Al-Etihad Public Data

شركة االحتاد للتأمني التعاوني
دليل احلوكمة

Al-Etihad Public Data

شركة االحتاد للتأمني التعاوني
جدول احملتويات
نظام احلوكمة

Error! Bookmark not defined.

نبذة تارخيية عن الشركة

3

الرسالة

3

الرؤيا

3

تعريف نظام احلوكمة

4

جملس اإلدارة

5

دور رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي

8

اهليكل التنظيمي جمللس اإلدارة

9

أعضاء جملس اإلدارة

9

الصفات ،املؤهالت واملهارات اليت جيب توفرها يف املرشح لعضوية جملس اإلدارة

10

اكتشاف املرشحني

11

تعويضات املدراء العامني والتنفيذيني

12

اجتماعات أعضاء جملس اإلدارة

13

تقارير جملس اإلدارة

14

والية أعضاء جملس اإلدارة

15

التزام رئيس وأعضاء اجمللس

15

مكافآت رئيس وأعضاء جملس اإلدارة

15

مهارات ومعرفة أعضاء اجمللس

15

فقدان العضوية

التدريب والدعم والتقييم
أمني سر جملس إدارة الشركة

16

اإلدارة التنفيذية

19

املؤهالت والكفاءات الواجب توفرها يف اإلدارة التنفيذية اخلاصة بشركات التأمني

19

القيادة اإلسرتاتيجية

19

مراقبة أداء اإلدارة

20

أدوات املراقبة ،إدارة املخاطر ،نظام الرقابة الداخلية ،وحوكمة تكنولوجيا املعلومات

20

مراقبة املراجعة الداخلي

22

مراجعة املراجعة اخلارجي

24

سرية املعلومات

25

التقرير واإلفصاح عن املعلومات للهيئة العامة

25
1

Al-Etihad Public Data

حقوق املساهمني

26

احلقوق العامة للمساهمني

26

حقوق املساهمني يف التصويت

27

اجلمعية العامة للمساهمني

27

حقوق املساهمني يف توزيعات األرباح

28

جلان جملس اإلدارة

29

جلنة املراجعة

29

جلنة االستثمارات

30

جلنة الرتشيحات واملكافآت

30
31

جلنة إدارة املخاطر

32

تعارض املصاحل

32

تعارض املصاحل يف جملس اإلدارة

34

نظام تعارض املصاحل ملنسوبي الشركة

35

تنظيم العالقة مع أصحاب املصاحل

36

السياسات واإلجراءات املتعلقة بالشركة

37

تعيني خبري إكتواري

38

تطبيق السياسة

39

اللجنة التنفيذية

2

Al-Etihad Public Data

نظام احلوكمة

نبذة تارخيية عن الشركة
تأسست شركة االحتاد التجاري للتأمني التعاوني مبوجب قرار جملس الوزراء رقم ( )95تاريخ 1428/3/14هـ
واملرسوم امللكي رقم (م )25/الصادر بتاريخ 1428/3/15هـ برأمسال قدرة  250مليون ريال سعودي.
متارس الشركة كافة أعمال التأمني ضد احلريق و األخطار احلليفة واحلوادث والتأمني البحري واجلوي والربي
والتأمني الطيب باالضافة اىل تأمني املركبات.

الرسالة
تتلخص رسالة شركة االحتاد التجاري للتأمني التعاوني يف:
 .1أن تكون إحدى شركات التأمني الرائدة يف سوق التأمني السعودية وذلك من خالل زيادة حصتها
السوقية التأمينية مع األخذ بعني االعتبار النتائج املالية املرحبة.
 .2الرتكيز على التميز يف التعامل مع األطراف املختلفة من خالل تقديم خدمات ومنتجات تأمينية
تستجيب إىل تطلعات عمالئها وحتقق أفضل عائد ملساهميها.
 .3االستخدام األمثل ملفاهيم وتطبيقات إدارة املخاطر يف جمال عملها واالستمرار يف التعاون مع شركات
إعادة تأمني ذات تصنيف ائتماني عاملي.
 .4استخدام أحدث التقنيات املتاحة لرفع مستوى إمكانياتها ملواجهة التحديات الداخلية واخلارجية.
 .5تبين أعلى املعايري املهنية يف عملها وتطبيق مبادئ نظام احلوكمة واحملافظة على النزاهة واملسؤولية
وتكريس التزامها خلدمة اجملتمع.

الرؤيا
االستمرار ية يف بناء احتياطيات مالية راسخة ،ومسعة طيبة يف سوق التأمني ،وقاعدة العمالء املميزين ،وتطوير
العالقة مع الشركاء االسرتاتيجيني.
توسيع وتنويع منافذها التسويقية لزيادة حصتها يف السوق.
االستفادة من خرباتها التأمينية الواسعة والعمل على إعداد دراسات تسويقية لتقديم منتجات تأمينية جديدة.
حتقيق مبدأ "القيمة املضافة" لكل من عمالئها ومساهميها وموظفيها واجملتمع.
تعزيز وتوثيق العالقات املهنية مع مؤسسة النقد العربي السعودي وشركات التأمني احمللية واالقليمية وإعادة
التأمني العربية و العاملية.
تشجيع موظفيها على االستمرار يف التطور من خالل املساهمة يف تدريبهم مهنياً وأكادميياً.
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تعريف نظام احلوكمة
هي بشكل عام ،القوانني والقواعد واملعايري اليت حتدد العالقة بني إدارة الشركة من ناحية ،ومحلة األسهم
وأصحاب املصاحل أو األطراف املرتبطة بالشركة (محلة السندات ،العمال ،املوردين ،الدائنني ،املستهلكني)
من ناحية أخرى ،وبشكل أكثر حتديداً يقدم هذا االصطالح إجابات لعدة تساؤالت من أهمها:


كيف يضمن املساهمون أال تسيء اإلدارة استغالل أمواهلم؟



كيف يتأكد هؤالء املساهمون بأن اإلدارة تسعى إىل تعظيم رحبية وقيمة أسهم الشركة على املدى
الطويل؟



ما مدى اهتمام اإلدارة باملصاحل األساسية للمجتمع يف جماالت الصحة والبيئة؟



وأخرياً ،كيف يتمكن محلة األسهم وأصحاب املصاحل من رقابة اإلدارة بشكل فعال؟

تعرب نظام احلوكمة عن كيفية إدارة الشركات وهياكلها وثقافتها وكيفية تطوير إسرتاتيجيتها وتفاعلها مع املرتبطني
بها .وهناك العديد من األفكار املتعلقة مبا يشكل املمارسة الرائدة يف نظام احلوكمة .وقد وضع العديد من
املنظمات غري احلكومية واملشرعني واملنظمني واألكادمييني واملنظمات املتخصصة وغريها تقارير وقوانني
وممارسات عن نظام احلوكمة ،ولكنها تتفاوت وختتلف تبعاً الهتماماتها األساسية والبيئات العملية والسياسية اليت
تطبق عليها.
وتعين نظام احلوكمة اإلجراءات املستخدمة لتوجيه وإدارة أعمال وشؤون الشركة بهدف حتسني قيمة األسهم
واليت تشمل ضمان احليوية املالية لألعمال وحتقيق املسؤولية بني محلة األسهم وجملس اإلدارة واإلدارة.
كما يهدف نظام نظام احلوكمة إىل تقييم أداء اإلدارة وأدوار أعضاء ومسؤولي اجمللس ومستويات التبعية
والسلطات .وجيب أن يتم فهم هذه العناصر على حنو جيد بواسطة أعضاء اجمللس واإلدارة وأصحاب املصاحل
من املهتمني.
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جملس اإلدارة
إن جملس إدارة الشركة هو املسؤول عن وضع السياسات العامة للشركة واإلشراف على تنفيذها ،وعليه يتمتع
جملس إدارة الشركة بكافة املسؤوليات والصالحيات املنصوص عليها يف القانون واألنظمة والتعليمات
والقرارات الصادرة مبقتضى أي منها والتشريعات ذات العالقة بأعمال الشركة ونشاطاتها.
ومع أنه بإمكان جملس اإلدارة أن يقوم بتفويض هذه املسؤوليات إىل اإلدارة التنفيذية واللجان التابعة هلا ؛ إال
أنه يبقى مسؤوالً أمام محلة األسهم عن كفاءة أداء الشركة.
تتضمن هذه املسؤوليات والصالحيات ما يلي:
 .1حتديد األهداف اإلسرتاتيجية للشركة واإلجراءات الالزمة لإلشراف على تنفيذها وتقييمها ،على أن تتم
مراجعة تلك األهداف وتقييم مدى االلتزام بها سنوي ًا أو خالل السنة إذا اقتضى األمر ذلك.
 .2تعيني مدير عام الشركة وإقرار تعيني نائب مدير عام الشركة ومساعد مدير عام الشركة بناءً على توصية
من مدير عام الشركة.
 .3إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي على أن يعلم املراقب النظامي بأي قرار يُتخذ بشأن تعيني الرئيس
التنفيذي للشركة وإنهاء خدماته وذلك حال اختاذ القرار.
 .4املوافقة على اهليكل التنظيمي للشركة وإقرار األنظمة والتعليمات الداخلية لتحديد مهام اجلهاز
التنفيذي للشركة وصالحياته مبا يكفل حتقيق الرقابة اإلدارية واملالية الفاعلة على أعمال الشركة.
 .5اعتماد أسس حتديد مقدار التعويض اخلاص بأعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من رواتب
وعالوات ومكافآت وغريها من املزايا مبا حيقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها ويتفق مع أحكام
التشريعات ذات العالقة.
 .6وضع اإلجراءات الالزمة للتأكد من عدم حتقيق أي عضو من أعضاء جملس إدارة الشركة أو اإلدارة
التنفيذية ألي منفعة ذاتية على حساب مصاحل الشركة.
 .7وضع اإلجراءات الكفيلة لضمان تقيد الشركة بأحكام القانون واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة
مبقتضى أي منها ،وبأحكام أي تشريعات أخرى تتعلق بأعمال الشركة وأنشطتها.
 .8ضمان وجود نظام إدارة خماطر يتالءم مع حجم أعمال الشركة وطبيعة نشاطها حبيث يغطي عمليات
الشركة وخماطرها كافة سواء املخاطر الفنية اليت تشكل املخاطر الرئيسية اليت تواجه الشركة وتتمثل
مبخاطر اإلكتتاب والتسعري وإعادة التأمني باإلضافة إىل باقي املخاطر اليت تواجه الشركة والتقل أهمية
عنها ،كما يقوم اجمللس بإجياد آلية فعالة لضمان التقييم املنتظم لسياسة إدارة املخاطر.
 .9املوافقة على السياسة اإلستثمارية يف الشركة آخذا بعني اإلعتبار مشوهلا لكافة خماطر اإلستثمار ومنها
خماطر تقلبات أسعار السوق وخماطر التغري يف سعر الفائدة وخماطر الرتكز يف وعاء استثماري وخماطر
أسعار العمالت وكذلك مشوهلا إلدارة األصول واخلصوموقدرة الشركة على حتمل املخاطر بشكل عام،
كما جيب أن تشمل السياية على معايري اختيار الشركات اإلستثمارية املوكول إليها إدارة اإلستثمار
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باإلضافة إىل تفصيل املهام واملسؤوليات اخلاصة بكل اإلدارات املعنية كمدير اإلستثمار والرئيس
التنفيذي وجلنة اإلستثمار وأدوات الرقابة الداخلية.
 .10حتديد سياسة أو آلية واضحة والتأكد املستمر من تطبيقها حول خلق منتجات تأمينية جديدة تليب
إحتياجات العمالء والتأكد من تلبية املنتجات التأمينية احلالية لكافة إحتياجات عمالء الشركة احلاليني،
باإلضافة إىل مراجعة التقييم املستمر اليت تقوم به اإلدارة التنفيذية واملتمثل بأي عيوب أو عدم كفاية
التغطيات وتقييم اإلستثناءات يف البوالص مبا يضمن حقوق العمالء والشركة ومبا ينسجم مع اتفاقيات
إعادة التأمني.
.11مراجعة أنظم ة الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر يف الشركة بأكملها .ويقوم اجمللس مبراجعة نظم
إدارة املخاطر إما عن طريق جلنة املراجعة أو من خالل عملية منفصلة إلدارة املخاطر ،ومراقبة
أعمال ووظائف املدقق الداخلي وضمان العملية للتأكد من إنشاء نظام رقابة بطريقة تلقائية حبيث
ميكن التخفيف من املخاطر.
 .12اختاذ اإلجراءات الالزمة لإلفصاح عن املعلومات املتعلقة مبركز الشركة املالي وتزويد اجلهات املعنية
بتلك املعلومات يف الوقت املناسب.
 .13حتديد آلية حصول أعضاء جملس إدارة الشركة ،جمتمعني أو منفردين ،إذا أقتضى األمر ذلك ،على
استشارات فنية من خارج الشركة لغايات تعزيز أدائهم لواجباتهم وعلى أن تكون على نفقة الشركة.
 .14االتصال باجلهات التنظيمية واإلشرافية ذات العالقة بأعمال الشركة إذا ارتأى جملس اإلدارة ذلك.
 .15تشكيل اللجان الالزمة لتنفيذ مهامه على أن حيدد جملس إدارة الشركة مسؤوليات هذه اللجان وآلية
عمل كل منها.
 .16وضع خطة عمل لتطبيق مبادئ نظام احلوكمة الواردة يف تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي
والتشريعات األخرى ذات العالقة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي.
 .11وضع قيم ومعايري الشركة وضمان فهم التزاماتها جتاه محلة األسهم وغريهم واإليفاء بها.
.11حتديد املسؤوليات املفوضة لإلدارة التنفيذية باإلضافة إىل املسؤوليات املتبقية مع جملس اإلدارة.
 .11املوافقة على املوازنة التقديرية املقدمة من إدارة الشركة.
 .02املوافقة على القوائم املالية املعدة من قبل إدارة الشركة.
 .01عرض القوائم املالية املدققة على محلة األسهم يف اجتماع اجلمعية العامة.
 .00املوافقة على التقارير الدورية املعدة من قبل إدارة الشركة واملتعلقة بالصالحيات واملسؤوليات
املفوضة هلم.
 .02املوافقة على تعيني أعضاء اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة وحتديد فرتتها الزمنية باإلضافة إىل
املوافقة على التقارير الدورية لتلك اللجان املتعلقة بالواجبات واملسؤوليات املوكلة هلم.
.02تعيني أمني سر للمجلس وحتديد مكافآته ،حبيث يتوىل تنظيم اجتماعاته وإعداد جداول أعماله
وتدوين حماضر اجتماعاته وقراراته.
.02املوافقة على املشاريع االستثمارية الرئيسة بناءً على توصية اإلدارة التنفيذية وجلنة االستثمار.
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.02يقود جملس اإلدارة عملية التخطيط االسرتاتيجي من خالل املراجعة واملراقبة الدقيقة لعمليات
التخطيط اإلسرتاتيجية و حتديد هيكل رأس املال األمثل للشركة واالسرتاتيجيات واألهداف املالية
للشركة.
 .01يشارك جملس اإلدارة من خالل اللجان يف مراقبة إدارة وأداء الشركة من خالل اختيار ومراجعة عدة
مؤشرات أداء غري تلك املؤشرات ذات الصلة بامليزانية واإلنفاق الفعلي.
 .01ضمان استقاللية املدقق الداخلي ،حيث أن وظيفة املدقق الداخلي هي تقييم أنظمة الرقابة
الداخلية ومدى فعاليتها يف ختفيف املخاطر اليت مت حتديدها.
 .01جيب أن يقوم اجمللس بوضع قيم أخالقية و قواعد السلوك املهين ملدراء وموظفي الشركة .والتأكد
من خالل الرئيس التنفيذي أن تلك القيم و القواعد قد مت االلتزام بها.
 .22التأكد من أن مدراء ومسؤولي الشركة قاموا بالتوقيع على بيان السرية واخلصوصية اخلاص مبنع تسرب
املعلومات احلساسة.
.21يقوم جملس اإلدارة مبساعدة اللجان بتبين برنامج رمسي ومستمر لتطوير مهارات املدراء ومعارفهم.
وجيب أن يضع جملس اإلدارة يف اعتباره ضرورة تطوير املدراء من خالل التقييم الذاتي ومقارنة
املهارات واملعارف احلالية باملهارات واملعارف املطلوبة لإلشراف على األعمال.
 .20خيصص املدراء وقتاً كافياً إلجناز مسؤولياتهم بفاعلية .وعلى اجمللس ضمان أن عدد ودرجة تكرار
االجتماعات كافية لتنفيذ أعماهلم.
 .22وضع الضوابط املتعلقة مبعايري جتديد فرتات أعضاء اجمللس وعزهلم واستبداهلم بوضوح تام ،حبيث
تتماشى مع نظام الشركة والقوانني املعمول بها.
 .22ضمان أن أدوار ومسؤوليات رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي حمددة بوضوح تام .حبيث يقوم
الرئيس بإدارة اجمللس ويقوم الرئيس التنفيذي بإدارة الشركة.
 .22يقوم جملس اإلدارة بتفويض الصالحيات لإلدارة التنفيذية للقيام بإدارة الشركة .ويف حال كانت
الصالحيات املفوضة للمدير العام واإلدارة التنفيذية غري واضحة فإنه يتم مناقشتها يف جملس اإلدارة
بشفافية وتوضيحها يف قرارات جملس اإلدارة.
.22املناقشة واملوافقة على سياسات اإلفصاح مبا يتوافق مع القوانني والقواعد األخالقية املوافق عليها يف
اجلمعية العمومية من قبل املساهمني.
 .21وضع السياسات واإلجراءات لتحديد العالقات مع أصحاب املصاحل والعمل على محاية حقوقهم .هذه
السياسات واإلجراءات جيب أن تضع معايري لتعويض أصحاب املصاحل يف حال مت انتهاك حقوقهم.
تتلخص املسؤولية اجلماعية جمللس اإلدارة يف حتقيق جناح الشركة من خالل اإلدارة واإلشراف على شؤون
الشركة .ويتم حتقيق ذلك من خالل:


