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 مبادئ عامة  .1

 ةالئحالغرض من ال  1.1

تعزيز األطر العامة للحوكمة واإلدارة الفاعلة، إضافة إلى مساعدة أعضاء مجلس إلى  نجمالحوكمة لشركة  الئحةتهدف 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية في اإلشراف على أنشطة الشركة بطريقة تساعدهم علـى تحقيق أهـداف شركة نجم 

متطلبات األنظمة واللوائح ومصـلحتها ومصالح مساهمـيها وكذلك مصالح جميع األطراف ذات العالقة، مع االلتزام ب

 :كما تهدف هذه الالئحة إلى تحقيق األهداف التالية الخارجية.

 لتوافق مع المعايير المتعارف عليها للوائح الحوكمة السليمة وضمن أفضل الممارسات العالمية والمحلية بالمؤسسات ا

 المملكة العربية السعودية.المالية وبسوق التأمين على وجه الخصوص ضمن اإلطار التشريعي المطبق في 

 تعزيز اآلليات التي تساعد في رسم أهداف الشركة واستراتيجياتها ومتابعة تنفيذها من خالل مؤشرات أداء واضحة. 

 تفعيل دور مجلس اإلدارة، وخاذ القرار واإلجراءات الرقابيةوضع اآلليات الفّعالة إلدارة شؤون شركة نجم وتفعيل آليات ات 

 .مستوى الصالحيات بينهم وبين االدارة التنفيذيةولجانه وتحديد 

 تحمل الجهاز اإلداري للمسؤولية تجاه المساهمين وجميع أصحاب المصالح والتعامل بعدالة تجاههم. 

 حماية مصالح وحقوق المساهمين. 

 تعزيز ثقافة المساءلة والمحاسبة في جميع مستويات شركة نجم. 

 .تعزيز آليات اإلفصاح والشفافية 
 

 :الئحةال اقــــــنط  1.2

سواء موظفيها او المتعاقدين جميع منسوبي الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة تطبق هذه السياسة على 

 .ومزودي الخدمات والشركات المملوكة من قبل شركة نجم وذوي العالقة أصحاب المصلحة ومعها 

 

 :الئحةمسؤولية تنفيذ وتحديث ال 1.3

على موقع الشركة  ايتم نشرهسكما  تعميمها على األطراف المعنيةاعتمادها وبدءًا من تاريخ  الالئحةيسري العمل بهذه 

ومراجعتها بشكل سنوي وتحديثها في حال الحاجة  الحوكمةلتزام مسؤولية إعداد سياسة تتولى إدارة اإلو اإللكتروني.

التغييرات  على أن يتم إعتماد ،وإجراءات العمل المتبعة فيها أحد بنود الالئحةلذلك أو عند وجود تغييرات قد تؤثر على 

  .الالئحةمسؤولية المراقبة واإلشراف على تطبيق هذه  مجلس اإلدارةدارة، ويقع على عاتق ن قبل مجلس اإلم
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 التعريفات واالختصارات .2

 التعريفات / االيضاحات االختصار / المصطلح

 منسوبي الشركة:

ولين التنفيذيين، والموظفين ؤواللجان المنبثقة منه، والمسدارة أعضاء مجلس اإل

ستشاريين، والموظفين الذين يعملون من خالل طرف )رسميين ومتعاقدين(، واإل

 ثالث.

 الئحة حوكمة الشركة. الالئحة

 البنك المركزي السعودي. البنك المركزي

 .شركة نجم لخدمات التأمين ة:ــــــــــركــــالش

 الشركاتنظام 
هـ 28/01/1437وتاريخ  3نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 وتعديالته.

 الحوكمة

قواعد ومعايير لقيادة الشركة وتوجيهها، تشتمل على إجراءات لتنظيم العالقة بين 

مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، وتسهيل 

وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها، بغرض حماية حقوق عملية اتخاذ القرار، 

المساهمين وأصحاب المصالح، وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في بيئة 

 األعمال.

 جمعية المساهمين
جمعية مساهمي شركة نجم التي ُتَشَكل بموجب أحكام نظام الشركات ونظام 

 الشركة األساس.

 المجـــلــــــــــس
س إدارة الشركة، وهو الجهة الموكل إليها إدارة الشركة بما يحقق مصالح مجل

 المساهمين وأصحاب المصالح بعدل.

 األعضاء
أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين يتم انتخابهم وتعيينهم بحسب األنظمة ذات 

  العالقة.

 رئيس مجلس إدارة الشركة. رئيس مجلس اإلدارة

اإلدارة العليا )إدارة 

 الشركة(

تشمل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم، والمدير المالي، 

ومديري اإلدارات الرئيسة، والمسؤولين عن وظائف إدارة المخاطر والمراجعة 

الداخلية وااللتزام في الشركة، ومن في حكمهم، وشاغلي أي مناصب أخرى 

 يحددها البنك المركزي

  ارة و االدارة العليا في الشركة.تشمل عضوية مجلس االد المناصب القيادية
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عضو مجلس االدارة 

 التنفيذي

عضو مجلس اإلدارة الذي يكون عضوا في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في 

 اإلدارة اليومية لها ويتقاضى راتبا شهريا مقابل ذلك.

عضو مجلس االدارة غير 

 التنفيذي

يقدم الرأي والمشورة الفنية وال يشارك بأي شكل من عضو مجلس اإلدارة الذي 

 األشكال في إدارة الشركة ومتابعة أعمالها اليومية وال يستلم راتبا شهريا أو سنويا

عضو مجلس اإلدارة 

 المستقل

عضو مجلس االدارة المستقل الذي يتمتع باستقاللية كاملة في قراراته. وهذا 

يعني استقاللية العضو بالكامل عن اإلدارة وعن الشركة بما يتوافق مع تعريف 

نود هذه الالئحة، وعلى المجلس أن بمبدأ االستقاللية وعوارضه المذكورة في 

والتأكد من عدم وجود عالقات يجري تقييمًا سنويًا لمدى تحقق استقالل العضو 

 أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه.

 االستقاللية
توافر القدرة للحكم على األمور بعد األخذ في االعتبار جميع المعلومات ذات 

 العالقة دون أي تأثير من اإلدارة أو من جهات خارجية.

 فيما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع له. المجموعة

 المكافآت

المبالغ والبدالت وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة باألداء، 

والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة األجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات 

والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض 

 تأدية عمله.

 المصالحتعارض 

الحالة التي قد يتأثر فيها حياد قرار المسؤول بسبب مصلحة شخصية مادية أو 

معنوية تهمه شخصيا أو أحد أقاربه، أو حين يتأثر أداؤه للمسؤولية باعتبارات 

 شخصية مباشرة أو غير مباشرة.

ــــاالت تعــــارض المصالح  حـ
ارة التي قد يشوبها ما المسائل والمواضيع المتخذة من قبل أعضاء مجلس اإلد

 يؤثر على حيادية اتخاذ القرار.

 أصحاب المصالح

األشخاص أو األطراف الذين لهم مصلحة فيما تقوم به الشركة، بمن فيهم 

المساهمون والمؤمن لهم وأصحاب المطالبات وموظفو الشركة ومعيدو التأمين 

 والجهات الرقابية واالشرافية.

ـــخـــــص  أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة العربية السعودية بهذه الصفة.أي شخص طبيعي  شـ
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وتحمل بقية الكلمات والعبارات المستخدمة في هذه الالئحة المعاني الواردة في المادة األولى من الالئحة التنفيذية لنظام 

 مراقبة شركات التأمين التعاوني ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك.

 الفعالة واإللتزامتطبيق الحوكمة  .3

 تطبيق الحوكمة الفعالة  3.1

 

مجلس اإلدارة وضع الئحة حوكمة خاصة بالشركة بما ال تتعارض مع أحكام الئحة حوكمة شركات التأمين أو/وإعادة يتولى  .1

واألنظمة واللوائح األخرى ذات الصلة، على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية  لبنك المركزيالتأمين الصادرة عن ا

 أول اجتماع لها. تمهيدا العتمادها في

ينبغي على مجلس اإلدارة مراقبة تطبيق الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة والتحقق من فعاليتها؛ وعليه في سبيل ذلك  .2

 القيام بما يلي:

 هذه الالئحة.التحقق من التزام الشركة ب 

 .مراجعة الالئحة وتحديثها وفقًا للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات 

  مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما يلبي

 حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.

يوم من تاريخ اعتمادها من الجمعية ( ۲۱ئحة الحوكمة الخاصة بالشركة خالل )بنسخة من الد البنك المركزي تم تزويي .3

 العامة.

يوم عمل من تاريخ اعتماد ( ۲۱بأي تعديالت تتم على الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة خالل ) بنك المركزييتم إشعار ال .4

 التعديل.

مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، أو  ينبغي إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دومًا على التطورات التي تطرأ في .5

 تفويض ذلك إلى لجنة الحوكمة أو أي لجنة أو إدارة أخرى وبما ال يتعارض مع األنظمة ذات العالقة.

 اإللتزام  3.2

 بنك المركزيلم تنص أي أنظمة أو لوائح اللشركة نجم ما  الزامية قواعدالالئحة الموجودة في هذه الوثيقة تشكل بنود  .1

، والتي يجب أال يطرأ عليها أي تعديالت إال بقرار من مجلس إدارة شركة نجم غير ذلكأو أي جهات تنظيمية أخرى على 

 اعتمادها من الجمعية العامة.يتم و

تبنى نهج " االلتزام أو توضيح سبب عدم االلتزام وبناء على ذلك، فإن ت –وفي التزامها بمعايير الحوكمة  –شركة نجم إن  .2

في قسم  والمشار إليها في هذه الوثيقةأي من المراجع السابق ذكرها المتطلبات االختيارية )االسترشادية( في جميع 

أيًا من هذه تقرر يتم إدراجها في هذه الالئحة، أو أن سيبقى تطبيقها اختياريا لشركة نجم ما لم "؛ ات النظامية"المرجعي

 .إلزام الشركة بها الحقاً  الجهات المشرعة

أن تقوم شركة نجم بوضع ضوابط وإجراءات داخلية مالئمة لضمان متابعة االلتزام ببنود هذه الالئحة واألنظمة  يجب .3

 واللوائح ذات العالقة. 
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ُيعد عدم االلتزام بمتطلبات بنود الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة من البنك المركزي مخالفة لنظام مراقبة شركات  .4

والئحته التنفيذية وشروُط الترخيص ويعرض الشركة للعقوبات النظامية إال ما أستثني منها كتابة من التأمين التعاوني 

 .قبل البنك المركزي و/أو الجهات المعنية ذات االختصاص

يجب أن تحتفظ شركة نجم بسجالت كافية إلثبات التزامها بهذه الالئحة واألنظمة واللوائح ذات العالقة، بما في ذلك  .5

 يل المثال ال الحصر: على سب
 

  الئحة الحوكمة الخاصة بشركة نجم 

  سياسة المكافآت والتعويضات 

  الئحة قواعد السلوك المهني الخاصة بشركة نجم 

  سياسات وإجراءات اإلفصاح 

 الشروط المرجعية لمجلس اإلدارة واللجان التابعة له 

  الهياكل التنظيمية 

  ميثاق مهني لكل الوظائف الرقابية 

 الوظيفي المفصل للمديرين  الوصف 

 محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان التابعة له 

  محاضر اجتماعات الجمعية العامة 

  والخارجية لمجلس اإلدارةجميع المخاطبات الداخلية 

 أحكام عامة .4

على الشركة وضع سياسة للمكافآت والتعويضات لكي تكون متوافقة مع متطلبات هذه الالئحة بعد اعتمادها ينبغي  .1

( يوما تقويميا من تاريخ إصدار هذه الالئحة بالنسبة ۱۸۰بنسخة منها خالل ) بنك المركزي، وتزويد الاإلدارةمن قبل مجلس 

 األخرى.للشركات المرخصة ومن تاريخ الترخيص بالنسبة للشركات 

ينبغي لمجلس اإلدارة مراجعة سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بالشركة والنظر في الحاجة إلى تعديلها بشكل  .2

( يوم عمل من تاريخ ۲۱خالل ) الالئحةبأي تعديالت تتم على هذه  بنك المركزيسنوي على األقل، على أن يتم إشعار ال

 اعتماد التعديل.

الئحة خاصة بقواعد السلوك المهني بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارتها لضمان القيام الى وضع وتطوير  باإلضافة .3

بأنشطة الشركة بطريقة عادلة وأخالقية. ويجب أن تغطي الئحة قواعد السلوك المهني الخاصة بالشركة بحد أدنى 

 الجوانب اآلتية: 

 تعارض المصالح 

 النزاهة واألمانة 

 العالقة االلتزام باألنظمة واللوائح ذات 

 سرية المعلومات 

 التعامل العادل 
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  حماية أصول الشركة 

  المبادئ االسترشادية للسلوكيات األخالقية 

 آلية اإلبالغ عن السلوكيات غير النظامية أو غير األخالقية 

بنسخة من الهيكل التنظيمي بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة وأي  بنك المركزيعلى الشركة تزويد الينبغي  .4

 .( يوم عمل من تاريخ اعتماد الهيكل أو التعديل۲۱تعديالت تتم عليه الحقا خالل )

 المساءلة 4.1   

يجب أن يعكس هيكل حوكمة الشركة مساءلة اإلدارة العليا من قبل مجلس اإلدارة ومساءلة المجلس من قبل  .1

 المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح من خالل األنظمة والسياسات الداخلية ذات العالقة.

