطلبات النظام األساسالتنفيذأو ال�جنة  العامةل�جمعية 
ً
 .ية وفقا

 . )املعامالت غ�� العادية( اتخاذ القرارات �شأن املوافقة ع�� املعامالت ال�ي تتم خارج ا�خطة املالية وخطة األعمال  .ج

 ال يجوز تفو�ض األمور الواقعة ضمن صالحية ا�جلس للرئيس التنفيذي.  .ح

ل من الهيئات التنفيذية ورؤساء الوحدات الرئيسية �� الشركة يجب أن ي�ون ألعضاء مجلس اإلدارة حق ا�حصو  .خ

 ع�� �افة املعلومات الالزمة لألعضاء ألداء مهامهم.

املشاركة �� تحديد ا�خاطر الرئيسية ع�� العمل الذي تزاولھ الشركة لتحقيق توازن سليم ب�ن ا�خاطر املتكبدة  .د

 ملالئمة إلدارة ا�خاطر.والعائدات ا�حتملة واإلشراف ع�� تنفيذ األنظمة ا

 إتباع السياسات والعمليات ال�ي تمكن من تحقيق االتصال الفعال باملساهم�ن واملعني�ن وا�جمهور. .ذ

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

 وضع اإلجراءات الكفيلة �عمل ا�جلس �ش�ل مستقل عن اإلدارة. .ز

 سئوليات األخرى ال�ي يخولها عقد تأسيس الشركة.املهام وامل .س

 املوافقة ع�� املستحقات املالية ملوظفي الشركة. .ش

دراسة أداء الشركة ع�� ضوء ا�خطط واملوازنات التقدير�ة املعتمدة وطلب توضيحات أو تقديم اإلرشادات إذا �ان  .ص

 مع األهداف ا�حددة.
ً
 األداء متفقا
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١٥ 

 ظامية ال�ي قد تؤثر ع�� الشركة.التنبھ للتغ��ات �� البيئة الن .ض

 .البنك املركزي السعوديإعداد التقر�ر حول االل��ام بأنظمة  .ط

إبالغ هيئة السوق املالية وا�جهات الرقابية األخرى حال توقف أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن العمل كعضو  .ظ

 ألي سبب �ان.  

 

  مجلسلل األخرى  سؤولياتامل  ٤ـــ  ٢

 ملراجعة�جنة ا ١ - ٤ - ٢

إن ا�جلس مسئول مسؤولية �املة عن أعمال �جنة املراجعة وفقا لألنظمة والتعليمات ال�ي تطبقها الشركة.  .أ

يجب ع��  وا�جلس مسئول عن ضمان كفاءة وفعالية الرقابة والتقار�ر املالية ومن أجل حماية أصول الشركة.

  : ا�جلس

املطابقة  نة املراجعة، وإدارة املراجعة الداخلية وإدارةتوف�� �ل ما هو مطلوب منھ من أجل �سهيل عمل �ج .١

 ؛االل��ام و 

والسياسات الداخلية، واألنظمة ا�حاسبية املفعلة، و�� التنظي�ي املناسب ضمان أن الشركة لد��ا الهي�ل  .٢

ال�ي يجب مراجع��ا دور�ا، وكذلك يجب ضمان أن الشركة تملك نظام ومن�جية إصدار التقار�ر حول مختلف 

  القضايا ال�ي تقع ضمن اختصاص �جنة  املراجعة.

صياغة مسؤوليات ومهام �جنة املراجعة ودمجها �� محضر اجتماعات ا�جلس بما �� ذلك سلطة التحقيق  .٣

 �� أي �شاط يقع ضمن اختصاصا��ا وا�حصول ع�� أي معلومات مطلو�ة.

 متا�عة عمل �جنة املراجعة. .٤

 والواجبات املسندة إ�� �جنة املراجعة. التأكد من أنھ يتم تنفيذ املسؤوليات .٥

مناقشة القضايا ذات الصلة مع �جنة املراجعة، وال�ي �شمل التقار�ر والنتائج ال�ي توصلت إل��ا �جنة  .٦

 املراجعة.

 و ؛ ضمان أن �جنة املراجعة تتا�ع أحدث التطورات �� املعاي�� ا�حاسبية .٧

را�� وأ��ا ال تمارس أي وظائف تنفيذية أو تقوم باتخاذ ضمان أن �جنة املراجعة تلعب الدور الرقا�ي واإلش .٨

 القرارات اإلدار�ة.

 
 إدارة ا�خاطر ٢ - ٤ - ٢

تطبق الشركة سياسة إدارة ا�خاطر املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، وال�ي تب�ن بالتفصيل إطار إدارة ا�خاطر �� الشركة وتتيح 

�خاطر التشغيلية واالستثمار�ة والقانونية وتلك املتعلقة بم�انة الشركة وغ��ها من اإلشراف ع�� أعمال اإلدارة العليا �� إدارة ا

 ا�خاطر ع�� الشركة.

 

 االستثمار إدارة ٣-٤-٢

 �� االعتبار تحليل العالقة ب�ن األصول وا�خصوم وكذلك 
ً
يتو�� مجلس اإلدارة مسؤولية املوافقة ع�� السياسة االستثمار�ة آخذا

حمل ا�خاطر بوجھ عام وال�ي �شمل (مخاطر السوق، ا�خاطر املتعلقة بالعملة، ا�خاطر املتعلقة باالئتمان، قدرة الشركة ع�� ت

 مخاطر االكتتاب ومخاطر السيولة).

 

 القوائم املالية  تجاهسئوليات ا�جلس م ٤ - ٤ - ٢

الب بإعداد قوائم مالية لشركة األه�� شركة وقوائمها املالية. وا�جلس مطن ا�جلس مسئول عن إعداد التقر�ر السنوي للإ

 للمتطلبات النظامية �ختلف ا�جهات الرقابية �� اململكة العر�ية السعودية أي هيئة السوق املالية، و 
ً
لبنك اللت�افل وفقا

 . ووزارة التجارة املركزي السعودي
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 املراجعة الداخلية تجاهمسئوليات ا�جلس  ٥ - ٤ - ٢

من خالل �جنة املراجعة، من أن وظيفة املراجعة الداخلية لدى الشركة �ستطيع تقديم مشورة يجب ع�� ا�جلس التأكد، 

موضوعية ومستقلة إ�� اإلدارة العليا للشركة وإ�� ا�جلس نفسھ. و�جب أن �عمل هذه املشورة ع�� �غطية إدارة الشركة 

اعد قو واالل��ام بالسياسات واإلجراءات وكذلك للمخاطر ع�� أعمالها واثبات صالحية وضع و�شغيل ضوابط إدارة ا�خاطر 

  . السلوك امل�ي

 

 إطار الرقابة الداخلية ٦ - ٤ - ٢

  الداخلية.نظام رقابة داخلية فّعال للتأكد من االل��ام باألنظمة والسياسات واإلجراءات تفعيل دور ع�� الشركة 

 

 املراجعة ا�خارجية  ٧ - ٤ - ٢

 األهداف 

 ا�جيواجھ مجلس اإلدارة و 
ً
 م��ايدا

ً
تحمل املز�د من املسئولية �� اإلشراف ع�� عملية إعداد القوائم املالية. لن املراجعة مطلبا

 ع�� جميع مستو�ات إدارة الشركة. و�النظر لهذه تنظيميويش�ل التدقيق املتصاعد من جانب ا�جهات ال
ً
 م��ايدا

ً
ة ضغطا

 من أي وقت م�ىى ع�� ا
ً
لشركة أن تقوم بت�ليف مراج�� حسابات خارجي�ن يوثق ��م �ش�ل التحديات فقد بات أك�� إ�حاحا

 أك��.

 تعي�نال 

 ع�� توصية  العامةع�� مجلس اإلدارة اق��اح مؤسست�ن من مؤسسات املراجعة كمراجع�ن خارجي�ن للشركة ل�جمعية 
ً
بناءا

مؤسسة مراجعة دولية ك��ى ع�� �جنة املراجعة. و�جب أن ت�ون مؤسسة واحدة ع�� األقل من مؤسس�ي املراجعة ا�خارجية 

� مؤسسات مراجعة للعمل كمراج� أر�عأن ت�ون كال املؤسست�ن مرخص لهما بالعمل �� اململكة العر�ية السعودية. و�جب دعوة 

 حسابات للشركة يتم اختيار اثنت�ن م��ما كمراج�� حسابات الشركة

 

 السلوك األخال�� ٨ - ٤ - ٢

 ملوظف�ن اآلخر�ن�عر�ف السلوك املقبول للمكتب وا 

�عمل الشركة ع�� وضع املبادئ املتصلة �سياس��ا فيما يتعلق بنظام األخالق ألعضاء مجلس اإلدارة وجميع املوظف�ن ولوضع 

 لثقافة السلوك األخال�� �� الشركة. 
ً
 بيانات الوظائف �عز�زا

م واآلخر�ن املرتبط�ن بالشركة وتحديث إن من سياسة مجلس اإلدارة وجميع املوظف�ن إظهار أر�� سلوك أخال�� من أنفسه

 وإعادة صياغة معاي��ها فيما يتعلق بذلك. 

 

 مواطنة الشركة  ٩ - ٤ - ٢

 السياسات البيئية  

ع�� الشركة االل��ام بجميع أنظمة البيئة وال�حة والسالمة. وع�� الشركة إجراء مراجعات وتنفيذ إجراءات لضمان االل��ام 

داف ال�حة والسالمة لتحس�ن األداء �ش�ل مستمر. وع�� الشركة دمج ال�حة والسالمة �� قرارات ��ذه املتطلبات وتحديد أه

 و�عز�ز 
ً
 املمارسات البيئية.  استدامةاألعمال لضمان �حة وسالمة املوظف�ن وقائيا

 

 السياسات املتعلقة بخدمة ا�جتمع واملسئوليات االجتماعية 

 وللمساهمة �� التنمية االقتصادية  �� واالجتماعيةاملسئولية ا�جتمعية  تتمثل
ً
 أخالقيا

ً
استمرار ال��ام الشركة بالسلوك مسل�ا

 مع تحس�ن مستوى نوعية معيشة العمالة ف��ا وعائال��م إضافة إ�� ا�جتمع ا�ح�� وا�جتمع ك�ل. 
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ركة واألعمال ا�خ��ية. وتح��م الشو��دف الشركة إ�� إيجاد سبل بناء القدرة لتأكيد استمرار عيشهم من خالل رعاية املناسبات 

 الفروقات الثقافية و�عمل ع�� إيجاد فرص عمل �ستطيع أن تب�ي ف��ا ع�� مهارات املوظف�ن وا�جتمع ك�ل. 

  : تتضمن �عض حوافز املواطنة ال�ي اعتمد��ا الشركة ما ي��

 السعودة  

 توظيف املعاق�ن  

 والتجار�ةرعاية األعمال ا�خ��ية  

 

 اس األداء وا�حاسبة قي ١٠ – ٤ - ٢

 إدارة أداء الشركة 

 ألدائھ وأداء ال�جان التا�عة لھ وأعضاء مجلس اإلدارة �ل ع�� حدة واإلدارة 
ً
ع�� مجلس اإلدارة إجراء تقييم رس�ي وقوي سنو�ا

 �� املساهمة بفعالية وإثبات 
ً
( ھ بدوره ال��امالتنفيذية. يجب أن ��دف التقييم الفردي إ�� بيان ما إذا �ان �ل عضو مستمرا

 . ) بما �� ذلك الوقت ا�خصص الجتماعات ا�جلس أو أي واجبات أخرى 

وع�� رئيس مجلس اإلدارة اتخاذ إجراء تجاه نتائج تقييم األداء عن طر�ق اإلقرار بجوانب القوة ومعا�جة نقاط الضعف �� 

 ا�جلس حسب مقت�ىى ا�حال واق��اح �عي�ن أعضاء جدد. 

 

 ام بإطار ا�حوكمةاالل��  ١١ - ٤ - ٢

 �عر�ف آلية املتا�عة 

إن وجود مجلس إدارة فّعال وم�ي ومستقل أمر ضروري ل�حوكمة ا�جيدة للشركة. وال �ستطيع ا�جلس أن يحل محل املدراء 

شركة لاملهني�ن املوهو��ن أو �غي�� البيئة االقتصادية ال�ي �عمل ف��ا الشركة ولكن ا�جلس مع ذلك �ستطيع أن يؤثر �� أداء ا

 وأسعار 
ً
من خالل اإلشراف االس��اتي�� والرقابة ع�� اإلدارة. قد تمر أعمال ا�جلس دون مالحظ��ا عندما ي�ون االقتصاد قو�ا

األسهم �� تصاعد وعندما يبدو أن �ل �ىي �س�� ع�� ما يرام. ولكن من الناحية األخرى عندما ت�ون األمور سيئة فإن ا�جلس 

 بح أهمية ا�جلس وا�حة. يصبح مركز االهتمام وتص

 

إن مجلس اإلدارة يفوض صالحية اإلشراف �� ا�جاالت الرئيسية ال�ي تقع تحت مسئوليتھ إ�� ال�جان التا�عة للمجلس ال�ي 

 تقوم برفع تقار�ر إ�� ا�جلس مع بيان تحليال��ا وتوصيا��ا. 

 

مل إ�� إدارة الشركة. و�� نفس الوقت فإن إضافة لذلك فإن ا�جلس يفوض مسئولية تنفيذ وتحقيق خطط وأهداف الع

 ا�جلس يقوم بوضع وتنفيذ مختلف أدوات ا�حوكمة واإلشراف واملتا�عة ألداء مسئولياتھ فيما يتعلق با�حوكمة. 

 

 االل��ام باملتطلبات النظامية  ١٢ - ٤ - ٢

  : ا ي��، التأكد ممعلقة باالل��ام بمتطلبات األنظمة�� ا�جلس، كجزء من واجباتھ املتع

 شأن� تحديثاتتقديم أم�ن سر ا�جلس أو  / و  أو ال�جان / و ع�� ا�جلس أن يطلب باستمرار من الرئيس التنفيذي  

الشركة والتأكد من أن ا�جلس يتم اطالعھ ع�� أحدث التطورات  �� وال�ي تؤثر �� املتطلبات النظامية  اتأي �غي�� 

  �� البيئة النظامية والسوق. 

 / ع�� أي إشعارات تتعلق بالتحذيرات أم�ن سر ا�جلس أو  / الرئيس التنفيذي و تم اطالعھ من قبل ا�جلس يع��  

 . ا�جزاءات النظامية، إن وجدت

 .أي فحص تقوم بھ جهة رقابية أو أي مالحظات تنشأ عن عملية مراجعة ، إن وجدت،ع�� ا�جلس االطالع ع�� نتائج 
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 اإلحتيالمنع   ٢ - ٢ - ٤

 وتنفيذ أي إجراءاتاإلحتيال مخاطر ما تكشف عنھ اإلدارة العليا من  أن يقوم، من خالل �جنة املراجعة، بتقييم ع�� ا�جلس

 . اإلحتيالل��ام اإلدارة بإيجاد ثقافة "عدم ال��اون" مع تطبيقا ال اإلحتيالمل�افحة 

 التأكد من أن اإلدارة العليا 
ً
إلحتيال اتنفذ اإلجراءات املالئمة إليقاف ومنع  ) و�خاصة الرئيس التنفيذي( وع�� ا�جلس أيضا

 �حماية املستثمر�ن واملوظف�ن واملعني�ن اآلخر�ن �ش�ل أفضل. 

 
 عالقة ا�جلس مع إدارة الشركة و املستشار�ن املستقل�ن  ٥ـــ  ٢

يسة لقناة الرئيمثل الرئيس التنفيذي ا أعضاء اإلدارة.إ��  ومفتوحيجب أن ي�ون ألعضاء مجلس اإلدارة وصول �امل  

للتواصل مع مجلس اإلدارة. يتع�ن ع�� مجلس اإلدارة تنفيذ مسؤولياتھ اإلشرافية عن طر�ق مراقبة أداء الشركة 

من خالل الرئيس التنفيذي. ومن جانب آخر، يجوز للمجلس حسب تقديره اختيار االتصال مع أي عضو �� إدارة 

  الشركة �شأن أي مسألة قيد الدراسة. 

ع�� ا�جلس وضع قائمة بأعمال ا�جلس إلدارة ومراقبة التقدم ا�حرز �شأن مختلف املواضيع والتحديات  كما يتع�ن 

 وا�خطط وغ��ها، وال�ي يقوم ا�جلس بتتبع أدا��ا كجزء من مسؤولياتھ اإلشرافية �� عالقتھ مع اإلدارة. 

 �� رأي ا�جلس أن يحصل ا�جلسل�ي يؤدي ا�جلس وظائفھ ومهامھ ومسئولياتھ بالش�ل ال�حيح فإذا �ان  
ً
 ضرور�ا

أو أي �جنة من �جان ا�جلس ع�� نصيحة ومشورة مستشار�ن داخلي�ن أو خارجي�ن فع�� ا�جلس ت�ليف املستشار�ن 

 . الالزم�ن. و�جب أن تتحمل الشركة الت�اليف

 سبيل املثال ال ا�حصر،عند �عي�ن مراج�� ا�حسابات فيجب إتباع األصول التجار�ة السليمة بما �� ذلك، ع��  

 . حسب املطلوب ا�خا�حصول ع�� عروض أسعار لهذا العمل وطرح العطاءات 

 

 التقار�ر والسر�ة ٦ - ٢

  : يتضمن املعلومات التالية العامةع�� مجلس اإلدارة عرض تقر�ر سنوي ع�� ا�جمعية  

 أ�شطة الشركة.  .١

 املركز املا�� للشركة.  .٢

 سارة للف��ة. البيانات املتعلقة بالر�ح وا�خ .٣

 الوضع االقتصادي للشركة.  .٤

 . وفقا لألنظمة و اللوائح الرقابية ذات الصلة بيان حول امل�افآت والتعو�ضات ملوظفي الشركة .٥

 عضاء مجلس اإلدارة. أل  و امل�افآت تعو�ضاتالبيان حول  .٦

 حول توزيع أر�اح الشركة.  التوصيات .٧

 ا�حفاظ ع�� سر�ة املعلومات ع�� أعضاء مجلس اإلدارة ا�حفاظ ع�� سر�ة املعل 
ً
ومات املؤتمن�ن عل��ا. وعل��م أيضا

 بھ اإلفصاح ع��ا 
ً
عن الشركة ال�ي تصل إ�� علمهم من أي مصدر �ان بصف��م أعضاء �� ا�جلس إال إذا �ان مصرحا

 .
ً
 نظاما

ً
 أو �ان اإلفصاح جائزا

ا�خاصة أو للمص�حة ال�خصية لأل�خاص يجب ع�� العضو عدم استعمال املعلومات السر�ة ملص�حتھ أو مص�ح��ا  

أو الهيئات داخل الشركة أو خارجها. وع�� األعضاء اعتبار سر�ة املعلومات كأمر �� غاية األهمية. وإذا �ان األعضاء 

�عملون كأعضاء �� مجالس إدارة شر�ات أخرى و�قومون بمعامالت خاصة فعل��م ا�حفاظ ع�� ال��امهم بالسر�ة 

  .وع�� جميع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة التوقيع ع�� نموذج �عهد السر�ة �� هذا الشأن�� �افة األحوال. 

إن جميع مداوالت ا�جلس و�جالت الشركة واملواد واملعلومات ال�ي يحصل عل��ا أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة  

  .وغ�� متاحة عامة ل�جمهور يجب اعتبارها سر�ةأم�ن سر ا�جلس أو 

ا�حفاظ ع�� سر�ة هذه املداوالت وحماية هذه ال�جالت واملعلومات من أم�ن سر ا�جلس  و  عضاء ا�جلسع�� أ 

 .ل��ااإلطالع غ�� املشروع ع
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 املصا�ح ضاربت ٧ - ٢

حال انتخاب عضو لعضو�ة ا�جلس فال �ستطيع مثل هذا العضو ا�حصول ع�� وظيفة �� أي شركة منافسة لشركة األه�� 

 �� مجلس إدارة تلك الشركة املنافسة. و�� حالة �شوء مثل هذا املوقف للت�افل أو العم
ً
ل ف��ا كمستشار أو أن يصبح عضوا

أيام عمل وع�� ا�جلس دراسة استقاللية العضو بالنسبة  ٥فع�� عضو مجلس اإلدارة إبالغ رئيس مجلس اإلدارة بذلك خالل 

 للشركة. 

 

 التقر�ر السنوي �جلس اإلدارة ٨ - ٢

  اإلدارة مجلسيتضمن تقر�ر  أن يجب 
ً
ة وفق األنظمة املعمول ��ا �� اململك،األخ��ة املالية السنة خالل لعملياتھعرضا

 ملعاي�� إعداد مجلس اإلدارة لألنظمة و اللوائح التنفيذية لهيئة 
ً
جارة السوق املالية و وزارة التالعر�ية السعودية طبقا

  .البنك املركزي السعودي و 

 
 جلس اإلدارةرئيس م ٩ - ٢

 االنتخاب ١ - ٩ - ٢

 �جلس اإلدارة  
ً
من بي��م و�جب أن يتم االنتخاب  ) ويشار إليھ فيما ي�� بالرئيس( ينتخب أعضاء مجلس اإلدارة رئيسا

 م املؤهلون ه األعضاء غ�� التنفيذي�ن أو املستقل�ن �� ا�جلس ي�ون أعضاء مجلس اإلدارة املنتخب�ن. �افة بأغلبية أصوات 

نائب لرئيس مجلس اإلدارة. يخضع �عي�ن رئيس مجلس اإلدارة ونائبھ ك، �ان منتخبا نتخا��م كرئيس، أو �� حالفقط ال 

 .البنك املركزي السعودي مما�عةلعدم 

 و أ العضو املنتدب أو  ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة شغل أي منصب تنفيذي آخر �� الشركة، مثل الرئيس التنفيذي 

 منصب املدير العام.

عضاء األ �افة �ون للمجلس ا�حق �� عزل رئيسھ وإعادة انتخاب رئيس لھ �� أي وقت �ان وأن يتم ذلك بأغلبية أصوات ي 

 املنتخب�ن. يجب انتخاب رئيس مجلس اإلدارة من قبل ا�جلس لف��ة ثالث سنوات 

بأغلبية أصوات األعضاء  �� حال غياب رئيس ا�جلس، يتع�ن ع�� عضو آخر أداء مهامھ بقرار من ا�جلس يتم اتخاذه 

 املشارك�ن ��  االجتماع. 

 

 الدور  ٢ - ٩ - ٢

يتع�ن ع�� رئيس ا�جلس دوما �عز�ز املعاي�� العليا �حوكمة الشركة وضمان تصر�ف ا�جلس لواجباتھ والتقيد بالقوان�ن  

 واألنظمة ذات العالقة. 

الفرعية للمجلس، وتحديدا رئيس ال�جنة التنفيذية  يتع�ن ع�� رئيس ا�جلس بناء عالقة وثيقة وثقة مع رؤساء ال�جان 

 و�جب أن ي�ون متاحا دوما لتقديم الدعم واملشورة إل��م. 

 

 مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة  ٣ - ٩ - ٢

ع�� دور إشرا�� وال يجب أن تتداخل مع أو تمتد إ�� املسؤوليات التنفيذية ال�ي يحتفظ مسئوليات رئيس مجلس اإلدارة  قتصر ت

شمل مسؤوليات � ،يتع�ن ع�� رئيس ا�جلس ضمان عدم تدخل ا�جلس �� النشاطات التشغيلية للشركة و  الرئيس التنفيذي ��ا

  : رئيس ا�جلس

تنظيم عمل ا�جلس والتأكد من شروط التبادل ا�حر لآلراء ب�ن جميع األعضاء وإجراء مناقشة مفتوحة لبنود جدول  .١

 األعمال. 

لدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعات ا�جلس وترؤسها إضافة ترتيب جدول زم�ي محدد وا .٢

 ألح�ام 
ً
إ�� التأكد من أن جميع أصوات األعضاء الغائب�ن قد تم اتخاذها �� االعتبار �� أي تصو�ت يقوم بھ األعضاء وفقا

 .النظام األسا�ىي
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 .ضبط محاضر االجتماعات والتوقيع عل��ا .٣

ة اتخاذ القرارات �� جميع بنود جدول األعمال بما �� ذلك تقديم معلومات �افية عن البنود وإجراء التأكد من كفاء .٤

 .مناقشات سليمة والتصو�ت عل��ا �ش�ل �حيح

 يطرحها.التأكد من كفاءة األداء واملناقشات ألي من األمور الرئيسية ال�ي  .٥

أيام  ) ١٠( اعات �� الوقت ال�حيح بنية �سليمها قبل تزو�د جميع أعضاء مجلس اإلدارة باملعلومات الالزمة لالجتم .٦

 .عمل ع�� األقل من االجتماع

مساعدة ا�جلس �� إ�شاء �جان ا�جلس وقيادة املناقشات حول ترشيحات األعضاء ملثل هذه ال�جان وتنسيق العالقات  .٧

 .التنفيذي�ن ومدير��اب�ن ال�جان ومسئو�� الشركة 

عضاء غ�� التنفيذي�ن خاصة و�عز�ز العالقات البناءة ب�ن األعضاء التنفيذي�ن وغ�� لأل  الفعالةالسماح باملشاركة  .٨

 .التنفيذي�ن

 .تمثيل الشركة أمام الهيئات القضائية واإلشراف ع�� العالقة ب�ن ا�جلس وا�جهات الداخلية وا�خارجية .٩

 . سنوي  مساعدة ا�جلس �� دراستھ لت�و�ن ا�جلس وال�جان قبل �ل اجتماع جمعية عمومية .١٠

 .�سهيل جهود ا�جلس �� وضع اإلجراءات الستقبال ردود فعل املساهم�ن وا�حفاظ ع�� هذه اإلجراءات .١١

لعقد اجتماع غ�� عادي و�سمية املر�ح�ن للهيئات  العامةاستالم االق��احات ا�خطية من املساهم�ن بدعوة ا�جمعية  .١٢

 .ا�حاكمة للشركة

 �� ا�حاالت ال�ي ي�ون ف��ا لأل�خاص أو الهيئات الداعية لالجتماع، بموجب إال  العامةترؤس االجتماع السنوي ل�جمعية  .١٣

 .العامة، ا�حق �� �عي�ن رئيس الجتماع ا�جمعية القانون 

إعداد تقار�ر عن أ�شطة ا�جلس �� السنة ال�ي سيتم إدراجها �� التقر�ر السنوي للشركة. بما �� ذلك تحديث �جل  .١٤

 .أ�شطة ا�جلس

 .سليمة للتأكد من كفاية التواصل مع املساهم�ناتخاذ ا�خطوات ال .١٥

 .أداء ا�جلس ملسئولياتھ األخرى ال�ي تناط بھ من وقت آلخر، أو ال�ي تطل��ا �جان ا�جلس .١٦

 .تنسيق أ�شطة �جان ا�جلس .١٧

  

  مجلس اإلدارةأم�ن سر   ١٠ - ٢

 التعي�ن ١ - ١٠ - ٢

 ةعضو�عضاء ا�جلس أو من موظفي الشركة خالل مدة من ب�ن أ مجلسللأم�ن سر يتع�ن ع�� مجلس اإلدارة �عي�ن  

 ا�جلس. 

  . أم�ن سر ا�جلساختصاصات و م�افآت يحدد مجلس اإلدارة  

ا�جلس خ��ة ومعرفة وافية بأعمال و�شاطات الشركة، وأن يتمتع بمهارات اتصال قو�ة أم�ن سر يجب أن ي�ون لدى  

 .رسات املث�� �� حوكمة الشر�اتوإملام بالقوان�ن واألنظمة واجبة التطبيق واملما

 مما ي��: 
ً
 يجب يتوفر لدى أم�ن سر ا�جلس أيا

 ع�� شهادة جامعية �� القانون أو املالية أو ا�حاسبة أو اإلدارة أو ما�عادلها وأن ت�ون لديھ خ��ة  
ً
أن ي�ون حاصال

 عملية ذات صلة ال تقل عن ثالث سنوات.

 عن خمس سنوات.  أن ت�ون لديھ خ��ة عملية ذات صلة ال تقل 

 يتبعأم�ن سر ا�جلس يتبع رئيس مجلس اإلدارة ومن ناحية إدار�ة فإن أم�ن سر ا�جلس من ناحية وظيفية فإن  

   الرئيس التنفيذي. 

 ال يجوز عزل أم�ن سر مجلس اإلدارة إال بقرار من مجلس اإلدارة. 
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 الواجبات واملسؤوليات ٢ - ١٠ - ٢

 مجلس اإلدارة و�جان ا�جلس 

 �سهيل عملية صنع القرار �� الشركة وآلية إعداد التقار�ر لت�ون سلسلة.  .١

 .تنظيم اجتماعات مجلس اإلدارة و�جان ا�جلس .٢

 .أو الرئيس التنفيذي / صياغة جداول األعمال مع رئيس مجلس اإلدارة و  .٣

املتعلقة بھ، وأي وثائق تزو�د أعضاء مجلس اإلدارة بجدوال أعمال ا�جلس وأوراق العمل والوثائق و املعلومات  .٤

 .أو معلومات إضافية يطل��ا أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة باملوضوعات املشمولة �� جدول االجتماع.

 التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات ال�ي أقرها ا�جلس. .٥

     م�ان و تار�خ ووقت بدايتھ  و�يان محاضر االجتماع �جميع االجتماعات ال�ي �عقد وتوثيق التأكد من إعداد .٦

 .و��ايتھ

  تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات ا�جلس قبل التار�خ ا�حدد بمدة �افية. .٧

 عرض مسودات ا�حاضر ع�� أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئيا��م حيالها قبل توقيعها. .٨

وجدت  إن –�حاضر�ن والتحفظات ال�ي أبدوها توثيق قرارات ا�جلس ونتائج التصو�ت وتدو�ن أسماء األعضاء ا .٩

 وتوقيع هذه ا�حاضر من جميع األعضاء ا�حاضر�ن. –

 حفظ التقار�ر ال�ي ترفع إ�� مجلس اإلدارة والتقار�ر ال�ي �عدها ا�جلس. .١٠

التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة �ش�ل �امل وسريع ع�� ��خ من محاضر اجتماعات ا�جلس  .١١

 ائق املتعلقة بالشركة. واملعلومات و الوث

 التنسيق ب�ن أعضاء ا�جلس. .١٢

 التأكد من أن جميع محاضر االجتماعات املوقعة قد تم حفظها وتأمي��ا بالش�ل ال�حيح.  .١٣

 تنظيم �جل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية. .١٤

 ح�ام وا�حة للمرجعية. التأكد من أن جميع �جان ا�جلس قد تم �شكيلها بالش�ل ال�حيح وتزو�دها بأ .١٥

أو االفصاحات املطلو�ة من قبل ا�جهات الرقابية يتم االل��ام  / التأكد، حسب مقت�ىى ا�حال، من أن املعاي�� و  .١٦

 ��ا وأن ذلك، حسب املطلوب، قد تم بيانھ �� التقر�ر السنوي ألعضاء مجلس اإلدارة.

 ارهم ومسئوليا��م. تقديم أعضاء مجلس اإلدارة ا�جدد إ�� العمل و�عر�فهم بأدو  .١٧

 املساعدة �� وضع نظام حوكمة فّعال للشركة. .١٨

 بيان ال��ام الشركة بحوكمة الشركة عن طر�ق مراقبة االل��ام ��ذه السياسات وإبالغ مجلس اإلدارة با�خالفات.  .١٩

ضليل ت التأكد فيما يتعلق با�جرائم املنصوص عل��ا �� األنظمة من أن ا�جلس ع�� علم بمسئوليتھ لضمان عدم .٢٠

السوق عن طر�ق إصدار معلومات أو السماح بإصدار معلومات مضللة حول أدائھ املا�� أو الوضع التجاري أو 

عن طر�ق السهو عن بيان معلومات يتوجب عليھ عدم بيا��ا أو عن طر�ق االش��اك �� سياق قيامھ بمهامھ �� 

 ما يمكن أن ير�� إ�� تضليل السوق. 

 لس اإلدارة �� األمور النظامية املتعلقة بحوكمة الشركة. العمل كمستشار ألعضاء مج .٢١

مساعدة ا�جلس �� بداية �ل سنة مع وضع جدول زم�ي وتطو�ر عملية تلقي تقار�ر من ال�جان واملدقق�ن  .٢٢

 الداخلي�ن وا�خارجي�ن.

 املساهمون  

 ملتطلبات ا�جهات الواضعة ل العامةالتأكد من عقد االجتماع السنوي ل�جمعية  .١
ً
 لعقد وفقا

ً
ألنظمة ووفقا

 تأسيس الشركة والئحتھ التنفيذية. 

ا�حصول ع�� املوافقة الداخلية وا�خارجية ع�� جميع الوثائق لتعميمها ع�� املساهم�ن وإعداد وإصدار  .٢

 اإلشعارات املتعلقة باالجتماعات وتوزيع نماذج التوكيل. 
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يجاد املواد املتعلقة باطالع املساهم�ن ع�� إعداد أعضاء مجلس اإلدارة ألسئلة املساهم�ن ومساعد��م �� إ .٣

املعلومات الالزمة والتأكد من إجراء نماذج التوكيل بالش�ل ال�حيح ومن أن التصو�ت قد تم القيام بھ ع�� 

 الوجھ ال�حيح وتنسيق إدارة االجتماعات وضبط محاضر االجتماعات واالحتفاظ ��جال��ا. 

 العمل كنقطة اتصال للمساهم�ن.  .٤

 �جل باملساهم�ن وأعضاء مجلس اإلدارة واالحتفاظ بھ. إعداد  .٥

العادية السنو�ة وتقديم شرح لهذا  العامةإتاحة حق االطالع للمساهم�ن ع�� محضر اجتماعات ا�جمعية  .٦

 ا�حضر.

 الشركة 

 التقيد باالل��امات املستمرة املنصوص عل��ا �� القواعد الصادرة عن ا�جهات الواضعة لألنظمة أي التأكد من .١

 �شر وتوزيع التقر�ر وا�حسابات والتقار�ر األولية ضمن الف��ة ا�حددة �� القواعد. 

تنسيق �شر وتوزيع التقر�ر وا�حسابات السنو�ة والقوائم املالية األولية للشركة بالتشاور مع مسئو�� الشركة  .٢

 ومستشار��ا ا�خارجي�ن. 

ال�حيح ومن أن الشركة القابضة يتم تزو�دها  التأكد من وجود إجراءات إلدارة الشر�ات التا�عة بالش�ل .٣

 باملعلومات ال�حيحة واالحتفاظ ��جل لهي�ل ا�جموعة. 

