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 شركة الوطنیة للتأمین 

 
 الئحة

C.AC.16.002 

 الئحة حوكمة الشركة
               م2020 مايو 11: املراجعةتاریخ 

 3: املراجعة رقم 

 مقدمه:

والدائنین وأصحاب املصلحة  نظام الحوكمة في "الشركة الوطنية للتأمین" هو منظومة املبادئ والسياسات التي يضمن بموجبها كافة املساهمین 

ملتزن،  اآلخرين بأن إدارة الشركة تقوم بتعزيز قيمة الشركة بحيث تنافس باحترافية داخل السوق السعودي مع األخذ في االعتبار التطور والنمو ا

 أن هذه الالئحة تشتمل على إطار تنظيمي متكامل وفعال لإلدارة واإلشراف على الشركة.

نظام الحوكمة في الشركة يتلخص في تكوين وتعزيز قيمة متزايدة النمو لجميع أصحاب املصالح اآلخرين بالشركة وألجل   أن الهدف األساس ي من 

ة  هذا الهدف فمن الضروري من بین أشياء أخرى القيام بوضع مبادئ واضحة لتنفيذ اإلشراف السليم واإلدارة الجيدة، وبالتالي يجب وضع البني

 وتنفيذ النشاطات واألعمال التي تؤدي إلى تكوين وتحقيق تلك القيمة املنشودة.  التحتية الالزمة لتطوير

وعلى هذا فقد تم وضع وصياغة هذه الالئحة لضمان الشفافية من قبل كافة أصحاب املصلحة ولضمان حقوق جميع أصحاب املصلحة في  

املصلحة في آلية تطبيق حوكمة الشركة، مع األخذ في االعتبار أن هذه الشركة، كما وأنها ستؤدي في نفس الوقت إلى تطوير مشاركة أصحاب 

والصادرة من قبل هيئة السوق املالية والتي وضعت   الالئحة تم إنشائها من مبادئ أنظمة حوكمة الشركة املطبقة في اململكة العربية السعودية

ليمات وأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي إلى جانب القوانین واألنظمة  اإلطار القانوني األساس ي لحوكمة الشركات، مع األخذ في االعتبار تع

 املعمول بها في اململكة العربية السعودية.

 

لتام بإتباع  أن كل من مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة منه ومسئولي وموظفي الشركة التنفيذيین والعاملین فيها يتعین عليهم إلزام أنفسهم بالتقيد ا

ادئ مع تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة املحددة واملنصوص عليها ضمن هذه الالئحة وذلك ألجل استخدامها كمرشد يستهدف منه تلك املب

شر تحقيق أهداف الشركة وتطبيق القوانین السارية في اململكة. وكذلك يتعین على إدارة الشركة بذل جهود متواصلة في تدريب العاملین بهدف ن

 وأهداف الحوكمة الجيدة في الشركة كما تلتزم الشركة بأن تفصح بالتزامها املستمر بتطبيق املبادئ.  الوعي التام بمبادئ
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 تعريفات : 

 : الشركة-

 الشركة الوطنية للتأمین. 

 الالئحة:-

 الئحة حوكمة الشركة الوطنية للتأمین. 

 املجلس: -

 مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمین. 

 العضو املستقل: -

 عن اإلدارة والشركة، إذ أن االستق
ً
اللية  عضو املجلس الغیر تنفيذي الذي يتمتع باالستقاللية التامة وهو ما يعني أن هذا العضو مستقل تماما

و أية كيانات  هي القدرة في الحكم على األشياء بعد األخذ في االعتبار كافة املعلومات ذات العالقة وبدون الخضوع ألي تأثیر مفرط من ِقبل اإلدارة أ

 خارجية أخرى. 

 أن االستقاللية ال يمكن بلوغها من ِقبل عضو املجلس في الحاالت التي تشمل وال تنحصر في األتي : 

 . أن يكون مالكا ملا نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها .1

 أن يكون ممثًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.  .2

 أن يكون من كبار التنفيذيین خالل العامین املاضيین في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.  .3

 أو في أي شركة من مجموعتها. أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة  .4

 أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيین في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.  .5

 أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجلس إدارتها. .6

شركة أو بأي شركة من مجموعتها )كاملحاسبین القانونيین للشركة، أن يكون موظفا خالل العامین املاضيین لدى أي من األطراف املرتبطة بال  .7

 أو مراجعي الحسابات( وكبار املوردين، أو يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامین املاضيین. 

 وجوده كعضو في مجلس إدارة الشركة ألكثر من تسعة سنوات منفصلة كانت أو متصلة.   .8

% من  50( ريال أو عن 200.000مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن ) أن يتقاض ى مبالغ .9

 مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه أيهما أقل. 

في القضاء   ارتها التنفيذية والذي قد يحد من ممارسة االستقالليةالخضوع ألي التزام مالي نحو الشركة أو أي واحد من أعضاء مجلس إد .10

 والحكم أو اتخاذ القرار. 

 أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع نشاط الشركة.  .11
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عد من قبيل املصلحة النافية الستقاللية عضو مجلس اإلدارة التي يجب لها الحصول على ترخيص من ا –
ُ
لجمعية العامة العادية، األعمال  ال ت

والعقود التي تتم مع عضو مجلس اإلدارة لتلبية احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه األعمال والعقود بنفس األوضاع والشروط التي تتبعها  

 ت خالف ذلك.الشركة مع عموم املتعاقدين واملتعاملین وكانت ضمن نشاط الشركة املعتاد، ما لم ترى لجنة الترشيحات واملكافأ

 العضو غير التنفيذي: -

 عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا إلدارة الشركة، أو ال يتقاض ى راتبا شهريا أو سنويا منها. 

 األقرباء : -

 األباء واألمهات، واألجداد والجدات وإن علو.  –

 األوالد وأوالدهم وإن نزلوا-

 اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب أو ألم -

 األزواج والزوجات  -

 أصحاب املصالح:-

التأمین الدائنون املوردون  كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل املساهمون حملة األسهم، حملة وثائق التأمین املطالبون املوظفون معيدوا

 الهيئات النظامية واإلشرافية واملجتمع.  

 :املساهمون الرئيسيون 

 أو غیر مباشرة سواًء بمفردهم أو باالشتراك ويسيطرون على نسبة 
ً
%  5وهم حملة األسهم الطبيعيون واالعتباريون من يمتلكون بطريقة مباشرة

 أو أكثر من نسبة املساهمة في الشركة.  

 : السيطرة  حصة

 % أو أكثر من حقوق التصويت بالشركة أو30امتالك نسبة  -

 % أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري 30حق تعيین  -

 املساهمون -

 وهم املساهمون الرئيسيون ومساهمو األقلية املوجودون القائمون من وقٍت آلخر. 
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  الجمعية العمومية

 وهي الجمعية العمومية لحملة األسهم واملساهمین في الشركة.  

 اإلدارة التنفيذية:-

مديري اإلدارات   ،مدير املوارد البشرية ، رئيس العمليات،املالي رئيس ال ،نائب الرئيس التنفيذي، (CEO)وهي تتكون من الرئيس التنفيذي 

ومسئولي إدارة الخطر، املراجعة الداخلية ووظائف االمتثال ومندوبيتاهم والوظائف املماثلة في الشركة، وذلك باإلضافة إلى   ،الرئيسية

 شاغلي املناصب األخرى مما تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي.

 

 

 :
ً
 :  الشروط العامةأوال

 اإلشعار : -1

أساس سنوي ملرة واحدة على األقل ورفع التوصية بإجراء أي تعديالت ضرورية إلى الجمعية  يتعین على املجلس مراجعة هذه الالئحة على  . أ

( واحد وعشرون يوم عمل من تاريخ ذلك 21العمومية وشريطة أن يتم تسليم التعديالت إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في غضون مدة )

 التعديل.

يتعین على الشركة تزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من الهيكل التنظيمي املعتمد من ِقبل املجلس وأية تحديثات الحقة له في    .ب

 ( واحد وعشرون يوم عمل من تاريخ اعتماده من ِقبل املجلس.  21غضون مدة )

 

 :  مدونة اآلداب األخالقية -2

األخالقية في موضعها الصحيح بعد اعتمادها من ِقبل املجلس وكذلك أية تحديثات قد تطرأ عليها فيما  يتعین على الشركة تطبيق مدونة اآلداب 

ة  بعد، وذلك لضمان أن نشاطات الشركة يتم تنفيذها والتصرف فيها بطريقة أخالقية عادلة ومنصفة، ُيفترض في املدون أن توّجه وتعني بمعالج

 املسائل التالية: 

(  7( حماية أصول الشركة. )6( التعامل املنصف. )5( سرية املعلومات. )4( االمتثال للقوانین واألنظمة. ) 3النزاهة واألمانة. ) (2تضارب املصالح. )-ج

( آلية التبليغ عن السلوك غیر القانوني وغیر األخالقي مثل التبليغ عن املخالفات والفساد  8اإلرشادات والتوجيهات الخاصة بالسلوك األخالقي. )

  األخالقي. وك غیروالسل

 املسئولية واملحاسبة على األعمال: -3

أن الهيكل اإلداري لحوكمة الشركة يعكس مدة مسئولية اإلدارة التنفيذية ومحاسبتها أمام املجلس، وكذلك  مدى مسئولية املجلس   . أ