تقع المسئولية النهائية عن األداء والسلوكيات وااللتزام النظامي للشركة على مجلس اإلدارة، وال يؤدي تفويض  .2

عن  مسؤولئولياته. كما أن المجلس الصالحيات إلى لجان المجلس أو اإلدارة العليا إلى إعفاء المجلس من أي من مس

 أداء األطراف األخرى التي يتم التعاقد معها لتأدية مهام أو إدارة وظائف معينة.

 

 اإلفصاح والشفافية  4.2

يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسات وإجراءات رسمية مكتوبة لإلفصاح تحدد على األقل نوعية المعلومات التي يتم  .1

اإلفصاح عن تلك المعلومات، وإجراءات ضمان جودة وكفاية وسرعة اإلفصاح، بما يتوافق اإلفصاح عنها وآلية وتوقيت 

 مع متطلبات األنظمة واللوائح ذات العالقة.

عن ضمان وجود مستوى مالئم من الشفافية واإلفصاح الكافي في الوقت المناسب عن  مسؤولمجلس اإلدارة  .2

شركة، وأدائها المالي، والمخاطر التي تواجه الشركة وطريقة إدارتها، األحداث التي قد تؤثر سلبا على الوضع المالي لل

 والحوكمة.

يجب على الشركة التأكد من أن المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها شاملة ومفهومة وذات عالقة ومتسقة وموثوقة  .3

 ومتاحة للجمهور في التوقيت المناسب ودون أي تكلفة باهظة.

 .هميها نسخة من الئحة الحوكمة الخاصة بها والتقارير السنويةأن توفر لمساتلتزم الشركة ب .4

والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة من البنك المركزي بيان حول التزام الشركة بمتطلبات هذه الالئحة تضمين  .5

 .التقرير السنوي لمجلس اإلدارة في الشركةضمن  وأسباب عدم االلتزام بأي من هذه المتطلباتالسعودي 

على مجلس اإلدارة تزويد المساهمين خالل اجتماع الجمعية العامة بتقرير يتضمن تقييما شامال وموضوعية حول  يجب .6

 وضع الشركة وأدائها بشكل سنوي على األقل، على أن يشمل ذلك بحد أدني ما يلي:

 استعراض تحليلي ألداء الشركة المالي خالل الفترة الماضية 

  على أداء ووضع الشركةأهم القرارات المتخذة وأثرها 

 تقييم استراتيجية الشركة ووضعها من الناحية المالية 

  أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها 

 أي عقوبة أو أي قيد احتياطي أو جزاء مفروض على الشركة من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية 

 يد احتياطي أو جزاء مفروض على أي من أعضاء مجلس اإلدارة من أي جهة قضائية أو إشرافية أو أي عقوبة أو أي ق

 تنظيمية يكون له عالقة بالشركة
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 تقييم المخاطر المحيطة بالشركة وطريقة التعامل 

 توقعات األداء المستقبلي 

 

 مالءمة ومناسبة األشخاص  4.3

ان التابعة له وأعضاء اإلدارة العليا األمانة والنزاهة والكفاءة يجب أن تتوافر في أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللج .1

بنك والمعرفة والخبرة الالزمة ألداء مهامهم الخاصة وعليهم االلتزام بكافة األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن ال

لمالية الخاضعة إلشراف في جميع األوقات، وباألخص متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات ا المركزي

 .البنك المركزي

يجب أن يكون كبار المساهمين من ذوي السمعة والسلوك الجيد والوضع المالي السليم وأال يكون قد صدر بحق أي  .2

منهم أحكام متعلقة بارتكاب أعمال مخلة بالشرف أو األمانة أو مخالفة لألنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية 

 بلد آخر.أو في أي 

جميع التعيينات لشاغلي المناصب القيادية بمن فيهم أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان التابعة له يجب أن تتم وفق  .3

 .بنك المركزيما ورد في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الصادرة عن ال

دها الشركة على معايير وإجراءات رسمية صارمة لمراقبة وتقييم يجب أن تشتمل سياسة الترشيحات والمكافآت التي تعتم .4

بما يتالئم مع الفقرة  مدى مالءمة ومناسبة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له وأعضاء اإلدارة العليا بشكل مستمر

تقييم مالءمة ومناسبة  بأي معلومات أو ظروف من شأنها التأثير على البنك المركزيعلى الشركة إبالغ يجب ، واعاله (1)

 ( أيام عمل من تاريخ الحصول على تلك المعلومات أو من حدوث التغير.3هؤالء األشخاص وذلك خالل مدة ال تزيد على )

 

 االستقاللية  4.4

يجب أن يدعم هيكل الحوكمة بالشركة مستوى عالي من االستقاللية في اتخاذ القرارات على مستوى الشركة والذي  .1

وتعزيز استقاللية وظائف  التنفيذية على سبيل المثال من خالل الفصل بين واجبات المجلس واإلدارةيمكن تحقيقه، 

 .الرقابة وتجنب مخاطر تعارض المصالح

ينبغي لمجلس اإلدارة االستفادة من خدمات األطراف الخارجية المستقلة في التأكد من كفاءة وفعالية هيكل وإجراءات  .2

 الفنية األخرى التي ال يكون لمجلس اإلدارة معرفة جيدة وخبرة فيها.الحوكمة بالشركة والجوانب 

 ال تتحقق االستقاللية لعضو مجلس اإلدارة في الحاالت اآلتية: .3

  أن يكون من كبار المساهمين في الشركة أو في شركة ذات عالقة بها، أو يكون ممثال ألحد كبار المساهمين أو

 .يعمل لصالحه

  إدارة شركة ذات عالقة أو أي شركة تابعة لها يكون قد شغل مثل هذا المنصب خالل أن يكون عضوا في مجلس

 .السنتين األخيرتين

 أن يكون عضوا في مجلس إدارة الشركة ألكثر من تسع سنوات. 

  أن يشغل منصبة في اإلدارة العليا للشركة أو في إدارة شركة ذات عالقة أو لدى أحد كبار المساهمين أو يكون قد

 .صبا فيها خالل السنتين األخيرتينشغل من

  ،أن يكون موظفا لدى الشركة أو لدى شركة ذات عالقة أو لدى شركة تقدم خدمات للشركة )مثل مراقب الحسابات

 .المكاتب االستشارية، الخ( أو يكون قد سبق له العمل لدى أحد هذه األطراف خالل السنتين األخيرتين
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  مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة العليا في الشركة أو في شركة ذات عالقةأن يكون من ذوي الصلة بأحد أعضاء. 

  أن يكون لديه عالقة تعاقدية أو تجارية مع الشركة سواء بشكل مباشر أو من خالل جهة يكون من كبار المساهمين

يساوي ما قيمته فيها أو عضوا في مجلس إدارتها أو مديرًا فيها ترتب عليه دفع أو تلقي مبلغ مالي من الشركة 

( ألف ريال سعودي )بخالف المبالغ المتعلقة بعقود التأمين والمكافآت التي يستحقها العضو لقاء عضويته 250)

 .في مجلس اإلدارة( خالل السنتين األخيرتين

 على  أن يكون لديه التزام مالي تجاه الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا بشكل يمكن أن يؤثر

 .قدرته على الحكم واتخاذ القرارات باستقاللية تامة

 ( أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع 5أن يكون مالكًا لنسبة )%

 من يملك هذه النسبة.

 ( أو أكثر من أسهم الشركة أو من أ5أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك نسبة )% سهم شركة أخرى من

 مجموعتها.

 .أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها 

  أن يعمل أو كان يعمل موظفًا خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من

كون مالكًا لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن ي

 العامين الماضيين.

 .أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة 

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

 نافسة الشركة، أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.أن يشترك في عمل من شأنه م 
 

 تعارض المصالح  4.5

يجب أن تتخذ عن حاالت تعارض المصالح كما  يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسات وإجراءات رسمية مكتوبة لإلفصاح .1

لديها إجراءات واضحة ومكتوبة للتعامل الشركة تدابير معقولة الكتشاف الحاالت المحتملة لتعارض المصالح وأن يكون 

 .مع هذه الحاالت ومعالجتها بعدل وشفافية

يجب أال يكون لعضو مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، في األعمال والعقود التي  .2

حدود  ات وإجراءات اإلفصاح ويوضح ضمن سياستتم لحساب الشركة بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة، 

 األعمال التي تتم عن طريق المنافسة العامة إذا كان العضو صاحب العرض األفضل. الصالحيات واإلستثناءات لذلك ك

يجب على الشركة اإلفصاح للجمعية العامة عند انعقادها عن تعامالتها مع أي من شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين  .3

ء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من اأعضالتي يكون ألي من 

 مراقبي الحسابات.

 

 المكافآت والتعويضات  4.6

مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التي يقومون بها، الحد األعلى ليحدد النظام األساسي للشركة  .1

 مجلس اإلدارة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.ويجوز تعديل مكافآت أعضاء 
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على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبما  بناء ولجانها اإلدارةيقوم مجلس اإلدارة باقتراح مكافآت أعضاء مجلس  .2

عتمد أي من يتوافق مع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة ومع أي شروط معتمدة من الجمعية العامة وال ي

 المكافآت والتعويضات المقترحة لرئيس وأعضاء المجلس إال بعد موافقة الجمعية العامة عليها.

يجب على الشركة التأكد من نشر كل التفاصيل مكتوبة المكافآت والتعويضات المقترحة لتكون متاحة لجميع المساهمين  .3

 ك المكافآت والتعويضات.قبل انعقاد الجمعية العامة التي يتم فيها التصويت على تل

يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة التأكد من عمل مراجعة سنوية لممارسات المكافآت  .4

والتعويضات بالشركة )بواسطة وظيفة المراجعة الداخلية أو جهة خارجية متخصصة( بشكل مستقل ودون تدخل من 

 اإلدارة التنفيذية بالشركة.

هيكل المكافآت والتعويضات للعاملين في وظائف الرقابة )مثل المراجعة الداخلية ومراقبة االلتزام( بشكل  يجب تصميم .5

يساهم في تعزيز حيادية واستقاللية هذه الوظائف. وعلى وجه التحديد، ينبغي التأكد من أن تقييم أداء العاملين بهذه 

 .التنفيذية بالشركة الوظائف وتحديد مكافآتهم يتم دون أي تدخل من اإلدارة

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا )باستثناء مديري المبيعات الحصول على عموالت أو مكافأت لقاء األعمال  .6

التي يساهمون في إبرامها لصالح الشركة. كما ال يجوز ربط أي جزء من مكافآت وتعويضات عضو مجلس اإلدارة أو اإلدارة 

 ديري المبيعات( بحجم أعمال الشركة بشكل مباشر.العليا )باستثناء م

يجب أن يكون لدى الشركة سياسة للمكافآت والتعويضات، حسب المتطلبات الواردة في الئحة حوكمة شركات التأمين  .7

و/أو إعادة التأمين، بحيث تشمل هذه السياسة جميع مستويات وفئات الموظفين سواء كانوا متفرغين أو متعاقدين، 

 ي هذه السياسة بحد أدنى الجوانب اآلتية:بحيث تغط

  أهداف خطة المكافآت والتعويضات )مع التركيز على تعزيز اإلدارة الفاعلة للمخاطر وتحقيق سالمة واستقرار الوضع

 .المالي للشركة(

 ،هيكل تنظيم المكافآت والتعويضات )بما في ذلك المحددات الرئيسية للتعويضات وتوافقها مع درجة المخاطرة 

 .الخ(

 )محددات عناصر المكافآت والتعويضات )العناصر الثابتة والمتغيرة، والمنافع المالية وغير المالية، الخ. 

 ربط المكافآت والتعويضات باألداء. 

 يجب على مجلس اإلدارة التأكد من أن مستوى وهيكل المكافآت والتعويضات: .8

  لتحقيق عوائد قصيرة المدى، ويتفق مع سياسة إدارة يشجع على الممارسات االحترازية وعدم أخذ مخاطر عالية

 .مخاطر الشركة المعتمدة من المجلس

 متوافق مع أهداف الشركة، وعادل. 

 

 المساهمون .5

ت لمساهمي شركة نجم  جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وحسب ما ينص عليه نظام الشركة األساس ونظام  .1 ُتثبَّ

الشركات واللوائح واألنظمة الصادرة عن الجهات المختصة والتي من أبرزها الحق في الحصول على نصيب من األرباح 

قبل الجمعية، والحصول على نصيب من موجودات  التي يتقرر توزيعها في ضوء سياسة توزيع األرباح المعتمدة من
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الشركة عند التصفية والحق في حضور جمعيات المساهمين العامة، واالشتراك في مداوالتها، والتصويت على قراراتها 

والتصرف في األسهم التي يملكونها بما ال يتعارض مع األنظمة المعمول بها ومراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس 

مساءلة أعضاء المجلس ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم. كما لهم الحق في المشاركة واالستفسار اإلدارة و

 .وطلب معلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع االنظمة ذات العالقة

وافية ودقيقة للمساهمين وبتوقيت مناسب لتمكينهم من ممارسة  ير معلومات شاملة ويجب على الشركة توف .2

 قوقهم بكفاءة ومعاملة جميع المساهمين بشكل عادل.ح

 يجب على الشركة تمكين المساهمين من االطالع على محضر الجمعية. .3

يجب على الشركة اتخاذ اإلجراءات الممكنة لتشجيع مساهمي األقلية والمساهمين األفراد على ممارسة دورهم  .4

 كمساهمين في الشركة.

ولوائحة الداخلية اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لضمان ممارسة جميع المساهمين يتضمن النظام األساس للشركة  .5

 لحقوقهم النظامية.