 توثيق مستندات وشهادات وقرارات الشركة أو إجراءا��ا.  .٤

التأكد من إتباع الهيئات ا�حاكمة �� الشركة لقواعد الشركة وسياسا��ا وإجراءا��ا ومعاي��ها وإرشادا��ا املتبعة   .٥

. حالي
ً
 ا

 �� الشركة حسب مقت�ىى ا�حال.  .٦
ً
 اق��اح التعديالت �� القواعد والسياسات الداخلية املتبعة حاليا

 ملا  .٧
ً
املساعدة �� إقامة اتصال وا�ح ب�ن مختلف الهيئات ا�حاكمة �� الشركة وا�حفاظ ع�� هذا االتصال وفقا

 خرى. هو منصوص عليھ �� النظام األسا�ىي والالئحة التنفيذية واألنظمة األ 

 املساعدة �� التأكد من ال��ام الهيئات ا�حاكمة باملتطلبات النظامية املعمول ��ا.  .٨

مراجعة سياسات الشركة �ش�ل منتظم والبقاء ع�� اطالع ع�� أحدث التطورات �� مجال حوكمة الشر�ات  .٩

 العاملي.والتغ��ات �� اإلطار القانو�ي والنظامي وأفضل املمارسات �� هذا ا�جال ع�� املستوى 

 االحتفاظ بجميع مواد ووثائق و�جالت الشركة. .١٠

 التأكد من حفظ أختام الشركة واستعمالها بالش�ل ال�حيح. .١١

 االتصال بالهيئات ا�ح�ومية.  .١٢

 محاضر االجتماعات 

لدليل وفقا  ) بخالف �جنة املراجعة( وال�جان إعداد محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة أم�ن سر ا�جلس ع��  .١

  .ل�جانا وأدلة عملدارة جلس اإل عمل �

 

 

 �جان مجلس اإلدارة : ٣القسم 

 

 �جانالصالحية ا�جلس �� ت�و�ن  

، يجوز للمجلس  البنك املركزي السعوديالصادرة عن  من الئحة حوكمة الشر�ات ٨٩بمقت�ىى املادة  .١

مة ز ت�و�ن �جان خاصة لتوسيع إشرافھ �� جوانب معينة من �شاطات الشركة وتفو�ض الصالحيات الال 

 إل��ا. 
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 �ش�ل أن ، يجبالبنك املركزي السعوديالصادرة عن  من الئحة حوكمة الشر�ات ٩٠بمقت�ىى املادة  .٢

 ا�خاطر و�جنة إلدارة وامل�افآت لل��شيحات و�جنة للمراجعة و�جنة تنفيذية �جنة أد�ى بحد اإلدارة مجلس

  . لالستثمار و�جنة

ن �جان أخرى وتحديد صالحي��ا وأهدافها وا�جهات ال�ي يجوز للمجلس �� أي وقت بموجب قرار رس�ي ت�و� .٣

 .تتبع لها هذه ال�جان

 قواعد عامة ل�جان 

حام�� � املث�� ص�حةاملق �ما يحقبحسن نية و �جنة، لدليل عمل اوفقا �جان التصرف اليجب ع�� أعضاء  .١

واالل��ام ة لشركة وأ�حاب املص�حة واملساهم�ن، مع بذل العناية الواجبا�خاصة باوثائق التأم�ن 

 . لقوان�ن واللوائح املعمول ��ابا

يجب ع�� أعضاء ال�جان أداء دورهم تحقيقا ملص�حة الشركة و�منأى عن أي تأث�� خار�� ودون أي  .٢

 تضارب �� املصا�ح.

  

بخالف تقديمها إ�� ا�جمعية العامة ( ال يجوز ألعضاء ال�جنة تقديم أي بيانات للمساهم�ن أو ا�جمهور  .٣

 و�جب عدم استخدام أية معلومات خاصة بالشركة ملص�ح��م ا�خاصة. ) للمساهم�ن

 

 التنفيذية ال�جنة دليل عمل ١ـــ  ٣

 الغرض ١ - ١ - ٣

�جلس إدارة الشركة من ا�جلس لتسهيل األعمال أثناء الف��ات ما ب�ن اجتماعات مجلس  تم ت�و�ن ال�جنة التنفيذيةي

 للعمل باسم ا�جلس �� حدود ما �سمح بھ النظام. اإلدارة. إن ا�جلس هو الذي �ع�ن ال�جنة 

 

 أح�ام عامة ٢ - ١ - ٣

 ألنظمة اململكة العر�ية السعودية ال دليل عملتمت صياغة  
ً
 لودليل عم�جنة التنفيذية �جلس اإلدارة هذا وفقا

 .مجلس اإلدارة وغ��ها من الوثائق الداخلية للشركة

  : الدليلهذا  ��يجب  

 نة التنفيذية وأعضا��ا. صالحية ال�جتحديد  .١

 واجبات ومسئوليات أعضاء ال�جنة بما �� ذلك انتخاب ال�جنة وت�و���ا وعزل أعضاء ال�جنة. تحديد  .٢

 اإلجراءات املتعلقة باجتماعات ال�جنة. تحديد  .٣

 القواعد املتعلقة بأ�عاب أعضاء ال�جنة. بيان  .٤

 

 والت�و�ن والعزل  االنتخاب ٣ - ١ - ٣

أعضاء ال�جنة واستبدالهم حسب تقدير مجلس اإلدارة و�جب أن تت�ون ال�جنة ع�� األقل من يجب أن يتم �عي�ن  

أعضاء من ب�ن أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذين يمكن أن ي�ونوا من املدراء  ) ٥( إ�� خمسة  ) ٣( ثالثة 

 .جنةالتنفيذي�ن أو غ�� التنفيذي�ن. و�جب أن يتم اختيار رئيس ال�جنة من قبل أعضاء ال�

 ع��  ل�جنةتغيبون لثالث اجتماعات متتالية يجوز عزل أعضاء ال�جنة الذين ي 
ً
�� السنة من عضو�ة ال�جنة بناءا

توصية رئيس ال�جنة شرط املصادقة ع�� هذا القرار �� اجتماع مجلس اإلدارة التا��. و�جب أن تتطابق مدة ال�جنة 

 .مع مدة مجلس اإلدارة

ة تنفيذية �� أي وقت و�عي�ن عضو �جنة تنفيذية جديد قبل ان��اء مدة ال�جنة يجوز للمجلس عزل أي عضو �جن 

 التنفيذية بأغلبية ثالثة أر�اع أصوات جميع األعضاء �� مجلس اإلدارة. 
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 الصالحيات ٤ - ١ - ٣

 من  
ً
 ا�جلسإن ال�جنة التنفيذية مفوضة بالعمل باسم مجلس اإلدارة، �� حدود ما يم�ح بھ النظام، إذا �ان مطلو�ا

 أو عن 
ً
اتخاذ إجراء ولم يكن باإلم�ان تحقيق نصاب لعقد اجتماع للمجلس �� الوقت املناسب سواًء با�حضور �خصيا

، �� لالدليطر�ق مؤتمر بالصورة أو الصوت. و�جب أن ي�ون ل�جنة التنفيذية صالحيات ا�جلس ا�خّولة لھ بموجب هذا 

 .حدود ما يم�ح بھ النظام

ة التنفيذية ا�حق �� اتخاذ قرارات �� األمور التشغيلية األخرى باستثناء إصدار القرارات ال�ي تقع يجب أن ي�ون ل�جن 

 ليس ل�جنة 
ً
بموجب القانون والنظام األسا�ىي ضمن الصالحية ا�حصر�ة للهيئات ا�حاكمة األخرى للشركة. وتحديدا

 : التنفيذية الصالحيات للقيام بما ي��

 توزيعات األسهم. إعالن توزيعات األر�اح أو  .١

إصدار أسهم أو التفو�ض بإصدار أو بيع أو التعاقد ع�� بيع أسهم أو �عي�ن ا�حقوق أو االمتيازات املتعلقة ��ا والقيود  .٢

ع�� مجموعة أو فئة من األسهم أو املوافقة ع�� أي مما ذكر باستثناء أنھ يجوز للمجلس توجيھ ال�جنة تثبيت األح�ام 

أو التعاقد ع�� بيع عدد من األسهم ال�ي سيتم تخص��ا لعدد من املوظف�ن بموجب برنامج  ا�حددة إلصدار أو بيع

 م�افأة املوظف�ن. 

 رفع توصية للمساهم�ن باتخاذ أي إجراء يتطلب موافقة املساهم�ن.  .٣

 للشركة. عديل أو إلغاء النظام األسا�ىي � .٤

 م�ن. املوافقة ع�� خطة دمج أو تبادل أسهم ال تتطلب موافقة املساه .٥

إجراء �عديل أو �غي�� أو إلغاء أو اتخاذ إجراء ال يتفق مع أي من قرارات أو إجراءات مجلس اإلدارة، إذا �ان قرار أو  .٦

 إجراء مجلس اإلدارة ينص �� أح�امھ ع�� وجوب عدم �عديلھ أو �غي��ه أو إلغائھ بإجراء تتخذه ال�جنة. 

عودية السئة السوق املالية أو أي نظام من أنظمة اململكة العر�ية أو هي البنك املركزي السعودياتخاذ إجراء تتطلب  .٧

 أن يتخذه مجلس اإلدارة وليس أي �جنة من �جان ا�جلس.  يأو النظام األسا�ى

 ع�� ال�جنة التنفيذية من خالل رئيسها إبالغ ا�جلس بانتظام فيما يتعلق بأ�شطة ال�جنة.  

 

 الواجبات واملسئوليات

لتنفيذية التصرف بحسن نية واج��اد و�ما �ستحقھ األمور من عناية وع�� أفضل ما فيھ مص�حة ع�� أعضاء ال�جنة ا 

 .الشركة واملساهم�ن ف��ا

 : ل�جنة التنفيذية ا�حق �� اتخاذ القرارات فيما ي�� 

 وضع التوجهات اإلس��اتيجية للشركة وال�ي يجب تقديمها إ�� ا�جلس للموافقة عل��ا.  .١

 ع�� التوجھ االس��اتي�� للشركة ورفع توصية ��ذه ا�خطط إ�� ا�جلس  خطط العمل و وضع ا�خطط املالية  .٢
ً
بناءا

 للموافقة عل��ا. 

 املوافقة ع�� الوثائق الداخلية للشركة حول األمور ال�ي تقع ضمن اختصاص ال�جنة التنفيذية.  .٣

مثل هذه املعامالت واقعة حسب املوافقة ع�� أي معامالت �� األصول الثابتة وا�حصول ع�� القروض ما لم تكن  .٤

 دورة العمل العادية ضمن اختصاصات ا�جلس. 

ال�ي تتم �� سياق إعادة تنظيم الشركة وال�ي يجب إحال��ا إ�� مجلس األستحواذ رفع توصية �عمليات االندماج أو  .٥

  اإلدارة �ش�ل سري. 

 خاذ إجراء من قبل ال�جنة التنفيذية، القيامع�� ال�جنة التنفيذية أن تقوم، ع�� أساس سنوي، ول�ل سنة تم ف��ا ات .٦

 بمراجعة أدا��ا ورفع تقر�ر بذلك إ�� مجلس اإلدارة. 

 ملا هو مطلوب بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة.  .٧
ً
 ع�� أعضاء ال�جنة التنفيذية استيفاء متطلبات االستقاللية وفقا

  : �� حدود إم�انية توقع هذه األمور  .٨
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٢٥ 

بالتشاور مع أعضاء ال�جنة تحديد وت��ة اجتماعات ال�جنة وطول مدة  ع�� رئيس ال�جنة التنفيذية .أ

 . الدليلاالجتماعات بما يتفق مع متطلبات هذا 

ع�� رئيس ال�جنة التنفيذية، بالتشاور مع األعضاء ذوي العالقة �� ال�جنة واإلدارة وضع جدول أعمال  .ب

 ال�جنة.  

٩.  
ً
إلرشادات إعداد املوازنة التقدير�ة و�� املواعيد ا�حددة. و�جب  إعداد املوازنة التقدير�ة السنو�ة وتقديمها وفقا

 .ا�حصول ع�� موافقة مجلس اإلدارة ع�� تجاوز الت�اليف

 

 إجراء االجتماعات  ٦ - ١ - ٣

مرات �� �ل عام. و�جب  ) ٦( يجب أن تجتمع ال�جنة التنفيذية حسب االحتياج ولكن يجب أن تجتمع ع�� األقل ستة  

 ع�� مبادرة من أن توجھ الد
ً
عوة الجتماعات ال�جنة التنفيذية من قبل رئيس ال�جنة التنفيذية بمبادرة منھ وكذلك بناءا

 أعضاء ال�جنة التنفيذية أو مجلس اإلدارة. 

  آخر ل�جنة. أم�ن ل�جنة ما لم يتم �عي�ن كأم�ن العمل أم�ن سر ا�جلس ع��  

 لتنفيذ أعمال وأ�شطة ال�جنة.  يجب أن ت�ون االجتماعات الش�ل الرئي�ىي املستعمل 

ألداء وظائف ال�جنة وواجبا��ا بالش�ل ال�حيح و�� الوقت الالزمة يجوز عقد االجتماعات حسب الضرورة و�عدد املرات  

املناسب. ولكن يجب أن �عقد ال�جنة كحد أد�ى ستة اجتماعات ع�� األقل �� السنة. وإذا �ان سيتم عقد اجتماع �جلس 

أيام عمل ع�� األقل  ٥فيھ صالحيات ال�جنة محل بحث فعندئذ يجب عقد اجتماع ال�جنة التنفيذية قبل اإلدارة وت�ون 

  من هذا االجتماع �جلس اإلدارة ما لم يقبل مجلس اإلدارة خالف ذلك. 

  يجوز  
ً
يجوز عقد االجتماعات �� ش�ل مؤتمرات بالصوت  و عقد االجتماعات عندما ي�ون األعضاء حاضر�ن فعليا

 لصورة. وا

 �� أي اجتماع ل�جنة إذا حضره اثنان ع�� األقل من أعضاء ال�جنة. و�جب أن تتخذ ال�جنة قرارا��ا  
ً
�عت�� النصاب مكتمال

األصوات، يجوز ل�جنة أن تقرر إما تأجيل  ) ٣/ ٢( األصوات، وإذا لم يكن هناك أغلبية بنسبة ثل�ي  ) ٣/ ٢( بأغلبية ثل�ي 

 اإلدارة.  املوضوع أو عرضھ ع�� مجلس

 آخر �� ال�جنة التنفيذية.  
ً
 يجب عدم السماح بتحو�ل أصوات أعضاء ال�جنة التنفيذية إ�� �خص آخر ح�ى لو �ان عضوا

ال�جنة مسئولية تقديم إشعار مسبق إ�� جميع أعضاء ال�جنة عن االجتماع وجدول أعمال والتأكد أم�ن سر تقع ع�� عاتق  

أيام عمل ع��  ) ١٠( ملتعلقة بجميع البنود املدرجة ع�� جدول األعمال قبل عشرة من توفر جميع املعلومات الالزمة ا

 ومتفق عليھ ب�ن أعضاء ال�جنة أي بواسطة الهاتف أو 
ً
األقل من االجتماع. و�جب تقديم اإلشعار بأي ش�ل �عت�� مالئما

  الفاكس أو ال��يد العادي أو االليك��و�ي.

ور مع الرئيس التنفيذي وضع جدول أعمال اجتماعات ال�جنة التنفيذية وإرسال ع�� رئيس ال�جنة التنفيذية بالتشا 

اإلشعار واملواد املتعلقة باجتماعات ال�جنة وترؤس االجتماعات. وألعضاء ال�جنة التنفيذية ا�حق �� اق��اح بنود تضاف 

 إ�� جدول األعمال. 

وزيع بتأم�ن سر ال�جنة ل�جنة. ولكن يجوز أن يقوم يجب بيان نتائج عمل ال�جنة �� محاضر خطية يوقع عل��ا رئيس ا 

محضر اجتماع ع�� جميع أعضاء ال�جنة ا�حاضر�ن وتضاف مالحظا��م �� ا�حضر ال��ائي قبل توقيع رئيس ال�جنة ع�� 

  : هذا ا�حضر. و�تم تقديم ا�حضر املوقع إ�� ا�جلس. و�جب أن يتضمن ا�حضر ما ي��

 م�ان وزمان االجتماع.  .١

 ء األ�خاص ا�حاضر�ن �� االجتماع. أسما .٢

 جدول األعمال واملوضوعات املعروضة ع�� االجتماع.  .٣

 نتائج التصو�ت ع�� أساس �ل بند ع�� حدة.  .٤

 القرارات ال�ي اتخذ��ا ال�جنة التنفيذية.  .٥
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٢٦ 

 شرح ألسباب القرارات.  .٦

  .مالحق املستندات املقدمة أثناء االجتماع .٧

  تآامل�اف  ٧ - ١ - ٣

ألف لایر) ل�ل (خمســــــــون  ٥٠٬٠٠٠(خمســــــــة و ســــــــبعون ألف لایر) لرئيس ال�جنة و  ٧٥٬٠٠٠�ة قدرها م�افأة ســــــــنو 

  وذلك لایر) ٥٬٠٠٠عضــــــو من األعضــــــاء االخر�ن كما �عوض الشــــــركة االعضــــــاء عن بدل حضــــــورلإلجتماعات (
ً
 وفقا

مادها ومن ثم اعت�افآت �جنة ال��شـــيحات و امللســـياســـة امل�افآت املقررة بالشـــركة، و�تم املصـــادقة عل��ا من قبل 

  من قبل مجلس اإلدارة.

 . 

 

 �جنة املراجعةدليل عمل  ٢ - ٣

 تمهيد: ) : ١(  املادة

تنظم هذه الالئحة �شكيل �جنة املراجعة �� الشركة ومهمات وضوابط واجراءات عملها وقواعد اختيار اعضا��ا وكيفية  .١

 شغور أحد مقاعد ال�جنة.تر�حهم ومدة عضو���م وم�افآ��م وآلية �عي�ن أعضا��ا �ش�ل مؤقت �� حال 

تخضع هذه الالئحة ألح�ام نظام الشر�ات، ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية ، وأح�ام النظام األسا�ىي للشركة  .٢

ركزي البنك املوقواعد الت�جيل واالدراج، والئحة حوكمة الشر�ات املساهمة املدرجة �� السوق املالية السعودية و أنظمة 

 شد بأفضل املمارسات بما يتناسب مع طبيعة �شاط الشركة وعمليا��ا.و�س��  السعودي

يتع�ن ع�� اإلدارة التنفيذية بالشركة تزو�د أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غ�� التنفيذي�ن بوجھ خاص و�جان الشركة  .٣

ت �� مضللة و �� الوقبجميع املعلومات والبيانات والوثائق وال�جالت الالزمة ع�� أن ت�ون �املة و وا�حة و�حيحة وغ

 املناسب لتمكي��م من أداء واجبا��م ومهامهم. 

يجب ع�� أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء �جان ا�جلس وكبار التنفيذي�ن �� الشركة ممارسة صالحيا��م وتنفيذ واجبا��م  .٤

 بما تقتضيھ مص�حة الشركة.

املعلومات ا�جوهر�ة للمساهم�ن والدائن�ن وأ�حاب يجب ع�� الشركة إح��ام األنظمة واللوائح وإل��امها باإلفصاح عن  .٥

 املصا�ح.

 �عر�فات: ) : ٢(  املادة

�� قائمة املصـــــط�حات املســـــتخدمة �� لوائح هيئة الســـــوق املالية وقواعدها والئحة حوكمة الشـــــر�ات  تنطبق التعر�فات الواردة

حة � هذه الالئحة املعا�ي املو�ــع�� هذه الالئحة ما لم يق�ــىي ســياق النص �غ�� ذلك، و�قصــد باملصــط�حات والعبارات أدناه �

 لها: 

 الئحة عمل �جنة املراجعة �� الشركة الالئحة:

 شركة األه�� للت�افل. الشركة:

 مجلس إدارة الشركة.  مجلس اإلدارة:

 �جنة املراجعة �� الشركة.  ال�جنة:

 يومية ، واق��اح القرارات االســــــــــ��اتيجيةاأل�ــــــــــخاص املنوط ��م إدارة عمليات الشــــــــــركة ال كبار التنفيذي�ن أو اإلدارة التنفيذية :

 وتنفيذها ، �الرئيس التنفيذي ونوابھ واملدير املا�� واملدراء التنفيذي�ن .

 مراجع حسابات الشركة. مراجع ا�حسابات :

 املراجع الداخ�� للشركة. املراجع الداخ�� :

 والعمالء، واملوردين، وا�جتمع. �ل من لھ مص�حة مع الشركة ، �العامل�ن ، والدائن�ن ، أ�حاب املصا�ح :

 ا�جمعية العامة للشركة ( العادية أو غ�� العادية) ا�جمعية العامة:

النظام األســـا�ـــىي للشـــركة، ونظام الســـوق املالية ولوائحھ التنفيذية، ونظام الشـــر�ات ولوائحھ التنفيذية وأي �عليمات  النظام:

 ة أو من ا�جهات الرقابية أو اإلشرافية. أو قرارات ذات عالقة صادره من هيئة السوق املالي

 .البنك املركزي السعودي :ساما

   صادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.الئحة حوكمة شر�ات املساهمة املدرجة �� السوق ال الئحة حوكمة الشر�ات:
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 �شكيل �جنة املراجعة:  ) : ٣(  املادة

ن غ�� أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي�ن سواء من �ش�ل �جنة املراجعة بقرار من ا�جمعية العامة العادية للشركة م .١

املساهم�ن او من غ��هم، ع�� أن ي�ون من بي��م عضو مستقل ع�� األقل و يجب اال يقل عدد أعضاء ال�جنة عن ثالثة 

وال يز�د عن خمسة  وأن ي�ون من بي��م مختص بالشؤون املالية  وا�حاسبية، و�حدد �� القرار مدة عضو���م ع�� أن 

   ءية األعضابأن ت�ون غال و�جبتتجاوز مدة عضو�ة ا�جلس وفق قواعد وشروط العضو�ة املبينة �� هذه الالئحة ال 

 خارج مجلس اإلدارة.ن م

 الئحة عمل �جنة املراجعة ع�� أن �شـــــــمل هذه –بناًء ع�� إق��اح من مجلس اإلدارة  –تصـــــــدر ا�جمعية العامة للشـــــــركة  .٢

، وم�افآ��م�جنة ومهامها وقواعد إختيار أعضا��ا وكيفية تر�حهم ، ومدة عضو���م ، الالئحة ضوابط وإجراءات عمل ال

 �ش�ل مؤقت �� حال شغور أحد مقاعد ال�جنة. وآلية �عي�ن أعضا��ا 

 غرض ومرجعية �جنة املراجعة : ) : ٤(  املادة

وليات صــــاصــــات و املهام واملســــئتقوم �جنة املراجعة بمعاونة مجلس اإلدارة �� أداء واجباتھ والقيام بمســــئولياتھ املتعلقة باالخت

وفق مــــا جــــاء �� هــــذه الالئحــــة أو ال�ي تحــــال إل��ــــا من مجلس اإلدارة ، وت�ون مرجعيــــة �جنــــة املراجعــــة �جلس اإلدارة وت�ون 

مسؤولة أمام ا�جلس و�جب ع�� ال�جنة ، أن تبلغ مجلس اإلدارة بما تتوصل إليھ من نتائج أو ما تتخذه  من قرارات �شفافية 

حاضرها املتضمنة نتائج أعمالها وقرارا��ا وتوج��ا��ا وتوصيا��ا وأي تقار�ر صادرة ع��ا ا�� مجلس اإلدارة بصفة دور�ة وعرض م

وع�� مجلس اإلدارة أن يتـا�ع عمـل ال�جنـة بـإنتظـام للتحقق من ممـارســــــــــــ��ـا لألعمـال املو�لـة لهـا و �شــــــــــــمـل األعمـال األخرى ع�� 

 النحو التا��:

 .يد باملتطلبات التنظيمية ل��ام الشركة بالتقإ 

 .الشركة نزاهة البيانات املالية وعملية إعداد التقار�ر املالية وعمليات اإلفصاح �� 

 .جع ا�خار�� " )اعتماد الشركة ع�� شركة مراجعة مستقلة ( " املر إمؤهالت و  

 .جع�ن ا�خارجي�نا�� الشركة واملر  ةتقييم وتنسيق أداء وظيفة املراجعة الداخلي 

 .�� الشركة مة وفعالية نظام الرقابة الداخ���� تأكيد إ�� مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمالءتوف 

 .ل��ام الداخلي�ن بم�افحة غسيل األموالتو�� مسؤوليات التبليغ والرقابة واإل 

 كتواري.ا�خب�� اإل ل��ام الشركة بمق��حات وتوصيات إكتواري وضمان مراجعة تقار�ر ا�خب�� اإل 

 وط العضو�ة �� ال�جنة وأمانة سر ال�جنة ومد��ا: قواعد وشر  ) : ٥(  املادة

تص بالشــــــــؤون املالية وا�حاســــــــبية، يجب أن ال يقل عدد أعضــــــــاء ال�جنة عن ثالثة وال يز�د عن خمســــــــة و��ون بي��م مخ .١

وذلك بقرار يصـــدر من مجلس اإلدارة يو�ـــىي فيھ �عدد أعضـــاء ال�جنة و�ق��ح أســـماء املر�ـــح�ن لرئاســـة وعضـــو�ة ال�جنة 

 و�رفع ذلك ا�� ا�جمعية العامة العادية إلعتماده.

وذات صــــــــلة �� ا�حاســــــــبة  حديثة يجب أن يمتلك ما ال يقل عن عضــــــــو�ن، بمن ف��م رئيس �جنة املراجعة، معرفة وخ��ة .٢

 واإلدارة املالية واإلفصاح املا��. 

ن ا�خارجي�ن �جعاالشركة واملر  �� فيذي�نيجب أن يمتلك أعضاء �جنة املراجعة مهارات �� التفاعل مع كبار املسؤول�ن التن .٣

 واألطراف األخرى ذات العالقة.

أن ي�ون أعضــــاء ال�جنة من غ�� أعضــــاء مجلس اإلدارة التنفيذي�ن ســــواء من املســــاهم�ن أو من غ��هم  ع�� أن ي�ون من  .٤

 �� ال�جنة أيبي��م عضو مستقل ع�� األقل و�فضل أن ي�ونوا جميعهم أعضاء مستقلي�ن  وال يجوز أن ي�ون عضو 
ً
من  ا

 أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي�ن أو من كبار التنفيذي�ن �� الشركة أو �� الشر�ات ال�ي �سيطر عل��ا الشركة.

 �� �جنة املراجعة من �عمل أو �ان �عمل خالل الســـــنت�ن املاضـــــيت�ن �� اإلدارة التنفيذية أو املالية  .٥
ً
اليجوز أن ي�ون عضـــــوا

 بات الشركة .للشركة أو لدى مراجع حسا

يجب أن يضـــــــمن مجلس اإلدارة أن أعضـــــــاء �جنة املراجعة مؤهل�ن للوفاء بمســـــــؤوليا��م.و�جب  أن يمتلك عضـــــــوان ع��  .٦

 األقل من أعضاء ال�جنة بمن ف��ما رئيس ال�جنة،خ��ات حديثة وذات صلة �� مجال ا�حاسبة و اإلدارة املالية. 

نت�ي بإن��اء أعمال دورة ا�جلس مع األخذ �� اإلعتبار حاالت إلدارة وتت�ون مدة عضــــــــــــو�ة ال�جنة من بداية دورة مجلس ا .٧

 إن��اء عضو�ة أحد من األعضاء خالل املدة وفق ماجاء �� هذه الالئحة.

 �� ال�جنة. .٨
ً
 أو عضوا

ً
 اليجوز أن ي�ون رئيس مجلس اإلدارة رئيسا

 التأم�ن.قطاع  أن ي�ون عضوا �� �جنة مراجعة أي شركة �� اليجوز  .٩
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 الوقت. � ذاتمساهمة مدرجة � أن �عمل �� �جنة املراجعة ملا يز�د عن أر�ع شر�ات وز اليج .١٠

 أن ي�ون لھ أي مص�حة مباشرة أو غ�� مباشرة �� أعمال الشركة والعقود امل��مة من قبلها. اليجوز  .١١

 أن �شارك �� أي أعمال قد تنافس الشركة أو العمل �� �شاطات تؤد��ا الشركة. اليجوز  .١٢

 ن عن إدارة الشركة.�اإلدارة، سنو�ا ع�� األقل، إذا ما �ان أعضاء �جنة املراجعة مستقلييحدد مجلس  .١٣

 : �جنة املراجعة أم�ن سر  .١٤

 تقوم �جنة املراجعة بتعي�ن أم�ن سر ل�جنة املراجعة من موظفي الشركة.  

  :قتصار ع��ل�ي �شمل ولكن دون االيتو�� أم�ن سر �جنة املراجعة املهام اإلدار�ة ل�جنة املراجعة، وا 

 التنسيق مع أعضاء �جنة املراجعة ل��تيب اجتماعا��ا.   .١

 إعداد جداول أعمال االجتماعات.  .٢

 إرسال الدعوات إ�� املراجع�ن ا�خارجي�ن وإ�� موظفي الشركة الذي يطلب حضورهم �� االجتماعات.  .٣

 إعداد وختم محاضر االجتماعات إ�� جانب رئيس ال�جنة.  .٤

 ر االجتماعات.التأكد من توقيع محاض .٥

 حماية وحفظ محاضر االجتماعات �� �جل خاص محدد ل�جنة املراجعة.  .٦

 ال يجوز ألم�ن سر �جنة املراجعة العمل كأم�ن سر ألي �جان أخرى �جلس اإلدارة.  

 ان��اء العضو�ة �� �جنة املراجعة و�عي�ن البديل :  ) : ٦(  املادة

 تنت�ي العضو�ة �� �جنة املراجعة �� ا�حاالت التالية:

 ان��اء مدة ال�جنة وفق ما جاء �� هذه الالئحة. .١

�� إو�رفع طلب اإلســـــتقالة ب وموافقة مجلس اإلدارة عل��ا، طلب العضـــــو االســـــتقالة من عضـــــو�ة ال�جنة مع بيان األســـــبا .٢

 أعضاء ال�جنة اآلخر�ن.ا�جلس والبت ف��ا �عد مشاورة  رئيس ا�جلس لعرضها ع��

بيان أســــــباب ذلك ، أو إذا شــــــاورة أعضــــــاء ال�جنة اآلخر�ن مع و�ة ال�جنة �عد مإعفاء مجلس اإلدارة ألي عضــــــو من عضــــــ .٣

 مسؤوليات العضو وفق ما جاء �� هذه الالئحة.عد وشروط العضو�ة أو واجبات أو �ان ذلك �سبب االخالل بقوا

 آخر عند ان��اء عضــــــو�ة أي من أعضــــــاء ال�جنة ألي ســــــبب فلمجلس اإلدار  .٤
ً
 للعضــــــو اة �عي�ن عضــــــوا

ً
مل��ية عضــــــو�تھ بديال

 العامة �� أول اجتماع الحق لها.ويعرض هذا التعي�ن ع�� ا�جمعية ليكمل املدة املتبقية لسلفھ، 

 مهام ومسؤوليات �جنة املراجعة: ) : ٧(  املادة

تختص �جنة املراجعة بمراقبة  أعمال الشــــــــركة والتحقق من ســــــــالمة ونزاهة التقار�ر والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية 

 .�شمل مهام ال�جنة بصفة خاصة املب�ن أدناه، ا�� جانب أي مهام ومسئوليات أخرى يو�لها لها مجلس اإلدارةف��ا ، و 

 

 التقار�ر املالية: ١-٧ 

 والتوصــــــية �� شــــــأ��ادراســــــة القوائم املالية األولية والســــــنو�ة للشــــــركة قبل عرضــــــها ع�� مجلس اإلدارة وابداء رأ��ا   .١

 عدال��ا وشفافي��ا. و  لضمان نزاه��ا

املالية للشــــــــركة عادلة ن تقر�ر مجلس اإلدارة والقوائم بناًء ع�� طلب مجلس اإلدارة فيما اذا �ا –ابداء الرأي الف�ي  .٢

وذج واملســتثمر�ن تقييم املركز املا�� للشــركة وادا��ا ونماملعلومات ال�ي تتيح للمســاهم�ن ومتوازنة ومفهومة وتتضــمن 

 .عملها واس��اتيجي��ا

 دراسة أي مسائل مهمة أو غ�� مألوفة تتضم��ا التقار�ر املالية . .٣

اإلل��ام �� الشـــــــركة أو مراجع كة أو من يتو�� مهامھ أو مســـــــؤول البحث بدقة �� أي مســـــــائل يث��ها املدير املا�� للشـــــــر  .٤

 ا�حسابات.

 .التحقق من التقديرات ا�حاسبية �� املسائل ا�جوهر�ة الواردة �� التقار�ر املالية .٥

 شأ��ا.رأي والتوصية �جلس اإلدارة �� دراسة السياسات ا�حاسبية املتبعة �� الشركة وابداء ال .٦

 املراجعة الداخلية : ٢-٧

 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإدارة ا�خاطر�� الشركة. .١

 ف��ا. ة ت الت�حيحية للم�حوظات الوارددراسة تقار�ر املراجعة الداخلية ومتا�عة تنفيذ اإلجراءا .٢
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 أو إدارة املراجعة الداخلية �� الشركة للتحقق من توافر املواردالرقابة واإلشراف ع�� أداء وأ�شطة املراجع الداخ��  .٣

م يوإذا لم يكن للشــــــــــــركــة مراجع داخ�� ، فع�� ال�جنــة تقــداألعمــال و املهــام املنوطــة ��ــا،  الالزمــة وفعــالي��ــا �� اداء

 حاجة ا�� �عيينھ.ا�توصي��ا ا�� ا�جلس �شأن مدى 

 واق��اح م�افآتھ.ة الداخلية أو املراجع الداخ�� التوصية �جلس اإلدارة بتعي�ن مدير وحدة أو ادارة  املراجع .٤

 تجتمع ال�جنة بصفة دور�ة مع املراجع الداخ�� مرت�ن ع�� األقل �� السنة. .٥

 مراجع ا�حسابات : ٣-٧

�عــد التحقق من وتحــديــد أ�عــا��م وتقييم أدا��م، عزلهم التوصــــــــــــيــة �جلس اإلدارة ب��شــــــــــــيح مراج�� ا�حســـــــــــــابــات و  .١

 استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

 ر عتبامع األخذ �� اال ، تھ ومدى فاعلية أعمال املراجعة التحقق من اســتقالل مراجع ا�حســابات وموضــوعيتھ و عدال .٢

 القواعد و املعاي�� ذات الصلة.

 فنية أو الشـــــــركة وأعمالھ والتحقق ممراجعة خطة مراجع حســـــــابات   .٣
ً
إدار�ة تخرج عن نطاق ن عدم تقديمھ أعماال

 اعمال املراجعة وإبداء مرئيا��ا حيال ذلك.

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. .٤

 دراسة تقر�ر مراجع ا�حسابات ومالحظاتھ ع�� القوائم املالية ومتا�عة ما أتخذ �شأ��ا. .٥

 ور�ة مع مراجع حسابات الشركة مرت�ن ع�� األقل �� السنة.تجتمع ال�جنة بصفة د .٦

 ضمان االل��ام : ٤-٧

 �شأ��ا.تخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة مراجعة نتائج تقار�ر ا�جهات الرقابية والتحقق من ا .١

 التحقق من ال��ام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. .٢

مرئيــا��ــا حيــال ذلــك إ�� مع األطراف ذوي العالقــة وتقــديم تجر��ــا الشــــــــــــركــة  أنمالت املق��ح مراجعــة العقود والتعــا .٣

 مجلس اإلدارة.

توصـــــــيا��ا باالجراءات ال�ي يتع�ن بداء إشـــــــأ��ا ا�� مجلس اإلدارة و جراء �إرفع ما تراه من مســـــــائل ترى ضـــــــرورة اتخاذ  .٤

 اتخاذها.

 �ا وصالحي��ا �� تنفيذ عملها دون أي عوائق.اإلشراف ع�� دائرة اإلل��ام للتأكد من إستقاللي� .٥

 إجراء مراجعة مع مسؤول اإلل��ام �خطة اإلل��ام ومراقب��ا ومراقبة تطبيقها.  .٦

 مراجعة تقار�ر دائرة اإلل��ام وتقديم التوصيات إ�� مجلس اإلدارة.  .٧

 تقييم كفاءة وفعالية وموضوعية دائرة اإلل��ام. .٨

، �عي�ن أو عزل رئيس دائرة اإلل��ام أو مســؤول  البنك املركزي الســعودين �عد ا�حصــول ع�� عدم مما�عة خطية م .٩

 اإلل��ام. 