توفري القيادة ضمن إطار وضوابط حذرة وفعالة ميكن من خالهلا تقييم وإدارة املخاطر.
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وضع أهداف إسرتاتيجية للشركة وضمان كفاية املوارد املالية والبشرية لتحقيق أهداف الشركة ومراجعة
أداء اإلدارة.



وضع قيم ومعايري الشركة وضمان فهم التزاماتها جتاه محلة األسهم وغريهم واإليفاء بها.

هناك أربعة أدوار رئيسية جلميع أعضاء جملس اإلدارة مبا يف ذلك األعضاء املستقلني وهي:
-1

اإلسرتاتيجية :اإلسهام بفاعلية يف وضع وتطوير إسرتاتيجية الشركة.

-2

األداء:

-3

املخاطر:

-4

املوظفون:

تقييم أداء اإلدارة فيما يتعلق بتحقيق األهداف والغايات املتفق عليها ومراقبة تقارير
األداء.
التأكد من دقة املعلومات املالية وسالمة وصحة الوسائل الرقابية ونظم إدارة
املخاطر.
حتديد مستوى التعويضات املالئمة اليت تدفع إىل اإلدارة ولعب دور أساسي يف
املقابالت ويف التخطيط املستمر.

للقيام باملسؤوليات املذكورة أعاله فإن على جملس اإلدارة إنشاء جلان قائمة على نظم أساسية موضوعة بعناية،
حيث تكون هذه اللجان حمكومة بالسياسات املعتمدة من قبل اجلمعية العامة واهليكل التنظيمي املعتمد من
قبل جملس اإلدارة.
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دور رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي
يقوم جملس اإلدارة يف أول إجتماع له بتسمية رئيساً للمجلس واحلصول على موافقة مؤسسة النقد العربي
السعودي على هذا املنصب ،حيث جيب على رئيس جملس اإلدارة أن يقوم بقيادة اجمللس لوضع قيم ومعايري
الشركة واحلفاظ على عالقة مبنية على ثقة أعضاء اجمللس.
سيكون رئيس جملس اإلدارة مسؤوالً عن:


قيادة جملس اإلدارة ،وضمان فاعلية كافة اجلوانب املتعلقة بدوره ووضع أجندته.



التأكد من توفري معلومات دقيقة وواضحة للمدراء ويف الوقت املناسب.



التأكد من وجود تواصل فعال مع املساهمني.



الرتتيب لعمل تقييم منتظم ألداء اجمللس ،جلانه ،ولألعضاء كأفراد.



تسهيل املساهمات الفعالة لألعضاء املستقلني والتأكد من وجود عالقات بناءة بني األعضاء التنفيذيني
واملستقلني.

ومن جهة أخرى فإن مدير عام الشركة ،يكون مسؤوالً عن إدارة األعمال اليومية للشركة بناءً على التفويض
املمنوح له من جملس اإلدارة لتطبيق السياسات واالسرتاتيجيات املوضوعة من قبل اجمللس.
إن األدوار واملسؤوليات اليت يتوالها رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي جيب أن تكون موثقة وموافق
عليها من قبل أغلبية أعضاء جملس اإلدارة وجيب مراجعة الوثيقة مرة واحدة يف السنة على األقل من قبل
اجمللس.
إن مصلحة الشركة ينبغي أن تكون العامل املوجه يف تطوير أدوار ومسؤوليات جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
للشركة .أما بالنسبة للمجاالت اليت تكون فيها مسؤوليات جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية غامضة ،غري واضحة
وغري حمددة فإنه ينبغي أن يتم تطويرها مع مرور الزمن ،وخاصة يف جماالت نظام احلوكمة ،مراقبة أداء
اإلدارة ،الرقابة الداخلية ،إدارة املخاطر واإلفصاح للمساهمني.
وعلى الرغم من حقيقة أن املشاركة النشطة لرئيس جملس اإلدارة يف تنفيذ األعمال هي عامل شديد األهمية
لنمو الشركة ،إال أنه يوصى بتحديد أدوار كل من رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي بتناسق ومبا حيقق
أفضل املمارسات.
وللقيام باملسؤوليات املذكورة أعاله فإن على جملس اإلدارة إنشاء جلان قائمة على نظم أساسية موضوعة
بعناية ،حيث تكون هذه اللجان حمكومة بالسياسات املعتمدة من قبل اجلمعية العامة واهليكل التنظيمي
املعتمد من قبل جملس اإلدارة ،ملحق ( )1وملحق (.)2
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اهليكل التنظيمي جمللس اإلدارة
أعضاء جملس اإلدارة
أ) يتألف أعضاء جملس إدارة الشركة من سبعة أعضاء ،يتم اختيارهم بطريق االنتخاب من قبل اجلمعية
العامة بالتصويت السري على أن يتم انتخابهم وفقاً ألسلوب التصويت الرتاكمي ،حيث يتمتع األعضاء
باملعرفة واخلربة واملهارات الالزمة لإلشراف على شؤون الشركة ومتابعتها.
ب) جيب أن يكون أغلب أعضاء جملس اإلدارة من غري املدراء التنفيذيني.
ت) جيب أن ال يقل عدد أعضاء جملس إدارة الشركة املستقلني عن عضوين أو ثلث أعضاء جملس إدارة
الشركة من غري أعضاء اإلدارة التنفيذية أيهما أكثر.
يقصد بعضو جملس إدارة الشركة املستقل العضو الذي ال يوجد بينه وبني الشركة أو أي شركة أخرى
حليفة أو أي من مدرائها ،أي صلة تتعارض أو من احملتمل أن تتعارض مع استقاللية العضو يف اختاذ
قراراته.
ث) إن احلاالت اليت تؤثر على استقاللية أعضاء جملس اإلدارة املستقلني هي ما يلي:
 .1إذا كان عضو جملس إدارة الشركة موظفاً يف الشركة أو أي شركة أخرى حليفة خالل فرتة
توليه املنصب أو خالل السنتني املاليتني السابقتني على ذلك.
 .0إذا كان عضو جملس إدارة الشركة مرتبطاً مع أحد موظفي الشركة الرئيسيني أو أي شركة
حليفة بعالقة زوجية أو قرابة حتى الدرجة الثانية وكانت هذه العالقة قائمة خالل السنوات
املالية الثالث السابقة.
 .2إذا كان عضو جملس اإلدارة ميتلك  %2أو أكثر من أسهم الشركة.
 .2إذا كان عضو جملس اإلدارة له سيطرة على الشركة.
 .2إذا كانت هنالك عالقة استشارية أو منفعة جتارية مباشرة أو غري مباشرة بني عضو جملس إدارة
الشركة والشركة أو أي شركة أخرى حليفة ،أو إذا قبل العضو املستقل أي مكافأة أو تعويض من
الشركة أو أي شركة حليفة غري املكافأة أو التعويض عن اخلدمات اليت يقدمها يف جملس
اإلدارة للسنة املالية احلالية أو خالل السنوات املالية الثالث السابقة.
ج) جمللس إدارة الشركة ،وعلى الرغم من توافر حالة أو أكثر من احلاالت يف عضو جملس اإلدارة الواردة
يف الفقرة (ث) أعاله ،أن يعترب هذا العضو مستقالً شريطة اإلفصاح بشكل كامل عن حالة هذا العضو وأن
يربر سبب اعتباره مستقالً.
ح) يشرتط أن يكون رئيس جملس إدارة الشركة من غري أعضاء اإلدارة التنفيذية.
خ) جيب أن تكون املعايري والظروف اخلاصة بقرارات ملء شاغر املدراء حمددة بشكل واضح من قبل
جملس اإلدارة يف حالة الوفاة ،مرض عضال ،اإلدانة اجلنائية أو يف حال االستقالة االختيارية.
د) ال جيوز أن يقرتن منصب رئيس جملس اإلدارة مع أي منصب تنفيذي يف الشركة.
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ذ) جيوز للشخص أن يكون عضواً يف جمالس إدارة ثالثة شركات مساهمة عامة على األكثر يف وقت واحد
بصفته الشخصية ،كما جيوز له أن يكون ممثالً لشخص اعتباري يف جمالس إدارة ثالث شركات مساهمة
عامة على األكثر ،ويف مجيع األحوال ال جيوز للشخص أن يكون عضواً يف أكثر من جمالس إدارة
مخس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية يف بعضها وبصفته ممثالً لشخص اعتباري يف بعضها اآلخر
وتعترب أي عضوية حصل عليها يف جملس إدارة شركة مساهمة خالف ًا ألحكام هذه الفقرة باطلة حكماً.
ر) على الشركة إعالم مؤسسة النقد العربي السعودي بأمساء أعضاء جملس إدارتها ومديرها العام أو املدير
املفوض وأي من املوظفني الرئيسيني ،وعن شغور مركز أي منهم وعلى الشركة ملء املركز الشاغر
خالل ستني يوماً من تاريخ شغوره وتبليغ املؤسسة بذلك.
ز) إذا قدم رئيس وأعضاء جملس إدارة الشركة استقاالتهم أو فقد اجمللس نصابه القانوني بسبب استقالة
عدد من أعضائه جيب على املراقب النظامي إعالم املؤسسة بذلك الختاذ ما تراه مناسباً.
س) إن احلد األقصى لتولي منصب عضو جملس اإلدارة جيب أن ال يتجاوز ثالثة سنوات ،وينبغي أن يعرض
األعضاء أنفسهم إلعادة االنتخاب من قبل اجلمعية العامة بعد كل ثالثة سنوات.