تلتزم الشركة بعقد الجمعيات العامة للمساهمين )العادية وغير العادية( حسب المتطلبات النظامية ووفقًا لالختصاصات  .6

 .ة ونظام الشركات واألنظمة ذات العالقةالمحددة لكل منهما وفقًا لما نص عليه النظام األساس للشرك

 .لالطالع على حقوق وجمعيات المساهمين واإلجراءات التي تنظمها برجاء الرجوع إلى ما ورد في نظام الشركة األساس .7

 الجمعية العامة. 6

 غير العاديةالنطاق الجمعية العامة   6.1

 :تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي

  األساس باستثناء التعديالت التي تعد بموجب أحكام نظام الشركات باطلةتعديل نظام الشركة. 

 زيادة رأس مال الشركة وفق األوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه. 

  تخفيض رأس مال الشركة في حال زيادته على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر مالية، وفق األوضاع المقررة في

 .نظام الشركات ولوائحه

 قرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ينص عليه نظامها األساس ويخصص لغرض معين، والتصرف فيهت. 

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

 الموافقة على عملية شراء أسهم الشركة. 

 حويل أسهم ممتازة إلى عادية، متى نص إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى ممتازة أو ت

 .على ذلك نظام الشركة األساس ووفقًا للضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة

  إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، وبيان الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز إصدارها

 .مقابل تلك األدوات أو الصكوك

 ألسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو تخصيص ا

 .أي من ذلك

  وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير

 .ركة، إذا نص على ذلك في نظام الشركة األساسالمساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الش
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ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات داخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك وفقًا لشروط إصدار 

 .قرارات الجمعية العامة العادية المحددة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع

 

 الجمعية العامة العاديةطاق أعمال ن  6.2

، فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة

 ومنها:

 .الموافقة على التقرير السنوي لمجلس اإلدارة 

 .الموافقة على القوائم المالية للشركة 

  عن فترة عضويتهم.إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة 

 .انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم 

  الترخيص في أن يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب

 الشركة.

 .الترخيص باشتراك عضو مجلس اإلدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أحد فروع النشاط الذي تزاوله 

 اقبة التزام أعضاء مجلس اإلدارة بنظام الشركات واألنظمة األخرى ذات العالقة ونظام الشركة األساس، وفحص مر

أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم ألي من ذلك أو إساءة تدبيرهم أمور الشركة، وتحديد المسؤولية المترتبة على ذلك، 

 واتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الشأن.

 .تشكيل لجنة المراجعة 

 .النظر في المخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة في أداء مهامهم 

 ( من رأس المال المدفوع، وتقرير توزيع ما جاوز هذه النسبة على 30وقف تجنيب االحتياطي النظامي متى ما بلغ )%

 مساهمي الشركة في السنوات المالية التي ال تحقق الشركة فيها أرباحًا صافية

 خدام االحتياطي االتفاقي في حال عدم تخصيصه لغرض معين، على أن يكون ذلك بناًء على اقتراح مجلس است

 اإلدارة وفي األوجه التي تعود بالنفع على الشركة والمساهمين.

 .تكوين احتياطيات أخرى للشركة والتصرف فيها 

 قة توزيع األرباح.الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح أو عدمه وطري 

 .اقتطاع مبالغ من األرباح الصافية إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما هو قائم منها 
 

 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 7

القواعد واإلجراءات أدناه توضح كيفية تكوين المجلس وتحدد مسؤولياته كما تحدد األسس والمبادئ التي تحكم عمل 

 المجلس وطرق التواصل مع المساهمين واإلدارة التنفيذية بشركة نجم.
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 هيكلة وتكوين مجلس اإلدارة 7.1

 تلتزم شركة نجم فيما يتعلق بتكوين مجلس اإلدارة بما يلي:

  يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عن ثالث

وتبدأ مدة عضوية المجلس من تاريخ الجمعية العامة العادية لمدة ثالثة سنوات ويجوز إعادة انتخاب أعضاء سنوات، 

 مجلس اإلدارة لمدة أو مدد مماثلة وفقًا لنظام الشركة واألنظمة األخرى ذات العالقة.

 ة أيام عمل من تاريخ بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل خمس بنك المركزيعلى الشركة إشعار ال

وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خالل خمسة أيام  –أيهما أقرب  –بدء دورة مجلس اإلدارة أو من تاريخ تعيينهم 

 عمل من تاريخ حدوث التغييرات.

  يجب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيال مناسبة من األعضاء المستقلين. وفي جميع األحوال ال يجوز أن يقل

وعلى المجلس أن يجري تقييمًا  ضاء المجلس المستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.عدد أع

 سنويًا لمدى تحقق استقالل العضو والتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه.

  والمهارات في مختلف مجاالت يجب أن يتمتع المجلس بشكل عام بتنوع من حيث المؤهالت والمعرفة والخبرة

أعمال الشركة. كما يجب أن يحظى كل عضو بمستوى مالئم من المؤهالت والمعرفة والخبرة والمهارة والنزاهة 

 للقيام بدوره ومسئولياته بشكل فعال.

 .يجب أن تكون غالبية أعضاء المجلس من األعضاء غير التنفيذيين 

 ة وأي منصب تنفيذي في الشركة.ال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدار 
 

 إجراءات الترشيح لعضوية المجلس  7.2

 .تلتزم لجنة المكافآت والترشيحات عند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة مراعاة ما ورد في هذه الالئحة .1

تنشر الشركة إعالن الترشح للمساهمين، وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية المجلس، على أن يظل  .2

 .يوم على األقل من تاريخ اإلعالن 14الترشح مفتوحًا مدة باب 

يجب على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادة الرابعة  .3

 :عشر من الئحة حوكمة شركات التأمين و/او اعادة التأمين، تقديم إخطار إلدارة الشركة ويشمل هذا اإلخطار

  ا بالمرشح )االسم كامال والعنوان وأرقام االتصال( من حيث سيرته الذاتية ومؤهالتهتعريًف. 

 خبراته في مجال أعمال الشركة. 

  تقديم وثائق ترشيحه للجنة المكافآت والترشيحات على عنوان الشركة الموضح في إعالن فتح باب الترشيح لعضوية

 .المجلس

 ولى عضويتهابيان بالشركات المساهمة التي ال يزال يت. 

 ،ويرفق مع  بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها ويمارس أعماال شبيهه بأعمال الشركة

 .طلب الترشح صورة واضحة من بطاقة األحوال

 .قةتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتأكد من توافر الشروط السابقة وأي شروط أخرى تتطلبها األنظمة ذات العال .4

 تزود الشركة المساهمين بمعلومات كافية حول المرشحين ومؤهالتهم قبل التصويت على اختيارهم. .5

تتبع الشركة أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين في الجمعية العامة، ويقتصر  .6

 .ن معلوماتهمالتصويت على المرشحين لعضوية المجلس الذين أعلنت الشركة ع
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 المهام والوظائف األساسية لمجلس اإلدارة 7.3

 :من أهم الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة باإلضافة للمهام المنصوص عليها في النظام األساسي للشركة ما يلي

للرئيس )بعد الحصول  ابً يجوز اختيار عضو غير تنفيذي نائعلى المجلس اختيار عضو غير تنفيذي لرئاسة المجلس، وكذلك  .1

 .(بنك المركزيعلى عدم ممانعة ال

 .يقوم مجلس اإلدارة بتفويض رئيس المجلس التنظيم أعمال المجلس ويمنحه الصالحيات الالزمة ألداء مهامه .2

 مراجعة النتائج التي حققتها اإلدارة على ضوء رؤية الشركة، وأهدافها السنوية وأهدافها بعيدة المدى. .3

 التابعة لمجلس اإلدارة وتقييم مستوى أدائها.تشكيل اللجان  .4

تحديد أنواع المكافآت التي تمنح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة باألداء، والمكافآت  .5

 في شكل أسهم، بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة بهذا الخصوص.

م التامة بشؤون الشركة، وبما يعود بالنفع عليها مع األخذ في االعتبار خدمة مصالح بقية التصرف بناء على معرفته .6

 المساهمين.

 الحفاظ على عنصرين رئيسيين هما واجب بذل العناية الالزمة وواجب الوالء.  .7

همين اآلخرين، االلتزام بتنفيذ المهام الموكلة إليهم بدون تحيز لمساهم أو فئة من المساهمين دون غيرهم من المسا .8

 وتحمل مسؤولياتهم بفعالية.

 :اعتماد التوجهات االستراتيجية واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف على تنفيذها، ومن ذلك .9

  وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها، واإلشراف

 .على نشاطها

  واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها األمثل لشركةارأسمال تحديد هيكل. 

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

 وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء المالي والشامل في الشركة.  

  التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها وتقديم التوجيهات النصائح واإلرشادات المراجعة الدورية للهياكل

 .البناءة

 ةيالتحقق من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيس.   

 اإلشراف على عمليات االستحواذ، أو بيع االستثمارات، أو اتباع استراتيجيات جديدة. 

 عتمادها من الجمعية العامةية باقتراح توزيع أرباح األسهم إلالتوص. 

  االستثمارات الجوهرية، والتسهيالت االئتمانية التي تحصل عليها الشركة، والعمليات االستراتيجية، والتعامالت

 .المهمة األخرى التي ال تدخل ضمن نطاق النشاط المعتاد لشركة

  واستمرار نموها على المدى البعيد، والعمل على تأكيد الدور الحيوي الذي تقوم تنمية استثمارات مساهمي الشركة

 .به الشركة من أجل خدمة عمالئها وموظفيها وغيرهم من األفراد والمؤسسات التي تعتمد عليها

 :وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك .10

 لح ومعالجة حاالت التعارض الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصا

اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف 

 .الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة
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 لك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير الماليةالتأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذ. 

  التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك من خالل تحديد التصور العام عن المخاطر

 .التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية

 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. 

 ام على نظام حوكمة الشركة ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجةاإلشراف الع. 

 اإلشراف على مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعالقاتها المالية واالئتمانية مع الغير. 

  التأكد من إنشاء األساليب واإلجراءات الكفيلة بضمان نزاهة تصرفات الشركة بما في ذلك عالقاتها بعمالئها

 .ا وجميع المواطنين، ومتابعة االلتزام بتلك األساليبومورديه
 

 مسؤوليات مجلس اإلدارة 7.4

تقع المسئولية النهائية عن األداء والسلوكيات وااللتزام النظامي للشركة على مجلس اإلدارة، وال يؤدي تفويض  .1

كما أن المجلس مسؤول عن  الصالحيات إلى لجان المجلس أو اإلدارة العليا إلى إعفاء المجلس من أي من مسئولياته.

 .أداء األطراف األخرى التي يتم التعاقد معها التأدية مهام أو إدارة وظائف معينة

مجلس اإلدارة مسؤول عن ضمان وجود مستوى مالئم من الشفافية واإلفصاح الكافي في الوقت المناسب عن  .2

لي، والمخاطر التي تواجه الشركة وطريقة إدارتها، األحداث التي قد تؤثر سلبا على الوضع المالي للشركة، وأدائها الما

 .والحوكمة

مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة، يتولى مجلس إدارة الشركة جميع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارتها. وتظل  .3

ممارسة بعض المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس حتى وإن شكل لجانًا أو فوض جهات أو أفراد آخرين في 

 .اختصاصاته. وفي جميع األحوال، ال يجوز للمجلس إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة

أداء مهماته بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية،  .4

 .أو أي مصدر موثوق آخر

، وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عمومًا وليس ما يحقق يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع المساهمين .5

 .مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس اإلدارة

اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام واالختصاصات الموكلة إلى  .6

 .ية المختلفةالمستويات التنظيم

يعتمد المجلس سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات التي يفوضها لإلدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ القرارات  .7

ومدة التفويض. كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصالحية البت فيها. وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن 

 .ممارساتها للصالحيات المفوضة

جراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضاًل عن تدريبهم إن لزم وضع إ .8

 .األمر

التأكد من توفير الشركة معلومات وافية عن شؤونها لجميع أعضاء مجلس اإلدارة بوجه عام وألعضاء مجلس اإلدارة  .9

 .من القيام بواجباتهم ومهماتهم بكفاية غير التنفيذيين بوجه خاص، وذلك من أجل تمكينهم
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 مسؤوليات مجلس اإلدارة تجاه المساهمين 7.5

 دعوة المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية  .1

التحقق من أن التقرير السنوي والتقارير المالية التي يتم نشرها وإرسالها للمساهمين تعكس الموقف الحقيقي ألداء  .2

وينبغي على المجلس التأكد من أن إدارة الشركة توفر للمساهمين الحاليين والمحتملين كافة المعلومات الخاصة  الشركة،

بنتائج األداء وأهم التطورات داخل الشركة، وعلى أن تتوافق هذه المعلومات مع سياسة الشركة الخاصة باإلفصاح 

 والشفافية.

 وواضحة للمجلس. ترسيخ مبدأ الشفافية واإلفصاح كسياسة ثابتة .3

 التوصية بسياسة توزيع األرباح إلقرارها من قبل الجمعية العامة. .4

 التوصية بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. .5

الموافقة على توصيات لجنة المراجعة باختيار وترشيح مراجع الحسابات حسب المتعارف عليه وتحديد أتعابه والتوصية  .6

 ات المرشح.للجمعية العامة بقبول مراجع الحساب

 مراجعة وتقييم واعتماد المعامالت الكبرى بما في ذلك تخصيص رأس المال والنفقات واالستثمارات الرأسمالية. .7

 تحديد النموذج األمثل لتخصيص رؤوس األموال التي تحتاجها القطاعات واألنشطة الرئيسة للشركة واالستثمارات. .8

 ا الشركة والتفويض بخصوصها.اإلشراف على أي عمليات استحواذ أو دمج تقوم به .9
 

 

 ينجاه أعضائه غير التنفيذيمسؤوليات مجلس اإلدارة ت 7.6

مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها من خالل ب–لتنفيذيين وبخاصة غير ا-إحاطة أعضاء المجلس 

 اإلجراءات التالية:

  المجلس في أقرب اجتماع للمجلس أو أي وسيلة عرض مقترحات المساهمين ومالحظاتهم )إن وجدت( على أعضاء

 اتصال أخرى فعالة تحقق الغرض وذلك بصفة مستمرة.