 واألنظمة الداخلية ذات العالقة. ومحاسبته أمام املساهمین وحملة األسهم وأصحاب املصلحة اآلخرين عن طريق السياسات 

يعتبر املجلس في النهاية هو املحاسب واملسئول عن األداء والتصرف وامتثال الشركة بالطريقة النظامية للقواعد املفروضة. أن تفويض  .ب

 على ذلك سيتحمل املجلس  
ً
السلطة والصالحية إلى لجان املجلس أو إلى اإلدارة التنفيذية لن يبرئ أو يعفي املجلس من مسئولياته، وعالوة

 عن أداء األطراف الثالثة املشاركة في أداء األعمال أو إدارة الوظائف.   املسئولية
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 املالئمة، اللياقة وآداب املجتمع:

  ُيفترض في أعضاء املجلس ولجان املجلس أن يكونوا جديرين بالثقة وموثوقون ويتمتعون بصفات النزاهة والكفاءة والخبرة الالزمة الستيفاء -أ

  (CMA)األدوار املناطة بهم، كما يتوجب عليهم اإلمتثال لتطبيق جميع القوانین واألنظمة والقواعد التي تصدرها كل من هيئة السوق املالية 

 ؤسسة النقد العربي السعودي.وم

 ومن الخالین من أية   -ب
ً
ُيفترض في املساهمین الرئيسيین أن يكونوا من أصحاب السلوك والسمعة الحسنة ومن املستقرين واملضمونین ماليا

ین في اململكة العربية السعودية أو للقواناألمانة من الناحية األخالقية أو أي انتهاكات إدانات تتعلق بأي أفعال تخص إرتكاب أي فعل يتعلق بخيانة 

 ألي سلطان قضائي آخر. 

أن جميع التعيينات للوظائف العليا والتي تشمل أعضاء املجلس ولجانه يفترض تنفيذها وفقا ملتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك   -ج

 ألجل تحقيق التعيينات العليا في املؤسسات املالية. 

الترشيح وتحديد املكافأة التي تتبعها وتطبقها الشركة يفترض فيها أن تضمن تحقيق معايیر قياسية وإجراءات تتسم بالرسميات  أن سياسة  -د

اء والدقة والصرامة ؛ وذلك ألجل مواصلة االستمرارية في مراقبة وتقييم مدى مالئمة ولباقة والتزام كل من أعضاء املجلس ولجانه وكذلك أعض

 ملتطلبات القسم اإلدارة التنفي
ً
)أ( أعاله. كما يتعین عليها القيام على الفور بإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي بأية معلومات أو   4ذية وفقا

( ثالثة أيام عمل من يوم الحصول على تلك املعلومات أو من  3ظروف قد تتعلق بتقييم اللياقة ومدى مالئمة أولئك األشخاص في غضون مدة )

 تغيیر.يوم حدوث ال

 : االستقاللية -5

أن الهيكل التنظيمي لحوكمة الشركة يفترض فيه دعم خطوة اتخاذ القرار املستقل عبر املؤسسة فعلى سبيل املثال يكون ذلك بتأسيس فصل 

 ارب املصالح. واضح في الواجبات بین املجلس واإلدارة التنفيذية بما يعزز استقاللية وظائف املراقبة والضبط والسيطرة والتحكم في تض

 :  املكافأة -6

يتعین على املجلس مراجعة سياسة مكافأة الشركة ودراسة إعادة النظر في أية تعديالت ضرورية على أساس سنوي كحد أدنى. على أن   -أ

  ( واحد وعشرين يوم 21كافة التعديالت الالحقة في ذلك املصدر ينبغي تسليمها ملؤسسة النقد العربي السعودي في غضون )
ً
عمل اعتبارا

 من تاريخ التعديل. 

 يفترض في سياسة مكافأة الشركة أن تغطي جميع فئات املوظفین سواء كانوا نظاميین أو متعاقدين وان توجه ملعالجة الجوانب التالية:  - ب

 ستقرار الشركة. أهداف خطة التعويض التي تركز على تطوير اإلدارة املؤثرة على الخطر وعلى انجاز املوثوقية والسالمة املالية وا •

 الهيكل التنظيمي وتركيبة نظام التعويض )الذي يشمل املحددات الرئيسية للتعويض وتماش ي التعويض مع الخطر وغیره(.  •

 محددات مزيج مكونات املكافأة )سواء كانت ثابتة أو متغیرة وسواء كانت فوائد ومنافع نقدية أو غیر نقدية وغیرها(.  •

 ربط التعويض مع األداء. •

 حمل املجلس املسئولية عن توفیر وضمان كون مستوى التعويض والتركيبة:  يت -ج
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 هي عادل ومنصفة.  - •

 هي متناسقة مع أهداف الشركة.  - •

 يشجع على السلوك الحكيم الذي ال يحث على أخذ معامالت تنطوي على مخاطر عالية لتحقيق أرباح قصیرة األجل  - •

 إدارة الخطر بالشركة واملعتمدة من قبل املجلس. االمتثال والتوافق مع تطبيق سياسة   - •

 على أداء الشركة. - •
ً
 عدم التسبب في إحداث أي تضارب في املصالح مما قد يؤثر سلبا

 تحقيق مصالح أصحاب املصلحة واملساهمین وأهداف الشركة طويلة األجل. - •

 لقياس األداء في نفس املكان وذلك أل 
ً
جل تقييم وقياس أداء موظفيها على مختلف مستوياتهم املتعددة د( يتعین على الشركة أن تطبق نظاما

أن قياس أداء اإلدارة التنفيذية بصفة خاصة ينبغي أن يستند على أداء الشركة طويلة األجل, بل ال يعتمد على  بطريقة موضوعية ورسمية 

 أداء مدة سنة واحدة فقط. 

 عن طريق   ةإجراء مراجع)هـ( أن لجنة الترشيحات واملكافآت ينبغي عليها   
ً
 عن طريق وظيفة املراجعة الداخلية أ خارجيا

ً
للمكافأة السنوية )داخليا

 تكليف عناصر خارجية في شركة متخصصة( وذلك على أساس أن يتم ذلك بطريقة مستقلة عن اإلدارة التنفيذية. 

اخلية واألمثال واالستجابة يشترط تصميمهما بحيث يراعى فيها  )و( أن تركيبة مكافأة املوظفین في وظائف السيطرة والضبط )مثل املراجعة الد

ضمان املوضوعية واستقاللية تلك الوظائف في هذا الخصوص، ومن هذه الناحية يشترط تأكيد عدم قيام إدارة الشركة بالتدخل في عملية  

 قياس األداء وتحديد التعويض واملكافآت ألولئك املوظفین والعاملین.  

ملجلس واإلدارة التنفيذية )باستثناء مديري املبيعات( يتعین عليهم عدم استالم أي عمولة أو مكافآت مقابل أية نشاطات تتعلق  )ز( أن أعضاء ا 

ون  باملبيعات )مثل اإلنتاج( وعالوة على ذلك فان أي مكون متغیر لتعويض أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية باستثناء مديري املبيعات لن يك

 بطريق
ً
 ة مباشرة على حجم القسط. مبينا

 ثانًيا: حقوق املساهمين والجمعية العامة

 الحقوق العامة للمساهمين:  .1

يحق للمساهمین ممارسة جميع الحقوق املتصلة بالسهم، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في  

التصفية، وحق حضور جمعيات املساهمین بحسب األنظمة، واالشتراك في مداولتها والتصويت الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند 

ارة  على قراراتها، وحق التصرف في األسهم وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية، وحق مراقبة أعمال مجلس اإلد

فسار وطلب معلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام السوق املالية  ورفع دعوى املسؤولية على أعضاء املجلس، وحق االست 

ولوائحه التنفيذية، مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية في مواجهتهم، والطعن ببطالن قرارات جمعيات املساهمین العامة  

 . الشركة األساس، ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهموالخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام 
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 تسهيل ممارسة املساهمين لحقوقهم وحصولهم على املعلومات:  .2

( ولوائحها الداخلية ومن ضمنها هذه الالئحة، اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لضمان  37 - 25يتضمن النظام األساس ي للشركة )املواد  .أ

 . املساهمین لحقوقهم النظاميةممارسة جميع 

تلتزم الشركة بتوفیر جميع املعلومات التي ُتمكن املساهمین من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، وتضمن الشركة أن تكون هذه  . أ

أكثر الطرق  املعلومات وافية ودقيقة، وأن ُتقّدم وُتحّدث بطريقة منتظمة وفي املواعيد املحدده وفق األنظمة، وسوف تستخدم الشركة 

  فعالية في التواصل مع املساهمین، وال يجوز التميیز بین فئات املساهمین فيما يتعلق بتوفیر املعلومات، كما ال يجوز ألي من املساهمین

 في مجلس إدارتها أو من إدارتها التنفيذية 
ً
أو كان  التدخل في أعمال مجلس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوا

 الختصاصاتها أو في الحدود واألوضاع التي يجیزها مجلس اإلدارة. 
ً
 تدخل عن طريق الجمعية العامة العادية ووفقا

 حقوق املساهمين املتعلقة باجتماع الجمعية العامة:  .3

 .النتهاء السنة املالية للشركةتلتزم الشركة بأن تعقد الجمعية العامة مرة على األقل في السنة خالل الستة الشهر التالية  .أ

تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس اإلدارة. ويجب على مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة لالجتماع إذا طلب ذلك مراجع    . ب

 . %( من رأس املال على األقل5الحسابات القانوني أو عدد من املساهمین تمثل ملكيتهم )

وعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل املوعد )بواحد وعشرين( يوما على األقل، ونشر تلتزم الشركة باإلعالن عن م  .ج

الدعوة في موقع السوق وفي صحيفة  يومية واسعة االنتشار في اململكة. واملوقع األلكتروني للشركة، ويجوز استخدام وسائط التقنية  

 .الحديثة لالتصال باملساهمین

الشركة بأن تتيح للمساهمین الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمین، وأن تحيطهم علما تلتزم  .د

بالقواعد التي تحكم تلك االجتماعات وإجراءات التصويت، واشتراكهم في املداوالت والتصويت على القرارات بواسطة وسائل التقنية  

 .الحديثة

لعمل بأفضل ما لديها لتيسیر مشاركة أكبر عدد من املساهمین في اجتماع الجمعية العامة، ومن ذلك اختيار املكان  تلتزم الشركة با .ه

 .والوقت املالئمین

 يلتزم مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة أن يأخذ في االعتبار.  .و

معية العامة أن يأخذ في االعتبار إعداد وتقديم تقرير يحتوي على تقييم شامل يلتزم مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال اجتماع الج .ز

 وموضوعي عن وضع وأداء الشركة على أساس سنوي ملدة ستة أشهر على األقل ويشمل ولكن ال ينحصر في التالي:  

ة املتخذة ومدى تأثیرها على وضع وأداء ( القرارات الرئيسي2( مراجعة تحليلية ألداء الشركة املالي خالل مدة الستة أشهر السابقة. 1

 في  4( تقييم إستراتيجية الشركة ووضعها املالي. 3الشركة. 
ً
( أسماء أية شركات مساهمة يكون فيها عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

أو إشرافية إذا كانت   ( أية عقوبة أو تقييد وقائي أو أي جزاء قد ُيفرض على أي عضو مجلس من ِقبل أي هيئة قضائية5مجالس إداراتها. 

 ( التصورات املوضوعية املستقبلية لألداء. 7( أي تقييم لألخطار املحتملة وكيفية إدارة هذه األخطار. 6متعلقة بالشركة. 
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هيئات  وذلك باإلضافة إلى متطلبات اإلفصاح والقابلة للتطبيق من ِقبل هيئة السوق املالية وأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي أو أية   -ح

( وظائف املجلس. التكوين،  1نظامية أخرى. وُيشترط في التقرير السنوي للشركة أن يحتوي على املعلومات التالية )بغض النظر عن ترتيبها(: 

. عدد األعضاء غیر التنفيذيین. عد
ً
د االجتماعات  األسماء. رئيس املجلس. نائب الرئيس. تواريخ الدورة الحالية. بدء  ونهاية الدورة الجارية حاليا

( لكل عضو مجلس االسم التصنيف  2املنعقدة خالل املدة، التاريخ وتاريخ حضور كل اجتماع وتفاصيل املكافأة لكل واحد من أعضاء املجلس. 

للجنة  )تنفيذي أو غیر تنفيذي أو مستقل( الشركات األخرى التي يكون فيها العضو أو العضوة يتصرف بصفة عضو في املجلس أو أي كيان ممثل 

 للتطبيق(. 
ً
( لكل لجنة منبثقة عن املجلس. اسم اللجنة وظائفها وأعضائها )مصنفة كرئيس للمجلس، عضو  3ووظائفها )إذا كان ذلك قابال

تنفيذي باملجلس. عضو غیر تنفيذي. عضو غیر مستقل باملجلس أو غیر عضو باملجلس( عدد االجتماعات املنعقدة خالل املدة تاريخ وحضور كل  

( نبذة عن املعلومات الشخصية لجميع أعضاء اإلدارة التنفيذية )شاملة االسم، الوظيفة،  4اع، مكافأة العضو عن الخدمة باللجنة. اجتم

( إجمالي التعويض واملكافأة املدفوعة إلى أعضاء املجلس وكذلك خمسة من أعضاء اإلدارة التنفيذية الذين 5املؤهالت وخبرة كل مدير تنفيذي(. 

  م أعلى املكافآت )الرئيس التنفيذي، عضو املجلس، املدير املالي( إذا كانوا ضمن أولئك الخمسة أعضاء األعلى مكافأة خالل املدة )مقسمةُتدفع له

  ما بین الرواتب والعالوات واملكافآت اإلضافية وأية تعويضات أخرى( باإلضافة إلى وصف أي حوافز مرتبطة باألداء متوفرة ألعضاء اإلدارة

ة  ( امللكية في الشركة )املباشرة وغیر املباشرة( من ِقبل أعضاء املجلس وأعضاء اإلدارة التنفيذية وأية تغيیرات في ملكياتهم خالل السن6فيذية. التن

يسيین  ( وصف املعامالت مع أية أطراف ذات عالقة، وذلك يشمل املساهمین الرئ7املاضية حسبما هو مدرج بالسجل املعتمد من ِقبل املساهمین. 

( أية حاالت محتملة لتضارب املصالح وكيف  8وأعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية مما يكون قد حدث خالل املدة وكيفية اعتماد تلك املعامالت. 

فاية لنظام  ( نتائج املراجعة السنوية ذات الفعالية والك10( أسماء جميع املساهمین الرئيسيین وملكياتهم في الشركة. 9تم توجيهها ومعالجتها. 

( البيان حول امتثال الشركة مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي. )تأمین الشركات(. نظام   11املراقبة والضبط الداخلي بالشركة. 

 إلى جنب مع املبرر لكل أمثلة حاالت عدم االمتثال. 
ً
 حوكمة شركة التأمین مع الئحة الشركة جنبا

أعمال اجتماع الجمعية أن يأخذ في االعتبار املوضوعات التي يرغب املساهمون في مناقشتها في جدول يلتزم املجلس عند إعداد جدول  .ح

% على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية  5اإلعمال ويجوز للمساهمین الذين يملكون نسبة 

 العامة عند إعداده.

اقشة املوضوعات املدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء  تعطي الشركة الحق للمساهمین في من .ط

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

 .مصلحة الشركة للضرر 

لكافية والضرورية الالزمة التي تمكن املساهمین من اتخاذ قراراتهم والتصويت على املوضوعات تلتزم الشركة بتوفیر املعلومات ا . ي 

 . املعروضة على الجمعية العامة

تلتزم الشركة بتمكین املساهمین من اإلطالع على محضر اجتماع الجمعية العامة، كما تلتزم بتزويد هيئة السوق املالية بنسخة من   .ك

 .رة( أيام من تاريخ انعقادهمحضر االجتماع خالل )عش

 .تلتزم الشركة بإعالم السوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها ووفقا لتعليمات هيئة السوق املالية والجهات الرقابية .ل

 حقوق التصويت: .4

إعاقة استخدام حق  يعد التصويت حقا أساسيا للمساهم ال يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وتلزم الشركة بعدم وضع أي إجراء يؤدي إلى  .أ

 .املساهم في التصويت، وتلتزم بتسهيل ممارسة املساهم في حقه في التصويت املباشر أو بالوكالة
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 . تلتزم الشركة بأن تتبع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة . ب

  آخر من غیر أعضاء مجلس اإلدارة ومن غیر موظفي الشركة   –كتابة  –ه تلتزم الشركة بإعطاء الحق للمساهم في أن يوكل عن .ج
ً
شخصا

 . في حضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت باسمه

 حقوق املساهمين في أرباح السهم:  .5

ع يلتزم مجلس اإلدارة باإلفصاح للمساهمین بشأن سياسة توزيع أرباح السهم بما يحقق مصالحهم ومصالح الشركة، وسوف يطل .أ

 . املساهمین على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، واإلشارة إليها في تقرير مجلس اإلدارة

سوف يقوم مجلس اإلدارة بعرض األرباح املقترح توزيعها وتاريخ التوزيع على الجمعية العامة إلقرارها. وسوف تكون أحقية األرباح سواًء   . ب

 . السهم املسجلین بسجالت مركز إيداع األوراق املالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامةاألرباح النقدية أو أسهم املنحة ملالكي 

:
ً
 اإلفصاح والشفافية:  ثالثا

يلتزم مجلس إدارة الشركة بوضع سياسات اإلفصاح وإجراءاته وأنظمته اإلشرافية بشكل مكتوب وفقا لألنظمة، ومن ذلك اإلفصاح السنوي في  

ة  مجلس اإلدارة باإلضافة إلى ما ورد في قواعد التسجيل واإلدراج بشأن محتويات تقرير مجلس اإلدارة، الذي يرفق بالقوائم املالية السنويتقرير 

 :للشركة، وسوف يحتوي تقرير مجلس إدارة الشركة على اآلتي

 . املالية، واألحكام التي لم تطبق وأسباب ذلكما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة من قبل هيئة السوق  -1

 . أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم  -2

 

 . تهاأسماء الشركات داخل أو خارج اململكة  التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمین عضوا في مجالس إدار   -3

تعريف بمجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة غیر تنفيذي، أو عضو   -4

 .مجلس إدارة مستقل

 بمقترحات املساهمین وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها -5
ً
 . اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه علما

 التي اعتمدها املجلس في تقييم أداء املجلس وأعضائه واللجان والجهات الخارجة املستخدمة لذلك )إن وجدت( الوسائل  -6

وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسة ومهماتها مثل لجنة املراجعة، ولجنة الترشيحات واملكافآت، مع ذكر أسماء   -7

