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 :االعتماد

 :تمت مراجعة محتوى هذه الوثيقة واملوافقة عليها على النحو التالي

 

 الجمعية العامة مجلس اإلدارة االعتماد  ساٍر من اإلصدار

 2016يوليو  22 2016يوليو  27 27/07/2016 15.0

  2021ديسمبر  30 30/12/2022 24.0

  2022يناير  20 20/01/2021 25.0

 2022 ديسمبر 27 2022 وفمبرن 3 2022 ديسمبر 27 26.0
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 املبادئ األساسية  .أ

شركة أليانز السعودي الفرنس ي للتأمين التعاوني، وهي شركة مساهمة تأسست وقائمة بموجب أنظمة اململكة العربية السعودية، 

هـ، والسجل التجاري رقم 26/01/1426الصادر بتاريخ  01-102030071979-01خيص االستثمار األجنبي رقم وتحمل تر 

، والكائن (بما في ذلك املبلغ املدفوع)ريال سعودي  600,000,000هـ، والبالغ رأسمالها املسجل 26/06/1428بتاريخ  1010235601

[ ، اململكة العربية السعودية7634 -12811الرياض  7636راء، الوحدة رقم الزه -طريق مكة املكرمة  2323]مكتبها الرئيس ي في  

ٍّ رئيس ي وشرط أساس ي إليجاد القيمة "(أليانز السعودي الفرنس ي"يشار إليها فيما يلي باسم )
، أن اإلدارة املسؤولة للشركة هي تحد 

 .  املستدامة ملساهمي لشركة وغيرهم من أصحاب املصلحة

رية للشركات لعوامل مختلفة من التأثير، وتتشكل قواعدها بفعل املتطلبات القانونية التنظيمية، ويكملها في تخضع الهياكل اإلدا

وتتمثل العناصر (. حسبما يتم تعديلها من حين إلى آخر)ذلك الئحة حوكمة الشركات السعودية واألنظمة السارية في هذا الصدد 

إيالء االهتمام املطلق ملصالح املساهمين، والتعاون الفعال بين كيانات الشركة األساسية لحوكمة الشركة في املقام األول في 

 عن االتصال الشفاف
ا

 . الداخلية، فضال

 
ا

 الحد من تضارب املصالح  -أوال

وتعد هذه السياسة إلزامية داخل شركة . تهدف حوكمة الشركة إلى تقليل النزاعات املحتملة بين مختلف مساهمي الشركة املدرجة

ا للمبادئ والعمليات املنصوص عليها وضمن نطاق هذه أ ليانز السعودي الفرنس ي، ويتعين على الشركة اعتماد هذه السياسة وفقا

 . فيما يخص تضارب املصالح بين أعضاء مجلس اإلدارة، تطبق سياسة منفصلة. السياسة

ا   االمتثال لالئحة حوكمة الشركات السعودية  -ثانيا

ويتطلب ذلك تنفيذ إطار واضح للشفافية  الشركة وإدارتها على نحو رشيد أمران حاسمان لنجاحها، ترى الشركة أن حوكمة

 : واإلفصاح، والذي تؤمن الشركة بأنه ينعكس في الهيكل واملبادئ التوجيهية املنصوص عليها أدناه

 . حقوق املساهمين والجمعية العامة (1)

 . اإلفصاح والشفافية (2)

 مجلس اإلدارة  (3)

 لجميع جوانب الئحة حوكمة الشركاتتمتثل شركة 
ا

 كامال
ا

 . أليانز السعودي الفرنس ي امتثاال

 :  رابط الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية

c_content/dwfile19/convE.pdfhttp://www.cma.org.sa/cma_cms/upload_se  

 (: ساما)رابط الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك املركزي السعودي 

sa/Laws/InsuranceRulesAndRegulations/Corporate%20Governance%20Regulation.pdf-http://www.sama.gov.sa/ar  

 مقدمة عن الشركة  .ب

 الشركة  .1

ملكة العربية السعودية تحت السجل التجاري رقم شركة أليانز السعودي الفرنس ي للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة مسجلة في امل

املوافق )هـ  8/6/1428الصادر بتاريخ  142هـ، بموجب القرار الوزاري رقم  26/06/1428الصادر بتاريخ  1010235601

ا للمرسوم امللكي رقم م( م24/6/2007 نشطة م ملمارسة أنواع مختلفة من أ11/10/2006هـ املوافق 18/09/1427الصادر  60/ووفقا

ا ملبادئ نظام التأمين التعاوني السعودي ولوائحه التنفيذية، وكل ذلك تحت إشراف البنك املركزي السعودي  التأمين التعاوني وفقا

 ".ساما"

http://www.cma.org.sa/cma_cms/upload_sec_content/dwfile19/convE.pdf
http://www.cma.org.sa/cma_cms/upload_sec_content/dwfile19/convE.pdf
http://www.cma.org.sa/cma_cms/upload_sec_content/dwfile19/convE.pdf
http://www.cma.org.sa/cma_cms/upload_sec_content/dwfile19/convE.pdf
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 تاريخ التأسيس  .2

هـ، بموجب  26/06/1428الصادر بتاريخ  1010235601الشركة مسجلة في اململكة العربية السعودية تحت السجل التجاري رقم 

ا للمرسوم امللكي رقم م(  م24/6/2007املوافق )هـ  8/6/1428الصادر بتاريخ  142القرار الوزاري رقم  الصادر  60/ووفقا

 م 11/10/2006هـ املوافق 18/09/1427

 اسم الشركة  .3

بموجب " لتعاونيشركة أليانز السعودي الفرنس ي للتأمين ا" تغير اسم الشركة من شركة التأمين التعاوني الفرنس ي السعودي ليصبح

 (. MT/1675/58732: رقم)، وبناءا على موافقة البنك املركزي السعودي 2010سبتمبر  01السجل التجاري املعدل الصادر بتاريخ 

 

 رأس مال الشركة  .4

رياالت  10سهم بقيمة اسمية تبلغ  10,000,000ريال سعودي يتألف من  100,000,000كان رأس املال السهمي األولي للشركة 

سهم عادي بسعر طرح  10,000,000، زادت الشركة رأسمالها بطرح 2010وفي أبريل . عودية لكل سهم، وجميعها مدفوعة بالكاملس

من خالل اصدار ( ريال سعودي 2.5رياالت سعودية باإلضافة إلى عالوة  10القيمة االسمية )ريال سعودي للسهم الواحد  12.5يبلغ 

 25,000,000ريال سعودي، وعالوة طرح إجمالية قدرها  100,000,000في رأس مال الشركة قدرها ويمثل هذا الطرح زيادة . األسهم

 10سهم بقيمة اسمية  20,000,000ريال سعودي يتألف من  200,000,000وعليه، أصبح رأس املال السهمي للشركة . ريال سعودي

ألف سهم عادي من خالل  40زادت الشركة رأسمالها بطرح  ،2020وفي يوليو . رياالت سعودية لكل سهم، وجميعها مدفوعة بالكامل

وعليه، أصبح رأس املال السهمي < ريال سعودي 400,000,000ويمثل هذا الطرح زيادة في رأس مال الشركة قدرها . اصدار األسهم

وجميعها مدفوعة رياالت سعودية لكل سهم،  10سهم بقيمة اسمية  60,000,000ريال سعودي يتألف من  600,000,000للشركة 

 .بالكامل

 املكاتب الرئيسية  .5

 أرقام جهات االتصال  العناوين  املكاتب 

 مبنى الصفوة التجاري  مكتب الرياض الرئيس ي وفرع الرياض 

 جسر الخليج،  -طريق خريص 

 حي امللز، 

  11481، الرياض 3540. ب.ص

  8003010001: الرقم املجاني

  8213000( 11) 966: هاتف

  920028727( 11) 966: هاتف

  8213999( 11) 966: فاكس

 األندلس –إبراهيم الجفالي  9133 مكتب جدة اإلقليمي  

 (3)الوحدة رقم 

 3755 - 23326جدة 

 اململكة العربية السعودية

  0118213720: هاتف

 : فاكس

 فرع الخبر 

 مبيعات ومطالبات)

 الشركات(  

  

 جنوبيةالراكة، املنطقة ال -ابن الشوكاني  7553

 (886)الوحدة رقم 

 34226الخبر 

 اململكة العربية السعودية

 0118213600: هاتف

 : فاكس 

 فرع األحساء 

 ( مبيعات التجزئة واملطالبات)

 حي الشروفية - 2691 

 (60)الوحدة رقم 

 6126 - 36342املبرز 

 0118213600:  هاتف

 :فاكس
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 اململكة العربية السعودية

 فرع املدينة 

 ( ت التجزئة واملطالباتمبيعا)

 حي العريض -طريق امللك عبد العزيز الفرعي  3360

 (45)الوحدة رقم 

 6109 - 42314املدينة املنورة 

 اململكة العربية السعودية

 0118213720: هاتف

 : فاكس

إلصدار التأشيرات  VFSمركز  -الرياض 

 ( نقطة بيع)

 ( هايبر باندا)جوف بالزا 

 شارع أم الحمام، أم

 لحمام، الرياض ا

  8003010001: الرقم املجاني 

 

 نقاط تاريخية رئيسية  .6

  م/60حصول املؤسسين على تصريح بإنشاء الشركة بموجب املرسوم امللكي رقم : 2006أكتوبر . 

  طرح الشركة من خالل الطرح العام األولي: 2007مارس . 

  انعقاد الجمعية العامة التأسيسية: 2007يونيو . 

  الحصول على الرخصة التشغيلية الصادرة من البنك املركزي السعودي  :2008مارس(رقم  :TMN/11/20083 .) 

  انتقال الشركة إلى املكتب الرئيس ي الجديد في الرياض وتلقي املوافقة األولى على منتجاتها: 2008سبتمبر . 

  ديمليون ريال سعو  200توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس املال إلى : 2008أكتوبر . 

  موافقة البنك املركزي السعودي تحويل محفظة : 2008نوفمبرInsaudi رقم الخطاب الصادر عن . )دون أية شهرة تجارية

 (. MZ/MT/2294: البنك املركزي السعودي

  ا لتشمل الرياض وجدة واملدينة والدمام والخبر واألحساء: 2008ديسمبر  . توسع الشركة جغرافيًّ

  جمعية العامة على تحويل محفظة موافقة ال: 2009ينايرInsaudi  ا من  . 2009يناير  01اعتبارا

  إتمام تحويل محفظة  :2009ينايرInsaudi  2009ودخولها امليزانية العمومية لعام . 

  الحصول على املوافقة على منتجات الحماية واالدخار لألفراد: 2009مارس . 

  ار من خالل قوة املبيعات املباشرةإطالق الشركة عملية الحماية واالدخ: 2009يونيو . 

  تلقي املوافقة على منتجات الحماية واالدخار للتأمين البنكي الشامل: 2009نوفمبر . 

  مليون ريال سعودي 200ماليين سهم، وأصبح رأس املال  10إتمام الشركة اصدار األسهم البالغة : 2010أبريل . 

  لسعودي الفرنس ي لتحويل محفظة الحماية واالدخار للتأمين البنكي حصول الشركة على موافقة البنك ا: 2010يونيو

ا  . الشامل التي حجزها البنك السعودي الفرنس ي سابقا

  أغسطس  7موافقة الجمعية العامة على وجود األعضاء الجدد في مجلس اإلدارة ملدة ثالث سنوات حتى : 2010أغسطس

2010 . 

  ة واالدخار للتأمين البنكي الشامل من البنك السعودي الفرنس يتحويل الشركة ملحفظة الحماي: 2010نوفمبر . 

  هـ املوافق 30/2/1432سنوات من البنك املركزي السعودي في  3رخصة ملدة الحصول الشركة على تجديد : 2011مارس

 . م3/2/2011

  يعة اإلسالميةاملتوافقة مع الشر " النسخة الذهبية"إطالق الشركة منتجات الحماية واالدخار : 2011يونيو . 

  تحقيق القوائم املالية للشركة للسنة املالية الرابعة نتائج إيجابية: 2011ديسمبر . 

  إعادة هيكلة قوة املبيعات املباشرة ألعمال البيع بالتجزئة: 2012يناير . 

  للشركات قسم املبيعاتهيكلة إعادة : 2012أغسطس . 

  ملبيعات، بما في ذلك وظيفة دعم املبيعاتإطالق منصة مشتركة لجميع قنوات ا: 2013يناير . 

  أنطوان عيس ى في منصب الرئيس التنفيذي للشركة /خافير دينيس السيد  /السيد  عَين: 2013أغسطس . 

  سنوات أخرى من البنك املركزي السعودي 3حصول الشركة على تجديد رخصة التشغيل ملدة : 2014يناير . 
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  ا ملجلس إدارة الشركةتعيين السيد عمار الخضي: 2014مايو  . ري رئيسا

  ظهور منتجات تأمين حياة كبار املوظفين والتأمين ضد املسؤولية عن األضرار الناجمة عن سوء املمارسة : 2014سبتمبر

 . الطبية التي وافق عليها البنك املركزي السعودي

  ا من )نز إس إي زيارة السيد أوليفر بايت، الرئيس التنفيذي املقبل لشركة أليا: 2014نوفمبر  .(2015مايو  7اعتبارا

  زيارة السيد سيرجيو باملبينوت، عضو مجلس إدارة شركة أليانز إس إي، للتأمين في أوروبا الغربية : 2015سبتمبر

 . والجنوبية، والشرق األوسط، وأفريقيا، والهند، الشركة

  تج تأمين الزائرينحصول الشركة على موافقة البنك املركزي السعودي على من: 2015أكتوبر . 

  (. برنامج التجديد)إطالق املبادرات االستراتيجية الجديدة : 2015نوفمبر 

  تحقيق الشركة أعلى صافي أرباح قبل استقطاع الزكاة والضرائب منذ تأسيسها: 2015ديسمبر . 

  ا وإعالنه للموظفين: 2016فبراير  . إطالق برنامج التجديد رسميًّ

  ا من جناح ضيف الشرف األملانيمشاركة ال: 2016فبراير  . شركة في مهرجان الجنادرية بوصفها جزءا

  سنوات من البنك املركزي السعودي 3حصول الشركة على تجديد رخصة التشغيل ملدة : 2016نوفمبر . 

  إطالق مركز اتصال شامل لخدمة العمالء: 2016ديسمبر . 

  التأمين الصحي للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم موافقة البنك املركزي السعودي على منتج: 2017فبراير . 

  ا ملجلس إدارة الشركة: 2017مارس ا جديدا  . تعيين عبد الرحمن الصغير رئيسا

  بدء عمل نقطة البيع بالتجزئة في مركز : 2017مارسVFS املشترك إلصدار التأشيرات بالرياض . 

  لية املعدلةإقرار الجمعية العامة للوائح الشركة الداخ: 2017أبريل . 

  ا خدمةإنشاء إدارة : 2017يونيو  . العمالء والشكاوى رسميًّ

  إطالق أداة تحديد أسعار التأمين السريع للسيارات على موقع أليانز السعودي الفرنس ي: 2017سبتمبر . 

  ن البنك من الحصص في شركة أليانز السعودي الفرنس ي م% 18.5 تشتري  شركة أليانز أوروبا بي فيه: 2017أكتوبر

 %. 51السعودي الفرنس ي، ما أدى إلى زيادة رأس املال السهمي ملجموعة أليانز في الشركة إلى 

  مزايا الشركات"موافقة البنك املركزي السعودي على التأمين على االئتمان : 2018يناير ." 

  ا ملجلس إدارة الشركة، بحي: 2018مارس ا جديدا أغسطس  07في عضويته ث تنتهي تعيين املهندس الوليد الدريعان رئيسا

2019 . 

  ا ملجلس إدارة الشركة، ملدة تبدأ من : 2019سبتمبر حتى  2019أغسطس  08إعادة تعيين املهندس الوليد الدريعان رئيسا

 .2022أغسطس  07

  مليون ريال سعودي 600مليون سهم، وأصبح رأس املال  40إتمام الشركة اصدار األسهم البالغة : 2020يونيو . 

 ا للشركة.: 2021ايو م ا تنفيذيًّ  تعيين أنوج أغاروال رئيسا

  إقرار الجمعية العامة غير العادية للوائح الشركة الداخلية املعدلة: 2021ديسمبر. 

  حتى  2022إقرار البنك املركزي السعودي الجمعية العامة للشركة على دورة مجلس اإلدارة الجديدة من : 2022أغسطس

2025 . 

  ا لرئيس مجلس : 2022أكتوبر ا ملجلس اإلدارة واألستاذ بدر السلوم نائبا املوافقة على تعيين املهندس الوليد الدريعان رئيسا

 .اإلدارة بعد الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي
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 الرؤية .1

خبرة عاملية وبصــــــــيرة محلية شــــــــركات التأمين الســــــــعودية التي تتمتع ب اكبرمكانة مرموقة ضــــــــمن أليانز الســــــــعودي الفرنســــــــ ي أن تحتل 

متجذرة، وأن تقدم منتجات وخدمات عاملية املســــــــــــتوى في جميع مجاالت األعمال ذات االمتداد الوطني باالســــــــــــتفادة من قنوات توزيع 

 . متنوعة، من خالل موظفين مدربين ومتحمسين للعمل بفاعلية ونشاط

 بيان الرسالة  .2

 .اتنتميز في كل ما نقدمه من خدم -إيجاد الثقة 

 ما تؤمن به أليانز   .3

 يعكس ما تؤمن به أليانز قوة اسمها ومدى موثوقيته 

 .املساءلة •

 .الريادة •

 .طول مدة عملنا •

 .النزاهة •

 .الطموح •

 .الرعاية •

 .الحماسة •

 .نفخر بالتميز في كل ما نقدمه من خدمات •

 القيم  .4

 .النزاهة، واالستدامة، والخبرةتتمثل قيمنا في 

 

 هيكل املساهمة  .5

رياالت  10سهم بقيمة اسمية تبلغ  10,000,000ريال سعودي يتألف من  100,000,000ملال السهمي األولي للشركة كان رأس ا

ريال  200,000,000، أصبح رأس مال الشركة 2010وبعد اصدار األسهم في أبريل . سعودية لكل سهم، وجميعها مدفوعة بالكامل

ويمتلك . رياالت سعودية لكل سهم، وجميعها مدفوعة بالكامل 10 سهم بقيمة اسمية تبلغ 20,000,000سعودي يتألف من 

% 35ماليين سهم وتمثل  7أما األسهم املتبقية والتي تبلغ . من رأس مال الشركة% 65مليون سهم تمثل  13املساهمون املؤسسون 

من البنك السعودي الفرنس ي، %( 18.5)سهم  3,700,000، اشترت شركة أليانز أوروبا بي فيه 2017وفي أكتوبر . فهي ملكية العامة

ألف سهم عادي من خالل اصدار  40، زادت الشركة رأسمالها بطرح 2020وفي يوليو %. 51وبهذا بلغ إجمالي حصة شركات أليانز 

وعليه، أصبح رأس املال السهمي للشركة < ريال سعودي 400,000,000ويمثل هذا الطرح زيادة في رأس مال الشركة قدرها . األسهم

 .رياالت سعودية لكل سهم، وجميعها مدفوعة بالكامل 10سهم بقيمة اسمية  60,000,000ريال سعودي يتألف من  600,000,000

 : وفيما يلي جدول يوضح هيكل مساهمي الشركة

 عدد األسهم   النسبة  املساهم  

 11,100,000 % 18.50 أليانز أوروبا بي في 

  9,750,000 % 16.25 أليانز فرنسا 

  9,750,000 % 16.25 الشرق األوسط وشمال أفريقيا القابضة برمودا ( مينا)أليانز 

 8,400,000 % 14.00 البنك السعودي الفرنس ي 

 21,000,000 % 35.00 عام 

 60,000,000 % 100.00  اإلجمالي 
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 املزايا التنافسية  .6

ن رئيسيين، تستفيد الشركة من الخبرة العاملية إلحدى أكبر مع وجود مجموعة أليانز والبنك السعودي الفرنس ي بوصفهما مساهمي

وتؤمن . شركات التأمين في العالم، إضافة إلى ما تتحلى به من رؤية وبصيرة محلية ألحد البنوك الرائدة في اململكة العربية السعودية

د العمالء من الشركات واألفراد بحلول متميزة الشركة بالجمع بين الدراية الفنية واملعايير الرائدة والخبرة املحلية من أجل تزوي

 . الحتياجاتهم التأمينية

وتتوقع الشركة أن تكون قادرة على تكييف الحلول العاملية بسرعة لتلبية االحتياجات املحلية وتطوير قنوات توزيع مختلفة تعزز 

 : إمكانية الوصول إلى العمالء، بما في ذلك

تجات تأمينات التجزئة عبر فروع البنك السعودي الفرنس ي بموجب اتفاقية التأمين البنكي توزيع من: التأمين البنكي الشامل •

 . الشامل مع البنك السعودي الفرنس ي

ا : قوة املبيعات املباشرة • ا عاليا توزيع مجموعة شاملة من منتجات التأمين لألفراد من خالل قوى بيعية داخلية مدربة تدريبا

 . ميع أنحاء البلدومنتشرة في الفروع كلها في ج

 . توزيع حلول الشركات من خالل وسطاء محليين أو دوليين مختارين ذوي تجذر راسخ في البلد: الوسطاء •

 .  جديدة للمبيعات مثل املبيعات عبر اإلنترنت طرق  استكشافكما تعتزم الشركة : قنوات التوزيع األخرى  •

خالل السنوات الخمس املقبلة، تخطط الشركة لتوسيع شبكة فروعها على نحو كبير وكذلك زيادة حجم القوى البيعية لديها في جميع أنحاء 

فروع في الوقت الحالي خالل السنوات القليلة املقبلة، كما ستستفيد  5اململكة العربية السعودية. وتتوقع الشركة زيادة شبكة فروعها من 

  ة الجغرافية اآلخذة في االتساع ألحد مساهميها، وهو البنك السعودي الفرنس ي. من البصم

 اللوائح الداخلية للشركة  .ج

هي شركة مساهمة عامة مسجلة في اململكة العربية السعودية تحت السجل " أليانز السعودي الفرنس ي للتأمين التعاوني"شركة 

املوافق )هـ  8/6/1428الصادر بتاريخ  142هـ، بموجب القرار الوزاري رقم  26/06/1428الصادر بتاريخ  1010235601التجاري رقم 

ا للمرسوم امللكي رقم م(  م24/6/2007 م ، الذي وافقت عليه الجمعية 11/10/2006هـ املوافق 18/09/1427الصادر  60/ووفقا

 . هـ 15/07/143م، وصادقت عليه وزارة التجارة في  29/12/2021العامة غير العادية للشركة في اجتماعها املعقود في 

 

 أهداف الشركة  .1

ا ألحكام نظام التأمين التعاوني السعودي ولوائحه التنفيذية والقواعد واللوائح املعمول بها في تتمثل  أهداف الشركة في العمل، وفقا

. اململكة العربية السعودية، على مزاولة أعمال التأمين التعاوني في أقسام التأمين العام والتأمين الصحي وتأمين الحماية واالدخار

ا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني . جميع األعمال املطلوبة لتحقيق أغراضهاوللشركة القيام ب كما تمارس الشركة أنشطتها وفقا

والئحتها الداخلية، واألحكام الصادرة عن البنك املركزي، واللوائح والقواعد املعمول بها في اململكة العربية السعودية، وذلك بعد 

تشترك بأي أو ويجوز للشركة أن تملك أو تكون لها مصلحة في / . ن الجهات املختصة إن ُوجدتالحصول على التراخيص الالزمة م

شكل من األشكال مع أي كيان آخر يقوم بأنشطة مماثلة أو أنشطة مالية أخرى يمكن أن تساعد الشركة على تحقيق أهدافها أو 

جميع األنشطة املذكورة أعاله داخل اململكة العربية السعودية ويحق للشركة ممارسة . االندماج مع تلك الكيانات أو الحصول عليها

 . أو خارجها

 مدة عمل الشركة  .2

ا تمديد مدة عمل . سنة ميالدية تبدأ من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري في وزارة التجارة السعودية 99مده عمل الشركة  ويجوز دائما

 . عادي يعقد قبل انقضاء مدة عمل الشركة بسنة على األقل الشركة بقرار يصدر عن الجمعية العامة في اجتماع غير
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 الطرح العام األولي  .3

من أسهم الشركة % 69ريال سعودي، بما يمثل ( 69,000,000)مليون سهم بقيمة ( 6,900,000)بلغت أسهم املؤسسين في الشركة 

سهم، بقيمة ( 3,100,000)م املتبقية والتي بلغت وجرى طرح األسه. العادية، وقد دفعت قيمة تلك األسهم كاملة عند تأسيس الشركة

وقد تم االكتتاب في األسهم . صدور املرسوم امللكي باملوافقة على تأسيس الشركة بعد، لالكتتاب العام (ريال سعودي 31,000,000)

 . سهم 100,000,00بالكامل فور الطرح، بحيث اكتمل االكتتاب في أسهم الشركة كلها، والتي بلغت 

 األسهم  اصدار  .4

ريال سعودي، بما ( 138,000,000)مليون سهم بقيمة ( 13,800,000)اكتتب املؤسسون في حقوق اصدار األسهم في الشركة بعدد 

ريال  62,000,000)سهم، بقيمة ( 6,200,000)وجرى طرح األسهم املتبقية والتي بلغت . من أسهم الشركة العادية% 69يمثل 

تم االكتتاب في األسهم بالكامل فور الطرح، بحيث اكتمل االكتتاب في أسهم الشركة كلها، والتي بلغت وقد . ، لالكتتاب العام(سعودي

ا مائتي مليون ريال سعودي 100وقد زاد رأسمال الشركة بنسبة . سهم 200,000,000 ٪ بعد اصدار األسهم، ويبلغ حاليًّ

وقد زاد رأسمال . سهم 600,000,000كة كلها، والتي بلغت ، بحيث اكتمل االكتتاب في أسهم الشر (ريال سعودي 200,000,000)

ا ستمائة مليون ريال سعودي 200الشركة بنسبة   . (ريال سعودي 600,000,000)٪ بعد اصدار األسهم، ويبلغ حاليًّ

 قابلية تداول األسهم  .5

اثني عشر ( 12)اليتين ال تقل كل منهما عن ال يجوز تداول األسهم التي اكتتب فيها املؤسسون إال بعد نشر القوائم املالية لسنتين م

ا من تاريخ تأسيس الشركة وبعد الحصول على موافقة البنك املركزي السعودي وينبغي التأشير على صكوك تلك األسهم بطبيعة . شهرا

 . نوعها، وتاريخ تأسيس الشركة، واملدة التي يحظر خاللها تداول األسهم

ا ألحكام بيع الحقوق من مؤسس إلى آخر، أو من ورثة مؤسس في حالة وفاته إلى  وخالل مدة التقييد، يجوز نقل ملكية األسهم وفقا

طرف ثالث، أو في حالة التنفيذ على أموال مؤسس معسر أو مفلس، شريطة أن تعطى أولوية امتالك تلك األسهم إلى املؤسسين 

 .اآلخرين

 .في حالة زيادة رأس املال قبل انقضاء مدة التقييدوتطبق أحكام هذه املادة على ما يكون قد اكتتبه املؤسسون 

 تخفيض رأس املال السهمي  .6

يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر تخفيض رأس املال إذا كان رأس املال يتجاوز احتياجات الشركة أو إذا تكبدت الشركة 

لى أال يقل رأس املال املدفوع لشركة تأمين بعد تخفيض خسائر، بعد الحصول على موافقة البنك املركزي وهيئة السوق املالية، ع

مائة مليون ريال سعودي، وأال يقل رأس املال املدفوع لشركة إعادة تأمين أو شركة تأمين تعمل بشكل متزامن ( 100)رأس املال عن 

 . مائتي مليون ريال سعودي( 200)في نشاط إعادة التأمين عن 

شر تقرير يعده املراجع عن أسباب هذا التخفيض وعن التزامات الشركة وأثر التخفيض في هذه وال يصدر قرار التخفيض إال بعد ن

 .االلتزامات

ا عن تجاوزه لحاجة الشركة، يدعى الدائنون إلى إبداء اعتراضاتهم خالل  ا من تاريخ ( 60)فإذا كان تخفيض رأس املال ناتجا ستين يوما