  حضور أعضاء المجلس الجتماعات جمعيات المساهمين بما فيهم األعضاء غير التنفيذيين، حيث يقوم المساهمون

 بطرح مقترحاتهم وآرائهم على المجلس خالل اجتماع الجمعية.
 

 دارة تجاه الشركةمسؤوليات مجلس اإل 7.7

 .ستثماراتلإلمعايير عامة وضع االستراتيجيات العامة وخطط االستثمار وموجهات و .1

مراجعة األنشطة المتعلقة باإلعداد والتخطيط والتنظيمي بما في ذلك اعتماد قواعد التصميم والهيكلة التنظيمية بما  .2

 يتماشى مع سياسة الشركة.

 تواجه الشركة.تحديد التصور العام للمخاطر التي  .3

 وضع ومراقبة مؤشرات األداء )لألهداف المالية وغير المالية(. .4

 .الحفاظ على سرية المعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها وعدم إفشائها إلى الغير .5

ا، اإلشراف على اإلدارة التنفيذية للشركة، وتنظيم كيفية عملها، والرقابة عليها، والتحقق من أدائها والمهام الموكلة إليه .6

 وعليه في سبيل ذلك: 

 السياسات اإلدارية والمالية الالزمة. إعتماد 

 .التحقق من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفقًا للسياسات المعتمدة من المجلس 
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  الرئيس التنفيذي للشركة وتعيينه، واإلشراف على أعماله.اختيار 

  عقد اجتماعات دورية مع اإلدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعتريه من معوقات ومشاكل، واستعراض

 ومناقشة المعلومات المهمة بشأن نشاط الشركة.

  واستراتيجيتها.وضع معايير أداء لإلدارة التنفيذية تنسجم مع أهداف الشركة 

 .مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية وتقييمه 

 .وضع الية التعاقب اإلداري إلدارة الشركة 
 

 

 )رئيس المجلس، والرئيس التنفيذي، وأعضاء المجلس(مسؤوليات مجلس اإلدارة تجاه  7.8

للمجلس الحق في عزلهما من يقوم المجلس باختيار رئيسًا له ونائبًا للرئيس وذلك من بين أعضائه غير التنفيذيين، ويكون  .1

 منصبيهما أو إعادة اختيارهما في أي وقت.

 .المكافآتو  الترشيحاتل لجنة مراجعة واعتماد آليات تقييم أداء رئيس المجلس وأعضائه التي يتم اقتراحها من قب .2

التنفيذية وخطط التعاقب ، يتم تطوير إجراءات الترشيح والتقييم للمناصب الترشيحات و المكافآتبناًء على توصية لجنة  .3

 اإلداري لها بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي.

 .الترشيحات و المكافآتمتابعة أعمال وأداء الرئيس التنفيذي في ضوء توصيات لجنة  .4

 .الترشيحات و المكافآتاعتماد المكافأة التي يحصل عليها الرئيس التنفيذي بناًء على اقتراح لجنة  .5

 

 رئيس مجلس اإلدارة 7.9

ئيس مجلس اإلدارة هو الشخص المسؤول عن ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى ر .1

 .مجلس اإلدارة. وهو المسؤول عن اإلدارة المثلى ألعمال المجلس

الحصول  بعدر عضو غير تنفيذي نائبًا للرئيس على المجلس اختيار عضو غير تنفيذي لرئاسة المجلس، وكذلك يجوز اختيا .2

  .بنك المركزيعلى عدم ممانعة ال

 يقوم مجلس اإلدارة بتفويض رئيس المجلس لتنظيم أعمال المجلس ويمنحه الصالحيات الالزمة ألداء مهامه.  .3

يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس  .4

 التنفيذي أو المدير العام.

 يمكن لمجلس اإلدارة، بغالبية أصوات أعضائه، إعفاء رئيس المجلس من مهامه في أي وقت. .5

 

 مهام الرئيس فيما يتعلق بفعالية المجلس  7.10

 التأكد من أن لدى المجلس الموارد الكافية لدعم عمله وأنه قد تم تزويد المجلس بالمعلومات كما طلبها. .1

اجتماعات المجلس والتأكد من أن القرارات المتخذة واضحة ومفهومة لكافة أعضاء إدارة المناقشات والمداوالت أثناء  .2

 المجلس باإلضافة إلى أنها قد ُسجلت في محضر الجلسة.

 التأكد من وضع آليات لتقييم أداء المجلس وأعضاء المجلس واللجان واالدارة التنفيذية.  .3

لعالقات بين األعضاء والحث على المشاركات الفعالة بين أعضاء خلق ثقافة الصراحة والمناقشة البناءة عن طريق تعزيز ا .4

 المجلس واالدارة التنفيذية من جهة، وتشجيع التبادل الفّعال بين األعضاء غير التنفيذيين والمستقلين من جهة أخرى.
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 مهام الرئيس فيما يتعلق بإدارة المجلس  7.11

سنة المالية مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة في بداية ال .1

أعضاء مجلس اإلدارة أو يثيرها مراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال 

 المجلس.

 تمكين جميع أعضاء مجلس اإلدارة من المشاركة الفاعلة في اجتماعات المجلس. .2

 ام الجهات القضائية واإلشراف على العالقات بين المجلس والجهات الداخلية والخارجية األخرىتمثيل الشركة أم .3

 التأكد من وجود ضوابط تساعد على ضمان أن يقوم المجلس بأعماله بفعالية وكفاءة. .4

تم وتمسؤوليات إلى اللجان أو مديري الشركة، تم تنفيذها حسب تفويض المجلس الما تم تفويض نالتأكد من أنه، حي .5

 النتائج.إحاطة المجلس ب

 ضمان حصول المجلس على الدعم الكافي. .6

 الموافقة على قرارات المجلس واستخراج القرارات منها. .7

بالموافقة على األسماء التي اإلشراف على تكوين جميع اللجان المنبثقة من المجلس والتقدم بتوصيات إلى المجلس  .8

 قام بترشيحها لعضوية تلك اللجان بالتشاور مع لجنة المكافآت والترشيحات.

 الدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة ورئاسة جلسات المجلس. .9

 دعم جهود مجلس اإلدارة في االرتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بالشركة والتأكد من االلتزام باألنظمة واللوائح ذات .10

 .عالقة في جميع األوقاتال

يجب أال يكون هناك تداخل بين مسئوليات رئيس مجلس اإلدارة ومسئوليات الرئيس التنفيذي. ويجب على رئيس  .11

ا مجلس اإلدارة االلتزام بدوره اإلشرافي وعدم القيام بالمهام التنفيذية التي تكون من اختصاص الرئيس التنفيذي. كم

أكد من أن المجلس يقوم بأعماله بمسئولية ودون تدخل غير مبرر في عمليات يجب على رئيس مجلس اإلدارة الت

 الشركة التشغيلية.

 

 مهام الرئيس تجاه المساهمين  7.12

 ترأس اجتماعات الجمعية العامة للشركة. .1

 إبالغ الجمعية العامة عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير .2

مباشرة فيها، على أن يتضمن هذا اإلبالغ كافة المعلومات التي قدمها العضو إلى مجلس اإلدارة، وأن يرافق هذا 

 التبليغ تقرير خاص من المراجع الخارجي لحسابات الشركة.

 التأكد من التواصل الفعال مع المساهمين. .3

 أي مسؤوليات أخرى ينص عليها النظام األساس للشركة. .4
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 رئيس مجلس إدارة الشركةمهام نائب   7.13

 مساعدة الرئيس في المسائل والقضايا المتعلقة بمجلس إدارة الشركة. .1

 دعوة المجلس لالنعقاد في حال غياب الرئيس. .2

 ترأس اجتماعات المجلس في حال غياب الرئيس. .3

 ترأس اجتماعات الجمعية العامة في حال غياب الرئيس. .4

 نظام الشركة األساس. القيام بأي مسؤوليات أخرى منصوص عليها في .5

 

 

 مهام عضو مجلس اإلدارة المستقل 7.14

 على عضو مجلس اإلدارة المستقل المشاركة بفعالية في أداء المهام اآلتية:

 يذية.إبداء الرأي المستقل في المسائل االستراتيجية، وسياسات الشركة، وأدائها، وقرارات تعيين أعضاء اإلدارة التنف 

  الشركة ومساهميها وتقديمها عند حصول أي تعارض في المصالح.التحقق من مراعاة مصالح 

 .اإلشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة، ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها 

 
 

 اجتماعات مجلس اإلدارة 7.15

( 4عن )تعقد اجتماعات المجلس بصفة دورية وكلما دعت الحاجة، على أال يقل عدد اجتماعات المجلس السنوية  .1

 اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد على األقل كل ثالثة أشهر.

على األقل مرة في التنفيذيين عضاء األيجب أن يعقد أعضاء المجلس غير التنفيذيين اجتماعات مغلقة دون حضور  .2

 .تماعاتالسنة. ويمكن ألعضاء المجلس غير التنفيذيين دعوة أي من منسوبي وظائف الرقابة لحضور هذه االج

 .يجب تسجيل محاضر المجلس وتوقيعها من قبل رئيس المجلس وأمين السر وتوثيقها في سجل رسمي .3

في حال استفسار أو اعتراض أي عضو على أي بند من بنود جدول األعمال، يجب إثبات ذلك في محضر اجتماع  .4

 المجلس.

لى األقل. كما يجوز حضور أعضاء المجلس عن ال يكون االجتماع صحيحًا إال بحضور نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة ع .5

 طريق الهاتف أو وسائل التقنية الحديثة، حيث نص نظام الشركة األساس على جواز ذلك.

يكون لكل عضو في المجلس صوت متساوٍي، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية األصوات وعند تساوي األصوات يرجح  .6

 الرأي الذي صوت له رئيس المجلس.

رة الحق في إصدار قرارات في األمور العاجلة بعرضها على أعضائه متفرقين، ما لم يطلب أحد األعضاء لمجلس اإلدا .7

خطيًا اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تاٍل له وتثبت كتابًة في 

 محضر الجلسة.

 

 

 



 

P a g e  21 | 39 

 تحضيرات أعضاء المجلس 7.16

بما ال يقل اإلعداد لحضور اجتماعات المجلس يتضمن قراءة وتحليل ملف المعلومات والمستندات التي يتم إرسالها لألعضاء 

 من موعد االجتماع، حيث ينبغي أن يتضمن الملف على جدول األعمال والمستندات الداعمة له مثل:عمل أيام عشر  عن

 منذ آخر اجتماع. حدثتعمليات الشركة وأبرز التطورات التي  تقرير من الرئيس التنفيذي يتضمن لمحة عامة عن 

 ة واألداء االستراتيجي للشركة.يتقرير حول األداء المالي للشركة يركز على مؤشرات األداء الرئيس 

 باإلضافة إلى محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة لمتابعة تطور أعمالها. محضر اجتماع الجلسة السابقة 

 لمتخذة في الجلسات السابقة وتطور إنجازها وسير العمل فيها.قائمة القرارات ا 

 .المعلومات والمستندات الخاصة بمواضيع محددة سيتم مناقشتها واتخاذ القرار بشأنها 
 

 محاضر ووقائع االجتماعات 7.17

تمت  على مجلس اإلدارة توثيق اجتماعاته وإعداد محاضر بالمناقشات والمداوالت بما فيها عمليات التصويت التي .1

( 10وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها عند الحاجة. يجب تزويد أعضاء المجلس بمسودة المحضر خالل عشرة )

أيام من تاريخ االجتماع إلبداء المالحظات، وفي حال عدم استالم أي مالحظات عليها من األعضاء الموقرين خالل سبعة 

قة ضمنية على مسودة المحضر إلى حين اعتماده من المجلس وتوقيعها من ( أيام من تاريخ استالمها، ُيعد ذلك مواف7)

 جميع األعضاء الحاضرين في أول جلسة قادمة أو بالتمرير إذا لزم األمر.

إذا كان لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة مالحظات حيال أداء الشركة أو أي من الموضوعات المعروضة ولم ُيبّت فيها  .2

جب تدوينها وبيان ما يتخذه المجلس أو يرى اتخاذه من إجراءات حيالها في محضر اجتماع مجلس في اجتماع المجلس، في

 اإلدارة. وإذا أبدى عضو مجلس اإلدارة رأيًا مغايرًا لقرار المجلس، فيجب إثباته بالتفصيل في محضر اجتماع تلك الجلسة.

بًا إلعفائه من المسؤولية إال إذا ثبت عدم علم العضو وال يعد غياب العضو عن حضور االجتماع الذي يصدر فيه القرار سب .3

 الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من االعتراض عليه بعد علمه به.

 

 مصفوفة تفويض الصالحيات 7.18

إن اختصاصات كل من رئيس مجلس اإلدارة ونائبه ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بما فيهم الرئيس التنفيذي أو العضو 

أو في نظام الشركة األساس. في  هذه السياسةمسؤولياتهم محددة بشكل واضح ومكتوب في و –وجد إن  –المنتدب 

جميع األحوال، ال يجوز أن ينفرد شخص بالُسلطة المطلقة التخاذ القرارات في الشركة. ويتعين على مجلس اإلدارة في سبيل 

 ذلك:

 ،بما في ذلك تحديد المهام واالختصاصات  اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها

والمسؤوليات الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة مع تحديد الموضوعات التي يحتفظ المجلس بصالحية 

 البت فيها.