الصفات ،املؤهالت واملهارات اليت جيب توفرها يف املرشح لعضوية جملس اإلدارة
يتوجب على جملس اإلدارة ،إىل جانب ما أُنيط به من مهام ،تقييم املهارات والصفات الشخصية املطلوبة
لعضوية جملس اإلدارة يف إطار ما هو سائد يف ظروف السوق وما تراه جلنة الرتشيحات واملكافآت من حيث
حجم وتشكيل جملس إدارة الشركة .والغرض من ذلك هو متكني الشركة من احلصول على نطاق واسع من
اخلربات والقدرات املستمدة من فئات متميزة من األشخاص املهنيني املتمرسني يف جماالت األعمال
والتأمني.
كما يقوم رئيس جملس اإلدارة بالتشاور مع أعضاء اجمللس و الرئيس التنفيذي للشركة لتحديد املؤهالت
والصفات املطلوب توفرها يف أعضاء جملس اإلدارة
فيما يلي احلد األدنى من املؤهالت اليت جيب األخذ بها يف عملية اختيار أعضاء اجمللس من بني
املرشحني:
 جيب أن يكون املرشح مهيأً لتحقيق أفضل مصلحة للشركة واملساهمني ،ال مصاحل فئة معينة أو
جمموعة بذاتها من املساهمني.
 كل من يتقدم للرتشيح جيب أن يكون قد أثبت األمانة واألخالق خالل مسار حياته /حياتها العملية
واخلاصة ،وأن سبق له /هلا تكوين تارخياً من اإلجنازات املهنية يف جمال عمله /عملها.
 مل يسبق للمرشح ارتكاب جرماً أو احتياالً ،وأن ال يكون قد أتهم بأي عمل إجرامي فيما عدا خمالفة
األمور املتعلقة بنظم املرور ،األحوال العائلية ،الثقافية أو اخلالفات السياسية.
 أال يكون املرشح أو أحد أفراد عائلته أو من له صلة باملرشح ،لديه أي صالت مادية أو شخصية أو مالية
أو مصاحل خاصة مع أي من منافسي الشركة سواءً يف احلاضر أو املستقبل.
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 أن يكون املرشح مستعداً للحضور املنتظم جللسات اجمللس واللجان املشارك فيها واملساهمة الفاعلة
يف أنشطتها.
 أال يكون للمرشح التزامات خاصة أو مهنية أخرى قد يراها جملس اإلدارة تتعارض مع التزاماته حيال
خدمة أهداف الشركة.
 أن تتوفر لدى املرشح النية والقدرة املالية املطلوبة لالستثمار يف أسهم الشركة كما تنص عليه مواد
النظام التأسيسي للشركة.
إضافة إىل ذلك ،قد يرغب جملس اإلدارة يف وضع شروط يرى من الضروري توفرها يف املرشح كي يصبح
عضواً مشاركاً وفاعالً يف أعمال جملس اإلدارة ،مثل:


على كل مرشح أن يساهم ،كما يرى اجمللس على وجه العموم ،مبا يضفي على اجمللس ملسة من
اخلربات واخللفيات املهنية.



أن يتوفر لدى املرشح االستعداد للمساهمة االجيابية للتجانس الكيميائي احلالي والثقافة املشرتكة بني
أعضاء اجمللس.



أن تتوفر لدى املرشح اخلربة واخللفية واملهارات اليت يتطلبها حتقيق أهداف الشركة.



أن يكون املرشح مهيأ ألداء مسؤولياته مبوضوعية ،وما يتطلبه العمل من جهد وعناية مهنية وفق القيم
واملعايري السائدة يف الشركة واجملتمع.



أن يتوفر لدى املرشح االستعداد خلدمة مصاحل أصحاب العمل بالطرق النظامية والصادقة مع االلتزام
بأعلى معايري السلوك واألخالق وعدم الدخول يف تصرفات تسئ جمللس اإلدارة ومسؤولياته النظامية
حيال الشركة.



أن يلتزم املرشح بسرية وخصوصية املعلومات املتحصل عليها من خالل قيامه بأعماله الوظيفية ما مل
يكن اإلفصاح بهذه املعلومات مطلوباً من قبل السلطات القانونية ،و هذه املعلومات جيب أن ال
تستعمل للمصاحل الشخصية أو أن تعطى ألشخاص غري معنيني بها.

اختيار املرشحني
أ .اإلجراءات الداخلية الختيار املرشحني
أوالً :بصورة دورية ،يستقطب جملس اإلدارة أفكاراً حول من ميكن أن يكونوا مرشحني من عدد من
املصادر املختلفة :أعضاء جملس اإلدارة أنفسهم ،اإلدارة التنفيذية ،أشخاص معروفني من قبل
أعضاء جملس اإلدارة ،والبحث عن هذه الكفاءات مبا يف ذلك قاعدة املعلومات لدى الشركة.
ثانياً :جمللس اإلدارة احلق من واقع صالحياته ،القيام من وقت إىل آخر وعلى نفقة الشركة باالستعانة
مبكتب أو أكثر من الشركات املتخصصة يف اصطياد املواهب ،باقرتاح مرشحني (واعتماد رسوم
احلصول على خدمة مثل هذه الشركات).
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ب .املرشحني الذين يقرتحهم املساهمون
لكل فرد من املساهمني يف الشركة احلق يف تسمية واحداً أو أكثر لتولي منصب يف جملس إدارة
الشركة أثناء انعقاد اجلمعية العمومية للمساهمني ،وذلك إذا التزم املساهم مبا نص عليه دليل
احلاكمية ،باإلضافة إىل ما هو منصوص عليه يف النظام األساسي للشركة.

تعويضات املدراء العامني والتنفيذيني
يقوم جملس اإلدارة مرة يف العام ،مبراجعة واقرتاح جمموعة التعويضات للمدراء التنفيذيني وغري التنفيذيني يف
الشركة مبا يف ذلك الرئيس التنفيذي.
تشتمل جمموعة التعويضات السنوية اليت يقرتحها جملس اإلدارة ما يلي( :أ) الرواتب األساسية وما يتبعها من
بدالت ومتطلبات( .ب) ميزانية العالوات السنوية النقدية وخصائص عملية تقييم األداء السنوي.
إىل جانب ما تقدم ،يقرتح جملس اإلدارة جدوالً ملخصصات األعضاء غري التنفيذيني املستحقة هلم مقابل
حضورهم جلسات اجمللس واللجان التابعة له.

اجتماعات أعضاء جملس اإلدارة


على اجمللس أن جيتمع يف الشركة خالل أسبوع من تاريخ انتخابه وينتخب رئيساً ونائباً للرئيس
باالقرتاع السري أو بالطريقة اليت يراها مناسبة.



جيتمع أعضاء جملس اإلدارة خالل السنة أربع مرات على األقل وكلما دعت احلاجة إىل ذلك على
أن ال تزيد الفرتة بني كل اجتماع عن ثالثة أشهر.



إن االجتماع العادي جمللس اإلدارة يتم بناءً على طلب من رئيس جملس اإلدارة ومبساعدة أمني سر
اجمللس ،ويتم وضع جدول االجتماع من قبل رئيس جملس اإلدارة.



إن االجتماع غري العادي (طارئ) ميكن عقده بناءً على طلب مكتوب من قبل عضوين من أعضاء
جملس اإلدارة ،ويتم وضع جدول االجتماع من قبل رئيس اجمللس باستشارة األعضاء الذين طالبوا
بعقد االجتماع.



يقوم أعضاء جملس اإلدارة باإلعداد لالجتماع وإتاحة الوقت الكايف للمجلس وجلانه لالستعداد
حلضور اجتماعات اجمللس وجلانه.



ليكتمل نصاب اجمللس جيب أن يكون عدد احلضور على األقل نصف أعضاء اجمللس.



يف حال تساوي األصوات يف االجتماع ،يكون قرار رئيس جملس اإلدارة هو القرار النهائي يف اعتماد
املقرتحات املقدمة من األعضاء ،ويف حال غياب رئيس جملس اإلدارة يقوم بتفويض أي من األعضاء
للتصويت عنه بكتاب خطي عن طريق أمني سر اجمللس.
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يقوم أعضاء اجمللس باعتماد جدول األعمال يف بداية االجتماع ،وأي اعرتاض من قبل األعضاء
جيب تربيره وتوضيح أسبابه وتوثيق خالصة االجتماع ومالحظاته يف حمضر االجتماع.



على األعضاء استالم جدول أعمال اجتماع جملس اإلدارة وجلانه قبل وقت مناسب لالستعداد
لالجتماع حبيث ال تقل الفرتة عن أسبوع.



يتم توثيق حماضر االجتماعات من قبل أمني سر اجمللس حبيث يتضمن احملضر تصويت ومناقشات
األعضاء.



على أمني سر اجمللس القيام حبفظ حماضر االجتماعات بطريقة مناسبة وسهلة حبيث ميكن ألي عضو
الوصول إليها بسهولة.

تقارير جملس اإلدارة
يعد جملس اإلدارة تقريراً كل ثالثة أشهر ،حبيث يتضمن ما يلي:
.1

املركز املالي للشركة ونتائج أعماهلا وحساب األرباح واخلسائر وقائمة التغري يف حقوق امللكية وقائمة
التدفقات النقدية واإليضاحات املتعلقة بالبيانات املالية مصادقاً عليها من مدقق حسابات الشركة.

 .2ينبغي أن يتم اإلفصاح يف تقرير جملس اإلدارة عن األحكام اليت مت تنفيذها من ميثاق نظام
احلوكمة باإلضافة إىل اإلفصاح عن أحكام ميثاق نظام احلوكمة اليت مل يتم تنفيذها وأسباب عدم
تنفيذ هذه املتطلبات.
 .3كما ينبغي أن يتضمن تقرير جملس اإلدارة معلومات حمدثة عن وضع االسرتاتيجيات أو أي تعديل
على االسرتاتيجيات خالل السنة .كما ينبغي أن يتضمن التقرير اإلفصاح عن سياسة إدارة املخاطر
وعملية تقييم إدارة املخاطر ،باإلضافة إىل أي تغيريات جتري على تلك السياسات والعمليات خالل
السنة.
.4

جيب أن يتم اإلفصاح يف التقرير السنوي جمللس اإلدارة عن أي عضويه ألعضائه يف جمالس إدارة
الشركات األخرى إن وجدت.

 .5ينبغي الكشف يف تقرير جملس اإلدارة عن حالة استقاللية األعضاء باإلضافة إىل اإلفصاح عن مناصبهم
سواء كان منصب تنفيذي أو غري تنفيذي أو مستقل.
.6

جيب أن يتم اإلفصاح بشكل موجز عن مسؤوليات وواجبات جلان جملس اإلدارة مثل جلنة املراجعة
وجلنة االستثمار (اللجنة املالية) مرفق فيها أمساء ممثليها من رؤساء وأعضاء اللجان وعدد االجتماعات
اليت مت عقدها.

 .7جيب اإلفصاح عن التفاصيل اليت تتعلق مبكافآت أعضاء جملس اإلدارة.
.8

جيب أن يتم اإلفصاح يف تقرير جملس اإلدارة عن أي عقوبات وأحكام قضائية صادرة على الشركة
من قبل هيئة األوراق املالية ،مؤسسة النقد العربي السعودي أو أية سلطة نظامية أخرى.

 .9جيب أن يتم اإلفصاح يف تقرير جملس اإلدارة عن تقييم مدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية من قبل
اإلدارة.
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 .11جيب تزويد مراقب الشركات بنسخة من التقرير خالل ستني يوماً من انتهاء املدة.

والية أعضاء جملس اإلدارة


يقضي أعضاء جملس اإلدارة مدة ثالثة سنوات يف العمل كأعضاء يف اجمللس .يتم انتخابهم من قبل
اجلمعية العامة للشركة.



بإمكان مجيع أعضاء جملس اإلدارة أن يقدموا أنفسهم إىل االنتخاب لفرتة ثانية ملدة ثالثة سنوات
قادمة .ويقوم رئيس جملس اإلدارة بتقديم تقرير عن احلضور واملشاركات الفاعلة أو غري الفاعلة من
األعضاء خالل اجتماع جملس اإلدارة للجمعية العامة عندما يقوم العضو برتشيح نفسه لوالية ثانية.



يقوم رئيس جملس اإلدارة بتشجيع دخول أعضاء جدد باستمرار ،لتجديد ومزج املهارات وتقديم
خربات جديدة.



يقوم رئيس جملس اإلدارة مبراقبة ومنع األفراد أو جمموعة من األفراد من السيطرة على اجتماعات
اجمللس اليت قد ختدم مصلحة الفريق بدال من خدمة مصاحل الشركة.

التزام رئيس وأعضاء اجمللس
يشرتط عقد تأسيس الشركة فرتة بقاء عضو اجمللس يف منصبه ثالثة سنوات ،ويتم تعيني األعضاء بواسطة محلة
األسهم يف اجتماع اجلمعية العامة السنوي أو أي اجتماع خاص يعقد ألغراض تعيني األعضاء.
ولكي يتمكن األعضاء من اإليفاء باملهام واملسؤوليات املوكلة إليهم جتاه الشركة عليهم ختصيص وقت ملراجعة
تقارير اإلدارة وحض ور االجتماعات مع التحضري الكامل والشامل للمواضيع اليت سيتم مناقشتها باالجتماع من
أجل املشاركة يف عملية اختاذ القرارات بشكل فعال ،حيث أن الوقت املطلوب يتضمن التدريب ،التطوير
املهين ،تطوير قاعدة ذات معرفة قوية فيما يتعلق بنشاط الشركة ،والدخول يف مناقشات مع املساهمني دون
اإلشارة إىل حضور اجتماعات اجمللس واجلمعية العامة والتحضري هلذه االجتماعات.

مهارات ومعرفة أعضاء اجمللس
إن مهارات ومعرفة جملس اإلدارة باألعمال تعترب عناصر أساسية يف فعالية نظام احلوكمة .حيث يقوم رئيس
جملس اإلدارة بالتعاون مع جلانه بالتأكد مما يلي:


أن األعضاء اجلدد حيصلون على دورة توجيهية متكاملة عن الشركة عند انضمامهم إىل جملس اإلدارة.



أن األعضاء يقومون مبلء استمارة تقييم ذاتي ملقارنة مهارات العضو احلالية ومعرفته باملهارات
واملعرفة املطلوبة لإلشراف على العمل.



قيام األعضاء بالتوقيع على بيان يفيد بأنهم سيسعون باستمرار إىل حتديث مهاراتهم ومعرفتهم كما هو
مطلوب ألداء أدوارهم املوكلة إليهم يف جملس اإلدارة وجلانه.



أنه يتم ختصيص موازنة كافية من املال والوقت يف سبيل تطوير وحتديث مهارات األعضاء.
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ويشرتط يف أعضاء جلان معينة من جملس اإلدارة ضرورة امتالك مهارات كافية قبل العمل كأعضاء جلان ،وذلك
مثل جلنة املراجعة اليت قد تتطلب عضويتها معرفة ذات خلفية مالية.