 من �ون تلــك املبــالغ تحــديــد التعو�ض، بمــا �� ذلــك الرواتــب والعالوات والــدفعــات األخرى لــدائرة اإلل��ام والتــأكــد .١٠

 تتوافق وسياسات مجلس اإلدارة.

 ا�خب�� األكتواري :   ٥-٧

 األكتواري وتقديم التوصيات إ�� مجلس اإلدارة. مراجعة تقار�ر ا�خب��  .١

ركزي البنك املقتضــــــيھ ي ضــــــمان ال��ام الشــــــركة باملق��حات والتوصــــــيات املقدمة من قبل ا�خب�� األكتواري حســــــبما  .٢

 .السعودي

صــــــات صــــــالتنســــــيق مع املراجع�ن ا�خارجي�ن ملناقشــــــة تقار�ر ا�خب�� اإلكتواري املتعلقة بالبيانات املالية ومالءمة ا�خ .٣

 الفنية واإلحتياطيات املقررة من قبل اإلكتواري.

 إجراء تقييم مع املراجع ا�خار�� للرقابة الداخلية وتقدير ألصول الشركة ومالء��ا. .٤
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 الشؤون التنظيمية :   ٦-٧

وا�جهــات التنظيميــة  األخرى، بمــا �� ذلــك التقــار�ر  البنــك املركزي الســــــــــــعوديمراجعــة التقــار�ر الصـــــــــــــادرة من قبــل  .١

 ، وتقديم التوصيات إ�� مجلس اإلدارة.ية مطلو�ةملتعلقة بأي مخالفات تنظيمية أو إجراءات تصو�با

املتا�عة مع الشركة فيما يتعلق بالتقار�ر التنظيمية وأي إجراءات تصو�بية متخذة، وتقديم    التوصيات إ�� مجلس  .٢

 اإلدارة. 

 حدوث �عارض ب�ن �جنة املراجعة ومجلس اإلدارة: ) : ٨(  املادة

�عارض ب�ن توصيات �جنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة أو إذا رفض ا�جلس األخذ بتوصية ال�جنة �شأن �عي�ن إذا حدث 

مراجع حسابات الشركة وعزلھ وتحديد أ�عابھ وتقييم ادائھ أو �عي�ن املراجع الداخ�� فيجب تضم�ن تقر�ر مجلس اإلدارة توصية 

 ال�جنة وم��را��ا وأسباب عدم أخذه ��ا.

 يب تقديم امل�حوظات:ترت ) : ٩(  املادة

ع�� �جنة املراجعة وضع الية تتيح للعامل�ن �� الشركة تقديم م�حوظا��م �شأن أي تجاوز �� التقار�ر املالية أو غ��ها �سر�ة، 

وع�� ال�جنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم ا�خطأ أو التجاوز وعمل اجراءات متا�عة 

 مناسبة.

 بالغ عن املمارسات ا�خالفة:اإل  ) : ١٠(  املادة

ع�� �جنة املراجعة اق��اح ما يلزم من سياسات أو اجراءات يتبعها أ�حاب املصا�ح �� تقديم ش�اواهم أو اإلبالغ عن املمارسات 

 ا�خالفة ، مع مراعاة ماي��:

ة يصدر عن اإلدارة التنفيذيبما قد لشركة ) ، مجلس اإلدارة تيس�� ابالغ أ�حاب املصا�ح ( بمن ف��م العاملون �� ا .١

املرعية أو تث�� الر�بة �� القوائم املالية أو أنظمة الرقابة الف األنظمة واللوائح والقواعد من تصرفات أو ممارسات تخ

 تلك التصرفات أو املمارسات �� مواجه��م أو لم تكن ، واجراء التحقيق الالزم �شأ��ا.الداخلية أو غ��ها ، سواء �انت 

املراجعة أو غ��ها من ال�جان ال املباشر �عضو مستقل �� �جنة �حفاظ ع�� سر�ة اجراءات البالغ بتيس�� االتصا .٢

 ا�ختصة.

 ت�ليف �خص مختص بتلقي ش�اوى أو بالغات أ�حاب املصا�ح والتعامل معها. .٣

 تخصيص هاتف أو بر�د الك��و�ي لتلقي الش�اوى. .٤

 توف�� ا�حماية الالزمة أل�حاب املصا�ح. .٥

 التقر�ر السنوي ل�جنة املراجعة: ) : ١١(  املادة

� املنصوص عل��ا �يل أدا��ا الختصاصا��ا ومهامها �شتمل ع�� تفاص ع�� �جنة املراجعة إعداد تقر�رسنوي  .١

�� مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية ع�� أن يتضمن توصيا��ا ورأ��ا  نظام الشر�ات ولوائحھ التنفيذية ،

 �� الشركة. واملالية وإدارة ا�خاطر 

 �افية من تقر�ر  .٢
ً
 الرئيس وأن ينشر �� املوقع�جنة املراجعة �� مركز الشركة  يجب أن يودع مجلس اإلدارة ��خا

عند �شر الدعوة إل�عقاد ا�جمعية العامة لتمك�ن �ل قع اإللك��و�ي للشر�ات املدرجة اإللك��و�ي للشركة واملو 

 �ت�� التقر�ر أثناء ا�عقاد ا�جمعية العامة.��خة منھ و ن يرغب من املساهم�ن ا�حصول ع�� م

 صالحيات �جنة املراجعة : ) : ١٢(  املادة

باإلضافة ا�� أي صالحيات تمنحها هذه الالئحة ل�جنة أو أي صالحيات وتفو�ض باتخاذ قرارات يمنحها لها مجلس اإلدارة فإنھ 

 يحق ل�جنة املراجعة �� سبيل القيام بواجبا��ا وأداء مهامها ومسئوليا��ا ما ي��: 

 االطالع ع�� �جالت الشركة ووثائقها.  .١

 طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.  .٢

دعت التنفيذية م�ى ما استاإلدارة أو املدير املا�� أو أي عضو من طلب اإلجتماع مع العضو املنتدب و الرئيس التفيذي  .٣

 لإلجتماع م�ى ما أستلزم األمر.عوة ا�جلس لب من رئيس ا�جلس دول�جنة الط ،ا�حاجة
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�عرضت الشركة  أو عملها ال�عقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة الطلب من مجلس اإلدارة دعوة ا�جمعية العامة للشركة ل .٤

 خسائر جسيمة.  أو ألضرار 

�ن �ن أو مختصمن إستشار��جنة أو إدارة الشركة أو غ��هم �شكيل �جنة متخصصة أو أك�� أو فر�ق عمل من أعضاء ال .٥

 نةوترفع ال�ج ،ء عملها أو وفق ما تقرره ال�جنةن��اإما تقرره ال�جنة وتنت�ي مد��ا ب ألداء مهمة أو مهام محددة وفق

 . دليل عمل �جنة املراجعة) من ١٣مع مراعاة ماجاء �� املادة ( ،مجلس اإلدارة لالعتماد إ��ية بم�افأ��م التوص

 االستعانة واملشورة : ) : ١٣(  املادة

راجعة �� سبيل القيام بمهما��ا ومسؤوليا��ا االستعانة وطلب املشورة بمن تراه من داخل الشركة أو من خارجها ع�� ل�جنة امل

 النحو التا��: 

 يجب ع�� الشركة توف�� جميع ا�خدمات اإلدار�ة الالزمة ل�جنة للقيام بمهما��ا ومسئوليا��ا.  .١

أو أي من موظفي الشركة، اإلدارة او اإلدارة التنفيذية  عضاء مجلسيجوز ل�جنة املراجعة االستعانة بأي عضو من أ .٢

 كما يجوز لها ت�ليف او االستعانة بخ��اء ومختص�ناملرتبطة باتفاقيات مع الشركة، أو بأي من امل�اتب االستشار�ة 

بدراسات او او الن�ح او القيام متخصصة لغرض ا�حصول ع�� املشورة او املساعدة او  افراد او جهات استشار�ة

 لهذه تدقيق او فحص �جالت �� أي أمر تحتاج اليھ مما هو 
ً
 الالئحة و�� حدود صالحيا��ايدخل �� نطاق عملها وفقا

ا�خب�� أو اإلستشاري وعالقتھ بالشركة أو اإلدارة حضر اجتماع ال�جنة مع بيان اسم ، ع�� أن يضمن ذلك �� م

 التنفيذية.

 ألح�ام ع�� ال�جنة ان تؤكد وتحرص مع من  .٣
ً
دليل عمل �جنة املراجعة  من  )١٣/٢( املادةيتم االستعانة بھ وفقا

إذاعة او استخدام ذلك �� غ�� والبيانات ا�خاصة بالشركة وعدم  ضرورة االل��ام با�حافظة ع�� سر�ة املعلومات

 األغراض ا�حددة لها. 

 اجتماعات وضوابط عمل �جنة املراجعة : ) : ١٤(  املادة

 للضوابط التالية: �عقد ال�جنة اجتماعا��ا وف
ً
 قا

الســــــــــــنة املالية خالل �عقد ال�جنة اجتماعا��ا بصــــــــــــفة دور�ة و�لما دعت ا�حاجة ع�� اال تقل عن أر�عة اجتماعات  .١

 الواحدة. 

و عضـــــا��ا، أأ�ن ســـــر ال�جنة بالتنســـــيق مع رئيس ال�جنة و مأ�عقد ال�جنة اجتماعا��ا بدعوة من رئيســـــها أو من خالل  .٢

م�ى مجلس االدارة طلب عقد اجتماع ل�جنة  أو ��ا، و�جوز لرئيس مجلس اإلدارة من أعضــــــابناًء ع�� طلب عضــــــو�ن 

ال�جنة �لما دعت  املراجع الداخ�� طلب االجتماع مع أو ما دعت ا�حاجة ، كما يجوز ملراجع حســـــــــــــابات الشــــــــــــركة 

 ر .االم�ى ما استلزم لب اجتماع ل�جنة ماملدير املا�� ط أو وللعضو املنتدب و الرئيس التنفيذي ،ا�حاجة لذلك 

اة والســــــــــنو�ة، ومراعلنشــــــــــر القوائم املالية األولية  ترا�� ال�جنة عقد اجتماعا��ا بما يتناســــــــــب مع املواعيد النظامية .٣

وقرارا��ا وتقار�رها ا�� ا�جلس للبت ف��ا �� مكن ليتســــــ�ى لها تقديم توصــــــيا��ا مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة ما أ

 للنظام.ند وجود أمور ت املناسب وخاصة عالوق
ً
 جوهر�ة تل��م الشركة اإلفصاح ع��ا وفقا

االجتماع ا�حدد ع�� أن ي�ون وز لھ تفو�ض أحد أعضا��ا ل��أس �� حالة �عذر حضور رئيس ال�جنة ألي اجتماع يج .٤

 بالتســـــــليم او بالفاكس أو 
ً
اء اآلخر�ن ضـــــــغيابھ الطارئ و�عذر التفو�ض يختار األعبال��يد اإللك��و�ي، و�� حالة  خطيا

 لألجتماع ا�حدد.
ً
 من بي��م رئيسا

 غلبية أعضا��ا. أ�ش��ط ل�حة اجتماعات ال�جنة حضور  .٥

حضـــــــور اجتماعا��ا إال إذا ة عدا أم�ن ســـــــر ال�جنة وأعضـــــــا��ا اليحق ألي عضـــــــو �� مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذي .٦

 طلبت ال�جنة اإلستماع اليھ أو ا�حصول ع�� مشورتھ .

 الهاتف املسموع أو املرئيالتقنية ا�حديثة (سواء بواسطة  وم ال�جنة �عقد اجتماعا��ا عن طر�ق وسائليجوز أن تق .٧

يثبت حضــوره ألي من اجتماعات ال�جنة باملشــاركة  أنعضــاء)، كما يجوز للعضــو ل��ا األ أو أي وســيلة أخرى يتفق ع

عضـــــــاء االخر�ن، و�نطبق الضـــــــرورة بموافقة األ وســـــــيلة أخرى مقبولة وذلك عند املرئية أو أي  أو فية املســـــــموعة الهات

نصــــــــاب عقد ن ناحية صــــــــالة مأهذه االجتماعات و�ــــــــحة مشــــــــاركة أي عضــــــــو ما ينطبق ع�� ا�حضــــــــور ع�� �ــــــــحة 

 االجتماعات والتصو�ت واعتماد محاضرها أو قرارا��ا.
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ي يرجح ا�جانب الذ األصـــواتبية أصـــوات ا�حاضـــر�ن وعند �ســـاوي تصـــدر قرارات ال�جنة وتوصـــيا��ا وتوج��ا��ا بأغل .٨

رة قعن التصو�ت ع�� قرارا��ا أو توصيا��ا مع مراعاة الفواليجوز لعضو ال�جنة االمتناع  صوت معھ رئيس اإلجتماع

 الالئحة.) من هذه ١٦) من املادة (٥(

�ق عرضها ر وتقار�رها بالتمر�ر عن طقرارا��ا وتوصيا��ا وتوج��ا��ا يجوز أن تقوم ال�جنة �� ا�حاالت العاجلة بإصدار  .٩

 �� اول اجتماع الحق وتضمي��ا �� محضر ذلك االجتماع.ضاء متفرق�ن، ع�� ان يتم عرضها ع�� �افة األع

 قرارا��ا وتوصيا��ا.اجتماعات ال�جنة و التصو�ت ع�� ال يجوز لعضو ال�جنة أن ينيب غ��ه �� حضور  .١٠

 .مل �جنة املراجعةدليل ع) من ١٥توثق اجتماعات ال�جنة بناًء ع�� ما جاء �� املادة ( .١١

 توثيق اجتماعات ال�جنة : ) : ١٥(  املادة

عقد االجتماع وأســماء و وســيلة أار�خ االجتماع وم�انھ �عد ام�ن ســر ال�جنة مســودة محضــر ل�ل اجتماع يدون فيھ ت .١

 و قرارات.أو توج��ات أتوصيات ليھ من إص مناقشة ما تم التوصل ا�حاضر�ن والغائب�ن وم�خ

 مالحظات عل��ا.عضاء ال�جنة لالطالع وابداء أي جتماع ا�� رئيس وأم�ن السر مسودة محضر �ل اأيرسل  .٢

 �� محاضـــر يدو��ا أم�ن الســـر مع بيان أي تحفظات إن وجدت توثق مداوالت ال�جنة ومناقشـــا��ا وقرارا��ا وتوصـــيا��ا .٣

 األعضاء ا�حاضر�ن وأم�ن السر.ر�ن وتوقع هذه ا�حاضر من جميع ألي من األعضاء وا�حاض

 ة.عند ا�حاجليھ إ�سهل الرجوع ووثائق ومراسالت �ل اجتماع وتحفظ �� ملف خاص تنظم محاضر  .٤

مجلس اإلدارة واملراجع  ألعضــــــــاء إال أو ا�حصــــــــول ع�� ��ــــــــخ م��ا ت�ون محاضــــــــر ال�جنة ســــــــر�ة اليجوز االطالع عل��ا  .٥

 ال�جنة ع�� ذلك. لك ي�ون بناًء ع�� طلب وموافقة الداخ�� وفيما عدا ذ

 ضو �جنة املراجعة :واجبات ومسؤوليات ع ) : ١٦(  املادة

 ألح�ام هذه الالئحة االل��ام بما ي��: 
ً
 يتع�ن ع�� �ل عضو �� �جنة املراجعة �� سبيل القيام بمهامھ �� ال�جنة وفقا

يطرأ ما �ســتوجب غيابھ او ة �� اعمالها، وع�� العضــو الذي االنتظام �� حضــور اجتماعات ال�جنة واملشــاركة الفعال .١

 السر بذلك. و ام�ن ان يخطر رئيس ال�جنة أ عدم مشاركتھ �� أي اجتماع

وقف عليھ من معلومات او ذ�ع ا�� املســـاهم�ن او الغ�� ما ا�حافظة ع�� اســـرار الشـــركة وال يجوز لعضـــو ال�جنة ان ي .٢

 عن مســـــائلتھ عن ســـــبب عضـــــو�تھ �� ال�جنة واال وجب بيانات او اســـــرار الشـــــركة �
ً
ع�� مجلس اإلدارة اعفاءه فضـــــال

 ذلك.تب ع�� ضرر قد ي��  التعو�ض عن أي

 وتقديمها ع�� مصـــــ�حتھلشـــــركة واملســـــاهم�ن تمام بمصـــــا�ح ااإلل��ام بمبادئ الصـــــدق واألمانة والوالء والعناية واإله .٣

 ال�خصية. 

 ما العضــــــو�ة �� هذه الالئحة أو إذا ن يف�ــــــح ل�جنة إذا لم تتوافق عضــــــو�تھ مع شــــــروط وضــــــوابط أ .٤
ً
طرأ مســــــتقبال

 ضوابط. يتعارض مع تلك الشروط وال

مام ال�جنة او عن أي اعمال ااشــرة لھ �� املوضــوعات املعروضــة أن يف�ــح ل�جنة عن أي مصــ�حة مباشــرة او غ�� مب .٥

 مباشرة  واثبات ذلك �� محضر االجتماع، وال يجوز لھولھ ف��ا مص�حة مباشرة أو غ��  تتم �حساب الشركة وعقود

 �� هذا الشأن.أي قرار او توصيھ  االش��اك ��

�جمعيات العامة للشـــركة لإلجابة ع�� أســـئلة املســـاهم�ن �� رئيس ال�جنة أو من ينيبھ من أعضـــا��ا حضـــور ايجب ع .٦

 يخصها. فيما

واجبات ومسئوليات وفق النظام ينطبق ع�� عضو مجلس اإلدارة من �� جميع األحوال ينطبق ع�� عضو ال�جنة ما  .٧

 ولوائح الشركة الداخلية.

 �افآت:امل ) : ١٧(  املادة

(خمســــــة و ســــــبعون ألف لایر) ل�ل عضــــــو من  ٧٥٬٠٠٠لایر لرئيس ال�جنة و  (�ســــــعون ألف لایر) ٩٠٬٠٠٠درها م�افأة ســــــنو�ة ق

 لســـــياســـــة امل�افآت املقررة بالشـــــركة، و�تم املصـــــادقة  وذلكاألعضـــــاء االخر�ن 
ً
عل��ا من قبل �جنة ال��شـــــيحات وامل�افآت وفقا

 ومن ثم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
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  اإلفصاحات :  ) : ١٨(  املادة

  وأي افصاحات أخرى وفق النظام فإنھ: دليل عمل �جنة املراجعة)  من ١١�� جانب ما جاء �� املادة  (إ

 ل�جنة وصفة العضو�ة ل�ل عضو وأيماء رئيس وأعضاء اتف�ح الشركة �� التقر�ر السنوي �جلس اإلدارة عن أس .١

 ة.السنة املاليد اجتماعا��ا و�جل ا�حضور خالل �غي�� طرأ ع�� ذلك  و عد

 ا�� ما تقاضــــاه أعضــــاء ال�جنة من م�افآت و�دالت خاللتف�ــــح الشــــركة �� التقر�ر الســــنوي �جلس اإلدارة عن اجم .٢

 السنة املالية. 

 ء ال�جنة وصــفة العضــو�ة خالل خمســةأســماء رئيس وأعضــاتزود الشــركة اإلدارة ا�ختصــة �� هيئة الســوق املالية ب .٣

 
ً
 خمسة أيام من تار�خ حدوث التغي��ات .تطرأ ع�� ذلك خالل  أي �غي��ات أيام من تار�خ �عيي��م وأيضا

 ب�ن توصــــــــيات ال�جنة وقرارات ا�جلستف�ــــــــح الشــــــــركة �� التقر�ر الســــــــنوي �جلس اإلدارة عن أي �عارض إن وجد  .٤

 .دليل عمل �جنة املراجعة) من ٨وأسباب عدم األخذ بالتوصيات وفق ما جاء �� املادة (

 وقت آلخر.تطل��ا هيئة السوق املالية من  أخرى ذات عالقة بال�جنة قدتف�ح الشركة عن أي معلومات  .٥

 مراجعة الئحة عمل ال�جنة: ) : ١٩(  املادة

 أو عند الضرور 
ً
 ة ��دف التحس�ن والتطو�ر املستمر تقوم �جنة املراجعة بمراجعة الئحة عمل ال�جنة مرة ع�� األقل سنو�ا

�عليمات ذات العالقة ورفع التوصيات واإلق��احات �شأ��ا ا�� واإلل��ام بمواكبة أي �غي��ات أو �عديالت �� النظام أو أي 

 مجلس اإلدارة.

 ح�ام عامةأ ) : ٢٠(  املادة

ا��  الرجوعوفيما لم يرد �شأنھ نص يتم فيھ ألح�ام النظام ولوائحة التنفيذية  بديل دليل عمل �جنة املراجعةعد �ال .١

فإن أح�ام النظام �سود وتبقى الفقرات ن النظام ��ي مادة ف��ا و ا او أي فقرة أو أالنظام وعند وجود أي �عارض بي��

 واملواد األخرى قيد التطبيق.

وملواكبة أي �عديالت قد تطرأ ع�� ��دف التطو�ر والتحس�ن املستمر �جلس اإلدارة مراجعة هذه الالئحة عند الضرورة  .٢

 ية.النظام، للوصول ا�� أفضل املمارسات املهن

 ف��ا. ال�جنة تنفيذ ما جاء وع�� رئيس وأعضاء  دليل عمل �جنة املراجعة�شرف مجلس اإلدارة ع�� تنفيذ  .٣

ا�جمعية العامة توصية من مجلس اإلدارة واعتماد اال بقرار اق��اح أو  دليل عمل �جنة املراجعةال يجوز التعديل ع��  .٤

 للشركة. 

 لها ع�� موقعها ااو م�خ دليل عمل �جنة املراجعةللشركة �شر  .٥
ً
 أخرى. اللك��و�ي او من خالل أي وسيلة صا

عدم  الشركة �� حالشركة بالتنسيق املسبق مع إدارة �� م�اتب ال دليل عمل �جنة املراجعةيحق ألي مساهم االطالع ع��  .٦

 �شرها ع�� املوقع اإللك��و�ي للشركة.

 من اح�ام.  املراجعة دليل عمل �جنةحق تفس�� او إيضاح ما جاء �� �جلس اإلدارة  .٧

 

  ال��شيحاتو امل�افآت �جنة دليل عمل  ٣ - ٣

 تمهيد:  ) : ١(  املادة

تنظم هذه الالئحة �شكيل �جنة امل�افآت وال��شيحات �� الشركة و ضوابط و إجراءات عمل ال�جنة ، ومهامها  .١

��  ل��شيحاتالشركة بدمج �جن�ي امل�افآت و ا دة عضو���م ، وم�افآ��م وقد قامتوقواعد اختيار أعضا��ا ، وم

 ) من الئحة حوكمة الشر�ات.٥٠) من املادة (٧�جنة واحدة بمس�ى �جنة امل�افات وال��شيحات وفق الفقرة (

تخضع هذه الالئحة الح�ام نظام الشر�ات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية وأح�ام النظام األسا�ىي  .٢

�� السوق املالية السعودية املساهمة املدرجة  ر�اتللشركة ، وقواعد الت�جيل واإلدراج والئحة حوكمة الش

بما يتناسب مع طبيعة �شاط و �س��شد بأفضل املمارسات  البنك املركزي السعوديوالئحة حوكمة الشركة و 

 وعمليا��ا. الشركة

جان بوجھ خاص و� يتع�ن ع�� اإلدارة التنفيذية بالشـــركة تزو�د أعضـــاء مجلس اإلدارة واألعضـــاء غ�� التنفيذي�ن .٣

ن ت�ون �املة ووا�ــــحة و�ــــحيحة وغ�� أ ق وال�ــــجالت الالزمة ، ع��الشــــركة بجميع املعلومات والبيانات والوثائ

 واجبا��م ومهامهم.  الوقت املناسب لتمكي��م من أداء مضللة و��
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٣٤ 

ذ ييجب ع�� أعضــاء مجلس اإلدارة وأعضــاء �جان ا�جلس وكبار التنفيذي�ن �� الشــركة ممارســة صــالحيا��م وتنف .٤

 واجبا��م بما تقتضيھ مص�حة الشركة.

 للمســــــاهم�ن والدائن�ن  باإلفصــــــاح عن املعلومات ا�جوهر�ة يجب ع�� الشــــــركة اح��ام األنظمة واللوائح وال��امها .٥

 وأ�حاب املصا�ح.

 �عر�فات:  ) : ٢(  املادة

حوكمة  اعدها والئحةتنطبق التعر�فات الواردة �� النظام وقائمة املصــــط�حات املســــتخدمة �� لوائح هيئة الســــوق املالية وقو 

ع�� هذه الالئحة ما لم يق�ــىي ســياق النص �غ�� ذلك، و�قصــد باملصــط�حات والعبارات  البنك املركزي الســعوديالشــر�ات و 

 أدناه �� هذه الالئحة املعا�ي املو�حة لها: 

 الئحة عمل �جنة امل�افآت وال��شيحات �� الشركة. الالئحة:

 شركة األه�� للت�افل.  الشركة:

 مجلس إدارة الشركة.  س اإلدارة أو ا�جلس:مجل

 �جنة امل�افآت وال��شيحات �� الشركة. ال�جنة:

األ�ـــــخاص املنوط ��م إدارة عمليات الشـــــركة اليومية ، واق��اح القرارات االســـــ��اتيجية  كبار التنفيذي�ن أو اإلدارة التنفيذية :

 دراء التنفيذي�ن.وتنفيذها ، �الرئيس التنفيذي ونوابھ واملدير املا�� وامل

املبالغ والبدالت واألر�اح وما �� حكمها ، وامل�افآت الدور�ة أو السنو�ة املرتبطة باألداء ، وا�خطط التحف��ية قص��ة  امل�افآت:

أو طو�لة األجل ، وأي مزايا عينية أخرى ، باســـــــتثناء النفقات واملصـــــــار�ف الفعلية املعقولة ال�ي تتحملها الشـــــــركة عن عضـــــــو 

اإلدارة لغرض تأديتھ عملھ ، (و�شـــــــــــمل امل�افآت الثابتة الرواتب والبدالت واملزايا العينية ، و�شـــــــــــمل امل�افآت املتغ��ة مجلس 

 امل�افآت الدور�ة واألر�اح وا�خطط التحف��ية قص��ة األجل وطو�لة األجل واألسهم املمنوحة).

 .ا�جمعية العامة للشركة (عادية أو غ�� عادية)ا�جمعية العامة: 

النظام األسا�ىي للشركة، ونظام السوق املالية ولوائحھ التنفيذية، ونظام الشر�ات ولوائحھ التنفيذية وأي �عليمات  النظام:

 أو قرارات ذات عالقة صادره من هيئة السوق املالية أو من أي جهات رقابية أو إشرافيھ. 

 .البنك املركزي السعودي :ساما

 كمة شر�ات املساهمة املدرجة �� السوق الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.الئحة حو  الئحة حوكمة الشر�ات:

 امل�افآت وال��شيحات: �شكيل �جنة  ) : ٣(  املادة

التنفيذي�ن ، ع�� أن ي�ون  ةإلدارة من غ�� أعضاء مجلس اإلدار �ش�ل �جنة امل�افآت وال��شيحات بقرار من مجلس ا .١

ال�جنة عن ثالثة وال يز�د عن خمســـــــــة ، و�حدد ��  ضـــــــــاءمن بي��م عضـــــــــو مســـــــــتقل ع�� األقل، ع�� أال يقل عدد أع

 مدة عضو�ة ا�جلس وفق قواعد وشروط العضو�ة املبينة �� هذه الالئحة. القرار مدة عضو���م ع�� أن ال تتجاوز 

امل�افآت وال��شيحات ع��   الئحة عمل �جنة –بناًء ع�� اق��اح من مجلس اإلدارة  –تصدر ا�جمعية العامة للشركة  .٢

، اختيار أعضــــــــــــا��ا ، ومدة عضــــــــــــو���موقواعد  �شــــــــــــمل هذه الالئحة ضــــــــــــوابط وإجراءات عمل ال�جنة ، ومهامها أن 

 وم�افآ��م.

 غرض ومرجعية �جنة امل�افآت وال��شيحات: ) : ٤(  املادة

تقوم �جنة امل�افآت وال��شـــــيحات بمعاونة مجلس اإلدارة �� أداء واجباتھ والقيام بمســـــئولياتھ املتعلقة باالختصـــــاصـــــات واملهام 

، وت�ون مرجعية �جنة امل�افآت وال��شــــــــــــيحات ال�ي تحال إل��ا من مجلس اإلدارةواملســــــــــــئوليات وفق ما جاء �� هذه الالئحة أو 

، و�جب ع�� ال�جنة أن تبلغ مجلس اإلدارة بما تتوصــل إليھ من نتائج أو تتخذه من إلدارة وت�ون مســئولة أمام ا�جلس�جلس ا

�� مجلس ��ا اتضـــــمنة نتائج اعمالها وقرارا��ا وتوصـــــيا��ا وتوج��ا��ا وأي تقار�ر صـــــادرة عقرارات �شـــــفافية وعرض محاضـــــرها امل

 ، وع�� مجلس اإلدارة أن يتا�ع عمل ال�جنة بانتظام للتحقق من ممارسا��ا األعمال املو�لة لها. اإلدارة بصفة دور�ة

 �ا : : قواعد وشروط العضو�ة �� ال�جنة وأمانة سر ال�جنة ومد�  )٥املادة ( 

يجب اال يقل عدد أعضاء ال�جنة عن ثالثة وال يز�د عن خمسة أعضاء وذلك بقرار من مجلس اإلدارة وأن يحدد ��  .١

 القرار عدد أعضاء ال�جنة ويس�ي رئيسها وأعضا��ا.
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٣٥ 

 ،أعضـــاء   مجلس اإلدارة املســـتقل�ن ترا�� الشـــركة عند �شـــكيل �جنة امل�افآت وال��شـــيحات أن ي�ون أعضـــاؤها من .٢

 اًء �انوا من املســـاهم�ن أو غ��هم،أعضـــاء ا�جلس ســـو غ�� تنفيذي�ن أو بأ�ـــخاص من غ��  و�جوز االســـتعانة بأعضـــاء

 �� ال�جنة  وال 
ً
أي من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي�ن أو من كبار التنفيذي�ن �� الشركة او �� يجوز أن ي�ون عضوا

 الشر�ات  ال�ي �سيطر عل��ا الشركة.

 ئيس ال�جنة من األعضاء املستقل�ن �� مجلس االدارة. يجب أن ي�ون ر  .٣

 ف��ا. .٤
ً
 ل�جنة و�جوز لھ أن ي�ون عضوا

ً
 ال يجوز أن ي�ون رئيس مجلس اإلدارة رئيسا

 تلــك، مع األخــذ �� ت�ون مــدة عضــــــــــــو�ــة ال�جنــة من بــدايــة دورة مجلس اإلدارة وتنت�ي بــان��ــاء اعمــال دورة ا�جلس .٥

 من األعضاء خالل املدة وذلك وفق ما  جاء �� هذه الالئحة.االعتبار حاالت ان��اء عضو�ة أي 

م�ن ســـــــــر ا�جلس او من فر�ق إدارة  الشـــــــــركة أو من غ��هم أو أتقوم ال�جنة بتعي�ن ام�ن ســـــــــر لها من ب�ن أعضـــــــــا��ا  .٦

وذلـــك ملتـــا�عـــة شــــــــــــؤون ال�جنـــة من التنســــــــــــيق واإلعـــداد الجتمـــاعـــات واعمـــال  ال�جنـــة، وتوثيق اجتمـــاعـــا��ـــا واعـــداد 

 رها ومتا�عة قرارا��ا وتوصيا��ا وتوج��ا��ا وما يرتبط بأعمال ال�جنة وت�ون مدة �عيينھ مرتبطة بمدة ال�جنة.محاض

 ) : ان��اء العضو�ة �� �جنة امل�افآت وال��شيحات و�عي�ن البديل: ٦املادة ( 

 تنت�ي العضو�ة �� �جنة امل�افآت وال��شيحات �� ا�حاالت التالية:

 . امل�افآت وال��شيحات  وفق ما جاء �� الئحة عمل �جنة�اء مدة ال�جنة ان� .١

وترفع طلب االســـتقالة  طلب العضـــو االســـتقالة من عضـــو�ة ال�جنة مع بيان األســـباب وموافقة مجلس اإلدارة عل��ا، .٢

 ا�� رئيس ا�جلس لعرضها ع�� ا�جلس والبت ف��ا و�عد مشاورة  أعضاء ال�جنة اآلخر�ن. 

، أو �سبب ال�جنة اآلخر�ن  مع بيان األسبابعضو من عضو�ة ال�جنة �عد مشاورة أعضاء اعفاء مجلس اإلدارة ألي  .٣

امل�افآت  يات  العضــــــــــــو وفق ما جاء �� الئحة عمل �جنةاالخالل بقواعد وشــــــــــــروط العضــــــــــــو�ة أو واجبات ومســــــــــــئول

 .وال��شيحات

 آعند ان��اء عضـــــــــــو�ة أي من أعضـــــــــــاء ال�جنة ألي ســـــــــــبب فلمجلس اإلدارة �عي�ن ع .٤
ً
  للعضـــــــــــو املن��يةضـــــــــــوا

ً
 خر بديال

 عضو�تھ ليكمل املدة املتبقية لسلفھ. 

 ) : اختصاصات �جنة امل�افآت وال��شيحات ومهامها ومسئوليا��ا:٧املادة ( 

تختص �جنة امل�افآت وال��شــــــيحات باملهام املرتبطة بم�افآت أعضــــــاء ا�جلس وال�جان املنبثقة منھ وم�افآت اإلدارة التنفيذية 

ها ت أخرى يو�لها ل�� جانب أي مهام ومســــــــــــئولياإلعضــــــــــــو�ة ا�جلس واإلدارة التنفيذية ع�� النحو املب�ن أدناه ،  وال��شــــــــــــيحات

 :مجلس اإلدارة

 
ً
 : فيما يخص امل�افآت �� الشركة أوال

 العتمـادهـا من ا�جمعيـة  .١
ً
العـامـة اعـداد ســــــــــــيـاســـــــــــــة وا�ــــــــــــحـة للم�ـافـآت ورفعهـا ا�� مجلس اإلدارة للنظر ف��ـا تمهيـدا

 للشركة ، ع�� أن �شمل هذه السياسة:

 م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة.  .٢

 م�افآت ال�جان املنبثقة من مجلس اإلدارة. .٣

ع�� أن يرا�� �� تلك السياسة اتباع معاي�� مرتبطة باألداء واالفصاح ع��ا ، والتحقق من  م�افآت اإلدارة التنفيذية. .٤

 تنفيذها.

 ، و�يان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.وحة وسياسة امل�افآت املعمول ��امنتوضيح العالقة ب�ن امل�افآت امل .٥

 املراجعة الدور�ة لسياسة امل�افآت ، وتقييم مدى فعالي��ا �� تحقيق األهداف املتوخاة م��ا. .٦

 للسياسة املعتمدة من ا�جمعية بما ي��:  .٧
ً
 التوصية �جلس اإلدارة وفقا

 م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة .٨

 فآت ال�جان املنبثقة عن مجلس اإلدارة.م�ا .٩

 م�افآت كبار التنفيذي�ن. .١٠

 : 
ً
 فيما يخص ال��شيحات لعضو�ة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةثانيا

 ت�ون اختصاصات ال�جنة فيما يخص ال��شيحات ما ي�� :

 اق��اح سياسات ومعاي�� وا�حة للعضو�ة �� مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. .١
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 للســــياســــات واملعاي�� املعتمدة�جلس اإلدارة ب��شــــيح أعضــــاء فيھ وإعادة ترشــــيحهم وف التوصــــية .٢
ً
دم ، مع مراعاة عقا

 ترشيح أي �خص سبقت إدانتھ بجر�مة مخلة باألمانة.

 ، وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.رةإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلو�ة لعضو�ة مجلس اإلدا .٣

 � العضو تخصيصھ ألعمال مجلس اإلدارة.تحديد الوقت الذي يتع�ن ع� .٤

املراجعة الســــــــــــنو�ة لالحتياجات الالزمة من املهارات أو ا�خ��ات املناســــــــــــبة لعضــــــــــــو�ة مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة  .٥

 التنفيذية.

 مراجعة هي�ل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ، وتقديم التوصيات �� شأن التغي��ات ال�ي  يمكن إجراؤها. .٦

�شـــ�ل ســـنوي من اســـتقالل األعضـــاء املســـتقل�ن ، وعدم وجود أي �عارض مصـــا�ح إذا  �ان العضـــو �شـــغل التحقق  .٧

 عضو�ة مجلس إدارة شركة أخرى.

 ذي�ن.، وكبار التنفيضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذي�ن، واألعضاء غ�� التنفيذي�ن، واألعضاء  املستقل�نو  .٨

 ضاء مجلس اإلدارة أو كبار  التنفيذي�ن.وضع اإلجراءات ا�خاصة �� حال شغور مركز أحد أع .٩

 مص�حة الشركة. ، واق��اح ا�حلول ملعا�ج��ا بما يتفق معنب الضعف والقوة �� مجلس اإلدارةتحديد جوا .١٠

 ) : سياسة امل�افآت :٨املادة (

الســــــوق املالية يجب ع�� ال�جنة مراعاة ما ي�� عند إعداد ســــــياســــــة امل�افآت وذلك دون اخالل بأح�ام نظام الشــــــر�ات ونظام 

 ولوائحهما التنفيذية:

 ا��جامها مع اس��اتيجية الشركة وأهدافها.   .١

م امل�افآت �غرض حث أعضــــــــــــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ع�� إنجاح الشــــــــــــركة  وتنمي��ا ع�� املدى  .٢ أن تقدَّ

 . الطو�ل ، كأن تر�ط ا�جزء املتغ�� من امل�افآت باألداء ع�� املدى الطو�ل

د امل�افآت بناًء ع�� مســتوى الوظيفة ، وامل .٣ هام واملســؤوليات املنوطة �شــاغلها، واملؤهالت العلمية، وا�خ��ات أن تحدَّ

 ، ومستوى األداء.العملية، واملهارات

 ا��جامها مع حجم وطبيعة ودرجة ا�خاطر لدى الشركة. .٤

مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غ�� م��ر  ،لشر�ات األخرى �� تحديد امل�افآتاألخذ �� االعتبار ممارسات ا .٥

 للم�افآت والتعو�ضات.

 ، مع عدم املبالغة ف��ا.ملهنية وا�حافظة عل��ا وتحف��هاأن �س��دف استقطاب الكفاءات ا .٦

 أن تحدد ال�جنة امل�افآت عند التعيينات ا�جديدة. .٧

بناًء ع�� معلومات غ��  دقيقة قدمها عضــــــــــــو �� حاالت إيقاف صــــــــــــرف امل�افأة أو اســــــــــــ��دادها إذا تب�ن أ��ا تقررت  .٨

 مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ؛ وذلك ملنع استغالل الوضع   الوظيفي ل�حصول ع�� م�افآت غ�� مستحقة.

 اش����ا  .٩
ً
 أم أسهما

ً
 جديدا

ً
تنظيم منح أسهم �� الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء أ�انت إصدارا

 .الشركة

 ) : م�افآت العامل�ن �� الشركة:٩املادة (

فإنھ تقوم ال�جنة باق��اح أنواع امل�افآت ال�ي تمنح امل�افآت وال��شـــــيحات  الئحة عمل �جنة) من ٨مع مراعاة مع ورد �� املادة (

ع الضـــــــوابط ال يتعارض مللعامل�ن �� الشـــــــركة ، مثل امل�افآت الثابتة وامل�افآت املرتبطة باألداء وامل�افآت �� شـــــــ�ل أســـــــهم بما 

 لنظام الشر�ات ا�خاص �شر�ات املساهمة املدرجة. 
ً
 واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 ) : إجراءات ال��شيح لعضو�ة مجلس اإلدارة:١٠املادة (

ع�� �جنة امل�افآت وال��شـــيحات عند ترشـــيح أعضـــاء مجلس اإلدارة مراعاة ما ورد ��   الئحة حوكمة الشـــر�ات من  

 روط وأح�ام ، وما تقرره هيئة السوق املالية من متطلبات من ح�ن آلخر.ش

طرح أســــماؤهم ع��  ا�جمعية العامة عدد  
ُ
�ســــ�� الشــــركة ما أمكن أن يفوق عدد املر�ــــح�ن �جلس اإلدارة الذين ت

 املقاعد املتوافرة بحيث ي�ون لدى ا�جمعية العامة فرصة االختيار من ب�ن املر�ح�ن.
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 : �شر إعالن ال��شيح : )١١املادة (

ع�� الشركة �شر إعالن ال���ح �� املوقع اإللك��و�ي للشركة واملوقع اإللك��و�ي للسوق و�� أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة ؛ 

 مدة شهر ع�� األقل 
ً
ذلك لدعوة األ�خاص الراغب�ن �� ال���ح لعضو�ة مجلس اإلدارة ، ع�� أن يظل باب ال���ح مفتوحا

 الن الدعوة لفتح باب ال��شيحمن تار�خ إع

 ): حق املساهم�ن �� ال��شيح:١٢املادة (

 ألح�ام نظام الشـــر�ات ولوائحھ التنفيذية 
ً
يحق ل�ل مســـاهم �� الشـــركة �� ترشـــيح نفســـھ أو غ��ه لعضـــو�ة مجلس اإلدارة وفقا

 مع عدم اإلخالل بما ورد �� الئحة حوكمة الشر�ات.

 �ن وتحديد م�افآ��م:) : �عي�ن كبار التنفيذي١٣املادة (

تقوم ال�جنة بدراسة ترشيح و�عي�ن كبار التنفيذي�ن وتحديد م�افآ��م والتعديالت الالحقة عل��ا بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية 

 والنظام والسياسات املعتمدة.امل�افآت وال��شيحات   إلدارة ، وذلك وفق ما جاء �� الئحة عمل �جنةوالتوصية �جلس ا

 ) : تقييم أداء ا�جلس واإلدارة التنفيذية:١٤املادة (

اآلليات لتقييم أداء ا�جلس وأعضــــــــــــائھ و�جانھ واإلدارة  –بناء ع�� طلب مجلس اإلدارة  –تق��ح �جنة امل�افآت وال��شــــــــــــيحات 

 وذلك من خالل مؤشـــــــرات قياس أداء مناســـــــبة ترتبط بمدى تحقيق أهداف الشـــــــركة واســـــــ��اتيجيا��ا وج
ً
دة و التنفيذية ســـــــنو�ا

إدارة ا�خاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغ��ها ، ع�� أن تحدد جوانب القوة والضــــــــــــعف واق��اح معا�ج��ا بما يتفق مع 

مص�حة الشركة ، و�جب أن ت�ون إجراءات تقييم األداء مكتو�ة ووا�حة وأن يف�ح ع��ا ألعضاء مجلس اإلدارة واأل�خاص 

 املعني�ن بالتقييم.

 ال��شيح لعضو�ة مجالس إدارات الشر�ات ال�ي �ستثمر ف��ا الشركة:) : ١٥املادة (

تق��ح ال�جنة الســــياســــات واإلجراءات ا�خاصــــة ب��شــــيح و�عي�ن ممث�� الشــــركة �� عضــــو�ة مجالس إدارات الشــــر�ات  .١

 ال�ي �ستثمر ف��ا الشركة. 

ات ات  التا�عة والزميلة والشر�تقوم ال�جنة بدارسة ترشيح و�عي�ن ممث�� الشركة �� عضو�ة مجالس إدارات الشر� .٢

دارة ، وذلك إل األخرى ال�ي �سـتثمر ف��ا الشـركة وذلك بالتنسـيق مع اإلدارة  التنفيذية والتوصـية باملر�ـح�ن �جلس ا

 والنظام  والسياسات املعتمدة.امل�افآت وال��شيحات   وفق ما جاء �� الئحة عمل �جنة

 شيحات: ): صالحيات �جنة امل�افآت وال�� ١٦املادة (

باإلضــــــــــافة ا�� أي صــــــــــالحيات تمنحها هذه الالئحة ل�جنة او أي صــــــــــالحيات أو تفو�ض باتخاذ قرارات يمنحها لها مجلس اإلدارة 

 فإنھ يحق ل�جنة �� سبيل القيام بواجبا��ا واختصاصا��ا ومهامها ما ي��:

 االطالع ع�� ال�جالت والوثائق ال�ي تخص أعمالها.  .١

 إيضاح او بيان من أعضاء مجلس اإلدارة او اإلدارة التنفيذية.  طلب أي .٢

عضــــــــــــو من اإلدارة التنفيذية طلب االجتماع مع رئيس ا�جلس أو العضــــــــــــو املنتدب واملدير العام أو املدير املا�� أو أي  .٣

 مر. ما استدعت ا�حاجة ، ول�جنة الطلب من رئيس ا�جلس دعوة ا�جلس لالجتماع م�ى ما استلزم األ  م�ى

من اســــــتشــــــار��ن أو   �شــــــكيل �جنة متخصــــــصــــــة أو أك�� أو فر�ق عمل من أعضــــــاء ال�جنة أو إدارة الشــــــركة أو غ��هم .٤

، وترفع ال�جنة التوصـــــــــــية ء عملها أو وفق  ما تقرره ال�جنةمختصـــــــــــ�ن ألداء مهمة أو مهام محددة وتنت�ي مد��ا بان��ا

 .امل�افآت وال��شيحات  من الئحة عمل �جنة )١٧جاء �� املادة ( بم�افأ��م ا�� مجلس اإلدارة لالعتماد ، مع مراعاة ما

 ): االستعانة واملشورة :١٧املادة (

ل�جنة امل�افآت وال��شــيحات �� ســبيل القيام بمهامها ومســئوليا��ا االســتعانة وطلب املشــورة بمن تراه من داخل الشــركة أو من 

 خارجها ع�� النحو التا��: 

 يجب ع�� الشركة توف�� جميع ا�خدمات اإلدار�ة الالزمة ل�جنة للقيام بمهما��ا ومسئوليا��ا. .١

يجوز ل�جنة امل�افآت وال��شــــيحات االســــتعانة بأي عضــــو من أعضــــاء مجلس اإلدارة او   اإلدارة التنفيذية أو أي من  .٢

 ات مع الشركة، كما يجوز لها ت�ليف او االستعانةموظفي الشركة، أو بأي من امل�اتب االستشار�ة املرتبطة  باتفاقي

 أو الن�ــح  أو املســاعدة  أو متخصــصــة لغرض ا�حصــول ع�� املشــورة  أو جهات اســتشــار�ة  أو بخ��اء ومختصــ�ن افراد 

  فحص �جالت �� أي أمر تحتاج اليھ مما هو يدخل �� نطاق عملها أو تدقيق  أو القيام  بدراسات 
ً
الئحة عمل لوفقا
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ك �� ع�� أن  ُيضمن ذل ،لالعتماد مجلس اإلدارة إ��وترفع ال�جنة التوصية بم�افآ��م  ،آت وال��شيحاتامل�اف  �جنة

 محضر اجتماع ال�جنة مع بيان اسم ا�خب�� أو االستشاري وعالقتھ بالشركة أو اإلدارة التنفيذية.

 ألح�ام الفقرة ( .٣
ً
  الئحة عمل �جنة) من ١٧(ملادة ا) ٢ع�� ال�جنة ان تؤكد وتحرص مع من يتم االســــــــــــتعانة بھ وفقا

 أو  ضـــرورة االل��ام با�حافظة ع�� ســـر�ة املعلومات والبيانات ا�خاصـــة بالشـــركة وعدم إذاعة  امل�افآت وال��شـــيحات

 استخدام ذلك �� غ�� األغراض ا�حددة لها.

 ): اجتماعات ال�جنة وتوصيا��ا وقرارا��ا:١٨املادة (

 للض
ً
 وابط التالية: �عقد ال�جنة اجتماعا��ا وفقا

 السنة املالية الواحدة.  �عقد ال�جنة اجتماعا��ا بصفة دور�ة و�لما دعت ا�حاجة ع�� اال تقل عن اجتماع�ن خالل .١

ال�جنة واعضا��ا، أو  �عقد ال�جنة اجتماعا��ا بدعوة من رئيسها أو من خالل ام�ن سر ال�جنة بالتنسيق مع رئيس .٢

و�ن من أعضا��ا، و�جوز لرئيس مجلس اإلدارة او مجلس االدارة طلب عقد اجتماع ل�جنة م�ى بناًء ع�� طلب عض

ما دعت ا�حاجة ، كما يجوز ملراجع  حسابات الشركة او املراجع الداخ�� طلب االجتماع مع ال�جنة �لما دعت 

�ة طلب اجتماع ل�جنة  م�ى ما استلزم ا�حاجة ،  وللعضواملنتدب واملدير العام او املدير املا�� أو مدير الشئون اإلدار 

 االمر.

ترا�� ال�جنـــة عنـــد تحـــديـــد مواعيـــد اجتمـــاعـــا��ـــا مواعيـــد اجتمـــاعـــات مجلس اإلدارة مـــا أمكن  ليتســــــــــــ�ى لهـــا تقـــديم  .٣

توصــــــــــــيا��ا ونتائج أعمالها وقرارا��ا وتقار�رها ا�� ا�جلس للبت ف��ا ��  الوقت املناســــــــــــب وخاصــــــــــــة عند وجود أمور 

 للنظام.جوهر�ة تل��م ال
ً
 شركة اإلفصاح ع��ا وفقا

�� حالة �عذر حضــــــــــــور رئيس ال�جنة ألي اجتماع لھ تفو�ض أحد أعضــــــــــــا��ا ل��أس االجتماع ا�حدد ع�� أن ي�ون  .٤

 بالتســــــليم او بالفاكس أو بال��يد اإللك��و�ي، و�� حالة غيابھ الطارئ و�عذر التفو�ض يختار األعضــــــاء اآلخر�ن 
ً
خطيا

 لالجت
ً
 ماع ا�حدد.من بي��م رئيسا

 �ش��ط ل�حة اجتماعات ال�جنة حضور اغلبية أعضا��ا.  .٥

اجتماعا��ا إال إذا طلبت   ال يحق ألي عضــــــــــــو �� مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أم�ن ســــــــــــر ال�جنة حضــــــــــــور  .٦

 ال�جنة االستماع اليھ أو ا�حصول ع�� مشورتھ أو دعوتھ  �حضوراالجتماع أو جزء منھ. 

يجوز أن تقوم ال�جنة �عقد اجتماعا��ا عن طر�ق وسائل التقنية ا�حديثة (سواء بواسطة الهاتف املسموع أو املرئي  .٧

أو أي وسيلة أخرى يتفق عل��ا االعضاء)، كما يجوز للعضو  ان يثبت حضوره ألي من اجتماعات ال�جنة باملشاركة 

لة وذلك عند الضــــرورة بموافقة األعضــــاء االخر�ن، و�نطبق الهاتفية املســــموعة او املرئية أو أي  وســــيلة أخرى مقبو 

ع�� �ــــــحة  هذه االجتماعات و�ــــــحة مشــــــاركة أي عضــــــو ما ينطبق ع�� ا�حضــــــور اصــــــالة من ناحية  نصــــــاب عقد 

 االجتماعات والتصو�ت واعتماد محاضرها أو قرارا��ا.

د �ســاوي األصــوات يرجح ا�جانب الذي تصــدر قرارات ال�جنة وتوصــيا��ا وتوج��ا��ا بأغلبية أصــوات ا�حاضــر�ن، وعن .٨

صــــــــــوت معھ رئيس االجتماع، وال يجوز لعضــــــــــو ال�جنة االمتناع عن التصــــــــــو�ت ع�� قرارا��ا او توصــــــــــيا��ا مع مراعاة 

 . امل�افآت وال��شيحات  ) من الئحة عمل �جنة١٥املادة (

ضها ا��ا وتقار�رها بالتمر�ر عن طر�ق عر يجوز أن تقوم ال�جنة �� ا�حاالت العاجلة بإصدار قرارا��ا وتوصيا��ا وتوج�� .٩

 ، ع�� ان  ع�� �افة األعضــاء متفرق�ن بال��يد اإللك��و�ي أو
ً
أي وســيلة مناســبة أخرى يمكن ف��ا توثيق القرار مكتو�ا

 اجتماع الحق وتضمي��ا �� محضر ذلك االجتماع. يتم عرضها �� اول 

أو التصــــو�ت ع�� قرارا��ا  هم �� حضــــور اجتماعات ال�جنةال يجوز لعضــــو ال�جنة أن ينيب غ��ه من األعضــــاء أو غ��  .١٠

 وتوصيا��ا.

 ) من هذه الالئحة.١٩توثق اجتماعات ال�جنة بناًء ع�� ما جاء �� املادة ( .١١

 ) : توثيق اجتماعات ال�جنة:١٩املادة (

جتماع وأســماء وســيلة عقد اال  أو ســر ال�جنة مســودة محضــر ل�ل اجتماع يدون فيھ تار�خ االجتماع وم�انھ  أم�ن�عد  .١

 من  توصيات أو توج��ات أو قرارات. إليھا�حاضر�ن والغائب�ن وم�خص مناقشة ما تم التوصل 

 السر مسودة محضر �ل اجتماع ا�� رئيس وأعضاء ال�جنة لالطالع وابداء أي  مالحظات عل��ا. أم�نيرسل  .٢

ارا��ا  وتوصـــيا��ا �� محاضـــر يدو��ا توثق اجتماعات ال�جنة و�عد محاضـــر تتضـــمن م�خص مداوال��ا ومناقشـــا��ا وقر  .٣

األعضــــــاء ا�حاضــــــر�ن وتوقع هذه ا�حاضــــــر من جميع األعضــــــاء  الســــــر مع بيان أي تحفظات أن وجدت ألي من أم�ن

 السر. أم�نا�حاضر�ن 
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 تنظم محاضر ووثائق ومراسالت �ل اجتماع وتحفظ �� ملف خاص �سهل الرجوع اليھ عند ا�حاجة. .٤

يجوز االطالع عل��ا أو ا�حصول ع�� ��خ م��ا إال من  أعضاء مجلس اإلدارة ، ومراجع  ت�ون محاضر ال�جنة سر�ة ال  .٥

 ع�� طلب وموافقة ال�جنة ع�� ذلك. حسابات الشركة واملراجع الداخ�� وفيما عدا ذلك ي�ون   بناءً 

 ): واجبات ومسؤوليات عضو ال�جنة :٢٠املادة (

 ألح�ام هذه الالئحة االل��ام بما ي��:  يتع�ن ع�� �ل عضو �� �جنة امل�افآت وال��شيحات
ً
 �� سبيل القيام بمهامھ �� ال�جنة وفقا

االنتظام �� حضور اجتماعات ال�جنة واملشاركة الفعالة �� اعمالها، وع�� العضو الذي  يطرأ ما �ستوجب غيابھ او  .١

 عدم مشاركتھ �� أي اجتماع ان يخطر رئيس ال�جنة أو ام�ن السر بذلك. 

و أالغ�� ما وقف عليھ من معلومات  أو �� اســـرار الشـــركة وال يجوز لعضـــو ال�جنة ان يذ�ع ا�� املســـاهم�ن ا�حافظة ع .٢

 عن مســـاءلتھ عن وإال اســـرار الشـــركة �ســـبب عضـــو�تھ �� ال�جنة  أو بيانات 
ً
 وجب  ع�� مجلس اإلدارة اعفاءه فضـــال

 ذلك.  التعو�ض عن أي ضرر قد ي��تب ع��

ل�جنــة بمبــادئ الصـــــــــــــدق واألمــانــة والوالء والعنــايــة واالهتمــام  بمصـــــــــــــا�ح الشــــــــــــركــة يجــب أن يل��م رئيس وأعضـــــــــــــاء ا .٣

 واملساهم�ن وتقديمها ع�� مص�حتھ ال�خصية.

 ما  أن .٤
ً
يف�ـــــــــح ل�جنة إذا لم تتوافق عضـــــــــو�تھ مع قواعد وشـــــــــروط العضـــــــــو�ة �� هذه الالئحة أو إذا طرأ مســـــــــتقبال

 يتعارض مع تلك الشروط والضوابط. 

ي مصــ�حة مباشــرة او غ�� مباشــرة لھ �� املوضــوعات املعروضــة امام ال�جنة او عن أي اعمال أن يف�ــح ل�جنة عن أ .٥

وعقود تتم �حساب الشركة ولھ ف��ا مص�حة مباشرة أو غ��  مباشرة واثبات ذلك �� محضر االجتماع، وال يجوز لھ 

 هذا الشأن.ش��اك �� أي قرار او توصيھ �� اال 

ھ من أعضــا��ا ا�جمعيات العامة للشــركة لإلجابة عن أســئلة املســاهم�ن فيما يجب حضــور رئيس ال�جنة أو من ينيب .٦

 يخصها.

�� جميع األحوال ينطبق ع�� عضــــــــــــو ال�جنـة مـا ينطبق ع�� عضــــــــــــو مجلس اإلدارة من  واجبـات ومســــــــــــئوليـات وفق  .٧

 النظام ولوائح الشركة الداخلية. 

 �افآت امل): ٢١املادة (

(خمسون ألف لایر) ل�ل عضو من  ٥٠٬٠٠٠لایر لرئيس ال�جنة و  ألف لایر) بعون خمسة وس( ٧٥٬٠٠٠م�افأة سنو�ة قدرها 

 لسياسة امل�افآت املقررة بالشركة، و�تم املصادقة عل��ا من قبل �جنة ال��شيحات وامل�افآت ومن  وذلكاألعضاء االخر�ن 
ً
وفقا

 ثم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.

 ) : االفصاحات :٢٢املادة (

 أخرى مطلو�ة وفق النظام فإنھ:  جاء �� هذه الالئحة وأي افصاحات إ�� جانب ما

تف�ــح الشــركة �� التقر�ر الســنوي �جلس اإلدارة عن أســماء رئيس وأعضــاء ال�جنة   وصــفات العضــو�ة ل�ل عضــو  .١

 .وأي �غي�� طرأ ع�� ذلك خالل السنة املالية ، إ�� جانب عدد  اجتماعا��ا و�جل ا�حضور خالل السنة املالية

تف�ــــح الشــــركة �� التقر�ر الســــنوي �جلس اإلدارة عن اجما�� ما تقاضــــاه أعضــــاء ال�جنة من م�افآت و�دالت خالل  .٢

 السنة املالية. 

تزود الشـــــــركة اإلدارة ا�ختصـــــــة �� هيئة الســـــــوق املالية بأســـــــماء رئيس وأعضـــــــاء ال�جنة  وصـــــــفات عضـــــــو���م خالل  .٣

 ع�� ذلك خالل خمسة أيام عمل من تار�خ حدوث التغي��ات.  خمسة أيام من تار�خ �عيي��م وأي �غي��ات تطرأ

 تف�ح الشركة عن أي معلومات أخرى ذات عالقة بال�جنة قد تطل��ا هيئة السوق املالية من  وقت آلخر. .٤

 ) : مراجعة الئحة عمل ال�جنة: ٢٣املادة (

 أو عند الضرورة ��دف التحس�ن والتطو�ر تقوم �جنة امل�افآت وال��شيحات بمراجعة الئحة عمل ال�جنة مرة ع�� األقل س
ً
نو�ا

 املستمر واالل��ام بمواكبة أي �غي��ات أو �عديالت �� النظام أو أي �عليمات ذات عالقة.

 ) : اح�ام عامة :٢٤املادة (

 �جلس اإلدارة مراجعة هذه الالئحة عند الضـــرورة ��دف التطو�ر والتحســـ�ن املســـتمر  وملواكبة أي �عديالت قد تطرأ .١

 ع�� النظام، للوصول ا�� أفضل املمارسات املهنية.
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٤٠ 

وع�� رئيس وأعضـــــاء ال�جنة تنفيذ ما جاء  امل�افآت وال��شـــــيحات  الئحة عمل �جنة�شـــــرف مجلس اإلدارة ع�� تنفيذ  .٢

 ف��ا. 

 ال يجوز التعديل ع�� هذه الالئحة اال بقرار اق��اح أو توصية من مجلس اإلدارة واعتماد  ا�جمعية العامة.  .٣

 لها ع�� موقعها االلك��و�ي او من خالل أي وســيلة  امل�افآت وال��شــيحات   الئحة عمل �جنةللشــركة �شــر 
ً
او م�خصــا

 أخرى. 

�� م�اتب الشــركة بالتنســيق املســبق مع إدارة امل�افآت وال��شــيحات   الئحة عمل �جنةيحق ألي مســاهم االطالع ع��  .٤

 و�ي للشركة. الشركة �� حال عدم �شرها ع�� املوقع اإللك��

 �جلس اإلدارة حق تفس�� او إيضاح ما جاء �� هذه الالئحة من اح�ام. .٥

بديلة ألح�ام النظام ولوائحھ التنفيذية وفيما لم يرد �شـــأنھ نص يتم امل�افآت وال��شـــيحات  ةالئحة عمل �جنال �عد  .٦

ا و��ن النظــام  فــإن اح�ــام النظــام فيــھ الرجوع ا�� النظــام، وعنــد وجود أي �عــارض بي��ــا او أي فقرة او أي مــادة ف��ــ

 �سود وتبقى الفقرات واملواد األخرى قيد التطبيق. 

 

 �جنة االستثمار دليل عمل ٤ - ٣

 الغرض ١ - ٤ -٣

إن الغرض األسا�ىي من �جنة االستثمار التا�عة �جلس اإلدارة �� مساعدة ا�جلس �� وضع سياسات واس��اتيجيات  .١

االستثمار واإلشراف عل��ا ومتا�عة األداء االستثماري للشركة وشر�ا��ا التا�عة ع��  االستثمار واملوافقة ع�� معامالت

 واألنظمة املرعية.  ) حسب مقت�ىى ا�حال( ضوء االس��اتيجيات ا�حددة ومبادئ الشريعة اإلسالمية 

 عرة عل��ا ووضموافقة مجلس اإلدا إن �جنة االستثمار مسئولة عن صياغة سياسات االستثمار العامة للشركة شرط .٢

إرشادات االستثمار �� متا�عة لهذه السياسات. وتتو�� �جنة االستثمار مراقبة إدارة ا�حفظة لالل��ام �سياسات 

 وإرشادات االستثمار لتحقيق األهداف مع مرور الوقت. 

االستثمار ملتعلقة بيجب أن �عمل �جنة االستثمار بالتنسيق الوثيق مع الهيئة الشرعية والتأكد من أن جميع األ�شطة ا .٣

 مل��مة باملبادئ الشرعية. 

 إن �جنة االستثمار مسئولة عن مبادرات االستثمار ألصول الشركة وكذلك استثمار أصول حملة الوثائق.  .٤

 األح�ام العامة ٢ - ٤ - ٣

 ألنظمة اململكة العر�ية السعودية والنظام األسا�ىي لل الدليلتمت صياغة هذا  .١
ً
ووثائق  شركةل�جنة االستثمار وفقا

 الشركة الداخلية األخرى. 

  :النظام األساسهذا   ��يجب  .٢

 صالحيات �جنة االستثمار التا�عة للمجلس وصالحيات أعضاء ال�جنة. تحديد  

 واجبات ومسئوليات أعضاء ال�جنة بما �� ذلك ت�و�ن ال�جنة وعزل أعضاء ال�جنة. تحديد  

 إجراءات عقد اجتماعات ال�جنة. تحديد  

 قواعد املتعلقة بأ�عاب أعضاء ال�جنة. البيان  

 االنتخاب والت�و�ن والعزل  ٣ - ٤ - ٣

أعضاء  ) ٣( يجب أن يتم �عي�ن أعضاء ال�جنة من قبل مجلس اإلدارة. و�جب أن تت�ون ال�جنة ع�� األقل من ثالثة  

املستقل. وع��  هاتقدير  / الذين يجب أن ي�ونوا متحرر�ن من أي عالقة قد تتداخل مع ممارسة العضو لتقديره

 أعضاء ال�جنة اختيار رئيس ال�جنة. 

يجب أن ي�ون ألعضاء ال�جنة املعرفة وا�خ��ة واملهارات الالزمة لالتصال بكبار التنفيذي�ن �� الشركة واألطراف  

األخرى ذات العالقة. و�جب أن ي�ون العضو واحد ع�� األقل من أعضاء �جنة االستثمار معرفة قو�ة باالستثمار 

 أدوات االستثمار املتفقة مع الضوابط الشرعية. و 
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 يجب أن تتوافق مدة عضو�ة ال�جنة مع مدة عضو�ة ا�جلس.  

ال�جنة من جديد. وإذا لم  إعادة �شكيليجوز �جلس اإلدارة، �� أي وقت، عزل أي عضو من أعضاء ال�جنة أو  

جب ع�� رئيس ال�جنة إحالة األمر إ�� رئيس اجتماعات ال�جنة ع�� األقل ي ) %٦٦( يحضر العضو �� ال�جنة ثل�ي 

ال�جنة ع�� أفضل وجھ يخدم مص�حة الشركة.  عضو مجلس اإلدارة وع�� أعضاء ا�جلس النظر �� إ��اء عضو�ة 

 و�جب أن يتم انتخاب عضو ال�جنة ا�جديد من قبل مجلس اإلدارة حال تحديد املر�ح املناسب. 

 الصالحيات ٤ - ٤ - ٣

ا��ا يجب ع�� �جنة االستثمار إتباع قرارات الهيئة الشرعية فيما يتعلق باملعامالت املل��مة بالضوابط �� أدا��ا ملسئولي 

 الشرعية. 

يجب أن ي�ون ل�جنة االستثمار الصالحيات واملسئوليات لتعي�ن أو إ��اء خدمات أي استشاري من خارج الشركة  

ستشاري. و�� حالة �عي�ن أي استشاري من خارج الشركة واملوافقة ع�� شروط مثل هذا التعي�ن وأ�عاب مثل هذا اال 

حسب  ا�خفإن ع�� �جنة االستثمار إتباع أصول العمل السليمة وا�حصول ع�� عروض أسعار وطرح العطاءات .... 

 اللزوم. 

 الطلب من أي مسئول أو موظف آخر �� الشركة أو مستشار الشركة ا�خار�� أو �خص  
ً
يجوز ل�جنة االستثمار أيضا

آخر االجتماع مع أي أعضاء من �جنة االستثمار أو مستشار��ا أو تقديم مساعدة أخرى ل�جنة االستثمار �� أداء 

 واجبا��ا. 

ل�جنة االستثمار ا�حق ال�امل وغ�� املشروط �� االطالع ع�� دفاتر الشركة و�جال��ا املتعلقة باالستثمار. و�� نفس  

 ر�ة املعلومات بال�امل. الوقت ع�� �جنة االستثمار ا�حفاظ ع�� س

 الواجبات واملسئوليات ٥ - ٤ - ٣

تقع ع�� عاتق �جنة االستثمار مسئولية املوافقة ع�� سياسة االستثمار لدى الشركة الستثمارا��ا ا�خاصة ��ا وكذلك  

ل و األصول وفئات األص تخصيصأموال حملة الوثائق. يجب أن تتضمن سياسة االستثمار إرشادات االستثمار ومدى 

. و�جب ع�� �جنة االستثمار إبالغ مجلس اإلدارة بأي وحدود ا�خاطر والصالحيات املفوضة واالستثمارات ا�حظورة

  ، وال�ي ال �سري مفعولها إال بموافقة ا�جلس. �عديالت �� سياسة االستثمار

 . لس عل��ا بصورة سنو�ةيتع�ن ع�� �جنة االستثمار إجراء مراجعة لسياسة االستثمار وا�حصول ع�� موافقة ا�ج 

ع�� �جنة االستثمار التأكد من أن حساب استثمار الشركة مقسم بوضوح �� �جالت الشركة. وع�� ال�جنة التأكد  

 من أن استثمارات حملة الوثائق منفصلة �ش�ل مالئم عن استثمارات املساهم�ن �� شركة تا�عة و�� دفاتر 
ً
أيضا

وسطاء االستثمار الذين �ستفيد شركة األه�� للت�افل من  /غھ إ�� مدراء�جب تطبيق ذلك وإبال األستاذ العام. و 

 خدما��م. 

إن املسئوليات الرئيسية ل�جنة االستثمار �� التأكد من أن سياسة االستثمار املعتمدة لدى شركة األه�� للت�افل  

  : و�شمل هذه املسئوليات يتم إتباعها و�عديلها وتنفيذها بالش�ل املناسب لدعم أهداف الشركة �عيدة املدى.

التأكد من االل��ام بالضوابط والقواعد واملبادئ الشرعية �� جميع األ�شطة االستثمار�ة ال�ي تقوم ��ا  .١

 الشركة وا�حصول ع�� موافقة الهيئة الشرعية ع�� األدوات االستثمار�ة الستثمار أموال حملة الوثائق. 

�� عقد تأسيس شركة األه�� للت�افل واألح�ام املنطبقة ع��  التأكد من االل��ام باألح�ام كما �� محددة .٢

 االستثمار من األنظمة والقواعد ذات العالقة �� جميع األ�شطة االستثمار�ة ال�ي تقوم ��ا الشركة. 

املوافقة ع�� استثمار وإعادة استثمار األموال. و�جوز ل�جنة االستثمار تفو�ض وظائف االستثمار إ��  .٣

 الشركة وملدراء استثمار خارجي�ن. مسئو�� وموظفي 
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٤٢ 

 ومراجعة أدا��م واملوافقة  /وضع أسس اختيار وتحديد مدراء  .٤
ً
استشاريي االستثمار لدى الشركة دور�ا

 ع�� إ��اء خدما��م. 

استشاريي االستثمار وعن طر�ق  /مراقبة أدارة األموال من خالل مراجعة التقار�ر ا�خطية من مدراء  .٥

استشاريي االستثمار �� اجتماعات �جنة االستثمار ال�ي تركز ع�� ا�حددات األساسية  /املناقشات مع مدراء 

 للعائدات بما �� ذلك تخصيص األصول وإس��اتيجية االستثمار.

 ع�� مقارنة العائدات الفعلية ع�� ضوء هدف الشركة املطلق الذي  .٦
ً
تقييم أداء استثمار األموال بناءا

ات قياس األخرى ال�ي يختارها مجلس اإلدارة و�جنة االستثمار من وقت تحدده للعائدات وع�� ضوء مؤشر 

آلخر. و�جب أن يأخذ التقييم �� االعتبار االل��ام �سياسات وإرشادات االستثمار ومستو�ات ا�خاطر، وأداء 

 �ل فئة من األسهم. 

ق��حة إ�� مجلس وإعادة تقييمھ عند ا�حاجة ورفع توصية بالتعديالت امل الدليلمراجعة كفاية هذا  .٧

 اإلدارة للموافقة عل��ا.