وإذا اعترض أحد الدائنين وقدم مستنداته . املنطقة التي يقع فيها مقر الشركة الرئيس ينشر قرار التخفيض في صحيفة يومية توزع في 

ا كافا إلى الشركة في التاريخ املشار إليه، تقوم الشركة بسداد دينه إذا حل وقت سداد الدين، أو توفر له ضمانا  لسداده إذا كان ذلك يا

 
ا

 .الدين مؤجال
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 تشكيل مجلس اإلدارة  .7

أعضاء، ( 9)أعضاء إلى تسعة ( 6)على زيادة عضوية مجلس اإلدارة من ستة  2018امة غير العادية في نوفمبر وافقت الجمعية الع

الحكومية املختصة في اململكة العربية السعودية وانعكس في الالئحة الداخلية للشركة، على أن تعينهم  الجهاتوهو ما وافقت عليه 

وينبغي لتكوين مجلس اإلدارة أن يعكس تمثيل عدد مناسب من املديرين . ث سنواتالجمعية العامة العادية ملدة ال تتجاوز ثال 

وال . وفي جميع األحوال يجب أال يقل عدد املديرين املستقلين عن مديرين اثنين أو عن ثلث املديرين في املجلس أيهما أكبر. املستقلين

 . املجلسيتعارض هذا التعيين مع حق الشخص االعتباري في تغيير ممثله في 

 أسهم مجلس اإلدارة  .8

ا بقيمة اسمية ال تقل عن  ريال سعودي للعقود التي قد يتم إبرامها  5,000على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يعطي أسهما

أرباح ويشمل الحق في حجز هذه األسهم . بين العضو والشركة والتي تمت املوافقة عليها من قبل الجمعية العامة في اجتماعها العادي

 . األسهم املستحقة، إن ُوجدت

 املناصب الشاغرة في مجلس اإلدارة .9

تنتهي العضوية في مجلس اإلدارة بانتهاء مدة التعيين، أو االستقالة، أو الوفاة، أو إذا اكتشف املجلس أن العضو أخل بالتزاماته 

ا بموافقة الجمعية الع امة العادية، أو انتهاء العضوية بموجب أي بطريقة تضر بمصلحة الشركة، بشرط أن يكون ذلك مصحوبا

كما يجوز إسقاط العضوية إذا تغيب العضو عن ثالثة اجتماعات متتالية . نظام أو الئحة معمول بها في اململكة العربية السعودية

بح ذا مرض عقلي، من دون مبرر، أو إذا أعلن إفالسه أو إعساره، أو قدم طلب تسوية مع دائنيه، أو توقف عن سداد ديونه، أو أص

 غير نزيه أو غير أخالقي، أو إذا ُحكم عليه بالتزوير
ا

 .  أو ثبت أنه ارتكب فعال

 يجوز للمجلس في حالة خلو منصب أحد أعضائه أن يعين 
ا
ا، ممن يتحلون بالخبرة الكافية، بعد  عضوا في املنصب الشاغر مؤقتا

، دون النظر إلى ترتيب الحصول على األصوات في الجمعية (ساما)الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك املركزي السعودي 

أيام عمل من تاريخ ( 5)وتخطر وزارة التجارة وهيئة السوق املالية بذلك خالل خمسة . العامة التي جرى خاللها انتخاب مجلس اإلدارة

 ضو الجديد مدة عضويتهعالتعيين، ويقدم التعيين إلى الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل ال

 صالحيات مجلس اإلدارة  .10

 بالصالحيات األوسع إلدارة أعمال 
ا

مع عدم اإلخالل بأي من الصالحيات املخولة للجمعية العمومية، يكون مجلس اإلدارة مخوال

يجوز . ة السعوديةالشركة واإلشراف على شؤونها وفق الالئحة الداخلية للشركة وأي أنظمة ولوائح معمول بها في اململكة العربي

ا أو أكثر من أعضائه أو الغير للقيام بوظيف  :أو وظائف معينة تشمل على سبيل املثال ال الحصر هملجلس اإلدارة أن يفوض عضوا

تمثيل الشركة في عالقتها مع الغير، والسلطات، والحقوق القضائية، ومراكز الشرطة، والغرف التجارية، وجميع الشركات،  .1

ارف، واملصارف التجارية، ودور املال، وجميع مؤسسات التمويل الحكومية من مختلف التسميات والوظائف، واملنشآت، واملص

 وغيرها من املقرضين؛

 القبول، وتحصيل نتائج التنفيذ، وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، والدخول في مناقصات، وشراء وبيع العقارات؛ .2

 ائق واألوراق كلها باسم الشركة ونيابة عنها؛إبرام العقود وتوقيع العقود والوث .3

التوقيع على االتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والسلطات الرسمية، واتفاقات القروض، واألوراق املالية، والضمانات،  .4

 والسندات لبيع وشراء املمتلكات؛

وقبول التحويل، واالستالم والتسليم، واإليجار إصدار الوكاالت الرسمية نيابة عن الشركة، وإجراء البيع والشراء، والتحويل  .5

والتأجير، والتحصيل والدفع، وفتح الحسابات واالئتمانات، والسحب واإليداع في البنوك، وإصدار الضمانات للبنوك 
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والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومية، وتوقيع جميع املستندات والسندات اإلذنية، والشيكات وجميع األوراق التجارية 

 .واملستندات وجميع املعامالت البنكية

 

 اللجنة التنفيذية  .11

يختار أعضاء اللجنة التنفيذية . يعين مجلس اإلدارة لجنة تنفيذية تتألف من ثالثة أعضاء على األقل، وبحد أقص ى خمسة أعضاء

ا مؤقتا  ا للجنة، وفي حالة غيابه تختار اللجنة من بين أعضائها الحاضرين رئيسا ويجوز ألعضاء اللجنة أن ينتدبوا . امن بينهم رئيسا

ا للتصويت نيابة عنهم ملدة ثالث جلسات فقط ويجوز ملجلس . وتكون والية أعضاء اللجنة هي نفس والية مجلس اإلدارة. بعضهم بعضا

 . اإلدارة ملء أي مناصب شاغرة في اللجنة التنفيذية

ب أو الرئيس التنفيذي في حدود الصالحيات املخولة لها من البنك ينبغي للجنة التنفيذية تقديم يد العون ومساعدة العضو املنتد

 . املركزي السعودي ومجلس اإلدارة، بناءا على ما يصدر منهما من توجيهات وتعليمات

ا إال إذا حضره اثنان من أعضائها على األقل  ا أو بالوكالة)ال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا  ما دام عدد األعضاء( شخصيًّ

ا ال يقل عن اثنين تتخذ قرارات اللجنة التنفيذية باإلجماع، وفي حالة عدم االتفاق تتخذ القرارات بأغلبية ثالثة . الحاضرين شخصيًّ

ا أو املمثلين  . أرباع األعضاء الحاضرين شخصيًّ

ا ي للجنة التنفيذية أن تعقد ست وباإلضافة إلى ذلك، ينبغ. تجتمع اللجنة التنفيذية من وقت آلخر كلما رأى رئيسها ذلك ضروريًّ

ا على األقل ويجوز عقد اجتماع للجنة التنفيذية في أي وقت إذا طلب ذلك عضوان على األقل من أعضاء اللجنة . جلسات سنويًّ

 . ويصدر قرار باملوافقة على هذا االجتماع بموافقة خطية من اثنين من أعضاء اللجنة التنفيذية. التنفيذية

 ة والعضو املنتدب رئيس مجلس اإلدار  .12

ا ا تنفيذيًّ ا أو رئيسا ا منتدبا ا من بين أعضائه، يكون من غير أعضاء املجلس التنفيذي، وكذلك عضوا  .يعين مجلس اإلدارة رئيسا

 . يكون للرئيس والعضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي صالحية التوقيع نيابة عن الشركة وتنفيذ قرارات املجلس

 . ثيل الشركة في عالقتها مع الغير وأمام الهيئات القضائيةكما تكون لهم صالحية تم

 . وللرئيس أو العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي الحق في تفويض الغير لالضطالع بمهام معينة

 عن اإلدارة التنفيذية للشركة
ا

ت لكل ويحدد املجلس الرواتب والبدالت واملكافآ. يكون العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي مسؤوال

 . من الالئحة الداخلية للشركة( 19)من الرئيس أو العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي على النحو املنصوص عليه في املادة 

 

 مجلس اإلدارة  امين سر  .13

 . للمجلس، بحيث تتحدد اختصاصاته ومكافآته بقرار يصدر عن املجلس امين سريعين مجلس اإلدارة 

املجلس، على أن تتضمن الشروط  امين سرجب على املجلس أن يحدد الشروط التي يجب توافرها في املجلس، ي امين سرعند تعيين 

 :التالية

 على شهادة البكالوريوس في القانون أو املالية أو املحاسبة أو اإلدارة أو ما يعادلها، وأن تكون لديه خبرة  (أ)
ا

أن يكون حاصال

 عملية ذات صلة ال تقل عن ثالث سنوات؛ أو 

 .ن لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن خمس سنواتأن تكو  (ب)
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املجلس بالخبرة واملعرفة الكافيتين حول أعمال الشركة وأنشطتها، وأن يتمتع بمهارات  امين سرباإلضافة إلى ما سبق، يجب أن يتمتع 

 .مجال إدارة الشركات تواصل قوية، وأن يكون ذا اطالع جيد على األنظمة واللوائح واجبة التطبيق وأفضل املمارسات في

 .املجلس إال بقرار يصدر عن مجلس اإلدارة امين سروال يجوز عزل 

 اجتماعات مجلس اإلدارة وقراراته  .14

مع عدم اإلخالل بنظام الشركات والئحته التنفيذية، يدعو املجلس إلى عقد اجتماعات منتظمة ألداء واجباته على الوجه الفعال، 

ويجتمع املجلس بناءا على دعوة من رئيس مجلس اإلدارة أو بناءا على طلب يقدم إلى الرئيس . ند الحاجةكما يدعو إلى عقد اجتماعات ع

ا في السنة املالية وال يجوز أن . من اثنين من أعضاء املجلس، على أنه ينبغي أن يعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات على األقل سنويًّ

سل الدعوة إلى االجتماع إلى كل عضو من أعضاء املجلس قبل خمسة أيام على األقل من تر . تمر مدة ثالثة أشهر إال بعقد اجتماع

تاريخ االجتماع مشفوعة بجدول أعماله والوثائق واملعلومات الالزمة، ما لم تقتِض الظروف عقد اجتماع طارئ، فحينها يجوز توجيه 

مع مراعاة الالئحة الداخلية للشركة، . مدة تقل عن خمسة أيامالدعوة مشفوعة بجدول األعمال والوثائق واملعلومات الالزمة خالل 

ا إال إذا حضره ما ال يقل عن ثلثي األعضاء  ا أو بالوكالة)ال يكون االجتماع صحيحا وتتخذ قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية (. شخصيًّ

 . أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين أو املمثلين في االجتماع

  املراجعةلجنة  .15

بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة ويكون أعضاء لجنة املراجعة من املساهمين أو غيرهم، على أن يكون  املراجعةتشكل لجنة 

 وال يكون من بين أعضائها مدير تنفيذي
ًّ

ا مستقال من ثالثة أعضاء على األقل  املراجعةتتكون لجنة . أحد أعضائها على األقل عضوا

ا في التمويل واملحاسبة  وال يزيد على خمسة أعضاء، على حسبما يقرر في ذلك البنك املركزي )أن يكون أحد أعضائها متخصصا

، الذي يجب أن يكون من غير املديرين التنفيذيين، وال تكون أغلبية أعضاء اللجنة من (السعودي ووزارة التجارة وهيئة السوق املالية

 . أعضاء مجلس اإلدارة

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  .16

 لحضور الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي األرباح، ويمكن تكو 
ا

ا، أو بدال ا محددا
ا
ن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مبلغ

وإذا كانت هذه املكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد هذه النسبة . الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه االستحقاقات

ا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين من ( ٪10)على  صافي األرباح، وذلك بعد خصم االحتياطيات التي تقررها الجمعية العامة تطبيقا

رأس مال الشركة املدفوع على املساهمين، قيمة من ( ٪5)التعاوني ونظام الشركات ومواد هذه السياسة، وبعد توزيع ربح ال يقل عن 

 أي تقدير يخالف ذلكعلى أن يكون استحقاق هذه املكافأ
ا

ا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، ويعد باطال وفي جميع . ة متناسبا

األحوال ال يجوز أن يزيد إجمالي املكافآت واملزايا املالية أو العينية التي يتقاضاها عضو مجلس اإلدارة على خمسمائة ألف ريال 

ا   . ا للوائح التي تضعها هيئة السوق املالية، وفقا (املراجعةباستثناء أعضاء لجنة )سعودي سنويًّ

 بما يتقاضاه أعضاء املجلس خالل السنة املالية بما في 
ا

ا شامال يجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية بيانا

ا بما يتلقاه أعضاء. ذلك املكافآت وبدل املصروفات وغيرها من االستحقاقات املجلس بصفتهم موظفين أو  كما يجب أن يتضمن بيانا

ا بعدد دورات املجلس . إداريين، أو ما تسلموه مقابل أعمال فنية أو إدارية أو استشارية  عن ذلك يجب أن يتضمن التقرير بيانا
ا

فضال

 .وعدد الدورات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العمومية

  .أرباح الشركة ٪ من صافي5الحد األقص ى للمكافأة السنوية * 

 الجمعية العامة  .17

تمثل الجمعية العامة املشكلة بشكل صحيح جميع املساهمين في ممارسة صالحياتهم فيما يتعلق بالشركة وتعقد في املدينة التي يقع 

 .فيها مكتب الشركة الرئيس أو أي مكان مناسب آخر لتسهيل مشاركة أكبر عدد من املساهمين
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ا كان عدد ا من غير أعضاء مجلس  ولكل مساهم أيًّ أسهمه الحق في حضور الجمعيات العمومية للمساهمين، وله أن يفوض شخصا

ُيمنح املساهمون فرصة املشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية . اإلدارة أو موظفي الشركة لحضور الجمعية العامة

م املشاركة في مداوالتها والتصويت على قراراتها باستخدام العامة واجتماعات الجمعيات العمومية للمساهمين، ويجوز للمساه

ا للضوابط التي تضعها هيئة السوق املالية  .التقنيات الحديثة وفقا

 العادية  امةالنصاب القانوني للجمعية الع  .18

ا إذا حضره املساهمون الذين يمثلون   . األقل رأس مال الشركة على( نصف)يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا

ا للبند  من هذه املادة، توجه الدعوة إلى االجتماع ( 1)إذا لم يكتمل النصاب القانوني الالزم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفقا

نشر هذه الدعوة على النحو املنصوص عليه في املادة 
ُ
ن م( 30)الثاني الذي يعقد خالل األيام الثالثين التالية لالجتماع السابق، وت

ومع ذلك يجوز عقد االجتماع الثاني خالل ساعة من انتهاء املدة املحددة لعقد االجتماع األول، على أن تتضمن . الالئحة الداخلية

ا بإمكانية عقد هذا االجتماع ا بغض النظر عن . الدعوة إلى عقد االجتماع األول إعالنا وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا

لة فيهعدد األسهم ا
َّ
 .ملمث

  أغلبية التصويت .19

لة فيها
َّ
ومع ذلك، إذا كان القرار يتعلق بتقييم األسهم العينية . تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمث

ملذكورة على األقل بعد األسهم ا( 2/3)أو التفضيلية، فإن هناك حاجة إلى أغلبية املكتتبين في األسهم النقدية بحيث يمثلون ثلثي 

ا عينية أو أولئك الذين يستفيدون من األسهم التفضيلية، وال يجوز أن  خصم األسهم املكَتتب بها من ِقبل أولئك املمنوحين أسهما

ا نقدية ا أسهما مة غير وتصدر قرارات الجمعية العا. يكون لهؤالء املكتتبين حق التصويت في هذه القرارات، حتى لو كانوا يمتلكون أيضا

ومع ذلك، إذا كان القرار الذي سيتم اتخاذه يتعلق بزيادة رأس املال أو تخفيضه، أو . العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة في االجتماع

تمديد مدة الشركة، أو حل الشركة قبل انتهاء املدة املحددة لذلك بموجب الالئحة، أو دمج الشركة مع شركة أو مؤسسة أخرى، أو 

ا إال إذا أقره أغلبية ثالثة أرباع تعديل   . األسهم املمثلة في االجتماع( 3/4)هذه الالئحة الداخلية، فإن هذا القرار ال يكون صالحا

 تعيين مدققي الحسابات  .20

ا  توصية من بين مدققي الحسابات املرخص لهم بالعمل في اململكة العربية السعودية بناءا على ( أو أكثر)تعين الجمعية العامة مدققا

 :من املجلس، بشرط توافر املتطلبات التالية

ا إلى توصية من لجنة  (أ ا له بالعمل من السلطة  املراجعأن يكون ( ب)؛ املراجعةأن يكون الترشيح مستندا حا الخارجي مصرَّ

 املختصة؛

 الخارجي مع مصالح الشركة؛ و  املراجعأال تتعارض مصالح  (ب

 .أال يقل عدد املرشحين عن اثنين (ج

كما يجوز لها إعادة تعيينهم، على أال تزيد املدة اإلجمالية للتعيين على . جمعية العامة مكافآت مدققي الحسابات ومدة عملهمتحدد ال

كما يجوز للجمعية العمومية، في . خمس سنوات متتالية، وتجوز إعادة تعيين كل من استنفد هذه املدة بعد سنتين من تاريخ انتهائها

 . املساس بحقهم في التعويض إذا حدث التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع أي وقت، أن تغيرهم دون 

 االطالع على السجالت  .21

يكون للمدقق في جميع األوقات إمكانية االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وأي مستندات أخرى، ويجوز له طلب املعلومات 

 عن املسائل األخرى التي تدخل في ويجوز له كذلك ال. والتوضيحات التي يراها ضرورية
ا

تحقق من أصول الشركة وخصومها فضال

 عن تيسير أداء . نطاق عمله
ا

صعوبة في هذا الشأن، وجب عليه  املراجعوإذا واجه . ملهامه املراجعويكون رئيس مجلس اإلدارة مسؤوال
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غ مجلس اإلدارة بذلك ِ
 
عليه أن يطلب من املجلس الدعوة إلى عقد اجتماع  ، وجباملراجعوإذا أخفق املجلس في تسهيل عمل . أن يبل

 .جمعية عمومية عادية للنظر في األمر

  املراجعتقرير  .22

ا ملعايير  املراجعيجب على  املعترف بها يتضمن مدى تعاون إدارة الشركة  املراجعةتقديم تقرير إلى اجتماع الجمعية العامة السنوي وفقا

ة، ورأيه فيما إذا كانت حسابات الشركة مطابقة للوقائع، وما إذا كان قد اكتشف أية مخالفات باملعلومات املطلوب املراجعفي تزويد 

 إذا . وينبغي للمدقق أن يتلو تقريره في اجتماع الجمعية العامة. لالئحة الداخلية والئحة الشركات
ا

ويكون قرار الجمعية العامة باطال

 . املالية دون سماع تقرير مراقب الحساباتقررت املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة والقوائم 

 الحسابات السنوية  .23

ا عن  ا بقيمة أصول الشركة وخصومها في ذلك التاريخ، والقوائم املالية للشركة وتقريرا يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جردا

التي يقترحها املجلس لتوزيع صافي األرباح عن  ويجب أن يتضمن التقرير الطريقة. نشاط الشركة ومركزها املالي في السنة املنقضية

ا خالل مدة ال تتجاوز أربعين  ا من انتهاء الفترة املالية السنوية التي تتعلق بها( 40)تلك السنة املالية، وأن يكون جاهزا ويضع . يوما

ا على األقل من ا( 45)ين قبل خمسة وأربعين املراجعمجلس اإلدارة هذه الوثائق تحت تصرف  لتاريخ املحدد النعقاد الجمعية يوما

ويوقع رئيس مجلس اإلدارة على الوثائق املذكورة، وتوضع تحت تصرف املساهمين في مركز الشركة الرئيس قبل واحد . العامة العادية

ا على األقل من التاريخ املحدد للجمعية العمومية العادية( 21)وعشرين  حدى الصحف وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر في إ.  يوما

 لتقرير مجلس اإلدارة والنص الكامل لتقرير
ا

ا شامال  التي توزع في املدينة التي يقع فيها مكتب الشركة الرئيس ي القوائم املالية وملخصا

ا( 15)ين، وعليه إرسال نسخ من هذه املستندات إلى إدارة الشركات بوزارة التجارة وهيئة السوق املالية قبل خمسة عشر املراجع  يوما

 . على األقل من التاريخ املحدد النعقاد الجمعية العامة العادية

 حسابات التأمين  .24

ا للتفاصيل التالية  : يتم االحتفاظ بحسابات عمليات التأمين منفصلة عن قائمة دخل املساهمين، وفقا

  ويخصص حساب مستقل لألقساط املكتسبة وعموالت إعادة التأمين والعموالت األخرى؛ 

 اب مستقل للتعويضات التي تتكبدها الشركة؛ كما يخصص حس 

  منه املصاريفيحدد في نهاية كل سنة إجمالي الفائض الذي يمثل إجمالي األقساط 
ا
التسويقية  والتعويضات مطروحة

ا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن.   واإلدارية والتشغيلية واملخصصات الفنية الالزمة وفقا

 أعاله من حصة العائد االستثماري ( 3)ضافة أو طرح الفائض اإلجمالي الوارد في الفقرة إ: ويحدد صافي الفائض بما يلي

 لحملة الوثائق بعد حساب أرباح حملة الوثائق وخصم ما يدينون به من نفقات محققة؛ و 

 ائمة دخل مباشرة على حملة الوثائق وترحيل الرصيد إلى ق( ٪10)عشرة باملائة : وزع صافي الفائض على النحو التاليي

 . املساهمين

 قائمة دخل املساهمين  .25

ا للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة وتكون حصة املساهمين في صافي . يجب أن تكون أرباح املساهمين من استثمار أموالهم وفقا

 . املشار إليها أعاله مباشرة( 5)الفائض على النحو املبين في الفقرة 

 توزيع األرباح السنوية  .26

 : املساهمين على النحو التاليتوزع أرباح 

 ينبغي حجب مخصصات الزكاة والضرائب . 
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  ويجب إيقاف هذا التخصيص عندما يبلغ . من صافي األرباح لتكوين احتياطي نظامي( ٪20)يخصص عشرون باملائة

 االحتياطي املذكور مجموع رأس املال املدفوع بأكمله. 

  مجلس اإلدارة تخصيص نسبة إضافية من األرباح الصافية السنوية يجوز للجمعية العمومية العادية بناءا على طلب

 . لتكوين احتياطي إضافي يخصص للغرض أو األغراض التي تقررها الجمعية العامة العادية

  من رأس املال املدفوع. ( ٪5)تدفع للمساهمين دفعة أولية، من رصيد األرباح، ال تقل عن خمسة باملائة 

 ين كحصة إضافية من األرباح أو يحول إلى حساب األرباح املحتجزة. يوزع الرصيد بين املساهم 

  أعاله ( 4)ويجوز، بقرار من مجلس اإلدارة، توزيع األرباح الدورية املقتطعة من األرباح السنوية املحددة في البند الفرعي

ا للقواعد واللوائح املعمول بها الصادرة عن الجهات املختصة  . وفقا

 

 خسائر الشركة  .27

ا بلغ إجمالي خسائر الشركة ثالثة أرباع رأسمالها، وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى االجتماع إذ

وفي جميع األحوال . للنظر فيما إذا كانت الشركة ستستمر في وجودها أو يتم حلها قبل انتهاء املدة املحددة في الالئحة الداخلية للشركة

 . الجمعية في الجريدة الرسميةينشر قرار 

 حل الشركة وتصفيتها  .28

ا لالئحتها الداخلية أو بسبب األحكام الواردة بالئحة الشركات إذا تم حل الشركة قبل الوقت املحدد . تنقض ي الشركة بانتهاء مدتها وفقا

دارة، أن تقرر طريقة التصفية، وأن تعين النقضاء هذه املدة، وجب على الجمعية العامة غير العادية، بناءا على اقتراح من مجلس اإل 

ا أو أكثر، وأن تحدد صالحياتهم وأتعابهم ومع ذلك، يستمر مجلس اإلدارة . وتنتهي صالحيات مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة. مصفيا

ين ِ
صف 

ُ
الذي ال يتعارض مع وتحتفظ األقسام اإلدارية بالشركة بصالحيات كل منها إلى الحد . في إدارة الشركة حتى يتم تعيين امل

صفين
ُ
 . صالحيات امل

 الجمعية العامة  .د

 الجمعية العامة للمساهمين  .1

تسعى الشركة إلى إبقاء املساهمين على اطالع دائم في الجمعية العامة للمساهمين فيما يتعلق بأي تطورات رئيسية، وإتاحة تقارير 

كزي السعودي ومتطلبات قواعد اإلدراج الصادرة عن هيئة السوق مالية دورية تتماش ى مع متطلبات املبادئ التوجيهية للبنك املر 

 . املالية

 مشاركة املساهمين  .2

ا يضم  -وتنتخب الجمعية العامة . يمارس املساهمون في الجمعية العامة حقوقهم في املسائل املتعلقة بالشركة عا بوصفها تجمُّ

وافق على أنشطة اإلدارة ومجلس اإلدارة، كما تقرر توزيعات األرباح، ممثليها في مجلس اإلدارة، وتقرر ما إذا كانت ست -املساهمين 

تعقد الجمعية . وتدابير شراء رأس املال أو تخفيضه، واملوافقة على اتفاقيات االنتساب وكذلك التغييرات في عقد تأسيس الشركة

يستخدم التصويت . ة لنهاية السنة املالية للشركةالعامة العادية السنوية مرة واحدة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالي

التراكمي في التصويت على مرشحي عضوية مجلس اإلدارة في الجمعية العامة، على أال يجوز استخدام حق التصويت لسهم واحد 

ل، وطرح األسئلة ذات لكل مساهم الحق في املشاركة في الجمعية العامة، والتعليق على أي بنود مدرجة في جدول األعما. أكثر من مرة

ا في الشركة . الصلة، واقتراح االقتراحات ا في مجلس اإلدارة أو موظفا ا، أي مساهم آخر ليس عضوا يجوز للمساهم أن يعين، خطيًّ

 . لحضور الجمعية العامة نيابة عنه



 

16  

 التفاعل بين الهيئات الثالث  .3

 . لجمعية العامة كما هو ملخص في الرسم البياني التاليتكون التفاعالت الرئيسية بين مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وا

 

 

 سياسة تضارب املصالح  .4

ا بلوائح البنك املركزي  ينبغي ألي شخص يعد أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو املساهمين في الشركة أن يحيط علما

من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن  33إلى  29ملواد من السعودي وهيئة السوق املالية فيما يتعلق بتضارب املصالح، وخاصة ا

من  43و 41من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية، واملادتين  18، واملادة (ساما)البنك املركزي السعودي 

  : قواعد اإلدراج الخاصة بالهيئة على النحو التالي

سواء )دارة أو كبار التنفيذيين أو املساهمين أن تكون له أية مصلحة ال يجوز ألي شخص يعتبر أحد أعضاء مجلس اإل  (1)

 بغير ترخيصفي أعمال الشركة وعقودها، أو األعمال املتعلقة باستخدام أصول الشركة ومرافقها، ( بشكل مباشر أو غير مباشر

العامة اذا كان العضو صاحب العرض وتستثى من ذلك االعمال التي تتم عن طريق املنافسة . يجدد كل سنة من الجمعية العامة

  .الحصول على عدم املمانعة من البنك املركزي السعودياالفضل، مع مراعاة 

ينبغي ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو املساهمين إخطار مجلس اإلدارة بما له من مصلحة  (2)

 .هذا التبليغ في محضر اجتماع املجلس شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ُثبت

وال يجوز لعضو مجلس اإلدارة ذي املصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية  (3)