 .ا وسجّل الحضور هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاته 

)وفق تعريف حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية( املدفوعة لكل من اآلتي، كل على حده:   تفصيل املكافآت والتعويضات  -8

( خمسة من كبار التنفيذيین ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات من الشركة، بما فيهم الرئيس التنفيذي  2( أعضاء مجلس اإلدارة. 1

 واملدير املالي أن لم يكونا من ضمنهم. 
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 . أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق املالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى   -9

 .نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة -10

 . املراجعة بخصوص مدى الحاجة لتعيین مراجع داخلي في الشركةتوصية لجنة  -11

توصيات لجنة املراجعة التي تتعارض  مع قرارات مجلس اإلدارة أو التي لم يتم األخذ بها بخصوص تعيین مراجع الحسابات بالشركة  -12

 .وعزله، وأسباب عدم األخذ بتلك التوصيات

 .وجدتاملساهمات األجتماعية للشركة، إن  -13

بيان بتواريخ انعقاد الجمعيات العامة ملساهمي الشركة خالل السنة املالية األخیرة وأسماء أعضاء املجلس الحاضرين لتلك   -14

 .الجمعيات

 .وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيین وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة -15

 . وصف ألي قروض على الشركة وتقديم إقرار في حال عدم وجود أي منها -16       

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين أو أوراق مالية أو حقوق أكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها أو منحها أو استردادها  خالل السنة   -17       

 .املالية وعوائدها

 .ة خالل السنة املالية وسجل حضورهاعدد اجتماعات املجلس املنعقد -18       

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

 . وصف ألي صفقة بین الشركة وطرف ذي عالقة وتوضيح طبيعتها وشروطها ومدتها ومبلغها وتقديم إقرار في حال عدم وجود صفقات -20

 . بموجبه أحد أعضاء املجلس أو املساهمین أو كبار التنفيذيین حقوق في األرباح أو مكافأتبيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل  -21

 بيان باملدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد زكاة أو ضرائب أو رسوم ولم تسدد حتى نهاية الفترة املالية.  -22

 الشركة. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي  -23

عد على أسس سليمة وُنفد بفاعلية، وأنه ال يوجد شك   -24
ُ
عدت بشكل صحيح، وأن نظام الرقابة الداخلية أ

ُ
اإلقرار بأن سجالت الشركة أ

 يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. 

 بيان أي تحفظات على القوائم املالية السنوية في تقرير مراجع الحسابات إن وجدت.  -25

 .جلس اإلدارة بتغيیر مراجع الحسابات قبل انتهاء فترة التعيین مع بيان املسببات لذلكبيان توصية م -26

 

 رابعا: مجلس اإلدارة: 

 أهم الوظائف األساسية ملجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين هي:  (1

 اعتماد التوجهات اإلستراتيجية واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف على تنفيذها، ومن ذلك: .أ
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 . وضع اإلستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسية إدارة املخاطر ومراجعتها وتوجيهها •

 تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة، واستراتيجياتها وأهدافها املالية وإقرار املیزانيات السنوية.  •

 والتصرف بها. اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك األصول  •

 وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ وجودة األداء الشامل في الشركة. •

 . املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها •

 وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك: . ب

الشركة وتعالج حاالت تعارض املصالح املحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض املصالح في  •

التنفيذية واملساهمین ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص  

 . ذوي العالقة

 ك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية. التأكد من سالمة األنظمة املالية واملحاسبية، بما في ذل •

التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة املخاطر، وذلك من خالل تحديد التصور العام عن املخاطر التي قد تواجه الشركة  •

 وطرحها بشفافية. 

 .املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة •

بما يتفق مع أنظمة وقوانین الجهات الرقابية في اململكة، اإلشراف العام على تطبيقه   –كمة الخاصة بالشركة إقرار منظومة الحو  .ج

 . ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة

 . لهاوضع سياسات ومعايیر وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة  .د

 وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب املصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم. ويجب أن تشمل هذه السياسة:  .ه

 .آليات تعويض أصحاب املصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقّرها األنظمة وتحميها العقود •

 .ملصالحآليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بین الشركة وأصحاب ا •

 .آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين واملحافظة على سرية املعلومات املتعلقة بهم •

وتنظم العالقة بينهم وبین   قواعد السلوك املنهي للمديرين والعاملین في الشركة بحيث تتوافق مع املعايیر املهنية واألخالقية السليمة •

 وااللتزام بها.  جلس اإلدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعدأصحاب املصالح، على أن يضع م

 . وضع آليات ملساهمة الشركة في املسئولية االجتماعية •

وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية للمساهمین   .و

 . اآلخرينوالدائنین وأصحاب املصالح 
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 مسؤوليات مجلس اإلدارة (2

( واحد اجتماع في كل ربع سنة، ويتم 1( أربعة مرات في السنة بمعدل )4(  تعقد اجتماعات املجلس على أساس منتظم وبحد أدنى عدده ))أ

 إال بحضور 
ً
نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة  االجتماع بدعوة من رئيس املجلس، أو طلب عضوين من أعضائه، كما ال يكون االجتماع صحيحا

.ال يقل عدد الحاضرين عن ثالثة على األقل، على أن  

يعقد أعضاء مجلس اإلدارة الغیر تنفيذيین اجتماعات مغلقة بدون حضور اإلدارة التنفيذية ملرة واحدة على األقل لي السنة)ب(     

لس وسكرتیر املجلس )السكرتیر( ثم يتم قيدها ضمن السجل الرسمي(  أن اجتماعات املجلس سيتم تسجيلها وتوقيعها من ِقبل رئيس املج)ج . 

 وأن يعكس بوضوح جميع البنود واملوضوعات التي تمت مناقشتها أثناء اجتماعات املجلس وأن  )د
ً
(  يشترط في محضر االجتماع أن يكون دقيقا

. االجتماعاتيسجل فيه جميع القرارات املتخذة وأية مواضيع أخرى تمت مناقشتها في تلك   

 

ُيشترط في محضر االجتماع أن يوثق أي عملية تصويت تنفذ خالل االجتماع، وذلك يشمل االعتراضات واملقترحات وخطوات االمتناع عن  )هـ( 

. التصويت وكذلك كافة املستندات املشار إليها وامللحقة بهذا املحضر  

ركة جميع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارتها. وتظل املسؤولية مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة، يتولى مجلس إدارة الش .أ

النهائية عن الشركة على املجلس حتى وإن شكل لجانا أو فوض جهات أو أفراد آخرين للقيام ببعض أعماله وعلى هذا فيلتزم مجلس  

 . إدارة الشركة بتجنب إصدار تفويضات عامة

 . ليها بوضوح في نظام الشركة األساس ييلتزم مجلس اإلدارة باملسؤوليات املنصوص ع . ب

يلتزم مجلس اإلدارة بأن يؤدي مهامه ومسؤوليته بمبدأ حسن النية وبجدية واهتمام وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من   .ج

 .اإلدارة التنفيذية، أو أي مصدر آخر موثوق به

ما وليس ما يحقق مصالح املجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على  يلتزم عضو مجلس اإلدارة بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عمو  .د

 . تعيينه في مجلس اإلدارة

يحدد مجلس اإلدارة جدول الصالحيات بما فيها الصالحيات املالية التي يفوضها لإلدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة   .ه

يها. وتلتزم اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية عن ممارساتها للصالحيات  التفويض. كما يحدد املوضوعات التي يحتفظ بصالحية البت ف

 .املفوضة لها

 عن تدريبهم أن لزم  .و
ً
يلتزم مجلس اإلدارة بتعريف أعضاء املجلس الجدد بطبيعة عمل الشركة وبخاصة الجوانب املالية والقانونية فضال

 .األمر
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وافية عن شؤون الشركة لجميع أعضاء مجلس اإلدارة بوجه عام وألعضاء مجلس اإلدارة غیر  يلتزم مجلس اإلدارة بتوفیر معلومات  .ز

 . التنفيذيین واملستقلین بوجه خاص، وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهماتهم بكفاءة عالية

أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة من  يلتزم مجلس اإلدارة بعدم عقد قروض تتجاوز آجالها ثالث سنوات، أو بيع عقارات الشركة  .ح

 
ً
 لهم به في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه. وإذا لم يتضمن نظام الشركة أحكاما

ً
 إذا كان ذلك مصرحا

ّ
  التزاماتهم تجاه الشركة، إال

لك التصرفات داخلة بطبيعتها  في هذا الشأن، فال يجوز للمجلس القيام بالتصرفات املذكورة إال بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن ت

 . في أغراض وطبيعة عمل الشركة

 تكوين مجلس اإلدارة (3

 فيما يتعلق بتكوين مجلس اإلدارة، تلتزم الشركة بما نص عليه النظام األساس ي للشركة ومن ذلك:

 ( عضو.11( وحتى )5أن يتراوح عدد أعضاء مجلس اإلدارة في نظام الشركة  من ) . أ

أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة وللمدة املنصوص عليها في نظام الشركة بشرط أال تتجاوز ثالث سنوات.  أن يتم تعین  . ب

 .ويجوز إعادة تعيین أعضاء مجلس اإلدارة لفترات أخرى بما ال يخالف األنظمة والقوانین

 .  أن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غیر التنفيذيین .ج

    .يتم الجمع بین منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذيأن ال  .د