 املرتبطة بتطبيق هذه السياسة، تطو�ر سياسة االستثمار ومراجعة تطبيقها ، ومتا�عة ا�خاطر ال�لية .٨

  . ع�� أساس ر�ع سنوي ومراجعة األداء ورفع التقار�ر �جلس اإلدارة 

 

 االجتماعات  ٦ - ٤ - ٣

و�جوز أن توجھ الدعوة لعقد  ،ة البسيطة ألصوات أعضاء ال�جنةيجب أن يرأس ال�جنة رئيس ينتخب باألغلبي 

 االجتماعات من قبل رئيس ال�جنة أو أي عضو من أعضاء ال�جنة أو بقرار من مجلس اإلدارة. 

 . آخر ل�جنة أم�ن سر ل�جنة ما لم يتم �عي�ن  أم�ن سر العمل  أم�ن سر ا�جلسع��  

 املستعملة ألداء ال�جنة أل�شط��ا.  يجب أن ت�ون االجتماعات �� الصيغة الرئيسية 

مرات  ) ٤( ألداء مسئوليا��ا يجب ع�� �جنة االستثمار أن تضع �� �ل سنة جدول اجتماعات وعل��ا االجتماع أر�ع  

 �� السنة، و�جوز جدولة اجتماعات أخرى إذا اعت��ت �جنة االستثمار أو اعت�� رئيس ال�جنة أن عقدها مالئم. 

 مباشرة إ�� ا�جلس �� �ل اجتماع مجدول من اجتماعات ا�جلس �عرض فيھ  ع�� �جنة االستثمار  
ً
أن ترفع تقر�را

لفعلية مقابل توقعات أداء أداء االستثمار ع�� ضوء األهداف ا�حددة �� سياسة االستثمار بما �� ذلك العائدات ا

 . الشركة

االستثمار. و�جب إرسال املواد املتعلقة  إن رئيس �جنة االستثمار مسئول عن وضع جداول أعمال اجتماعات �جنة 

بموضوع البحث �� �ل اجتماع إ�� أعضاء �جنة االستثمار قبل �ل اجتماع. و�جب إعداد محاضر �جميع اجتماعات 

و�جب أن تقدم �جنة االستثمار تقار�ر منتظمة إ�� مجلس  ،�جنة االستثمار لتوثيق أداء �جنة االستثمار ملسئوليا��ا

 اإلدارة. 

 �� أي اجتماع من اجتماعات ال�جنة إذا حضره ع�� األقل ثل�ي �عت 
ً
أعضاء ال�جنة. و�جب  ) ٣/ ٢( �� النصاب مكتمال

 األصوات.  ) ٣/ ٢( ع�� ال�جنة اتخاذ قرارا��ا بأغلبية ثل�ي 

تخذها أو ع�� ال�جنة اتخاذ قرارا��ا بأغلبية أصوات األعضاء املشارك�ن �� االجتماع. إن أي قرارات أو مداوالت ت 

تجر��ا �جنة االستثمار يجب أن ت�ون خطية بما �� ذلك اآلراء ا�خالفة إن وجدت. و��ون لرئيس ال�جنة الصوت 

 املرجح �� حالة �عادل األصوات. 

يجب بيان نتائج أعمال ال�جنة �� محاضر مكتو�ة يوقع عل��ا رئيس ال�جنة. ولكن يجب �عميم مسودة ا�حاضر ع��  

نة وتتم إضافة مالحظا��م �� ا�حاضر ال��ائية قبل توقيع الرئيس ع�� هذه ا�حاضر �� خالل جميع أعضاء ال�ج

�جب أن و  و�جب تقديم ا�حاضر املوقعة إ�� رئيس مجلس إدارة الشركة ،يوم من عقد االجتماع ) ١٥( خمسة عشر 

 : تتضمن ا�حاضر 
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٤٣ 

 موقع ووقت االجتماع، .١

 ؛ أسماء األ�خاص ا�حاضر�ن �� االجتماع .٢

 ؛ جدول األعمال واملوضوعات املطروحة �� ا�جلسة .٣

 نتائج التصو�ت ع�� أساس فردي. .٤

  ؛القرارات ال�ي اتخذ��ا ال�جنة  .٥

 األساس املنطقي للقرارات. .٦

 مرفقات الوثائق املقدمة خالل االجتماع. .٧

جتماع مع جدول ال�جنة مسئولية تقديم إشعار مسبق إ�� جميع أعضاء ال�جنة با�عقاد اال  أم�ن سر تقع ع�� عاتق  

 )١٠(ع�� جدول األعمال قبل عشرة  األعمال والتأكد من توفر جميع املعلومات الالزمة فيما يتعلق بالبنود املدرجة

 ومتفق عليھ ب�ن أعضاء ال�جنة  ،أيام عمل ع�� األقل من االجتماع
ً
و�جب تقديم هذا اإلشعار بأي ش�ل �عت�� مالئما

 . يالعادي أو ال��يد االلك��و�مثل الهاتف أو الفاكس أو ال��يد 

 

 تآامل�اف ٧ - ٤ - ٣

(خمسون ألف لایر) ل�ل عضو  ٥٠٬٠٠٠(خمسة و سبعون ألف لایر) لرئيس ال�جنة و  ٧٥٬٠٠٠م�افأة سنو�ة قدرها 

  وذلكمن األعضاء االخر�ن 
ً
شيحات �جنة ال�� لسياسة امل�افآت املقررة بالشركة، و�تم املصادقة عل��ا من قبل  وفقا

 ومن ثم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. �افآت و امل

 

 إدارة ا�خاطر�جنة دليل  ٥ - ٣

 مقدمة  ١ - ٥ - ٣

يتعرض �ل �شاط يتعلق بمشاريع إ�� مخاطر �� سياق ترقب الفوائد. يتم �عر�ف إدارة ا�خاطر من وجهة نظر عمل  

إل��ا باعتبارها أداة ال تتجزأ لدعم قرارات  حيث ينظر  ؛ ل�حد من ا�خسائر  املشاريع باعتبارها أك�� من مجرد أداة

 اإلدارة �شأن فرص األر�اح مقابل احتمالية ا�خسارة. 

زي البنك املركبمقت�ىى الئحة حوكمة شر�ات التأم�ن الصادرة عن اإلدارة العامة للرقابة ع�� شر�ات التأم�ن ��  

لعاملة �� اململكة العر�ية السعودية �شكيل �� شر�ات التأم�ن ا )ا�جلس(، يتع�ن ع�� مجالس اإلدارة  السعودي

 �جنة إدارة ا�خاطر.  ن، من ب�ن أمور أخرى، �جان إشراف تتضم

ل�ل �جنة إشراف يتضمن اإلجراءات املنصوص عل��ا وال�ي تحدد  دليل عملبناء ع�� ذلك، يتع�ن ع�� ا�جلس إقرار  

 ي يقوم مجلس اإلدارة من خاللها بالرقابة ع�� أعمالها. مهام ومدة ونطاق عمل وصالحيات وواجبات ال�جنة واآللية ال�

 . للت�افلل�جنة إدارة ا�خاطر لشركة األه��  دليل عمل�ش�ل هذه الوثيقة  

 ذات املع�ى الوارد �� الئحة حوكمة شر�ات التأم�ن.  الدليلي�ون للمصط�حات املعرفة ال�ي لم يرد �عر�فها �� هذا  

 

 املهام ٢ - ٥ - ٣

 ضاء�عي�ن األع 

 . العامةع�� مجلس اإلدارة �عي�ن أعضاء �جنة إدارة ا�خاطر وفقا للقواعد الصادرة عن ا�جمعية  .١

أعضـــــــاء يرأســـــــها عضـــــــو غ�� تنفيذي كرئيس ل�جنة،  ) ٣( تتألف �جنة إدارة ا�خاطر مما ال يقل عن ثالثة  .٢

 يتم �عيينھ من قبل ا�جلس.

 ن أعضاء مجلس اإلدارة. يجب أن ت�ون غالبية أعضاء �جنة إدارة ا�خاطر م .٣

  �عي�ن أم�ن السر  

ع�� �جنة إدارة ا�خاطر �عي�ن أم�ن للسر، ال ي�ون عضوا �� �جنة إدارة ا�خاطر، والذي يتو�� املسؤولية عن تقديم 

. ووفقــا لتقــدير ) مع ا�حق �� إعــادة التعي�ن( الــدعم اإلداري. ت�ون مــدة عمــل أم�ن الســــــــــــر ممــاثلــة لتلــك ال�ي ل�جنــة 
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٤٤ 

دما ي�ون لھ أو لها تضــــــــــارب ارة ا�خاطر، من املمكن أن يطلب من أم�ن الســــــــــر عدم حضــــــــــور اجتماعا��ا عنإد�جنة 

 مصا�ح.

 االجتماعات والنصاب 

أن تجتمع بصــــــفة دور�ة �ل (ســــــتة أشــــــهر) ع�� األقل و�لما دعت ا�حاجة يتع�ن ع�� �جنة إدارة ا�خاطر  .١

  إ�� ذلك. 

ما ال يقل عن غالبية  ،النصـــــــــــاب الجتماع �جنة إدارة ا�خاطرألغراض ممارســـــــــــة أعمالها، يجب أن يتوفر  .٢

 .أعضاء �جنة إدارة ا�خاطر 

٣.  
ً
 أو عن طر�ق الهاتف أو عن طر�ق مؤتمرات بالصوت والصورة.  يجوز ا�حضور إما �خصيا

 ) ٢( ثن�ن إتتم الـدعوة إ�� االجتمـاعـات من قبـل رئيس �جنـة إدارة ا�خـاطر، أو بنـاء ع�� طلـب خطي من  .٤

  عضاء �جنة إدارة ا�خاطر.من أ

 الرقابة وتأث�� األعضاء 

األصـــــــــــوات، ي�ون لرئيس  � حال �ســـــــــــاوي و� �خاطر باألغلبية البســـــــــــيطة للنصـــــــــــاب،يتم إصـــــــــــدار قرارات �جنة إدارة ا

 
ً
  االجتماع صــــــــــــوتا

ً
. و�� غياب رئيس �جنة إدارة ا�خاطر املع�ن من قبل مجلس اإلدارة، يتع�ن ع�� النصــــــــــــاب مرجحا

 �ن رئيس م�لف لالجتماع املع�ي. ا�حاضر �عي

 سلوك األعضاء 

يجــب أن ي�ون أعضـــــــــــــاء �جنــة إدارة ا�خــاطر ع�� إطالع تــام �ســــــــــــ�� العمــل، و��ون لهم إم�ــانيــة الوصــــــــــــول إ�� �ــافــة 

املعلومات وأفراد الشــــــركة وعل��م التصــــــرف بنية حســــــنة باذل�ن العناية الواجبة و�التقيد بالقوان�ن واألنظمة واجبة 

ما يصــــــب �� املصــــــ�حة املث�� ملســــــاه�ي الشــــــركة وحملة وثائقها وغ��هم من ا�جهات ذات العالقة، وعل��م التطبيق و�

أداء واجبا��م بمنأى عن أي تأث�� خار��، ســــــواء من داخل الشــــــركة أو خارجها. ال يجوز ألعضــــــاء �جنة إدارة ا�خاطر 

ل�ي للشـــــركة ومســـــاهم��ا وا�جهات األخرى أو مصـــــ�حة ا�جهات ال�ي يمثلو��ا ع�� تلك ا �ـــــخصـــــيةال ��ممصـــــ�ح�غليب 

 ذات العالقة أو أن تتعارض معها. 

 السر�ة  

يحظر ع�� أعضــاء �جنة إدارة ا�خاطر الكشــف إ�� املســاهم�ن أو العامة عن أي معلومات ســر�ة حصــلوا عل��ا خالل 

ات لفائد��م ا�خاصــــــــــــة ، وال يجوز لهم اســــــــــــتخدام تلك املعلومالعامةأدا��م لدورهم، بخالف ما ي�ون �� ا�جمعية 

 وكس��م ال�خ�ىي.

 محاضر االجتماعات 

، و�جب أن يس وأم�ن سر �جنة إدارة ا�خاطريتم تدو�ن محاضر اجتماعات �جنة إدارة ا�خاطر وتوقيعها من قبل رئ

تب�ن ا�حاضــــــــــــر�ن �� االجتماع واملواضــــــــــــيع ال�ي تمت مناقشــــــــــــ��ا واملداوالت الهامة وعملية التصــــــــــــو�ت واالع��اضــــــــــــات 

والقرارات املتخذة والتحفظات. يتم إرفاق مع ا�حضــــــــــر  ) مع بيان األســــــــــباب، إن وجدت( متناع عن التصــــــــــو�ت  واال 

 أو اإلشارة إل��ا �� ا�حضر. / �افة ال�جالت والوثائق ال�ي تتم دراس��ا خالل االجتماع و 

 إشعار االجتماع 

ال جداول أعمال االجتماع مع أي مواد ذات وإرس ةمسبق اتإشعار  توجيھال�جنة مسئولية  أم�ن سر تقع ع�� عاتق 

أي  أيام عمل قبل ) ١٠( عالقة إ�� أعضــــــــــــاء �جنة إدارة ا�خاطر والتأكد من �ســــــــــــليمها خالل ف��ة من عشــــــــــــرة أيام 

 اجتماع ل�جنة إدارة ا�خاطر.

 إشراف ا�جلس : متطلبات ما �عد االجتماع 

طراف املعنية خالل ف��ة ال تز�د عن خمســــــــــــة يتم توزيع محاضــــــــــــر اجتماعات �جنة إدارة ا�خاطر ع�� األ  .١

 يوما. يتم تحديد ال�ــخص املســؤول أو ا�جهة املســؤولة عن تنفيذ القرارات املتخذة وذكره ) ١٥( عشــرة 

 ذكرها �� ا�حضر. /

ع�� �جنة إدارة ا�خاطر إعداد وتقديم تقار�رها و�يانا��ا إ�� ا�جلس وفقا للســــــــــــياســــــــــــة الداخلية املعتمدة  .٢

 بصورة دور�ة.يتوجب ع�� �جنة إدارة ا�خاطر إعداد وتقديم املعلومات إ�� ا�جلس  و  للشركة
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 املدة 

�عمل أعضـــــــــــاء �جنة  ســـــــــــنوات، ) ٣( ت�ون مدة �جنة إدارة ا�خاطر معادلة لتلك ال�ي �جلس اإلدارة ال تتجاوز ثالث 

ســـــــبب أو دون ســـــــبب من قبل ا�جلس، ل إدارة ا�خاطر وفقا لتقدير ا�جلس و�جوز عزلهم أو اســـــــتبدالهم �� أي وقت

 من املمكن إعادة �عي�ن أعضاء �جنة إدارة ا�خاطر عند ان��اء مدة �عيي��م. و 

 

 نطاق العمل ٣ - ٥ - ٣

�شــــــــــمل نطاق عمل �جنة إدارة ا�خاطر تطبيق األح�ام ذات العالقة �� الئحة حوكمة شــــــــــر�ات التأم�ن والئحة إدارة 

، والذي يتضــــــــمن دون أن يقتصــــــــر  البنك املركزي الســــــــعوديامة ملراقبة التأم�ن �� اإلدارة الع عن ا�خاطر الصــــــــادرة

 : ع��

 املســـــاهم�ن تجاهمســـــاعدة مجلس اإلدارة �� وضـــــع اســـــ��اتيجية إلدارة ا�خاطر تتوافق وال��امات الشـــــركة  

 وتتوافق مع املتطلبات التنظيمية.وحملة الوثائق 

اطر مت�ــامــل لقيــاس ا�خــاطر وتحــديــد حــدود ا�خــاطر مســـــــــــــاعــدة مجلس اإلدارة �� وضــــــــــــع إطــار إدارة مخــ 

املقبولة وحدود التعرض اإلجمالية وا�حد من ا�خاطر ومراقبة والتحكم �� �افة العمليات ذات العالقة 

  : با�خاطر. يجب أن �شتمل هذا اإلطار ع�� سبيل املثال ال ا�حصر 

١.  
ً
  تحديدا

ً
 مخاطر محددة. ية إدارةلملناصب العامل�ن املناط ��م مسؤو  وا�حا

 أنظمة مالئمة لتحديد وقياس ا�خطر.  .٢

 �شغيلية مستقلة وتدقيقا داخليا. ضوابط فعالة تتعلق با�خاطر، وضوابط .٣

نظــام معلومــات مت�ــامــل ل�جنــة إدارة ا�خــاطر، �عمــل ع�� ضــــــــــــمــان املراقبــة الفور�ــة وتقــديم  .٤

 لشركة. التقار�ر ب�افة ا�خاطر وعمليات إدارة ا�خاطر ع�� �افة مستو�ات ا

��  ا�حادمســــــــــــاعدة مجلس اإلدارة �� وضــــــــــــع خطة ملواجهة حاالت ال�وارث ا�خارجية ذات األثر الســــــــــــل�ي  

  : العمل. و�جب أن �شمل هذه ا�خطة

 ارات التحذير املبكر من ا�خاطر.التأكد من إش .١

 ملفصل �� حالة وجود نتيجة سلبية.بيان اإلجراء املتبع ا .٢

 ل إجراء مقرر. تحديد األدوار واملسؤوليات عن � .٣

بتقر�ر ســــــــــنوي يفصــــــــــل خطة إدارة ا�خاطر  البنك املركزي الســــــــــعوديمســــــــــاعدة مجلس اإلدارة �� تزو�د  

� � البنك املركزي الســــــــــعوديدمة إ�� للشــــــــــركة وخطوات تطبيقها كجزء من التقار�ر املالية الســــــــــنو�ة املق

 ��اية السنة.

 

 الصالحيات والواجبات ٤ - ٥ - ٣

 العامة الصالحيات والواجبات 

 : ي�� ما ا�حصر ال  املثال سبيل ع�� ا�خاطر إدارة �جنة واجبات �شمل .١

 ؛ الشركة لها تتعرض قد ال�ي ا�خاطر تحديد .٢

 ؛ للشركة ا�خاطرة من مقبول  مستوى  ع�� ا�حافظة و  تحديد .٣

  ؛ وتقييم فعاليتھ بالشركة ا�خاطر إدارة نظام ع�� شرافاإل  .٤

 ع�� بناءً  وتحدي��ا بصورة منتظمة ومراجع��ا تنفيذها ومتا�عة خاطرا� إلدارة شاملة إس��اتيجية وضع .٥

  ؛ للشركة وا�خارجية الداخلية املتغ��ات

  ؛ ا�خاطر  إدارة سياسات مراجعة .٦

 إجراء اختبارات خالل من( دوري  �ش�ل لها و�عرضها ا�خاطر  تحمل ع�� الشركة قدرة تقييم إعادة .٧

  ؛ ) املثال سبيل ع�� التحمل

ة ر�رتقا رفع .٨
ّ
  ؛ هذه ا�خاطر  إلدارة املق��حة وا�خطوات للمخاطر حول التعرّض  اإلدارة مجلس إ�� مفصل

 .ا�خاطر املتعلقة بإدارة املسائل حول  للمجلس التوصيات تقديم .٩

) لشركة  األه�� RAFستو�ىي ال�جنة إ�� مجلس اإلدارة باملوافقة ع�� إطار القابلية ع�� تحّمل ا�خاطر ( .١٠

ن أنھ ال والتأكد مومدير إدارة ا�خاطر واملدير املا��،  بالتعاون مع الرئيس التنفيذي،وضعھ للت�افل، يتم 
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وخطط رأس املال،  وخطط األعمالللشركة،  زال متسق مع االس��اتيجية قص��ة األجل وطو�لة األجلي

 و�رامج التعو�ض. والقدرة ع�� ا�خاطرة

 
ً
الصادر عن مجلس االستقرار املا��، تقوم �جنة               حّمل ا�خاطر" اإلطار الفّعال للقدرة ع�� ت "مبادئ ـل وفقا

 إدارة ا�خاطر بما ي��:

مسائلة الرئيس التنفيذي واإلدارة العليا األخرى عن نزاهة إطار القابلية ع�� تحمل ا�خاطر، بما ��  

طر املادية �� الوقت ذلك تحديد وإدارة واإلبالغ عن ا�خالفات �� حدود ا�خاطر والتعرض للمخا

 املناسب.

ع�� تحمل ا�خاطر وأن  التأكد من أن خطط األعمال السنو�ة تتما�ىى مع القدرة املقبولة 

 املثبطات يتم تضمي��ا ضمن برامج التعو�ض لتسهيل االل��ام بقابلية التحمل للمخاطر.ا�حوافز/

 ت �� حدود ا�خاطر.املناقشة واملتا�عة لضمان اتخاذ اإلجراء املناسب �شأن ا�خالفا 

 نة ع�� تحّمل ا�خاطر املقبولة مالتوضيح مع اإلدارة العليا فيما يتعلق باأل�شطة خارج بيان املوافق 

 قبل مجلس اإلدارة، إن وجد. 

ا�حصول ع�� تقييم مستقل (من خالل مقيم�ن داخلي�ن أو أطراف ثالثة أو �ل��ما) لتصميم وفعالية  

 اطر  وموائم��ا مع توقعات ا�جلس.إطار القابلية ع�� تحمل ا�خ

 

 املشورة املهنية ا�خارجية 

ة يمكن ل�جنة إدارة ا�خاطر ا�حصـــــــول ع�� مشـــــــورة مهنية خارجية، عند الضـــــــرورة، ألداء دورها، ع�� نفقة الشـــــــرك

 �عد ا�حصول ع�� موافقة ا�جلس.

 

 تآامل�اف ٥ - ٥ - ٣

(خمســون ألف لایر) ل�ل عضــو  ٥٠٬٠٠٠لرئيس ال�جنة و  (خمســة و ســبعون ألف لایر) ٧٥٬٠٠٠م�افأة ســنو�ة قدرها 

 وذلك من األعضــاء االخر�ن 
ً
يحات �جنة ال��شــلســياســة امل�افآت املقررة بالشــركة، و�تم املصــادقة عل��ا من قبل  وفقا

 .  ومن ثم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارةو امل�افآت 

 

 

 اإلدارة العليا : ٤القسم 
 

 اليومية.  الشركة �شاطات ع�� اإلشراف ليةمسئو  العليا اإلدارة تتو��

 

  الرئيس التنفيذي ١ - ٤

يتو�� الرئيس التنفيذي املسئولية األساسية لتنفيذ اإلس��اتيجية ال�ي يحددها مجلس اإلدارة وتخضع لرقابة ال�جنة التنفيذية 

وتحقيق األهداف ا�حددة �� مجال  وهو مسئول مباشرة أمام رئيس وأعضاء ال�جنة التنفيذية عن تنفيذ هذه اإلس��اتيجية

الر�ح السنوي واملبيعات وحصة الشركة من السوق. وهو صلة الوصل األساسية ب�ن إدارة الشركة وال�جنة التنفيذية ومسئول 

عن ضمان اطالع ال�جنة التنفيذية �ش�ل �اف ع�� أداء الشركة وعن التحديات القص��ة واملتوسطة والطو�لة األجل ال�ي 

الشركة. والرئيس التنفيذي هو املسئول عن قيادة فر�ق تنفيذي فعال لز�ادة قيمة األسهم ع�� املدى البعيد إ�� أق�ىى  تواجهها

 حد عن طر�ق اإلسهام �� وضع اس��اتيجيات العمل املناسبة وضمان التنفيذ الفّعال لتلك االس��اتيجيات. 

 

 املسئوليات العامة ١ - ١ - ٤

 ة والتكتيكية لتطو�ر الشركة و�عز�ز قيمة األسهم. تنفيذ ا�خطط اإلس��اتيجي 

 للمساهم�ن.  العامةتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وا�جمعية  

 تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة املقرة من مجلس اإلدارة. 
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�ل وإدارة لتمو اق��اح اس��اتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية واملرحلية وسياسات وآليات االستثمار وا 

 �خاطر وخطط إدارة الظروف اإلدار�ة الطارئة وتنفيذها.ا

 البقاء ع�� اتصال وثيق مع رئيس ال�جنة التنفيذية واطالعھ ع�� األمور اإلس��اتيجية.  

  اق��اح الهي�ل الرأسما�� األمثل للشركة واس��اتيجي��ا وأهدافها املالية. 

 ركة وتملك األصول والتصرف ف��ا.اق��اح النفقات الرأسمالية الرئيسة للش 

ع�� الشركة دراسة جميع ا�خاطر ال�ي تتطلب التنسيق ب�ن أصولها وخصومها، و�دخل �� إطار إدارة األصول  

وا�خصوم تناول ا�خاطر الهامة من ناحية تأث��ها ا�حتمل ع�� قيم��ا، وتتضمن هذه ا�خاطر بصورة �لية أو جزئية 

 اآل�ي:

 باالئتمان قةاملتعل ا�خاطر  بالعملة، املتعلقة ا�خاطر  الفائدة، بأسعار  املتعلقة ا�خاطر ( �شمل �يوال السوق  مخاطر  -

 )السيولة ومخاطر 

 مخاطر االكتتاب. -

 مخاطر السيولة. -

 إعداد املوازنات التقدير�ة السنو�ة لعرضها ع�� ال�جنة التنفيذية ومجلس اإلدارة.  

دير�ة للمصروفات الرأسمالية واملوافقة عل��ا وتخصيص مثل هذه املوازنات دراسة جميع مشاريع املوازنات التق 

 لدليل تفو�ض الصالحيات املعمول بھ 
ً
التقدير�ة �عد املصادقة عل��ا من مجلس اإلدارة أو ال�جنة التنفيذية وفقا

 لدى الشركة. 

 مع ال�جنة التنفيذية.تنسيق وضع ا�خطط االس��اتيجية �خمس سنوات للشركة ع�� أساس منتظم بالتعاون  

                                   التقدم ا�حرز �� �شاط الشركة �� ضوء خطط وأهداف الشركة  إعداد التقار�ر الدور�ة املالية و غ�� املالية �شأن 

 االس��اتيجية، وعرض تلك التقار�ر ع�� مجلس اإلدارة.

 ها إ�� مجلس اإلدارة للنظر �� اعتمادها.اق��اح الهيا�ل التنظيمية و الوظيفية للشركةورفع 

 تمثيل الشركة لدى األطراف األخرى وأمام ا�جهات الرقابية وإدارة عالقات الشركة مع األطراف األخرى.  

 التأكد من وضع السياسات الرسمية للشركة �جميع مجاالت العمل واالل��ام ��ا. 

ا�جمهور لدى الشركة، �� نقل املعلومات إ�� ا�جمهور القيام بدور ال�خص املفوض ضمن مفهوم سياسة االتصال ب 

بما �� ذلك ممث�� ال�حافة. و�صفتھ ال�خص املفوض فإن الرئيس التنفيذي يجوز لھ القيام بمثل هذا االتصال 

 أو تفو�ض فرد آخر للقيام بمثل هذه االتصاالت. 
ً
 �خصيا

ا�ح�ومية الرئيسية والالعب�ن الرئيسي�ن �� مجال  ضمان تطو�ر العالقات مع ا�جهات الرقابية الرئيسية واملنظمات 

 صناعة الت�افل والشر�اء التجار��ن وا�حفاظ ع�� هذه العالقة. 

التأكد من استيفاء املتطلبات ال�ي تضعها ا�جهات الواضعة لألنظمة فيما يتعلق بإعداد التقار�ر وإجازة إصدار أي  

يع ا�جهات األخرى الواضعة لألنظمة أو الو�االت ا�ح�ومية، إن معلومات مالية أو غ��ها إ�� تلك ا�جهات وإ�� جم

 وجدت. 

 قيادة وتحف�� الفر�ق التنفيذي للشركة بإدارة سليمة للعمل.  

 تنسيق أ�شطة فر�ق اإلدارة العليا. 

 �عز�ز وتطو�ر األنظمة التشغيلية للشركة.  

 كة ع�� تحقيقها.تقديم رؤ�ا وا�حة عن اس��اتيجيات الشركة و��جيع جميع موظفي الشر  

 مراجعة وتدعيم املهارات الفنية للشركة من جميع جوان��ا.  

 دعم تطو�ر أعمال الشركة عن طر�ق إتباع األصول اإلدار�ة والفنية الرائدة.  

 توصيل رؤ�ا وا�حة إلدارة الشركة عن اس��اتيجية الشركة.  
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٤٨ 

 تماسك مع توف�� التدر�ب واإلرشاد الدائم حسبإدارة املوظف�ن الذين يتبعونھ مباشرة واالحتفاظ بفر�ق تنفيذي م 

 ا�حاجة. 

 عقد اجتماعات لفر�ق اإلدارة العليا مرة �ل شهر ع�� األقل وترؤس هذه االجتماعات. 

 جذب فر�ق إدارة من املستوى املطلوب واالحتفاظ بھ إلدارة األعمال بفعالية.  

� �افآت الثابتة و امل�افآت املرتبطة باألداء وامل�افآت �اق��اح سياسة وأنواع امل�افآت ال�ي تمنح للعامل�ن، مثل امل 

 ش�ل أسهم.

مراقبة أهداف األداء الشهر�ة �جميع اإلدارات ع�� أساس مستمر واتخاذ إجراءات ت�حيحية عند الضرورة لضمان  

 تحقيق األهداف. 

بل تقديمها من خالل ال�جنة مراجعة جميع التقار�ر املالية الشهر�ة ور�ع السنو�ة والسنو�ة ورفع توصية ��ا ق 

  .التنفيذية ملوافقة ا�جلس عل��ا وتوقيع القوائم املالية ال�ي تمت املوافقة عل��ا وتقديمها إ�� ا�جهات الرقابية

 . أو األفراد / التأكد من إيجاد حلول سريعة ألي خالفات أو نزاعات ب�ن اإلدارات و  

 

 ثقافة الشركة  ٢ - ١ - ٤

ة وا�حفاظ عل��ا تركز �� نفس الوقت ع�� "شبكة قو�ة قائمة ع�� العنصر البشري" وكذلك إيجاد "فر�ق تطو�ر ثقافة للشرك

 عمل شديد االل��ام ينظر إ�� النتائج" مع وجود هدف مش��ك بز�ادة أداء الشركة إ�� أق�ىى حد. 

 

 سئوليات تجاه مجلس اإلدارة وال�جنة التنفيذية امل ٣ - ١ - ٤

تنفيذي حضور اجتماعات مجلس اإلدارة وال�جنة التنفيذية بصفتھ غ�� عضو واملشاركة �� يتوقع من الرئيس ال 

 املناقشات ولكنھ ال يمارس التصو�ت ال �� قرارات ا�جلس وال �� قرارات ال�جنة التنفيذية. 

ر األخرى ألمو التأكد من اطالع ا�جلس وال�جنة التنفيذية بالش�ل ال�حيح ع�� شئون الشركة بما �� ذلك أدا��ا وا 

 ذات العالقة.

 مساعدة ا�جلس وال�جنة التنفيذية �� اتخاذ قرارات مدروسة ت�ون عملية و�مكن تنفيذها �سهولة.  

 

 خطوط التبعية  ٤-١-٤

يتبع الرئيس التنفيذي مباشرة إ�� ال�جنة التنفيذية وخالل الوقت ما ب�ن اجتماعات ال�جنة التنفيذية فإنھ يتبع إ��  

 ذية. رئيس ال�جنة التنفي

ع�� الرئيس التنفيذي التأكد من بقائھ ع�� اتصال وثيق برئيس ال�جنة التنفيذية ومن اطالعھ ع�� األمور  

 االس��اتيجية لتمكينھ من أداء مسئولياتھ تجاه الشركة. 

 

 وظائف الرقابة : ٥القسم 
 

 وظيفة املراجعة الداخلية ١ - ٥

 بالشــــركة التقار�ر رفع وآلية الداخلية واإلجراءات والســــياســــات الضــــوابط فاءةوك فعالية بتقييم الداخلية املراجعة وظيفة تقوم

 .لتحسي��ا التوصيات وتقديم ��ا االل��ام ومدى

 

إلضــافة قيمة إ�� العمليات وتحســي��ا عن طر�ق إدخال أســلوب  ��دفالداخ�� مســؤولية تقديم تأكيد وتوصــيات  املراجعيتو�� 

 إدارة ا�خاطر وعمليات الرقابة وا�حوكمة.  ومنظم لتقييم وتحس�ن فعالية م����
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٤٩ 

 الواجبات واملسؤوليات ١ - ١ - ٥

راجع الــداخ�� ع�� التــأكــد من تنفيــذ املهــام واملســــــــــــؤوليــات أدنــاه بمــا �� ذلــك التنســــــــــــيق واملتــا�عــة مع شــــــــــــركــة مراجعــة امل�عمــل 

 ا�حسابات امل�لفة واإلدارة و�جنة املراجعة. 

 جنة املراجعة لدراس��ا وإقرارها.إ�� � رضهاراجعة وعامليقوم بإعداد خطة  

 عمليات الشركة ك�ل باملتطلبات القانونية واالقتصادية.  ال��اميتأكد من  

 يتأكد من ال��ام التعامالت والنشاطات بالسياسات واألنظمة املعتمدة للشركة.  

للتأكد من توافق  وت�ــــــــحيحية يتحقق من ال��ام مصــــــــروفات اإلدارات باملوازنة الســــــــنو�ة و�و�ــــــــىي بإجراءات وقائية 

 �افة املصروفات باملوازنة.

ينفذ إجراءات املراجعة ا�حددة ويعد الوثائق املطلو�ة، و�زود �جنة املراجعة بتقييم مستقل �جودة أصول الشركة  

 ومالءمة وفعالية الرقابة الداخلية �� �افة مجاالت الشركة، ومالءمة اإلجراءات واملمارسات التشغيلية. 

 م مالءمة وموثوقية املعلومات املتوفرة التخاذ قرارات اإلدارة. يقي 

يضـــــــــع توصـــــــــيات �شـــــــــأن األنظمة والســـــــــياســـــــــات واإلجراءات قيد الدراســـــــــة، و�راقب رد اإلدارة وتنفيذها فيما يتعلق  

 بالتوصيات املعتمدة وتطو�ر السياسات. 

ومراج��  ) وهيئـة الســــــــــــوق املـاليـة لســــــــــــعوديالبنـك املركزي ا(ينســــــــــــق و�ـدير عالقـات املراجعـة مع ا�جهـات الرقـابيـة  

ا�حســــابات ا�خارجي�ن اآلخر�ن للتأكد من توافق وشــــمولية املراجعة الســــليمة. و�جري دراســــات خاصــــة لإلجراءات أو 

 جوانب املشا�ل حسبما تطلبھ أو توعز بھ املستو�ات اإلدار�ة املعنية. 

 �ساعد �� تطو�ر نظام فعال �حوكمة الشركة.  

 الشركة بحوكمة الشركة عن طر�ق مراقبة االل��ام ��ذه السياسات، و�بلغ �جنة املراجعة بأي مخالفات. ي��ز ال��ام  

 �عمل كمستشار ل�جنة املراجعة حول األمور التنظيمية، والتشريعات املتعلقة بحوكمة الشر�ات.  

 

  مراقبة االل��ام ٢ - ٥

البنك  عن الصادرة العالقة ذات والتعليمات واللوائح األنظمة بجميع لشركةا م�اال� قبةرام مسئولية م��ااالل قبةامر  وظيفة تتو��

 .بالشركة النظامي م�ااالل� مستوى  لتحس�ن الالزمة ءاترااإلج واتخاذ العالقة ذات األخرى  الرقابية ا�جهات أو املركزي السعودي

 

ل��ام �� الشــــــركة بأكملها ضــــــمن بيئة عمل يتو�� مســــــؤول االل��ام املســــــؤولية عن وضــــــع وتنفيذ ضــــــوابط وممارســــــات نظامية ال

 شركة األه�� للت�افل. 

 

 الواجبات واملسؤوليات ١ - ٢ - ٥

يضـــــــــع خطة إدارة االل��ام وموازن��ا ومواردها مع ضـــــــــمان توافقها واالســـــــــ��اتيجية والتوج��ات العامة لشـــــــــركة األه��  

 للت�افل. 