 .العامة أو في اجتماع مجلس اإلدارة

يكون ألحد أعضاء مجلس على رئيس مجلس اإلدارة أن يخطر الجمعية العامة عند انعقادها باألنشطة والعقود التي قد  (4)

يرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقبي  وان ،ومبالغها اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو املساهمين مصلحة شخصية فيها

 .الحسابات

من الجمعية العامة،  بغير ترخيصال يجوز ألي شخص يعد أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو املساهمين  (5)

ا، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاولهيجدد س الذي  .نويًّ
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ا كان ألي شخص يعتبر أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو املساهمين أو تقديم ضمان فيما  (6) ال يجوز للشركة منح قرض نقدي أيًّ

 . لشركات االئتمانية األخرى يتعلق بأي قرض يبرمه أي منهم مع الغير، باستثناء البنوك وا

مثل ) اي من شركات املهن الحرة املتعلقة بالتأمين لهم ملكية فييجب على أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا الذين  (7)

 : ما يلي( الوسطاء والوكالء

 .شركة املهن الحرة في أقرب فرصة ممكنة ملجلس االدارة عن ملكيتهم في اإلفصاح كتابة (أ)

 . فيها هم ملكيةالتي لاملهن الحرة  جيع التعامل مع شركة االمتناع عن تش (ب)

 ا.االمتناع عن التصويت على أي من القرارات املتعلقة بالتعامل مع شركة املهن الحرة التي لهم ملكية فيه (ج)

 كما يجب على الشركة اإلفصاح للجمعية العامة عند انعقادها عن تعامالتها مع أي من شركات املهن الحرة املتعلقة (8)

ا  بالتأمين التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا مصلحة شخصية فيها، ا خاصًّ وأن ترفق بهذا اإلخطار تقريرا

 . يعده مدققو الشركة الخارجيون 

يجب اإلفصاح للجمهور عن التطورات الجوهرية في مجال أنشطة الشركة التي قد تؤدي إلى تضارب في املصالح بما في ذلك  (9)

أية معاملة بين الشركة وطرف ذي صلة أو أي ترتيب تستثمر من خالله الشركة وطرف ذي صلة في أي مشروع أو أصل أو توفير 

 . التمويل لذلك

ا ألية معاملة تتم بين الشركة وأي طرف ذي صلة، ومعلومات تتعلق بأي أعمال  كما يجب أن يتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة وصفا

ا فيها والتي يكون أو يهتم بها أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي صلة بأي منهمأو عقود تكون الشر 
ا
وبالنسبة لعقود التأمين، . كة طرف

 .  يجب على الشركة تقديم تفاصيل هذه العقود بما في ذلك نوع األعمال وحجمها والخسارة املرتبطة بها إن ُوجدت

 .ب على الشركة تقديم بيان مناسبفإذا لم تكن هناك مثل هذه األعمال أو العقود، وج

  :متطلبات الحوكمة نظام .ه

 : عناصر نظام الحوكمة .1

. تتمتع شركة أليانز السعودي الفرنس ي بنظام فعال للحوكمة يوفر إدارة سليمة وحكيمة ألعمالها في جميع أنحاء العالم

 : وتشمل العناصر الرئيسية لنظام الحوكمة لديها ما يلي

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 متطلبات الحوكمة العامة

 
 إدارة رأس المال -  تنظيم سليم -

 نظام الرقابة الداخلية - مسؤوليات واضحة  -
 أمن المعلومات -  اللجان-

 المرونة-  السياسات-

 الوثائق -  االتصال -

الطابع العام اإلدارة )الثقافة  - نظام إدارة المخاطر -

 (العليا 

   

 :الوظائف الرئيسة

 
 االكتوارية -

 المراجعة -

 لتزاماال -

 المخاطر -
 لمحاسبة واإلبالغا -

 الشؤون القانونية -

 مالءمةاللياقة وال

 

 المكافآت

 

 المصادر الخارجية

 تقنية المعلومات

 خصوصية البيانات

 

 :عناصر نظام الحوكمة
 

قابلية التطبيق على مستوى المجموعة 

المراجعة المنتظمة للكفاية والفعالية 
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 لحوكمة مسؤوليات ا .2

ا لطبيعة الحوكمة كمهمة متعددة الوظائف، تضمن شركة أليانز السعودي الفرنس ي أن مسؤولية تنسيق نظام الحوكمة        نظرا

وعلى املستوى الوظيفي، . واملتطلبات القانونية للتنظيم السليم يتم تعيينها بوضوح على مستوى لجنة التوجيه االستراتيجي

 . حوكمةسؤول عن الالشؤون القانونية والحوكمة كممدير الفرنس ي  تعين شركة أليانز السعودي

منصة للتفاعل والتعاون املنظم واملؤسس ي بشأن مسائل  -أدناه  3-املحددة في القسم ك -توفر لجنة الحوكمة واملراقبة        

 . ويرد أدناه تعريف لتكوين اللجنة املذكورة وأهدافها. الحوكمة واملراقبة

 : الحوكمة مراجعة نظام .3

 . تخضع كفاءة وفاعلية نظام الحوكمة في شركة أليانز السعودي الفرنس ي للمراجعة

تتم املراجعة بانتظام مع مراعاة ملف تعريف املخاطر للشركة، أو على أساس مخصص، في حالة حدوث ظروف  .أ

 . ت مختارة للمراجعة، وتستند إلى خطة مراجعة، وقد تركز على مجاال (مثل التغييرات التنظيمية)استثنائية 

ويجوز للجنة تفويض . على عاتق لجنة التوجيه االستراتيجي( بما في ذلك التقييم)وتقع مسؤولية املراجعة املنتظمة 

 عن الوثائق ذات الصلة 
ا

 (. مثل نتائج املراجعة وتدابير املعالجة)تنسيق العملية وأداؤها فضال

ة برمته بعمليات رقابة محددة لعنصر واحد من عناصر نظام مراجعة نظام الحوكم استبدالجوز يإال أنه ال 

 . حوكمةال

وتتولى عملية املراجعة تقييم ما . ومن الناحية املفاهيمية، تتألف املراجعة من مراجعة للكفاءة ومراجعة للفاعلية

ا ويعمل بفاعلية على نحو مالئم أم ال  . إذا كان نظام الحوكمة مصمما

بتقييم ما إذا كانت عناصر الحوكمة املحددة كاملة ومصممة بشكل ( تبار التصميماخ)تقوم مراجعة الكفاءة  .ب

وهو ما يعني اتساق نظام الحوكمة لدعم )مناسب لتغطية ومطابقة نموذج أعمال شركة أليانز السعودي الفرنس ي 

( 5)مدتها خمس  ويتبع التقييم املنتظم خطة لتقييم مدى الكفاءة(. استراتيجية املخاطر واستراتيجية األعمال

ا بتحديد عناصر . سنوات، تغطي جميع عناصر نظام الحوكمة خالل هذه الفترة وتقوم لجنة الحوكمة واملراقبة سنويًّ

ومن ثم، تعد لجنة الحوكمة واملراقبة التقييم الشامل لنظام الحوكمة ملزيد . نظام الحوكمة الوحيدة ملراجعة الكفاءة

   .ه االستراتيجيمن التقييم من جانب لجنة التوجي

أن عناصر اإلدارة والضوابط املعينة تعمل بفاعلية على النحو ( اختبار فاعلية التشغيل)وتكفل مراجعة الفاعلية 

وتستخدم مراجعة الفاعلية، في جملة أمور أخرى، الضوابط على مستوى الكيانات كعملية مراقبة منظمة، . املصمم

 .  من بين مصادر أخرى 

ى مستوى الكيانات مجموعة من أنشطة الرقابة القياسية، تشمل فترات االختبار وتوزيع وتعد الضوابط عل

ا )مسؤوليات املراقبة املتعلقة بحوكمة الكيانات  أما بالنسبة للوظائف الرئيسية، فإن هذه الضوابط تغطي أيضا

مة إلى واحد أو أكثر من يتم تعيين كل عنصر من عناصر نظام الحوك‘(. الفاعلية الوظيفية’ أنشطة ضمان الجودة

 . الضوابط على مستوى الكيانات

من خالل  ةالداخلي املراجعةيتم تقييم الفاعلية التشغيلية للضوابط على مستوى الكيانات بانتظام من قبل وظيفة 

ويشمل ذلك متابعة لضمان . تقييم الضوابط على مستوى الكيانات ضمن املراجعة املنتظمة لنظام الحوكمة

وعليه، يجب أن تؤخذ نتائج . ي أوجه قصور في املراقبة مرتبطة بها بطريقة مناسبة وفي الوقت املناسبمعالجة أ

 .  اختبارات الضوابط على مستوى الكيانات هذه في االعتبار عند تقييم نظام الحوكمة
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و مصادر أو وإلى جانب الضوابط على مستوى الكيانات، قد تستخدم مراجعة نظام الحوكمة نتائج من عمليات أ

التقارير الواردة من املراجعة الداخلية للحسابات، وال سيما فيما يتعلق ( أ)نتائج رقابية أخرى، على سبيل املثال من 

النتائج املستخلصة من وظائف أخرى، وال سيما /املعلومات( ب)نظام الحوكمة، أو ( عناصر)بتقييمها بشأن 

 (. الخاصة، واالجتماعات ربع السنوية للوظائف الرئيسية مثل املراجعات الوظيفية)الوظائف الرئيسية 

وبناءا على ذلك، فإن لجنة الحوكمة واملراقبة هي املسؤولة عن مراجعة نظام الحوكمة الخاص بالشركة، والذي سيتم  .ج

  .يانزالسنوي ملجموعة أل "الخاصة بكفاءة وفاعلية نظام الحوكمة 2بيان املساءلة بشأن املالءة "تضمين نتائجه في 

  

 مجلس اإلدارة  .و

ا 6)أعضاء ( 9)، يدير الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة 2019منذ أغسطس  يعينهم املساهمون في جمعية عمومية عادية ( سابقا

ا . ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات، شريطة أن يكون أغلبهم من املديرين غير التنفيذيين  مناسبا
ا

كما يعكس تكوين مجلس اإلدارة تمثيال

عضاء مجلس اإلدارة املستقلين، وفي جميع األحوال ال يجوز أن يقل عدد األعضاء املستقلين في املجلس عن عضوين أو ثلث أعضاء أل 

ا في مجالس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة . املجلس أيهما أكبر باإلضافة إلى ذلك، ال يجوز أن يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

ا في مجلس إدارة شركة تأمين و مدرجة في الوقت نفسه، وال أو إعادة تأمين محلية أخرى، /يجوز أن يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

ا في هذه الشركات ا قياديًّ وقد عين مجلس اإلدارة األولي الجمعية العامة التأسيسية ملدة . أو أي من لجان املجلس، أو يشغل منصبا

 . ويتعين على املجلس أن يجتمع أربع مرات على األقل في السنة. تأسيس الشركة سنوات من تاريخ القرار الوزاري بإعالن( 3)ثالث 

 الئحة رئيس مجلس اإلدارة  (1

 عن قيادة املجلس واإلشراف على عملياته وأداء واجباته بفاعلية، باإلضافة إلى أي متطلبات 
ا

يكون رئيس مجلس اإلدارة مسؤوال

تشمل اختصاصات وواجبات رئيس مجلس اإلدارة على وجه الخصوص . اإلدارةتنظيمية أو إشرافية أخرى وواجبات أعضاء مجلس 

 : ما يلي

تنظيم أنشطة املجلس، بما في ذلك وضع جدول أعمال اجتماعات املجلس بالتشاور مع الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس  (1)

 ت والتقارير؛اإلدارة اآلخرين، وترؤس اجتماعات املجلس، واإلشراف على عملية تزويد املجلس باملعلوما

 تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية واإلشراف على العالقات بين مجلس اإلدارة والجهات الداخلية والخارجية؛ (2)

لألنظمة واللوائح املعمول بها في جميع  لتزامدعم جهود مجلس اإلدارة في تعزيز معايير أعلى لحوكمة الشركات وضمان اال (3)

 األوقات؛

 دارة على معلومات كاملة وواضحة ودقيقة وغير مضللة في الوقت املناسب؛ ضمان حصول أعضاء مجلس اإل  (4)

 ضمان مناقشة املجلس لجميع القضايا األساسية بفاعلية في الوقت املناسب؛  (5)

ا لنظام الشركات والئحته التنفيذية والالئحة الداخلية للشركة؛  (6)  تمثيل الشركة أمام الغير وفقا

 داء واجباتهم بفاعلية بما يحقق مصالح الشركة؛ تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على أ (7)

 التأكد من وجود قنوات اتصال فعلية مع املساهمين ونقل آرائهم إلى مجلس اإلدارة؛  (8)

تشجيع العالقات البناءة واملشاركة الفعالة بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من جهة، واملديرين التنفيذيين وغير  (9)

 ن جهة أخرى، وخلق ثقافة تشجع على النقد البناء؛ التنفيذيين واملستقلين م

إعداد جداول أعمال اجتماعات املجلس، مع مراعاة أي أمور يثيرها أعضاء املجلس أو مراجع الحسابات الخارجي،  (10)

 والتشاور مع أعضاء املجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال املجلس؛  

 دارة غير التنفيذيين دون حضور أي من املسؤولين التنفيذيين للشركة؛عقد اجتماعات دورية مع أعضاء مجلس اإل  (11)
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إخطار الجمعية العامة العادية أثناء انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة  (12)

 .اإلدارة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويجب أن يتضمن اإلخطار املعلومات التي يقدمها العضو إلى مجلس

 انتخاب رئيس مجلس اإلدارة  .1

 .من بين اعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين( الرئيس)ينتخب رئيس مجلس اإلدارة 

 مسؤوليات محددة  .2

 : من ضمن أمور أخرى، يتعين على رئيس مجلس اإلدارة ما يلي

 إدارة املجلس  (1)

ولها الزمني واعتماده، كما يتولى اإلشراف على أداء يتولى رئيس مجلس اإلدارة جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة وجد

 . املجلس لضمان تركيز اهتمام املجلس على القضايا ذات األهمية االستراتيجية

 استقاللية مجلس اإلدارة وحوكمته  (2)

رى، تقديم يتولى رئيس مجلس اإلدارة تيسير التفاعل الفعال والشفاف بين أعضاء املجلس واإلدارة، ومن بين املسؤوليات األخ

 . املالحظات والتعليقات واملدخالت إلى رؤساء اللجان بشأن الحوكمة واملسائل األخرى ذات الصلة

 الرئيس التنفيذي واإلدارة  /التفاعل مع العضو املنتدب  (3)

. هميةالرئيس التنفيذي بشأن الحوكمة واألداء والقضايا األخرى ذات األ  /يتفاعل رئيس مجلس اإلدارة مع العضو املنتدب 

فيما يتعلق باالستراتيجيات  كمجلس صوتالرئيس التنفيذي،  /ويقدم رئيس مجلس اإلدارة مالحظاته إلى العضو املنتدب 

ومن بين املهام . وال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة املشاركة في اإلدارة اليومية للشركة. واملساءلة والعالقات وغيرها من القضايا

 . مجلس اإلدارة بشأن حوكمة مجلس اإلدارة والقضايا األخرى ذات األهمية امين سرمتكرر مع  األخرى، يتفاعل الرئيس بشكل

 تمثيل املساهمين  (4)

سيقوم رئيس مجلس اإلدارة، بالتعاون مع اإلدارة، بالرد على مخاوف املساهمين فيما يتعلق بقضايا الحوكمة أو غيرها من 

ا خالل جلسة األسئلة واألجوبة وسيرأس اجتما. القضايا املتعلقة بمجلس اإلدارة عات الجمعية العامة، وينبغي أن يكون متاحا

  . وينبغي له أن يتولى قيادة مجلس اإلدارة في تنفيذ مسؤولياته تجاه املساهمين. في االجتماع

 التفاعل مع أصحاب املصلحة اآلخرين  (5)

ذي، يتولى رئيس مجلس اإلدارة دور السفير مع بعض الرئيس التنفي /بناءا على طلب مجلس اإلدارة وبموافقة العضو املنتدب 

املجموعات الخارجية بما في ذلك حضور األحداث العامة نيابة عن الشركة؛ ويتولى االجتماع مع املساهمين املؤسسيين وأية 

 . مجموعة أخرى حسب الحاجة

 واجبات ومسؤوليات مجلس اإلدارة  (2

 .ون للمجلس أوسع الصالحيات في إدارة الشركة وتوجيه أنشطتها لتحقيق أهدافهامع عدم اإلخالل باختصاصات الجمعية العامة، يك

مجلس اإلدارة هو املسؤول في نهاية املطاف عن سياسات الشركة وإدارتها، إذ يوافق مجلس اإلدارة على السياسات االستراتيجية 

وتشمل مسؤولياتها . تراتيجية واملعامالت الرئيسيةواملحاسبية والتنظيمية والتمويلية التي تعتمدها الشركة وكذلك الخطط االس

تعيين املسؤولين التنفيذيين واملفوضين بالتوقيع عن الشركة والتخطيط املناسب لتعاقب املوظفين، باإلضافة إلى اإلشراف على إدارة 

اكما يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة سياسات وإجراءات الشركة واملوافقة عليها سنو . الشركة وأدائها ا أو دوريًّ إضافة إلى ذلك، يضمن . يًّ

كما يعمل على تعزيز معايير حوكمة الشركات، ويضمن . مجلس اإلدارة سالمة التقارير املحاسبية واملالية ومدى مالءمة اإلفصاح عنها

ا مجلس اإلدارة بتنظيم كما يعهد إلى . االمتثال للقوانين واللوائح املعمول بها، ويضمن حماية مصالح حاملي وثائق التأمين دائما

 .اجتماعات املساهمين وتنفيذ قراراتهم
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ا ا أو دوريًّ كما يقوم مجلس اإلدارة بتقييم أداء لجان ، ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعة سياسات وإجراءات الشركة واملوافقة عليها سنويًّ

ا  . املجلس دوريًّ

 :ة على النحو التاليويسلط الضوء على الواجبات واملسؤوليات الرئيسية ملجلس اإلدار 

 العالقة مع أصحاب املصلحة .1

وتشمل هذه الجهات على سبيل املثال . تمثيل الشركة والتصرف نيابة عنها أمام الغير سواء كان الغير جهة خاصة أم عامة .1

 :ال الحصر الجهات التالية داخل أو خارج اململكة العربية السعودية

 .الوزارات والجهات الحكومية (أ

 .اليةاملؤسسات امل (ب

 .املحاكم والجهات القضائية على اختالف أنواعها (ج

 .هيئة السوق املالية (د

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. (ه

 .أقسام الشرطة (و

 االحوال املدنية. (ز

التأكد من وجود أنظمة للتواصل والعالقات مع أصحاب املصلحة بما في ذلك ما ذكر أعاله، ومراقبة فاعلية النظام  .2

اواالتصاالت الحساسة و   .املطلوبة نظاما

تطوير آليات لتعويض أصحاب املصلحة في الشركة في حالة انتهاك حقوقهم بموجب النظام واألحكام الواردة في عقودهم  .3

 أضر بمصالح املساهمين وأسفر عن تحقيق ربح 
ا
واعتمادها، مع العلم بأنه على أعضاء مجلس اإلدارة الذين ارتكبوا خطأ

 .يع األرباح التي حققوها من هذا الخطألهم أن يعيدوا إلى الشركة جم

 :إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره وعرضه على املساهمين وهيئة السوق املالية، وتناول ما يلي كحد أدنى .4

فإذا تناول الوصف نشاطين أو أكثر، فينبغي حينها إدراج بيان يعطي لكل نشاط . وصف ألنشطة الشركة الرئيسة (أ

 ساهمة في نتائج التداول املنسوبة إليه؛معدل دوران وم

بما في ذلك أية عملية إلعادة الهيكلة أو توسيع األعمال أو توقف عمليات )وصف لخطط الشركة وقراراتها املهمة  (ب

 ، واآلفاق املستقبلية ألعمال الشركة وأي مخاطر تواجه الشركة؛(الشركة

وات املالية الخمس املاضية أو منذ التأسيس، أيهما ونتائج أعمال الشركة للسنها ملخص ألصول الشركة وخصوم (ج

 أقصر، على أن يكون في شكل جدول أو رسم بياني؛ 

 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة؛ (د

 تفسير ألي اختالفات جوهرية في النتائج التشغيلية للعام السابق أو أي توقعات أعلنتها الشركة؛ (ه

 بالغ املالي؛تفسير ألي خروج عن معايير املحاسبة واإل  (و

 رباح الشركة؛أوصف لسياسة توزيع  (ز

بخالف أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار )وصف ألية مصلحة في إحدى فئات أسهم التصويت التي يملكها أشخاص  (ح

الذين أخطروا الشركة بحيازاتهم إلى جانب أي تغيير في هذه املصالح خالل السنة ( املسؤولين التنفيذيين وأقاربهم

 اضية؛املالية امل

كتتاب ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار املسؤولين التنفيذيين االوصف ألية فوائد وأوراق مالية تعاقدية وحقوق  (ط

، باإلضافة إلى أي تغيير في هذه الفوائد أو الحقوق خالل السنة املالية الدين بهاوأقاربهم في أسهم الشركة أو أدوات 

 املاضية؛ 
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، وبيان باملديونية اإلجمالية (سواء كانت قابلة للسداد عند الطلب أو غير ذلك)ض للشركة املعلومات املتعلقة بأي قرو  (ي

في حالة عدم وجود قروض مستحقة للشركة، . للشركة مع أي مبالغ دفعتها الشركة كسداد للقروض خالل العام

 يجب عليها تقديم بيان مناسب بذلك؛

ل السنة املالية املاضية وسجل حضور كل اجتماع يتضمن عدد اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة التي عقدت خال (ك

 أسماء الحاضرين؛

 ذات عالقة.وصف ألية معاملة بين الشركة وأي طرف   (ل

ا فيها والتي يكون فيها   (م
ا
اهتمام في الوقت الحالي أو املاض ي املعلومات املتعلقة بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرف

فإذا . يس التنفيذي أو رئيس العمليات أو املدير املالي أو أي شخص ذي صلةمجلس إدارة الشركة أو الرئ من رئيس

 لم تكن هناك مثل هذه األعمال أو العقود، فيجب على الشركة حينها تقديم بيان مناسب بذلك؛

و وصف ألي ترتيب أو اتفاقية تنازل بموجبها أحد املديرين أو كبار املسؤولين التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أ (ن

 تعويض؛

 وصف ألي ترتيب أو اتفاقية يتنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في توزيعات األرباح؛ (س

بيان بقيمة أية دفعة قانونية مستحقة على حساب أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مصاريف أخرى مع وصف  (ع

 موضح االسباب؛موجز 

 أي احتياطيات تم إنشاؤها لصالح موظفي الشركة؛ قيمة أي استثمارات تم إجراؤها أوموضح فيه بيان  (ف

 :اإلقرار بما يلي (ص

 ؛بطريقة صحيحة وسليمةأنه يتم اإلمساك بدفاتر الحسابات  .1

 ؛اعد على اسس سليمة وصحيحة، وتم تنفذية بفاعليةأن نظام املراقبة الداخلية  .2

وإذا تعذر اإلدالء بأي من البيانات . ال توجد شكوك كبيرة فيما يتعلق بقدرة الشركة على االستمرار كمنشأة عاملة .3

ا يوضح أسبابه  .املذكورة أعاله، فيجب أن يتضمن التقرير بيانا

لبيانات املالية السنوية، فيجب أن يتضمن تقرير أعضاء مجلس لالخارجي يحتوي على تحفظات  املراجعإذا كان تقرير  (ق

 .اإلدارة هذه التحفظات وأسبابها وأي معلومات ذات صلة

التقرير  تعكس هذه التوصية فيين الخارجيين قبل انقضاء مدة تعيينهم، فيجب أن املراجعص ى املديرون بتغيير وإذا أو  (ر

 ؛سبابمع ذكر األ 

ا في مجلس إدارتها (ش  .أسماء أية شركة أو شركات مساهمة يعمل فيها عضو مجلس إدارة الشركة بوصفه عضوا

عضو مجلس إدارة تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة غير : تشكيل مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي (ت

 .تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقل

املخاطر  لجنة و  املراجعةوصف موجز لالختصاصات القضائية وواجبات اللجان الرئيسية ملجلس اإلدارة مثل لجنة  (ث

ة إلى أسمائها، وأسماء رؤسائها، ولجنة الحوكمة والترشيحات واملكافآت واللجنة التنفيذية واالستثمارية؛ مع اإلشار 

 .وأسماء أعضائها، ومجموع اجتماعاتها

 :تفاصيل التعويضات واملكافآت املدفوعة لكل مما يلي (خ

 .رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة .1

 على أعلى تعويض ومكافأة من الشركة .2
ا

ينبغي إدراج العضو املنتدب . أكثر خمسة مديرين تنفيذيين حصوال

 .العمليات واملدير املالي إذا لم يكونوا ضمن الخمسة املذكورين والرئيس التنفيذي ومدير

 أية عقوبة أو جزاء أو قيد وقائي يفرض على الشركة من قبل الهيئة أو أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى؛ (ذ

 .ملدى فاعلية إجراءات املراقبة الداخلية للشركة ةالسنوي املراجعةنتائج  (ض
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 الشركة اإلشراف على عمليات .2

 . بشكل عام مميزاتهايتها وأنشطتها و ؤ تحديد ومراقبة أغراض الشركة وأهدافها ورسالتها ور  .1

 :التخطيط االستراتيجي وامليزانيات .2

ا  (أ وضع واعتماد خطة العمل االستراتيجية التي تقترحها اإلدارة واعتماد هذه الخطة مع ما يراه مجلس اإلدارة مناسبا

 عات وتقييمات سنوية؛من تغييرات، بناءا على مراج

مراجعة واعتماد الخطط التشغيلية والخطط املالية وامليزانيات املقترحة من اإلدارة واعتمادها مع ما يراه مجلس  (ب

ا من تغييرات؛  اإلدارة مناسبا

وفيما يتعلق بهذه املراجعات، يسعى مجلس اإلدارة إلى توفير توازن بين التوجه طويل األجل مقابل التوجه قصير  (ج

 جل للخطط االستراتيجية والتشغيلية للشركة؛األ 

مراجعة أداء الشركة مقابل الخطة االستراتيجية والخطط التشغيلية والخطط املالية وخطط امليزانية وأداء  (د

 .األقران

 . توظيف وإقالة الرئيس التنفيذي، والتخطيط لخالفته .3

فيما يتعلق بأهداف الشركة وميزانياتها والبيئة  التأكد من أن كبار املسؤولين يحققون نتائج مالية حالية مقبولة .4

 :وتشمل هذه املوارد ما يلي. املستقبلفي االقتصادية املتوافرة فيها، والتأكد من قدرتهم على تطوير املوارد الالزمة للنجاح 

 الكفاءة اإلدارية والتنظيم والعمق؛ (أ

 األصول الثابتة؛ (ب

 ؛معرفة السوق وزيع، و والء العمالء، وتنظيم الت -القدرة التسويقية  (ج

 القوى العاملة وعالقات املوظفين؛ (د

 املوارد املالية، بما في ذلك العالقات مع املجتمع املالي؛ (ه

 .معة الشركة وعالقتها مع مختلف الجهات التنظيميةس (و

مع وضع سياسة تعويض شاملة، بناءا على توصية من لجنة الحوكمة والترشيحات واملكافآت، للشركة ومراقبة تنفيذها  .5

مراجعة السياسة من وقت آلخر للتأكد من أنها ال تزال مناسبة وتتماش ى مع أفضل . إيالء اهتمام خاص لكبار املسؤولين

 . املمارسات

 :اإلشراف على العمليات املالية للشركة، بما في ذلك .6

 سب على حقوق امللكية؛إدارة هيكل رأس املال، والحفاظ على املرونة والسالمة املالية املعقولة مع تحقيق عائد منا (أ

املطبقة،  التقارير املاليةوالسنوية للشركة للتأكد من كفاءة وموثوقية ضوابط  وليةمراجعة القوائم املالية األ  (ب