 .  أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة املستقلین عن اثنین من أعضاء املجلس أو ثلث  أعضاء املجلس أيهما أكثر .ه

 . تناسبة والتأثیر على قرارات املجلسيتمتع جميع أعضاء املجلس األفراد بنفس الصالحية امل  .و

أن وجود السياسات واملعايیر واإلجراءات الشفافة املوضوعة للترشيح إلى املجلس واملعتمدة من ِقبل الجمعية العامة واملبلغة إلى   .ز

 :مؤسسة النقد العربي السعودي تأخذ في االعتبار الجوانب التالية

 .اقتراحات الترشيح لعضوية املجلس من حيث الترشيح واملكافأة السماح بوقٍت كاٍف ملراجعة  •

 .تكوين لجنة وتوثيق النتائج والتوصيات •

 .الحصول على أي اعتراض خطي من ِقبل مؤسسة النقد العربي السعودي قبل تعيین أي عضو مجلس  •

 .التصويتتزويد املساهمین بمعلومات كافية حول مؤهالت املرشحین وعالقاتهم مع الشركة قبل  •

 تطبيق طريقة التصويت التراكمي عند التصويت في الجمعية العامة النتخاب أعضاء املجلس.  •

ُيفترض في عدد املرشحین للمجلس املقدمین إلى الجمعية العامة ألجل التصويت أن يزيد عن عدد املقاعد املتوفرة، وذلك لغرض إتاحة  •

 ن املرشحین. الفرصة للجمعية العامة لالختيار من بین العديد م

عند خلو وظيفة عضو املجلس، فإن املجلس وبعد حصوله على موافقة خطية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم   •

االعتراض، يقوم بتعيین عضو جديد في الوظيفة الشاغرة لشغل املدة املتبقية من وظيفته السالفة في املنصب السابق وذلك شريطة أن  

 عتماد في االجتماع التالي للجمعية العامة يتم تقديم التعيین لال 
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مع مراعاة متطلبات اإلفصاح الساري التطبيق يشترط إخطار مؤسسة النقد العربي السعودي في حالة إستقاله أي عضو في مجلس  - •

لتاريخ الذي يتم  ( خمسة أيام عمل من ا5اإلدارة عند إنهاء عضويته أو عضويتها ألي سبب بخالف إنتهاء مدة التعيین في غضون مدة )

 . فيه التعاقد إليجاد خدمة العضو

 . آلية وأسباب انتهاء عضوية مجلس اإلدارة، مع االحتفاظ بحق الجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم .ح

العضوية مع بيان األسباب التي دعت إلى  إخطار الهيئة والسوق فورا بخبر انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من طرق انتهاء  .ط

 . ذلك

 . أن يتجنب عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في أن واحد . ي 

 في مجلس إدارة أي شركة تأمین أو إعادة تأمین أو أي لجنة تابعة للمجلس أو أن   .ك
ً
ينبغي على عضو مجلس اإلدارة تجنب أن يكون عضوا

 . وظيفة قيادية في مثل تلك الشركاتيشغل 

يقوم املجلس بتعيین سكرتیر خالل مدته للقيام بترتيب نشاطات املجلس وتقديم املساعدة ألعضاء املجلس، على أن تعويض السكرتیر   .ل

ط في سكرتیر  سيتم تحديده من ِقبل املجلس. كما أن السكرتیر يجوز أن يكون من أعضاء مجلس اإلدارة أو هيئة موظفي الشركة، ويشتر 

 على القوانی
ً
 ومطلعا

ً
ن  املجلس أن تكون لديه خبرة كافية ومعرفة بأعمال الشركة ونشاطاتها وأن يتمتع بمهارات اتصال قوية وأن يكون ملما

  واألنظمة السارية التطبيق وأفضل املمارسات املطبقة في حوكمة الشركة، وذلك باإلضافة إلى متطلبات نظامية وإشرافية أخرى، هذا

 :ويتعین على السكرتیر أداء مسئولياته ومسئولياتها وفق توجيهات رئيس املجلس ويشترط فيها أن تشمل وال تنحصر في التالي

 ترتيب اجتماعات املجلس  •

التنفيذية  التأكد من مدى توفر الطرق املالئمة لالتصال ألجل تسجيل وتبادل املعلومات بین املجلس ولجانه وبین أعضاء اإلدارة  •

 .وأعضاء املجلس التنفيذيین

 للعمل والقرارات املتخذة كم قبل املجلس ولجانه الفرعية •
ً
 دائما

ً
 رسميا

ً
 . املحافظة على محضر االجتماع الذي يعتبر سجال

وجدت( من  إعداد بيان شامل يحتوي على أسماء أعضاء املجلس الحاضرين والغائبین وقائمة اللجان املعتمدة وأية حالة امتناع أن ) •

 .قبل أي عضو مجلس وأسباب ذلك

إعطاء إشعارات مسبقة وإرسال جداول األعمال مع أية مواد ذات صلة  إلى أعضاء املجلس وذلك مع تأكيد تسليمها في غضون مدة   •

 عشرة أيام عمل قبل االجتماع و 

. ( خمسة عشر ي15توزيع محضر االجتماع إلى األطراف املعنية في غضون مدة ال تتجاوز ) •
ً
 وما

 .)م( يقوم املجلس بتحديد الشخص أو الكيان املسئول عن تنفيذ القرارات املتخذة

 يقوم املجلس في بداية كل سنة بوضع جدول زمني معین الستالم التقارير من اللجان املختصة ومن املراجعین الداخليین والخارجيین وذلك مع)ن( 

يم التقارير والبيانات في محلها ومتوافقة مع السياسة الداخلية املعتمدة كما يفترض فيها أن  التأكد من أن اآللية املطبقة لتحصيل وإعداد وتسل

 تضمن إعداد املعلومات الهامة وتقديمها إلى املجلس على أساس توقيت مناسب ومنتظم 
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 لجان مجلس اإلدارة واستقالليتها  (4

إشرافية رقابية حسب حاجة الشركة وظروفها، بحيث تمكن مجلس اإلدارة من  تلتزم الشركة ووفق النظام األساس ي بتشكيل لجان  .أ

 تأدية مهامه بشكل فعال.

 كحد أدنى يتعین على املجلس تكوين لجنة تنفيذية، لجنة مراجعة، لجنة ترشيحات ومكافآت، لجنة إلدارة املخاطر، ولجنة لالستثمار.  . ب

س اإلدارة وفقا إلجراءات عامة يضعها مجلس اإلدارة تتضمن تحديد مهمة اللجنة تلتزم الشركة بأن يكون تشكيل اللجان التابعة ملجل .ج

ومدة عملها والصالحيات املمنوحة لها خالل هذه املدة وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها. وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة علما بما  

طلقة. وعلى مجلس اإلدارة أن يتابع عمل اللجان بشكل دوري  تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية م

 . للتحقق من قيامها باألعمال املوكلة إليها

 . يلتزم مجلس اإلدارة بوضع لوائح عمل لجميع اللجان الدائمة املنبثقة عنه، ومنها لجنة املراجعة ولجنة الترشيحات واملكافآت .د

أعضاء املجلس غیر التنفيذيین في اللجان املعنية باملهمات التي قد ينتج عنها حاالت تعارض  يلتزم مجلس اإلدارة بتعيین عدد كاٍف من  .ه

التخفيضات املمنوحة ألي من أي األشخاص ذوي   مصالح، مثل التأكد من سالمة التقارير املالية وغیر املالية، ومراجعة صفقات

 .نفيذيین، وتحديد املكافآتالعالقة، والترشيح لعضوية مجلس اإلدارة، وتعيین املديرين الت

 تشكيل لجنة املراجعة وطريقة عملها:  (أ

يلتزم مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة املراجعة من األعضاء غیر التنفيذيین تسمى لجنة املراجعة ال تضم أي أعضاء تنفيذيین باملجلس،   . أ

املجلس  أو اإلدارة التنفيذية و/أو أي ممثلین ألية أطراف  أعضاء باإلدارة التنفيذية للشركة موظفین استشاريین أو من غیر أعضاء  

( خمسة أعضاء. على أن  5( ثالثة أعضاء أو يزيد عن )3مرتبطة بالشركة. أن أعضاء لجنة املراجعة يشترط أن ال يقل عددهم عن )

ويشترط في معظم أعضاء اللجنة أن   اجتماعات خالل السنة املالية للشركة،ستة (  6تجتمع بصفة دورة على أن ال تقل اجتماعاتها عن )

  أو رئيس مجلس إلدارة لجنة املراجعة. أن عضو  
ً
يكونوا من خارج أعضاء املجلس, ويشترط في رئيس مجلس اإلدارة أن ال يكون عضوا

 في مجلس أو في لجنة مراجعة ألي شركة أخرى تعمل في قطاع التأمین باملم
ً
لكة العربية  لجنة املراجعة يشترط فيه أن ال يكون عضوا

( أربعة من الشركات العامة في  4السعودية. يفترض في عضو لجنة املراجعة أن ال يخدم في العديد من لجان املراجعة في أكثر من عدد )

ات  وقت واحد. كما ال يجوز ملن يعمل أو كان يعمل خالل السنتین املاضيتین في اإلدارة التنفيذية أو املالية للشركة، أو لدى مراجع حساب

 في لجنة املراجعة. 
ً
 الشركة، أن يكون عضوا

كذلك يشترط في لجنة املراجعة أن تضم عضويین على األقل. بما فيهم رئيس لجنة املراجعة والذي يشترط فيه أن ال يكون هو نفسه   .ب

 لن
ً
 ملا هو مصدق ومعتمد وفقا

ً
 في الشئون املالية واملحاسبية وفقا

ً
ظام لجنة املراجعة في  رئيس مجلس اإلدارة وأن يكون متخصصا

 (. CMA( و)MOCIمؤسسة النقد العربي السعودي الخاص بشركات التأمین وإعادة التأمین ووزارة التجارة والصناعة )

 إلجراءات وقواعد اختيار أعضاء لجنة املراجعة ومدة عضويتهم ومراقبة نشاطاتها حسبما تصدره  .ج
ً
يتم تكوين لجنة املراجعة وفقا

 . العامة بناء على توصية املجلسالجمعية 
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وباإلضافة إلى ذلك يتعین على املجلس تحديد عدد أعضاء لجنة املراجعة ومدة عضويتهم وجدول دوراتهم املتعاقبة والتأكد من أن   .د

 اجتماعاتهم تعقد على أساس دوري كاٍف. 