ق املتعلقة باالل��ام وم�افحة غسيل األموال والتحديثات يقوم بصياغة سياسات وإجراءات وضوابط االل��ام والوثائ 

 الالحقة �� ال��امج.

 يقوم بحفظ الوثائق النظامية املتوفرة للشركة وتحدي��ا وفقا لألنظمة واللوائح املعمول ��ا.  

 ومتطلبات سياسة اعرف عميلك.  النظاميةيضع و�نفذ إطار ال��ام فعال للشركة وفقا للمتطلبات  

و�طرح إجراءات وقاية  العمالءاطر ومدى �عرض الشــــــــــــركة فيما يتعلق با�حجم وخطوط العمل وقاعدة يحدد ا�خ 

 لوظائف بالنسبة للمسائل الناشئة.مبكرة ل

 . محتملة ذات صلة إ�� ال�خص املع�ييقوم باإلبالغ عن �افة شؤون االل��ام وأي مخاطر  

 فقا للسياسات ذات العالقة واألنظمة املعمول ��ا. يضع و�قدم �افة التقار�ر املطلو�ة إ�� ال�خص املع�ي و  

 وإجراءات التحقق.  العمالءيضع سياسة �عر�ف  

يتحقق من تقار�ر أعمال شــركة األه�� للت�افل والوثائق ذات العالقة للتقيد باإلجراءات ا�حاكمة و�ــجالت ��ــجيل  

 الوثائق واملطالبات وتقار�ر التعو�ضات. 

م لفرض تنفيذ االل��ا ) أي الهيئات الرقابية ومراج�� ا�حســـــابات( لداخلية وا�خارجية يقوم بالتنســـــيق مع ا�جهات ا 

بالقواعد واألنظمة، و�قدم توصياتھ �شأن املمارسات والتصرفات ا�جيدة بصفتھ مسؤول االتصال أمام السلطات 

 . ) وهيئة السوق املالية وغ��ها البنك املركزي السعودي(
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٥٠ 

ن املعين�ن �� تقديم املعلومات والتوضـــــــيحات الضـــــــرور�ة حول �شـــــــاطات الشـــــــركة وفقا يتعاون بال�امل مع املفتشـــــــ� 

 للسياسات ذات العالقة والقوان�ن واألنظمة املعمول ��ا. 

. ) خط العمل والشــــــــــــروط والبنود وعملية املبيعات واملكتب، ا�خ( يقوم بدراســــــــــــة �افة عروض املنتجات املق��حة  

 �ام النظامية. للتأكد من توافقها وضوابط االل�

يقدم املشــــــــــــورة الالزمة �� الوقت املطلوب و�دعم إدارة شــــــــــــركة األه�� للت�افل وموظف��ا لضــــــــــــمان التقيد باالل��ام  

 واملتطلبات واملعاي��. 

روتينية وخاصـــــــــــة لتقييم املالءمة والفعالية التشـــــــــــغيلية لســـــــــــياســـــــــــات وإجراءات االل��ام  ال��اميجري برامج مراجعة  

 كة �شمل خدمات الشر 

يتأكد من إجراء �افة موظفي الشــــــــــــركة لتعامالت العمل وفاق ألع�� املعاي�� الدولية للســــــــــــلوك امل�ي األخال�� املقررة  

 وهيئة السوق املالية.  البنك املركزي السعودي لشركة األه�� للت�افل و  السلوكبموجب قواعد 

 املراجعة عند إتمام املراجعة.  الروتينية وا�خاصة مع �جنة االل��اميناقش نتائج برامج مراجعة  

 يقوم بإعداد وإجراء التعليم والتدر�ب املستمر حول االل��ام ومتطلباتھ وشؤونھ ل�افة املوظف�ن بصورة منتظمة. 

يقوم بــالتــأكــد من توزيع وتنفيــذ التحــديثــات النظــاميــة �� الوقــت ا�حــدد ل�ــافــة موظفي شــــــــــــركــة األه�� للت�ــافــل من  

 وورشات العمل. خالل التعميمات والنقاش 

يقــدم اإلرشـــــــــــــاد والــدعم والقيــادة واإلدارة للمرؤوســــــــــــ�ن للتــأكــد من ا�ســــــــــــيــابيــة العمــل بكفــاءة وفعــاليــة، و�تــأكــد من  

 استيعاب �افة املوظف�ن ألدوارهم األساسية لتحقيق األهداف املؤسسية العامة لشركة األه�� للت�افل. 

 � �افة املهام واملسؤوليات اإلدار�ة الضرور�ة. يجري تقييم أداء سنوي ملراجعة أداء املوظف�ن و�تو� 
 
  إدارة ا�خاطر  ٣ - ٥

 ا�خاطر مســـــــتوى  ع�� مســـــــتمرة بصـــــــفة م��ا وا�حد ا�خاطر قبةراوم وضـــــــبط وقياس وتقييم تحديد ا�خاطر إدارة وظيفة تتو��

 . ال�لية وا�خاطر الفردية

 

�� شــــــركة األه�� للت�افل ويســــــاعد اإلدارة �� تنفيذ االســــــ��اتيجيات  يتو�� مدير ا�خاطر املســــــؤولية عن تحديد ا�خاطر ا�حتملة

ل�حد من تلك ا�خاطر. و�� ســــــــــياق دعم ذلك، يتع�ن ع�� مدير ا�خاطر القيام بوضــــــــــع واالحتفاظ بنظام فعال لتحديد مخاطر 

القيادة من خالل العمل مع  حيثما ي�ون ضــــــــــــرور�ا. باإلضــــــــــــافة إ�� ذلك، ع�� مدير ا�خاطر تو��( وإبالغ عن ا�حوادث وتحديثھ 

 اإلدارات األخرى �� تنفيذ إجراءات ا�حد من ا�خاطر. 

 

 الواجبات واملسؤوليات  ١ - ٣ - ٥

 توف�� القيادة العامة والرؤ�ة والتوجيھ إلدارة مخاطر املؤسسة.  

 وضع إطار إدارة مخاطر مت�امل ل�افة جوانب ا�خاطر �� شركة األه�� للت�افل ك�ل.  

 ات إدارة مخاطر لتحديد األدوار الهابطة والصاعدة واملسؤوليات �شأن إدارة ا�خاطر. وضع سياس 

مراجعة برامج إدارة ا�خاطر القائمة لتحديد كيفية �عز�ز ممارســـــــات إدارة ا�خاطر ا�حالية إل�شـــــــاء أو تحســـــــ�ن إطار  

 إدارة مخاطر املؤسسة.

 بية. وضع التصنيفات الرئيسة للمخاطر وفقا للمتطلبات الرقا 

 وضع هي�ل إدارة مخاطر واألدوار واملسؤوليات �� الشركة ع�� مختلف مستو�ات اإلدارة.  

 وضع من�جية تقييم لتقدير ا�خاطر األساسية والضوابط األساسية ذات العالقة.  

 ةإجراء تقييمات ا�خاطر وتنفيذ خطط األعمال القائمة ع�� ا�خاطر وتقديم التوصــــــــــــيات �شــــــــــــأن الرقابة الداخلي 

 وتحس�ن العمليات. 

تقييم ا�خاطر والضـــــــــوابط. تقييم تصـــــــــميم وفعالية بيئات الرقابة والتوصـــــــــية حيثما ي�ون من املمكن االعتماد ع��  

 الضوابط وتقييم م�ى قد ي�ون من املطلوب وجود إجراءات فحص أك�� استقاللية. 

 وتقييم النتائج واق��اح خطط تخفيف.  ؛ تصميم وتنفيذ فحوص االل��ام 

 مراقبة برنامج خطة التحس�ن.  

�ن أو االل��ام بالقوان / إعداد التقار�ر واملســـــــــتندات وا�جداول املؤ�دة األخرى ال�ي تفصـــــــــل العمليات والوضـــــــــع املا�� و  

 واألنظمة وتقدم توصيات وتحسينات حيثما ينطبق. 
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والتعرضــــــــــــــات للمخــاطر  تطبيق مجموعــة مصــــــــــــفوفــات وتقــار�ر ا�خــاطر، بمــا �� ذلــك بيــانــان ا�خســــــــــــــائر وا�حوادث، 

 األساسية ومؤشرات التنبيھ املبكر. 

تحس�ن جاهز�ة إدارة ا�خاطر �� شركة األه�� للت�افل من خالل االتصال و�رامج التدر�ب وقياس األداء القائم ع��  

 ا�خاطر وا�حوافز. 

 تطو�ر أنظمة التحليل وقدرات إدارة البيانات لدعم برنامج إدارة ا�خاطر.  

نات اإلحصائية وإعداد التقار�ر �شأن مجموعة واسعة من املواضيع املتعلقة بإدارة ا�خاطر ذات االهتمام جمع البيا 

 لدى شركة األه�� للت�افل. 

 مراجعة وتحليل النشاطات التشغيلية وتقديم التوصيات لتحقيق األهداف املرجوة إلدارة ا�خاطر.  

قييم املســـــــــؤولية من خالل تقييم إحصـــــــــائيات وتوجهات خســـــــــائر وتحديد التعرضـــــــــات وت ؛ تقييم التغطية التأمينية 

 املطالبات. 

 وضع واالحتفاظ بأنظمة و�جالت توفر تقييما سليما ورقابة وتوثيقا للمهمة املو�لة إليھ.  
 

  : ي�� ما ا�حصر ال  املثال سبيل ع�� ا�خاطر إدارة وظيفة واجبات �شمل أخرى، فيةراإش أو رقابية متطلبات يباإلضافة إ�� أ

 ا�خاطر إدارة اس��اتيجية تنفيذ 

 الشركة لها تتعرض قد ال�ي ا�خاطر مراقبة 

 م��ا.  وا�حد ا�خاطر ومراقبة وضبط وقياس وتقييم لتحديد ا�خاطر  إلدارة فعالة وإجراءات سياسات وضع 

 وضبطها.  م��ا ل�حد الت�حيحية ا�خطوات واق��اح الناشئة ا�خاطر تحديد 

 ) املثال ســــــبيل ع�� التحمل اختبارات إجراء خالل من( لها  �عّرضــــــها ومدى ا�خاطر تحمل ع�� ةالشــــــرك قدرة تقييم 

 ) دور�ة بصفة

 وضع خطة للطوارئ  

 بالشركة ا�خاطر إدارة نظام وكفاءة فعالية لضمان العليا اإلدارة مع التنسيق 

 نظام إدارة ا�خاطر. 

 

 أخرى  فيةراإش أو رقابية متطلبات وأي ا�خاطر إدارة الئحة مع يتوافق بما �اوأ�شط� بأعمالها ا�خاطر إدارة وظيفة تقوم أن يجب

 .البنك املركزي السعودي عن صادرة

 

 .االكتتاب وظيفة عن مستقلة ا�خاطر إدارة وظيفة ت�ون  أن يجب

 
 أعمال �عقيد ومدى وطبيعة حجم مع ��م�اوخ� معرف��م ومســــــــــــتوى  ا�خاطر  إدارة وظيفة �� العامل�ن عدد يتناســــــــــــب أن يجب

 .الشركة

 

 ا�خــاطر إدارة ملــدير يتــاح أن و�جــب آخر، تنفيــذي أي أو التنفيــذي الرئيس إ�� تقــار�رهــا ا�خــاطر إدارة وظيفــة ترفع أن يمكن

 .عرقلة دون  ا�خاطر إدارة �جنة مع املباشر االتصال

 

 العالقات  ٢ - ٣ - ٥

 : من ي�� يقوم مدير إدارة ا�خاطر بإقامة واالحتفاظ �عالقات مع

  
ً
 داخليا

 املدير العام وإداراتھ.  .١

 املدير املا�� وإداراتھ. .٢

 مدير الدعم وإداراتھ.  .٣

 �جنة املراجعة واملراجع�ن الداخلي�ن.  .٤

 مجلس اإلدارة.  .٥

  
ً
 خارجيا

 املراجع�ن ا�خارجي�ن وغ��هم من االستشار��ن.  .١

 الو�االت واملؤسسات ا�ح�ومية.  .٢



  
 
 

 
 

 

كة األه�ي للتكافل  كة –�ش  دل�ل حوكمة ال�ش
 

٥٢ 

 . )، وزارة التجارة البنك املركزي السعوديية، هيئة السوق املال( ا�جهات الرقابية  .٣

  الشر�اء الفني�ن.  .٤

 

 

 األكتواري املع�ن : ٦القسم 
 

  املهام واملسؤوليات  ١- ٦

 ع�� اآل�ي : -ا�حصر  وليس املثال سبيل ع�� -لإلكتواري املع�ن  العامة واملسؤوليات املهام �شتمل •

 للمباديء  .١
ً
 ف��ا ، تنفيذ املهام املو�لة لھ إليھ وفقا

ً
واملعاي�� االكتوار�ة الصادرة عن ا�جمعية االكتوار�ة ال�ي ي�ون عضوا

�ذه فيما يتعلق باالل��ام � ساماوا�خضوع للمسائلة أمام تلك ا�جمعية فيما يتعلق باالل��ام بمعاي��ها املهنية وأمام 

 الضوابط و�عليمات ساما.

، وتقديم مشورة موضوعية وغ��متح��ة، وعدم إخفاء أي صا�حاملتنفيذ واجباتھ بصدق وأمانة وكفاءة، وتجنب تضارب  .٢

  .أو الف�ي للشركة وعدم إعطاء معلومات غ�� �حيحة عن قصد املا��حقائق تتعلق بالوضع 

ال�ي حصل عل��ا أثناء تأدية لعملھ وذلك أثناء  املعلوماتالسر�ة ا�خاصة بالشركة أو تلك  املعلوماتعدم اإلفصاح عن  .٣

 لألنظمة أو أن  إال منھ،  االن��اءالعمل أو�عد تواجده ع�� رأس 
ً
التعليمات ذات ي�ون هذا اإلفصاح لساما أو تطبيقا

  .العالقة

 .ع��ا املسؤوليةنيابة عنھ وتحمل األعمال املنجزة مراجعة جميع  .٤

بيانات، مة للع�� السر�ة التا ا�حافظةمع  االكتوار�ةل�جمعية  املهنية املعاي�� عملھ منظمة حسب  ��جالت االحتفاظ .٥

�ي تم ال األساسية، والبيانات ساماال�ي يجب تقديمها إ�� الشركة وإ��  املستندات��خ من  ال�جالتو�جب أن �شمل 

 .عل��ا و العمليات ا�حسابية الداعمة ال�جالتبناء 

 �� حال لم يكن  .٦
ً
) أعاله ملدة عشر ٥د (يجب االحتفاظ بال�جالت املشار إل��ا �� البن�� الشركة،  االكتواري املع�ن موظفا

سنوات ع�� األقل لدى الشركة من تار�خ التقر�ر الذي تتعلق بھ ال�جالت أو الوثائق. و�جب أن ت�ون متاحة فقط 

 لالكتواري املع�ن ومن بنيبھ وللشركة والبنك.

 .وال�ي لديھ خ��ة مناسبة ف��ااملؤهل لها  االكتوار�ة أداء ا�خدمات  .٧

 .اململكة املتبعة �� املالية التقار�ر إعداد معاي�� مع عملھ توافق ضمان .٨

 لياتھ مع مسؤو  ذلك يتعارض أال �شرط العليا، واإلدارة اإلدارة لتعليمات مجلس وفًقا أخرى  أمور  أي �شأن املشورة تقديم .٩

 .ساما الضوابط و�عليمات هذه �� عليھ املنصوص النحو ع��

 

تأم�ن  مزاولة لها املرخص للشركة املع�ن االكتواري  يتع�ن ع�� ابط،الضو  هذه �� الواردة واملسؤوليات املهام إ�� إضافة •

 : باآل�ي القيام واالدخار ا�حماية

 أسعار األقساط، مراجعة اق��اح وعند جديدة منتجات عند تقديم التأم�ن أقساط أسعار كفاية ملدى ر�حية اختبار إجراء .١

 . الفنية األسعار �شأن املشورة وتقديم

 �حملة االستثمار ا�خصصة وعوائد ا�حملة املصار�ف عدالة ذلك بما �� التأم�ن، وثائق وأح�ام شروط أن�ش املشورة تقديم .٢

 . الوثائق

 املناسبة دراسات ا�خ��ة ع�� بناء كفاي��ا من والتأكد الر�اضية ذلك االحتياطات �� بما التأم�ن عقود وال��امات أصول  تحديد .٣

. 

 .ذات العوائد واالدخار ا�حماية تأم�ن وثائق حملة ع�� امل�افآت املالية أو األر�اح وأ الفائض توزيع �شأن املشورة تقديم .٤

 

 العمل والتحليالت وخطط ومستندا��ا، الشركة و�جال��ا اإلدارة، ودفاتر مجلس أوراق ع�� االطالع املع�ن لالكتواري  يحق •

 وإدار��ا العليا الشركة إدارة مجلس من يطلب أن لھ و�حق للقيام بواجباتھ، ضرور�ة ر �عتب ال�ي الداعمة وا�جداول 

 من قبل الشركة معلومات سر�ة ع�� ل�حفاظ املناسبة مراعاة  الضوابط مع ضرور�ة، يراها ال�ي واإليضاحات املعلومات

 بمسؤولياتھ. املع�ن للقيام االكتواري  �ساعد من وجميع املع�ن، االكتواري 
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  لهذه �عده اكتواري  �ل تقر�ر وشمولية ضوحو  من التأكد املع�ن االكتواري  ع�� يتع�ن •
ً
املؤسسة،  و�عليمات الضوابط وفقا

 الوثائق حملة مصا�ح ع�� ا�جوهر�ة اآلثار ذات للمسائل والتطورات ال�ا�� االهتمام وتو�� �شرح بطر�قة يقدمھ وأن

 .ثابت استنتاج إ�� والتوصل التقر�ر من فهم آخر اكتواري  أي خب�� مكن ي بحيث الشركة أو أواملستفيدين

 

 تقر�ر االكتواري   ٢- ٦

 

 لهذه الضوابط االكتوار�ة ال�ي التقار�ر جميع تحتوي  أن يجب •
ً
 :أد�ى كحد اآل�ي ع�� املؤسسة و�عليمات �عد وفقا

 الرئيسية. وا�خرجات النتائج يو�ح تنفيذي م�خص .١

 ومعلومات ��ا،املع�ن، ملتعلقةا وا�خاطر التأم�ن االكتواري لفئة ومؤهالت التقر�ر من الهدف تب�ن مقدمة .٢
ً
 موجزة ووصفا

 .مالئمة إضاف��ا املع�ن االكتواري  يرى  أخرى  أساسية معلومات للمخاطر وأي الشركة إدارة عن صلة ذات

 مع�ن. �اكتواري  بصفة رسمية يتصرف فرد إعداد من التقر�ر بأن وا�ح بيان . .٣

 .ية املتبعةاملال التقار�ر رفع ومعاي�� االكتوار�ة لإلرشادات وصف  .٤

 قيود فرض��ا وأية الوا�حة غ�� وا�جوانب املوضوعية، املالحظات ع�� وضع ذلك �� بما وقيود، اعتمادات ألي توضيح .٥

 القارئ املطلع أن ي�ون  �ستطيع ل�ي �امل، �ش�ل املطلو�ة املعلومات الوصول إ�� �عذر إ�� أدت آخر طرف أي أو الشركة

 .لتقر�رنتائج ا مالئمة عن مدى وا�حة صورة

 .عليھ االعتماد تم خار�� مصدر أي إ�� اإلشارة .٦

 املرفوعة سابًقا، التقار�ر بنتائج املتعلقة الرئيسية وشرح االختالفات املوضوع، نفس عن السابق التقر�ر نتائج إ�� إشارة .٧

 .فرضيات والنتائجوال واملن�جية بالبيانات املتعلقة الرئيسة �جميع التغ��ات املناسبة التفاصيل تقديم ذلك و�تضمن

 حاالت �حدودية أي إ�� اإلشارة و�جب وشمولها، �ح��ا من عل��ا للتحقق تمت ال�ي واالختبارات للبيانات املستلمة  توضيح . .٨

 .البيانات

 �� معا�جة اختيارها وراء والسبب ا�ختارة توضيح املن�جية والفرضيات ذلك �� بما املتبعتان، واملن�جية للطر�قة توضيح .٩

 .التحليل طر�قة أثرت ع�� معينة مسائل وأي التقر�ر ونتائجھ عموضو 

 �ش�ل هذه التغي��ات أسباب وشرح السابق، بالتقر�ر مقارنة املن�جية والفرضيات ع�� املنفذة التغي��ات وتوضيح ت�خيص  .١٠

 أعاله ) ٧�� الفقرة ( الوارد التغي��ات م�خص لدعم �امل

 ا�حسابية إجراء العمليات مع  )املالحق إ�� باإلضافة( ا�حسابية �افية للعمليات صيلوالتفا التحليالت أن ع�� دليل تقديم   .١١

طلع بما األخرى  واألعمال
ُ
 هذه تتوافق أن و�جب .من النتائج بالتحقق لھ �سمح بصورة التحليل إعادة من يمكن القارئ امل

 ذلك. أينما انطبق كة،اململ �� ا�حالية املالية التقار�ر إعداد مع معاي�� ا�حسابية العمليات

 .مطلو�ة �عليقات أو إيضاحات ذلك أي �� بما واالستنتاجات للنتائج  وشامل وا�ح عرض  .١٢

 واستنتاجا��م ومؤهال��م النظراء هؤالء هو�ة مع إيضاح النظراء مع تمت ال�ي مراجعة عملية لنطاق بيان .١٣

 . وا�حة للقارئ  ت�ون  ال قد ال�ي املستخدمة باملصط�حات قائمة  .١٤

 .صلة ذات أخرى  مسائل أي عن صاحإف .١٥

 

مسؤولياتھ  أداء عند ��ا املع��ف االكتوار�ة با�جمعية النظ�� ا�خاصة مراجعة بمتطلبات االل��ام املع�ن االكتواري  ع�� يتع�ن •

 وأنھ يتمتع للمراجعة ا�خاضعة املسألة عن مستقل النظ�� أن املراجع من تأكده �عد ،ساماو�عليمات  الضوابط لهذه وفقا

 املناسبة. واملؤهالت با�خ��ة

 

  بھ يقوم تواصل أو تقر�ر أي ي�ون  لضمان أن الالزمة ا�خطوات اتخاذ املع�ن االكتواري  ع�� يتع�ن •
ً
وال  مضلل، وغ�� فعاال

 تفس��ه
ً
املؤهل  املطلع للقارئ  يمكن بطر�قة االكتواري  للتقر�ر العناصر الفنية يقدم أن و�جب خاطئ، �ش�ل يمكن منطقيا

 .العليا واإلدارة اإلدارة مجلس واملدروس لقرارات الفعال االتخاذ لدعم عل��ا بناءً  والتصرف فهمها

 

إ��  )العاجلة  املرحلية بالتقار�ر �س�ى( عاجلة و�صفة �عدها مباشرة ال�ي االكتوار�ة التقار�ر رفع املع�ن االكتواري  ع�� يتع�ن •

أكمل  ي�ون  ال قد املع�ن االكتواري  أن عن النظر �غض ا�حاالت اآلتية، �� بالشركة االل��ام مراقبة وإدارة إلدارة ا مجلس
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 ، قد مستقبلية أو وشيكة مخاطر هناك �ان وتحقيقاتھ ،إذا تحليالتھ
ً
 ا�حصر، ال املثال سبيل ع�� تواجھ الشركة وتؤثر سلبا

 :اآل�ي ��

 .املالية املالءة .أ

 .معيدي التأم�ن شر�ات ة تجاهالشرك وال��امات التأم�ن إعادة شر�ات ال��امات .ب

 .با�خاطر االحتفاظ مستو�ات .ج

 .الشركة منتجات ر�حية .د

 .الشركة منتجات �سع��ة .ه

 .التأم�ن عقود ال��امات كفاية .و

 

 بالبيانات يتعلق فيما املع�ن االكتواري  مسؤوليات ٣- ٦ 

 
 .التحليل �� �ستخدمها ال�ي البيانات واكتمال ودقة اقا�س لضمان املعقولة ا�خطوات جميع اتخاذ املع�ن اإلكتواري  ع�� يجب

 :أد�ى كحد اآل�ي ع�� الرسمية التقار�ر جميع تحتوي  أن و�نب��

 

 .املهنية املعاي�� مع مراعاة املع�ن لالكتواري  امل�ي ا�حكم حسب التحليل املطلوب بإكمال �سمح املتاحة البيانات بأن تأكيد .أ

 هذه البيانات حاالت محدودية مع التصرف تم وكيف عل��ا امل��تبة املعروفة واآلثار الرئيسة ياناتالب محدودية بحاالت بيان .ب

 والتحليالت املقدمة النتائج ��

 .املنفذة

 .استخدامها تم ال�ي للبيانات �امل وصف .ج

 .من البيانات للتحقق املنفذة العمليات �جميع �امل وصف .د

 .خاللها البيانات تنتجت اس ال�ي الدراسة ملدة دقيق تحديد .ه

 .السابقة التقار�ر أحدث البيانات �� ع�� أجر�ت ال�ي املعقولية الختبارات و.وصف

  .وتقدير التأث�� األولية للبيانات تصفية أو �عديالت ألي إيضاح .ز

 

 ع�� البيانات، و�تع�ن جودة �شأن آخر�ن ع�� املسؤولية إللقاء تحذيرات �س�� ع�� املع�ن االكتواري  تقر�ر يحتوي  ال أن يجب

 .املقدم تقر�ره �افية لنتائج تدقيق عمليات تنفيذ املع�ن االكتواري 

 

 معا�جة محدودية ع�� القدرة عدم حال و�� ف��ا، املرصودة �� الف��ة �امل �ش�ٍل  البيانات محدودية الشركة �عا�ج أن يجب

 �� بھ و�رفع محدودية رصد املعا�جة �عد عملية إلكمال املتوقع قتالو  املع�ن يحدد االكتواري  أن فيجب �امل، �ش�ٍل  البيانات

 �عد رصد محدودية البيانات، ا�حا�� التقر�ر
ُ
 التقر�ر، �� محدودية البيانات ال�ي  تقدم  تخص مناسبة بنود وضع و�جب فورا

 وتنشر  البيانات محدودية أوجھ ةاملقبلة إ�� أن تتم معا�ج التقار�ر بالتقدم ا�حرز �� هذا الشأن �� جميع  الرفع وكذلك
ً
تماما

 بنودها.

 

 االحتياطيات يخص فيما املع�ن االكتواري  دور  ٤- ٦

 

 :باآل�ي ،ساما تحدده حسبما تقر�ر إعداد ول�ل مرحلة سنوي  �ش�ل يقوم، أن املع�ن االكتواري  ع�� يتع�ن

 �� ذلك بما(  للشركة التأم�ن عقود �اماتوال� أصول  العليا �شأن واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء والتحديد التوصية .١

 إعداد معاي�� مع بما يتوافق وذلك لتحديدها، املناسبة والفرضيات باستخدام املن�جيات  )األمر لزم إذا الفنية ا�خصصات

 .اململكة املتبعة �� ا�حالية املالية التقار�ر

 بالتقديرات السابقة الفعلية التجر�ة مقارنة طر�ق نع املتوقعة االحتياطيات مقابل الفعلية لالحتياطيات تحليل إجراء .٢

 .االقتضاء األخرى عند واالل��امات العالقة ذات للمطالبات

 لتعليمات املناسبة التقار�ر إعداد .٣
ً
 .ساما وفقا
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 :واالدخار ا�حماية تأم�ن يخص فيما .٤

 .كفاي��ا من والتأكد  )االقتضاء بحس الر�اضية ذلك االحتياطات �� بما(  التأم�ن عقود وال��امات أصول  تحديد .أ

 .الوثائق حملة ع�� املالية أو امل�افآت األر�اح أو الفائض توزيع �شأن املشورة تقديم .ب
 
 وكفايتھ التسع�� يخص فيما املع�ن االكتواري  دور  ٥- ٦

 

 أد�ى: كحٍد  بالتا�� يقوم أن تأم�ن لشركة املع�ن االكتواري  ع�� يتع�ن

  

�شأن  األقل ع�� سنوي  �ش�ل وللمؤسسة اإلدارة العليا و�جلس لإلدارة التسع�� تقار�ر ورفع ورةاملش وتقديم التحري  .١

 األخرى ا�خاصة التأم�ن وفئات واالدخار ا�حماية وتأم�ن وتأم�ن املركبات الص�� التأم�ن �� منتجات للمخاطر الف�ي التسع��

 .البنك املركزي السعودي �عليمات تحدده حسبما بالشركة

 :واالدخار ا�حماية تأم�ن يخص فيما .  .٢

 .التأم�ن أقساط معدالت ر�حية اختبار عمل .أ

 مع والتسع��، التأم�ن عقود وأح�ام شروط ذلك �� بما �شأ��ا، املشورة وتقديم وتصميمها املنتجات تطو�ر مراجعة .ب

 .املنتجات �� لالكتتاب املطلوب املال رأس تقدير 

 لتعليمات  سبق عما وللمؤسسة اإلدارة �جلسو  العليا لإلدارة التقار�ر رفع .٣
ً
 وتقار�ر تقار�ر التسع�� بمثابة ت�ون  ل�ي ساما وفقا

 .العليا واإلدارة مجلس اإلدارة لتعليمات ووفًقا التسع��، كفاية

 قود التأم�نلع الفعلية البيع أسعار ملقارنة دوري �ش�ل كفاية التسع�� تقار�ر د �ع أن التأم�ن لشركة املع�ن االكتواري  ع�� .٤

 التأم�ن األخرى  وفئات املركبات، فئات وتأم�ن الص�� التأم�ن فيما يخص العالقة ذات الفنية األسعار مع بالشركة ا�خاصة

 .البنك املركزي السعودي �عليمات تحدده حسبما ومجلس إدار��ا، للشركة العليا ولإلدارة للمؤسسة و�رفعها ،
 
 املال ورأس املالية املالءة تقييم �� املع�ن االكتواري  دور  ٦-٦

 

 وتقديم املشورة ��ا ا�خاص املال رأس وكفاية للشركة ا�حا�� املالءة املالية وضع من التحقق املع�ن االكتواري  ع�� يتع�ن .١

 عوامل وتحديد متان��ا املالية لتقييم متنوعة اف��اضات ظل �� الشركة املستقب�� ملالءة الوضع دراسة طر�ق عن ذلك �شأن

 .عل��ا تؤثر ال�ي الرئيسية طرا�خ

 إجراء اختبارات طر�ق عن ذلك �شأن املشورة وتقديم املستقب�� للشركة املالءة وضع من التحقق املع�ن االكتواري  ع�� .٢

 لالف��اضات ا�حاالت وتحليل التحمل
ً
 النس�ي األثر املال، وتقييم رأس لكفاية تقييمات وإجراء ا�ختلفة، االف��اضية وفقا

 العمل وخطط املال، لرأس الفعلية واملستقبلية واملستو�ات وال��اما��ا الشركة والتحليالت ألصول  االختبارات هذه عن الناتج

 هذه التحقق عمليات تتوافق أن و�جب .ذلك املشورة �شأن وتقديم األغراض لهذه واستخدامها وضع النماذج من والتحقق

 .آلخر وقٍت  من ساما تصدرها �عليمات أي مع مراعاة اململكة �� تبعةامل ا�حالية املالية التقار�ر إعداد مع معاي��

 .ساما تحدده الذي والتوقيت وساما بالش�ل اإلدارة ومجلس العليا اإلدارة إ�� النتائج ترفع .٣

 

 ا�خاطر إدارة �� املع�ن االكتواري  دور  ٧-٦ 

 

 :باآل�ي االل��ام املع�ن االكتواري  ع�� يتع�ن

 لتخفيف أثرها، املناسبة اآللية وتحديد ا�خاطر ا�جوهر�ة لتقدير تأث�� الشركة �� ا�خاطر إدارة �� �ناملسؤول مع التنسيق .١

 .ا�خاصة �ساما ا�خاطر إدارة ملتطلبات البيانات وتقديم

 من أ�شطة �شاط ل�ل با�خاطر االحتفاظ ومستو�ات إعادة التأم�ن ترتيبات تقييم مالئمة التأم�ن، �شركة يتعلق فيما .٢

 والتوقيت اإلدارة بالش�ل ومجلس العليا لإلدارة التوصيات وتقديم تحمل ا�خاطر، ع�� الشركة قدرة مراعاة مع التأم�ن،

 .ساما تحددهما اللذين

 من ل�ل فرع با�خاطر االحتفاظ ومستو�ات التأم�ن إعادة مالئمة ترتيبات إسناد تقييم التأم�ن، إعادة �شركة يتعلق فيما  .٣

 اإلدارة بالش�ل ومجلس العليا لإلدارة التوصيات وتقديم تحمل ا�خاطر، ع�� الشركة قدرة مراعاة مع التأم�ن، فروع

 .ساما تحددهما اللذين والتوقيت
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 يخص سياسة فيما العليا وإدار��ا الشركة إدارة �جلس لتقديم التوصيات االستثمار ومدير االستثمار �جنة مع التنسيق .٤

 ومدى التأم�ن وال��امات عقود أصول  وتوقيت طبيعة مراعاة مع األصول واالل��امات، إدارة تيجيةواس��ا االستثمار�ة الشركة

 ساما. تحددهما اللذين بالش�ل والتوقيت املناسبة األصول  توفر

 رقر�الت يرفع. وساما اإلدارة ومجلس للشركة العليا لإلدارة إعادة التأم�ن تقر�ر رفع التأم�ن لشركة املع�ن االكتواري  ع�� .٥

 �عليمات ساما. تحددهما والتوقيت اللذين بالش�ل

 من أ�شطة �شاط ل�ل با�خاطر االحتفاظ إعادة التأم�ن ومستو�ات ترتيبات مالءمة مدى التقر�ر هذا يقيم أن و�جب  .٦

 وا ا�خاطر املكتتب وإجما�� املال رأس وكفاية تحمل ا�خاطر ع�� الشركة قدرة مراعاة مع التأم�ن،
ً
 يتم أن ملتوقع��ا حاليا

 :مراعاة مع االحتفاظ با�خاطر مستو�ات حول  املالحظات يقدم وأن املالية التالية، السنة �� ف��ا االكتتاب

 .املتغ��ة العموالت أو الر�ح مشاركة آليات .أ

 .ا�خسائر مشاركة آليات .ب

 .نالتأم� إعادة اتفاقيات بموجب إعادة التأم�ن شر�ات ع�� االنكشاف إجما�� ع�� قيود أي .ت

 .الفردية املطالبات أو ا�حوادث أو التأم�ن ل�حاالت إعادة شر�ات ع�� ر ا�خاط إجما�� ع�� قيود أي .ث

  .التأم�ن إعادة نتائج بناًء ع�� التأم�ن إعادة قسط ف��ا يختلف متغ��ة معدالت أي .ج

 اتفاقيات ا�خسارة.  ائضف ع�� ا�خصومات إجما�� أو ) ج�� الضرر ( أصلھ إ�� يء الش إعادة �حاالت ا�حتملة اآلثار .ح

 .الضغط حاالت التأم�ن �� إعادة ترتيبات عمل بكيفية املتعلقة التوقعات .خ

 عقود إلعادة أي هناك �انت إذا ما لتقييم عل��ا مالحظاتھ الشركة وتقديم إجراءات فعالية مراجعة املع�ن االكتواري  ع�� .٧

 .بذلك ال��تيبات األخرى، والرفع أو ا�جانبية االتفاقيات مع توافقبال إعادة التأم�ن، لشركة كب��ة تأم�ن مخاطر تنقل التأم�ن