 .قبل نشرها واعتمادها

 تخصيص أصول الشركة؛ (ج

 .الحفاظ على الوصول إلى املصادر املناسبة لرأس مال جديد (د

 رامج استحقاقات املوظفين الرئيسية؛التعويض والضمان االجتماعي وغيرها من ب (ه

 سياسة وإجراءات توزيع األرباح؛ (و

 .ين الخارجيين العتمادهم من قبل الجمعية العامةاملراجعاقتراح اختيار  (ز

 : الحفاظ على سالمة األنظمة .7

 املراجعةمراجعة فاعلية إجراءات املراقبة الداخلية للشركة بشكل سنوي من خالل الحصول على تقرير من لجنة  (أ

 املخاطر والتأكيد معها على أنها قامت بمراجعة ومناقشة مدى كفاءة الضوابط الداخلية للشركة؛ لجنة و 



 

24  

 ضمان حصول مجلس اإلدارة على حرية الوصول الكامل إلى اإلدارة فيما يتعلق بجميع مسائل االمتثال واألداء؛ (ب

حتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة وضع سياسة مكتوبة ملعالجة سيناريوهات تضارب املصالح الفعلية وامل (ج

واإلدارة التنفيذية واملساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها وسوء اإلدارة الناتج عن 

 .املعامالت مع األطراف ذات الصلة

مجلس عطي يهذا الواجب،  الداء. اإلشراف على سلوك وأداء الشركة وأقسامها لضمان إدارتها على نحو صحيح ومناسب .8

ا ملا يلي ا ومنتظما ا خاصًّ  :اإلدارة اهتماما

 إدارات الشركة، واملوافقة عليها؛ /األهداف الرئيسية ألداء وظائف  /ضمان وضع مؤشرات األداء  (أ

 مراقبة األداء مقابل الخطط االستراتيجية وخطط العمل، ومؤشرات األداء الرئيسية؛ (ب

 النظيرة واملنافسة؛مراقبة أداء الشركة في مقابل أداء الشركات  (ج

 .البحث في مجاالت ضعف األداء وسببها ومتابعتها (د

أو  التراخيص االساسيةمراجعة واعتماد املعامالت املادية خارج ميزانية الشركة، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر  .9

 .العقود أو االلتزامات طويلة األجل

 :القيود التاليةبورهنها  بيع جميع أصول الشركة وممتلكاتها وقبول املدفوعات .10

 توثيق أسباب البيع والغرض منه؛ (أ

 يجب أن يكون البيع على األقل مقابل القيمة السوقية؛ (ب

 وجود ضمان مناسب لجميع عمليات البيع؛ (ج

 .تؤثر عمليات البيع  على عمليات الشركةن ال أ (د

 .إبرام اتفاقيات القروض من املؤسسات املالية والحصول على القروض .11

 :ن املعدومة بناءا على ما يلي وبما يتماش ى مع مصفوفة الصالحيات املعتمدةشطب الديو  .12

 أن يكون قد مض ى على الديون املعدومة أكثر من عام كحد أدنى؛ (أ

 ٪ من رأس مال الشركة؛ 1ال يمكن إجراء عمليات الشطب إال مرة واحدة في السنة لكل مدين وال تتجاوز  (ب

ا؛ 4ة أال يتجاوز إجمالي شطب الديون املعدوم (ج  ماليين ريال سعودي سنويًّ

 .ال يجوز للمجلس تفويض شطب الديون املعدومة إلى أي شخص آخر (د

 

 إدارة املخاطر .3

مخاطر )يقوم مجلس اإلدارة بوضع إطار الضوابط الداخلية وإدارة املخاطر واإلشراف عليه ومراقبته، بما في ذلك مخاطر السوق 

، ومخاطر تخلف (متلكات، ومخاطر العمالت، ومخاطر التباين، ومخاطر السيولةأسعار الفائدة، ومخاطر األسهم، ومخاطر امل

، ومخاطر اكتتاب التأمين على غير (إعادة التأمين، والتركيز، ومخاطر األطراف املقابلة واالئتمان األخرى )الطرف املقابل عن السداد 

، وكوارث [التأمين الصحي ]، واالحتياطي [التأمين العام]حتياطي ، واال [التأمين الصحي]، والتسعير [التأمين العام]التسعير )الحياة 

الوفيات، وطول العمر، واالعتالل والعجز، والسقوط، )،  ومخاطر اكتتاب التأمين على الحياة (غير التأمين على الحياة، والسقوط

االحتيال الداخلي، واالحتيال )اطر التشغيلية ، املخ(البلد والسمعة/األعمال، السوق )، واملخاطر االستراتيجية (والنفقات، والكوارث

، مخاطر (الخارجي، واملوارد البشرية، واألضرار املادية، والهجوم السيبراني، وفشل النظام، وجودة البيانات وإدارة العمليات

، (املالية دة التأمين واملالءةالحجز، واالكتتاب في التأمين على غير الحياة، واكتتاب التأمين على الحياة، وإعا)املخرجات اإلكتوارية 

تطوير )، وسلوك مخاطر األعمال (، واإلدارة التشغيليةاملراجعةاإلدارة العليا، وإدارة املخاطر، واالمتثال، و )مخاطر املراقبة 

مكافحة ، واملخاطر التنظيمية و (املنتجات، واإلفصاح عن ترويج املنتجات واملبيعات، واملطالبات، والشكاوى، وحماية الخصوصية

 (.املخاطر التنظيمية ومكافحة غسل األموال)غسل األموال 
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 :لتزامواملخاطر واال املراجعةمجلس اإلدارة مسؤول عن ضمان ما يلي بمساعدة اإلدارة و 

 .الرغبة في املخاطرةومستويات اعتماد بيان  .1

 .هذه املخاطر وإدارتها إدارة فعالةتحديد املخاطر الرئيسة ألعمال الشركة وضمان تنفيذ ومراقبة األنظمة للتخفيف من  .2

 .تنفيذ وضمان وجود أنظمة ملراقبة الضوابط الداخلية للشركة وأنظمة املعلومات واملحافظة على سالمتها .3

 :تحديد املخاطر وإدارتها .4

شركة ضمان تنفيذ الرقابة املناسبة لتقييم املخاطر وإدارتها من خالل التنبؤ بشكل عام باملخاطر التي قد تواجهها ال (أ

وخلق بيئة تدرك ثقافة إدارة املخاطر على مستوى الشركة والكشف عن هذه املخاطر بشفافية ألصحاب املصلحة 

 .واألطراف ذات الصلة بالشركة

 توجيه اإلدارة لتقديم املشورة بانتظام بشأن مخاطر أعمال الشركة؛ (ب

 .ملخاطر مع اإلدارةمراجعة ومناقشة هذه املخاطر واألنظمة املصممة ملراقبة وإدارة هذه ا (ج

 .اإلشراف على قدرة الشركة على تحديد التغيرات في بيئاتها االقتصادية والتشغيلية واالستجابة لها (د

 

 االستثمار .4

 عن املوافقة على سياسة االستثمار وأنشطته، مع األخذ بعين االعتبار تحليل العالقة بين  .1
ا

يكون مجلس اإلدارة مسؤوال

كة للمخاطر بشكل عام، ومتطلبات املخاطر والعائد على املدى الطويل، ومتطلبات األصول والخصوم، وتحمل الشر 

 .ة املاليةمالسيولة ووضع املالء

 :كما أن مجلس اإلدارة مسؤول عن املوافقة على السياسات املتعلقة بالقضايا املتعلقة ذات الطابع التشغيلي، بما في ذلك .2

 .الخارجيين /رجي االستثمار الخا( مديري )معايير اختيار مدير  (أ

 .اختيار الشركاء والوسطاء واالستعانة بهم (ب

 .طبيعة ترتيبات االحتجاز (ج

 .منهجية قياس األداء ومخاطر االستثمار (د

 ألنشطة االستثماريةاصياغة سياسة االستثمار ومراجعتها وتنفيذ ليفوض مجلس اإلدارة لجنة االستثمار واإلدارة العليا  .3

 .العامة

ا التأكد من وجود أنظمة كافية إلعداد التقارير والرقابة الداخلية للشركة، وضمان أنها يجب على مجلس اإلدارة  .4 أيضا

ا لسياسة االستثمار واملتطلبات القانونية والتنظيمية وينبغي القيام بذلك عن طريق . مصممة ملراقبة إدارة األصول وفقا

 :ضمان ما يلي

ك املالحظات والتعلقات من وظيفة إدارة املخاطر في الشركة، يتلقى مجلس اإلدارة معلومات ربع سنوية، بما في ذل (أ

 .حول تعرض األصول واملخاطر املرتبطة بها

طلبات قادرة على انشاء معلومات دقيقة في الوقت املناسب عن التعرض ملخاطر األصول، و االنظمة  وتوفر (ب

 .مخصصة

 .رَّح بهاتوضع سياسات املكافآت لتجنب الحوافز املحتملة للمخاطرة غير املص (ج

 /االستثمار الخارجي ( مديري )يجب على مجلس اإلدارة التأكد من أن اإلدارة العليا في وضع يمكنها من مراقبة أداء مدير  .5

يجب على مجلس اإلدارة أن يستعرض على أساس . الخارجيين في مقابل السياسات واإلجراءات املعتمدة من املجلس

شاملة في ضوء أنشطة الشركة، ومدى تحملها العام للمخاطر، ومتطلبات عائد سنوي مدى كفاءة سياسته االستثمارية ال

 .املاليةءمة املخاطر على املدى الطويل، ووضع املال
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 لتزاماال .5

 :لتزامواملخاطر واال املراجعةمجلس اإلدارة مسؤول عن ضمان ما يلي بمساعدة اإلدارة و 

البنك املركزي السعودي، هيئة )ألنظمة واللوائح املعمول بها با لتزامضمان وجود الضوابط واإلجراءات املناسبة لال .1

 (.السوق املالية، وزارة التجارة، البلديات... إلخ

التأكد من أن الشركة لديها سياسات بيئية وصحية وسالمة مناسبة، مع مراعاة املعايير القانونية والصناعية  .2

 .تلك السياسات واملجتمعية، وضمان تنفيذ أنظمة اإلدارة ملراقبة فاعلية

توفير القيادة والتوجيهات السياسية لإلدارة بهدف إيجاد السلوك القانوني واألخالقي للشركة واملحافظة عليه في أعلى  .3

 :املستويات من خالل

الشركة لألنظمة واللوائح املعمول بها، ولوائحها الداخلية، بما في ذلك  لتزاماتخاذ جميع الخطوات الالزمة لضمان ا (أ

ا ملعايير أخالقية ومعنوية عالية؛ وكذلك ضمان عقد تأ للمواقف االستعداد سيسها، وضمان عمل الشركة وفقا

 التي يمكن اعتبارها غير قانونية أو غير أخالقية أو غير الئقة، واتخاذ خطوات تصحيحية بشأنها؛

 األداء في هذا املجال بمساعدة مستشار قانوني؛راقبة إيجاد الوسائل مل (ب

متطلبات القانونية املطبقة على مجلس اإلدارة، بما في ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، وجوب التصرف لل لتزاماال (ج

بأمانة وبحسن نية بهدف تحقيق املصالح األهم للشركة وجميع مساهميها، ووجوب ممارسة العناية واالجتهاد 

 .واملهارة التي يمارسها الشخص الحكيم بشكل معقول في ظروف مماثلة

 

 وليات املجلس األخرى مسؤ  .6

ا لقرارات تحدد مدة هذه اللجان وصالحياتها ومسؤولياتها والطريقة التي  .1
تشكيل لجان متخصصة تابعة للمجلس وفقا

كما تحدد هذه القرارات أسماء األعضاء وواجباتهم وحقوقهم والتزاماتهم، وتقيم . يستخدمها املجلس ملراقبة هذه اللجان

 .عضائهاأداء وأنشطة هذه اللجان وأ

 :إدارة عمليات مجلس اإلدارة، بما في ذلك، على سبيل املثال ال الحصر .2

ضمان اعتماد آلية شفافة لتوجيه أعضاء مجلس اإلدارة الجدد حول شؤون الشركة ومجلس اإلدارة، بما في ذلك إظهار  (أ

 .اإلضافة إلى تطوير مواد موجزة عنهااستراتيجية الشركة وإنجازاتها وتهديداتها ومركزها املالي وآلية عمل مجلس اإلدارة، ب

 .التأثير على هيكلة جداول األعمال وكيفية االستفادة من أوقات االجتماعات (ب

 . سياسة تضارب املصالح (ج

 

 املديرين األفراد /واجبات األعضاء  .7

 مهام وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة .1

ا في املجلس، باملهام مع عدم اإلخالل بواجبات ومسؤوليات املجلس ككل، يقوم كل عضو من أع ضاء املجلس، بصفته عضوا

 :والواجبات التالية

 تقديم املقترحات لتطوير استراتيجية الشركة؛ (أ

 مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها أهداف الشركة وأغراضها؛ (ب

 مراجعة التقارير املتعلقة بأداء الشركة؛ (ج

 شركة؛ضمان سالمة ونزاهة القوائم واملعلومات املالية لل (د

 ضمان سالمة نظم الرقابة املالية وإدارة املخاطر؛ (ه

 تحديد املستوى املناسب من مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية؛ (و
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 إبداء الرأي في تعيين وإقالة أعضاء اإلدارة التنفيذية؛ (ز

 داخل الشركة؛ قياديةاملشاركة في وضع خطط التعاقب الوظيفي واالستبدال للمناصب ال (ح

حكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية واللوائح ذات الصلة واألنظمة التام أل  لتزاماال (ط

ا بمجلس اإلدارة واالمتناع عن اتخاذ أو املشاركة في أي إجراء يشكل سوء  الداخلية عند قيامه بواجباته بوصفه عضوا

 إدارة لشؤون الشركة؛

وعدم التغيب إال بعذر مشروع يتم إخطار رئيس املجلس به  حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العامة، (ي

 .بإشعار مسبق، أو ألسباب طارئة

تخصيص الوقت الكافي للوفاء بمسؤولياته والتحضير الجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه واملشاركة الفعالة فيها، بما  (ك

 في ذلك طرح األسئلة ذات الصلة وإجراء مناقشات مع كبار التنفيذيين؛

 وتحليل جميع املعلومات املتعلقة باملسائل التي ينظر فيها املجلس قبل إبداء الرأي فيها؛ دراسة (ل

تمكين أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين من التعبير عن آرائهم بحرية، وتشجيع املجلس على التداول في املوضوعات  (م

 ند الضرورة؛والحصول على آراء األعضاء املختصين في اإلدارة التنفيذية للشركة وغيرهم، ع

إخطار املجلس بشكل كامل وفوري بأية مصلحة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي يتم  (ن

تنفيذها لحساب الشركة، ويجب أن يتضمن اإلخطار طبيعة ومدى هذه املصلحة، وأسماء األشخاص املعنيين، 

ويتعين على . شر من املصلحة سواء كانت مالية أو غير ماليةوالفائدة املتوقعة الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مبا

ا ألحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية  العضو املعني االمتناع عن التصويت على أي قرارات تصدر بشأنها وفقا

 ولوائحهما التنفيذية؛

عمال قد تنافس الشركة أو إخطار مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بمشاركته بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أ (س

ا ألحكام نظام الشركات ونظام  تؤدي إلى منافسة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بأي من أنشطتها وفقا

 السوق املالية ولوائحهما التنفيذية؛

ة، ما لم االمتناع عن إفشاء أو إعالن أي أسرار صادفها من خالل عضويته في مجلس اإلدارة ألي مساهم في الشرك (ع

ا ألحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية  يتم هذا اإلفصاح خالل اجتماعات الجمعية العامة، أو للغير، وفقا

 والئحتهما التنفيذية؛

 العمل على أساس املعلومات الكاملة، بحسن نية وبالعناية واالجتهاد الالزمين ملصلحة الشركة وجميع املساهمين؛ (ف

 اره ومسؤولياته الناشئة عن العضوية؛ اإلملام بواجباته وأدو  (ص

 تطوير معرفته في مجال أعمال الشركة وأنشطتها وفي املجاالت املالية والتجارية والصناعية ذات الصلة؛ (ق

 .االستقالة من عضوية املجلس إذا لم يتمكن من أداء واجباته على أكمل وجه (ر

 مهام وواجبات عضو مجلس اإلدارة املستقل .2

غير التنفيذيين، يشارك املدير  /جبات ومسؤوليات مجلس اإلدارة ككل وغيره من األعضاء التنفيذيين مع عدم اإلخالل بوا

 :املستقل للمجلس مشاركة فعالة في املهام التالية

 .إبداء رأيه املستقل فيما يتعلق بالقضايا االستراتيجية وسياسات الشركة وأدائها وتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية (أ

 .مصالح الشركة ومساهميها وإعطائها األولوية في حالة وجود أي تضارب في املصالح ضمان مراعاة (ب

 .شركة، ومراقبة تنفيذ اإلدارة التنفيذية لتلك القواعدالاإلشراف على تطوير قواعد حوكمة  (ج
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 املسائل الواجب على مجلس اإلدارة تولي مسؤوليتها .8

يحتفظ مجلس اإلدارة . يجوز تفويضها حتى إلى إحدى لجان مجلس اإلدارةهناك أمور يجب أن ينظر فيها مجلس اإلدارة ككل وال 

 .بالحق في مراجعة وتعديل هذه األمور من وقت آلخر حسب الضرورة

 :تشمل هذه املسائل ما يلي

 .للموافقة عليها من الجمعية العامة( مللء الوظيفة الشاغرة)الترشيح املؤقت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  .1

 .العضو املنتدب /ئيس التنفيذي تعيين الر  .2

 .ومكافأة الرئيس التنفيذي بدعم من توصيات لجنة الحوكمة والترشيحات واملكافآت انهاء خدمةاستقالة و  /تعيين  .3

والحوكمة والترشيحات  لتزامواملخاطر واال املراجعةبصرف النظر عن لجان )عضوية واختصاصات لجان مجلس اإلدارة  .4

 (.واملكافآت

ا بشأن ما يليتقديم التو  .5  :صيات إلى الجمعية العامة غير العادية حول ما تراه مناسبا

 زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة؛ (أ

 .استمرارية الشركة قرارحل الشركة قبل نهاية مدتها على النحو املحدد في لوائحها الداخلية أو  (ب

ا بشأن .6  :تقديم التوصيات إلى الجمعية العامة العادية حول ما تراه مناسبا

 استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة، إذا كانت الجمعية العامة غير العادية قد كونته ولم يخصص لغرض محدد؛ (أ

 تكوين مخصصات أو احتياطيات مالية إضافية للشركة؛ (ب

 . طريقة توزيع صافي أرباح الشركة (ج

 .اعتماد القوائم املالية املرحلية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها .7

ا( إذا لزم األمر)الئحة مجلس اإلدارة وتحديثها مراجعة  .8  .سنويًّ

 تي تحيلها لجان املجلس الى مجلس االدارة.املسائل ال .9

ا ملصفوفة الصالحيات املعتمدة والالئحة الداخلية للشركة .10  .املوافقة على عمليات الشطب وفقا

ا ملصفوفة الصالحيات املعتمد .11  .ة والالئحة الداخلية للشركةاملوافقة على القروض وتسهيالت التمويل وفقا

في هذه  املوضحةإجراء التقييم الذاتي السنوي ألداء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بغرض املجلس وواجباته ومسؤولياته  .12

 . السياسة وكذلك تلك الخاصة بأعضائه األفراد

سائل املبدئية املتعلقة بهيكل حوكمة اتخاذ قرار بشأن مسائل حوكمة الشركات املتعلقة بمجلس اإلدارة واإلدارة العليا، وامل .13

تحديث الهيكل التنظيمي للشركة واملسؤوليات الوظيفية األساسية عند الحاجة والتي توص ي بها  /الشركات، مثل تطوير 

 .الترشيحات واملكافآتلجنة الحوكمة و  ادارة

قة في محاضر اجتماعات مجلس مراجعة محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة السابقة ومتابعة القرارات املتخذة واملوث .14

 .اإلدارة السابقة، من أجل ضمان حل املسائل التي أثيرت فيها

 .يحتفظ مجلس اإلدارة بالحق في مراجعة هذه القائمة وتعديلها من وقت آلخر حسب الضرورة .15

 

 جتماعات اال  (3

  ا مع مراعاة عقد ما ال ااجتم 4يقل عن أربعة يجوز لرئيس مجلس اإلدارة عقد اجتماع في أي وقت يراه ضروريًّ  اعات سنويًّ

 . أشهر 3بحيث يكون هناك اجتماع واحد على األقل كل 

 كما يجوز عقد اجتماع مجلس اإلدارة بناءا على طلب أي عضوين . 

  يبذل عضو مجلس اإلدارة املستقل قصارى جهده لحضور جميع االجتماعات التي يتم فيها اتخاذ قرارات مهمة وجوهرية

 .لشركةتؤثر في موقف ا
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  ترسل الدعوة إلى اجتماع مجلس اإلدارة إلى كل عضو من أعضاء املجلس قبل خمسة أيام على األقل من تاريخ االجتماع

بجدول أعماله والوثائق واملعلومات الالزمة، ما لم تقتض الظروف عقد اجتماع طارئ، فحينها يجوز توجيه  متضمنه

ويحدد . لومات الالزمة خالل مدة تقل عن خمسة أيام قبل تاريخ االجتماعبجدول األعمال والوثائق واملعمتضمنه الدعوة 

املجلس مكان االجتماع وتاريخه وآليته، إذ يمكن استخدام وسائل االتصال اإللكترونية، على سبيل املثال ال الحصر، 

 .املكاملات الهاتفية أو مكاملات الفيديو

  أعضاء  4، بشرط حضور (حاضرين أو ممثلين)أعضاء على األقل  6النصاب القانوني ألي اجتماع ملجلس اإلدارة هو

 . بأنفسهم على األقل

  يصدر قرار املجلس باإلجماع، إال أنه في حالة عدم االتفاق بين أعضاء املجلس، يجوز اتخاذه بأغلبية ثلثي األعضاء

 . الحاضرين أو املمثلين

 ا أو أكثر من االجتماعات امل ا دون حضور يعقد مجلس اإلدارة اجتماعا غلقة بين أعضاء املجلس غير التنفيذيين سنويًّ

ويمكن دعوة مسؤولي الوظائف الرقابية لحضور هذه االجتماعات، بناءا على طلب األعضاء غير التنفيذيين . أعضاء اإلدارة

 . الذين يعقدون االجتماع

 

  سر  مينا (4

ا تتعلق بذلك،  املجلس بقرار من املجلس، ما لم امين سرتحدد اختصاصات ومكافآت  تتضمن الالئحة الداخلية للشركة أحكاما

 : املجلس، باإلضافة إلى أي متطلبات تنظيمية أو رقابية أخرى، ما يلي امين سرعلى أن تشمل صالحيات 

  ترتيب اجتماعات املجلس والتأكد من توافر وسائل االتصال املناسبة لتبادل وتسجيل املعلومات بين املجلس ولجانه وبين

 اء اإلدارة العليا وأعضاء املجلس غير التنفيذيين؛  أعض

  التأكد من دقة املحاضر وعكسها بوضوح جميع البنود واملوضوعات التي )توثيق اجتماعات املجلس وإعداد محاضر لها

 ، والتي يجب أن تشمل تسجيل املناقشات واملداوالت التي تمت خالل هذه االجتماعات،(نوقشت خالل اجتماعات املجلس

وكذلك املكان والتاريخ واألوقات التي بدأت فيها هذه االجتماعات واختتمت فيها، وكذلك تسجيل قرارات املجلس ونتائج 

ويوقع على (. إن وجدت)التصويت واالحتفاظ بها في سجل خاص ومنظم، وتضمين أسماء الحضور وأية تحفظات أبدوها 

 هذه املحاضر جميع األعضاء الحاضرين؛

 تقارير املقدمة إلى املجلس والتقارير التي يعدها املجلس؛ االحتفاظ بال 

  تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال اجتماع املجلس وأوراق العمل والوثائق واملعلومات ذات الصلة وأية معلومات

 إضافية، تتعلق باملوضوعات املدرجة في بنود جدول األعمال، يطلبها أي عضو من أعضاء املجلس؛ 

 أعضاء مجلس اإلدارة لإلجراءات املعتمدة من املجلس؛  لتزاممن ا التأكد 

  إخطار أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات املجلس خالل فترة زمنية كافية قبل التاريخ املحدد لالجتماع؛ 

  عرض مسودة املحضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء آرائهم فيه قبل التوقيع عليه؛ 

 ضاء مجلس اإلدارة، بشكل كامل وفوري، على نسخة من محاضر اجتماعات املجلس وكذلك التأكد من حصول أع

 املعلومات والوثائق املتعلقة بالشركة؛ 

  التنسيق بين أعضاء املجلس؛ 

  تنظيم سجل إفصاحات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية؛ 

 تقديم املساعدة واملشورة ألعضاء مجلس اإلدارة. 
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 ول األعمال القواعد العامة لجد (5

ا إلى جنب مع املواد ذات الصلة، إلى األعضاء قبل االجتماع بحد أدنى من  يجب إرسال املستندات الداعمة . أيام عمل 10ترسل جداول األعمال، جنبا

 .أيام عمل كحد أقص ى من االجتماع 5التي لم يتم إرسالها مع جدول األعمال قبل 

وإذا أبدى أي عضو من أعضاء املجلس أي اعتراض على جدول األعمال هذا، وجب . عقاد اجتماع املجلسيوافق املجلس على جدول األعمال بمجرد ان

 . تسجيل هذا االعتراض في محضر االجتماع

 .ولكل عضو من أعضاء املجلس الحق في اقتراح بنود إضافية على جدول األعمال

 

 القواعد العامة للمحضر  (6

رة املناقشات واملداوالت التي جرت خالل هذه االجتماعات، وكذلك املكان والتاريخ واألوقات يجب أن يتضمن محضر اجتماع مجلس اإلدا

التي بدأت فيها هذه االجتماعات واختتمت فيها؛ وتسجيل قرارات املجلس ونتائج التصويت واالحتفاظ بها في سجل خاص ومنظم، وتضمين 

 (.إن ُوجدت)أسماء الحضور وأي تحفظات أبدوها 

بعد إدراج . أيام حتى يتمكن األعضاء من إبداء آرائهم بشأنها 5ة محضر االجتماع إلى األعضاء بعد االجتماع بمدة أقصاها ترسل مسود

ويوقع املحضر  ، يعمم املحضر على جميع األعضاء،(أيام من استالم املحاضر 5التي يجب تقديمها في موعد ال يتجاوز )تعليقات األعضاء 

 . س في االجتماع التالي، ويقيد في سجل رسمياملجل امين سراألعضاء و 

يجب أن يبين محضر اللجنة حضور االجتماع، واملوضوعات التي تمت مناقشتها، واملداوالت الرئيسية، وعملية التصويت، واالعتراضات 

ن نقاط املحضر في أقسام يجب إدراج كل نقطة م. ، والقرارات املتخذة، والتحفظات(مع ذكر األسباب إن وجدت)واالمتناع عن التصويت 

وباإلضافة إلى ذلك، يتعين وصف القرارات بحالتها . ويصنف القرار كذلك على أنه قرار أو تصديق أو إشعار. العرض واملداوالت والقرارات

جالت والوثائق ويرفق باملحضر جميع الس(. من خالل الصوت املرجح للرئيس)إذا تم التصويت عليها باإلجماع، أو باألغلبية أو االنقسام 

 . أو املشار إليها في املحضر/املعروضة أثناء الجلسة و

ا لتلقي . ويحدد املحضر الشخص أو الكيان املسؤول عن تنفيذ القرارات املتخذة ا محددا  زمنيًّ
ا

ويضع املجلس، في بداية كل سنة، جدوال

  .التقارير

 لجان مجلس اإلدارة  .ز

 اللجنة التنفيذية  (1

ا للجنة يختار مجلس اإلدارة ر  وفي حالة غيابه، يتم اختيار رئيس (. بعد الحصول على عدم ممانعة من البنك املركزي السعودي)ئيسا

 . مؤقت

 األعضاء  (1)

سنوات،  3ملدة ( من البنك املركزي السعودي" عدم املمانعة"بعد الحصول على )يعين مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية  .1