 إال إذا حضره اثنان على األقل من أعضاء   لجنة .ه
ً
املراجعة )أي نصفهم(. أن قرارات لجنة املراجعة يتم  ال يكون اجتماع اللجنة صحيحا

البت فيها وإصدارها بأغلبية أصوات األعضاء وفي حالة تساوي األصوات فسيكون لرئيس اللجنة صوت الترجيح، ويتعین على سكرتیر  

 .املراجعة باإلنابة أو بالوكالةلجنة املراجعة تسجيل آراء جميع األطراف ضمن محضر االجتماع ولن ُيسمح بالتصويت على قرارات لجنة 

يلتزم مجلس اإلدارة بأخذ موافقة الجمعية العامة للشركة على قواعد اختيار أعضاء لجنة املراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة  .و

 . ومقدار مكافأت أعضائها

 

، ويعقد  4) تعقدتعقد اللجنة اجتماعاتها من وقت إلى آخر كلما رأى رئيسها ضرورة لعقدها، على أن  .ز
ً
( أربعة  اجتماعات على األقل سنويا

جنة  االجتماع في أي وقت إذا طلب ذلك اثنان من األعضاء على األقل. ويصدر القرار باملوافقة عليه إذا وافق عليه كتابة اثنان من أعضاء الل

 ما يتزامن موعد انعقادها مع نهاية كل ربع سنة وذلك العتماد النتائج املال
ً
 . ية للشركةوغالبا

 مع املجلس. يحق للجنة   .ح
ً
تعقد اللجنة اجتماعاتها من وقٍت آلخر كلما رأى رئيسها ضرورة لعقدها على أن يعقد اجتماعان على األقل سنويا

 :املراجعة إذا دعت الحاجة أن تعقد اجتماعات أخرى استجابة ألي واحدة من الحاالت التالية والتي تشمل ولكن ال تنحصر في التالي

 .ذا طلب رئيس مجلس اإلدارة ذلكإ •

 في الحاالت التي يطلب فيها أٍي من املراجع الخارجي واملراجع الداخلي، مسئول االمتثال أو خبیر حسابات التأمین،   •

(  مسائل مراجعة وسائل مالية.  1عقد اجتماع اللجنة ألية أسباب تتطلب ذلك و/أو عقد اجتماعات حول مواضيع ومسائل أخرى مثل ) •

 ( املمارسات املهنية وأخالقيات العمل. 4( تضارب املصالح و/أو )3مسائل تخص االمتثال. )( 2)

 يحق للجنة املراجعة إذا دعت الضرورة أن تدعو كل من تعتبره ذي صلٍة من داخل وخارج الشركة لحضور اجتماعاتها. 

العربي السعودي يقوم املجلس بتعيین أعضاء للجنة املراجعة  بعد حصوله على موافقة خطية بعدم االعتراض من ِقبل مؤسسة النقد  . ط

( ثالث سنوات، ويجوز للمجلس تجديد مدة لجنة املراجعة أو  3ورئيس للمجلس الذي )سيتم تعيينه كواحد من بین أعضاء اللجنة ملدة ) 

في حالة انتخاب مجلس جديد بعد الحصول العضو فيها ملدة ثالث سنوات ملرة واحدة، ويجوز للمجلس تعيین أعضاء جدد للجنة املراجعة 

على موافقة عدم اعتراض من ِقبل مؤسسة النقد العربي السعودي، يجوز للمجلس القيام بفصل أي عضو في لجنة املراجعة إذا توقف أو  

السعودي املتعلق  توقفت عن استيفاء شروط العضوية أو إذا ارتكب مخالفة لشروط نظام لجنة املراجعة التابعة ملؤسسة النقد العربي

  بشركات التأمین وإعادة التأمین، نظام الرقابة واإلشراف على شركات التأمین التعاوني ونظامه التنفيذي أو أية أنظمة وتعليمات ذات صلة

لة أن  صادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئة السوق املالية. يحق لعضو لجنة املراجعة االستقالة بعد تقديم طلب االستقا

يطلب من املجلس مدة شهر واحد قبل سريان مفعول استقالته/استقالتها. يعتبر عضو لجنة املراجعة مستقيال ً إذا أخفق أو أخفقت في  

حضور أٍي من اجتماعات املجلس ألكثر من عدد ثالث مرات متتابعة وبدون تقديم أي عذر مقبول لدى املجلس. تنتهي عضوية العضو 

 عند حدوث
ً
أي تغيیر يتسبب في انتهاك شروط موضوعة ضمن نظام لجنة املراجعة التابعة ملؤسسة النقد العربي السعودي املطّبق   تلقائيا

ِقبل مؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئة السوق  التأمين أو أية أنظمة( تعليمات أو قرارات صادرة من  في شركات التأمین وإعادة
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 عند حدوث مثل ذلك التغيیر ويتوجب عليه/عليها عدم حضور أي اجتماع للجنة  املالية. يقوم عضو اللجنة على الف
ً
ور بإبالغ الشركة خطيا

 املراجعة قد ُيعقد بعد تاريخ  حدوث التغيیر. 

تعيین لجنة املراجعة سكرتیر للجنة من هيئة موظفيها ألجل  تولي تنفيذ مهامها اإلدارية وإعداد محضر اجتماعاتها والتأكد من قيام   .1

ئيس املجلس بتوقيع تلك املحاضر وجدولة اجتماعات لجنة املراجعة بالتنسيق مع مجلس إدارتها، يشترط في سكرتیر لجنة املراجعة أن  ر 

 لدى أي لجنة أخرى باملجلس. 
ً
 ال يكون سكرتیرا

ترشيح عضو آخر  إذا شغرت وظيفة أي عضو لجنة، فإن املجلس وفي غضون مدة شهر واحد من تاريخ شغور الوظيفة يتعین عليه  .2

 ملؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على موافقتها وعدم  
ً
لشغل الوظيفة الشاغرة وذلك شريطة عدم تقديم ذلك الترشيح أوال

 اعتراضها. يتعین على العضو الجديد فقط إكمال مدة سلفه. 

 مؤسسة النقد العربي السعودي من وقِت آلخر. تشمل مهمات لجنة املراجعة ومسئولياتها ما يلي وكذلك أية مهام إضافية قد تحددها  .3

سنوات )ثالث سنوات( من تاريخ التعيین وتنتهي عضوية لجنة املراجعة بانتهاء مدة التعيین أو االستقالة أو الوفاة أو إذا   3مدة العضوية  . ي

 ألي نظـام أو تعليمات سارية في  ثبت ملجلس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة، أو بانتهاء عضويته 
ً
وفقا

اململكة، أو بتغيبه عن حضور أكثر من ثالث جلسات متتالية بدون عذر يقبله رئيس اللجنة أو إذا حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو قدم  

 للتسوية مع دائنيه أو توقف عن دفع ديونه أو أصبح فاقد الشعور أو أصيب بمرض عقلي أو إذا ثبت ارتكا
ً
 باألمانة  طلبا

ً
 مخال

ً
به عمال

 في املركز الشاغر، على أن يعرض هذا الترشيح  
ً
واألخالق أو أدين بالتزوير. وإذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة كان للمجلس أن يرشح عضوا

لعضو الجديد مدة على مؤسسة النقد العربي السعودي ومن ثم على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها العتماد الترشيح، ويكمل ا

 سلفه فقط. وإذا نقص عدد أعضاء اللجنة عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاتها، وجب ترشيح العدد الالزم من األعضاء.

 تشمل مهام لجنة املراجعة  .ك

 التأكد من سالمة اإلجراءات املتبعة بالشركة ومدى التزامها باألنظمة املتبعة باململكة العربية السعودية.  •

 قارير املالية الدورية الخاصة بالشركة والتي يتم تقديمها ملؤسسة النقد العربي السعودي.مراجعة الت •

 تزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بجميع املعلومات التي من املحتمل طلبها من قبلهم.  •

األعمال واملهمات التي حددها لها مجلس  اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية في الشركة؛ من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ  •

 اإلدارة. 

 دراسة نظام املراجعة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأي اللجنة وتوصياتها في شأنه.   •

 دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.   •

مراجعي الحسابات  القانونيین وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيین التأكد من  التوصية ملجلس اإلدارة بتعيین  •

 .استقالليتهم

 

متابعة أعمال مراجعي الحسابات  القانونيین، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال   •

 املراجعة.