 إدار��ا  للشركة ومجلس العليا لإلدارة التأم�ن إعادة إسناد تقر�ر التأم�ن برفع إعادة لشركة املع�ن االكتواري  إلزام لساما .٨

 التأم�ن إعادة إسناد ترتيبات الءمةمدى م أد�ى كحٍد  التقر�ر هذا ليغطي ساما، اللذين تحددهما والتار�خ بالش�ل وساما

 املال رأس وكفاية ا�خاطر تحمل ع�� قدرة الشركة مراعاة مع التأم�ن، أ�شطة من �شاط ل�ل االحتفاظ با�خاطر ومستو�ات

تو�ات مس حول  املالحظات و�قدم التالية، املالية السنة ف��ا �� االكتتاب يتم أن حاليا واملتوقع ��ا وإجما�� ا�خاطر املكتتب

 .التأم�ن إعادة لشركة با�خاطر االحتفاظ

 إعادة أي عقود هناك �انت إذا ما لتقييم عل��ا املالحظات الشركة وتقديم إجراءات فعالية مراجعة املع�ن االكتواري  ع�� .٩

 ا�جانبية تفاقيات�� اال الواردة تلك سيما ال كب��ة، تأم�ن مخاطر تنقل إعادة التأم�ن إلسناد م��مة ترتيبات أو صادرة تأم�ن

 .بذلك والرفع األخرى، ال��تيبات أو

 إدار��ا وساما  ومجلس للشركة العليا لإلدارة واالل��امات وإدارة األصول  االستثمار تقر�ر رفع للشركة املع�ن االكتواري  ع�� .١٠

 .تحددهما ساما اللذين واملوعد بالش�ل وذلك

 االعتبار األخذ �� مع للشركة واالل��امات األصول  إدارة واس��اتيجية االستثمار  سياسة مالءمة مدى التقر�ر أن يقيم  يجب .١١

  إجما��
ً
 عقود أصول وال��امات طبيعة يتناول  وأن القادمة، املالية السنة �� أن تكتتب  واملتوقع ا�خاطر املكتتبة حاليا

 .عملھ االستثمار ألغراض رومدي االستثمار �جنة مع والتنسيق األصول املناسبة، توفر ومدى وتوقي��ا  التأم�ن

 
 ا�خ��ة دراسات إجراء �� املع�ن االكتواري  دور  ٨-٦

 

 تحليل املصروفات، أد�ى، كحٍد  تتناول، أن ع�� ساما تحددها �عليمات ال�ي ا�خ��ة دراسات إجراء املع�ن االكتواري  ع�� .١

املرض  معدل الوفيات و�جل معدل و�جل �نالتأم وثائق استمرار�ة ا�حماية واالدخار، تأم�ن تقدم ال�ي للشر�ات و�النسبة

  لساما ��ا والرفع وجدت، إن
ً
 .تصدرها ال�ي للتعليمات وفقا

مثل  الرائدة املهنية واملمارسات تار�خھ ح�ى الشركة تجر�ة معتمًدا ع�� باملصروفات تتعلق تقار�ر رفع املع�ن االكتواري  ع�� .٢

بما  الصلة ذات التأم�ن عقود وال��امات وأصول  �افيا االف��اضات التقر�ر ي�ون  وأن النشاط، حسب الت�اليف لدعم تحليل

 :تتضمن قد املثال سبيل ع�� وال�ي اململكة، �� املتبعة املالية التقار�ر إعداد معاي�� مع يتوافق

 

 .األجل قص�� واالدخار ا�حماية وتأم�ن التأم�ن العامة منتجات �جميع األقساط كفاية عدم تحليل .أ

  .ا�خصصة غ�� ا�خسارة تقدير مصروفات تحليل .ب

 .التجديد مصروفات اف��اضات .ت

 .عقود التأم�ن ع�� االستحواذ من الناتجة النقدية التدفقات .ث
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 سنوات لتقديرات الثالث ا�خصصات هذه اعتماد و�جوز  ا�حماية واالدخار، لتأم�ن املصروفات لتجاوز  مخصصات أي .ج

 من مسبقة عدم مما�عة ع�� ا�حصول  حال �� إال واالدخار، ا�حماية تأم�ن االكتتاب �� �� الشركة بدء من فقط األو��

 .ساما

 

 و�رفع التقار�ر األجل طو�لة واالدخار ا�حماية تأم�ن منتجات االستمرار�ة �جميع معدالت يحلل أن املع�ن االكتواري  ع�� يجب .٣

 مسبًقا، بالش�ل املوضوعة االف��اضات مع باملقارنة وذلك حدة منتج ع�� �ل تجر�ة وان��اء استمرار�ة يحلل وأن �شأ��ا،

 .ساما �عليمات تحدده الذي والتكرار

 

 �شأ��ا، مع التقار�ر و�رفع واالدخار ا�حماية تأم�ن منتجات الوفيات �جميع معدل �جل يحلل أن املع�ن االكتواري  ع�� يجب .٤

الذي  والتكرار بالش�ل وذلك مسبًقا، املوضوعة االف��اضات باملقارنة مع حدة ع�� منتج ل�ل الوفيات معدل �جل تحليل

 .ساما �عليمات تحدده

 

 املنافع بما فيھ تحدد الذي واالدخار ا�حماية تأم�ن منتجات املرض �جميع معدل �جل يحلل أن املع�ن االكتواري  ع�� يجب .٥

منتج  ل�ل املرض معدل �جل يحلل وأن �شأ��ا، التقار�ر املرض، و�رفع معدل �جل ع�� بناءً  القسط من اإلعفاء ذلك ��

 .ساما �عليمات تحدده الذي والتكرار وذلك بالش�ل مسبًقا، املوضوعة االف��اضات مع باملقارنة حدة ع��

 

 العامة�جمعية دليل عمل ا : ٧القسم 

 

 الغرض ١ - ٧

 للمساهم�ن هو حدث العامةللمساهم�ن �� أع�� هيئة �� الشركة. وإن عقد اجتماع ا�جمعية  العامةإن ا�جمعية  

خاص بالنسبة للمساهم�ن إذ يتيح لهم الفرصة للمشاركة مباشرة �� عملية صنع القرار عن طر�ق التصو�ت ع�� 

 عامةالالقرارات املق��حة �غض النظر عن عدد األسهم ال�ي يمتل�و��ا �� الشركة. والشركة تدرك أهمية ا�جمعية 

من خالل ممارسة  العامةل�امل �� ا�جمعية للمساهم�ن و��جع جميع املساهم�ن ف��ا ع�� ممارسة حقوقهم با

 حقوقهم �� التصو�ت. 

 �� �ل سنة. ويس�ى هذا االجتماع  العامة�عقد ا�جمعية  
ً
 سنو�ا

ً
يح . و�تالعامةاالجتماع السنوي ل�جمعية باجتماعا

رار ع�� تاج إ�� ق�جلس اإلدارة الفرصة ألداء واجباتھ فيما يتعلق باألمور ال�ي تح العامةاالجتماع السنوي ل�جمعية 

التخاذ قرار  العامةأو بموجب القانون أو عقد التأسيس أو طرح هذه األمور أمام ا�جمعية  العامةمستوى ا�جمعية 

 ف��ا. 

 

 أح�ام عامة ٢ - ٧

 بجميع ا�حقوق املتعلقة بأسهمھ مثل ا�حق �� حصة من األر�اح املمكن توزيعها وا�حق  
ً
يجب أن ي�ون املساهم مخّوال

واملشاركة �� مداوال��ا والتصو�ت ع��  العامة�� أصول الشركة عند تصفي��ا وا�حق �� حضور ا�جمعية  �� حصة

القرارات املتعلقة ��ذا الشأن وحق التصرف فيما يتعلق باألسهم وحق اإلشراف ع�� أ�شطة مجلس اإلدارة وتقديم 

ن املعلومات واالطالع عل��ا دون إضرار الدعاوى فيما يتعلق باملسئولية، ضد أعضاء ا�جلس وحق االستفسار ع

 بمصا�ح الشركة و�ش�ل ال يتعارض مع نظام هيئة السوق املالية والئحتھ التنفيذية. 

 لنظام ا�حوكمة لدى هيئة السوق املالية فإن ع�� الشركة أن تحدد �� عقد تأسيسها ونظامها األسا�ىي  
ً
وفقا

 �ن جميع حقوقهم املشروعة. اإلجراءات واالحتياطات الالزمة ملمارسة املساهم
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 الصالحيات ٣ - ٧

��  ن املشارك�نو�جب أن يتم اتخاذ قرار ف��ا بأغلبية أصوات املساهم� العامةتقع األمور التالية ضمن صالحيات ا�جمعية 

  : العامةا�جمعية 

 مجلس اإلدارةانتخاب وعزل أعضاء  

 املصادقة ع�� انتخاب وعزل أعضاء �جنة املراجعة.  

 مجلس اإلدارة.  أعضاء م�افأةافقة ع�� املو  

 ع�� توصية مجلس اإلدارة وتحديد مدة عضو���م واإلجراءات  
ً
إصدار قواعد �عي�ن أعضاء �جنة املراجعة بناءا

 الواجب ع�� ال�جنة إتباعها. 

 �� مجلس اإلدارة.  
ً
 تفو�ض صالحية عضو مجلس اإلدارة إ�� مدير ليس عضوا

قائمة وقوائم الر�ح وا�خسارة و  العامةو�ة والقوائم املالية السنو�ة بما �� ذلك امل��انية املوافقة ع�� التقار�ر السن 

 ع�� نتائج السنة املالية. 
ً
 التدفقات النقدية واإليضاحات حول القوائم املالية إضافة إ�� توزيع األر�اح وا�خسائر بناءا

 ع�� نتائج السنة 
ً
 املالية.  اإلعالن عن توزيعات األر�اح ودفعها بناءا

 من ا�جمعية  
ً
 ع�� تحقيق األهداف.  العامةاملوافقة ا�حددة مسبقا

ً
 ع�� توزيعات األر�اح املرحلية للسنة التالية بناءا

 اختيار مراج�� ا�حسابات ا�خارجي�ن واملوافقة ع�� أ�عا��م.  

 . العامةاملوافقة ع�� إجراءات عقد ا�جمعية  

 ية أو غ�� العادية. املوافقة ع�� سداد البنود االستثنائ 

املوافقة ع�� املعامالت غ�� العادية ال�ي تخضع ملوافقة مجلس اإلدارة �� ا�حاالت ال�ي ال �ستطيع ف��ا ا�جلس  

 . العامةالوصول إ�� موافقة إجماعية ع�� املعاملة و�حيل صالحيات املوافقة عل��ا إ�� ا�جمعية 

 القتصادية للشركة. طلب القيام بفحص غ�� عادي لأل�شطة املالية وا 

 أي أمر آخر ينص عليھ القانون أو عقد التأسيس.  

 املوافقة ع�� املعامالت مع ذوي العالقة.  

 �جنة املراجعة. دليل عمل �شكيل �جنة مراجعة، بما �� ذلك  

 

 ا�حقوق  ٤ - ٧

 العامةحقوق املساهم�ن ألغراض ا�جمعية  ١ - ٤ - ٧

 وخالل ستة  ) ويشار إليھ فيما ي�� باسم االجتماع السنوي (  مةالعايجب عقد االجتماع السنوي ل�جمعية  
ً
سنو�ا

 ع�� طلب مجلس اإلدارة. 
ً
 أشهر ع�� األك�� من ��اية السنة املالية للشركة بناءا

ة ي، �اجتماع غ�� عادي ل�جمعالعامة، بخالف االجتماع السنوي ل�جمعية العامةيجب عقد جميع اجتماعات ا�جمعية  

 .  ) إليھ فيما ي�� باسم االجتماع غ�� العادي ويشار (  العامة

 يجب اإلعالن عن موعد ا�عقاد ا�جمعية العامة وم�انھ وجدول أعمالها قبل املوعد  
ً
ع�� األقل، بواحد وعشرون يوما

 وتنشر الدعوة �� املوقع اإللك��و�ي للسوق املالية و املوقع اإللك��ونيي للشركة و�� �حيفة يومية توزع �� املنطقة

ال�ي ت�ون ف��ا مركز الشركة الرئيس. و�اإلضافة إ�� ذلك، يجوز للشركة توجيھ الدعوة ال�عقاد ا�جمعيات العامة و 

  ا�خاصة ملساهم��ا عن طر�ق وسائل التقنية ا�حديثة.

يد دع�� شركة األه�� للت�افل اتخاذ ال��تيبات لتسهيل مشاركة أك�� عدد من املساهم�ن �� االجتماع بما �� ذلك تح 

وإبالغ املساهم�ن  العامةزمان وم�ان االجتماع. وع�� الشركة إتاحة الفرصة للمساهم�ن للتصو�ت �� ا�جمعية 

 بالقواعد ا�حاكمة لالجتماعات وإجراءات التصو�ت. 

 لنظام حوكمة الشر�ات الصادر عن هيئة السوق املالية فيجب عقد اجتماع ا�جمعية  
ً
 ع�� طلب  العامةوفقا

ً
بناءا

 ع�� طلب مراج�� ا�حسابات أو  العامةمعية اإلدارة. وع�� مجلس اإلدارة الدعوة لعقد اجتماع ل�جمجلس 
ً
�جنة  بناءا
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و�جوز ملراجع ا�حسابات دعوة ع�� األقل من رأس املال.  %٥عدد من املساهم�ن تمثل مساهم��م  املراجعة أو 

  ٣٠ا�جمعية إ�� اال�عقاد إذا لم يدعها مجلس اإلدارة خالل 
ً
 من تار�خ طلب مراجع ا�حسابات. يوما

ع�� مجلس اإلدارة أن يأخذ �� االعتبار األمور ال�ي تطلب  العامة�� إعداد جدول أعمال االجتماع السنوي ل�جمعية  

ع�� األقل من أسهم  %٥إدراجها �� جدول األعمال املذ�ور و�حق للمساهم�ن الذين يمتل�ون  العامةا�جمعية 

 أك�� من البنود ع�� جدول األعمال عند إعداده.  الشركة إضافة بند أو عدد

وطرح األسئلة املتعلقة ��ا  العامةيجب أن ي�ون للمساهم�ن حق مناقشة األمور املدرجة ع�� جدول أعمال ا�جمعية  

وع�� ع�� أعضاء مجلس اإلدارة وع�� املراجع�ن ا�خارجي�ن سواًء �انت هذه األمور مدرجة �� جدول األعمال أم ال. 

اء مجلس اإلدارة واملراجع�ن ا�خارجي�ن اإلجابة ع�� األسئلة ال�ي يطرحها املساهمون �ش�ل ال يضر بمصا�ح أعض

 .الشركة

 لتمك�ن املساهم�ن من اتخاذ القرارات.  العامةيجب إرفاق معلومات �افية باألمور املعروضة ع�� ا�جمعية  

وع�� الشركة تزو�د ا�جهات الرقابية بصورة من  امةالعيجب تمك�ن املساهم�ن من قراءة محاضر اجتماع ا�جمعية  

 أيام من تار�خ ا�عقاد مثل هذا االجتماع.   ١٠تلك ا�حاضر خالل 

 

 للمساهم�ن العامةاألنواع ا�ختلفة الجتماع ل�جمعية  ٢-٤-٧

  العامةاالجتماع العادي أو االجتماع السنوي ل�جمعية  

. و�س�ى ا�جمعية للمساهم�ن ال�ي �عقد سنو  العامةوهذه �� ا�جمعية 
ً
 العامة"العادية" أو ا�جمعية  العامة�ا

يقوم املساهمون باالطالع ع�� تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي ومناقشة القوائم  العامة"السنو�ة" و�� هذه ا�جمعية 

أن  ةالعامية املالية. و�عد املوافقة ع�� القوائم املالية وتوزيعات األر�اح، إذا �ان قد تم اإلعالن ع��ا، يجوز ل�جمع

تختار إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء �جان مجلس اإلدارة ومراج�� ا�حسابات ا�خارجي�ن من مسئولي��م. 

، عند الضرورة، ما إذا �ان قد تم �عي�ن أو إعادة �عي�ن أعضاء  العامةإضافة لذلك يجوز ل�جمعية 
ً
أن تقرر أيضا

 إضافة نقاط أخرى إ�� جدول األعمال لبح��ا واملوافقة مجلس اإلدارة ومراج�� ا�حسابات ا�خارجي�ن
ً
. و�جوز أيضا

 عل��ا. 

 غ�� العادية  العامةا�جمعية  

غ�� عادية عندما ير�د ا�جلس الطلب من املساهم�ن  العامةيجب أن يقوم مجلس اإلدارة بالدعوة إ�� عقد جمعية 

 :تتعلق بما ي�� �� الشركة املوافقة ع�� قرارات

عد بموجب أح�ام نظام الشر�ات باطلة. �عديل نظام .١
ُ
 الشركة األساس باستثناء التعديالت ال�ي �

 . الشركة وفق األوضاع املقررة �� نظام الشر�ات ولوائحھ التنفيذيةز�ادة رأس مال  .٢

الشركة �� حال ز�ادتھ ع�� حاجة الشركة أو منيت بخسائر مالية، وفق األوضاع املقررة تخفيض رأس مال  .٣

 . شر�ات ولوائحھ التنفيذية�� نظام ال

 تقر�ر ت�و�ن احتياطي اتفا�� للشركة ينص عليھ نظامها األساس و�خصص لغرض مع�ن، والتصرف فيھ. .٤

  تقر�ر استمرار الشركة أو حلها قبل األجل املع�ن �� نظامها األساس. .٥

  املوافقة ع�� عملية شراء أسهم الشركة. .٦

�ل أسهم عادية إ�� أسهم ممتازة أو تحو�ل األسهم املمتازة إألى إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرا��ا أو تحو  .٧

 للضوابط واإلجراءات التنظيمية 
ً
أسهم عادية، وذلك بناء ع�� نص �� نظام الشركة األساس ووفقا

 لنظام الشر�ات ا�خاصة �شر�ات املساهمة املدرجة
ً
 الصادرة تنفيذا

� أسهم، و�يان ا�حد األق�ىى لعدد األسهم ال�ي إصدار أدوات دين أو ص�وك تمو�لية قابلة للتحو�ل إ� .٨

 يجوز إصدارها مقابل تلك األدوات أو الص�وك.
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تخصيص األسهم املصدرة عند ز�ادة رأـس املال أو جزء م��ا للعامل�ن �� الشركة والشر�ات التا�عة أو  .٩

 �عضها، أو أي من ذلك.

ملال مقابل حصص نقدية أو إعطاء وقف العمل بحق األولو�ة للمساهم�ن �� اإلكتتاب بز�ادة رأس ا .١٠

األولو�ة لغ�� املساهم�ن �� ا�حاالت ال�ي تراها مناسبة ملص�حة الشركة، إذا نص ع�� ذلك �� نظام الشركة 

 األساس.

 

 للمساهم�ن العامةاملشاركة �� ا�جمعية  ٣ - ٤ - ٧

 أو من خ العامة�ستطيع املساهمون املشاركة �� ا�جمعية 
ً
 الل وكيل. إما باالش��اك �خصيا

 املشاركة ال�خصية 

 يجب ع�� املساهم أن يمتلك أسهم
ً
ال�ي يجب أن ت�ون و الشركة ��  ا�حضور اجتماع جمعية عمومية �خصيا

 م�جلة �� �جل املساهم�ن �� التار�خ الذي توجھ فيھ الشركة إشعار الدعوة لالجتماع. 

 املشاركة من خالل وكيل 

من خالل ا�حضور والتصو�ت من خالل وكيل أي  العامةجتماع ا�جمعية �� اوالتصو�ت يجوز للمساهم املشاركة 

مساهم أو �خص ول�حضور من خالل وكيل ع�� املساهم إصدار و�الة إ�� من خالل �خص آخر نيابة عن املساهم. 

ديھ لوال �ستطيع وكيل بمفرده أن ي�ون آخر ليس عضوا �� مجلس اإلدارة أو عضوا �� اإلدارة أو موظفا �� الشركة. 

من أسهم الشركة ما لم يكن لديھ و�الة باسم مجموعة من شر�ات ذات عالقة أو  %٥و�االت با�حضور ألك�� من 

 إحدى العائالت أو أفرادها. 

جواز سفره مكتو�ا �� نموذج الو�الة و�جب أن تحتوي الو�الة  / يجب أن ي�ون اسم ال�خص ا�حاضر ورقم هو�تھ

 حضره الوكيل نيابة عن املساهم. معلومات تحدد االجتماع الذي سي

و�جوز لھ بيان من هو ال�خص الذي ير�د و�جوز للمساهم بيان �عليماتھ املتعلقة بالتصو�ت ع�� نموذج والو�الة. 

 .عن �ل بند من بنود جدول األعمال سيتم التصو�ت عليھ أثناء اجتماع ا�جمعية االمتناعالتصو�ت لھ أو ضده أو 

 إذا لم يقم املساهم بتع
ً
بئة ا�خانات ا�خصصة لبيان ما الذي يفضلھ املساهم وقام بإرسال نموذج الو�الة فارغا

 فع�� الشركة اعتبار ذلك كما لو لم يتم اإلدالء بأي صوت من قبل املساهم. 

 

 حقوق املساهم�ن �� التصو�ت ٤ - ٤ - ٧

 من حقوق املساهم وال يجوز بأي ش�ل إن�اره. 
ً
 جوهر�ا

ً
و�جب ع�� الشركة تحا�ىي اتخاذ أي إجراء قد �عت�� التصو�ت حقا

 ن أعضاء مجلسكما أ �عيق استعمال حق التصو�ت و�جب تقديم �ل املساعدة املمكنة للمساهم لتسهيل ممارسة هذا ا�حق. 

 .اإلدارة يتم انتخا��م عن طر�ق تصو�ت املساهم�ن

 

 لومات إ�� املساهم�نتقديم املع  ٥ - ٤ - ٧

  : العامةلوثائق التالية إ�� املساهم�ن قبل االجتماع السنوي ل�جمعية يجب توف�� املعلومات وا 

 تقر�ر مجلس اإلدارة إ�� املساهم�ن.  .١

وقائمة الر�ح وا�خسارة وقائمة التدفقات النقدية  العامةالقوائم املالية السنو�ة بما �� ذلك امل��انية  .٢

 واإليضاحات حول القوائم املالية. 

 . وتقر�ر �جنة املراجعة�خارجي�ن و تقر�ر مراج�� ا�حسابات ا .٣

 املعلومات عن املر�ح�ن املق��ح�ن ملنصب عضو مجلس إدارة.  .٤

 مسودة التعديالت ع�� النظام األسا�ىي، إن وجدت.  .٥

 مسودة الن�خة ا�جديدة من النظام األسا�ىي، إن وجدت.  .٦
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 . العامة�جمعية مسودات الوثائق الداخلية للشركة إذا �ان قد تم تقديمها للموافقة عل��ا من ا .٧

 التقر�ر السنوي.  .٨

لك مبلغ األر�اح وإجراءات دفعها وتوزيع خسائر الشركة توصيات مجلس اإلدارة حول توزيع األر�اح بما �� ذ .٩

 ع�� نتائج السنة املالية. 
ً
 بناءا

م�افأة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء �جان ا�جلس والتنفيذي�ن ا�خمسة الذي تدفع لهم أع�� رواتب  .١٠

. والر 
ً
 ئيس التنفيذي واملسئول املا�� األول إذا لم ي�ونوا من ب�ن أع�� خمسة تنفيذي�ن رواتبا

 املعلومات عن موقف مجلس اإلدارة واآلراء ا�خالفة لدى األعضاء عن �ل بند من بنود جدول األعمال.  .١١

زي البنك املركام أي معلومات مطلو�ة بموجب أنظمة اململكة العر�ية السعودية ونظام السوق املالية ونظ .١٢

 والوثائق الداخلية للشركة.  السعودي

يتضمن انتخاب مجلس اإلدارة وأعضاء �جنة املراجعة وعضو فرد �� مجلس  العامةإذا �ان جدول أعمال ا�جمعية  

اإلدارة واملوافقة ع�� مراج�� ا�حسابات ا�خارجي�ن فإن املعلومات املتعلقة بوجود موافقة خطية ع�� املر�ح�ن 

 تقديمها إ�� املساهم�ن. يجب 

يتضمن بنود قد تؤدي إ�� �شوء حقوق اس��داد فيجب  العامةإذا �ان جدول أعمال االجتماع السنوي ل�جمعية  

  : العامةأثناء اإلعداد ل�جمعية  عندئذ تقديم املعلومات والوثائق التالية للمساهم�ن

 دل الذي يمكن أن يطلب مقابلها. مستقل للقيمة السوقية ألسهم الشركة وسعر التبا مقيمتقر�ر  .١

 املعلومات املتعلقة بصا�� قيمة موجودات الشركة.   .٢

مجلس اإلدارة الذي حدد فيھ سعر تبادل األسهم و��ن فيھ  ) من ا�حاضر  مقتطفاتأو ( محاضر اجتماع  .٣

 سعر التبادل. 

كة يجب توف�� املعلومات والوثائق يتضمن إعادة تنظيم الشر  العامةإذا �ان جدول أعمال االجتماع السنوي ل�جمعية  

  : العامةالتالية للمساهم�ن أثناء اإلعداد لالجتماع السنوي ل�جمعية 

أساس أو أسباب أح�ام وإجراءات إعادة التنظيم الواردة �� القرار حول التوحيد أو الدمج أو الفصل أو  .١

الذي تمت املوافقة عليھ من قبل  االستبعاد أو التحو�ل، أو األح�ام الواردة �� عقد الدمج أو التوحيد

 مجلس اإلدارة املع�ي. 

التقار�ر السنو�ة والقوائم املالية �جميع الشر�ات املعنية بإعادة التنظيم للسنوات املالية الثالث األخ��ة  .٢

 أو �جميع السنوات املالية املن��ية إذا �ان قد تم تأسيس الشركة قبل أقل من ثالث سنوات. 

 . العامةللسنة األخ��ة ح�ى الر�ع الذي �سبق تار�خ ا�جمعية القوائم املالية  .٣

 لعامةااملعلومات واملواد ال�ي يجب تقديمها إ�� األ�خاص الذين يحق لهم املشاركة �� االجتماع السنوي ل�جمعية  

 بحق تزو 
ً
 �� مقرات الشركة لتسهيل االطالع عل��ا ومعرف��ا. و�حتفظ املساهمون أيضا

ً
دهم �يجب توف��ها أيضا

 بإشعار خطي مسبق فيما يتعلق بدفاتر الشركة ووثائقها النظامية �� املركز الرئي�ىي. 

يتضمن انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو اختيار مراج��  العامةإذا �ان جدول أعمال االجتماع السنوي ل�جمعية  

مر لهذا األ  العامةا�جمعية  حسابات الشركة ا�خارجي�ن املق��ح�ن فيجب أن ي�ون املر�حون حاضرون عند مناقشة

 باستثناء مراج�� ا�حسابات ا�خارجي�ن عند مناقشة اختيارهم. 

 

 تقديم املعلومات إ�� هيئة السوق املالية  ٦ - ٤ - ٧

ددها وفق الضوابط ال�ي تح -ع�� الشركة اإلعالن ل�جمهور وإشعار هيئة السوق املالية وشركة السوق املالية السعودية (تداول) 

بنتائج ا�جمعية العامة فور ان��ا��ا  وأن يتم تمك�ن املساهم�ن من اإلطالع ع�� محضر  اجتماع ا�جمعية العامة، وأن  -ةالهيئ

 .أيام من تار�خ عقد االجتماع ١٠يتم تزو�د الهيئة بن�خة منھ خالل 
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 توزيعات األر�اح ٥ - ٧

ر�اح �ش�ل يحقق مصا�ح �ل من املساهم�ن ع�� مجلس اإلدارة أن يضع سياسة وا�حة فيما يتعلق بتوزيعات األ  

 واإلشارة إل��ا �� تقر�ر مجلس اإلدارة.  العامةوالشركة و�جب إبالغ املساهم�ن بتلك السياسة أثناء ا�جمعية 

املوافقة ع�� توزيعات األر�اح ال�ي يق��حها ا�جلس وع�� تار�خ التوزيع. و�جب تقديم توزيعات  العامةيجوز ل�جمعية  

 أو أسهم منحة، كحق لهم، إ�� املساهم�ن امل�جل�ن �� ال�جالت ا�حفوظة لدى مركز إيداع األر�اح، 
ً
سواًء �انت نقدا

 . العامةاألوراق املالية كما تظهر �� ��اية جلسة التداول �� اليوم الذي تجتمع فيھ ا�جمعية 

 

 السياسات: ٨القسم 

 

  قواعد السلوك امل�ي ١ - ٨

 ةالصدق والن�اه ١ - ١ - ٨

�عتمد نجاح أعمال الشركة ع�� الصدق والن�اهة والثقة املكتسبة من موظف��ا وعمال��ا، ومساهم��ا. تكتسب الشركة صفة 

مصداقية من خالل االل��ام بتعهدا��ا، والعرض الصادق والن�يھ وتحقيق أهداف الشركة فقط من خالل السلوك الشر�ف. 

 تم �� ��اية املطاف ا�حكم ع�� أفعالها.يجب أن ت�ون الشركة مثاال يحتذى بھ، وسوف ي

 

يجب أن �سأل املوظفون عما إذا �انت أفعال معينة سوف تقوم ببناء الثقة واملصداقية للشركة وما إذا �ان هذا اإلجراء 

 ء�ساعد ع�� خلق بيئة عمل يمكن أن تنجح ف��ا الشركة ع�� املدى البعيد. يتع�ن ع�� أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار املدرا

 واملوظف�ن الس�� لبناء سمعة طيبة للشركة من خالل التقيد بالشرف والن�اهة.

 

 تضارب املصا�ح ٢ - ١ - ٨

تنفيذها للمساهم�ن و  العامةيتم إقرار سياسة تضارب املصا�ح املنصوص عل��ا �� هذه الوثيقة من قبل مجلس اإلدارة وا�جمعية 

 من قبل الشركة.

مثل الوسطاء والوكالء، ( بار املدراء الذين يمل�ون مص�حة �� جهات تقديم خدمة التأم�ن يجب ع�� أعضاء مجلس اإلدارة وك

 : القيام بما ي�� ) وما إ�� ذلك

 الكشف للمجلس عن مصا�حهم كتابيا �� الشركة ا�ختصة بالتأم�ن، وفور ا�حصول ع�� أي فائدة. 

 و ؛ ��اعدم ال��و�ج أو ��جيع التعامل مع الشركة ال�ي يمل�ون مص�حة ف 

 االمتناع عن التصو�ت �� حال اتخاذ القرارات املتعلقة بالتعامل مع الشركة ال�ي يمل�ون مص�حة ��ا. 

 أو يز�د ع��  
ً
إبالغ الهيئة و ا�جمهور من دون أي تأخ�� بذلك التعاقد أو التعامل، إذا �ان هذا التعاقد أو التعامل مساو�ا

 آلخر ق %١
ً
 وائم مالية سنو�ة مراجعة.من إجما�� إيرادات الشركة وفقا

  

للمساهم�ن عن أي معامالت مع أي شركة ذات الصلة بالتأم�ن ي�ون لعضو مجلس اإلدارة، لعضو  العامةيجب إخطار ا�جمعية 

ال�جنة، أو أحد كبار املدراء لھ مص�حة ف��ا. يجب أن يرفق بالكشف عن هذه املصا�ح إ�� ا�جمعية العامة تقر�را مقدم من 

 ار�� فيما يتعلق بتضارب املصا�ح.املدقق ا�خ

 

للمساهم�ن حول تفاصيل عقود التأم�ن ال�ي ي�ون ألعضاء  العامةو�اإلضافة إ�� ذلك، يجب ع�� الرئيس تقديم بيان ل�جمعية 

إن  ( مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا أو األطراف ذات العالقة لهم مص�حة ف��ا، بما �� ذلك تحديد نوع األعمال، وحجم ا�خسائر 

 .) وجدت
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 اإلفصاحسياسة  ٣ - ١ - ٨

بل ق البنك املركزي السعوديال يجوز للشركة اإلعالن عن أي إجراءات املتوقعة تتطلب موافقة مسبقة أو عدم االع��اض من 

 الصلة.ا�حصول ع�� املوافقة الفعلية أو عدم االع��اض، مع األخذ �� االعتبار االل��ام بجميع القوان�ن واللوائح ذات 

يجب أن ي�ون أي اإلفصاح ل�جمهور والسلطات التنظيمية أن ت�ون وا�ح وعادل، وغ�� مضلل. والشركة ملزمة بضمان أن 

تكشف ع�� الفور إ�� السلطات العامة والتنظيمية عن أي تطورات املادية غ�� معروفة للعامة وال�ي قد ي�ون لها تأث�� ع�� 

ا�� أو ع�� املسار العام ألعمال الشركة أو الشر�ات التا�عة لها، أو تلك التطورات ال�ي قد املوجودات واملطلو�ات أو الوضع امل

 تؤدي إ�� حر�ات �� أسعار أسهمها، أو تؤثر �ش�ل كب�� أو قدرة الشركة ع�� الوفاء بال��اما��ا فيما يتعلق سداد الدين.

كة تقييم ما إذا �ان أي مستثمر من املرجح أن يأخذ �ع�ن عند تحديد ما إذا �انت التطورات ذات أثر مادي، يتع�ن ع�� الشر 

 االعتبار هذه التطور عند اتخاذ القرارات االستثمار�ة فيما يتعلق بأسهم الشركة.

 

تل��م بالتأكد من أن جميع اإلفصاحات الواردة �� التقار�ر املالية والوثائق العامة �املة، وعادلة ودقيقة، ومقدمة �� الوقت 

�طر�قة مفهومة. ويسري هذا االل��ام ع�� جميع العامل�ن امل�لف�ن بإعداد هذه التقار�ر، بما �� ذلك الصياغة واملراجعة املناسب و 

والتوقيع أو التصديق ع�� املعلومات الواردة فيھ، وكذلك اإلحالة إ�� اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة وال�جنة اإلدار�ة. ال 

 ائق أو تزو�ر ال�جالت، كما ال توجد أي محاذير يجوز الس�وت ألي سبب من األسباب.يوجد أي م��ر لتشو�ھ ا�حق

بأي معلومات تصل إ�� علمهم فيما يتعلق بأي  املراجعة الداخلية وإدارة االل��اميجب ع�� املوظف�ن إبالغ اإلدارة العليا وإدارة 

رها، أو إذا �انت املعلومات من شأ��ا أن تؤثر الحقا و بيان أو إعالن عام أو أي اتصاالت غ�� �حيحة أو مضللة �� وقت صد

 مصداقية الشركة �� بيانا��ا أو خالل االتصال ا�جماه��ي.

 

سواء �� املناقشات واالجتماعات والعروض واملق��حات الثنائية أو ال�جان املصغرة ( كما ال يجوز للشركة الكشف �ش�ل انتقائي 

ل انتقائي عن أي معلومات سر�ة متعلقة بمصا�ح الشركة، أوراقها املالية، والعمليات ، حيث ال يجب الكشف �ش�) أو غ�� ذلك

التجار�ة، وا�خطط، والوضع املا��، نتائج العمليات أو أي خطط تطو�ر. يجب ع�� الشركة االنتباه جيدا، وخاصة عند تقديم 

 علومات سر�ة.العروض أو املق��حات للعمالء، لضمان أن العروض املقدمة ال تحتوي ع�� م

 

وضوابط حوكمة شر�ات التأم�ن ومعاي�� اإلفصاح املعمول  البنك املركزي السعودييجب أن تتم �افة االتصاالت وفقا ألنظمة 

 ��ا �� هيئة السوق املالية، وقواعد الت�جيل واإلدراج، وغ��ها من القوان�ن ذات الصلة.