  ،اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات المفوضة إلى اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصالحيات

التنفيذ ومدة التفويض، ولمجلس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارساتها وطريقة 

 للصالحيات المفوضة.

  وضع )مصفوفة أو جدول واضح لتفويض الصالحيات( يهدف إلى تنظيم العالقة بين مجموعة شركة نجم والشركات

 ما تطلب األمر.فة دورية متى وتحديثها بص -ان وجدت –التابعة 
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 اختصاصات ومهام االدارة التنفيذية 7.19

مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة، تختص اإلدارة التنفيذية بتنفيذ الخطط والسياسات واالستراتيجيات 

 واألهداف الرئيسية للشركة بما يحقق أغراضها. ويدخل ضمن اختصاصاتها ومهامها ما يلي:

 قياس المخاطر والحد منها ومراقبتها وضع االجراءات لتحديد و 

  وضع السياسات واالجراءات الالزمة لضمان كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية 

  حفظ المستندات ومراجعة الحسابات 

 العمل وفق توجيهات مجلس االدارة ورفع التقارير اليه 

 ضمان استيفاء كافة المتطلبات الرقابية واالشرافية بأقصى حد ممكن 

 تراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها وتنفيذ السياسات واألنظمة المقرة من مجلس اإلدارة.اق 

 .تقديم االقتراحات المتعلقة باستراتيجيات الشركة وخطط العمل وسياسات وآليات االستثمار والتمويل وإدارة المخاطر 

 ا إلى مجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها.اقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعه 

 .تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر واإلشراف العام عليها والتحقق من فاعليتها وكفايتها 

 .تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفعالية واقتراح تعديلها عند الحاجة 

 كة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشر

 للمساهمين وأصحاب المصالح.

  زيادة رأس مال الشركة  ما يلي:تزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لممارسة اختصاصاته وتقديم توصياتها حيال

م االحتياطي االتفاقي، تكوين احتياطيات إضافية، أو تخفيضه، حل الشركة قبل األجل المحدد لها أو استمرارها، استخدا

 طريقة توزيع األرباح الصافية.

 .إدارة العمل اليومي للشركة، وإعداد التقارير الدورية المتعلقة بنشاط الشركة وعرضها على مجلس اإلدارة 

 ها لتلك الصالحيات.اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال إليها، وترفع لمجلس اإلدارة تقارير دورية عن ممارست 

 

 تقييم أداء المجلس واالدارة التنفيذية 7.20

 آلليات الالزمة للتقييم السنوي.ا –ناًء على اقتراح لجنة المكافآت والترشيحات ب –يضع مجلس اإلدارة  .1

بالتقييم. يجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفَصح عنها ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص المعنيين  .2

 وذلك في سبيل ضمان فعالية عمل المجلس وأعضاء المجلس واللجان واالدارة التنفيذية.

يعتمد تقييم األداء )وال يقتصر( على مؤشرات األداء األساسية المرتبطة باألهداف االستراتيجية للشركة، جودة ادارة  .3

يشتمل تقييم األداء على اختبار نقاط القوة والضعف، المخاطر، كفاءة نظم الرقابة الداخلية واألنشطة ذات الصلة. كما 

 والطرق الممكنة لمعالجة نقاط الضعف.

يراعى في التقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته  .4

ي يرى المجلس أو اإلدارة أن المجلس يمكن ومساهمته اإلجمالية في شركة نجم، بما في ذلك التركيز على المجاالت الت

 تحسينها باإلضافة إلى حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت الالزم لها.

 يتم تقييم اداء المجلس من قبل لجنة الترشيحات والمكافئات بشكل دوري حسب ما هو محدد في الئحة عمل اللجنة. .5
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 تدريب أعضاء المجلس واالدارة التنفيذية 7.21

 على شركة نجم إيالء االهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية، ووضع البرامجيتعين 

 :الالزمة لذلك، مع مراعاة ما يلي

 يتضمن: إعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية المعينين حديثًا للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها .1

  الشركة وأهدافها.استراتيجية 

 .الجوانب المالية والتشغيلية ألنشطة الشركة 

 .التزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم 

 .مهام لجان الشركة واختصاصاتها 

  وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛

 بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة.

  الوثائق الضرورية والالزم االطالع عليها وتشمل على سبيل المثال )النظام األساس للشركة، التقرير السنوي لعامين

أعضاء مجلس اإلدارة  ماضيين، بعض اللوائح الداخلية مثل الئحة الحوكمة التي تتضمن مهام والتزامات ومسئوليات

 واللجان واختصاصاتها، وما في حكم ذلك من المستندات(.

يقوم أعضاء المجلس بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت المشاركة في برامج التعليم المستمر للحفاظ على  .2

 المستوى الضروري من الخبرة المطلوبة لالضطالع بمسؤولياتهم كأعضاء للمجلس.

 

 ن أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذيةالتواصل بي 7.22

 لتعزيز التواصل بين مجلس إدارة شركة نجم واللجان التابعة واالدارة التنفيذية، يتم االلتزام بالتوجيهات التالية:

 يتم توجيه الدعوة لعقد أي اجتماع من قبل رئيس المجلس أو اللجنة المعينة. .3

 بعد التشاور مع رئيس المجلس أو رئيس اللجنة المعنية.عدم إلغاء أو تأجيل االجتماعات المجدولة إال  .4

 للرئيس الحق في أن يدعو الجتماع استثنائي غير مجدول متى ما رأى ذلك ضروريًا أو متى ما طلب ذلك اثنين من األعضاء. .5

 أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس وأمين السر واألعضاء والرئيس التنفيذي عند وضع جدول أعمال االجتماع. .6

 التنسيق بين رئيس المجلس واللجان قبل عقد أي اجتماعات وعند إرسال أي معلومات. .7

 يتوجب على الشركات الفرعية تزويد مجلس إدارة شركة نجم بتقرير شهري يتضمن أدائها. .8

أمين سر مجلس اإلدارة هو جهة التواصل مع أعضاء مجلس اإلدارة في األمور المتعلقة بشؤون مجلس اإلدارة، وفي  .9

ال غيابه أو حدوث أي طارئ له يقوم أحد أفراد فريق اإلدارة التنفيذية ممن لهم عالقة وخبرة بأعمال المجلس بموجب ح

 توجيه من الرئيس التنفيذي بالقيام بالمهمة إلى حين عودة أمين سر المجلس.

من أعضاء الفريق التنفيذي عند  يمكن ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التواصل مع الرئيس التنفيذي والمدير المالي أو أي .10

 الحاجة.
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 تزويد أعضاء المجلس بالمعلومات والتواصل معهم 7.23

يتعين على اإلدارة التنفيذية بالشركة تزويد أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان الشركة  .1

املة وواضحة وصحيحة وغير مضللة وفي بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجالت الالزمة، على أن تكون ك

 الوقت المناسب؛ لتمكينهم من أداء واجباتهم ومهامهم.

في ضوء ذلك وتعميقًا للتواصل بين شركة نجم وأعضاء مجلس االدارة تزود نجم مجلس االدارة بمحاضر اجتماعات مجلس  .2

للشركة، والتقارير المالية الشهرية والربع إدارة شركة نجم وجميع لجانها المنبثقة والنظام األساس، والئحة الحوكمة 

سنوية والسنوية، وتقرير مجلس اإلدارة، والوثائق المتعلق باجتماعات المجلس ولجان الشركة وذلك قبل وقت كاف من 

 موعد كل اجتماع.

 رها واتخاذ التدابير الالزمة لذلك.يوفتم تيلتزم جميع األعضاء بالمحافظة على سرية المعلومات التي ي .3

 

 المصادر والسلطات 7.24

لقيام مجلس االدارة بدوره الرقابي، يكون له سلطة التحقيق في أي مسألة تعرض عليه وله الحق في االطالع الكامل على 

كافة الدفاتر والسجالت والمستندات والمرافق وشئون موظفي شركة نجم، كما له الحق في االستعانة بأي جهة خارجية أو 

اريين، أو تكبد نفقات أخرى لهذا الغرض، وتقوم الشركة بدفع كافة تلك المصروفات، قد يطلب مراجعي الحسابات أو استش

المجلس االجتماع مع أي موظف من شركة نجم أو أي مستشار قانوني خارجي، أو مراجعي الحسابات الخارجيين أو أية لجنة 

شركة بالتأمين نيابة عنهم على مسؤوليتهم من المجلس. باإلضافة إلى ذلك، يستحق مجلس إدارة شركة نجم أن تقوم ال

 كأعضاء مجلس إدارة.

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم 7.25

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة نظير مسؤولياتهم في إدارة الشركة  بالتوصية لتحديدتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت  .1

دون اإلخالل بعمومية النصوص المنظمة لمكافأة عضو مجلس اإلدارة وبما ال يتعارض مع نظام الشركات والنظام 

 األساس للشركة.

إلى تعويضه  يتقاضى كل عضو حسب ما تم تحديده في النظام االساس نظير كل جلسة من جلسات المجلس، إضافة .2

 عن مصاريف السفر واإلقامة وتذاكر الطيران والمواصالت لألعضاء من خارج مدينة المقر الرئيسي للشركة.

يحدد مجلس اإلدارة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، مكافآت إضافية عينية أو نقدية أو بدل حضور جلسات  .3

 ة المشكلة.لعضو المجلس نظير عضويته في لجان مجلس اإلدار

يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل  .4

 مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل  .5

السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس 

 فنية أو إدارية أو استشارات. بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال 
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إذا تبين للجنة المراجعة أن المكافآت التي صرفت ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو  .6

مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس اإلدارة السنوي، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق 

 للشركة مطالبته بردها.
 

 

 إنتهاء عضوية المجلس 7.26

 تنتهي العضوية في مجلس اإلدارة لما ورد في النظام األساس للشركة أو بأحد األسباب التالية: .1

 انتهاء دورة المجلس. 

 استقالة عضو مجلس اإلدارة. 

 وفاة عضو مجلس اإلدارة. 

  على أكمل وجهاإلصابة بمرض عقلي أو إعاقة جسدية قد تؤدي إلى عدم قدرة العضو على القيام بدوره. 

 الحكم بإشهار إفالس العضو أو إعساره أو طلبه إجراء تسوية مع دائنيه أو توقفه عن دفع ديونه. 

  اإلدانة بارتكاب عمل مخل بالشرف واألمانة أو بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة العربية

 .السعودية أو في أي بلد آخر

 ريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العاديةإخالل عضو المجلس بواجباته بط 

 ( ۳التغيب عن )اجتماعات خالل سنة واحدة دون عذر مشروع ومقبول. 

  عدم صالحية العضو لالستمرار في ممارسة مسئوليته بموجب حكم أي من األنظمة النافذة في المملكة العربية

 .السعودية

عند استقالة أي عضو في المجلس أو إنهاء عضويته ألي سبب عدا انتهاء دورة المجلس وذلك  لمركزيبنك ايجب إبالغ ال .2

 ( خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل، ومراعاة متطلبات اإلفصاح ذات العالقة.5خالل )

 

 مهام ومسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة 7.27

ومحاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان مكان توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد جدول أعمالها  .1

االجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، 

 ضرين.وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها إن وجدت، وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحا

 حفظ التقارير التي ُترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعّدها المجلس. .2

إعداد جدول االجتماعات السنوي لمجالس اإلدارة ولجانها بما يتوافق مع قواعد ولوائح الحوكمة المعتمدة من قبل  .3

 .الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة

جلس بمواعيد االجتماعات وتزويدهم بجداول األعمال والمستندات يجب على أمين سر مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء الم .4

عشرة أيام عمل. وينطبق ذلك على جميع لجان ( 10)االجتماع بمدة التقل عن  لذات العالقة والتأكد من تسليمها قب

 .المجلس

ذات عالقة بالموضوعات وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة بأي تزويد أعضاء مجلس اإلدارة  .5

 المشمولة في جدول االجتماع.

 التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها المجلس. .6

 عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها. .7
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ر اجتماعات المجلس والمعلومات التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاض .8

 والوثائق المتعلقة بالشركة.

 التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة. .9

 تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة. .10

 اإلعداد والترتيب الجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية. .11

 والمتطلبات النظامية.إعداد التقرير السنوي لمجلس اإلدارة وضمان استيفائه للمعايير  .12

التنسيق مع مسؤول أو ضابط الحوكمة وااللتزام فيما يتعلق بمتطلبات الحوكمة ذات العالقة بمجلس اإلدارة ولجانه  .13

 )حيث ما ينطبق( وتكوينها ومسئولياتها ولوائح عملها.

 

 لجان مجلس اإلدارة .8

 اللجان الهدف من 8.1

في عملية الرقابة اإلدارية ودراسة المواضيع ذات العالقة بطبيعة عملها هذه اللجان كأذرع مساعدة لمجلس اإلدارة  تعمل

 بشكل تفصيلي والتوصية بخصوصها لمجلس اإلدارة لمساعدته في اتخاذ القرارات السليمة.

 إدارة عمل اللجان 8.2

سبيل المثال لمجلس اإلدارة تشكيل لجان متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجاالت المتخصصة التي منها على ينبغي  .1

ال الحصر، الترشيحات والمكافآت، والمراجعة، وإدارة المخاطر، واالستثمار، وااللتزام النظامي، واإلفصاح، والحوكمة، 

 والموارد البشرية، والتطوير االستراتيجي، الخ وأن يمنح هذه اللجان الصالحيات الالزمة ألداء أعمالها ويراقب أداءها.