ا عضو في اللجنة التنفيذية ترتبط بمدة عضويته في ومع ذلك، فإن مدة عضوية عضو مجلس اإلد ارة الذي هو أيضا

 . مجلس اإلدارة

 (. أعضاء تنفيذيين أم غير تنفيذيين)أعضاء كحد أقص ى  5أعضاء كحد أدنى و  3وتتألف اللجنة التنفيذية من  .2

 . وسيتولى مجلس اإلدارة ملء أي منصب شاغر باللجنة .3

ا بسير ا .4 ا لألنظمة واللوائح املعمول ويبلغ أعضاء اللجنة دائما لعمل ويتصرفون بحسن نية، مع بذل العناية الواجبة؛ وفقا

 . بها؛ وبما يحقق املصلحة األهم ملساهمي الشركة وحملة وثائق التأمين وأصحاب املصلحة اآلخرين

ألعضاء اللجنة  ال يجوز . على أعضاء اللجنة أداء واجباتهم دون أي تأثير خارجي سواء من داخل الشركة أو خارجها .5

السماح ملصالحهم الشخصية، أو مصلحة األطراف التي يمثلونها، بأن تأتي قبل أو تتعارض مع مصلحة الشركة 

 . ومساهميها وأصحاب املصلحة اآلخرين
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يحظر على أعضاء اللجنة الكشف للمساهمين أو الجمهور عن أية معلومات سرية يتم الحصول عليها أثناء قيامهم  .6

في الجمعية العامة، ويجب عليهم عدم استخدام هذه املعلومات ملصلحتهم الخاصة ولتحقيق مكاسب  بدورهم، إال

 . شخصية

 تشكيل اللجنة وواليتها (2)

يمكن أن تتكون اللجنة التنفيذية مما ال يقل . يشكل مجلس اإلدارة لجنة تنفيذية تتكون من أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين

 .عضاء؛ على أن تتبع اللجنة التنفيذية مجلس اإلدارة وترفع إليه تقاريرهاأ 5أعضاء وال يزيد على  3عن 

يتمثل اختصاص أعضاء اللجنة التنفيذية في تقديم توصيات إلى املجلس بشأن مختلف القضايا بما في ذلك االستراتيجية 

يم الدعم والتوجيه للرئيس كما يبرز الهدف الرئيس ي للجنة في اإلشراف على األداء اليومي للشركة وتقد. وخطط العمل

 . 2025أغسطس  7 وتنتهي في تاريخ 2022أغسطس  8 ذ تاريخاللجنة التنفيذية الحالية من فترة عضويةتمديد  تم وقد. التنفيذي

 االجتماعات  (3)

ا مع مراعاة عقد ما ال يقل عن ستة  .1 يجوز لرئيس مجلس اللجنة التنفيذية عقد اجتماع في أي وقت يراه ضروريًّ

ااجتماعا  . ت سنويًّ

 . كما يجوز عقد اجتماع اللجنة التنفيذية بناءا على طلب أي عضوين .2

 (. بحضور شخص ي)بوجود اثنين على األقل ها اجتماع تعقد اللجنة .3

تتخذ قرارات اللجنة التنفيذية باإلجماع، وفي حالة عدم االتفاق تتخذ القرارات بأغلبية ثالثة أرباع األعضاء الحاضرين  .4

ا أو امل  . مثلينشخصيًّ

 أو املنسق  امين سر  (4)

 . ، بعد الحصول على موافقة البنك املركزي السعوديامين سريحدد الرئيس 

 :ما يلي امين سرتشمل مسؤوليات 

 ترتيب اجتماعات اللجنة؛ -

 التأكد من توافر وسائل االتصال املناسبة لتبادل املعلومات وتسجيلها بين اللجنة وبين أعضاء اإلدارة العليا؛ -

 فاظ بمحاضر االجتماعات؛االحت -

 .متابعة ما اتخذ في االجتماعات السابقة من قرارات ومقررات وإجراءات -

 

 أهداف اللجنة  (5)

اللجنة التنفيذية للمجلس مسؤولة عن تقديم توصيات إلى املجلس بشأن مختلف القضايا بما في ذلك االستراتيجية وخطط 

 . لى األداء اليومي للشركة وتقديم الدعم والتوجيه للرئيس التنفيذيكما يبرز الهدف الرئيس للجنة في اإلشراف ع. العمل

 املسؤوليات الرئيسة  (6)

 . تمثيل مجلس اإلدارة في أعمال اإلدارة اليومية .1

 . اإلشراف على تنظيم اجتماع املجلس .2

ا للرئيس التنفيذي وإدارة الشركة .3  . تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وفقا
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 . للشركة وأهدافها واستراتيجيتهاوضع السياسة العامة  /اقتراح  .4

 . دراسة امليزانية ومتابعة األداء واإلنجازات مقابل الخطة .5

 . القيام واإلشراف على سير العمل وتطوير املشروع .6

ا .7 ا ودوريًّ  . مراجعة سياسات وإجراءات الشركة سنويًّ

 

 القواعد العامة لجدول األعمال  (7)

ا إلى جنب مع املو   . أيام عمل 10اد ذات الصلة، إلى األعضاء قبل االجتماع بحد أدنى من ترسل جداول األعمال، جنبا

 : بنود جدول األعمال

 .تحقيق األداء مقابل الخطة .1

   .استعراض أداء التأمين البنكي الشامل .2

 .في استراتيجية الشركة التغير .3

 .أدلة الشركة وسياساتها .4

 .استعراض امليزانية والخطة .5

  .تطوير املشروعات الجديد .6

 .الصالحيات والتوقيعات حدود .7

 .يقترحها األعضاء في جدول األعمالأي بنود أخرى  .8

 

 القواعد العامة للمحضر  (8)

ا 15ترسل مسودة محضر االجتماع إلى األعضاء بعد االجتماع بمدة أقصاها  بعد أسبوعين )بعد إدراج تعليقات األعضاء . يوما

في االجتماع التالي، ويقيد في  امين سرويوقع املحضر األعضاء و . ، يعمم املحضر على جميع أعضاء اللجنة(من استالم املحضر

 . سجل رسمي

يجب أن يبين محضر اللجنة حضور االجتماع، واملوضوعات التي تمت مناقشتها، واملداوالت الرئيسة، وعملية التصويت، 

يجب إدراج كل نقطة من . التحفظات، والقرارات املتخذة، و (مع ذكر األسباب إن وجدت)واالعتراضات واالمتناع عن التصويت 

وباإلضافة إلى . ويصنف القرار كذلك على أنه قرار أو تصديق أو إشعار. نقاط املحضر في أقسام العرض واملداوالت والقرارات

من خالل الصوت املرجح )ذلك، يتعين وصف القرارات بحالتها إذا تم التصويت عليها باإلجماع، أو باألغلبية أو االنقسام 

  .أو املشار إليها في املحضر/ويرفق باملحضر جميع السجالت والوثائق املعروضة أثناء الجلسة و(رئيسلل

 . ويحدد املحضر الشخص أو الكيان املسؤول عن تنفيذ القرارات املتخذة

ا لتلقي التقارير ا محددا  زمنيًّ
ا

 . وتضع اللجنة، في بداية كل سنة، جدوال

 

  املراجعةلجنة  (2

بقرار من الجمعية العامة العادية بناءا على توصية مجلس اإلدارة، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك  راجعةاملتشكل لجنة 

من ثالثة أعضاء على األقل وال يزيد عددهم على خمسة أعضاء، بيد أنهم يجب أن  املراجعةتتألف لجنة . املركزي السعودي كتابة

 يكونوا غير تنفيذيين، وال يجوز أن يكو 
ًّ

 .  نوا في الغالب أعضاء في مجلس اإلدارة، ويجب أن يكون أحدهم مستقال
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 الرئيس  (1)

ا لها؛ وفي حالة غيابه يتم اختيار رئيس مؤقت على أال يكون رئيس لجنة  هو رئيس مجلس  املراجعةيختار أعضاء اللجنة رئيسا

 . اإلدارة

 األعضاء  (2)

سنوات،  3ملدة ( من البنك املركزي السعودي" عدم املمانعة"بعد الحصول على ) املراجعةيعين مجلس اإلدارة لجنة  .1

ا عضو في لجنة  ترتبط بمدة عضويته في مجلس  املراجعةومع ذلك، فإن مدة عضوية عضو مجلس اإلدارة الذي هو أيضا

 . اإلدارة

  املراجعةيتعين أن يكون عضو لجنة  .2
ًّ

أعضاء مجلس  ةاملراجعال يجوز أن يشمل أعضاء لجنة . املرشح للعضوية مستقال

 : اإلدارة واملديرين التنفيذيين واملوظفين واالستشاريين وممثلي أي أطراف مرتبطة بالشركة، بمن في ذلك

 املساهمون الرئيسيون واملؤسسون؛  (أ

 ون الخارجيون؛ املراجع (ب

 املوردون؛  (ج

 عمالء الشركة؛ (د

ة الشركة أو مديريها التنفيذيين األشخاص االعتباريون الذين تربطهم عالقات من الدرجة األولى بمجلس إدار  (ه

 . أو الذين تربطهم بهم أية عالقة مالية أو تجارية

يجب أن يتمتع .  أعضاء على األقل، بمن في ذلك اختصاص ي املسائل املالية واملحاسبية 3من  املراجعةتتألف لجنة  .3

 .اسبة أو اإلدارة املاليةبخبرة أو تجربة حديثة وذات صلة باملح املراجعةعضوان على األقل من أعضاء لجنة 

 . املراجعةأعضاء املجلس التنفيذي ليسوا مؤهلين لعضوية لجنة  .4

على صلة قرابة بأعضاء املجلس اآلخرين أو أن تكون له أية عالقة مالية أو تجارية  املراجعةال يجوز أن يكون رئيس لجنة  .5

 . مع أي من أعضاء املجلس

تابعة ملجلس اإلدارة عالقة مع اإلدارة العليا للشركة يمكن أن تؤثر في ال املراجعةال يجوز أن يكون لرئيس لجنة  .6

 . استقالليته

يجب أال يعين أعضاء اللجنة من بين املديرين التنفيذيين للشركة أو موظفيها أو مستشاريها، ويجب أال يكونوا أعضاء  .7

ن وال يحق لهم أن يكونوا مؤسسين ألية في أية شركة أخرى تعمل في قطاع التأمي املراجعةفي مجلس اإلدارة أو لجنة 

 . شركات مماثلة

ا للجنة بعد الحصول على  .8 وفي حالة غيابه، يعين .  من البنك املركزي السعودي" عدم ممانعة"يختار مجلس اإلدارة رئيسا

ا ا مؤقتا ة أو اإلدارة بخبرة أو تجربة حديثة وذات صلة باملحاسب املراجعةيجب أن يتمتع رئيس لجنة . رئيس اللجنة رئيسا

 . املالية

ا للجنة  .9 ا أو رئيسا  . املراجعةال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا

 . ألكثر من أربع شركات عامة املراجعةأن يعمل في الوقت نفسه في لجان  املراجعةال يجوز ألي عضو من أعضاء لجنة  .10

س اإلدارة قبل شهر من سريانها، ويجب على يحق ألعضاء اللجنة االستقالة، ويجب تقديم طلب االستقالة إلى مجل .11

الشركة إخطار البنك املركزي السعودي وهيئة السوق املالية كتابة باستقالة عضو اللجنة وأسباب استقالته وتزويد 

 . أيام عمل من تاريخ هذه االستقالة( 5)البنك املركزي السعودي بنسخة من طلب االستقالة خالل خمسة 

 إ .12
ا

 . ذا لم يحضر اجتماعات اللجنة ألكثر من ثالث مرات متتالية دون تقديم عذر يقبله املجلسيعد العضو مستقيال
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خالل مدة العضوية، يقوم املجلس، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك  املراجعةإذا كان هناك مقعد شاغر في لجنة  .13

نصب الشاغر، ويكمل العضو الجديد املركزي السعودي كتابة، بتعيين عضو آخر خالل شهر من تاريخ الشغور مللء امل

 . مدة سلفه

ينبغي أن يكون عضو لجنة املراجعة على دراية باملسائل املالية واملحاسبة والتقارير املالية وتدقيق شركات التأمين وأن  .14

 . يقوم بمراجعة األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة

بعد الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي  - يحق للمجلس تجديد مدة عضوية اللجنة أو أحد أعضائها .15

 . ملدة ثالث سنوات أخرى ومرة واحدة فقط - كتابة

يحق ملجلس اإلدارة بعد الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي كتابة التوصية بإقالة أي من أعضاء  .16

أحكام نظام اإلشراف على شركات التأمين التعاوني  اللجنة في حال مخالفته شروط العضوية أو مخالفته هذه الالئحة أو

 .أو الئحته التنفيذية أو أحكام اللوائح والتعليمات األخرى ذات الصلة

ا عند حدوث أي تغيير من شأنه اإلخالل بشروط العضوية املحددة في الئحة  املراجعةتنتهي عضوية عضو لجنة  .17 تلقائيًّ

 املراجعةيجب على عضو لجنة . أو قرارات يصدرها البنك املركزي السعودي، أو أي أنظمة أو تعليمات املراجعةلجنة 

يعقد  املراجعةلها حضور أي اجتماع للجنة  /إبالغ الشركة كتابة على الفور عند حدوث مثل هذا التغيير، وال يجوز له 

 . بعد تاريخ التغيير

 . على قرارات اللجنة نفس السيطرة والتأثير املتناسبين املراجعةيكون لجميع أعضاء لجنة  .18

ا لألنظمة واللوائح املعمول  .19 ا بسير العمل ويتصرفون بحسن نية، مع بذل العناية الواجبة؛ وفقا ويبلغ أعضاء اللجنة دائما

 . بها؛ وبما يحقق املصلحة األهم ملساهمي الشركة وأصحاب املصلحة اآلخرين

 اللجنة  مدة (3)

تمديد  تمقد عليه و  2025أغسطس  7التي تنتهي في  مجلس اإلدارة دورةنفس مدة  املراجعةلجنة  عضوية اعضاء مدةتكون 

 . 2025أغسطس  7 الى تاريخ 2022أغسطس  8تاريخ  الحالية من املراجعةلجنة  عضوية

 االجتماعات  (4)

 . دون حضور ثلثي أعضائها املراجعةال يجوز عقد اجتماع لجنة  .1

، املراجعةويحق للجنة . ما في ذلك اجتماع سنوي مع مجلس اإلدارةست مرات في السنة على األقل، ب املراجعةتجتمع لجنة  .2

 : إذا دعت الحاجة إلى ذلك، عقد اجتماعات أخرى استجابة ألي من الحاالت التالية بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر

 بناءا على طلب رئيس مجلس اإلدارة؛ ( أ

أو الخبير اإلكتواري عقد اجتماع للجنة  االلتزامالداخلي أو مسؤول  راجعاملالخارجي أو  املراجعالحاالت التي يطلب فيها ب( 

 .لسبب يتطلب ذلك

 : اجتماعات بشأن قضايا أخرى مثل( ج

 . املراجعةاملسائل املالية ومسائل  •

 . بااللتزاماملسائل الخاصة  •

 . تضارب املصالح •

 . قواعد السلوك املنهي واألخالقي سياسة •

 . في حالة تعادل األصوات، يكون للرئيس الصوت املرجح . نة بأغلبية األعضاءتصدر قرارات اللج.     3

 . نيابةال يسمح ألعضاء اللجنة التصويت بال.     4
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 . من تراه ذا صلة من داخل الشركة أو خارجها لحضور اجتماعاتها -إذا لزم األمر  -وللجنة أن تدعو .     5

 قواعد عامة  (5)

ين الداخليين والخارجيين املراجعمباشرة بجميع املوظفين واللجان واملستشارين القانونيين و  االتصال املراجعةيحق للجنة  .1

 – دون موافقة املجلس –كما يحق لها . أو فروعها، باإلضافة إلى أصحاب املصلحة اآلخرين/في املكتب الرئيس ي للشركة و

طلب  املراجعةوكذلك يحق للجنة . زمة ألداء أنشطتهاواللوائح الال ( الخاصة والسرية)التحقق من جميع السجالت والوثائق 

 . املساعدة من أي مستشار خارجي للقيام بمهام محددة ملساعدتها في أداء عملها

يحظر على أعضاء اللجنة اإلفصاح للمساهمين أو الجمهور عن أية معلومات سرية يتم الحصول عليها أثناء قيامهم  .2

عليهم عدم استخدام هذه املعلومات ملصلحتهم الخاصة ولتحقيق مكاسب  بدورهم، بخالف الجمعية العامة، ويجب

 . املراجعةشخصية، حتى بعد إخالء عضويتهم في لجنة 

 . ال يحق لعضو اللجنة أن تكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال الشركة وعقودها .3

يحق للشركة . تاجر في األنشطة التي تقوم بها الشركةال يحق لعضو اللجنة املشاركة في أي عمل قد ينافس الشركة أو ي .4

ا من أعمال الشركة  . املطالبة بالتعويض أو اعتبار العمليات التي بدأها العضو ملصلحته الشخصية جزءا

يجب على الشركة عدم إصدار أو تجديد أية وثيقة تأمين ألي من أعضاء اللجنة أو أصحاب املصلحة ذوي العالقة إال بعد  .5

وإذا تقدم أي من أعضاء اللجنة بطلب لسداد مطالبة على وثيقة تأمين صادرة له من الشركة، . لقسط بالكاملسداد ا

ا إلجراءات املادة  من الالئحة التنفيذية لنظام اإلشراف على شركات التأمين التعاوني، ( 44)فتجب معالجة املطالبة وفقا

 . ألي عضوبأي مدفوعات مستحقة  االلتزامكما يجب إخطار مسؤول 

الئحة "مسؤولون أمام البنك املركزي السعودي ومساهمي الشركة ومجلس اإلدارة عن تنفيذ مواد  املراجعةأعضاء لجنة  .6

الصادرة عن البنك املركزي السعودي وتنفيذ خطة عمل اللجنة " أو إعادة التأمين/في شركات التأمين و املراجعةلجنة 

 . الصادرة بقرار من مجلس اإلدارة

ال يجوز ألعضاء اللجنة السماح . أعضاء اللجنة أداء واجباتهم دون أي تأثير خارجي سواء من داخل الشركة أو خارجها على .7

ملصالحهم الشخصية، أو مصلحة األطراف التي يمثلونها، بأن تأتي قبل أو تتعارض مع مصلحة الشركة ومساهميها 

 . وأصحاب املصلحة اآلخرين

 :لون عنمسؤو  املراجعةأعضاء لجنة   .8

 الداخلي السنوية واعتمادهما؛ املراجعةالسنوية وخطة  خطة االلتزاممراجعة  .أ

 الداخلي وتنفيذها؛ املراجعةو  لتزامالتأكد من استكمال خطة اال .ب

 ؛املراجعةالداخلي إلى لجنة  املراجعةو  االلتزام قسممناقشة التقارير الدورية املقدمة من  .ج

 .املراجعةر اجتماعات لجنة توثق النقاط املذكورة أعاله في محاض .د

 

 أو املنسق  امين سر  (6)

 املراجعةتعينه لجنة  امين سر، ويخضع ملوافقة البنك املركزي السعودي، ويجب أال يكون أي امين سر املراجعةتحدد لجنة 

 .ا ألي لجنة أخرى تابعة ملجلس اإلدارةامين سر 

 :ما يلي مين سرتشمل مسؤوليات اال 

 ؛املراجعةنة تولي املهام اإلدارية للج -

 ترتيب اجتماعات اللجنة؛ -
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 التأكد من توافر وسائل االتصال املناسبة لتبادل املعلومات وتسجيلها بين اللجنة وبين أعضاء اإلدارة العليا؛ -

 على هذه املحاضر، وحفظ محاضر االجتماعات في سجل خاص؛ املراجعةإعداد محاضر االجتماعات، والتأكد من توقيع رئيس لجنة  -

خذ في االجتماعات السابقة من قرارات ومقررات وإجراءات متابعة -  .ما اتُّ

 

 أهداف اللجنة  (7)

الداخلي  املراجعةبواجبات مجلس اإلدارة املتعلقة باإلشراف على التقارير املالية للشركة وتقييم مدى كفاءة عمليات االطالع 

 .  خاطروالخارجي، وتقييم ومراقبة بيئة الرقابة في الشركة وعمليات إدارة امل

  

 مهام اللجنة ومسؤولياتها  (8)

بما في ذلك اإلفصاح املناسب والضوابط )في اإلشراف على الضوابط املالية للشركة  املراجعةتتمثل املسؤولية األساسية للجنة 

طتها إلى ، وعمليات إعداد التقارير، وتقديم تقرير عن نتائج أنشوااللتزامالخارجي والداخلي،  املراجعة، وأنشطة (الداخلية

 .عالوة على ذلك، مراجعة السياسات املحاسبية املعمول بها وتقديم املشورة للمجلس بشأن أية توصيات بشأنها. مجلس اإلدارة

ون املستقلون مسؤولين عن مراجعة تلك القوائم املالية املراجعإدارة الشركة هي املسؤولة عن إعداد القوائم املالية، بينما يكون 

املعايير املحاسبية املعمول بها مثل الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين واملعايير الدولية إلعداد التقارير  التي تتماش ى مع

العام للشركة فيما يخص إعداد التقارير " الطابع"اإلجراءات املناسبة لتحديد  املراجعةتتخذ لجنة  (ضرورةحسب ال)املالية 

 .، والسلوك األخالقيااللتزامليمة ملخاطر األعمال، وثقافة املالية عالية الجودة، واملمارسات الس

 املراجعةبأخذ التوجيه من الئحة لجنة " أليانز السعودي الفرنس ي للتأمين التعاوني"باإلضافة إلى ذلك، تقوم لجنة الدقيق في 

 .ركزي السعوديأو إعادة التأمين الصادرة عن إدارة اإلشراف على التأمين في البنك امل/في شركات التأمين و

ا لهيئة السوق املالية وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض املجلس وضع  املراجعةإذا نشأ تعارض بين توصيات لجنة : "ووفقا

الخارجي للشركة أو تحديد أتعابه أو تقييم أدائه أو تعيين  املراجعتوصيات اللجنة موضع التنفيذ فيما يتعلق بتعيين أو إقالة 

 ".خلي، يجب أن يتضمن تقرير املجلس توصيات اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم اتباع هذه التوصياتالدا املراجع

 :ما يلي املراجعةتشمل مهام ومسؤوليات لجنة 

 الخارجي املراجع .1

 

ين الخارجيين، وتتطلب املراجعتقديم توصيات إلى املجلس للموافقة على تعيين أو إعادة تعيين وإقالة ومكافأة  (أ

 .صية الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي كتابةهذه التو 

 .ين الخارجيين عن الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشركةاملراجعضمان استقاللية  (ب

 .للمدققين الخارجيين املراجعةمراجعة خطة  (ج

املوكلة إليهم أثناء  راجعةاملين الخارجيين واعتماد أي نشاط خارج نطاق أعمال املراجعاإلشراف على أنشطة  (د

 .أداء واجباتهم

 .ين الخارجيين وتقديم التوصيات بشأنها إلى املجلساملراجعمراجعة تقارير  (ه

 .متابعة تنفيذ التدابير التصحيحية فيما يتعلق بالتعليقات الواردة في التقارير (و
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ة التأمينية بالبنك املركزي ين الخارجيين للرقابة الداخلية لعمليات إدارة الرقاباملراجعمراجعة تقييم  (ز

 .السعودي

 .ين الخارجيين وفاعليتهم وموضوعيتهماملراجعتقييم مستوى كفاءة  (ح

 .ين الخارجيين وإدارة الشركة قبل إصدارهااملراجعمناقشة القوائم املالية السنوية وربع السنوية مع  (ط

 .ات املتخذة بشأنهاالخارجي على القوائم املالية ومتابعة اإلجراء املراجعمراجعة مالحظات  (ي

 :ين الخارجييناملراجعمراجعة املوضوعات التالية مع  (ك

 .التعديالت الرئيسية التي أجرتها الشركة على سياساتها املحاسبية (1)

 .النزاعات املادية مع اإلدارة فيما يتعلق بأية مسألة تتعلق بحماية األصول املستثمرة (2)

ن الجهات اإلشرافية والرقابية أو عدم االلتزام بسياسات مخالفات األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة ع (3)

 .الشركة وإجراءاتها

على اإلجراءات املحاسبية والتقارير والسلوك ( من الفروع الخارجية وغير السعودية)ين اآلخرين املراجعمالحظات  (4)

 .املنهي

 .أوجه القصور في الهيكل العام وأداء أنظمة الرقابة الداخلية (5)

 .في القوائم املالية ةجوهرياألخطاء ال (6)

ون الخارجيون للتحقق من صحة التقديرات املحاسبية املراجعقرارات اإلدارة واألساس الذي اعتمد عليه  (7)

 .، مثل املخصصات واالحتياطيات الفنيةساسةالح

 .املبادئ واملعايير املحاسبية وقرارات اإلفصاح املتعلقة باملعامالت االستثنائية (8)

 .ياطات الفنية التي يضعها الخبير اإلكتواري املخصصات واالحت تالؤم (9)

 .تقارير الخبير اإلكتواري ذات الصلة بالقوائم املالية (10)

 .املراجعةعمل  على تؤثركبيرة في التعامل مع اإلدارة  مشاكلأي  (11)

 .الرقابة الداخلية وتقييم أصول الشركة ومالءتها (12)

 .هاأخرى تكون اللجنة على علم بها وتقع ضمن مسؤوليات مسائلأية  (13)

 .وأسبابها املراجعةعلى نطاق  تطرأأي تعديالت  (14)

 .ين الخارجيين ومالحظات إدارة الشركة عليهااملراجعقبل مراجعة خطابات اإلدارة املعدة من  (15)

 

 التقارير املالية .2

 .املراجعة والتوصية باملوافقة على القوائم املالية السنوية وربع السنوية ملجلس اإلدارة  (أ

 .جراءات املحاسبية املهمة والتعديالت التي قد تطرأ عليهامراجعة السياسات واإل   (ب

ا للقواعد واللوائح املحلية  (ج  .التأكد من أن جميع املعامالت املالية تتم وفقا

 

 الداخلي املراجع .3

الداخلي، وتتطلب هذه  املراجعأو  ةالداخلي املراجعةرفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة بتعيين أو إقالة مدير إدارة  (أ

 .صية الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي كتابةالتو 

الداخلي بالشركة للتأكد من فاعليتها في تنفيذ األنشطة والواجبات التي يحددها  املراجعةاإلشراف على إدارة  (ب

 .مجلس اإلدارة
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 .بشأنهالداخلي بشكل سنوي أو دوري وإعداد تقرير مكتوب وتوصياتها  املراجعمراجعة سياسات وإجراءات  (ج

او الداخلي في أداء مهامهم، والتأكد من عدم وجود قيود  املراجعالداخلي أو  املراجعةالتأكد من استقاللية إدارة  (د

 على 
ا
 .على نطاق عملهمعوائق قد تؤثر سلبا

الداخلي بعد الحصول على موافقة  املراجعأو  ةالداخلي املراجعةتحديد الراتب واملكافأة الشهرية ملدير إدارة  (ه

 .كتابة جلس االدارةم

 .للمدققين الداخليين املراجعةمراجعة خطة  (و

 .مجلس االدارة الداخلي ورفع التوصيات بشأنها إلى املراجعأو  ةالداخلي املراجعةمراجعة تقارير إدارة  (ز

 .متابعة تنفيذ التدابير التصحيحية فيما يتعلق بالتعليقات الواردة في التقارير (ح

 .الداخلي وفاعليتهم وموضوعيتهم املراجعأو  ةالداخلي راجعةاملتقييم مستوى كفاءة إدارة  (ط

 .ين الداخليين للرقابة الداخلية لعمليات إدارة الرقابة التأمينية بالبنك املركزي السعودياملراجعمراجعة تقييم  (ي

 

 لتزاماال .4

، وتتطلب هذه التوصية  االلتزامأو مسؤول  االلتزامرفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة بتعيين أو إقالة مدير إدارة  (أ