 جع الحسابات  القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها. دراسة خطة املراجعة مع مرا •

 دراسة ملحوظات مراجع الحسابات القانوني على القوائم املالية ومتابعة ما تم في شأنها.  •
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 دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.  •

 وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة بشأنها.   دراسة السياسات املحاسبية املتبعة •

 مناقشة ومراجعة سياسات الشركة الخاصة بتقييم املخاطر للشركة.  •

 تقييم أداء واعتماد تعيین املراجع الداخلي للشركة. •

 تزويد مجلس اإلدارة بصفة دورية بتقييم أداء الشركة والوضع املالي ومدى االلتزام باألنظمة.  •

 ي للشركة الستالم ومعالجة الشكاوى فيما يتعلق باملعايیر املحاسبية واملراجعة. تأسيس نظام داخل •

 .التأكد من املحافظة على سرية املعلومات الخاصة بعمالء الشركة •

 اإلشراف والرقابة والتقييم ألداء مدير املراجعة الداخلية ومدير االلتزام والتوصية بالتعيین أو العزل واقتراح مكافأتهم.   •

 ل لجنة الترشيحات واملكافآت وطريقة عملها:تشكي (ب

(  5( ثالثة أعضاء وال يزيد عن )3يلتزم مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة تسمى "لجنة الترشيحات واملكافآت" بحيث ال يقل عدد أعضائها عن ) .أ

 .  أعضاء مستقلین خمسة أعضاء ويكون رئيس اللجنة من غیر األعضاء التنفيذيین على أن يكون أغلبهم

يلتزم مجلس اإلدارة بأخذ موافقة الجمعية العامة للشركة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت ومدة عضويتهم الئحة  . ب

 عمل اللجنة ومقدار مكافئة أعضائها. 

(، ويعقد االجتماع في أي وقت إذا  تعقد اللجنة اجتماعاتها من وقت إلى آخر كلما رأى رئيسها ضرورة عقدها)مرة واحدة على  .ج
ً
األقل سنويا

 طلب ذلك اثنان من األعضاء على األقل. ويصدر القرار باملوافقة عليه إذا وافق عليه كتابة اثنان من أعضاء اللجنة. 

ین أو االستقالة أو  سنوات )ثالث سنوات( من تاريخ التعيین وتنتهي عضوية لجنة الترشيحات واملكافآت بانتهاء مدة التعي 3مدة العضوية  .د

 ألي نظـام أو  
ً
الوفاة أو إذا ثبت ملجلس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة، أو بانتهاء عضويته وفقا

سه  تعليمات سارية في اململكة، أو بتغيبه عن حضور أكثر من ثالث جلسات متتالية بدون عذر يقبله رئيس اللجنة أو إذا حكم بشهر إفال 

 للتسوية مع دائنيه أو توقف عن دفع ديونه أو أصبح فاقد الشعور أو أصيب بمرض عقلي أو إذا ثبت ارتكابه 
ً
أو إعساره أو قدم طلبا

 باألمانة واألخالق أو أدين بالتزوير.
ً
 مخال

ً
 عمال

 في املركز الشاغر، على أن يعر   .ه
ً
ض هذا الترشيح على الجمعية العامة  وإذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة كان للمجلس أن يرشح عضوا

 العادية في أول اجتماع لها العتماد الترشيح، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.  

 وإذا نقص عدد أعضاء اللجنة عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاتها، وجب ترشيح العدد الالزم من األعضاء.  .و

 يلي:   تشمل مهمات لجنة الترشيحات واملكافآت ومسؤولياتها ما .ز

 تطوير واقتراح التقييم الذاتي ألداء مجلس اإلدارة السنوي.  •
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 تطوير واقتراح الالئحة والسياسات الداخلية للشركة والخاصة بحوكمة الشركات وعرضها على مجلس اإلدارة.  •

 متابعة ومراجعة مدى تطبيق األنظمة الخاصة بحوكمة الشركات.  •

 مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس وتقديمها ملجلس اإلدارة. فرز وتقييم الترشيحات الخاصة بعضوية  •

 . اإلشراف على ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة لعضوية اللجان املنبثقة كل بحسب مؤهالته وتخصصه ومراجعة املكافآت املقترحة •

واختيار الرئيس التنفيذي ومراجعة   مساعدة مجلس اإلدارة واملساهمة في اختيار عضوية وتطوير أداء اللجنة التنفيذية للشركة، •

 مكافآت موظفي الشركة. 

 تقديم عرض تعريفي ألعضاء املجلس الجدد عن طريقة سیر األعمال بالشركة. •

املساهمة في التقييم السنوي ملدى التزام أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية للشركة ومدى االلتزام بأخالقيات العمل وعمل تقرير   •

 ود مخالفات. للمجلس في حال وج

اقتراح طريقة ومقدار املكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة والسعي باالستقطاب وتشجيع الكفاءات لالنضمام ملجلس إدارة   •

 الشركة ملا فيه مصلحة املساهمین. 

 ركة. تقييم ووضع املرئيات الخاصة باملكافآت والتعويضات الخاصة بالرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية وموظفي الش •

 .تقييم وتقديم املشورة  ملجلس اإلدارة بخصوص أداء إدارة الشركة ومسؤولياتها تجاه موظفي الشركة •

 التأكد من مدى االلتزام بسياسات الشركة ومسؤولياتها االجتماعية.  •

 التعرف على وتقييم املخاطر املتصلة باإلدارة والبيئة املحيطة بالشركة وتقييم أفضل الطرق للتعامل معها. •

 لجنة االستثمار (ت

 للقواعد التي تصدرها الجمعية العامة. تتكأ(   
ً
ون  يلتزم مجلس اإلدارة بتشكيل مجلس لجنة تسمى "لجنة االستثمار". وتقوم بتعيین أعضائها وفقا

 للمادة )3اللجنة من عدد )
ً
 . ( من نظام استثمار مؤسسة النقد العربي السعودي34( أعضاء وفقا

 لجنة االستثمار ومسؤولياتها ما يلي: ب( تشمل مهمات 

تحديد أهداف االستثمار والسياسات االستثمارية للشركة، وتقديم التوصيات بهذا الخصوص ملجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد   •

 مستويات تحمل املخاطر وتنوع األصول وتنوع عمليات االستثمار. 

ي ذلك تقييم نتائج االستثمار لتحديد نجاح استراتيجيات االستثمار والتأكد من  اإلشراف العام على أداء العمليات االستثمارية، بما ف •

 التقيد بالسياسات االستثمارية للشركة.
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 .مناقشة وإبداء الرأي في املواضيع األخرى املتعلقة باالستثمار حسبما يكون ذلك ضروريا إلدارة االستثمار ويحقق مصلحة الشركة •

 

 اللجنة التنفيذية  (ث

 للنظام األساس ي والالئحة والقواعد الصادرة من   .أ
ً
سمى اللجنة التنفيذية وتعيین أعضائها وفقا

ُ
يلتزم مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة ت

عقد  5( ثالثة إلى )3الجمعية العامة، وتتشكل اللجنة من عدد يتراوح بین )
ُ
( خمسة أعضاء ممن يكونون تنفيذيون وغیر تنفيذيون. ت

 على األقل6نفيذية على أساس منتظم عند الحاجة , لذلك، على أن تعقد اللجنة عدد )اجتماعات اللجنة الت
ً
 .( ستة اجتماعات سنويا

 تشمل مهمات اللجنة التنفيذية ومسؤولياتها ما يلي:  . ب

 . رةإبداء التوصية ملجلس اإلدارة حول الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية واملیزانيات وخطط األعمال املطورة من قبل اإلدا •

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

 .املتعلقة بالنفقات الرأسمالية واملشتريات، في الحدود املخولة للجنة من قبل مجلس اإلدارة

 لجنة إدارة املخاطر  (ج

 للقواعد الصادرة من قبل الجمعية العامة،  يلتزم مجلس اإلدارة  -أ
ً
سمى لجنة إدارة املخاطر وتعيین أعضائها وفقا

ُ
بتشكيل لجنة ت

( ثالثة أعضاء على األقل ويرأسها عضو غیر تنفيذي ويفترض في أعضائها أن يتمتعوا بمعرفة مالية  3تشكل اللجنة من عدد )

 .ورية كل )ستة أشهر( على األقل أو كلما دعت الحاجة لالجتماعمالئمة وخاصة بإدارة املخاطر، وتجتمع اللجنة بصفة د

 إن مهام لجنة إدارة املخاطر تشمل ولكن ال تنحصر في التالي: - ب

تحديد املخاطر التي قد تعرض الشركة للخطر ويساعد على استمرارية بقاء نبذة عن املخاطر املقبولة بالشركة، مع تحديد املخاطر التي   •

 القادمة. تهدد 
ً
 استمرارها خالل االثنى عشر شهرا

 املراقبة واإلشراف على نظام إدارة املخاطر وتعيین أهمية فعاليتها.  •

 تنفيذها ومراجعة تحديثها على أساس منتظم.  وضع إستراتيجية شاملة إلدارة املخاطر بالشركة ومراقبة •

 مراجعة سياسات إدارة املخاطر.  •

 لشركة للخطر على أساس منتظم. إعادة تقييم مدى التحمل وتعرض ا •

 إبالغ املجلس عن تفاصيل التعرضات للخطر والتوصية باإلجراءات الالزمة إلدارتها.  •

 .مراجعة ما تثیره لجنة املراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة املخاطر في الشركة •

 اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال:  (5

كاف ملتابعة مسؤولياتهم، بما في ذلك التحضیر الجتماعات املجلس واللجان الدائمة  يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بتخصيص وقت  .أ

 . واملؤقتة، والحرص على حضورها
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يعقد مجلس اإلدارة اجتماعات عادية منتظمة، بدعوة من الرئيس. وعلى الرئيس أن يدعو مجلس اإلدارة لعقد اجتماع طارئ متى طلب   . ب

 . ساثنان من أعضاء املجل –كتابة  –ذلك 

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

لألعضاء قبل االجتماع بوقٍت كاٍف؛ حتى يتاح لهم دراسة املوضوعات  –مصحوبا باملستندات  –املجلس. ويرسل جدول األعمال 

ر مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده، وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول ُتثبت  واالستعداد الجيد لالجتماع. ويق

 تفاصيل هذا االعتراض في محضر االجتماع. 