فقدان العضوية
أ) يفقد رئيس جملس اإلدارة وأي عضو من أعضاء اجمللس عضويته يف األحوال التالية:
 إذا تغيب دون عذر يقبله اجمللس عن احلضور ثالثة جلسات متتالية من جلسات اجمللس.
 إذا تغيب ولو بعذر مقبول مدة ستة أشهر متتالية عن حضور جلسات اجمللس.
 إذا أفلس.
 إذا وجد معتوها أو خمتل العقل.
 إذا استقال من منصبه مبوجب إشعار خطي.
 إذا قام منفردا أو باشرتاك مع آخرين بأي عمل من شأنه منافسة الشركة ومضاربتها أو عرقلة سري
أعماهلا.
 إذا أخل بأحد شروط عضو جملس اإلدارة مبوجب أحكام نظام الشركات أو النظام األساسي
للشركة.
ب) ال يفقد الشخص االعتباري اخلاص عضويته من جملس إدارة الشركة املساهمة العامة بسبب تغيب
ممثله يف أي من احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة (أ) من هذه املادة ولكن جيب عليه أن يعني
شخصا أخر بدال عنه بعد تبليغه قرار اجمللس خالل شهر من تبليغه عن تغيب ممثله ويعترب فاقداً
للعضوية إذا مل يعمد لتسمية ممثل جديد خالل تلك املدة.
أ) تسقط تلقائياً عضوية أي عضو من أعضاء جملس إدارة الشركة املساهمة العامة إذا نقص عدد األسهم
اليت جيب أن يكون مالكا هلا واليت تؤهله لعضوية اجمللس ،ألي سبب من األسباب أو تثبيت احلجز
عليها حبكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو مت رهنها خالل مدة عضويته ،ما مل يكمل األسهم اليت
نقصت من أسهم التأهيل اخلاصة به خالل مدة ال تزيد عن ثالثني يوما ،وال جيوز له أن حيضر أي
اجتماع جمللس اإلدارة خالل حدوث النقص يف أسهمه.
ب) إذا حكم عليه بأية جناية أو بأية جنحة أخالقية أو جبنحة السرقة أو االحتيال أو إساءة االئتمان أو
التزوير أو اإلفالس التقصريي أو الشهادة أو اليمني الكاذبني.

التدريب والدعم والتقييم
أ) جيب إيالء اإلهتمام الكايف بتدريب وتأهيل أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،ووضع الربامج
الالزمة لذلك ،مع مراعاة ما يلي :
-1

إعداد برامج ألعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية املعينني حديثاً للتعريف بسري عمل
الشركة وأنشطتها ،وخباصة ما يلي
أ .إسرتاتيجية الشركة وأهدافها.
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ب .اجلوانب املالية والتشغيلية ألنشطة الشركة.
ج .التزامات أعضاء جملس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.
د .مهام جلان الشركة واختصاصاتها.
-2

وضع اآلليات الالزمة حلصول كل من أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج
ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم يف اجملاالت ذات العالقة بأنشطة
الشركة.

-3

يتعين على اإلدارة التنفيذية بالشركة تزويد أعضاء جملس اإلدارة واألعضاء غري التنفيذيني بوجه
خاص وجلان الشركة جبميع املعلومات والبيانات والوثائق والسجالت الالزمة ،على أن تكون
كاملة وواضحة وصحيحة وغري مضللة ويف الوقت املناسب لتمكينهم من أداء واجباتهم ومهامهم.

-4

يضع جملس اإلدارة بناء على إقرتاح جلنة الرتشيحات واملكافآت اآلليات الالزمة لتقييم أداء
اجمللس وأعضائة وجلانة واإلدارة التنفيذية سوياً وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة
ترتبط مبدى حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للشركة وجودة إدارة املخاطر وكفاية أنظمة الرقابة
الداخلية وغريها ،عل أن حتدد جوانب القوة والضعف وإقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة
الشركة.

-5

جيب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفصَح عنها أعضاء جملس اإلدارة
واألشخاص املعنيني بالتقييم.

-6

جيب أن يشتمل تقييم األداء على املهارات واخلربات اليت ميتلكها اجمللس ،وحتديد نقاط
الضعف والقوة فيه ،مع العمل عل معاجلة نقاط الضعف بالطرق املمكنة كرتشيح كفايات مهنية
تستطيع تطوير أداء اجمللس  ،وجيب أيضاً أن يشتمل تقييم األداء عل تقييم آليات العمل يف
اجمللس بشكل عام

-7

يراع يف التقييم الفردي ألعضاء جملس اإلدارة مدى املشاركة الفعالة للعضو وإلتزامة بأداء
واجباتة ومسؤولياتة مبا يف ذلك حضور جلسات اجمللس وجلانة وختصيص الوقت الالزم هلا .

-8

يتخذ جملس اإلدارة الرتتيبات الالزمة للحصول عل تقييم جهة خارجية خمتصة ألدائة كل ثالث
سنوات.

-9

جيري أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني تقييماً دورياً ألداء رئيس اجمللس بعد أخذ وجهات
نظر األعضاء التنفيذيني من دون أن حيضر رئيس اجمللس النقاش املخصص هلذا الغرض على
أن حتدد جوانب القوة والضعف وإقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة.

أمني سر جملس إدارة الشركة
جيب أن يقوم جملس إدارة الشركة بتعيني أمني سر للمجلس للعناية بشؤون جملس اإلدارة ،ووزارة الصناعة
والتجارة ،ومؤسسة النقد العربي السعودي باألمور املتعلقة بنظام احلوكمة اخلاصة بأمور االلتزام.
وقد تتضمن أدوار أمني سر جملس إدارة الشركة ما يلي:

17

Al-Etihad Public Data



تنظيم اجتماعات اجمللس وإعداد جداول أعماله وتدوين حماضر اجتماعاته وقراراته يف سجل خاص
ويف صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس وأعضاء اجمللس الذين حضروا االجتماع وختتم
كل صفحة خبتم الشركة.



ضمان سريان املعلومات بطريقة فعالة ضمن اجمللس وجلانه ومع اإلدارة العليا.



دعم رئيس جملس اإلدارة فيما يتعلق بتقييم املعلومات املطلوبة من اجمللس.



تقديم توجيهات ونصائح مستقلة وغري متحيزة لألعضاء.



تسهيل تطوير أفضل املمارسات.



تسهيل عملية تولي املنصب وتطوير التدريب املهين ألعضاء اجمللس اجلدد.

أمني سر جملس اإلدارة جيب أن يتصرف باستقاللية وحيادية ويرسل تقاريره مباشرة إىل رئيس جملس
اإلدارة.
مكافآت وعالوات ومنافع أمني سر جملس اإلدارة جيب أن يتم املوافقة عليها من قبل رئيس جملس
اإلدارة .وعلى أي حال فإن أمني سر اجمللس بإمكانه العمل بالقرب من الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بنظام
احلوكمة .واجتماعات جملس اإلدارة ،واجلمعية العامة وتطبيق العمليات اليت تضمن االلتزام بهذا النظام
وأي سياسات وإجراءات أخرى تتعلق بنظام احلوكمة.
ال ميكن ألمني سر جملس اإلدارة أن ميثل اإلدارة يف اجتماع جملس اإلدارة أو اجتماعات املساهمني.
على أمني سر جملس اإلدارة حضور مجيع االجتماعات مبا فيها االجتماعات السرية والقيام بكتابة حماضر
االجتماعات واالحتفاظ بها .كما جيب أن تكون هذه احملاضر مجيعها متاحة لرئيس جملس اإلدارة ،رئيس
جلنة املراجعة.
وعلى أمني سر جملس اإلدارة توزيع جدول األعمال على أعضاء جملس اإلدارة مسبقاً بتوجيه من رئيس
جملس اإلدارة ،كما عليه تزويد أعضاء جملس اإلدارة باملعلومات الضرورية قبل االجتماع حتى يتسنى هلم
اإلعداد له.
على أمني سر جملس اإلدارة التأكد من أن املعلومات اليت مت االتفاق على تزويدها ألعضاء جملس اإلدارة
خالل اجتماع اجمللس قد مت تزويدهم بها يف الوقت املناسب ،وجيب أن تكون املعلومات واضحة
لألعضاء حبيث يتم فهمها وتنفيذها كما هو مطلوب من اجمللس.
يف نهاية كل سنة يقوم أعضاء جملس اإلدارة بتقييم أداء أمني سر جملس اإلدارة وسيتم االستناد إىل نتيجة
هذا التقييم يف حتديد قيمة العالوات واملكافآت.
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اإلدارة التنفيذية
فيما خيص اإلدارة التنفيذية يلتزم مدير عام الشركة مبا يلي:
أ) إدارة الشركة وتقديم التوجيهات للجهاز التنفيذي مبا يتماشى مع أهداف الشركة اإلسرتاتيجية
والسياسات املقرة من جملس إدارة الشركة وأحكام القانون واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة
مبقتضى أي منها وأحكام التشريعات األخرى ذات العالقة بأعمال الشركة وأنشطتها.
ب) تزويد جملس إدارة الشركة بتقارير دورية دقيقة عن أوضاع الشركة املالية وأعماهلا واإلجراءات املتخذة
يف إدارة املخاطر ونظام الضبط والرقابة الداخلي ،وذلك لتمكني جملس إدارة الشركة من مراجعة
األهداف واخلطط والسياسات املوضوعة ومسائلة اإلدارة التنفيذية عن أدائها.
ج) تزويد أعضاء جملس إدارة الشركة بأي معلومات ووثائق الزمة الجتماعات جملس إدارة الشركة وقبل
وقت مناسب.
د) تقديم التوصيات خبصوص أي مقرتحات يراها ضرورية تتعلق بأعمال الشركة.
ه) تزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بأي معلومات وبيانات ووثائق مطلوبة وفقاً ألحكام القانون
واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة مبقتضى أي منها.

املؤهالت والكفاءات الواجب توفرها يف اإلدارة التنفيذية اخلاصة بشركات التأمني
أ) أن تتوفر لدى الرئيس التنفيذي يف الشركة أي مما يلي:
 .1شهادة بكالوريوس وخربة عملية يف األمور املرتبطة بالتأمني ال تقل عن مثان سنوات.
 .0شهادة مهنية يف جمال التأمني وخربة عملية فعلية يف األمور املرتبطة بالتأمني ال تقل عن مخس
عشرة سنة.
 .2خربة عملية فعلية يف األمور املرتبطة بالتأمني ال تقل عن مخس عشرة سنة.
ب) أن تتوفر لدى نائب الرئيس التنفيذي ومساعده ،حسب مقتضى احلال ،أي مما يلي:
 .2شهادة بكالوريوس وخربة عملية فعلية يف األمور املرتبطة بالتأمني ال تقل عن مخس سنوات.
 .2شهادة مهنية يف جمال التأمني وخربة عملية فعلية يف األمور املرتبطة بالتأمني ال تقل عن عشر
سنوات.
 .2خربة عملية فعلية يف األمور املرتبطة بالتأمني ال تقل عن مخسة عشر سنة.
ج) يشرتط موافقة الرئيس التنفيذي على الشهادات املهنية واخلربات العملية املقدمة.

القيادة اإلسرتاتيجية
يعمل نظام نظام احلوكمة على جعل جملس اإلدارة مسؤوالً عن حتديد األهداف اإلسرتاتيجية للشركة ،ويعهد
لألعضاء مبسؤولية وضع اإلسرتاتيجية واملساهمة بفاعلية يف تطويرها .إن مشاركة اجمللس يف تطوير
اإلسرتاتيجية تتيح له فهماً أعمق للشركة واالجتاه الذي متضي فيه ،كما يساعد على ضمان مشاركة اجمللس يف
حتمل املسؤولية النهائية عن إجناز األهداف اإلسرتاتيجية للشركة.
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وكلما ازدادت مشاركة جملس اإلدارة يف عملية التخطيط اإلسرتاتيجي كلما ساعد ذلك على ضمان:


إدراك كافة أعضاء اجمللس إىل االجتاه الذي تقوم اإلدارة بتوجيه الشركة إليه.



إدراك األعضاء واعتمادهم ملختلف اخليارات اليت قامت اإلدارة بأخذها بعني االعتبار سواء بالقبول
أو الرفض.



أن األعضاء على فهم كامل للمخاطر والعقبات اليت تعمل الشركة يف ظلها.



أخذ مجيع األطراف ذات العالقة بعني االعتبار عند وضع اإلسرتاتيجية.



إن جملس اإلدارة يتحمل مسؤولية تنفيذ ما ورد يف اإلسرتاتيجية.



قيام مجيع أعضاء جملس اإلدارة حبث اإلدارة بطريقة بناءة للمضي قدماً حنو إجناز خطة عمل
إسرتاتيجية.

عادة ما يتم اختاذ قرارات االستثمار عن طريق أعضاء جملس اإلدارة متمثلة بلجنة االستثمارات (اللجنة املالية)،
وحيث اجمللس على أن تكون املقرتحات االستثمارية متزامنة مع اخلطط اإلسرتاتيجية املعتمدة للشركة.
وجيب جدولة املقرتحات االستثمارية اليت تقوم اإلدارة بتقدميها إىل اجمللس لدراستها بشكل يتضمن تعليقات
حول تأثريها على إجناز األهداف اإلسرتاتيجية.

مراقبة أداء اإلدارة
يقوم أعضاء جملس اإلدارة بالتعاون مع جلانه بتحديد آليات قياس األداء للشركة وذلك من خالل الشركة
باإلضافة إىل مراجعة آلية تطبيقها .كما يناقش اجمللس يف اجتماعه مقاييس األداء اخلاصة بالرئيس التنفيذي
باإلضافة إىل مكافآته وحوافزه اليت تكون مبنية على أدائه يف حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للشركة.
يقوم الرئيس التنفيذي للشركة بعمل تقرير عن األداء الربع السنوي للشركة يفسر من خالله االحنرافات عن
املوازنة ،وعن حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للشركة .يقوم أعضاء اجمللس مبناقشة االجنازات واإلخفاقات على
مجيع املواضيع بشكل صحيح وإصدار قرارات التصحيح اليت جيب على اإلدارة إختاذ اإلجراءات الالزمة
حياهلا إذا تطلب األمر ذلك.