بحد أدني لجنة تنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة للترشيحات والمكافئات ولجنة إلدارة  يجب ان يشكل مجلس االدارة .2

 واألمن السيبراني.المخاطر 

يجب أن يعتمد مجلس اإلدارة الئحة تنظيمية لكل لجنة من اللجان التي يشكلها، وأن يكون لدى كل لجنة من هذه اللجان  .3

اللجنة ومدة ونطاق عملها والصالحيات الممنوحة لها والمسئوليات إجراءات عامة يضعها مجلس اإلدارة تحدد مهام 

 الملقاة على عاتقها وآلية رقابة المجلس عليها.

 .كر ذلك في محاضر اجتماعات المجلسيجب ان يطلع المجلس على محاضر اجتماعات اللجان وتوصياتها وان يتم ذ .4

ية من جهات متخصصة للقيام بدورها عند الحاجة على يمكن للجان مجلس االدارة االستعانة بخدمات استشارية خارج .5

وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من  ،حساب الشركة بعد موافقة مجلس االدارة 

ة قرارات بشفافية مطلقة. وعلى مجلس اإلدارة أن يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها باألعمال الموكل

 إليها.

تكون كل لجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس اإلدارة، وال يخل ذلك بمسؤولية المجلس عن تلك األعمال وعن  .6

 الصالحيات أو السلطات التي فوضها إليها.

 يحضر رؤساء اللجان أو من ينيبونهم من أعضائها للجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة المساهمين. .7

بأسماء أعضاء اللجان وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينهم  نك المركزيبتلتزم الشركة بإشعار ال .8

 وأي تغييرات تطرأ على ذلك خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.
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 عضوية اللجان  8.3

والترشيحات لمدة ثالث يتم تعيين أعضاء اللجان من قبل مجلس إدارة شركة نجم بناًء على توصية من لجنة المكافآت  .1

سنوات تبدأ مع دورة مجلس اإلدارة وتنتهي فترة عضويتهم بانتهاء دورة مجلس اإلدارة، على أال يقل عدد أعضاء كل 

لجنة عن ثالثة وال يزيد على خمسة. ويجب أن يكون أعضاء اللجنة ممن لهم خبرات ومؤهالت ذات صلة بطبيعة عمل 

كما يجوز للمجلس عزل جميع األعضاء أو بعضهم في أي وقت وذلك وفقًا لما يراه  ومهام ومسؤوليات اللجنة المعنية،

محققًا ألهداف وأعمال اللجنة، عدا أعضاء لجنة المراجعة حيث يتم تعينهم وعزلهم عن طريق الجمعية العامة 

 للمساهمين.

المعنية بالمهمات التي قد ينتج عنها يعين مجلس اإلدارة عدد كاٍف من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في اللجان  .2

حاالت تعارض مصالح، مثل التأكد من سالمة التقارير المالية وغير المالية، ومراجعة صفقات األطراف ذوي العالقة، 

 والترشيح لعضوية مجلس اإلدارة، وتعيين كبار التنفيذيين، وتحديد المكافآت.

ات أن يكون أعضاؤها من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين، ويجوز تراعي الشركة عند تشكيل لجنة المكافآت والترشيح .3

االستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء المجلس سواء كانوا من المساهمين أو غيرهم على أن يكون 

 رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين.

ركته في عضوية اللجان األخرى، على أال يشغل منصب ال يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوًا في لجنة المراجعة، وتجوز مشا .4

 الرئيس في لجنة المراجعة أو لجنة المكافآت والترشيحات

يحق لكل لجنة تشكيل فريق عمل منبثق منها ألي غرض تراه مناسبًا ومحققا ألهدافها، كما يحق لها منح فريق العمل  .5

مناسبًا على أال يقل عدد أعضاء أي فريق عمل منبثق من المنبثق منها بعض صالحياتها وسلطاتها متى ما رأت ذلك 

 هذه اللجنة عن عضوين.

يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين رئيسًا لكل لجنة، وإذا لم يقم المجلس بذلك يقوم أعضاء اللجنة باختيار رئيسًا لهم  .6

 بغالبية أصوات أعضاء اللجنة.

أن يتقدم العضو باستقالته في وقت مناسب مع إخطار مجلس يحق لكل عضو من أعضاء اللجان االستقالة مع مراعاة  .7

 اإلدارة.

بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات  –في حال شغور أحد مقاعد عضوية أي من لجان الشركة يقوم المجلس  .8

يعرض قرار بتعيين عضوًا في المقعد الشاعر ليكمل فترة سلفه حتى نهاية الدورة، وبخصوص لجنة المراجعة يجب أن 

 المجلس بالتعيين على أقرب جمعية عامة للمساهمين للمصادقة عليه.

 

 اجتماعات اللجان  8.4

ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجان حضور اجتماعاتها إال إذا  .1

 طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.

لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات يشترط  .2

 يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.

يتم توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق توصيات اللجان ونتائج  .3

وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها )إن وجدت(، وتوقيع التصويت، 

 هذه المحاضر من جميع الحاضرين.
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 أمين سر اللجان  8.5

تختار كل لجنة أمين سر لها من بين أعضائها أو من موظفي الشركة على أال يكون له حق التصويت على قراراتها )في حال 

غير أعضائها( ويكون مسؤواًل عن القيام باإلعداد الجتماعات وأنشطة اللجنة وإعداد محاضرها وتوثيقها ومتابعة كان من 

يد تنفيذ توصياتها وتوجيهاتها وقراراتها، والتواصل بين أعضائها واإلجراءات اإلدارية واللوجستية األخرى، وتقوم كل لجنة بتحد

 شركة نجم في هذا الخصوص. لدىول بها مالمع مكافأته وطريقة صرفها في ضوء السياسات

 

 التقارير  8.6

على رئيس كل لجنة رفع تقرير دوري لمجلس اإلدارة عن أداء اللجنة وأبرز إنجازاتها، وعلى كل لجنة إعداد ونشر تقرير سنوي 

بشكل دوري عن بحسب ما تقتضيه األنظمة والقوانين المعمول بها. كما يتوجب على كل لجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة 

 أنشطتها وأبرز قراراتها وتوصياتها.

 لجنة المراجعة  8.7

لجنة مستقلة ترتبط مباشرة بمجلس إدارة الشركة وتختص بمراقبة أداء وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة والتأكد 

ن االلتزام بتطبيق نظام مراقبة من كفاءة وفعالية األنظمة والتحقق من تنفيذ القرارات المتعلقة بالرقابة الداخلية، وضما

شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة، إضافة إلى االختصاصات 

 .الواردة في هذه الالئحة

 تشكيل لجنة المراجعة 8.7.1

صدرها مل لجنة المراجعة التي توأسلوب عتشكل لجنة المراجعة وفق قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم  .1

 الجمعية العامة للشركة بناء على توصيات المجلس.

تصدر الجمعية العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة الئحة عمل لجنة المراجعة، على أن تشمل هذه الالئحة  .2

ة ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفي

 .تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة، وأسلوب عملها

 

 لجنة المراجعة عضوية 8.7.2

 بنك المركزيعين مجلس اإلدارة رئيس وأعضاء لجنة المراجعة لمدة ثالث سنوات بعد الحصول على عدم ممانعة الي .1

 .كتابة

 .التجديد للجنة المراجعة أو أحد أعضائها لمدة ثالث سنوات أخرى لمرة واحدة فقطلمجلس اإلدارة  .2

لمجلس اإلدارة تعيين أعضاء جدد للجنة المراجعة في حال انتخاب مجلس إدارة جديد بعد الحصول على عدم ممانعة  .3

 كتابة بنك المركزيال



 

P a g e  29 | 39 

للجنة المراجعة في حال مخالفة أي منهم ألحكام إلغاء عدم ممانعتها على تعيين أي عضو أو أعضاء ا بنك المركزيلل .4

 هذه الالئحة أو أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية أو أحكام اللوائح والتعليمات األخرى ذات

 .العالقة، وأن تتخذ اإلجراءات التي تراها مالئمة في حق الشركة والشخص المعني

كتابة، الحق بعزل أي من أعضاء لجنة المراجعة في حال  بنك المركزيعلى عدم ممانعة اللمجلس اإلدارة بعد الحصول  .5

فقدانه شروط العضوية أو ارتكابه مخالفة ألحكام هذه الالئحة أو أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو الئحته 

 .التنفيذية أو أحكام اللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة

لجنة المراجعة االستقالة شريطة أن يقدم طلب استقالته مسبقا لمجلس اإلدارة قبل شهر من تاريخ نفاذ  يحق لعضو .6

 بنك المركزيكتابة باستقالة عضو لجنة المراجعة وأسباب استقالته وتزويد ال بنك المركزياستقالته، وعلى الشركة إشعار ال

 .اريخ االستقالة( أيام عمل من ت5بصورة من طلب االستقالة خالل خمسة )

يعد العضو مستقيال من عضوية لجنة المراجعة إذا تخلف دون عذر يقبله مجلس اإلدارة عن حضور اجتماعات لجنة  .7

 .المراجعة ألكثر من ثالث جلسات متتالية

ا إذا شغر مركز أحد أعضاء لجنة المراجعة أثناء مدة العضوية يعين مجلس اإلدارة خالل مدة أقصاها شهر من شغور هذ .8

 .عضوا آخر في المركز الشاغر، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه بنك المركزيالمنصب بعد الحصول على عدم ممانعة ال

تنتهي عضوية عضو لجنة المراجعة مباشرة إذا حدث أي تغير من شأنه اإلخالل بشروط العضوية الواردة في هذه الالئحة  .9

، وعلى عضو لجنة المراجعة إبالغ الشركة كتابة فور حدوث البنك المركزييصدرها أو أي لوائح أو تعليمات أو قرارات أخرى 

 .هذا التغير. وال يجوز لعضو لجنة المراجعة حضور أي اجتماع اللجنة يعقد بعد تاريخ حدوث التغير

و لدى مراجع ال يجوز أن يكون من يعمل أو كان يعمل خالل السنتين الماضيتين في اإلدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أ .10

 .حسابات الشركة، أن يكون عضوًا في لجنة المراجعة

 .ال يجوز أن يكون لعضو لجنة المراجعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة .11

تي تزاولها ال يجوز لعضو لجنة المراجعة المشاركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو المتاجرة في األنشطة ال .12

 الشركة وللشركة أن تطالبه بالتعويض عن أي ضرر لحقها نتيجة لهذا العمل أو التصرف.

 

 لجنة المراجعة نظيم عضويةت 8.7.3

على أن يكون أغلبهم  تنفيذيينغير جميعهم تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء على األقل وخمسة أعضاء كحد أقصى،  .1

 .من خارج مجلس اإلدارة

 .عضو لجنة المراجعة من المديرين التنفيذيين في الشركة أو موظفيها أو مستشاريها يجب أال يكون .2

يجب أال يكون عضو اللجنة أحد أعضاء مجالس إدارة أو مديري أو موظفي أو مستشاري أو منسوبي أو ممثلي أحد  .3

 :األطراف ذوي العالقة بالشركة ومنهم على سبيل المثال ال الحصر اآلتي

  أو المؤسسينكبار المساهمين. 

 المراجعون الخارجيون. 

 الموردون. 

 عمالء الشركة. 

  األشخاص االعتباريون الذين تربطهم عالقة مالية أو تجارية أو قرابة من الدرجة األولى بمجلس إدارة الشركة أو

 .الموظفين التنفيذيين الشركة
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شركة أخرى تعمل في قطاع التأمين في  يجب أال يكون عضو لجنة المراجعة عضوا في مجلس إدارة أو لجنة مراجعة أي .4

 المملكة العربية السعودية

 يجب أال يكون عضو لجنة المراجعة أحد األعضاء التنفيذيين في مجلس اإلدارة .5

 يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة المرشح لعضوية اللجنة مستقال .6

 اجعة ألكثر من أربع شركات عامةال يجوز ألي عضو من أعضاء لجنة المراجعة أن يخدم بشكل تزامني في لجان مر .7

يجب أن يضمن مجلس اإلدارة أن أعضاء لجنة المراجعة مؤهلون للوفاء بمسؤولياتها. ويجب أن يمتلك عضوان على األقل  .8

 من أعضاء اللجنة، بمن فيهما رئيس اللجنة، خبرات حديثة وذات صلة في مجال المحاسبة واإلدارة المالية.

 مهام لجنة المراجعة 8.7.4

 مهام لجنة المراجعة كحد أدنى األعمال اآلتيةتشمل  

 مجلس اإلدارة بالموافقة على تعيين أو إعادة تعيين المراجعين الخارجيين، ويشمل هذا ضمان تمتع المراجعين  التوصية

 .الخارجيين المرشحين بالخبرة الالزمة لمراجعة أعمال شركات التأمين و/أو إعادة التامين

 كتابةبنك المركزي اللتزام أو مسؤول االلتزام بعد الحصول على عدم ممانعة التعيين وعزل مدير إدارة ا. 

 كتابة بنك المركزيتعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي بعد الحصول على عدم ممانعة ال. 

  العليا في الشركةالتأكد من استقالل المراجعين الخارجيين عن الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة.  

  التأكد من استقالل إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي في أداء مهامهم، والتحقق من عدم وجود أي قيد على

 أعمالهم أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلبا على أعمالهم

 عدم وجود أي قيد على أعمالهما  التأكد من استقاللية إدارة االلتزام أو مسؤول االلتزام في أداء مهامهما، والتحقق من

 .أو وجود ما يمكن أن يؤثر سلبا على أعمالهما

 مناقشة القوائم المالية السنوية والربع سنوية األولية مع المراجعين الخارجيين واإلدارة العليا للشركة قبل إصدارها. 

 والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.

 لخارجييندراسة خطة المراجعة للمراجعين الداخليين وا. 

 دراسة خطة االلتزام وإقرارها ومتابعة تنفيذها. 

 دراسة السياسات المحاسبية الهامة وإجراءاتها والتغيرات التي قد جرى عليها. 

 التنسيق بين المراجعين الداخليين والخارجيين. 

 دراسة تقارير المراجعين الخارجيين ورفع التوصيات بشأنها المجلس اإلدارة. 

  إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي ورفع التوصيات بشأنها المجلس اإلدارةمراجعة تقارير.  

 دراسة تقارير إدارة الرقابة النظامية أو المراقب النظامي ورفع التوصيات بشأنها المجلس اإلدارة. 

 لية أو المراجع الداخلي، تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال المراجعين الخارجيين، وإدارة المراجعة الداخ

 .وإدارة االلتزام أو مسؤول االلتزام

 والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة بشأن أي مخالفات نظامية أو طلب إجراءات  بنك المركزيدراسة مالحظات ال

 .تصحيحية ورفع التوصيات بشأنها المجلس اإلدارة

  راءات الرقابة الداخليةالداخليين والخارجيين إلج المراجعيندراسة تقييم. 

 دراسة العمليات فيما بين كيانات المجموعة والعمليات مع األطراف ذوي العالقة. 
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 والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة ورفع التوصيات بشأنها المجلس  بنك المركزيمتابعة التقارير الصادرة عن ال

 .اإلدارة

  والمكافآت األخرى إلدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي بما يتماشى تحديد المرتب الشهري والمكافأة التشجيعية

 .مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس

  تحديد قيمة المرتب الشهري والمكافأة التشجيعية والمكافآت األخرى إلدارة االلتزام أو مسؤول االلتزام بما يتماشى

 .المعتمدة من قبل المجلس مع اللوائح الداخلية للشركة

  التأكد من توافر الئحة مكتوبة خاصة بقواعد السلوك المهني بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة الضمان القيام

 .بأنشطة الشركة بطريقة عادلة وأخالقية

  االلتزام أو مسؤول االلتزام، متابعة الدعاوى القضائية المهمة المرفوعة من الشركة أو المرفوعة ضدها مع مدير إدارة

 .ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس اإلدارة

  ضمان االستخدام األمثل لتقنية المعلومات وتوافر الضوابط الالزمة للحصول على معلومات وبيانات دقيقة ويعتمد

 .عليها
 

 قرارت لجنة المراجعة 8.7.5

األصوات يعد صوت رئيس لجنة المراجعة مرجحة، على أن صدر قرارات لجنة المراجعة باألغلبية، وفي حال تساوي عدد ت .1

 .لجنة المراجعة أراء جميع األطراف في محضر االجتماع أمين سرثبت ي

 .ال يجوز التصويت على قرارات لجنة المراجعة بالنيابة أو الوكالة عن أحد األعضاء .2

 

 مسؤوليات لجنة المراجعة 8.7.6

والمساهمين في الشركة ومجلس إدارة الشركة عن تنفيذ بنك المركزي يكون أعضاء لجنة المراجعة مسؤولين أمام ال .1

 .أحكام هذه الالئحة، وعن تنفيذ خطة عمل لجنة المراجعة الصادرة بقرار مجلس اإلدارة

يجب على أعضاء اللجنة أثناء تأدية مهامهم تقديم مصلحة الشركة على أي اعتبارات أخرى قد تؤثر على أعمالهم  .2

 .وقراراتهم

صل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض المجلس األخذ بتوصية اللجنة بشأن إذا ح .3

تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس 

 .أخذه بها مصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عداإلدارة تو

 تضع اللجنة آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن اي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية. وعليها .4

 .التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة

ء مهامها حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها، ولها أن تطلب أي إيضاح أو بيان من للجنة المراجعة في سبيل أدا .5

أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية. كما لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد 

 .إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة

للجنة المراجعة حق االتصال المباشر بمجلس اإلدارة واإلدارة العليا في الشركة والموظفين كافة واللجان والمستشارين  .6

القانونيين والمراجعين الداخليين والخارجيين في المركز الرئيسي و/أو فروع الشركة، وكذلك األطراف األخرى ذات العالقة 

الت والمستندات الخاصة والسرية والالزمة ألداء أعمالها. وللجنة المراجعة بالشركة، ولها االطالع على جميع السج

 االستعانة بأي جهة استشارية من خارج الشركة للقيام بمهام محددة من أجل مساعدتها في أداء عملها.
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 اجتماعات لجنة المراجعة 8.7.7

 .ال ينعقد اجتماع لجنة المراجعة إال بحضور نصف أعضائها على األقل .1

نة المراجعة ست اجتماعات في السنة على األقل، بما فيها االجتماع السنوي مع مجلس اإلدارة، ويمكن للجنة تعقد لج .2

 :تى ما دعت الحاجة. عقد اجتماعات أخرى استجابة ألي من االتي على سبيل المثال ال الحصرم -المراجعة 

 طلب من رئيس مجلس اإلدارة. 

  الخارجي أو الداخلي أو مسؤول االلتزام عقد اجتماع اللجنة لوجود حاجة تستدعي الحاالت التي يطلب فيها المراجع

 .ذلك

 اجتماعات بشأن مسائل أخرى مثل: 

 .المسائل المالية ومسائل المراجعة -

 .المسائل النظامية -

 .تعارض المصالح -

 .قواعد السلوك المهني واألخالقي -

 خارجها الحضور اجتماعاتها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.للجنة المراجعة دعوة من تراه من داخل الشركة أو 

 

 ارتباط لجنة المراجعة بالمراجعين الخارجيين 8.7.8

 :تشمل المواضيع ذات العالقة بين لجنة المراجعة والمراجعين الخارجيين بحد أدنى على االتي

 التعديالت الرئيسة التي تجريها الشركة على سياساتها المحاسبية. 

  مع اإلدارة بشأن أي مسألة تتعلق بحماية الموجودات المستثمرةالخالفات الجوهرية. 

  مخالفات األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات اإلشرافية والرقابية أو عدم االلتزام بسياسات وإجراءات

  .الشركة

  والسلوك المدنيمرئيات المراجعين اآلخرين الفروع خارج المملكة( بشأن اإلجراءات المحاسبية والتقارير. 

 جوانب القصور في الهيكل العام ألنظمة الرقابة الداخلية وعملها. 

 األخطاء الجوهرية في البيانات المالية. 

  قرارات اإلدارة واألسس التي اعتمد عليها المراجعون الخارجيون بشأن عدالة التقديرات المحاسبية الحساسة مثل

 .المخصصات واالحتياطيات الفنية

 ايير المحاسبة وقرارات اإلفصاح المتعلقة بالمعامالت غير العاديةمبادئ ومع. 

 أي مشاكل رئيسية في التعامل مع اإلدارة تكون قد أثرت على أعمال المراجعة. 

 الرقابة الداخلية وتقييم الموجودات والمالءة المالية للشركة. 

 جنة المراجعة وتقع ضمن مسؤوليتهاأي مسائل أخرى تطلع عليها ل. 

  تعديالت على نطاق أعمال المراجعة وأسبابهاأي. 

 .مراجعة خطاب اإلدارة المعد من قبل المراجعين الخارجيين ومرئيات إدارة الشركة حوله 
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 رئيس لجنة المراجعة 8.7.9

 .كتابة بنك المركزييعين مجلس اإلدارة أحد أعضاء لجنة المراجعة رئيسا لها بعد الحصول على عدم ممانعة ال .1

 .رئيس مجلس اإلدارة عضوا في لجنة المراجعة أو رئيسا لها ال يجوز أن يكون .2

 ال يجوز أن يكون لرئيس لجنة المراجعة صلة قرابة أو عالقة مالية أو تجارية مع أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة .3

 ال يجوز أن يكون لرئيس لجنة المراجعة عالقة مع اإلدارة العليا بالشركة تؤثر على استقالليته. .4

 

 

 سر لجنة المراجعةامين   8.7.10

 لها من موظفي الشركة يتولى أعمالها اإلدارية وإعداد محاضر اجتماعاتها والتأكد من توقيع امين سراً عين لجنة المراجعة ت .1

 .جنة المراجعة بالتنسيق مع رئيسهالمحاضر، وجدولة مواعيد اجتماعات رئيس اللجنة على هذه ال

 .لجنة المراجعة توثيق وحفظ محاضر اجتماعات لجنة المراجعة في سجل خاص بذلك أمين سريجب على  .2

 .جان مجلس اإلدارةلألي لجنة أخرى من  أميًنا سًرالجنة المراجعة  أمين سرال يجوز أن يكون  .3

لجنة المراجعة مكافأة عن إنجاز مهامه لكل جلسة من جلساتها، وتحدد قيمة المكافأة بقرار يصدره  أمين سريستحق  .4

 مجلس اإلدارة.

 

 مكافأة أعضاء لجنة المراجعة 8.7.11

يستحق عضو لجنة المراجعة مكافأة حضور عن كل جلسة من جلساتها، وتحدد قيمة المكافآت بموجب سياسة معتمدة من 

 مقبولة بالمقارنة مع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.مجلس اإلدارة بحيث تكون 

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت 8.8

العامة  القواعد الصادرة عن الجمعيةيجب أن يشكل مجلس اإلدارة لجنة الترشيحات والمكافآت وأن يعين أعضاءها وفق  .1

 .بناء على االقتراح من مجلس اإلدارة على أن تتضمن القواعد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة

( أعضاء كحد أدنى، على أن يكون من ضمن األعضاء المعينيين عضوان 3يجب أن تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت على ) .2

 يمكن أن يرأس هذه اللجنة رئيس مجلس اإلدارة مستقالن، وال

قد لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تعقد اللجنة اجتماعين تع .3

 على األقل سنوًيا.

 التالي: على سبيل المثال ال الحصر تشمل واجبات لجنة الترشيحات والمكافآت .4

  للمتطلبات النظامية والسياسات والمعايير التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه وفًقا

 .المعتمدة
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  المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه وإعداد وصف للقدرات

والمؤهالت المطلوبة لعضوية المجلس ولجانه وتحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال المجلس و/أو 

 .المجلسلجان 

 تقييم هيكل وتركيبة المجلس ولجانه وتحديد جوانب الضعف فيها بصفة دورية واقتراح الخطوات الالزمة لمعالجتها. 

  تقييم ومراقبة استقاللية أعضاء المجلس ولجانه والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح، بما في ذلك التأكد

 .بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين

 سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وأعضاء اإلدارة العليا وضع. 

 تقييم أداء أعضاء المجلس ولجانه بشكل دوري. 

  العلياالتوصية فيما يخص تعيين وإعفاء أعضاء اإلدارة. 

 اقبة تطبيق خطط وضع سياسات وإجراءات التعاقب الوظيفي للرئيس التنفيذي وكبار أعضاء اإلدارة العليا ومر

 .وإجراءات التعاقب الوظيفي لهم

 مراجعة خطط التعويضات الخاصة بأعضاء اإلدارة العليا. 

 اإلشراف على البرنامج التعريفي والتدريب الدوري ألعضاء مجلس اإلدارة. 

 علقة بالترشيحات والمكافآتالمت التوصية للمجلس حول المسائل. 

 

 تقييم أداء اللجان  8.9

جنة وذلك بإشراف من لجنة المكافآت والترشيحات، لالقيام بتقييم ألداء عملها بحسب ما جاء في الئحة تلك الكل لجنة يجب ل

وفي سبيل ذلك ينبغي على اللجنة أن تأخذ في االعتبار ما إذا كانت قد تناولت كافة المسائل التي تقع أو ينبغي أن تقع 

القضايا ذات الصلة بنطاق عملها على أن يشمل التقييم على وجه  ضمن نطاق عملها، حيث ينبغي أن تتناول اللجنة جميع

 الخصوص ما يلي:

 .جودة وشمولية المعلومات التي حصلت عليها اللجنة 

 لتقارير والتوصيات المقدمة من اللجنة للمجلس.ا 

 نها بصورة طريقة مناقشة المعلومات وما إذا كان عدد ومدة اجتماعات اللجنة كافية إلنجاز المهام المطلوبة م

 كافية وشاملة.

 .حضور وغياب األعضاء 

 على كل لجنة أن تقدم للمجلس تقريرًا يتضمن نتائج التقييم باإلضافة إلى أي تعديالت مقترحة.

 

 اللجنة التنفيذية 8.10

يجب أن يشكل المجلس لجنة تنفيذية ويعين أعضاءها بما يتوافق مع النظام األساسي للشركة وأي قواعد صادرة عن  .1

 .الجمعية العامة

ى يمكن أن تكون اللجنة التنفيذية من أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين، على أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد عل .2

خمسة. وتعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أال يقل عدد اجتماعات اللجنة 

 اجتماعات في السنة.( 6فيذية عن )التن
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 .ترفع اللجنة التنفيذية تقاريرها إلى مجلس اإلدارة .3

 .تقوم اللجنة التنفيذية بالمسئوليات المناطة بها حسب ميثاق عمل اللجنة المعتمد من المجلس .4

 

 

 لجنة المخاطر واالمن السيراني 8.11

وفق القواعد الصادرة عن وأن يعين أعضاءها واالمن السيبراني  أن يشكل مجلس اإلدارة لجنة إلدارة المخاطر  يجب .1

 .الجمعية العامة

مع مراعاة االنظمة والتشريعات الخاصة باألمن السيبراني وادارة المخاطر، على أال  يجب ان ال يرأس اللجنة عضو تنفيذي .2

 .اإلدارةيقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد على خمسة.. وبذلك ترفع اللجنة تقاريرها إلى مجلس 

 يجب ان يكون احد اعضاء اللجنة من اصحاب التخصص في األمن السيبراني. .3

 التالي: على سبيل المثال ال الحصر المخاطر واالمن السيبرانيتشمل واجبات لجنة  .4

 تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والمحافظة على مستوى مقبول من المخاطرة للشركة. 