يجب على مجلس اإلدارة توثيق اجتماعاته وإعداد محاضر باملناقشات واملداوالت بما فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها   .د

 . يسهل الرجوع إليهابحيث 

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم  (6

 ( من نظام الشركة والتي تنص على طريقة صرف ومقدار مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة. 19يلتزم مجلس اإلدارة بالتقيد باملادة ) .أ

 للقواعد واألنظمة   . ب
ً
يلتزم املجلس باقتراح صفقة املكافآت املقررة للمجلس بناًء على التوصيات الخاصة بلجنة الترشيحات واملكافآت وفقا

تضمن الشركة أن جميع   والقوانین املعمول بها والشروط املوضوعة من قبل الجمعية العامة بناًء على موافقة الجمعية العامة.  

الخاصة باملكافأة والتعويضات املالية املقترحة ستكون متاحة للمساهمین من ِقبل الجمعية العامة والتي سيتم فيها  التفاصيل الخطية 

 طرح املكافأة والتعويضات املالية للتصويت.

 تعارض املصالح في مجلس اإلدارة  -7

 الشخصية ومصالح الشركة ومن ذلك:يلتزم مجلس اإلدارة بتجنب كل ما يدعو إلى التضارب بين مصالحهم  -1

أن تكون له أي مصلحة )مباشرة أو غیر مباشرة( في   –بغیر ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة  –ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة  .أ

لس اإلدارة  األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وتستثنى من ذلك األعمال التي تتم بطريق املنافسة العامة إذا كان عضو مج

 .صاحب العرض األفضل

يلتزم عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ املجلس بما له من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ   . ب

ئيس مجلس  في محضر االجتماع وال يجوز للعضو ذي املصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن. ويبلغ ر 

اإلدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا  

 . التبليغ تقرير خاص من املراجع الخارجي

من شأنه منافسة الشركة،  أن يشترك في أي عمل  –بغیر ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة  –ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة  .ج

 .أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة

 .ال يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغیر .د
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(  1قدمي خدمات التأمین )مثل الوسطاء والوكالء وغیرهم(  )يتعین على  أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية الذين تكون لهم مصلحة في أحد م-2

( اإلمتناع عن اإلغراء  2اإلفصاح للمجلس عن مصلحتهم في الشركة ذات العالقة بالتأمین بطريقة خطية مكتوبة في أقرب فرصة ممكنة. )

الشركة إخطار الجمعية العامة عند انعقادها عن   والتشجيع على التعامل مع الشركة التي يملكون فيها مصلحة، وباإلضافة إلى ذلك يتعین على

يكون فيها مصلحة لعضو املجلس أو اإلدارة التنفيذية. كما ينبغي إرفاق ذلك  والتي  جميع األعمال املستهدفة مع أي شركة ذات عالقة بالتأمین 

 .اإلخطار بتقرير خاص يتم إعداده من ِقبل املراجعین الخارجيین للشركة

املجلس الجمعية العامة بتفاصيل عقود التأمین التي يكون فيها ألعضاء مجلس اإلدارة التنفيذية أو األطراف املتعلقة بهم مصلحة  يزود رئيس  -3

 تشمل نفس خط األعمال وحجمها والخسائر املرتبطة بها )أن وجدت(. 

 لألنظمة ذات العالقة والصادرة من ِقبل  أن األقسام املذكورة بأعاله في هذا الفصل واملتعلقة بتضارب املصلحة باملجلس سي -4
ً
كون كليهما موافقا

  مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق املالية حسبما يتم تعديله من  وقٍت آلخر وستكون متناسقة مع سياسة  تضارب املصلحة املعتمدة

 .لها م أو أي تحديثات23/6/2012هـ املوافق لتاريخ 3/8/1433من ِقبل املجلس في تاريخ 

: اإلدارة التنفيذية ووظائف الرقابة : 
ً
 خامسا

 اإلدارة التنفيذية. (1)

 تتحمل اإلدارة التنفيذية املسئولية عن اإلشراف على النشاطات اليومية بالشركة. ( أ

 تشمل واجبات ومهام اإلدارة التنفيذية ولكن ال تنحصر في:   (ب

 تنفيذ الخطط اإلستراتيجية للشركة.  •

 اليومية. إدارة النشاطات  •

 وضع اإلجراءات الكفيلة بتعيین ومطابقة وقياس ومراقبة وتخفيف األخطار.  •

 االحتفاظ بسجل تتبع تأثیر عمليات املراجعة.  •

 التصرف وفق تعليمات املجلس وإبالغ املجلس.  •

 . التأكد من استيفاء املتطلبات اإلشرافية والنظامية بأعلى  مدى ممكن •

 

 .إدارية أن يكون لها تفاصيل وصف وظيفى موثقُيشترط في كل وظيفة   (ج

 ُيشترط في أعضاء اإلدارة التنفيذية أن يمتلكون املهارات واملعرفة والخبرة الالزمة ملمارسة اإلدارة الحصيفة للشركة كما يتوجب تقديم (د

 إثبات للمؤهالت إلى مؤسسة النقد العربي السعودي عند طلبه.

 تزود املجلس برؤية شاملة عن أدائه في كل اجتماع للمجلس على األقل. يتعین على اإلدارة التنفيذية أن   (ه

يجب إعطاء األولوية للسعوديین لشغل وظائف اإلدارة التنفيذية قبل تعيین غیر السعوديین في الوظائف العليا، وبالتالي يتعین على   ( و

 ملتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة  الشركة إبراز إثبات لنقص العناصر السعودية املطلوبة لشغل الوظيفة املطلوبة 
ً
وفقا

 . بتعيينات الوظائف العليا في املؤسسات املالية

 

 : وظائف الرقابة  -2
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وظيفة إدارة املخاطر. أن وظيفة إدارة الخطر تتولى مهام التعيین واملطابقة والتحديد والتقييم وقياس املقدار ومراقبة وضبط وتخفيف  ( أ

األخطار على الشركة، وُيفترض أن تضم اثنین مسئولین عن إدارة املخاطر بحيث يتولى أحدهما التأمین على الصحة العامة ويتولى اآلخر  ومراقبة 

لبات  وقاية وصيانة وحفظ التامین، ُيشترط في وظيفة إدارة املخاطر أن تكون مستقلة عن وظيفة االكتتاب واملؤمن لديه. وباإلضافة إلى أية متط

: ية أخرى فإن واجبات ومهام إدارة املخاطر تشمل التالينظام  

 

 .تنفيذ إستراتيجية إدارة املخاطر  •

 .مراقبة سیرة الخطر في الشركة •

 .تطوير سياسات اإلدارة واإلجراءات الفّعالة للمخاطر •

 التقييم النظامي ملدى تحمل الشركة للتعرض إلى املخاطر.  •

تتولى وظيفة املراجعة الداخلية املسئولية عن التقييم والتوصية باإلجراءات الكفيلة بتحسین الكفاية وظيفة املراجعة الداخلية: )ب(  

 لخطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة املراجعة بشكل سنوي  
ً
وفعالية الضوابط والسياسات الداخلية وإجراءات تبليغها ويتم عملها وفقا

.ي تم إعدادها خالل السنة املالية ويتم تقديم تقاريرها للجنة املراجعة والت  

)ج( وظيفة االلتزام:     

بي تتولى وظيفة االلتزام املسئولية عن مراقبة مدى التزام الشركة للقانون واألنظمة والقواعد املعمول بها والصادرة من مؤسسة النقد العر 

. السعودي والجهات النظامية األخرى   

 

خبير حسابات التأمين املعين -3   

( باألنظمة التنفيذية للقانون الخاص باإلشراف  20يتولى خبیر/خبیرة حسابات التأمین مهام وواجبات مسئولياته املنصوص عليها في املادة رقم )

 لنظام العمل الفعلي الخاص بشركات التأمین وإعادة التأمین الصادر من ِقبل مؤسسة النقد العربي الس
ً
. وديععلى شركات التأمین التعاوني وفقا  

 

 

 سادًسا : مراجعة وتعديل الالئحة 

هـ، وتعديالتها ومع ذلك فهي 16/05/1438أن هذه الالئحة وضعت منسجمة مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية بتاريخ 

 . الرقابيةخاضعة للمراجعة والتعديل وذلك مع األخذ في الحسبان احتياجات السوق املتغیرة ووفق متطلبات الجهات 

 سابًعا: املصادقة 

     03/09/2020 تم اعتماد التعديالت على هذه الالئحة من قبل مجلس اإلدارة والجمعية العامة للمساهمین بتاريخ

 