أدوات املراقبة ،إدارة املخاطر ،نظام الرقابة الداخلية ،وحوكمة تكنولوجيا املعلومات
ميكن ألعضاء جملس اإلدارة تقديم وجهات نظر جديدة واملساهمة خالل االجتماعات من ناحية حتقيق
األهداف واألهداف اإلسرتاتيجية املتفق عليها وخطط العمل املعتمدة .كما جيب على الرئيس التنفيذي أن
يقوم بإعطاء تأكيد إىل جلنة املراجعة من خالل تقديم تقرير سنوي يؤكد على مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة
الداخلي يف الشركة ككل ،وكذلك نظام إدارة املخاطر ونظام أمن تكنولوجيا املعلومات .وقد يتطلب األمر أن
يقوم املدراء مرة على األقل كل عام بإجراء مراجعة لفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة .وجيب أن يغطي

20

Al-Etihad Public Data

املراجعة كافة أساليب الرقا بة الداخلية مبا يف ذلك العمليات املالية والتشغيلية وعمليات األمن االلكرتوني
وااللتزام وإدارة املخاطر.
وعلى أي حال ميكن للمجلس تفويض هذه املسؤولية إىل جلنة املراجعة اليت جيب بدورها أن تقوم بتقديم
تقرير إىل اجمللس يضمن فعالية تطبيق أساليب الرقابة الداخلية بالقوانني ونظام إدارة املخاطر.
إن وجود وسائل رقابة داخلية فاعلة سيضمن:


االلتزام بالقوانني واألنظمة املعمول بها.



تسجيل التعامالت بدقة ووفقاً للسياسات احملاسبية للشركة.



جتميع البيانات املالية املكونة للقوائم املالية بشكل دقيق.



محاية األصول من االستخدام غري املناسب وغري املصرح به.



أن العمليات اليدوية وااللكرتونية قد مت تصميمها حبيث ميكن التأكد من أن هناك فصل يف املهام.



أن املستندات األصلية يتم حفظها بامللفات بطريقة آمنة ،مثل (النسخ االحتياطي ،صالحيات املوافقة
على التوقيع ،األوراق األصلية للتفويضات مثل عقود التأجري والتوظيف وغريها).



أن إجراءات املراجعة الداخلي تتم بشكل منتظم حبيث يضمن االحتفاظ باملستندات األصلية وإتباع
السياسات واإلجراءات اخلاصة بعملية اإلتالف هلذه الوثائق.



التأكد من وجود سياسة مكتوبة ،مفهومة ،ومعتمدة حبيث يتم إيصاهلا جلميع العاملني بطريقة واضحة
وسلسة.



التأكد من وجود عملية توثيق لإلجراءات احملوسبة وأن مستخدمي األجهزة مدربني بشكل جيد على
مجيع العمليات ذات العالقة.



التأكد من وجود وصف وظيفي جلميع املوظفني وأنه قد مت إبالغها بشكل مناسب للموظف املختص
ومشرفه املباشر.



أن الشركة لديها نظام أخالقيات املهنة للموظفني حبيث يكون سهل الفهم ويتم إيصاله على حنو جيد
إىل املوظفني فيما يتعلق بتعاملهم مع كل من زمالئهم ،العمالء واملوردين.



أن الشركة لديها نظام أمن وظيفي مالئم للموظفني الذين يبلّغون عن األفعال اخلاطئة دون أن يكون
هناك خوف من العقوبة.



أن الشركة تتمتع بنظام للسرية والتحقيق واإلبالغ يف حال وقوع فعل خاطئ.



أن الشركة تطبق نظام عقوبات يف حال عدم االلتزام بنظام الرقابة الداخلية.



وجود خطة استمرارية العمل وأنه يتم حتديثها باستمرار.

ويقوم جملس اإلدارة من خالل جلانه بالتأكد من أن لدى الشركة نظام إدارة خماطر على مجيع مستويات
الشركة حبيث يتم حتديد خماطر األعمال بالوقت املناسب وتقيم هذه املخاطر بطريقة علمية وإحصائية .وقد
يطالب جملس اإلدارة مبناقشة عملية إدارة املخاطر على األقل مرة كل عام مع جلنة املراجعة.
ولكي يكون نظام إدارة املخاطر فعال فإنه يتطلب ما يلي:
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أن يكون مدراء األقسام على فهم باملخاطر من النواحي التالية:
 oالناحية التنظيمية
 oالناحية اإلسرتاتيجية
 oالناحية املالية
 oالناحية التشغيلية
 oناحية التعامالت



أن تكون هناك عملية ميكن عن طريقها مناقشة وتقييم املخاطر وابتكار أساليب رقابة لتجنب املخاطر
بعد حتليلها ملقارنة التكلفة باملنفعة.



إن عملية حتديد وتقييم املخاطر ووضع آلية لتجنبها جيب أن يتم تصميمها بطريقة تأخذ بعني االعتبار
التضارب مع أهداف العمل األخرى:
 oحتقيق أهداف املبيعات
 oاالستفادة من الطاقة القصوى:


للمنشأة



لألفراد

 oااللتزام بالقواعد والعادات احمللية.


أن مدراء األقسام على علم بطريقة مالئمة مبا يفيد عمليات حتديد وحتجيم املخاطر وأن هناك تواصل
مالئم داخل الشركة جلعل هذه العملية روتينية وتتم اعتياديا بشكل يومي.

إن جملس اإلدارة من خالل جلانه يقوم بالتأكد من أن الشركة لديها نظام حلوكمة تكنولوجيا املعلومات ميكن
بواسطته التأكد من وحدة وسرية نظم املعلومات وأن عملية تقييم خماطر أمن املعلومات تتم بطريقة علمية.
وقد يقوم جملس اإلدارة بطلب تقديم تقرير ملخص سنوي إىل جلنة املراجعة فيما يتعلق حبوكمة تكنولوجيا
املعلومات وأساليب الرقابة الداخلية وممارسات األمن االلكرتوني.

مراقبة املراجعة الداخلي
يناقش جملس اإلدارة التقرير السنوي املقدم من قبل جلنة املراجعة من حيث فعالية املراجعة الداخلي
واستجابة اإلدارة هلا.
ويقوم جملس اإلدارة بالتأكد من فعالية مهام املراجعة الداخلي من خالل:


مراجعة أهداف دائرة املراجعة الداخلي.



التأكد من أن قسم املراجعة الداخلي يتمتع باملوارد الضرورية وصالحية الوصول إىل املعلومات اليت
متكنه من إجناز مهامها.



أنه قد مت إعداده وفقاً للمعايري االحرتافية املالئمة اليت تصدرها اجلهات املعروفة يف جمال وظيفة
املراجعة الداخلي.



التأكد من أن املدقق الداخلي على صلة مباشرة مبجلس اإلدارة وجلنة املراجعة.
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التأكد من أنه يتم مراجعة وتقييم خطة أعمال املراجعة الداخلي السنوية من قبل جلنة املراجعة.



تسليم تقرير بنتائج أعمال املدقق الداخلي على أساس دوري.



مراجعة ومراقبة استجابة اإلدارة للنتائج اليت يتوصل إليها املدقق الداخلي والتوصيات اليت يقدمها.



االجتماع برئيس املراجعة الداخلي مرة كل ثالثة أشهر على األقل خالل تواجد اإلدارة ومرة يف العام
دون تواجد اإلدارة.



مراقبة وتقييم دور وفاعلية وظيفة املراجعة الداخلي يف احمليط العام لنظام إدارة املخاطر بالشركة.

وقد يطلب جملس اإلدارة من جلنة املراجعة أن تقوم بتقديم تقرير مفصل عن نشاط املراجعة الداخلي إىل
جملس اإلدارة مرة يف العام على األقل .وقد تكون مناقشة هذا التقرير إحدى النقاط يف األجندة السنوية الثابتة
للمجلس.
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مراجعة املراجعة اخلارجي
يقوم جملس اإلدارة مبناقشة التقرير السنوي املقدم من قبل جلنة املراجعة والتأكد من استقاللية املدققني
اخلارجيني وموضوعيتهم وفعاليتهم .يقوم جملس اإلدارة بتقديم توصياته للهيئة العامة خبصوص تعيني أو عزل
املدقق اخلارجي للشركة ،وتقوم جلنة املراجعة باملساعدة يف تقييم أهلية وجدارة املدقق اخلارجي والتوصية
بتحديد مقابلة مع اجلهة اليت مت ترشيحها .كما يقوم جملس اإلدارة بالتأكد من أن جلنة املراجعة تقوم بعملية
التقييم ،قياس الكفاءة ،التنافس ،الفعالية واالستقاللية بطريقة علمية وحيادية.
وعلى جملس اإلدارة التأكد من قيام جلنة املراجعة مبا يلي:


تقييم مؤهالت وكفاءة وفاعلية واستقاللية املدققني على حنو سنوي.



املراجعة واملوافقة على كتاب االرتباط (التعيني) وجمال عمل املراجعة.



االقتناع بأن الرسوم مالئمة وأنه ميكن تنفيذ أعمال مراجعة فعالة مقابل هذه الرسوم.



السعي ملعرفة ما إذا كانت هنالك أية عالقات (مبا يف ذلك خدمات ال تتعلق بأعمال املراجعة) ميكن
أن تؤثر على حكم أو استقاللية املدققني.



مراقبة التزام مؤسسة املدقق اخلارجي باملبادئ األخالقية واالستقاللية االحرتافية السارية.



تقديم توصية جمللس اإلدارة حول سياسة الشركة فيما يتعلق بتقديم خدمات ال تتعلق باملراجعة
بواسطة املدقق بهدف ضمان عدم تأثري ذلك على استقاللية أو موضوعية املدققني.



ضمان تطبيق خطط مالئمة وتواريخ حمددة يف بداية كل دورة مراجعة سنوية إلكمال أعمال
املراجعة.



ضمان وجود خطة لدى املدققني اخلارجيني لتخصيص ساعات كافية للعمل امليداني وتعيني أفراد
مؤهلني لتنفيذ العمل امليداني.



مراجعة ما يلي مع املدققني اخلارجيني:
 oنتائج عمل املدققني مبا يف ذلك مناقشة املالحظات الرئيسة اليت تظهر أثناء عملية املراجعة
سواء مت حلها أو مل يتم حلها.
 oأهم األحكام املتعلقة باحملاسبة واملراجعة.
 oمستوى األخطاء اليت يتم مالحظتها أثناء عملية املراجعة.
 oمالئمة السياسات احملاسبية.
 oمالئمة املخصصات احملاسبية.



مراجعة كتب التمثيل اخلاصة باملراجعة ،كتاب املالحظات ،وردود اإلدارة عليها قبل توقيع اإلدارة.



عمل تقييم عام لعملية املراجعة عند اكتمال دورة املراجعة السنوية.

حيق جمللس اإلدارة املطالبة بأال يستمر نفس املدقق اخلارجي للشركة يف العمل ألكثر من ثالث سنوات .يتم
تعيني املدققني اخلارجيني خالل اجتماع اجلمعية العامة السنوي حلملة األسهم ،وقد يقوم أعضاء جملس
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اإلدارة بالتوصية بأكثر من اسم مع تقديم تقرير ملخص عن املعايري اليت تنطبق على عملية االختيار لكي يقوم
محلة األسهم بدراسة هذه األمساء خالل اجتماعهم.

سرية املعلومات
على رئيس جملس اإلدارة أن يطالب األعضاء وكبار املسؤولني بالشركة بالتوقيع على "قواعد السلوك املهين"
والذي يتضمن عدم تسريب املعلومات احلساسة والسرية إىل اجلهات املهتمة واملنافسني أو إىل وسائل اإلعالم
والرأي العام ،وأنه يتم نشر املعلومات املصرح بها فقط إىل وسائل اإلعالم .وقد يطالب رئيس جملس اإلدارة
أعضاء اجمللس بقراءة القوانني واللوائح اليت وضعتها اهليئات الرقابية وأنهم ال يعرتضون على إتباع قواعدها
ولوائحها.
كما جيب على أعضاء اجمللس ضمان عدم تسريب املعلومات احلساسة اليت هلا تأثري على أسعار أسهم الشركة
إىل أشخاص لديهم عالقات باجلهات العاملة يف سوق األسهم.
ولرئيس جملس اإلدارة مطالبة العضو املسؤول عن تسريب املعلومات باالستقالة يف حال وجده أعضاء اجمللس
اآلخرون مسؤوالً عن تسريب معلومات حساسة إىل األطراف املهتمة حبيث يؤثر ذلك سلبياً أو بدرجة أكثر مما
ينبغي على قيم أسهم الشركة يف السوق.
ميكن لرئيس جملس اإلدارة مطالبة األعضاء باالمتناع عن مناقشة أمور العمل السرية خارج اجتماعات الشركة.

التقرير واإلفصاح عن املعلومات للهيئة العامة
على الشركة االلتزام باإلفصاح عما يلي:
 العالقة ما بني رئيس جملس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ،إن وجدت،
 اهليكل التنظيمي للشركة مبا يف ذلك هيكلية جملس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية ،مع بيان مؤهالت
وخربات كل منهم،
 سياسة املكافآت يف الشركة لكل من أعضاء جملس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية،
 املخاطر الرئيسية يف الشركة وسياسة إدارة املخاطر.
سيقوم جملس اإلدارة بتوجيه اإلدارة التنفيذية للشركة إلتباع مبدأ الشفافية يف اإلفصاح عن املعلومات إىل
املساهمني واجلمعية العامة.
وعلى رئيس جملس اإلدارة التفاعل مع الرئيس التنفيذي للشركة للتأكد من أن املوقع اإللكرتوني للشركة يتم
حتديثه بأحدث املعلومات املتعلقة بشؤون الشركة.
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ومن ثم فإن النظام األساسي حلوكمة الشركة قد يتطلب بأن تفصح الشركة عن املعلومات املتعلقة بنظام
احلوكمة وذلك على موقع اإلنرتنت وكذلك عن النظم األساسية األخرى ذات الصلة باللجان بهدف تعزيز ثقة
الرأي العام واملؤسسات املالية يف أسلوب إدارة هذه الشركة اليت يتم تداول أسهمها بني العامة.
سيقوم جملس اإلدارة مبناقشة املعلومات املفصح عنها من قبل الرئيس التنفيذي للشركة ،ويقدم اإلرشادات إىل
الرئيس التنفيذي للشركة يف ضوء األهداف اإلسرتاتيجية للشركة ومصلحة األطراف ذوي العالقة (أصحاب
املصاحل).
إن تقارير أعضاء اجمللس السنوية للبيانات املالية املدققة ستكون متاحة على موقع الشركة اإللكرتوني.
وقد يتضمن النظام األساسي حلوكمة الشركة العديد من املتطلبات اليت تهدف إىل حتسني الشفافية يف أسلوب
اإلشراف واإلدارة يف الشركة .وإىل جانب اإلفصاح القانوني عن املعلومات مثل اإلفصاح عن البيانات املالية
السنوية والربع سنوية ،قد يضيف النظام األساسي حلوكمة الشركة متطلبات اإلفصاح التالية:
إن النظام األساسي لإلفصاح عن املعلومات يف نظام احلوكمة على موقع الشركة اإللكرتوني ميكن أن يشمل
على معلومات دينامكيه باإلضافة إىل نظام احلوكمة.