 .الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي كتابة

في أداء مهامهم، والتأكد من عدم وجود قيود على نطاق عملهم  االلتزامأو مسؤول  االلتزامالتأكد من استقاللية إدارة  (ب

ا في عملهم  .أو أي عوائق قد تؤثر سلبا

 االدارة بعد الحصول على موافقة مجلس االلتزامومسؤول  االلتزامدارة مراقبة تحديد الراتب واملكافأة الشهرية ملدير إ (ج

 .كتابة

بما في ذلك أي مخاطر مرتفعة  االلتزامأو مسؤول  االلتزاموتقارير إدارة  االلتزاممراجعة واعتماد ورصد تنفيذ خطة  (د

 .لنتائج االحتيال وتقديم التوصيات ذات الصلة إلى مجلس اإلدارة

حظات البنك املركزي السعودي والجهات اإلشرافية والرقابية ذات العالقة ورفع التوصيات بشأنها إلى مراجعة مال  (ه

 .االدارة مجلس

 .االلتزامأو مسؤول  االلتزامتقييم مستوى الكفاءة والفاعلية واملوضوعية إلدارة  (و

ية ذات العالقة باإلضافة إلى أي متابعة التقارير الصادرة عن البنك املركزي السعودي والجهات اإلشرافية والرقاب (ز

 .مجلس االدارةتطورات دولية مثل املبادئ التوجيهية ملجموعة العمل املالي ورفع التوصيات ذات الصلة إلى 

 

 الخبير اإلكتواري  .5

رفع التوصيات إلى املجلس لتعيين الخبير اإلكتواري، وتتطلب هذه التوصية الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي  (أ

 .دي كتابةالسعو 

 .التأكد من التزام الشركة باالقتراحات والتوصيات اإلكتوارية (ب

 .مراجعة تقارير الخبير اإلكتواري وتقديم التوصيات بشأنها إلى املجلس (ج

 

 اإلشراف على ضوابط العمليات .6

التأكد من وجود مدونة سلوك مكتوبة معتمدة حسب األصول من قبل مجلس إدارة الشركة لضمان إجراء أنشطة  (أ

 .الشركة على أسس عادلة وأخالقية
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 مجلس اإلدارة .7

 .رفع التقارير مباشرة إلى مجلس اإلدارة بمعدل ال يقل عن ربع سنوي عن األنشطة واملشكالت والتوصيات ذات الصلة (أ

 .ين الخارجيين ومجلس اإلدارةاملراجعالداخلي و  املراجعةتوفير وسيلة مفتوحة للتواصل بين  (ب

 

 مسؤوليات أخرى  .8

، على أن تتم املوافقة على الخطة للتنفيذ بقرار من وصالحياتهاتفصيلية توضح أدوارها ومسؤولياتها وضع خطة  (أ

 .املجلس

 .مراجعة املعامالت داخل املجموعة ومعامالت األطراف ذات العالقة (ب

 .جلسمتابعة الدعاوى القضائية املهمة املرفوعة من أو ضد الشركة ورفع التقارير الدورية ذات الصلة إلى امل (ج

 .معلومات وبيانات دقيقة وموثوق بها النشاءضمان االستخدام األمثل والضوابط الالزمة لتقنية املعلومات   (د

مسؤولون أمام البنك املركزي السعودي ومساهمي الشركة ومجلس اإلدارة عن تنفيذ مواد  املراجعةأعضاء لجنة  (ه

الصادرة عن البنك املركزي السعودي وتنفيذ خطة عمل " نأو إعادة التأمي/في شركات التأمين و املراجعةالئحة لجنة "

 .اللجنة الصادرة بقرار من مجلس اإلدارة

يجب على أعضاء اللجنة، أثناء أداء مهامهم، إعطاء األولوية ملصلحة الشركة مقابل أي اعتبارات أخرى قد تؤثر في  (و

 .عملهم أو قراراتهم

 

 مسؤوليات أعضاء اللجنة .9

 .لجنة أو أغلبيتهاحضور جميع اجتماعات ال (أ

 .املراجعةشؤون واجتماعات لجنة  الدارةتخصيص وقت كافٍّ للمشاركة في  (ب

 . إبالغ رئيس اللجنة كتابة في حالة عدم قدرتهم على حضور االجتماع (ج

املحافظة على سرية معلومات الشركة املكتسبة من خالل أداء واجباتها وعدم نشر املعلومات السرية للمساهمين  (د

 .ة العامة أو ألي طرف آخرخارج الجمعي

 .واجتماعاتها املراجعةشؤون لجنة  ادارةضمان النزاهة في  (ه

 وتسيير امور اللجنة.الحصول على املهارات والتدريبات الالزمة ملشاركة  (و

 .املشاركة والتصويت على قرارات اللجنة (ز

 .ملوافقة على محاضر االجتماعاتفي وضع جداول أعمال االجتماعات وا( ونائبه)تقديم الدعم الكامل لرئيس اللجنة  (ح

  .إبالغ أعضاء اللجنة اآلخرين بأي تغيير في اللوائح واملمارسات القيادية التي تؤثر في دور اللجنة ومسؤولياتها (ط

 

 تدفق املعلومات  .10

يزود رئيس اللجنة البنك املركزي السعودي مباشرة ودون الرجوع إلى املجلس بنسخ من أي من التقارير والتوصيات  .1

أيام عمل كحد أقص ى من تاريخ تقديم ( 7)لتي تصدرها والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الشركة خالل سبعة ا

 . التقرير

 . مباشرة التخاذ اإلجراءات الالزمة واتخاذ القرارات املناسبة االدارة ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس .2

في حالة حدوث  املراجعةالداخلي تقاريرهما الخاصة مباشرة إلى لجنة  املراجعالداخلي أو  املراجعةيرفع مدير إدارة  .3

الداخلي  املراجعةأية مخالفات مالية أو غير مالية تتعلق باألنظمة الداخلية للشركة أو في حالة عدم االلتزام بأدلة 

 . الداخلي الناتجة عنها املراجعةوتنفيذ قرارات 
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الداخلي البنك املركزي السعودي مباشرة ودون الرجوع إلى مجلس  ملراجعاالداخلي أو  املراجعةيزود مدير إدارة  .4

( 7)خالل سبعة  املراجعةأو اإلدارة العليا بنسخ من هذه التقارير الخاصة املقدمة إلى لجنة  املراجعةاإلدارة أو لجنة 

 . أيام عمل كحد أقص ى من تاريخ تقديم التقرير

فيما يتعلق باألداء  املراجعةالداخلي تقاريره مباشرة إلى رئيس لجنة  ملراجعاالداخلي أو  املراجعةيرفع مدير إدارة  .5

الوظيفي، وإلى الرئيس التنفيذي فيما يخص األسباب اإلدارية، وال يتمتع أي من املديرين التنفيذيين للشركة بسلطة 

افة إلى ذلك، ال يمكن للشركة باإلض. الداخلي املراجعالداخلي أو  املراجعةمباشرة أو غير مباشرة على مدير إدارة 

الداخلي ما لم تكن لديها موافقة خطية من البنك املركزي  املراجعالداخلي أو  املراجعةاالستغناء عن مدير إدارة 

 . السعودي

في حال حدوث أية مخالفات  املراجعةأو مسؤول االلتزام تقاريرهما الخاصة مباشرة إلى لجنة  االلتزاميرفع مدير إدارة  .6

م اإلشراف على شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية أو أنظمة وتعليمات البنك املركزي السعودي وكذلك لنظا

 . في حالة حدوث أية مخالفات لألنظمة أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة

ن دون الرجوع إلى مجلس اإلدارة أو البنك املركزي السعودي مباشرة وم لتزامأو مسؤول اال االلتزاميزود مدير إدارة  .7

أيام عمل كحد ( 7)خالل سبعة  املراجعةأو اإلدارة العليا بنسخ من هذه التقارير املقدمة إلى لجنة  املراجعةلجنة 

 . أقص ى من تاريخ تقديم التقرير

تعلق باألداء الوظيفي، وإلى فيما ي املراجعةتقاريره مباشرة إلى رئيس لجنة  لتزامأو مسؤول اال لتزاميرفع مدير إدارة اال .8

الرئيس التنفيذي فيما يخص األسباب اإلدارية، وال يتمتع أي من املديرين التنفيذيين للشركة بسلطة مباشرة أو غير 

وباإلضافة إلى ذلك، ال يمكن للشركة االستغناء عن . مباشرة على مدير إدارة مراقبة االمتثال أو مسؤول االمتثال

 .  ما لم تكن لديها موافقة خطية من البنك املركزي السعودي االلتزامأو مسؤول  االلتزاممدير إدارة 

 القواعد العامة لجدول األعمال   .11

ا إلى جنب مع املواد ذات الصلة، إلى األعضاء قبل االجتماع بحد أدنى من   . أيام عمل 10ترسل جداول األعمال، جنبا

 : بنود جدول األعمال الثابتة

 .ملالية ربع السنويةمراجعة القوائم ا .1

 .الداخلي املراجعة مهامتعليقات ومالحظات  .2

   .الداخلي املراجعةفي خطة  لحوظالتقدم امل .3

  .املراجعةمراجعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية لنتائج  .4

 .املراسالت املهمة مع السلطات .5

 أخرى؛ .6

 بنود جدول األعمال األخرى 

 .(قبل نشر القوائم املالية)قرير املالي السنوي وربع السنوي التوصية إلى مجلس اإلدارة باملوافقة على الت .1

  .(مرة واحدة في السنة قبل انعقاد الجمعية العامة)ين الخارجيين املراجعالتوصية إلى مجلس اإلدارة بتعيين  .2

 .(مرة واحدة في السنة)الداخلي  املراجعةمراجعة إجراءات  .3

 .(سنةمرة واحدة في ال)مراجعة عملية إدارة املخاطر  .4

 .يقترحها األعضاء في جدول األعمالأي بنود أخرى  .5
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 القواعد العامة للمحضر  .12

أيام  5بعد )بعد إدراج تعليقات األعضاء . أيام 5ترسل مسودة محضر االجتماع إلى األعضاء بعد االجتماع بمدة أقصاها 

في االجتماع التالي،  امين سرضاء و ويوقع املحضر األع. ، يعمم املحضر على جميع أعضاء اللجنة(من استالم املحضر

 . ويقيد في سجل رسمي

يجب أن يبين محضر اللجنة حضور االجتماع، واملوضوعات التي تمت مناقشتها، واملداوالت الرئيسة، وعملية التصويت، 

ج كل يجب إدرا. ، والقرارات املتخذة، والتحفظات(مع ذكر األسباب إن ُوجدت)واالعتراضات واالمتناع عن التصويت 

. ويصنف القرار كذلك على أنه قرار أو تصديق أو إشعار. نقطة من نقاط املحضر في أقسام العرض واملداوالت والقرارات

من خالل )وباإلضافة إلى ذلك، يتعين وصف القرارات بحالتها إذا تم التصويت عليها باإلجماع، أو باألغلبية أو االنقسام 

 . أو املشار إليها في املحضر/ضر جميع السجالت والوثائق املعروضة أثناء الجلسة وويرفق باملح(. الصوت املرجح للرئيس

ا . ويحدد املحضر الشخص أو الكيان املسؤول عن تنفيذ القرارات املتخذة  زمنيًّ
ا

تضع اللجنة في بداية كل عام جدوال

ا لتلقي التقارير من املصادر ذات الصلة، وتضمن وجود آلية جمع التقارير  والبيانات وإعدادها وتقديمها، على أن محددا

 . كما تضمن إعداد املعلومات املهمة وعرضها على اللجنة في الوقت املناسب. تتماش ى مع السياسة الداخلية املعتمدة

 لجنة االستثمار  (3

 الرئيس  (1)

ا للجنة  حالة غيابه، يتم اختيار وفي (. بعد الحصول على عدم ممانعة من البنك املركزي السعودي)يختار مجلس اإلدارة رئيسا

 . رئيس مؤقت

ا أن يكون رئيس مجلس ( ج) 51وعالوة على ذلك، فإن اإلشارة إلى املادة  من الئحة حوكمة الشركات تنص على أنه ال يجوز أيضا

ا للجنة   .املراجعةاإلدارة رئيسا

 

 األعضاء  (2)

سنوات، ومع ذلك،  3ملدة ( البنك املركزي السعوديمن " عدم املمانعة"بعد الحصول على )يعين مجلس اإلدارة لجنة االستثمار  .1

ا عضو في لجنة االستثمار ترتبط بمدة عضويته في مجلس اإلدارة  . فإن مدة عضوية عضو مجلس اإلدارة الذي هو أيضا

 أعضاء على األقل، من بينهم أعضاء مستقلون وغير مستقلين، وينبغي أن تكون لديها مجتمعة الخبرة 3وتتألف اللجنة من  .2

ع جميع األفراد الذين يقومون بأنشطة . الكافية لفهم القضايا املهمة املتعلقة بسياسة االستثمار ا أن تكفل تمتُّ وينبغي للجنة أيضا

 . االستثمار ويرصدونها بمستويات كافية من املعرفة والخبرة

 . وسيتولى مجلس اإلدارة ملء أي منصب شاغر باللجنة .3

ا بسي .4 ا لألنظمة واللوائح املعمول بها؛ ويبلغ أعضاء اللجنة دائما ر العمل ويتصرفون بحسن نية، مع بذل العناية الواجبة؛ وفقا

 . وبما يحقق املصلحة األهم ملساهمي الشركة وحملة وثائق التأمين وأصحاب املصلحة اآلخرين

أثناء قيامهم بدورهم، إال  يحظر على أعضاء اللجنة الكشف للمساهمين أو الجمهور عن أية معلومات سرية يتم الحصول عليها .5

 .في الجمعية العامة، ويجب عليهم عدم استخدام هذه املعلومات ملصلحتهم الخاصة ولتحقيق مكاسب شخصية

 اللجنة  اختصاص (3)

يتمثل اختصاص أعضاء لجنة االستثمار في تطوير وتقييم تنفيذ السياسة االستثمارية للشركة التي تحكم عمليات االستثمارية 

لجنة االستثمار  عضويةتمديد  تموقد . يقة إدارة محفظتها االستثمارية على غرار اختصاصات مجلس اإلدارةللشركة وطر 

 . 2025أغسطس  7 حتى تاريخ 2022أغسطس  8 في تاريخالحالية 
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 االجتماعات  (4)

 . ال يجوز عقد لجنة االستثمار دون حضور ثلثي أعضائها .1

 .  قل في السنةمرات على األ( 4)وتجتمع لجنة االستثمار أربع  .2

 . تصدر قرارات اللجنة بأغلبية األعضاء .3

 

 أو املنسق  امين سر  (5)

 . ، بعد الحصول على موافقة البنك املركزي السعوديامين سريحدد الرئيس 

 :ما يلي مين سرتشمل مسؤوليات اال 

 ترتيب اجتماعات اللجنة؛ -

 ها بين اللجنة وبين أعضاء اإلدارة العليا؛لتأكد من توافر وسائل االتصال املناسبة لتبادل املعلومات وتسجيل -

 االحتفاظ بمحاضر االجتماعات؛ -

خذ في االجتماعات السابقة من قرارات ومقررات وإجراءات -  .متابعة ما اتُّ

 

 أهداف اللجنة  (6)

بول على اإلشراف على وظيفة االستثمار لضمان مساهمة االستثمارات في تحقيق الهدف العام للشركة املتمثل في توفير عائد مق

كما . رأس املال وأموال حملة الوثائق؛ وتوليد عوائد كافية مع تقليل مخاطر فقدان املبلغ املستثمر بسبب أحداث االئتمان

 . ينبغي للجنة التركيز على سيولة االستثمارات لضمان قدرة الشركة على الوفاء بجميع التزاماتها

 

 املسؤوليات الرئيسة  (7)

 : رها إلى مجلس اإلدارة وتتبعه وتتمثل مسؤولياتها الرئيسية فيتقدم لجنة االستثمار تقاري

 .إعداد سياسة استثمار مكتوبة مع اإلدارة العليا بما في ذلك حدود املخاطر والصالحيات املفوضة .1

 .  تقييم التوصيات االستثمارية املقدمة من اإلدارة العليا .2

وتشمل هذه األنشطة على سبيل . ستثمارية بشكل ربع سنوي صياغة السياسة االستثمارية ومراجعة تنفيذ األنشطة اال  .3

 : املثال ال الحصر

 . مراجعة أداء كل فئة من فئات األصول  (أ

 . رصد املخاطر العامة للسياسة (ب

 . رفع تقرير مراجعة األداء إلى مجلس اإلدارة (ت

 . ة بالتعديالت عليهامراجعة سياسات وإجراءات الشركة املتعلقة باالستثمار على أساس سنوي أو دوري والتوصي .4

ا لسياسة االستثمار املعتمدة من مجلس اإلدارة .5  . وضع استراتيجية االستثمار وفقا

 . استراتيجية االستثمار على أساس ربع سنوي  /ضمان التنفيذ السليم لسياسة  .6

 . وضع ومراجعة املبادئ التوجيهية االستثمارية للشركة .7

 . كة واستراتيجيتهاوضع ومراجعة معايير الجودة الستثمار الشر  .8

 . الشركة فظةوضع ومراجعة املبادئ التوجيهية لهيكل مح .9

 . مراجعة تحليل األسواق املالية الذي تعده إدارة االستثمار ومدير األصول  .10

 . األداء االستثماري مقابل الخطةو مراجعة إيرادات االستثمار  .11
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الستثمار الصادرة عن البنك املركزي السعودي وأي التأكد من التزام جميع األنشطة االستثمارية بمتطلبات الئحة ا .12

 . أنظمة ولوائح أخرى معمول بها

وتكوينها، والتعرض للمخاطر،  فظةمراجعة التقرير الشهري الذي تعده اإلدارة فيما يتعلق بأنشطة الفترة، وهيكل املح .13

ط لها في اإلجر  باالضافة الىوتفاصيل أي حدود تنظيمية أو داخلية انُتهكت خالل الفترة، 
َّ
خذة واألنشطة املخط اءات املتَّ

 . املستقبل

ا، ويشار إليها كذلك باسم مخاطر عدم تطابق األصول والخصوم، وتنشأ في جميع الحاالت  .14 مراجعة مخاطر السوق أيضا

ا ما يكون أي نوع من أنوع االست. التي تنحرف فيها األصول عن الخصوم أو قد تنحرف في سيناريوهات معاكسة ثمار وغالبا

عرضة ملخاطر السوق الكامنة، مثل مخاطر األسهم، ومخاطر التباين، ومخاطر األسعار، ومخاطر السيولة العقارية 

كما تتعرض االلتزامات على األقل لتحركات . أو مخاطر العملة، باإلضافة إلى التعرض ملعدل العائد الخالي من املخاطرة

ي الخصم، وقد تعتمد على عوامل مخاطر السوق األخرى في حالة املشاركة معدل العائد الخالي من املخاطرة املستخدم ف

وبالتالي، قد تنشأ مخاطر السوق بسبب أنشطة االكتتاب وكذلك بسبب استراتيجيات . في أعمال التأمين على الحياة

 . االستثمار في جميع املحافظ

 لقواعد العامة لجدول األعمال ا (8)

ا إلى ج يجب إرسال املستندات . أيام 10نب مع املواد ذات الصلة، إلى األعضاء قبل االجتماع بحد أدنى من ترسل جداول األعمال، جنبا

 .أيام كحد أقص ى من االجتماع 5الداعمة التي لم يتم إرسالها مع جدول األعمال قبل 

 : بنود جدول األعمال الثابتة

 استعراض األداء االستثماري  .1

 ( يتماش ى مع تخصيص االستثمار املتفق عليه مع مجلس اإلدارةبما )اقتراح أدوات استثمارية جديدة  .2

 استعراض تنفيذ دليل وسياسة االستثمار  .3

 بنود جدول األعمال األخرى 

 اقتراح تخصيص استثمارات جديدة ملجلس اإلدارة  .1

 أي بنود أخرى يقترحها األعضاء في جدول األعمال  .2

 

 القواعد العامة للمحضر  (9)

أيام من  5بعد )بعد إدراج تعليقات األعضاء . أيام 5ع إلى األعضاء بعد االجتماع بمدة أقصاها ترسل مسودة محضر االجتما

في االجتماع التالي ويقيد في سجل  امين سرويوقع املحضر األعضاء و . ، يعمم املحضر على جميع أعضاء اللجنة(استالم املحضر

 . رسمي

ت التي تمت مناقشتها، واملداوالت الرئيسة، وعملية التصويت، يجب أن يبين محضر اللجنة حضور االجتماع، واملوضوعا

خذة، والتحفظات(مع ذكر األسباب إن ُوجدت)واالعتراضات واالمتناع عن التصويت  ويرفق باملحضر جميع . ، والقرارات املتَّ

 . أو املشار إليها في املحضر/السجالت والوثائق املعروضة أثناء الجلسة و

ا . أو الكيان املسؤول عن تنفيذ القرارات املتخذةويحدد املحضر الشخص  ا محددا  زمنيًّ
ا

تضع اللجنة في بداية كل عام جدوال

لتلقي التقارير من املصادر ذات الصلة، وتضمن وجود آلية جمع التقارير والبيانات وإعدادها وتقديمها، على أن تتماش ى مع 

 . ت املهمة وعرضها على اللجنة في الوقت املناسبكما تضمن إعداد املعلوما. السياسة الداخلية املعتمدة
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 لجنة الترشيحات واملكافآت  (4

 الرئيس  .1

ا للجنة  وفي حالة غيابه، يتم اختيار رئيس (. بعد الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي)يختار مجلس اإلدارة رئيسا

ا رئي  . س لجنة الترشيحات واملكافآتمجلس إدارة مؤقت شريطة أال يكون رئيس مجلس اإلدارة هو أيضا

 

 األعضاء  .2

ملدة ( من البنك املركزي السعودي" عدم املمانعة"بعد الحصول على )يعين مجلس اإلدارة لجنة الترشيحات واملكافآت  .1

ا عضو في لجنة الترشيحات واملكافآت ترتبط  3 سنوات، ومع ذلك، فإن مدة عضوية عضو مجلس اإلدارة الذي هو أيضا

 . في مجلس اإلدارة بمدة عضويته

 . أعضاء، بحيث يتعين أن يكون اثنان منهم على األقل عضوين مستقلين 3وتتألف اللجنة من  .2

 . وسيتولى مجلس اإلدارة ملء أي منصب شاغر باللجنة .3

4.  
ًّ

ا مستقال  . يجب أن يكون رئيس أعضاء اللجنة عضوا

ا للجنة بعد الحصول على  .5 ن .  من البنك املركزي السعودي" عدم ممانعة"يختار مجلس اإلدارة رئيسا وفي حالة غيابه، يعي 

ا ا مؤقتا  . رئيس اللجنة رئيسا

ا لألنظمة واللوائح املعمول  .6 ا بسير العمل ويتصرفون بحسن نية، مع بذل العناية الواجبة؛ وفقا ويبلغ أعضاء اللجنة دائما

 . اب املصلحة اآلخرينبها؛ وبما يحقق املصلحة األهم ملساهمي الشركة وحملة وثائق التأمين وأصح

ال يجوز ألعضاء اللجنة . على أعضاء اللجنة أداء واجباتهم دون أي تأثير خارجي سواء من داخل الشركة أو خارجها .7

السماح ملصالحهم الشخصية، أو مصلحة األطراف التي يمثلونها، بأن تأتي قبل أو تتعارض مع مصلحة الشركة 

 . ومساهميها وأصحاب املصلحة اآلخرين

حظر على أعضاء اللجنة الكشف للمساهمين أو الجمهور عن أية معلومات سرية يتم الحصول عليها أثناء قيامهم ي .8

بدورهم، إال في الجمعية العامة، ويجب عليهم عدم استخدام هذه املعلومات ملصلحتهم الخاصة ولتحقيق مكاسب 

 . شخصية

 اللجنة  مدة .3

عليه و . 2025أغسطس 7التي تنتهي في  مجلس اإلدارة مدة دورةكافآت هي نفس لجنة الترشيحات واملاعضاء  مدة عضويةتكون 

 . 2025أغسطس  7 الى تاريخ 2022أغسطس  8 تاريخ  من لجنة الترشيحات واملكافآت الحالية عضويةتمديد  تمقد 

 

 االجتماعات  .4

 . ال يجوز عقد اجتماع لجنة الترشيحات واملكافآت دون حضور ثلثي أعضائها .1

 . عقد اجتماعات أخرى  -إذا لزم األمر  -للجنة مرتين في السنة على األقل، ويحق لها وتجتمع ا .2

ح. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية األعضاء .3 ِ
 . وفي حالة تعادل األصوات، يكون للرئيس الصوت املرج 

 . من تراه ذا صلة لحضور اجتماعاتها -إذا لزم األمر  -وللجنة أن تدعو  .4

 .واملكافآت تقاريرها إلى مجلس اإلدارة وتتبعهوترفع لجنة الترشيحات  .5
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 أو املنسق  امين سر  .5

 . ، بعد الحصول على موافقة البنك املركزي السعوديامين سريحدد الرئيس 

 :ما يلي مين سرتشمل مسؤوليات اال 

 ترتيب اجتماعات اللجنة؛ -

 لجنة وبين أعضاء اإلدارة العليا؛التأكد من توافر وسائل االتصال املناسبة لتبادل املعلومات وتسجيلها بين ال -

 االحتفاظ بمحاضر االجتماعات؛ -

خذ في االجتماعات السابقة من قرارات ومقررات وإجراءات -  .متابعة ما اتُّ

 

 أهداف اللجنة  .6

 . املراجعة السنوية ملتطلبات املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة .1

 . مراجعة هيكل مجلس اإلدارة والتوصية بالتغييرات .2

 . راجعة سياسات املكافآت والتعويضات والحصول على موافقة مجلس اإلدارة عليهام .3

 . التوصية بتوظيف اإلدارة العليا وخطط التعاقب الوظيفي .4

 

  الرئيسيةاملسؤوليات  .7

ا للسياسات واملعايير  .1 التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين أعضاء مجلس اإلدارة ولجان املجلس وكبار التنفيذيين وفقا

وعلى اللجنة أن تكفل عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته في أية جريمة مخلة . مدة واملتطلبات التنظيميةاملعت

 . بالشرف أو األمانة لهذه العضوية

وضع سياسة وإجراءات التعاقب الوظيفي للرئيس التنفيذي واألعضاء الرئيسيين اآلخرين في اإلدارة العليا ومراقبة  .2

 .لوظيفيتنفيذ خطط وعملية التعاقب ا

 . مجلس اإلدارة ولجانه والتوصية بالتغييرات لتكوين هيكلاملراجعة الدورية  .3

مراجعة متطلبات املهارات املناسبة لعضوية املجلس ولجانه بشكل سنوي وإعداد أوصاف للقدرات واملؤهالت املطلوبة  .4

 .مجلس االدارةأو لجان /ألنشطة املجلس و تخصيصهلهذه العضوية، بما في ذلك الوقت الذي يجب على العضو 

تقييم ومراقبة استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة وضمان عدم وجود أي تضارب في املصالح، بما  .5

ا  . في ذلك ضمان استقالل األعضاء املستقلين، على األقل سنويًّ

 . معالجتهاتحديد نقاط القوة والضعف في مجلس اإلدارة واللجان والتوصية بطرق  .6

إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة للعضوية في مجلس اإلدارة، بما في ذلك الوقت الذي يجب على عضو مجلس  .7

 . اإلدارة اقتطاعه ألنشطة املجلس

وضع سياسات واضحة فيما يتعلق بتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجان املجلس وكبار املسؤولين  .8

 . التنفيذيين

ا)على أساس منتظم  عضاء اللجانمجلس اإلدارة واتقييم أداء أعضاء  .9  (. مرة واحدة على األقل سنويًّ

 . اعتماد خطط وسياسات وبرامج التعويضات والتعاقب الوظيفي للشركة وتقييمها .10

 . تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق باختيار وإقالة كبار املسؤولين التنفيذيين .11

 . دارة بشأن مختلف القضايا املتعلقة بالترشيح واملكافآتتقديم التوصيات إلى مجلس اإل  .12