 المخاطر واالمن السيراني بالشركة وتقييم فعاليته اإلشراف على نظام إدارة. 

  وضع استراتيجية شاملة إلدارة المخاطر واالمن السيراني ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء على المتغيرات

 .الداخلية والخارجية للشركة

 واألمن السيراني. مراجعة سياسات إدارة المخاطر 

  تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري )من خالل إجراء اختبارات التحمل على سبيل إعادة تقييم قدرة الشركة على

 .المثال(

 رفع تقارير مفصلة إلى مجلس اإلدارة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر. 

  واألمن السيراني. حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطرتقديم التوصيات للمجلس 

 

 سرية واستخدام المعلوماتال. 9

يلتزم العاملين في الشركة او اصحاب المصلحة على حسب التعريف وال يقتصر االلزام بالحفاظ على سرية البيانات وعدم  .1

استغاللها فقط على اعضاء المجلس بالحفاظ على سرية المعلومات السرية الخاصة المتعلقة بالشركة أو باألطراف 

يهم اإلفصاح عن أي معلومات غير معلنة يطلعون عليها بسبب عضويتهم في المجلس، وال المتعاملة معها، ويحظر عل

يحق ألي منهم سواء خالل مدة خدمته كعضو بالمجلس أو بعدها، اإلفصاح عن أي معلومات سرية خارج الشركة إال 

 .بتفويض من المجلس أو إذا طلب منه ذلك بمقتضى النظام

والمعقولة للحفاظ على سرية معلومات المتعاملين مع الشركة، ووضع ترتيبات فعالة تقضي يتم اتخاذ التدابير الالزمة  .2

بأن تقوم الجهات األخرى المطلعة على المعلومات الداخلية الخاصة بالشركة أو باألطراف المتعاملة معها بالحفاظ على 

 .سرية تلك المعلومات وعدم استخدامها

ا في هذه المادة جميع المعلومات غير المعلنة التي يعهد بها إلى عضو المجلس تشمل المعلومات السرية المشار إليه .3

المعلومات غير المعلنة التي قد يستغلها منافسو  -على سبيل المثال ال الحصر  -أو يطلع عليها بحكم منصبه، ومن بينها 

ات السرية المتعلقة بتوقعات الشركة أو الشركة، أو التي قد تضر بالشركة أو بعمالئها إذا تم اإلفصاح عنها مثل المعلوم
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خططها أو برامجها الخاصة بالمبيعات أو التسويق ومعلومات األبحاث أو التطوير، والمعلومات السرية الخاصة بأي من 

عمالء الشركة ومورديها أو شركائها في المشروعات المشتركة والتي تكون الشركة ملتزمة بالحفاظ على سريتها، 

سرية عن المناقشات والمداوالت المتعلقة بأعمال الشركة والتي تتم بين موظفي الشركة ومديريها والمعلومات ال

 وأعضاء المجلس، بخالف ما يجب اإلفصاح عنه بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

 

 لرقابة الداخلية. ا10

سياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق يتعين على مجلس إدارة الشركة اعتماد نظام رقابة داخلية لتقييم ال

أحكام قواعد الحوكمة الخاصة بها والتي تعتمدها شركة نجم، والتقيد باألنظمة واللوائح ذات الصلة، ويجب أن يضمن هذا 

العالقة تتم النظام اتباع معايير واضحة للمسؤولية في جميع المستويات التنفيذية في الشركة وأن تعامالت األطراف ذات 

 .وفقًا لألحكام والضوابط الخاصة بها

 

 اإلدارات الرقابية 10.1

تنشئ الشركة في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية وحدات أو إدارات لتقييم وإدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية وإدارة 

 .كل منهما عن اآلخرالحوكمة وااللتزام. وضمان الفصل بين مهام االدارات الرقابية بما يضمن استقاللية 

 

 إدارة المراجعة الداخلية 10.2

تتولى وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية واإلشراف على تطبيقه، والتحقق من مدى التزام  .1

اخلية من الشركة وعامليها باألنظمة واللوائح الداخلية وسياسات الشركة وإجراءاتها. وتتكون وحدة أو إدارة المراجعة الد

د مكافآت مدير وحدة أو إدارة  مراجع داخلي عل األقل توصي بتعيينه لجنة المراجعة ويكون مسؤواًل أمامها، على أن تحدَّ

 .المراجعة بناًء على اقتراح لجنة المراجعة وفقًا لسياسات الشركة

 :ويراعى في تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وعملها ما يلي .2

 العاملين بها الكفاءة واالستقالل والتدريب المناسب، وأال يكلفوا بأي أعمال أخرى سوى أعمال  أن تتوافر في

 .المراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية

 رئيس أن ترفع الوحدة أو اإلدارة تقاريرها إلى لجنة المراجعة، وأن ترتبط بها وتكون مسؤولة أمامها. وتعود اداريًا إلى ال

 .التنفيذي

 ن الوحدة أو اإلدارة من االطالع على المعلومات والمستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد أن  .ُتمكَّ

تقوم ادارة المراجعة الداخلية بتطبيق ما جاء في سياساتها واجراءاتها وميثاق عملها المعتمدة من قبل لجنة المراجعة.  .3

ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه  ويتعين على الشركة حفظ تقارير المراجعةومجلس اإلدارة 

 .من نتائج وتوصيات وما قد اتخذ بشأنها
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 إدارة الحوكمة وااللتزام 10.3

 تهدف إدارة الحوكمة وااللتزام إلى التطبيق الفعال لقواعد الحوكمة بالشركة، وتتبع تنظيميًا للرئيس التنفيذي ومرجعيًا الى

 :مهام إدارة الحوكمة وااللتزام ما يليلجنة المراجعة، ومن أبرز 

 التأكد من التزام الشركة واستيفائها لمتطلبات الحوكمة الصادرة من الجهات المشرعة بما يتوافق مع نشاط الشركة 

  والجهات الرقابية األخرى  البنك المركزيالتأكد من التزام الشركة بتطبيق األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من

 .القة والنظام األساس للشركةذات الع

  تطوير اللوائح والسياسات الداخلية ذات العالقة بالحوكمة وااللتزام بما ال يتعارض مع األنظمة التي تصدرها الجهات

المشرعة، والتحقق من التزام الشركة بها، واقتراح تعديلها وتحديثها وفقًا للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات 

 .حسب الحاجة

 اذ اإلجراءات الوقائية التي تضمن للشركة تحقيق االلتزام وتجنب المخالفات وتقييم مدى مالءمتها بصفة مستمرةاتخ. 

 تقديم االستشارات الالزمة لمجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية في مجال الحوكمة وتطبيقاتها. 

  الحوكمة وأفضل الممارساتإطالع أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه دومًا على التطورات في مجال. 

 إعداد الردود الالزمة على االستفسارات الواردة من الجهات النظامية ذات العالقة بالحوكمة وااللتزام 

  إعداد التقرير السنوي للحوكمة وااللتزام والتقارير الدورية ذات العالقة وضمان استيفائها للمعايير والمتطلبات

 .النظامية

 ماعات الجمعية العامة العادية وغير العاديةاإلعداد والترتيب الجت 

  مراجعة محاضر وقرارات مجلس اإلدارة واللجان إلبداء أي مالحظات حولها )إن وجدت( في ضوء متطلبات الحوكمة

 .واألنظمة ذات العالقة وجدول الصالحيات المعتمد من قبل المجلس لتأكيد عملية االلتزام والتوافق

تخصصة مبجهة خارجية -وقت آلخر  االستعانة من-المذكورة في سياستها، كما يجوز للشركة  وغير ذلك من مهام االدارة

 .لمساعدتها في تطوير أنظمة ولوائح الحوكمة لتماشى مع الممارسات الدولية الرائدة في مجال الحوكمة وااللتزام

 

 إدارة المخاطر 10.4

و أإدارة المخاطر تقاريرها الى لجنة المخاطر وللرئيس التنفيذي  إدارة مستقلة تمامًا عن إدارة المراجعة الداخلية وترفع وحدة

العضو المنتدب )إن وجد( أو أي تنفيذي آخر،(. ويتم تقديم تقارير مستمرة من اإلدارة التنفيذية للمجلس حول أعمال إدارة 

 .المخاطر في ضوء اختصاصاتها المتعلقة بإدارة المخاطر والمضمنة في هذا الدليل

فة إدارة المخاطر تحديد وتقييم وقياس وضبط ومراقبة المخاطر والحد منها بصفة مستمرة على مستوى المخاطر تتولى وظي

 .الفردية والمخاطر الكلية

 :واجبات وظيفة إدارة المخاطر على سبيل المثال ال الحصر ما يلي

 تنفيذ إستراتيجية إدارة المخاطر 

 مراقبة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة 
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 ع سياسات وإجراءات فعالة إلدارة المخاطر لتحديد وتقييم وقياس وضبط ومراقبة المخاطر والحد منهاوض  

 تحديد المخاطر الناشئة واقتراح الخطوات التصحيحية للحد منها وضبطها 

 صفة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر ومدى تعرضها لها من خالل إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال( ب

 دورية ووضع خطة الطوارئ

 التنسيق مع اإلدارة العليا لضمان فعالية وكفاءة نظام إدارة المخاطر بالشركة 

  يجب أن تقوم وظيفة إدارة المخاطر بأعمالها وأنشطتها بما يتوافق مع الئحة إدارة المخاطر وأي متطلبات رقابية أو

 .بنك المركزيإشرافية أخرى صادرة عن ال

 

 

 

 مراجع حسابات الشركة  .11

 تعيين مراجع حسابات 11.1

 :تعين الجمعية العامة العادية مراجع حسابات الشركة بناًء على ترشيح مجلس اإلدارة، مع مراعاة ما يلي

 أن يكون ترشيحه بناًء على توصية من لجنة المراجعة. 

 أن يكون مرخصًا له وأن يستوفي الشروط المقررة من الجهة المختصة. 

 ض مصالحه مع مصالح الشركةأال تتعار. 

 أال يقل عدد المرشحين عن مراجعين اثنين.  

 

 حساباتالواجبات مراجع  11.2

 :يجب على مراجع الحسابات

 بذل واجبي العناية واألمانة للشركة. 

  أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة إذا لم ييسر المجلس عمله. ويكون مسؤواًل عن تعويض الضرر الذي

الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب األخطاء التي تقع منه في أداء عمله، وإذا تعدد المراجعون واشتركوا في يصيب 

 .ولين بالتضامنؤالخطأ، كانوا مس
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 اإلبالغ عن الممارسات المخالفة  .12

يتبعها أصحاب المصالح في وضع ما يلزم من سياسات أو إجراءات ب –ناًء على اقتراح لجنة المراجعة ب –يقوم مجلس اإلدارة 

 :تقديم شكاويهم أو اإلبالغ عن الممارسات المخالفة، مع مراعاة ما يلي

  تيسير إبالغ أصحاب المصالح )بمن فيهم العاملون في الشركة( مجلس اإلدارة بما قد يصدر عن اإلدارة التنفيذية من

تثير الريبة في القوائم المالية أو أنظمة الرقابة تصرفات أو ممارسات تخالف األنظمة واللوائح والقواعد المرعية أو 

 .الداخلية أو غيرها، سواء أكانت تلك التصرفات أو الممارسات في مواجهتهم أم لم تكن، وإجراء التحقيق الالزم بشأنها

 ان المختصةالحفاظ على سرية إجراءات اإلبالغ بتيسير االتصال المباشر بعضو مستقل في لجنة المراجعة أو غيرها من اللج. 

 تكليف شخص مختص بتلقي شكاوى أو بالغات أصحاب المصالح والتعامل معها. 

 تخصيص هاتف أو بريد إلكتروني لتلقي الشكاوى. 

 .توفير الحماية الالزمة ألصحاب المصالح 

 المعايير المهنية واألخالقية  .13

عي بصفة خاصة المتطلبات المذكورة في يضع مجلس اإلدارة سياسة للسلوك المهني والقيم األخالقية في الشركة، ترا

 .هذه الالئحة بما ال يخالف التعليمات النظامية الصادرة من الجهات الرقابية

 

 االحتفاظ بالوثائق  .14

يجب على شركة نجم أن تحتفظ بجميع المحاضر والمستندات والتقارير والوثائق األخرى المطلوب االحتفاظ بها بموجب الئحة 

ر الشركة الرئيس مدة ال تقل عن عشر سنوات، وأن يشمل ذلك تقرير مجلس اإلدارة وتقرير لجنة حوكمة الشركات في مق

المراجعة. ومع عدم اإلخالل بهذه المدة، يجب على شركة نجم في حال وجود دعوى قضائية )بما في ذلك أي دعوى قائمة 

تلك المحاضر أو المستندات أو التقارير أو الوثائق أو من المحتمل إقامتها( أو مطالبة أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق ب

االحتفاظ بها دائما ألنه من المحتمل اعادة فتح القضية او طلبها من أحد الجهات الحكومية ذات االختصاص كإثبات او دليل 

 وذلك لحماية الشركة

 

 