عدد أعضاء واجتماعات اجمللس واجلمعية العامة.



أدوار رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي.



انضمام أعضاء جدد جمللس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة ومقدمة موجزة عنهم.



استقاالت بعض أعضاء جملس اإلدارة وكبار موظفي الشركة.



تقرير مراجعة سنوي على تقارير تقييم األداء ،إدارة املخاطر ،الرقابة الداخلية وعمليات املراجعة
الداخلي.

حقوق املساهمني
احلقوق العامة للمساهمني
حيق للمساهمني احلصول على املعلومات املالية واإلسرتاتيجية للشركة يف حال كانت املعلومات اليت مت
تزويدهم بها ال تضر مبصاحل الشركة.


حق احلصول على توزيعات أرباح.



حق احلصول على أصول الشركة يف حال تصفيتها.



حق حضور االجتماعات.



حق املشاركة والتصويت يف االجتماعات.



حق بيع األسهم أو التعامل بها.
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حق مراقبة أعمال جملس اإلدارة.



حق رفع قضايا ضد أعضاء جملس اإلدارة.



حق طلب احلصول على معلومات عن الشركة يف حال مل تكن تتعارض مع مصاحل الشركة وتعليمات
هيئة السوق املالية مؤسسة النقد العربي السعودي.

إن سلوك املساهمني حمكوم باملعلومات اليت يتم تزويدهم بها ,لذا فإن املعلومات اليت يتم تزويدها
للمساهمني من قبل الشركة جيب أن تكون شاملة ,دقيقة ,حمدثة وتصل إليهم يف الوقت املناسب.
و ستعمل الشركة على استخدام أكثر وسائل االتصال فعالية من أجل التواصل مع املساهمني واحلفاظ على
العدالة يف نشر املعلومات.

حقوق املساهمني يف التصويت


حيق للمساهمني التصويت يف اجتماع اجلمعية العامة ,أو يف أي من االجتماعات غري العادية
(الطارئة) اليت يتم تعيينها من قبل جملس اإلدارة ،حيث أن رئيس جملس اإلدارة سيقوم بالتأكد من
توفر اجلو املناسب للسماح للمساهمني باإلدالء بأصواتهم بسهولة ودون أية عقبات.



يقوم املساهمني بانتخاب أعضاء جملس اإلدارة بناء على نظام التصويت السري.



إن مستندات التفويض املقدمة من قبل املساهمني لشخص آخر من أجل التصويت بدالً عنه جيب أن
تكون مكتوبة.



إن التفويضات لن يتم إصدارها لصاحل املوظفني ومدراء الشركة.



سوف تقوم الشركة باإلطالع على املستثمرين ذوي الصفة االعتبارية ملعرفة سياستهم يف التصويت
وكيفية تعاملهم مع أي تضارب مصاحل.

اجلمعية العامة للمساهمني
 جيب عقد اجتماع اجلمعية العامة خالل الستة أشهر األوىل من السنة اخلتامية.
 إن السياسات واإلجراءات املتعلقة بعقد اجتماع اجلمعية العامة جيب أن يتم حتضريها حبيث تتضمن
إمكانية انعقاد اجتماع اجلمعية يف حال طلب ذلك من قبل املدقق اخلارجي املستقل أو  %2من
املساهمني.
 يتم اإلعالن عن تاريخ ومكان انعقاد اجتماع اجلمعية العامة وجدول أعماهلا قبل مدة ال تقل عن 12
يوما من موعد االجتماع مبوجب إعالن كتابي يرسل بالربيد العادي أو التسليم باليد مقابل التوقيع
باالستالم قبل تاريخ انعقاد االجتماع .كما أن الدعوة الجتماع اجلمعية العامة سوف يتم نشرها
واإلعالن عنها يف صحيفتني حمليتني معروفتني على األقل.
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 إن سياسات وإجراءات الشركة املتعلقة باجتماعات اجلمعية العامة جيب أن تسمح حلملة األسهم
باملشاركة بشكل فعال ومنتظم يف اجتماع اجلمعية العامة.
 ستقوم الشركة بوضع الرتتيبات الالزمة لتسهيل مشاركة اكرب عدد ممكن من املساهمني يف اجلمعية
العامة من حيث اختيار املكان والتوقيت مبا يناسب محلة األسهم للسماح هلم باملشاركة يف
االجتماع بسهولة.
 إن سياسات وإجراءات الشركة املتعلقة باجتماع اجلمعية العامة جيب أن تشمل مناقشة النقاط اليت
يرغب املساهمني يف إدراجها ضمن جدول أعمال االجتماع .مثل هذه السياسات واإلجراءات
جيب أن تسمح لنسبة  ٪ 2من محلة األسهم بإضافة نقاط مناقشة على جدول أعمال االجتماع .
 إن سياسات وإجراءات الشركة املتعلقة باجلمعية العامة جيب أن تسمح حلملة األسهم مبناقشة النقاط
الواردة يف جدول أعمال اجلمعية حبرية مع أعضاء جملس اإلدارة واملدققني اخلارجيني واحلصول
على تفسري كامل الستفساراتهم ومالحظاتهم .خالل هذه املناقشات ميكن أن يقوم األعضاء باإلفصاح
عن أكرب قدر ممكن من املعلومات اليت من شأنها أن ال تضر مبصاحل الشركة.
 جيب تزويد محلة األسهم باملعلومات الكافية اليت تدعم نقاط جدول األعمال واليت البد من
توفريها ملساعدتهم يف اختاذ القرارات املناسبة.
 إن عملية تزويد جدول أعمال االجتماع حلملة األسهم جيب أن يتم إيصاهلا بشكل مناسب .كما
جيب إعالم مراقب الشركات ومؤسسة النقد العربي السعودي جبدول األعمال قبل  12يوم ًا من انعقاد
ال إذا مل حيضر مراقب الشركات أو مندوبه.
االجتماع ويعترب أي اجتماع تعقده اجلمعية العامة باط ً
 سيقوم املساهمون يف اجتماع اجلمعية العامة باعتماد واملوافقة على:


مدققني احلسابات اخلارجيني.



البيانات املالية السنوية املدققة.

 توزيعات األرباح.


عقود األعضاء مع الشركة.



عقود األعضاء مع املنافسني.



سياسات املراجعة ،نظام احلوكمة.

 القرارات اليت يتم اختاذها يف أي اجتماع تعترب ملزمة جمللس اإلدارة وجلميع املساهمني الذين
حضروا االجتماع والذين مل حيضروه ،على أن تكون تلك القرارات قد اختذت وفقاً ألحكام قانون
الشركات واألنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضاه وجيب نشرها خالل عشرة أيام يف السوق املالية
اليت يتم تداول أسهم الشركة فيها وإعالم مؤسسة النقد العربي السعودي بذلك.

حقوق املساهمني يف توزيعات األرباح
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إن سياسة توزيعات األرباح



املوضوعة من قبل جملس اإلدارة جيب أن تقدم بشكل يعطي أفضل فائدة للمساهمني وللشركة,
وجيب إعالم املساهمني بهذه السياسات بشكل صحيح يف اجتماع اجلمعية العامة.
جيب على اجلمعية العامة



أن تعتمد قيمة وتاريخ توزيعات األرباح املفصح عنها ,حيث أن حقوق توزيعات األرباح ( نقد أو أسهم)
هي من حق املساهمني املسجلني.
إن



توزيعات

األرباح

النقدية جيب أن توزع على محلة األسهم فوراً بعد موافقة اجلمعية العامة على ذلك ,وإن وجود أي
معوقات يف التدفق النقدي واليت قد تؤدي إىل تأخر توزيع األرباح جيب أن حتل بأسرع وقت
ممكن.

جلان جملس اإلدارة
جلنة املراجعة
على جملس إدارة الشركة تشكيل جلنة مراجعة وفقاً ملا يلي:
أ) تشكيل جلنة املراجعة حبيث تتكون من رئيس وعضوين ،على أن يكون لديهم خربة يف جمال
املراجعة أو احملاسبة أو املالية ووفقاً للتشريعات ذات العالقة النافذة املفعول ،ينتخبهم جملس إدارة
الشركة من بني أعضائه املستقلني من غري أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أعضاء اجمللس التنفيذيني على
أن يكون أغلبهم من خارج اجمللس وال جيوز أن يكون رئيس اجمللس عضوا يف جلنة املراجعة ،وعلى
أن جتتمع جلنة املراجعة  2مرات يف السنة املالية وكلما دعت احلاجة على أن يكون واحد من هذه
اإلجتماعات مع جملس اإلدارة.
ب) حتديد صالحيات اللجنة ومهامها بشكل واضح لتمكينها من القيام بأعماهلا بشكل واضح متضمنة ما يلي:
 .1التوصية جمللس اإلدارة برتشيح املراجع اخلارجي ليتم انتخابه من قبل اجلمعية العامة.
 .0الرقابة على مدى مشولية أنظمة املراجعة اخلارجي ألعمال الشركة.
 .2التحقق من وجود التنسيق بني أعمال املراجعني اخلارجيني يف حال وجود أكثر من مراجع.
 .2مراجعة املالحظات الواردة يف تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي وتقارير املراجع اخلارجي
ومتابعة اإلجراءات املتخذة بشأنها.
 .2دراسة خطة املراجعة الداخلية السنوية ومراجعة املالحظات الواردة يف تقارير املراجع
الداخلي ومتابعة اإلجراءات املتخذة بشأنها.
 .2التأكد من دقة اإلجراءات احملاسبية واملالية والرقابية وسالمتها ومدى التقيد بها.
 .1التحقق من مراجعة البيانات املالية من قبل املراجع الداخلي قبل عرضها على جملس إدارة
الشركة والتحقق بصفة خاصة من االلتزام مبتطلبات اجلهات الرقابية.
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 .1التأكد من تقيد الشركة بالقوانني واألنظمة والتعليمات والقرارات اليت ختضع هلا أعمال الشركة
وأنشطتها.
 .1االجتماع مع املراجعني اخلارجيني والداخليني و اخلرباء اإلكتواريون املعينون أو املعتمدون،
حسب مقتضى احلال ،مرة واحدة على األقل سنوياً ودون وجود ممثلني عن اإلدارة التنفيذية
للشركة.
.12

التوصية إىل جملس إدارة الشركة باملوافقة على تعيني ،استقالة ،أو إقالة وخمصصات املراجع

الداخلي.
.11

عرض حماضر اجتماعاتها والتقارير اليت تعدها على جملس إدارة الشركة.

.10

أي مهام أخرى يكلفها بها جملس إدارة الشركة.

ت) تصدر اجلمعية العامة للشركة بناء على إقرتاح من جملس اإلدارة الئحة عمل جلنة املراجعة على أن
تشمل هذه االلئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ،ومهامها ،وقواعد اختيار أعضائها ،وكيفية ترشيحهم،
ومدة عضويتهم ،ومكافآتهم ،وآلية تعيني أعضائها بشكل مؤقت يف حال شغور أحد مقاعد اللجنة.
ث) على جملس إدارة الشركة اإلفصاح يف التقرير السنوي عن أمساء جلنة املراجعة ونشاطاتها وعدد
اجتماعاتها اليت عقدت خالل السنة.
ج) ال جيوز ملن يعمل أو كان يعمل خالل السنتني املاضيتني يف اإلدارة التيفيذية أو املالية للشركة ،أو
لدى مراجع حسابات الشركة ،أن يكون عضواً يف جلنة املراجعة.