أو شركة  ةالداخلي املراجعةمن جانب )التأكد من إجراء مراجعة سنوية لألجور بشكل مستقل عن اإلدارة التنفيذية  .13

 (. خارجية متخصصة

 . مراجعة سياسات وإجراءات املوارد البشرية بشكل سنوي أو دوري والتوصية بتعديلها .14
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 الترشيح ءاتإجرا .8

عند ترشيح عضو مجلس اإلدارة، تأخذ لجنة الترشيحات في االعتبار أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق 

يجب أن يكون عدد املرشحين ملجلس اإلدارة الذين تعرض . املالية واملتطلبات التي تحددها الهيئة والبنك املركزي السعودي

الختيار أعضاء مجلس اإلدارة من  العامةمة أكثر من عدد املقاعد املتاحة إلعطاء فرصة للجمعية أسماؤهم على الجمعية العا

 .بين هؤالء املرشحين

 

 نشر إعالن الترشيح .9

تنشر الشركة إعالن الترشيح على املواقع اإللكترونية للشركة  ومن خالل أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة بغرض دعوة الراغبين 

 .ة املجلس، على أن تظل فترة الترشيح مفتوحة ملدة شهر على األقل من تاريخ اإلعالنفي الترشح لعضوي

 

 حقوق الترشيح للمساهمين   .10

ا ألحكام نظام الشركات والئحته التنفيذية  .لكل مساهم الحق في ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس اإلدارة وفقا

 

 العامة لجدول األعمال   القواعد  .11

ا إلى جنب مع املواد ذات الصلة، إلى األعضاء قبل االجتماع بحد أدنى من ترسل جداول األعما ويجب إرسال املستندات الداعمة . أيام عمل 10ل، جنبا

 .أيام عمل كحد أقص ى من االجتماع 5التي لم يتم إرسالها مع جدول األعمال قبل 

 : بنود جدول األعمال 

 .دارة مراجعة استقاللية أعضاء مجلس اإل  .1

 .مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةراجعة م .2

 .افآت كبار املسؤولين التنفيذيينمراجعة مك .3

 .ة املرشحين الجدد ملجلس اإلدارةمراجع .4

 .(مرة واحدة في السنة في شهر ديسمبر)مراجعة تعديل أجور كبار املسؤولين التنفيذيين في اإلدارة  .5

 . أي بنود أخرى يقترحها األعضاء في جدول األعمال .6

 

 امة للمحضر القواعد الع  .12

ا 15ترسل مسودة محضر االجتماع إلى األعضاء بعد االجتماع بمدة أقصاها  بعد أسبوعين )وبعد إدراج تعليقات األعضاء . يوما

في االجتماع التالي ويقيد في  امين سرويوقع املحضر األعضاء و . ، يعمم املحضر على جميع أعضاء اللجنة(من استالم املحضر

 . سجل رسمي

ين محضر اللجنة حضور االجتماع، واملوضوعات التي تمت مناقشتها، واملداوالت الرئيسية، وعملية التصويت، يجب أن يب

خذة، والتحفظات(مع ذكر األسباب إن ُوجدت)واالعتراضات واالمتناع عن التصويت  ويرفق باملحضر جميع . ، والقرارات املتَّ

 . ار إليها في املحضرأو املش/السجالت والوثائق املعروضة أثناء الجلسة و

خذة ا . ويحدد املحضر الشخص أو الكيان املسؤول عن تنفيذ القرارات املتَّ ا محددا  زمنيًّ
ا

تضع اللجنة في بداية كل عام جدوال

لتلقي التقارير من املصادر ذات الصلة، وتضمن وجود آلية جمع التقارير والبيانات وإعدادها وتقديمها، على أن تتماش ى مع 

 . كما تضمن إعداد املعلومات املهمة وعرضها على اللجنة في الوقت املناسب. الداخلية املعتمدةالسياسة 
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ا للسياسات 
ا
يتمثل جزء من مسؤوليات لجنة الترشيحات واملكافآت في التوصية بتعيين أعضاء في مجلس اإلدارة وفق

 . واملعايير املعتمدة املوضحة أدناه

 : طرق تعيين مجلس اإلدارة  .13

نون ملدة يجب أ .1  . سنوات 3ن يتألف مجلس اإلدارة مما ال يقل عن ستة أعضاء يعيَّ

يجب إيداع هذه األسهم . ريال سعودي 10,000أن يكون لدى عضو مجلس اإلدارة عدد من األسهم بمبلغ ال يقل عن  .2

ا من املوعد، في أحد البنوك التي تحددها وزارة التجارة 30خالل   . يوما

ا بالثقة ويتمتع بخبرة في األعمال املالية والتأمينية، األمر الذي يمكنه من تولي يجب أن يكون عضو مجلس  .3 اإلدارة جديرا

 . واجباته بأفضل الطرق املمكنة

ا في أية  .4 ا قياديًّ ا في لجنة مجلس إدارة أو أن يشغل منصبا ا في مجلس إدارة أو عضوا أال يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

 . خرى شركة تأمين أو إعادة تأمين أ

ال يجوز للشركة ترشيح عضو في مجلس إدارتها أو ملنصب في اإلدارة العليا إال بموافقة خطية من البنك املركزي  .5

 : السعودي في الحاالت التالية

 في شركة تمت تصفيتها (أ
ا

ا مماثال  . الشخص الذي شغل منصبا

 . الشخص الذي تم فصله من منصب مماثل في شركة أخرى  (ب

 .  ة أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيينيتعين أن يكون أغلبي .6

 . ال يجوز أن يقل األعضاء املستقلين في مجلس اإلدارة عن عضوين، أو ثلث األعضاء، أيهما أكبر .7

ا في مجالس إدارات أكثر من خمس شركات مساهمة في الوقت نفسه .8  . ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يكون عضوا

ئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي آخر في الشركة، مثل الرئيس التنفيذي أو العضو يحظر الجمع بين منصب ر  .9

 . املنتدب أو املدير العام

ا  .10 حا يجب أال تكون لعضو مجلس اإلدارة أية مصالح مباشرة أو غير مباشرة من العقود التي تبرمها الشركة ما لم يكن مصرَّ

تتم بين أطراف مستقلة املصالح عندما يكون يوفر املساهم أفضل  التياألعمال  ، باستثناءبه من الجمعية العامة

 . العروض املقدمة

ا بها من  .11 حا يجب على عضو مجلس اإلدارة عدم املساهمة في أي أعمال أو صفقات قد تنافس الشركة ما لم يكن مصرَّ

 . الجمعية العامة

دي على رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس تطبق املعايير املالئمة والسليمة الصادرة عن البنك املركزي السعو  .12

 . تمأل النماذج املخصصة لهذا الغرض وتعتمد من البنك املركزي السعودي. إدارتها ومديريها وأعضاء اإلدارة العليا

 .من بين أعضائه( الرئيس)ينتخب مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة  .13

نوع املناسب فيما يتعلق باملؤهالت واملعرفة والخبرة واملهارات في يجب أن يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بشكل جماعي بالت .14

وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يمتلك كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة . مختلف مجاالت أعمال الشركة وعملياتها

 .املستوى املناسب من املؤهالت واملعرفة والخبرة واملهارات والنزاهة ألداء دوره ومسؤولياته بفاعلية

ا بقدرات مهنية ولديه الخبرة واملعرفة واملهارة واالستقاللية املطلوبة التي  .15 يشترط في عضو مجلس اإلدارة أن يكون متمتعا

نه من أداء واجباته بكفاءة ِ
 
 على املؤهالت التالية على وجه الخصوص. تمك

ا
 :ينبغي لعضو مجلس اإلدارة أن يكون حاصال

ت قيادية تمكنه من تفويض الصالحيات من أجل تعزيز األداء وتطبيق أفضل أن يتمتع بمهارا: القدرة على القيادة (أ

 .املمارسات في اإلدارة الفعالة واالمتثال لألخالقيات والقيم املهنية
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يجب أن يتمتع باملؤهالت األكاديمية واملهارات املهنية والشخصية املناسبة باإلضافة إلى مستوى مناسب : الكفاءة (ب

لعملية املتعلقة باألعمال الحالية واملستقبلية للشركة وخلفية معرفية عن اإلدارة أو من التدريب والخبرة ا

 . االقتصاد أو املحاسبة أو النظام أو الحوكمة، وكذلك الرغبة في التعلم وتلقي التدريب

السريعة، وفهم أن يتمتع بالكفاءات الفنية والقيادية واإلدارية، والقدرة على اتخاذ القرارات : القدرة على التوجيه (ت

ا على تقديم التوجيه االستراتيجي ومعالجة . املتطلبات الفنية والتطورات املتعلقة بالوظيفة كما يجب أن يكون قادرا

 .التخطيط طويل األجل وأن يكون لديه رؤية مستقبلية واضحة

 . أن يتمتع بالقدرة على قراءة القوائم والتقارير املالية وفهمها: املعرفة املالية (ث

تراعي الجمعية العامة . أال يعاني من أية مشكلة صحية قد تعوقه عن أداء واجباته ومسؤولياته: لياقة البدنيةال (ج

عند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة توصيات لجنة الترشيحات وتوافر اإلمكانات الشخصية واملهنية الالزمة ألداء 

ا لهذه املادة  . مهامهم بفاعلية وفقا

 لجنة املخاطر  (5

  الرئيس (1)

ا للجنة من أي من األعضاء غير التنفيذيين  (. بعد الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي)يختار مجلس اإلدارة رئيسا

ا رئيس لجنة الترشيحات  وفي حالة غيابه، يتم اختيار رئيس مجلس إدارة مؤقت شريطة أال يكون رئيس مجلس اإلدارة هو أيضا

 . واملكافآت

 األعضاء  (2)

سنوات، ومع  3ملدة ( من البنك املركزي السعودي" عدم املمانعة"بعد الحصول على )س اإلدارة لجنة املخاطر يعين مجل .1

ا عضو في لجنة املخاطر ترتبط بمدة عضويته في مجلس  ذلك، فإن مدة عضوية عضو مجلس اإلدارة الذي هو أيضا

 . اإلدارة

ضاء غير تنفيذيين، ويتمتع أعضاؤها بمعرفة مناسبة حول أعضاء على األقل ويجب أن يرأسها أع 3وتتألف اللجنة من  .2

 . املسائل املالية وإدارة املخاطر

 . وسيتولى مجلس اإلدارة ملء أي منصب شاغر باللجنة .3

ا لألنظمة واللوائح املعمول  .4 ا بسير العمل ويتصرفون بحسن نية، مع بذل العناية الواجبة؛ وفقا ويبلغ أعضاء اللجنة دائما

 . ق املصلحة األهم ملساهمي الشركة وحملة وثائق التأمين وأصحاب املصلحة اآلخرينبها؛ وبما يحق

يحظر على أعضاء اللجنة الكشف للمساهمين أو الجمهور عن أية معلومات سرية يتم الحصول عليها أثناء قيامهم  .5

صة ولتحقيق مكاسب بدورهم، إال في الجمعية العامة، ويجب عليهم عدم استخدام هذه املعلومات ملصلحتهم الخا

 .شخصية

 . وترفع لجنة املخاطر تقاريرها إلى مجلس اإلدارة وتتبعه .6

 

  مدة عضوية اللجنة (3)

تمديد  تمقد عليه و . 2025 أغسطس 7التي تنتهي في  مجلس اإلدارة مدة دورةهي نفس  املخاطرلجنة اعضاء  مدة عضويةتكون 

 . 2025أغسطس  7 الى تاريخ 2022أغسطس  8 تاريخ  من الحالية املخاطرلجنة  عضوية
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 االجتماعات  (4)

 . ال يجوز عقد لجنة املخاطر دون حضور ثلثي أعضائها .1

 . مرات على األقل في السنة( 4)وتجتمع لجنة املخاطر أربع  .2

 .  وفي حالة تعادل األصوات، يكون للرئيس الصوت املرجح. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية األعضاء .3

 أو املنسق  امين سر  (5)

 . ، بعد الحصول على موافقة البنك املركزي السعوديامين سرئيس يحدد الر 

 :ما يلي مين سرتشمل مسؤوليات اال             

 ترتيب اجتماعات اللجنة؛ -

 التأكد من توافر وسائل االتصال املناسبة لتبادل املعلومات وتسجيلها بين اللجنة وبين أعضاء اإلدارة العليا؛ -

 االحتفاظ بمحاضر االجتماعات؛ -

 .متابعة ما اتخذ في االجتماعات السابقة من قرارات ومقررات وإجراءات -

 

 أهداف اللجنة  (6)

اإلشراف على وظيفة إدارة املخاطر لضمان تحديد املخاطر التي قد تعرض الشركة للخطر واملحافظة على وجود حجم مقبول 

 . من املخاطرة

 املسؤوليات الرئيسية  (7)

 : لس اإلدارة وتتبعه وتتمثل مسؤولياتها الرئيسة فيتقدم لجنة املخاطر تقاريرها إلى مج

تحديد املخاطر التي قد تعرض الشركة للخطر واملحافظة على وجود حجم مقبول من املخاطرة لدى الشركة وضمان  .1

 عدم تجاوز الشركة لهذا املستوى؛ 

 اإلشراف على نظام إدارة املخاطر وتقييم فاعليته؛  .2

املخاطر لدى الشركة تتوافق مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، واإلشراف على  تحديد استراتيجية شاملة إلدارة .3

 . تنفيذها، ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري من خالل مراعاة تطورات الشركة الداخلية والخارجية

شر ضمان جدوى استمرار الشركة واالستمرارية الناجحة ألنشطتها وتحديد املخاطر التي تهدد وجودها خالل االثني ع .4

ا التالية( 12)  .شهرا

 ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر؛ .5

 مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر وتقديم التوصيات بشأنها قبل موافقة املجلس؛ .6

 التحقق من استقاللية موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة التي قد تعرض الشركة للمخاطر؛ .7

 ة املخاطر يفهمون املخاطر التي تهدد الشركة ويسعون إلى زيادة الوعي بثقافة املخاطر؛التأكد من أن موظفي إدار  .8

 والتي قد تؤثر في إدارة مخاطر الشركة؛ املراجعةمراجعة أية قضايا تثيرها لجنة  .9

مراجعة سياسات وإجراءات إدارة املخاطر وإطار قابلية تحمل املخاطر على أساس سنوي أو دوري والتوصية  .10

 يالت عليها؛ بالتعد

على سبيل املثال من خالل تمارين اختبار )إعادة تقييم مدى تحمل الشركة للمخاطر وتعرضها لها على أساس منتظم  .11

 ؛ (الضغط

 إبالغ مجلس اإلدارة بتفاصيل التعرض للمخاطر والتوصية باإلجراءات الالزمة إلدارتها؛  .12
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 . ملخاطرتقديم املشورة للمجلس بشأن القضايا املتعلقة بإدارة ا .13

 : يغطي نطاق عمل لجنة املخاطر فئات املخاطر التالية إلى جانب فئاتها الفرعية األساسية

مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر األسهم، ومخاطر املمتلكات، ومخاطر العملة، ومخاطر : مخاطر السوق  (1

 . التباين، ومخاطر السيولة

، والتركز، واألطراف املقابلة األخرى، ومخاطر إعادة التأمين: مخاطر تخلف الطرف املقابل عن السداد (2

 . االئتمان

التأمين )، االحتياطي (التأمين الصحي)، التسعير (التأمين العام)التسعير : االكتتاب في التأمين على غير الحياة (3

 ، كوارث غير الحياة والسقوط (التأمين الصحي)، االحتياطي (العام

 . فيات، وطول العمر، واالعتالل والعجز، والسقوط، والنفقات، والكارثةالو : االكتتاب في التأمين على الحياة (4

 البلد والسمعة  /مخاطر األعمال والسوق : املخاطر االستراتيجية (5

 االحتيال الداخلي، واالحتيال الخارجي، واملوارد البشرية، األضرار املادية، الهجوم السيبراني : املخاطر التشغيلية (6

 يانات، وإدارة العمليات فشل النظام، وجودة الب

الحجز، االكتتاب في التأمين على غير الحياة، االكتتاب في التأمين على الحياة، إعادة : املخرجات اإلكتوارية (7

 ة املالية مالتأمين واملالء

 ، واإلدارة التشغيلية املراجعةاإلدارة العليا، وإدارة املخاطر، واالمتثال، و : الرقابة (8

نتجات، والكشف عن ترويج املنتج واملبيعات، واملطالبات، والشكاوى وحماية تطوير امل: سير العمل (9

 الخصوصية 

 . التنظيم، ومكافحة غسل األموال: التنظيم ومكافحة غسل األموال (10

 

 القواعد العامة لجدول األعمال  (8)

ا إلى جنب مع املواد ذات الصلة، إلى األعضاء قبل االجتماع بحد أد يجب إرسال املستندات الداعمة . أيام عمل 10نى من ترسل جداول األعمال، جنبا

 .أيام عمل كحد أقص ى من االجتماع 5التي لم يتم إرسالها مع جدول األعمال قبل 

 :  بنود جدول األعمال الثابتة 

 مراجعة حجم املخاطر وتعرض الشركة لها  .1

 مراجعة املالءة التنظيمية للشركة  .2

 اطر مراجعة تنفيذ دليل وسياسات إدارة املخ .3

 بنود جدول األعمال األخرى 

 مراجعة دليل وسياسات إدارة املخاطر  .1

 

 القواعد العامة للمحضر  (9)

بعد أسبوع من )بعد إدراج تعليقات األعضاء . أيام 5ترسل مسودة محضر االجتماع إلى األعضاء بعد االجتماع بمدة أقصاها 

في االجتماع التالي ويقيد في سجل  امين سراملحضر األعضاء و  ويوقع. ، يعمم املحضر على جميع أعضاء اللجنة(استالم املحضر

 . رسمي
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يجب أن يبين محضر اللجنة حضور االجتماع، واملوضوعات التي تمت مناقشتها، واملداوالت الرئيسة، وعملية التصويت، 

ويرفق باملحضر جميع . ، والقرارات املتخذة، والتحفظات(مع ذكر األسباب إن وجدت)واالعتراضات واالمتناع عن التصويت 

 . أو املشار إليها في املحضر/السجالت والوثائق املعروضة أثناء الجلسة و

 . ويحدد املحضر الشخص أو الكيان املسؤول عن تنفيذ القرارات املتخذة

ا لتلقي التقارير ا محددا  زمنيًّ
ا

 .وتضع اللجنة، في بداية كل سنة، جدوال

 

 نظام الرقابة واإلبالغ .ح

 نظيميالهيكل الت .1

ا من  موضح  : بما في ذلك وحدات األعمال املختلفة 01/09/2022أدناه هيكل الشركة التنظيمي اعتبارا

 

 

 

 

  

 .الهيكل التنظيمي هو وثيقة مرنة وتتم املوافقة على التغييرات فيها حسب األصول من قبل الرئيس التنفيذي ولجنة الترشيحات واملكافآت* 

  

  

 مع أليانز إس إي  ؤولياتالتسلسل االداري واملس  .2

يتبع الرئيس التنفيذي لشركة أليانز السعودي الفرنس ي ويرفع تقاريره إلى عضو مجلس إدارة أليانز : القنوات الثابتة .1

 .  إس إي املسؤول عن قسم األعمال

 : بالنسبة للقنوات الوظيفية، تنطبق املبادئ التالية .2

ل اداري مطابق مع موظفين تسلستحتوي وظائف أليانز السعودي الفرنس ي على  (أ

 .املجموعة

ترشيحات رؤساء الوظائف والعمليات املركزية في أليانز السعودي الفرنس ي وافق تت (ب

 مسبقا مع رئيس وظيفة 

  (ج

 . املجموعة املعنية.  2

وخط الدفاع الثالث ( لقانون وااللتزاماملخاطر، واإلكتوارية، وا)بالنسبة لوظائف خط الدفاع الثاني 

لهذه الوظائف املركزية دون التشاور  ، ال ينبغي إلغاء حق الرفض (كما هو محدد أدناه( )لداخليا املراجع)

باإلضافة إلى ذلك، فإن أية إقالة لرؤساء الوظائف . املسبق مع الوظيفة املركزية للمجموعة املعنية

 .  املجموعة املعنيةوالعمليات املركزية في أليانز السعودي الفرنس ي تتم مطابقتها بشكل مسبق مع رئيس 

  

في حالة وجود خالف بين مركز املجموعة وأليانز السعودي الفرنس ي، سيكون التصعيد إلى عضو مجلس 

ا إلى الرئيس التنفيذي   (. أليانز إس إي)اإلدارة الوظيفي واإلقليمي املعني وأخيرا
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 : ة التاليةتنفذ أليانز السعودي الفرنس ي الوظائف الرئيس: الوظائف الرئيسية. 3

 .وظيفة إدارة املخاطر -

  االلتزاموظيفة  -

 .   وظيفة الشؤون القانونية -

 .وظيفة الخبرة اإلكتوارية -

 .املراجعةوظيفة  -

 .وظيفة املحاسبة وإعداد التقارير -

 

 اإلبالغ خارج أليانز السعودي الفرنس ي .4

 

ا للوائح اململكة العربية أو معلومات سرية خ/تقوم أليانز السعودي الفرنس ي باإلبالغ عن أي بيانات و .أ ارج الشركة وفقا

 .السعودية فقط

 .27/10/2021ومن أجل التواصل واملراقبة الواضحة، وافق مجلس اإلدارة على عملية اإلبالغ والتواصل بتاريخ  .ب

 
 

بالترتيب  وادارة االلتزاموفيما يخص أي شكوك، سيقوم مكتب الرئيس التنفيذي . يسمع بطرق تواصل اخرى وال  .ت

 .واءمة بخصوصها، واتخاذ قرار لكل حالة على حدةوامل

يمكن مشاركة املعلومات املطلوبة لعملية الدمج مباشرة مع مراكز . وتجب مشاركة جميع املعلومات مع مديري الشركة .ث

 .املجموعة في ميونيخ

  

 نظام الرقابة الداخلية   .5

شركة بغية تقييم السياسات واإلجراءات املتعلقة بإدارة يتعين على مجلس اإلدارة املوافقة على نظام الرقابة الداخلية لل

ويتمثل وجه . لألنظمة واللوائح ذات الصلة وااللتزاماملخاطر وتنفيذ أحكام قواعد حوكمة الشركة املعتمدة من قبل الشركة 
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في الشركة، وضمان  ملعايير املساءلة الواضحة على جميع املستويات التنفيذية االلتزامالحاجة إلى هذا النظام في ضمان 

ا لألحكام والضوابط ذات الصلة  .تنفيذ معامالت األطراف ذات الصلة وفقا

. الداخلي املراجعةو  وااللتزاميتكون نظام الرقابة الداخلية في أليانز السعودي الفرنس ي من ضوابط املخاطر 

 : وتتمثل أهداف النظام فيما يلي

 . عمالهاأليانز السعودي الفرنس ي واستمرارية أ حماية •

وضمان وعي جميع املوظفين بأهمية الرقابة الداخلية ودورهم في نظام الرقابة  قويةخلق بيئة رقابية  •

 .  الداخلية

لجنة )القيام بأنشطة رقابية تتناسب مع املخاطر الناشئة عن األنشطة والعمليات في الشركة  •

 (. الحوكمة والرقابة

 . يات صنع القرار الخاصة بهمتزويد اإلدارة باملعلومات ذات الصلة لعمل •

 . لألنظمة واللوائح املعمول بها االلتزامضمان  •

  

 تعريف الضوابط الداخلية  (1)

  

على الرغم من الرقابة والضوابط التي يمارسها مجلس اإلدارة واللجان الداخلية املختلفة، يتم تضمين 

السعودي الفرنس ي وتخضع للمراجعة ضوابط داخلية إضافية في الهيكل التشغيلي والتنظيمي لشركة أليانز 

 . املستمرة

وبناءا عليه، تصف الضوابط الداخلية مجموعة األنشطة التي يتم تنفيذها داخل أليانز السعودي الفرنس ي 

. لتحقيق أهداف رقابية محددة، وهذه الضوابط موجودة وتطبق في جميع قطاعات ومجاالت األعمال

جميع العمليات واإلجراءات ذات الصلة، ومدى تماسكها،  وتستعرض هذه الضوابط باستمرار فاعلية

وبالتالي فمجمل األنشطة التي نقوم بها لتنفيذ . وتتخذ إجراءات لتصحيح أوجه القصور في الوقت املناسب

 . هذه الضوابط في مختلف املجاالت هي منشأ نظام الرقابة الداخلية لشركة أليانز السعودي الفرنس ي

  

 وظيفة الرقابة   (2)

  

 : تنقسم وظائف الرقابة في ضوء نموذج خطوط الدفاع الثالثة إلى ثالث فئات رئيسية

 . أي وظيفة ال تعتبر ضمن الخط الثاني أو الخط الثالث ضوابط الخط األول تؤدي  (أ)

  

 : تتم ممارسة ضوابط املستوى الثاني من خالل (ب)

 . االلتزاموظيفة  •

 . وظيفة الشؤون القانونية •

  .وظيفة إدارة املخاطر •

 ( لحساب االحتياطات)وظيفة الخبرة اإلكتوارية  •

  

لدى أليانز السعودي  االلتزامسياسة < --: وترد مجاالت الرقابة امللموسة وأنشطة هذه الوظائف فيما يلي

الفرنس ي، سياسة املخاطر لدى أليانز السعودي الفرنس ي، سياسة الخبرة اإلكتوارية لدى أليانز السعودي 

  .الفرنس ي
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وترد مجاالت الرقابة امللموسة وأنشطة هذه . الداخلي ضوابط الخط الثالث املراجعةظيفة تنفذ و  (ج)

  .لدى أليانز السعودي الفرنس ي املراجعةسياسة < --: الوظيفة فيما يلي

  

 نموذج خطوط الدفاع الثالثة   (3)

 : جةمسؤوليات الرقابة املتدر " خطوط الدفاع الثالثة"تطبق أليانز السعودي الفرنس ي نموذج 

  

يتم تنفيذ خط الدفاع األول في األعمال التجارية من خالل إدارة األنشطة اليومية وإدارة املخاطر  (أ)

وتشمل األنشطة الرئيسية، على وجه الخصوص، اإلدارة التشغيلية للمخاطر والعوائد عن . والضوابط

 .  طريق اتخاذ أو التأثير املباشر على منشأ املخاطر وتسعيرها وقبولها

  

 ( وااللتزامالخبرة اإلكتوارية واملخاطر والشؤون القانونية )وفر خط الدفاع الثاني ي (ب)
ًّ

ا مستقال
ا
إشراف

ا للمخاطرة اليومية والضوابط التي يفرضها الخط األول  وتشمل أنشطته الرئيسية، من بين أمور . وتحديا

 : أخرى، ما يلي

التحقق من /ي ذلك التقييمتوفير ضمانات بشأن تصميم وتشغيل البيئة الرقابية، بما ف •

 . صحة نماذج ومنهجيات الرقابة أو رفع التقارير بشأنها أو قياس مدى فاعليتها

بما في ذلك تقديم )تقديم املشورة بشأن استراتيجيات تخفيف املخاطر وأنشطة الرقابة  •

 . تجاه األعمال واإلدارة( اآلراء املهنية

  

 : تتمتع وظائف الرقابة بالكفاءات التالية

 .  االستقاللية من حيث خطوط اإلبالغ واألهداف •

وطلب ( ولكن من دون إدارة مباشرة)الحق في املشاركة في عمليات اتخاذ قرارات األعمال الرئيسية  •

 . جميع املعلومات ذات الصلة الالزمة إلجراء حكم منهي بشأنها

غير مقيد إلى التعاون فيما خط إبالغ مباشر للعضو ذي الصلة في لجنة التوجيه االستراتيجي ووصول  •

 . بين اللجنة بأكملها

 . ضد قرارات األعمال ألسباب صحيحة( الفيتو)الحق في استخدام حق الرفض  •

  

 عبر الخطين األول والثاني( الداخلي املراجع)يوفر خط الدفاع الثالث  (ج)
ًّ

ا مستقال وتشمل . ضمانا

 : أنشطته على وجه الخصوص ما يلي

كفاءة نظام الرقابة الداخلية في أليانز السعودي الفرنس ي، بما تقييم مستقل لفاعلية و  •