 

 ال�جنة التنفيذية. رئيس ا واملوافقة عل��ا من قبلتضمن الشركة أن جميع إعالنات املطلو�ة يتم مراجع��

 

 املساءلة ٤ - ١ - ٨

ي�ون ا�جلس و�جانھ واإلدارة العليا واملوظف�ن مسئول�ن عن معرفة والتقيد بالقيم واملعاي�� املنصوص عل��ا �� هذه الوثيقة 

أي �ساؤالت حول سياسة الشركة. تتحمل  ومدونة األخالق ودليل حوكمة الشر�ات، و�جب عل��م طرح األسئلة إذا �ان لد��م

 
ً
 .البنك املركزي السعودي أمام مساه�ي الشركة و  اإلدارة العليا املسئولية أمام مجلس اإلدارة، �� ي�ون ا�جلس مسئوال

ديبية، أتقوم الشركة بالتقيد التام باملعاي�� املنصوص عل��ا �� مدونة السلوك، وكذلك ي��تب ع�� االن��ا�ات اتخاذ إجراءات ت

وال�ي تصل إ�� إ��اء ا�خدمة أو الطرد من ا�جلس أو �جانھ. يتم االستجابة للتساؤالت املتعلقة بمدي التقيد بمعاي�� للشركة 

و�جب ز�ادة التوعية بخصوص عواقب االن��ا�ات القانونية أو مخالفة دليل حوكمة الشر�ات وضرورة ضمان االمتثال ومهام 

 .املراجعةأو �جنة إدارة املراجعة الداخلية 

 

 لقوان�ن واللوائحبا االل��ام ٥ - ١ - ٨

يبدأ ال��ام الشركة بالتعامل الن�يھ باالمتثال للقوان�ن والقواعد واللوائح املعمول ��ا �� اململكة العر�ية السعودية. يجب أن ي�ون 

� األدوار قوان�ن والقواعد واللوائح ال�ي تنطبق ع�لدى اإلدارة، واملدير�ن التنفيذي�ن واملوظف�ن الفهم التام �سياسات الشركة وال

ا�خاصة ��م. �� حالة عدم اليق�ن ما إذا �ان عمل ما مسموح بھ بمقت�ىى القانون أو سياسة الشركة، يجب تقديم املشورة 

يا، رة واإلدارة العلوالتوجيھ و�جب ع�� املوظف املع�ي الرجوع إ�� مشورة اإلدارة القانونية وإدارة االمتثال. يتحمل مجلس اإلدا

 واملوظف�ن املسئولية عن منع االن��ا�ات القانونية واإلبالغ ع��ا �� حالة اكتشافها أو العلم بأي ان��ا�ات محتملة.
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هيئة سوق ، و البنك املركزي السعودييجب ع�� الشركة االل��ام ب�افة القوان�ن واللوائح والتوج��ات والتعليمات الصادرة عن 

مة األخرى املعمول ��ا �� اململكة العر�ية السعودية، بما �� ذلك نظام حوكمة شر�ات التأم�ن، وقواعد الت�جيل املال، واألنظ

 واإلدراج، ونظام الشر�ات وغ��ها .

 

 املعلومات السر�ة واملعلومات ا�خاضعة �حقوق امللكية ٦ - ١ - ٨

شركة، فضال عن حماية املعلومات غ�� املسموح للعامة اإلطالع �عت�� حماية املعلومات السر�ة جزءا ال يتجزأ من نجاح أعمال ال

عل��ا، واملعلومات املتعلقة باملوظف�ن والعمالء والشر�اء التجار��ن اآلخر�ن. و�شمل املعلومات السر�ة واملعلومات ا�خاضعة 

تاحة أو املعلومات الغ�� م / ت املالية و عناو�ن العمالء واملعلوما / �حقوق امللكية معلومات التسع�� والبيانات املالية، وأسماء 

للعامة عن الشر�ات األخرى، بما �� ذلك املوردين والبائع�ن ا�حالي�ن أو ا�حتمل�ن. ال يجوز للشركة اإلفصاح عن املعلومات 

 السر�ة وغ�� العامة دون غرض تجاري مشروع أو تصر�ح مناسب.

ن. تل��م الشركة �عدم اكتساب أو الس�� ل�حصول ع�� األسرار التجار�ة من املهم أيضا أن تح��م الشركة حقوق ملكية اآلخر�

عن املنافس�ن بوسائل غ�� الئقة أو ا�حصول ع�� غ��ها من املعلومات السر�ة أو املعلومات ا�خاضعة للملكية. تل��م الشركة 

 ملواد ا�خاضعة للملكية الفكر�ة للغ��.�عم املشاركة �� االستخدام غ�� املصرح بھ، أو ��خ أو توزيع أو �عديل ال��امج أو ا

 

 حماية أصول الشركة ٧ - ١ - ٨

يتم تكريس موارد الشركة، بما �� ذلك الوقت، واملواد واملعدات واملعلومات حصر�ا للعمل فقط. من املطلوب من أعضاء 

�� التقدير ال�حيح ل�حفاظ ع مجلس اإلدارة، وكبار املدراء واملوظف�ن والذين يمثلون الشركة التصرف بمسؤولية واستخدام

موارد الشركة. ي�ون املدراء هم املسئول�ن عن االستخدام السليم للموارد ا�خصصة إلدارا��م والعمل ع�� حل جميع املشكالت 

 ذات الصلة.

 

مال ال يجوز، بصفة عامة، استخدام معدات الشركة، مثل أجهزة الكمبيوتر وآالت التصو�ر وأجهزة الفاكس، �� إدارة األع

ا�خارجية أو لدعم أي �شاط يومي ا�خار�� الدينية والسياسية أو غ��ها، باستثناء الدعم املطلوب من الشركة للمنظمات غ�� 

الهادفة للر�ح أو غ��ها واستخدامها �� املهام املعتمدة من اإلدارة. يحظر طلب الت��عات أو توزيع املواد غ�� ذات الصلة بالعمل 

 أثناء ساعات العمل.

 

ن أجل حماية مصا�ح وأصول الشركة وموظفينا، تحتفظ الشركة با�حق �� مراقبة أو مراجعة جميع البيانات واملعلومات م

الواردة ع�� أجهزة الكمبيوتر والبيانات وال��امج املثبتة ع�� أجهزة املوظف املمنوحة من قبل الشركة، أو جهازه اإللك��و�ي، 

لداخلية للشركة. ونحن لن تتسامح مع استخدام موارد الشركة إل�شاء والوصول إ��، واستخدام شبكة اإلن��نت أو الشبكة ا

وتخز�ن، وطباعة، وطلب، أو إرسال أي مواد تتضمن املضايقة أو ��ديد أو اإلساءة، أو املواد ا�جنسية الفا�حة، أو ال�جوم ع�� 

 الغ��، أو أي استخدام خالف ذلك بطر�قة غ�� الئقة.

 

 ارات املتعلقة باالستخدام السليم ملوارد الشركة لقسم االمتثال.يجب توجيھ االستفس

 

 التعامل العادل ٨ - ١ - ٨

يجب ع�� أعضاء مجلس اإلدارة وال�جان التا�عة لها، وكبار املدراء واملوظف�ن االل��ام بالتعامل �عدل مع عمالء الشركة واملوردين 

عضهم البعض، كما ال يجوز لهم ا�حصول ع�� م��ة غ�� عادلة من أي واملنافس�ن، ومراجع�ن مستقل�ن، واملساهم�ن، و��ن �

�خص عن طر�ق التالعب، أو اإلخفاء، أو إساءة استخدام املعلومات السر�ة ، أو تحر�ف الوقائع املادية، أو أي ش�ل من 

 أش�ال التعامل غ�� العادل أو غ��ها من املمارسات.

 

ل مع ا�جميع بكرامة واح��ام. وتل��م الشركة بخلق مثل هذه البيئة إلخراج اإلم�انات يتع�ن أن ت�ون بيئة عمل بيئة راعية للتعام

 ال�املة ل�ل �خص، وهو ما �ساهم بدوره �ش�ل مباشر �� نجاح أعمالها.
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وحيث أن الشركة �� صاحب العمل العادل ب�ن ا�جميع، �� تل��م بتوف�� بيئة عمل خالية من التمي�� بجميع أنواعھ و�دون أي 

لوك �عسفي أو إساءة أو مضايقة. يجب ع�� أي موظف �شعر باملضايقة أو التمي�� ضده املبادرة باإلبالغ عن ذلك األمر إ�� س

 رئيسھ أو رئيسها، أو املدير مدير، أو قسم املوارد البشر�ة، أو قسم االمتثال.

 

 املبادئ التوج��ية للسلوك األخال�� ٩ - ١ - ٨

دارة العليا واملوظفون إ�� اتخاذ القرارات ال�ي ال يرغبون �� إصدارها أو مواجهة القضايا ال�ي �� �عض األحيان، قد تضطر اإل 

يفضلون تجن��ا. يجب ع�� اإلدارة العليا واملوظف�ن �� الشركة ممارسة أق�ىى قدر من العناية �� اتخاذ القرارات مع الثقة بأن 

األوقات. �� سبيل القيام بذلك، قد يتطلب األمر من الشركة أن تل��م  الشركة تل��م بالعمل بطر�قة أخالقية وعادلة �� جميع

 بأك�� من ا�حد األد�ى للمتطلبات القانونية.

 

وحيث أن املبادئ التوج��ية ا�خاصة بالسلوك األخال�� �� الشركة ال يمكن أن �عا�ج �ل قضية أو تقديم إجابات ع�� �ل حالة، 

الشركة طوال ممارسة األعمال تجار�ة، و�حيث ي�ون بمثابة توجيھ دائم للشؤون اليومية  فإنھ يجب التح�� بالسلوك األخال�� ��

 ألعمال الشركة.

 

تتحمل اإلدارة العليا مسؤولية إضافية و�� إثبات، من خالل أعمالها، مدى أهمية التقيد باألخالقيات والسلوك امل�ي. إن 

واملباشر للتوقعات السلوكية ال�ي حدد��ا وضع��ا اإلدارة كمثال السلوك األخال�� هو محصلة التواصل والتطبيق الوا�ح 

 يحتذي بھ.

 

تتحمل اإلدارة العليا مسئولية التعامل ع�� وجھ السرعة مع املسائل األخالقية أو الشواغل ال�ي أث��ت من قبل املوظف�ن واتخاذ 

ر ا�خاوف األخالقية للموظف�ن بمثابة ��ديدات أو ا�خطوات املناسبة للتعامل مع هذه القضايا. يتع�ن ع�� املدراء عدم اعتبا

 تحديات لسلط��م، بل اعتبارها ش�ل آخر من أش�ال الت�جيع ع�� استمرار التواصل امل�ي.

 

 

 

  ) : السياسة اإلبالغ عن ا�خالفات( سياسة التقار�ر السر�ة  ١٠ - ١ - ٨

إن �ل موظف هو مورد رئي�ىي للشركة للكشف عن أي ممارسات تجار�ة غ�� أخالقية أو غ�� مشروعة يقوم ��ا موظف أو 

. ) مسؤول اإلبالغ عن ا�خالفات(مسؤول  إدارة اإلل��ام أو عمالء أو آخرون. و�جب إبالغ هذه املعلومات إ��موظفون أو عميل 

إخفاء أي سوء تصرف أو ممارسة أو عمل تجاري غ�� أخال�� أو غ�� مشروع والتغا�ىي عنھ أو إبداء ال��اون تجاه مثل كما أن 

 
ً
 أو ضررا

ً
 ماليا

ً
هذه املمارسة أو العمل الذي قد ي�ون املوظف الحظھ أو فهمھ من شأنھ أن �عقد املش�لة وقد �سبب ضررا

  .ع�� قنوات اإلبالغ املتاحة ن املوظف�ن إبداء مخاوفهم، إذا �انت �� محلها،مل�انة الشركة. ومن هنا فإن الشركة تتوقع م

 

بداء أي مخاوف أخالقية أو تقديم أي دليل ع�� سوء التصرف إل  لإلبالغ عن ا�خالفات وإجراءات داخلية  لدى الشركة سياسة

 . اإلبالغ عن ا�خالفاتبالرجوع إ�� سياسة الشركة حول  أو االن��ا�ات �ش�ل سري ودون خشية أي عقو�ة

 

 سياسة التعامل مع مساه�ي األقلية ٢ - ٨

 التعر�ف ١ - ٢ - ٨

الذي يمثلون فئة من املساهم�ن ال �سيطر ع�� الشركة وعليھ فإ��م ال �ستطيعون التأث��  مساهمو األقلية هم أولئك املساهمون 

 ع�� الشركة . 
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 الغرض ٢-٢-٨

إن الغرض من هذه السياسة هو التأكيد ع�� وجود حماية �حقوق ومصا�ح جميع فئات املساهم�ن وكذلك ملنع أي �عارض �� 

ساهم�ن ومتا�عة ا�حوار املتعلق بحوكمة الشر�ات وضمان املعاملة املصا�ح. إن القصد من السياسة هو متا�عة مصا�ح امل

 العادلة ل�افة املساهم�ن. 

 

 املسئوليات  ٣ - ٢ - ٨

ع�� مجلس اإلدارة فحص األمور الواردة من مساه�ي األقلية وشرح أش�ال حقوق املساهم�ن والقيام بدور الوسيط  

 شركة.�� ا�خالفات ب�ن أطراف ا�خالف الذي لھ عالقة بال

ع�� ا�جلس اإلشراف ع�� تنفيذ السلطات التنفيذية لشركة األه�� للت�افل لسياسة الشركة حول املعلومات عند  

�عاملھ مع موضوع التحكم �� وصول مساه�ي األقلية لقنوات يتم من خاللها اإلفصاح عن املعلومات. وع�� مجلس 

االتصال واالنفتاح والشفافية واملساواة �� ا�حقوق اإلدارة وضع مسودات بالتوصيات املتعلقة بتحس�ن وظيفة 

 �جميع املساهم�ن والستالم املعلومات املطلو�ة �� الوقت املناسب.

ع�� ا�جلس القيام بفحص أو�� �جميع املسودات املتعلقة باإلجراءات الهامة ال�ي تتخذها الشركة فيما يتعلق بحماية  

ت إضافية تضمن إتاحة الفرصة ملساه�ي األقلية للتأث�� ع�� متا�عة حقوق مساه�ي األقلية والتأكيد ع�� إجراءا

 هذه اإلجراءات. 

 التقدم  
ً
ع�� ا�جلس القيام بفحص أو�� لألمور املتعلقة باإلعداد الجتماع املساهم�ن وعقد هذا االجتماع. وعليھ أيضا

 بتوصيات حول اإلجراءات ال�ي تؤكد وجود ضمانات إضافية ملمارسة مساه�ي األ
ً
قلية �حقوقهم. وع�� ا�جلس ممثال

 �� غالبية أعضاءه حضور اجتماعات املساهم�ن إليجاد حوار خارج القواعد اإللزامية أو اإلجراءات الرسمية لالجتماع. 

  : مجلس اإلدارة، من موقف حماية حقوق مساه�ي األقلية، إجراء التحليل التا�� �ع� 

 ة. النظام األسا�ىي والوثائق الداخلية للشرك .١

 التشريعات ا�حالية وأفضل ممارسة لتطبيقها.  .٢

 املعاي�� الرائدة �حوكمة الشر�ات.  .٣

 مسودة أنظمة وقرارات ا�جهات الواضعة لألنظمة.  .٤

 �� ش�ل تقار�ر واستنتاجات واستعراض للنتائج.  
ً
 يجب صياغة نتائج التحليل الذي يتم القيام بھ رسميا
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 املالحق

 

 ملتطلبات واحتياجات العمل. يجوز للمجلس أن يختار إجر 
ً
 اء �عديل أو إضافة أو تحديث عند ا�حاجة وحسب ا�حاجة وفقا

 

  : ١امل�حق رقم 

 
ً
  : استبيان االستقاللية للمر�ح�ن املتقدم�ن لعضو�ة ا�جلس واملطلوب توقيعھ من قبل جميع أعضاء مجلس اإلدارة سنو�ا

 

 �� مجل  ) أ
ً
  : س إدار��اأذكر أسماء الشر�ات ال�ي كنت عضوا

  : ١الشركة رقم 

  : اسم الشركة

  : عدد أعضاء مجلس اإلدارة

 ف��ة العضو�ة من سنة ...... إ�� سنة ......... : توار�خ العضو�ة �� ا�جلس

 مستقل  غ�� تنفيذي     تنفيذي  : طبيعة العضو�ة

 

  : ٢الشركة رقم 

  : اسم الشركة

  : عدد أعضاء مجلس اإلدارة

 ف��ة العضو�ة من سنة ...... إ�� سنة ......... : عضو�ة �� ا�جلستوار�خ ال

 مستقل  غ�� تنفيذي     تنفيذي  : طبيعة العضو�ة

 

  : ٣الشركة رقم 

  : اسم الشركة

  : عدد أعضاء مجلس اإلدارة

 ف��ة العضو�ة من سنة ...... إ�� سنة ......... : توار�خ العضو�ة �� ا�جلس

 مستقل  غ�� تنفيذي     تنفيذي  : طبيعة العضو�ة

 

  : ٤الشركة رقم 

  : اسم الشركة

  : عدد أعضاء مجلس اإلدارة

 ف��ة العضو�ة من سنة ...... إ�� سنة ......... : توار�خ العضو�ة �� ا�جلس

 مستقل  غ�� تنفيذي     تنفيذي  : طبيعة العضو�ة

 

  : املعلومات ال�خصية ) ب

 : االسم ال�امل •

  : سماء األخرى اال  •

 املس�ى الوظيفي / املهنة  •

 ومسئوليات وواجبات الوظيفة املر�ح لها وأرفق أحدث بيان لس��تك الذا�ي •
ً
 أذكر وصف وظيفتك �امال

 العنوان •
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 تار�خ وم�ان امليالد •

 ا�جنسية  •

 املؤهالت •

، ائف السابقة، الشركة، التوار�خالوظ( أذكر التفاصيل بما �� ذلك  : ا�خ��ة �� مجال العمل للسنوات العشر السابقة ) ج

 . ) املسئوليات والواجبات وأسباب ترك العمل

 ؟ ) ب�ن التفاصيل( باإلشارة إ�� السؤال السابق أين عملت كعضو مجلس إدارة أو كمدير   ) د

 مساهم �� أي شركة تخضع �� الوقت ا�حا�� أو لد��ا خطط لتصبح �� املستقبل خاضعة لنظ  ) هـ
ً
م ا�حوكمة اهل أنت حاليا

ب�ن  (الصادر عن هيئة السوق املالية أو ا�جهة الرقابية املشرفة ع�� شر�ات التأم�ن �� اململكة العر�ية السعودية 

 ؟ ) التفاصيل

 ؟ ) ب�ن التفاصيل( باإلشارة إ�� البنود "ج" و "د" و "هـ" هل ألي من هذه الشر�ات عالقة �شركة األه�� للت�افل   ) و 

  : ن السلوكمعلومات حس  ) ز 

 من قبل أي محكمة أو أي جهة مناط ��ا فرض تطبيق القانون؟ •
ً
 هل تمت إدانتك جنائيا

 هل صدر قرار بحق من محكمة فيما يتعلق بأي تحقيق �� أعمالك أو أ�شطتك املالية؟  •

 �� مجلس إدارة أي شركة تم ف��ا عزل أعضاء �� مجلس اإلدارة؟  •
ً
 هل كنت عضوا

 �� مجلس  •
ً
 إدارة �� أي شركة أعلنت إفالسها ؟ هل كنت عضوا

 هل تم إ��اء خدماتك كعضو مجلس إدارة �� أي شركة؟  •

 هل كنت �� منصب مدير وتم �حب صالحياتك �� ذلك املنصب ؟ •

هل سبق وأن �جزت عن دفع أي دين وإذا �ان األمر كذلك هل تم تقديم تمو�ل جديد أو صدر إعفاء من  •

 القرض �� تلك ا�حالة؟ 

 الة إفالس بأمر من ا�حكمة؟ هل خضعت �ح •

 هل حصلت ع�� أي أمر من أي جهة سلطة ص�ح؟  •

 : معلومات أخرى   ) ح

إذا تم اختيارك كعضو مجلس إدارة األه�� ت�افل هل ستواصل شغل منصب �� امل�ان الذي �عمل فيھ أو  •

 تقديم املشورة أو اتخاذ القرارات لشركة أخرى؟ 

 ها أقار�ك اآلخرون �� شركة األه�� للت�افل؟ كم عدد األسهم ال�ي تملكها أو يملك •

 �� شركة األه�� للت�افل بصفة و�ىي أو بالنيابة عن أحد؟  •
ً
 هل تمتلك أنت أو أقار�ك اآلخرون سهما

 هل لديك أقارب �� مجلس إدارة شركة األه�� للت�افل أو مجموعة شر�ا��ا؟  •

أو مجموعة شر�ا��ا؟ إذا �ان ا�جواب بنعم  هل لديك أقارب من كبار التنفيذي�ن �� شركة األه�� للت�افل •

 املرجو اإلفادة عن صلة القرابة مع ذلك القر�ب؟ 

 هل كنت خالل السنوات الثالث املاضية شر�ك أعمال رئيس للشركة؟  •

هل التحقت خالل السنوات الثالث املاضية �شركة استشار�ة تقدم خدمات استشار�ة للشركة أو أي من  •

  الشر�ات املرتبطة ��ا؟

هل لديك روابط مع أي من مراج�� ا�حسابات ا�خارجي�ن ا�حالي�ن للشركة أو أي من الشر�ات املرتبطة ��م  •

 أو أنت موظف لد��م؟
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  : بيانات املعرف�ن ) ط

  : ١املعرف رقم 

  : االسم

  : الوظيفة

  : رقم الهاتف

  : رقم الفاكس

 : ال��يد االليك��و�ي

 

 : ٢املعرف رقم 

  : االسم

  : ظيفةالو 

  : رقم الهاتف

  : رقم الفاكس

 : ال��يد االليك��و�ي

 

  : ٣املعرف رقم 

  : االسم

  : الوظيفة

  : رقم الهاتف

  : رقم الفاكس

 : ال��يد االليك��و�ي

 

  : إن جميع املعلومات املقدمة �عاليھ �حيحة وقد تم التوقيع عليھ من قبل

ـــ : االســــم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

ـــ : التار�خ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

  : التوقيع
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 املصا�ح تضارببيان عدم  : ٢ق رقم ح�امل

 

  : أن�ي لست اآلن ولم أكن �� أي وقت خالل السنة السابقة ) فيما عدا ما تم بيانھ أدناه( أشهد بموجبھ 

، سواًء �ان ذلك بصفة مباشرة أو غ�� مباشرة، �� أي ترتي .١
ً
ب أو اتفاقية أو استثمار أو أي �شاط آخر مع أي مشار�ا

جهة بائعة أو مورد أو طرف آخر يقوم �عمل تجاري مع شركة األه�� للت�افل نتج عنھ أو قد ينتج عنھ منفعة �خصية 

 .�� 

، سواًء �ان ذلك بصفة مباشرة أم غ�� مباشرة، ألي مبالغ رواتب أو قروض أو منح  .٢
ً
تز�د �� قيم��ا عن ( مستلما

من أي نوع أو أي خدمة مجانية أو خصم أ�عاب أخرى من أو بالنيابة عن أي �خص آخر أو  ) لایر سعودي ١،٠٠٠

 مؤسسة أخرى مش��ك أو مش��كة �� أي معاملة مع شركة األه�� للت�افل. 

 

نت مباشرة أم غ�� أعاله قد تم بيا��ا أدناه مع وصف �امل للمعامالت وللمص�حة، سواًء �ا ٢أو  ١إن أي استثناءات للنقطة 

�� املنشآت أو املؤسسات ال�ي لها معامالت مع  ) أو قمت ��ا أو تملك��ا خالل السنة السابقة( مباشرة، ال�ي أقوم ��ا أو أملكها 

 شركة األه�� للت�افل. 

 

 مالية أم غ�� مالية وأشهد إضافة لذلك بأن�ي، ال أنا وال أي من أفراد أسر�ي املباشر�ن، أملك أو يملك أي مص�حة سواًء �انت

 لم يتم اإلفصاح ع��ا إ�� مجلس إدارة شركة األه�� للت�افل قد تؤثر �ش�ل معقول أو تبدو أ��ا توثر ع�� وظيف�ي. 

 

..................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

 التوقيع ........................... التار�خ .......................

 
ً
 ................................................. : االسم مطبوعا
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  : ٣امل�حق رقم 

 التقييم الذا�ي �جلس اإلدارة

 رئيس مجلس اإلدارة - ١القسم 

 األداء ا�حا��

 
 ال أوافق

 بقوة
 قال أواف

 ال اع��ض

 وال أوافق
 أوافق بقوة أوافق

 : تم خالل سنة ا�حوكمة ا�حالية

 ) فيما يتعلق برئيس مجلس اإلدارة( 
٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

توظيف واختيار و�عي�ن رئيس مجلس  .١

اإلدارة من قبل مجلس اإلدارة وقد قدم 

ا�جلس توقعات ومؤهالت خطية بوضوح 

 للوظيفة وكذلك �عو�ض معقول. 

     

 / �عر�فها بوضوح و�دوره  / ھ تم �عر�ف .٢

عملت بدقة بصفة  / دورها وقد عمل 

ا�حوكمة املركزة ع�� ا�حوكمة وسياسة 

 املتا�عة والتخطيط. 

     

�جع النقاش املفتوح أثناء اجتماعات  .٣

 ا�جلس. 

     

 للنقاش �� االجتماعات.  .٤
ً
 �افيا

ً
      أعطى وقتا

      أدرج ما هو مهم �� جدول األعمال.  .٥

قدم مادة �افية ومالئمة إلرسالها إ��  .٦

 أعضاء ا�جلس قبل االجتماعات. 

     

      �جع مشاركة األعضاء �� االجتماعات. .٧

 عن األعضاء الرئيسي�ن  .٨
ً
 �افيا

ً
قدم �عر�فا

 اآلخر�ن �� اإلدارة إ�� مجلس اإلدارة. 

     

تأكد من تقديم عروض بيانية نوعية إ��  .٩

 ا�جلس و�جانھ. 

     

ام �ش�ل �اف بتوجيھ األعضاء ا�جدد �� ق .١٠

 مجلس اإلدارة. 

     

قام باالتصال �ش�ل �اف مع أعضاء  .١١

 ا�جلس ب�ن توار�خ االجتماعات. 

     

تأكد من تقديم معلومات مالية �افية إ��  .١٢

 ا�جلس. 

     

تأكد من تقديم معلومات �افية عن  .١٣

 املنافس�ن إ�� مجلس اإلدارة. 

     

مناقشة األمور الهامة قبل سمح للمجلس ب .١٤

 وضع ا�خطط. 

     

مكن من �عر�ف ا�جلس بجميع جوانب  .١٥

 األمور.

     

 كقائد.  .١٦
ً
 عموما

ً
      �ان فّعاال

ما هو التغي�� الوحيد الذي يمكن أن يؤدي  .١٧

عة سيتم طبا(إ�� تحس�ن فعالية الرئيس؟ 

مالحظاتك وت�خيصها لإلبقاء ع�� اسمك 

يمها إ�� غ�� معرف قبل أن يتم تقد

 . )الرئيس

    إيضاح 
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 ـــ ا�جلس ٢القسم 

 األداء ا�حا��

 
 ال أوافق

 بقوة
 ال أوافق

 ال اع��ض

 وال أوافق
 أوافق بقوة أوافق

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١  : �ان ا�جلس خالل سنة ا�حوكمة ا�حالية

 بما فيھ الكفاية للرئيس التنفيذي.  .١
ً
      داعما

�ان يوجد العدد ال�حيح من �جان  .٢

 جلس ألداء العمل. ا�

     

 مؤهل�ن  .٣
ً
ضمت �جان ا�جلس أ�خاصا

 ألداء مهامهم. 
     

 ومعلومات منتظمة  .٤
ً
 منتظما

ً
قدم تدر�با

 فيما يتعلق بمسئوليات األعضاء. 
     

تم تزو�د جميع أعضاء ا�جلس بدليل  .٥

األعضاء واطالعهم ع�� إطار حوكمة 

 الشر�ات لشركة األه�� للت�افل. 

     

�جان ا�جلس أعضاء ا�جلس  أطلعت .٦

 اآلخر�ن حسب األصول 
     

 �� تحديد واتخاذ القرارات ال�ي  .٧
ً
وا�حا

تؤثر ع�� أهداف املؤسسة من خالل 

 التخطيط املناسب والواق��. 

     

       : شارك ا�جلس بفعالية ��

      التخطيط االس��اتي�� للشركة  .١

      متا�عة اس��اتيجية الشركة.  .٢

      ع ع�� أداء الشركة التشغي�� واملا��.االطال  .٣

االطالع ع�� هي�ل ا�حوكمة لدى الشركة  .٤

 .العاموجميع األنظمة األساسية خالل 
     

وضع خطط نقل املسئولية املتعلقة  .٥

 بالوظائف الرئيسية. 
     

      تقييم رئيس مجلس اإلدارة. .٦

      اتخاذ القرارات املتعلقة بالتعو�ض. .٧

      ع�� أداء اإلدارة وأخالقها.االطالع  .٨

توجيھ أعضاء مجلس اإلدارة ا�جدد  .٩

و�عر�فهم برسالة شركة األه�� للت�افل 

ونظامها األسا�ىي وسياسا��ا إضافة إ�� 

 أدوارهم كأعضاء مجلس إدارة.

     

حماية ا�خصوصية ملا حدث �� اجتماعات  .١٠

 ا�جلس األسس اإلضافية.

     

       : املعاي�� اإلضافية

قام ا�جلس �عملھ كهيئة حاكمة لشركة  .١

األه�� للت�افل بالنيابة عن املساهم�ن 

واملعني�ن اآلخر�ن مع القيام باألهداف 

 االس��اتيجية لشركة األه�� للت�افل. 

     

      امتنع ا�جلس عن إدارة التفاصيل.  .٢

لدى ا�جلس سياسة خطية تمنع املوظف�ن  .٣

رة من العمل وأفراد أسر املوظف�ن املباش

كأعضاء �� �جان ا�جلس. وقد ال��م 
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ا�جلس ��ذه السياسة خالل سنة 

 ا�حوكمة هذه. 

تحا�ىي مجلس اإلدارة �عارض املصا�ح  .٤

وقام جميع أعضاء ا�جلس باالطالع ع�� 

السياسة حول �عارض املصا�ح والتوقيع 

 ع�� إقرار باالل��ام ��ا. 

     

مالت ب�ن تم اطالع ا�جلس ع�� أي معا .٥

أعضاء ا�جلس أو عائال��م و�ان هناك 

إفصاح �امل ل�ل من ا�جمهور وا�جهات 

 الرقابية. 

     

٦.  
ً
�ان عدد مرات اجتماع ا�جلس مالئما

وتمت االجتماعات ع�� أساس ر�ع سنوي 

 ع�� األقل.

     

٧.  .
ً
      �ان م�ان اجتماعات ا�جلس مرضيا

�انت التسهيالت �� م�ان عقد  .٨

 ات مرضية. االجتماع
     

 من العدد ال�حيح  .٩
ً
�ان ا�جلس م�ونا

 من األعضاء.

     

�ان �� جميع اجتماعات ا�جلس جداول  .١٠

أعمال خطية وتم تقديم املواد املتعلقة 

بالقرارات الهامة إ�� ا�جلس قبل 

 االجتماعات. 

ب�ن عدد املرات ال�ي لم تكن ف��ا املواد 

 ب.ناس�افية أو تم توزيعها �� الوقت امل

     

سهلت اجتماعات ا�جلس ال��ك�� ع��  .١١

تقدم س�� العمل فيما يتعلق بتحقيق 

 األمور التنظيمية الهامة.

     

تم تزو�د ا�جلس بتقار�ر منتظمة عن  .١٢

األمور املالية واملوازنات التقدير�ة 

واملنتجات وال��امج واألداء وغ��ها من 

 األمور الهامة. 

     

بمتا�عة وتقييم  قام ا�جلس بانتظام .١٣

تقدم س�� العمل �� األهداف 

االس��اتيجية لشركة األه�� للت�افل 

 ال��امج.  / وتنفيذ املنتجات 

     

عا�ج ا�جلس �ش�ل فّعال األمور  .١٤

املست�جلة ال�ي �شأت ب�ن اجتماعات 

 ا�جلس النظامية.

     

�انت عملية اختيار أعضاء مجلس اإلدارة  .١٥

 ا�جدد مالئمة. 
     

 من مجموعة متنوعة � .١٦
ً
ان ا�جلس م�ونا

من حيث السن واملعرفة ( من األعضاء 

 . ) وا�خ��ة... إ�خ

     

تم اإلفصاح �ش�ل �اف عن ت�ون ا�جلس  .١٧

بما �� ذلك البيانات عن رئيس ا�جلس 

 ملا هو مطلوب 
ً
وجميع األعضاء وفقا

 بموجب األنظمة.

     

١٨.  .
ً
 �ان ا�جلس فّعاال

ً
      عموما
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التغ�� الوحيد الذي يمكن أن يؤدي  ما هو  .١٩

 ؟حس�ن فّعالية ا�جلس إ�� أق�ىى حدإ�� ت

سيتم طباعة مالحظاتك وت�خيصها (

لإلبقاء ع�� اسمك غ�� معروف قبل 

 . ) عرضها ع�� الرئيس

     

 

ردية س اإلدارة بصف��م الفـــ األسئلة املطلوب اإلجابة عل��ا من قبل أعضاء مجل ـــ أعضاء مجلس اإلدارة بصف��م الفردية ٣القسم 

 بالنسبة ألنفسهم ولألعضاء اآلخر�ن �� ا�جلس. 

  : هل حضرت أنت وأعضاء مجلس اإلدارة اآلخر�ن خالل سنة ا�حوكمة ا�حالية

  : ثل�ي اجتماعات ا�جلس ع�� األقل ) ١

  : مالحظاتك عن نفسك

  : مالحظاتك عن األعضاء اآلخر�ن �� ا�جلس

 جي  ) ٢
ً
 الجتماعات ا�جلسكنت مستعدا

ً
 : دا

 : مالحظاتك عن نفسك

  : مالحظاتك عن األعضاء اآلخر�ن �� ا�جلس

 

  : املشاركة بنشاط �� اجتماعات ا�جلس ) ٣

  : مالحظاتك عن نفسك

  : مالحظاتك عن األعضاء اآلخر�ن �� ا�جلس

 

  : املشار�ون الرئيسيون �� ا�جلس  ) ٤

  : مالحظاتك عن نفسك

  : أعضاء ا�جلس اآلخر�ن مالحظاتك عن

 

  : االنفتاح ع�� االق��احات واألف�ار   ) ٥

 : مالحظاتك عن نفسك

 : الحظاتك عن األعضاء اآلخر�ن �� ا�جلسم

 

  : مساءلة الرئيس بما فيھ الكفاية  ) ٦

 : مالحظاتك عن نفسك

 : مالحظاتك عن األعضاء اآلخر�ن �� ا�جلس

 

  : دعم الرئيس بما فيھ الكفاية  ) ٧

  : مالحظاتك عن نفسك

 : مالحظاتك عن األعضاء اآلخر�ن �� ا�جلس

 

 : املشاركة بنشاط �� ا�حوكمة واملتا�عة وعملية التخطيط ) ٨

  : مالحظاتك عن نفسك

  : مالحظاتك عن األعضاء اآلخر�ن �� ا�جلس