جلنة االستثمارات
أ) يتم تشكيل جلنة االستثمار حبيث تتكون من رئيس وعضوين ،على أن يكون لدى أحدهم على األقل
خربة يف النواحي املالية متكنه من مراجعة عمليات إعداد وتقييم املشاريع االستثمارية ،على أن جتتمع
جلنة االستثمار مرة كل ثالثة أشهر على األقل أو كلما دعت احلاجة.
ب) إن الغرض الرئيسي من جلنة االستثمار هو إنشاء ومراقبة إسرتاتيجية االستثمار وفقاً لتوجيهات جملس
اإلدارة .وتكون اللجنة مسؤولة عن ضمان التزام مجيع استثمارات الشركة مع اإلسرتاتيجية العامة للشركة
وأهدافها ،واهلدف الرئيسي للجنة هو العمل كممثل جمللس اإلدارة لضمان تقييم اإلدارة لالستثمارات
بدقة وضمان جدواها بناءً على األحباث اليت جتريها اإلدارة .وهلذا الغرض فإن اللجنة ستكون مسؤولة
عن توفري جمال اتصال مفتوح بني جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي واملدراء العموميني للشركة
ومقيمي االستثمار املستقلني واملستشارين الفنيني.
ت) حتديد صالحيات اللجنة ومهامها بشكل واضح لتمكينها من القيام بأعماهلا بشكل واضح متضمنة ما يلي:
 .1تقوم هذه اللجنة بتقديم التوصيات بشأن سياسات وطرق االستثمار املتبعة من قبل اإلدارة مبا
يتناسب مع األهداف اإلسرتاتيجية للشركة.
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 .0عمل مراجعة مستقلة لعروض االستثمار الرئيسية اليت يقوم بإعدادها الرئيس التنفيذي وإعطاء
التوصيات املناسبة بها.
 .2توفري قناة اتصال مباشرة بني جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي وجمموعات تقييم االستثمارات
واملستشارين واملدراء العموميني لشركات التقييم املستقلة واملستشارين حسبما هو مالئم.
 .2مراجعة تقييم االستثمار أو عدم االستثمار املقدمة من الرئيس التنفيذي متضمنة كافة املستندات
الداعمة ،وتتضمن هذه املراجعة ما يلي:
 مراجعة التوقعات املالية وتقييم موثوقية املعلومات املقدمة لدعم هذه التوقعات املالية.
 تقييم كفاءة العمليات واألدوات املالية املطبقة يف إعداد هذه التوقعات.
 حضور االجتماعات مع الرئيس التنفيذي وجمموعات التقييم واملستشارين.
 مناقشة األفكار بني األعضاء حول مقرتح استثماري معني وفقاً إلسرتاتيجية الشركة.
 .2مناقشة وتقييم خماطر السوق سواء املخاطر املالية وغري املالية املرتبطة باالستثمارات من خالل
مناقشة املخاطر املشار إليها يف عرض االستثمار وغريها من املخاطر اليت يربزها أعضاء اللجنة.
حيث تشمل خماطر السوق حبد أدنى مايلي:
 خطر تقلبات أسعار الفائدة. خطر تقليبات أسعار األسهم والسندات يف األسواق املالية. خطر الرتكز مع قناة ،فرصة استثمارية واحدة. خطر السيولة " -إدارة املوجودات واملطالبات". خطر تقلبات العمالت. خطر أثر اإلستثمارات على هامش املالءة املالية. .2مناقشة األمور التالية ذات الصلة بالرئيس التنفيذي:
 أية حاالت حتصل فيها اإلدارة على "رأي ثانٍ" خبصوص مقرتحات االستثمار.
 رؤى الرئيس التنفيذي خبصوص املقرتح االستثماري.
 .1مناقشة كفاءة جمموعة تقييم االستثمارات واملستشارين وجودة املستندات اليت يقدمونها لدعم
املقرتح االستثماري.
 .1احلصول على آراء ثانية مستقلة من جمموعات أخرى مثل مستشارين ماليني أو حمامني أو
مراجعني أو خرباء آخرون يف قطاع التأمني.
 .1دراسة تأثري الضريبة وأي أمور أخرى ذات صلة بوزارة التجارة أو هيئة األوراق املالية أو أي جهة
حكومية أخرى.
 .12وضع إجراءات للسرية وقضايا ضبط اجلودة األخرى واليت ميكن أن تؤدي إىل حتسني الثقة يف
عمليات تقييم االستثمارات.
 .11وضع اسرتاتيجيات استثمار وخماطر وحدود االستثمار تبعاً للمجال أو القطاع ووفقاً لتوجيهات
جملس اإلدارة واإلسرتاتيجية العامة للشركة.
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 .10تصدر اللجنة قراراً بالتوصية باالستثمار للحصول على اعتماد جملس اإلدارة .يرسل الرئيس
التنفيذي القرار إىل كافة أعضاء جملس اإلدارة.
 .12يعتمد جملس اإلدارة تلقائياً قرار االستثمار الذي تصدره اللجنة ما مل يبدي أي من أعضاء
اجمللس حتفظات حول املقرتح االستثماري ويدعون الجتماع جمللس اإلدارة لرفض توصية
اللجنة.

جلنة الرتشيحات واملكافآت
يتم تشكيل جلنة الرتشيحات واملكافآت حبيث تتكون مـن رئـيس وثالثـة أعضـاء ،وتشـمل مهـام جلنـة الرتشـيحات
واملكافآت ما يلي-:
.1

التوصية جمللس اإلدارة بالرت شيح لعضـوية اجمللـس وفقـاً للسياسـات واملعـايري املعتمـدة مـع مراعـاة عـدم
ترشيح أي شخص سبق إدانته جبرمية خملة بالشرف واألمانة.

.2

املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبـة مـن املهـارات املناسـبة لعضـوية جملـس اإلدارة وإعـداد ووصـف
للقــدرات واملــؤهالت املطلوبــة لعضــوية جملــس اإلدارة ،مبــا يف ذلــك حتديــد الوقــت الــذي يلــزم أن
خيصصه العضو ألعمال جملس اإلدارة.

.3

مراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤها.

.4

حتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة ،واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة.

.5

التأكد بشكل سـنوي مـن اسـتقال لية األعضـاء املسـتقلني وعـدم وجـود أي تعـارض مصـاحل إذا كـان العضـو
يشغل عضوية جملس إدارة شركة أخرى.

.6

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبـار التنفيـذيني ،مـع مراعـاة اسـتخدام
معايري ترتبط باألداء.

اللجنة التنفيذية
 .1يشكل جملس اإلدارة جلنة تنفيذية ال يقل عدد أعضائها عن ( )3ثالثة أعضاء و ال يزيد عن ( )5مخسة
أعضاء ،و خيتار أعضاء اللجنة التنفيذية من بينهم رئيس اللجنة الذي يرأس اجتماعها  ،و يف حالة غيابه
ختتار اللجنة رئيسا مؤقتا هلا من بني أعضائها احلاضرين و لعضو اللجنة التنفيذية أن ينيب عنه عضوا آخرا
له احلق بالتصويت و لثالث اجتماعات فقط و تكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي مدة العضوية يف
اجمللس و ميأل اجمللس املركز الذي خيلو يف اللجنة التنفيذية.
 .2مع مراعاة أي تعليمات تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي أو يضعها جملس إدارة الشركة  ،تباشر
اللجنة التنفيذية كل السلطات اليت تقررها املؤسسة أو اجمللس  ،و تعاون اللجنة التنفيذية عضو جملس
اإلدارة املنتدب أو الرئيس التنفيذي يف حدود السلطات املقررة هلا.
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 .3ال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا إال إذا حضره اثنان على األقل بطريق األصالة أو اإلنابة بشرط
أن ال يقل عدد احلاضري ن بأنفسهم عن اثنني  ،و تصدر قرارات اللجنة التنفيذية باإلمجاع و يف حالة
اخلالف تصدر بأغلبية أصوات ثالث أرباع األعضاء احلاضرين املمثلني .و تعقد اللجنة اجتماعاتها من
وقت آلخر كلما رأى رئيسها ضرورة عقدها على أن تعقد ستة اجتماعات على األقل سنويا  ،و يعقد
االجتم اع يف أي وقت إذا طلب ذلك اثنان من األعضاء على األقل  .و يصدر القرار باملوافقة عليه إذا
وافق عليه كتابة اثنان من أعضاء اللجنة.

جلنة إدارة املخاطر
يشكّل جملس اإلدارة جلنة إلدارة املخاطر ويعيّن أعضاءها وفق القواعد الصادرة عن اجلمعية العامة على أن
تتكون اللجنة من  3أعضاء برئاسة عضو غري تنفيذي ،يتمتع اعضاؤها مبستوى مالئم من املعرفة يف إدارة
املخاطر واألمور املالية.
تشمل واجبات جلنة إدارة املخاطر على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:
 حتديد املخاطر اليت قد تتعرض هلا الشركة واحملافظة على مستوى مقبول من املخاطرة للشركة اإلشراف على نظام إدارة املخاطر بالشركة وتقييم فعاليته وضع اسرتاتيجية شاملة إلدارة املخاطر ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وحتديثها بناءً على املتغرياتالداخلية واخلارجية للشركة.
 مراجعة سياسات إدارة املخاطر. إعادة تقييم قدرة الشركة على حتمل املخاطر وتعرضها هلا بشكل دوري من خالل إجراء اختباراتالتحمل على سبيل املثال.
 رفع تقارير مفصلّة إىل جملس اإلدارة حول التعرضّ للمخاطر واخلطوات املقرتحة إلدارة هذهاملخاطر .
 تقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر.ترفع جلنة إدارة املخاطر تقاريرها إىل جملس اإلدارة
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تعارض املصاحل:
تعارض املصاحل يف جملس اإلدارة:
أ) حيظر على رئيس وأعضاء جملس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي أو من يقوم مقامه أو أي مدير يف
الشركة أو أي موظف رئيس فيها ما يلي-:
 -1اإلشرتاك يف إدارة شركة تأمني أخرى منافسة أو مشابهة هلا.
 -2منافسة أعمال الشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة.
 -3ممارسة أعمال وكيل أو وسيط التأمني.
ب) ال جيوز لعضو جملس اإلدارة أو اإلدارة العليا (باستثناء مديري املبيعات) احلصول على عموالت أو
مكافآت لقاء األعمال اليت يساهمون يف إبرامها لصاحل الشركة .كما ال جيوز ربط أي جزء من مكافآت
وتعويضات عضو جملس اإلدارة أو اإلدارة العليا (باستثناء مديري املبيعات) حبجم أعمال الشركة
(أقساط التأمني) بشكل مباشر.
ت) يلتزم موظفو املبيعات الذين تنص عقود العمل املربمة معهم على تقاضي عمولة عن عقود التأمني اليت
يقومون باجتذابها للشركة أن ال يكون هناك أي تعارض بني مصلحة الشركة ومصلحة هؤالء املوظفني.
ث) ال جيوز أن يكون لعضو اجمللس أية مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب
الشركة إال برتخيص من اجلمعية العامة العادية جيدد كل سنة ،ويستثنى من ذلك األعمال اليت تتم
بطريق ا ملنافسة العامة إذا كان عضو اجمللس صاحب العرض األفضل وعلى عضو اجمللس أن يبلغ
اجمللس مبا له من مصلحة شخصية يف األعمال والعقود اليت تتم ،ويثبت هذا التبليغ يف حمضر
إجتماع اجمللس ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من احملاسب القانوني ،وال جيوز للعضو ذي
املصلحة حضور جلسات اجمللس اليت تتم فيها املداوالت املتعلقة بذات املوضوع أو التصويت الذي
يصدر بشأنه ،كما يتعني على العضو إبالغ اجمللس باألعمال املنافسة وعن االجتار يف أحد فروع نشاط
الشركة وإثباته يف حمضر إجتماع اجمللس وبالتالي عدم حضور العضو صاحب املصلحة اجللسات اليت
يتم فيها التصويت على القرار الذي يصدر بهذا الشأن ،ويقوم رئيس اجمللس بإبالغ اجلمعية العادية عند
إنعقادها باألعمال املنافسة اليت يزاوهلا هو أو أيٍ من أعضاء اجمللس وعن إجتاره يف أحد فروع نشاط
الشركة واحلصول على موافقة اجلمعية العادية على قيام العضو بهذه األعمال وجتدد هذه املوافقة
سنوياً.
ج) حيظر على أعضاء اجمللس التداول يف أسهم الشركة عندما يصل إىل علمهم معلومات عن أي أحداث
أو قرارات مهمة من شأنها التأثري على أسعار أسهم الشركة ويف مجيع األحوال ال جيوز ألعضاء جملس
إدارة الشركة أو كبار التنفيذيني أو أي شخص ذي عالقة بأيٍ منهم التعامل يف أي أوراق مالية للشركة
خالل فرتات احلظر اليت تعلنها هيئة السوق املالية.
د) جيب على عضو جملس اإلدارة أن يقوم بإشعار الشركة وهيئة السوق املالية يف نهاية يوم التداول
الذي تتحقق فيه أي من احلاالت اآلتية-:
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 -1عندما يصبح الشخص مالك ًا أو له مصلحة يف ما نسبتة ( )%5أو أكثر من أي فئة من فئات األسهم ذات
األحقية يف التصويت ،أو أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم.
 -2عند حدوث زيادة أو نقص يف ملكية أو مصلحة الشخص املشار إليه يف الفقرة ( )1اآلنف ذكرها
بنسبة ( )%1أو أكثر من أسهم أو أدوات دين الشركة.
عند حساب العدد اإل مجالي لألسهم اليت يكون ألي شخص مصلحة فيها ،يُعد الشخص الذي له
مصلحة يف أي أسهم ميلكها أو يسيطر عليها أي من األشخاص اآلتي بيانهم:
-

زوج ذلك الشخص أو أوالده القصر.

-

شركة يسيطر عليها ذلك الشخص (عندما ميلك نسبة  %30من حق التصويت أو أكثر ،أو عندما
تكون الشركة أو أعضاء جملس إدارتها يتصرفون بالعادة بناءً على توجيهات ذلك الشخص).

-

أي أشخاص آخرين إتفق ذلك الشخص معهم للحصول على مصلحة يف أسهم الشركة ويكون
اإلشعار املشار إليه وفقاً للنموذج املعد من قبل اجلمعية.
مع عدم اإلخالل مبا تقدم من أحكام ،ال جيوز للشخص الذي يصبح مالكاً أو له مصلحة يف ما
نسبته ( )% 10أو أكثر من أي فئة من فئات األسهم ذات األحقية يف التصويت ،أو أدوات الدين
القابلة للتحويل إىل أسهم ،التصرف يف أي منها إال بعد موافقة هيئة السوق املالية على ذلك.

هـ) حيظر على عضو جملس اإلدارة قبول أية توكيالت عن املساهمني حلضور إجتماعات اجلمعيات
العمومية للمساهمني.
و) ال جيوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع ألعضاء جملس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده
واحداً منهم مع الغري.
ز) يُحاط اجمللس علم ًا بكل التعليمات والقرارات اليت تصدر عن اجلهات املختصة.
ح) ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة أن يذيعوا إىل الغري ما وقفوا عليه من أسرار الشركة وإال وجب عزهلم
ومساءلتهم عن التعويض ،كما ال جيوز للعضو تداول أية وثائق تتعلق بإجتماعات اجمللس وجلانه وإذا
إقتضت الظروف احلاجة إىل إطالعه على أي وثائق من وثائق الشركة فله أن يطلب خطياً اإلطالع
عليها ويكون ذلك يف مقر الشركة فقط.
ط) تعترب مجيع الوثائق اليت يتم تزويد األعضاء بها كجداول أعمال إجتماعات اجمللس وجلانه
واخلطابات واملذكرات والتقارير الدورية والدراسات ملكاً للشركة.

نظام تعارض املصاحل ملنسوبي الشركة:
تؤمن الشركة إمياناً تاماً بأن إدارتها إلعماهلا واختاذ قراراتها جيب أن يكون على أسس اقتصادية حبتة وأن عملية
التوظيف وتولي املناصب يف الشركة مبنية على أساس الكفاءات ،ومن أجل ذلك تعمل الشركة على تفادي
وجود أي تعارض للمصاحل من أي نوع ميكن أن يؤثر على األسس االقتصادية يف إدارة األعمال أو اختاذ
القرارات كما يقتضي نظام تعارض املصاحل بالشركة بأن يتجنب العاملون وأفراد عائلتهم أي أوضاع تتعارض فيها
مصاحلهم الشخصية ،فيما يتعلق بتعاملهم مع العمالء واملوردين وأي أفراد أو شركات أو مؤسسات أخرى ،تتعامل
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أو تسعى مع الشركة أو منافسيها يف العمل ،وعلى مجيع العاملني بالشركة إبالغ رؤسائهم كتابياً عن أي مناصب
يشغلونها خارج الشركة ،أو أي مصلحة تربطهم هم أو أفراد عائالتهم مع شركات أو مؤسسات جتارية أو أي جهة
تتعامل مع الشركة أو تسعى للتعامل معها ،وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية لبعض حاالت تعارض املصاحل:
 -1إستعمال أو إستغالل املوظف لسلطته الوظيفية أو نفوذه يف الشركة ملصلحته الشخصية أو ملصلحة
الغري.
 -2إفشاء األسرار أو إعطاء املعلومات اليت تعترب ملكاً خاصاً للشركة ،واليت يطلع عليها حبكم وظيفته ،ولو
بعد تركه اخلدمة سواءً بقصد حتقيق مكاسب مادية مباشرة أو غري مباشرة له أو ألي من أفراد عائلته ،أو
بدون حتقيق مكاسب مادية.
 -3القيام بأعمال الوالية أو الوصاية أو الوكالة بأجر أو بدون أجر متى كان املشمول بالوصاية أو الوالية أو
الوكالة له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة مع أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الشركة.
 -4شراء أي مواد أو معدات أو ممتلكات إستناداً إىل معلومات من داخل الشركة بغرض بيعها أو تأجريها
للشركة بقصد الربح.
 -5القيام بأي قول أو فعل يؤدي إىل إحداث أثر على الشركة يف السوق.
 -6قبول هدايا أو خدمات من أي جهة تتعامل أو تسعى إىل التعامل مع الشركة ،ويف هذا اخلصوص فإنه
يتعني على املوظف إبالغ رئيسه املباشر عن مجيع اهلدايا اليت يتلقاها شخصياً أو أحد أفراد عائلته
لدى الشركة مع شخص له عالقة بتلك اجلهة ،ومن األمثلة على ذلك-:
-

إصالح أو إنشاء ممتلكات للموظف أو أحد أفراد عائلته على نفقة أي جهة تتعامل مع الشركة أو
تسعى للتعامل معها.

-

تسلم املوظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة ملبالغ أو أشياء ذات قيمة بسبب تعامل تلك
اجلهة مع الشركة أو سعيها للتعامل معها.

-

إستعمال املوظف أو أحد أفراد عائلته لقروض بدون فائدة أو بفائدة خمفضة.

-

اخلدمات الشخصية اليت تقدمها أي جهة تتعامل مع الشركة للموظف أو أحد أفراد عائلته مثل
توفري اخلدم وما إىل ذلك.

-

قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الشركة بدفع قيمة فواتري مطلوبة من املوظف أو
أحد أفراد عائلته.

تنظيم العالقة مع أصحاب املصاحل واإلبالغ عن التجاوزات واملخالفات:
تسعى الشركة إىل حل كافة اخلالفات واملشاكل اليت قد تنسأ مع األطراف ذات التعامل معها بالطرق الرضائية
الودية مبا ال يتعارض مع أنظمتها ولوائحها ومصلحتها قدر ما أمكن يف حني يتم تعويض أصحاب املصاحل معها
فيما إذا آلت تلك اخلالفات إىل املسار القضائي وفقاً ملا يصدر من اجلهات واللجان القضائية من قرارات
وأحكام وذلك بعد إستنفاذ اإلجراءات النظامية والشرعية خبصوصها ،أما فيما يتعلق جبانب املعاجلة الودية فإنه
يتم وفقاً ملا يلي-:
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أوالً :العاملون:
توجه شكاوى منسوبي الشركة إىل-:
-1

الرئيس املباشر.

-2

قسم املوارد البشرية.

-3

صاحب الصالحية مباشرة أو عن طريق صندوق الشكاوى واملقرتحات.

تصنف شكاوى العاملني لآلتي-:
 -1يتم النظر يف شكاوى العاملني اخلاصة بشؤون العاملني يف املسائل اخلاصة بشروط اخلدمة من قبل
مدير املوارد البشرية بعد أخذ مشورة املراقب النظامي واملراجعة الداخلية ويتم رفع احلل املقرتح
لصاحب الصالحية العتماده.
 -2النظر يف املسائل اخلاصة بأداء وتنفيذ األعمال.
تنظر إدارة الشركة يف الشكاوى اخلاصة بأداء األعمال وتنفيذها ويتم الرد على العاملني خالل مدة
أقصاها أسبوعني من تاريخ تقديم الشكوى.
الشكاوى اخلاصة مبخالفات الئحة احلوكمة اخلاصة بالشركة يتم النظر فيها من قبل جلنة املراجعة.
ثانياً :املساهمون:
أ)

يتم تلقي شكاوى املساهمني عن طريق-:
-1

اخلطابات الربيدية أو اهلاتفية أو الربقية.

-2

رسائل من خالل الربيد اإللكرتوني للشركة.

-3

صندوق الشكاوى واملقرتحات بالشركة.

-4

شكاوى املساهمني الذين حيضرون للشركة.

-5

الشكاوى من خالل االستبيانات اليت تقدم للمساهمني..

ب)

طريقة معاجلة شكاوى املساهمني-:

-1

يتم تسجيل رقم الشكوى من قبل القسم املختص.

-2

يتم النظر يف الشكوى بإبداء الرأي من قبل كلٍ من:

 الرئيس التنفيذي للشؤون املالية. املراجع الداخلي. املستشار القانوني (املراقب النظامي). ثم يتم رفع ملخص بالشكوى /املخالفة إىل جملس اإلدارة وجلنة املراجعة ورد اإلدارات املعنية يف الشركةعليها ورأي املراقب النظامي للبت فيها.
-3

ويتم معاجلة الشكوى والرد من قبل صاحب الصالحية.

-4

يتم تسجيل املعاجلة يف سجل املعاجلات بالقسم املعين ومتابعتها من خالل إجتماعات املتابعة مع
مدير الشؤون املالية.
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-5

يتم تلخيص الشكوى ووضعها يف نظام اخلربات املكتسبة عن طريق برنامج مناذج الشركة ويتم نشر
نتائجها على مجيع العاملني واالستفادة منها وتاليف تكرارها مستقبالً.

ثالثاً :املوردون:
أ) يتم تلقي شكاوى املوردين عن طريق-:
 -1اخلطابات الربيدية أو اهلاتفية أو الربقية.
 -2رسائل من خالل الربيد اإللكرتوني للشركة.
 -3مندوب املوارد الذي حيضر شخصياً للشركة.
ب) النظر يف شكاوى املوردين-:
 -1يقوم القسم املعين بتسجيل شكاوى املوردين يف سجل شكاوى املوردين ويقوم بعرض الشكوى
ومقرتح حلها إىل الرئيس التنفيذي للشؤون املالية.
 -2ثم يتم رفع ملخص بالشكوى /املخالفة إىل جملس اإلدارة وجلنة املراجعة ورد اإلدارات املعنية
يف الشركة عليها ورأي املراقب النظامي للبت فيها.
 -3يف حالة الشكاوى اليت تتطلب حل مشكلة داخلية مع املورد من خالل خمالفات:
-

االستالم والتسليم.

-

خمالفات التأخري عن التوريد أو خمالفة بنود العقد.

-

أي خمالفات أخرى.
يقوم الرئيس التنفيذي للشؤون املالية بتطبيق إجراء سداد مستحقات الغري.

رابعاً:إطالع جلنة املراجعة وجملس اإلدارة على املخالفات والشكاوي
 -1يتم تلقي الشكاوي واملخالفات من خالل أمني سر جملس اإلدارة.
 -2يتم تسجيل الشكاوى مع تصنيفها وحتليلها من قبل أمني سر جملس اإلدارة الختاذ اإلجراء املناسب
وعرضها على رئيس جملس اإلدارة لتحويلها للجهة ذات االختصاص بالشركة.
 -3يقوم أمني سر جملس اإلدارة واجلهة املعنية بالشكوى بالنظر فيها خالل ثالثة أيام عمل مع تقديم
املقرتحات واحللول املناسبة يف ذلك.
 -4يتم إطالع صاحب الصالحية على نتائج معاجلة الشكوى.
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السياسات واإلجراءات املتعلقة بالشركة:
تلتزم الشركة بتن فيذ األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم اليت تصدرها اهليئات واجلهات احلكومية وفق
اآلتي-:
 -1رصد ومتابعة مجيع األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة من اجلهات املختصة وذات العالقة
بالشركة كمؤسسة النقد العربي السعودي ،هيئة السوق املالية ،وزارة التجارة والصناعة ،وزارة املالية
واالقتصاد الوطين ،وزارة الداخلية ،وزارة اخلارجية ووزارة العمل والعمال.
 -2إصدار التعاميم الداخلية عرب االنرتنت الداخلي للشركة جبميع اللوائح اخلاصة بالشركة وإجراءات
العمل والئحة تنظيم العمل ومجيع التعاميم والقرارات اإلدارية العامة ،وتقوم وفق متطلبات اجلودة
بإطالع العاملني على مجيع املعلومات اهلامة اليت ختص العمل وتقوم بإطالع العاملني اجلدد على
مجيع ما يهمهم معرفته من خالل االنرتنت الداخلي.
 -3اإلجابة من خالل موقع الشركة على االنرتنت على مجيع إستفسارات املساهمني وغري املساهمني
(األسئلة املتكرر ة) بشفافية تامة وإفصاح على مجيع األمور واملوضوعات اليت ختصهم مبا ال يعرض
مصلحة الشركة للضرر.
 -4نشر ثقافة اإلفصاح عن املعلومات واإلجنازات واإلجابة على األسئلة اليت يطرحها أصحاب املصاحل ،مبا
يف ذلك-:
-

تبليغ اجلمعية واجلمهور من دون تأخري بأي صفقة بني الشركة وطرف ذي عالقة أو أي
ترتيب يستثمر مبوجبه كل من الشركة وطرف ذي عالقة يف أي مشروع أو أصل أو يقدم
متويالً له.

-

اإلفصاح يف تقرير جملس اإلدارة عن وصف ألي صفقة بني الشركة وطرف ذي عالقة.

-

اإلفصاح يف تقرير جملس اإلدارة عن أي معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود يكون املصدر
طرفاً فيها ،وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي
أو للمدير املالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم ،وإذا مل توجد أعمال أو عقود من هذا
القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذك.

 -5تلتزم الشركة وفق العقود املوقعة مع أصحاب العالقة من الدائنني واملدينني جبميع الشروط التعاقدية
مبا يف ذلك سداد مستحقات الغري يف موعدها دون تأخري وكذلك سداد حقوق العاملني بالشركة.
 -6تقوم لشركة باملطالبة حبقوقها بصورة منتظمة من خالل مطالبات األقسام املختصة بذلك ووفق جدول
زمين حمدد مع مراعاة سياسات االئتمان املمنوحة واليت يتم االلتزام بها من قبل مجيع املسؤولني
يف الشركة والشركات التابعة املرتبطة بعقود مع الشركة.
 -7تلتزم الشركة بإعداد املوازنات التخطيطية السنوية ومقارنتها مع األداء الفعلي وتلتزم وتطبق
الصالحيات اخلاصة بالصرف وحتصيل اإليرادات وفق ما جاء باللوائح والقوانني الداخلية املنظمة
لذلك.
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 -8تقوم الشركة من خالل االجتماعات الدورية الداخلية واالجتماعات الدورية مع الشركات التابعة ومن
خالل اللقاءات الربعية والسنوية بالتأكيد على االلتزام باإلجراءات واللوائح والقوانني وسياسة اجلودة
بالشركة ومتابعة تنفيذها.
 -9تشرتط الشركة على عمالئها واملتعاقدين معها تقديم الشهادات النظامية يف مجيع العقود اليت تربمها
معهم وفق ما جاء بالتعاميم الصادرة بهذا الشأن.

اخلبري اإلكتواري
جيب على الشركة تعيني خبري إكتواري حيمل اخلربات واملؤهالت الالزمة إلجناز املهام املطلوبة منه على أن
يتم احلصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على التعيني كما جيب اإلنسجام مع التعليمات الصادرة
عن املؤسسة املتعلقة باألعمال اإلكتوارية ،كما تشمل مهام اإلكتواري املعني حبد أدنى مايلي:
 .1دراسة الوضع املالي للشركة.
 .2تقييم كفاية راس املال للشركة.
 .3تقييم قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها.
 .4تسعري منتجات التأمني الصحي وتأمني املركبات وإبداء توصيات حول كفاية األقساط لفئات التأمني
العام األخرى.
 .5حتديد املخصصات الفنية للشركة والتوصية بشأنها.
 .6التنسيق مع املسؤولني يف إدارة املخاطر يف الشركة لتقدير تأثري املخاطر اجلوهرية ولتحديد اآللية
املناسبة للتخفيف من أثرها.
 .7تقييم كفاية ترتيبات إعادة التأمني واملستويات املالئمة لإلحتفاظ باملخاطر والتوصية مبستوى اإلحتفاظ
األمثل.
 .8تقديم التوصيات جمللس اإلدارة بشأن سياسة الشركة اإلستثمارية.
 .9مراجعة أدلة اإلكتتاب اخلاصة بالشركة.
 .10توفري متطلبات املؤسسة اإلكتوارية اجلديدة.

تطبيق السياسة:
أ-

رئيس وأعضاء جملس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي أو من يقوم مقامه ومجيع منسوبي الشركة مكلفون
بتطبيق أحكام هذه السياسة.

ب-

املراقب النظامي واملراجع الداخلي مكلفون مبراقبة تطبيق أحكام هذه السياسة.
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