 في ذلك األنشطة التي يمارسها الخطان األول والثاني؛ 

 . رفع التقرير املعني إلى لجنة التوجيه االستراتيجي •

  

 . تنطبق نفس كفاءات الواردة لخط الدفاع الثاني على وظيفة خط الدفاع الثالث

  

الداخلي، إلى جانب املحاسبة  املراجعةوإدارة املخاطر و  وااللتزامكتوارية والشؤون القانونية تضمن وظائف الخبرة اإل

بشكل مشترك، مرة واحدة على األقل ( على الرغم من عدم كونها وظيفة خط الدفاع الثاني أو الثالث)وإعداد التقارير 

وليات والعمليات الواضحة واملتسقة املتعلقة في السنة خالل اجتماع لجنة الحوكمة والرقابة، وجود وتنفيذ املسؤ 

ا، وتحافظ على اإلشراف املتبادل، وتدرك املهام . بإطار الرقابة وتقيم مدى كفاءتها ا وثيقا وتتعاون هذه املهام تعاونا



 

55  

الداخلي عن التقييم املستقل لفاعلية  املراجعةوال تزال مسؤولية وظيفة . والكفاءات امللموسة لكل وظيفة شقيقة

باإلضافة إلى ذلك، يبقي رئيس . كفاءة نظام الرقابة الداخلية للشركة غير متأثرة في إطار هذه الخطوط الثالثةو 

وإدارة املخاطر على علم بأي نتائج تدقيق في مجال  وااللتزامالداخلي رؤساء األقسام اإلكتوارية والقانونية  املراجعة

 . مسؤولياتهم

 نظام املخاطر والرقابة املتكامل  (4)

لدعم اإلدارة ( نظام املخاطر والرقابة املتكامل)تطبق أليانز السعودي الفرنس ي نظام املخاطر والرقابة املتكامل 

مثل أمن )واملخاطر التشغيلية األخرى  االلتزام الفعالة للمخاطر التشغيلية، بما في ذلك مخاطر اإلبالغ ومخاطر 

ويشكل نظام املخاطر والرقابة (. در خارجية، واملخاطر القانونيةاملعلومات، واستمرارية األعمال، واالستعانة بمصا

وأشكال ( مثل تقييم املخاطر وتصنيف القضايا)املتكامل لغة انسجام فيما يخص املبادئ والعمليات واملنهجيات 

غيلية اإلبالغ التي تستخدمها وظائف الرقابة الرئيسية كجزء من مسؤوليتها عن اإلشراف على إدارة املخاطر التش

 . من قبل الشركة

ا لفاعلية الرقابة يغطي أهم الضوابط  التي "( الضوابط الرئيسية)"ويوفر نظام املخاطر والرقابة املتكامل تقييما

 (.  على أساس متأصل)يعتمد عليها للتخفيف من حدة كبرى املخاطر التشغيلية 

 

 : مجاالت الرقابة املحددة (5)

 : أليانز السعودي الفرنس ي سلسلة من الرقابة حول قطاعات األعمال التاليةكجزء من نظام الرقابة الشامل، تطبق 

 الضوابط الداخلية على اإلبالغ املالي واإلجراءات املحاسبية؛  •

 ؛ االلتزامالضوابط املتعلقة بمخاطر  •

 الضوابط املتعلقة بأمن املعلومات؛  •

  الضوابط املتعلقة بمتطلبات رأس املال لتحقيق املالءة املالية؛ •

 الضوابط املتعلقة باالكتتاب واملنتجات؛  •

 الضوابط املتعلقة باالستثمارات؛  •

  .الضوابط املتعلقة بالحماية واملرونة •

  

 . عملكل قطاع ليتم توضيح التفاصيل املتعلقة بكل عنصر من عناصر الرقابة في السياسة واإلجراءات الخاصة 

 

 إدارات الشركة 

 املبيعات  (1)

  .رةاملبيعات املباش فريق .1

 .مبيعات الشركاتفريق  .2

 .الوسطاء املفضلون  .3

 .تطوير األعمال .4

 .امل لألفرادالتأمين البنكي الش .5

  .التأمين البنكي الشامل للشركات .6
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 .إدارة املبيعات .7

 .التدريب .8

  .نقاط البيع .9

 .التسويق واالتصاالت .10

 .ق سو إدارة ال .11

 

 لعمليات ا (2)

ا لذلكحول تتمحور الشركة  تنقسم عمليات الشركات إلى إدارات مقسمة حسب احتياجات . العمالء وقد صممت هيكلها وفقا

 : تنقسم إدارات العمليات على النحو التاليوليس حسب نوع العمل. العمالء 

ومركز أعمال " ألعمال تأمين املمتلكات والحوادث " مركز أعمال الشركات"العمالء من الشركات التي يخدمها  .1

  .ألعمال التأمين الطبي" التأمين الطبي

 ". مركز أعمال األفراد"العمالء من األفراد الذين يخدمهم  .2

 ". مركز أعمال املطالبات"ويتولى مسؤولية املطالبات التأمينية  .3

 ". تقنية املعلومات"ويدعم كل ما سبق إدارة 

 مركز أعمال الشركات  (1

 . يوفر حلول التأمين للعمالء من الشركات فيما يخص تأمين املمتلكات والحوادث

 : يؤدي املركز الوظائف التالية

 .يد السياسات والخدمات الخاصة بهاتجد .1

 .روضالتسعير وتقديم الع .2

 .االكتتاب .3

  .تأمين الوثائق .4

  .تقييم املخاطر .5

  .إعادة التأمين االختيارية .6

 

 مركز أعمال التأمين الطبي ومنافع املوظفين  (2

 . يوفر حلول التأمين الصحي للعمالء من الشركات واألفراد

 : ؤدي املركز الوظائف التاليةي

 .يد السياسات والخدمات الخاصة بهاتجد .1

 .التسعير وتقديم العروض .2

 .االكتتاب .3

  .تأمين الوثائق .4

  .تقييم املخاطر .5

  .إعادة التأمين االختيارية .6
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 مركز أعمال األفراد  (3

 . الحماية واالدخار( ب)يارات و املمتلكات والحوادث والس( أ: )يوفر حلول التأمين للعمالء من الشركات في قطاعات

 : يؤدي املركز الوظائف التالية

 تجديد السياسات والخدمات الخاصة بها  .1

 التسعير وتقديم العروض  .2

 االكتتاب  .3

 تأمين الوثائق  .4

  تقييم املخاطر .5

 إعادة التأمين االختيارية  .6

 

 تقنية املعلومات  (4

 إدارة البرمجيات  .1

 األجهزة والربط الشبكي  .2

 علومات وإدارة استمرارية األعمال أمن تقنية امل .3

  التأمين إعادة (5

 واملرونة لحمايةا (6

 ملوارد البشرية والعالقات الحكومية ا (3)

 عالقات املوظفين  .1

 التوظيف والتخطيط  .2

 التطوير  .3

 شؤون املوظفين واإلدارة  .4

 العالقات الحكومية  .5

 األمن وإدارة املرافق  .6

 خدمات الدعم  .7

    

 ملالية ا (4)

 التمويل والتحصيل  .1

 ملحاسبية  ا .2

 التسوية  .3

 االستثمار والتخطيط واإلبالغ  .4

 املشتريات  .5
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 ( املراجعةيرفع التقارير للجنة )الداخلي  املراجعة (5)

 ( املراجعةيرفع التقارير للجنة ) الالتزام (6)

 املخاطر (7)

 املخاطر .1

 األمن السيبراني .2

 اإلكتوارية  الخبرة (8)

 إكتوارية الشركات   .3

 التسعير اإلكتواري  .4

 تطوير املنتجات .5

 

 اإلكتواري على الحياة لتأمينا (9)

  خدمة العمالء والشكاوى 

 الشؤون القانونية والحوكمة إدارة (10)

 الشؤون القانونية .1

 الحوكمة .2

 سناداإل 

 يلالتقاض ي والتحص .3

 

 اللجان الداخلية  .ط

 :
ا

ا للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم أوال
ا
 17الئحة لجنة التوجيه االستراتيجي وفق

، (IFRS 17) 17وجيه املسؤولة عن تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم فوض مجلس اإلدارة سلطته وصالحيته للجنة الت

 :والتي تتألف من اإلدارة العليا التالية

 

 الدور  املنصب

 عضو  الرئيس التنفيذي

  للجنةارئيس  املدير املالي

 قائد املشروع (داخلي)رئيس الخبرة اإلكتوارية 

 رسعضو وأمين  مساعد مدير إكتواري 

 عضو مدير تقنية املعلومات

 عضو االلتزاممدير 

 عضو الداخلي املراجعةمدير 

 عضو مدير املخاطر

 عضو رئيس العمليات

 عضو (خارجي)اإلكتواري املعين 
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بها إلى مجلس  تحديد أصول وخصوم عقود التأمين الخاصة بالشركة والتوصية" 50تتطلب قواعد العمل اإلكتواري، بموجب املادة 

، باستخدام منهجيات وافتراضات مناسبة لتحديدها، بما يتفق مع (بما في ذلك األحكام الفنية ذات الصلة)اإلدارة واإلدارة العليا 

ا في لج". معايير التقارير املالية الحالية املعمول بها في اململكة ا حيويًّ ا دورا نة التوجيه ومن ثم، فإن الخبير اإلكتواري املعين يؤدي أيضا

 .17فيما يخص تنفيذ املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

 

 واإلجراءات االجتاعات جدول  

وستجتمع لجنة (. راجعةلجنة امل)تجتمع لجنة التوجيه كل شهر وتتبع وتقدم تقاريرها إلى مجلس اإلدارة من خالل اللجنة التنفيذية 

ا وأنه في  17فيذ املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  التوجيه مرة واحدة في الشهر على األقل لضمان تنفيذ مشروع تن ا سليما
ا
تنفيذ

 .مساره الصحيح للوفاء باملوعد النهائي

يجب حفظ . سيقوم قائد املشروع بتنظيم االجتماعات ووضع الجداول لها، وكذلك إعداد جدول أعمال اجتماعات لجنة التوجيه

 .حمحاضر االجتماعات على النحو الواجب والصحي

 واملسؤوليات األدوار 

 :التالية الرئيسية املسؤوليات للجنة

 االستراتيجي التوجيه للجنة األولية املسؤوليات

 .ضمان مواءمة املشروع مع استراتيجية أعمال الشركة 

 .املساعدة في حل املشكالت واملخاطر التي تواجه الشركة على مستوى تنفيذ املشروعات 

 لتفاصيل، والوفاء بمتطلبات األعمال ومتطلبات املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ضمان شمولية التصميم ووفرة ا

 .17رقم 

 .تغيير خطط اإلدارة للتنفيذ 

 .تقييم تقدم املشروع ورفع التقارير ملجلس اإلدارة )لجنة املراجعة / اللجنة التنفيذية( بشأن املشروعات 

  االنتقالية واألولويات املشروع وتنفيذ خطة واإلشراف عليها، املشروع حوكمة ، بما في ذلك للمشروعتوفير التوجيه الشامل

ا إلى جنب مع التوجيه االستراتيجي للمشروع  .الرئيسية جنبا

  الداخلية، بما في ذلك مراقبة البيانات، والضوابط حول األحكام املهمة، وتغييرات االفتراضات  الرقابةتغييرات بيئة

 املتعلقة بحلول االنتقال املؤقتة. الرقابةاعتبارات الضوابط و  واملدخالت األخرى، ورصد

  ،التأثير على التواصل مع أصحاب املصلحة الرئيسيين، بما في ذلك املدير املالي، واملراجع الداخلي، واملستثمرين واملحللين

 واملراجعين الخارجيين، والجهات اإلشرافية والتنظيمية.

 بما في ذلك النهج التقني واختيار املوردين واالعتبارات الخاصة بالبيانات.االحتياجات والتغييرات التقنية ، 

 .ضمان سير الخطة على املسار الصحيح وتحقيق املنجزات في الوقت املناسب 

 االستراتيجي التوجيه للجنة الفرعية املسؤوليات

 .تخطيط وإدارة املشروع 

  التحول إدارة. 

 ت.األعمال والعمليات واألنظمة والبيانا 

 .اإلبالغ املالي والضوابط املالية 

 .السياسات واألحكام والتقديرات املحاسبية 

 .املوارد والتدريب 

 .تأثير األعمال 

 .املراسالت مع أصحاب املصلحة 

 .عمليات اإلفصاح 
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 .الطلبات 

 )تحيز اإلدارة )يتحقق منه املراجعون 

 )قياس األداء )يتحقق منه املراجعون 

 واإلجراءات القواعد اعتماد

 اعتمد الرئيس التنفيذي ألليانز السعودي الفرنس ي قواعد وإجراءات عمل لجنة التوجيه االستراتيجي.

 يجب اعتماد أي تعديالت تطرأ على هذه القواعد من الرئيس التنفيذي ألليانز السعودي الفرنس ي حتى تدخل حيز السريان.

 عن الحفاظ على هذه القواعد واقتراح ا
ا

لتحديثات الخاصة بها. ويراجع أعضاء اللجنة القواعد عند الحاجة، قائد املشروع مسؤوال

 عن التنسيق 
ا

بشكل ربع سنوي على األقل. في حالة الحاجة الضرورية إلى إدخال تحديثات على القواعد، يكون قائد املشروع مسؤوال

 مع الوحدات ذات الصلة داخل أليانز السعودي الفرنس ي.

 

  ا للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم الئحة لجنة التوجيه االستراتيجي
ا
 17وفق

 : لرئيسا .1

 . رأس الرئيس التنفيذي اجتماعات لجنة التوجيه االستراتيجيي

 : األعضاء .2

بشرية، ورئيس لالرئيس التنفيذي، ونائب الرئيس التنفيذي، والرئيس التشغيلي، واملدير املالي، ورئيس املبيعات، ورئيس املوارد ا

 .الخبرة اإلكتوارية

ا، مثله نائبه املعين". اإلدارة العليا" 1يجب أن يكون األعضاء من الدرجة   .فإذا لم يكن العضو متاحا

  حسب الحاجة: الضيوف

  االلتزامالداخلي، مدير  املراجعةمدير  

 : املنسق / مين سر اال  .3

 مساعد الرئيس التنفيذي

 : الهدف .4

تكون لجنة التوجيه االستراتيجي مسؤولة عن تحديد التوجهات االستراتيجية العامة لشركة أليانز السعودي الفرنس ي وضمان س

يجب على لجنة التوجيه االستراتيجي التأكد من أن استراتيجية الشركة . اتساق جميع اإلجراءات مع معايير وأهداف مجموعة أليانز

ويشمل ذلك . يات املستمرة ضد اتجاهات السوق املتغيرة والتحليل املستمر ألداء املنافسينرصينة وقادرة على مراجعة التحد

 . املراجعات املنتظمة لتطوير املشروع، واألداء العام لألعمال مقابل الخطة وامليزانية لكل إدارة وللشركة بشكل عام

 : االجتماعات ومدتهاعدد  .5

وستجتمع لجنة (. املراجعةلجنة )اريرها إلى مجلس اإلدارة من خالل اللجنة التنفيذية تجتمع لجنة التوجيه كل شهر وتتبع وتقدم تق

ا وأنه في  17التوجيه مرة واحدة في الشهر على األقل لضمان تنفيذ مشروع تنفيذ املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية   ا سليما
ا
تنفيذ

 .مساره الصحيح للوفاء باملوعد النهائي
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يجب حفظ . شروع بتنظيم االجتماعات ووضع الجداول لها، وكذلك إعداد جدول أعمال اجتماعات لجنة التوجيهسيقوم قائد امل

 .محاضر االجتماعات على النحو الواجب والصحيح

 : القواعد العامة لجدول األعمال .6

تكون بنود جدول األعمال الثابتة . لجنةأيام على األقل من تاريخ انعقاد ال 3يجب إعداد جداول أعمال كل لجنة وتجهيزها للتوزيع قبل 

 : على النحو التالي

 .استعراض محضر االجتماع السابق .1

 .تراتيجيةاستعراض االس .2

   .استعراض األهداف الكمية .3

   .استعراض األهداف النوعية .4

 .استعراض سياسة املوارد البشرية .5

 

ا إلى  ا إلى جدول  ، وأنامين سرينبغي لجميع األعضاء أن يقدموا مقترحاتهم مسبقا ا محددا يحددوا الغرض الذي قدموا من أجله بندا

 : األعمال تحت أحد األوصاف املحددة التالية

 للمعلومية فقط؛   .1

 للمناقشة واالستعراض؛   .2

 التخاذ القرار واإلجراءات املناسبة؛   .3

ديم نسخ منها إلى املشاركين قبل ثالثة وفي الحاالت التي يتعين فيها تقديم عروض ألي ش يء آخر غير أغراض املعلومية فقط، يجب تق

أيام على األقل من االجتماع، األمر الذي يتيح لجميع األعضاء قراءة املواد وحضور االجتماع وهم مطلعون ومستعدون للمناقشات 

 .  أو القرارات املطلوبة/و

 : القواعد العامة للمحضر .7

يجب أن يلقي املحضر الضوء على ثالث فئات من . اريخ االجتماعأيام عمل من ت 3يجب إعداد محضر اللجنة وتوزيعه في غضون 

 :  املعلومات

 القرارات املتخذة؛   .1

 . ، واملسائل املفتوحة(تحديد املسؤوليات لكل إجراء واإلطار الزمني للتنفيذ)عناصر العمل التي يحتاج األعضاء إلى متابعتها  .2

 

 : وتشمل املسؤوليات الرئيسية ما يلي .8

 . جيات عمل جديدة لضمان توسع أعمال الشركة وتحسينهاتطوير استراتي .1

 . رصد االستراتيجيات والتوجهات االستراتيجية القائمة ومراجعتها .2

 . الوحدات داخل أليانز السعودي الفرنس ي /تقييم األداء الكلي لجميع اإلدارات  .3

 . هاالتنسيق مع مجلس اإلدارة إلطالعهم على أنشطة أليانز السعودي الفرنس ي وأدائ .4

 . إعداد خطط األعمال .5

 . تنسيق نشاط األعمال عبر أليانز السعودي الفرنس ي لضمان استراتيجية ودوافع متسقة .6

 . وضع السياسة العامة للموارد البشرية .7
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ا  الئحة لجنة اإلدارة : ثانيا

 : الرئيس .1

رسمية الشهرية يه االستراتيجي لجنة اإلدارة اليرأس الرئيس التنفيذي االجتماعات األسبوعية للجنة اإلدارة ويرأس أعضاء لجنة التوج

 .بالتناوب

  

 : األعضاء .2

 أعضاء لجنة التوجيه االستراتيجي 

 مديرو عمليات اإلدارات •

 مديرو قنوات البيع  •

 مدير املبيعات اإلقليمي •

 مدير التسويق واالتصاالت •

 مدير إدارة املالية •

 مدير إدارة املخاطر •

 مدير خدمة العمالء والشكاوى  •

 ر اإلكتواري املدي •

 مدير الشؤون القانونية والحوكمة •

 مدير مكتب الرئيس التنفيذي •

ا، فعليه تفويض نائبه املعين  . إذا لم يكن مدير اإلدارة متاحا

 . كما ستتم دعوة الضيوف الذين يمكنهم تقديم قيمة مضافة للقضايا التي يغطيها االجتماع حسب الحاجة

  

 : ضيوف دائمون  .3

 لي الداخ املراجعةمدير  •

  الالتزاممدير  •

 : املنسق /امين سر .4

 مساعد الرئيس التنفيذي 

 

 : الهدف .5

يتمثل أحد األهداف . ستكون لجنة اإلدارة مسؤولة عن ضمان تنفيذ الخطط االستراتيجية الشاملة لشركة أليانز السعودي الفرنس ي

ئيسية باستمرار في جميع أنحاء املؤسسة ومناقشة الرئيسية للجنة اإلدارة في تسهيل توصيل القضايا االستراتيجية والتجارية الر 

فاللجنة مسؤولة عن االتفاق على القضايا املتعلقة باملوارد البشرية واملوظفين حسب  املوضوعات املتعلقة باألداء العام لألعمال؛

من أن جميع اإلدارات لديها  يجب على لجنة اإلدارة التأكدو . وبالتنسيق مع التوصيات املقدمة من إدارة املوارد البشرية الحاجة

 مسؤوليات إدارة املخاطر التي تنطوي عليها مسؤولياتهم.

 : االجتماعات ومدتها عدد .6
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ا ملدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين  . تعقد لجنة اإلدارة أسبوعيًّ

 : القواعد العامة لجدول األعمال .7

تكون بنود جدول األعمال الثابتة . األقل من تاريخ انعقاد اللجنة أيام على 3يجب إعداد جداول أعمال كل لجنة وتجهيزها للتوزيع قبل 

 :  على النحو التالي

 .االجتماع السابقاستعراض محضر  .1

 .تقارير اإلنتاج .2

  .األعمال الرئيسية املحققة .3

 .ي خسرتها الشركة لصالح املنافسيناألعمال الرئيسية الت .4

 .ة في تأمينات الحياة وغير الحياةاملطالبات الرئيسي .5

 .الء الرئيسية والدعاوى القانونيةشكاوى العم .6

 .حالة طلبات تقنية املعلومات .7

 .النتائج املالية .8

  .حالة التحصيل .9

  .إحصاءات املوارد البشرية .10

 .اإلعالنات .11

 .(شركات التأمين، البنوك، وما إلى ذلك)أخبار السوق  .12

 .(مين البنكي الشامل، مشروع مشتركشراكة جديدة في التأ)الصفقة التجارية الجديدة الرئيسية  /العالقات  .13

 .راجعة املشاريع الجديدة والقائمةم .14

 .الداخلي املراجعةتقدم خطة  .15

 .االمتثال تقدم .16

ا إلى  ا إلى جدول امين سرينبغي لجميع األعضاء أن يقدموا مقترحاتهم مسبقا ا محددا ، وأن يحددوا الغرض الذي قدموا من أجله بندا

 : دة التاليةاألعمال تحت أحد األوصاف املحد

 للمعلومية فقط؛   .1

 للمناقشة واالستعراض؛   .2

 التخاذ القرار واإلجراءات املناسبة؛   .3

وفي الحاالت التي يتعين فيها تقديم عروض ألي ش يء آخر غير أغراض املعلومية فقط، يجب تقديم نسخ منها إلى املشاركين قبل ثالثة 

يع األعضاء قراءة املواد وحضور االجتماع وهم مطلعون ومستعدون للمناقشات أيام على األقل من االجتماع، األمر الذي يتيح لجم

 .  أو القرارات املطلوبة/و

 : القواعد العامة للمحضر .8

يجب أن يلقي املحضر الضوء على ثالث فئات من . أيام عمل من تاريخ االجتماع 3يجب إعداد محضر اللجنة وتوزيعه في غضون 

 :  املعلومات

 ذة؛  القرارات املتخ .1

 . ، واملسائل املفتوحة(تحديد املسؤوليات لكل إجراء واإلطار الزمني للتنفيذ)عناصر العمل التي يحتاج األعضاء إلى متابعتها  .2
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 : وتشمل املسؤوليات الرئيسية ما يلي .9

 .ضمان مواءمة املشروع مع استراتيجية أعمال الشركة .1

 .املشروعاملساعدة في حل املشكالت واملخاطر على مستوى تنفيذ  .2

ا، ويفي بمتطلبات املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  .3  كافيا
ا

 17التأكد من أن تصميم املشروع شامل ومفصل تفصيال

 .ومتطلبات العمل

 .تغيير خطط اإلدارة ألغراض التنفيذ .4

 . جلس اإلدارةاللجنة التنفيذية مل /املراجعةتقييم التقدم في املشروع ورفع تقرير عن املشروع إلى لجنة  .5

توفير التوجيه العام للمشروع، بما في ذلك حوكمة املشروع واإلشراف عليه، وخطة تنفيذ وتحول املشروع واألولويات الرئيسية  .6

ا إلى جنب مع التوجيه االستراتيجي للمشروع  .جنبا

علقة باألحكام املهمة، وتغييرات االفتراضات التغيرات في بيئة الرقابة الداخلية، بما في ذلك الضوابط على البيانات، والضوابط املت .7

 .واملدخالت األخرى، وضوابط الرصد واعتبارات الرقابة املتعلقة بحلول التحول املؤقت

الداخلي، واملستثمرون واملحللون،  املراجعةالتأثير على أصحاب املصلحة الرئيسيين والتواصل معهم، بمن في ذلك املدير املالي، و  .8

 .جيون، والهيئات اإلشرافية واملنظمون ون الخار املراجعو 

 .االحتياجات والتغيرات التقنية، بما في ذلك النهج التقني، واختيار البائعين واعتبارات البيانات .9

 .التأكد من أن الخطة تسير في مسارها الصحيح ويتم تحقيق املعالم الرئيسية للخطة .10

 

 لجنة التوجيه –املسؤوليات اإلضافية 

 .وإدارتهاتخطيط املشروعات  (1

 .إدارة التحول  (2

 .األعمال، والعمليات، واألنظمة ، والبيانات (3

 .اإلبالغ املالي والضوابط (4

 .السياسات واألحكام والتقديرات املحاسبية (5

 .املوارد والدورات التدريبية (6

 .اآلثار على األعمال (7

 .التواصل مع أصحاب املصلحة (8

 .اإلفصاحات (9

 .الطلبات (10

 .(ون املراجعيتحقق منه )تحيز اإلدارة  (11

 .(ون املراجعيتحقق منها )املقارنة املرجعية  (12

 

 : وتشمل املسؤوليات الرئيسية ما يلي .10

 .وافق الرئيس التنفيذي لشركة أليانز السعودي الفرنس ي على أصول إجراءات لجنة التوجيه

كة أليانز السعودي الفرنس ي وحتى تصبح التعديالت على هذه األصول صالحة وسارية، ينبغي الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي لشر 

 .عليها

حيث ستتم مراجعة األصول حسب طلب أعضاء  قائد املشروع هو املسؤول عن املحافظة على التحديثات واقتراحها على هذه األصول؛

مع الوحدات  وفي حالة وجود تحديثات ضرورية لتلك األصول، سيتولى قائد املشروع مسؤولية التنسيق. اللجنة، على األقل كل ثالثة أشهر
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 .ذات الصلة داخل أليانز السعودي الفرنس ي

ا
ا
 الئحة لجنة الحوكمة والرقابة : ثالث

 تاريخ النفاذ  .1

ا من  ، تولت لجنة الحوكمة والرقابة أنشطة لجنة الحوكمة واملخاطر واملراقبة على النحو املحدد في الئحة 2019ديسمبر  3اعتبارا

ا لسياسة الحوكمة والرقابة. VF18 20.12.2017لجنة الحوكمة واملخاطر والرقابة رقم  . وقد تم تعديل دورها ومسؤولياتها وفقا

 الرئيس  .2

 مدير الشؤون القانونية والحوكمة   

  األعضاء .3

 مدير املخاطر  •

 لتزاممدير اال •

  ةالداخلي املراجعةمدير  •

 

  الضيوف .4

 . لقيجوز للجنة دعوة الضيوف إلى أي من اجتماعات اللجنة، حسب تقديرها املط

 أو املنسق  امين سر  .5

 .تحددها اللجنة فيما بعد

 اللجنة  أهداف .6

ستكون لجنة الحوكمة والرقابة مسؤولة عن املشاركة الرسمية في اإلشراف املستقل على الشركة فيما يتعلق بالحوكمة واملخاطر 

 .الداخلي واالمتثال املراجعةو 

 املراجعةني والثالث، وخاصة وظائف الحوكمة والشؤون القانونية واملخاطر و توفر هذه اللجنة تبادل املعلومات بين خطي الدفاع الثا

 .الداخلي واالمتثال

ا عن اتخاذ قرارات وإجراءات فورية بشأن أي من حوادث عدم االمتثال يتم اإلبالغ عنه أو نتائج عالية  وستكون اللجنة مسؤولة أيضا

 . أو شديدة الخطورة

 :االجتماعات ومدتهاعدد  .7

ا مرة واحدة كل ثالثة أشهرتجتمع ل  . جنة الحوكمة والرقابة رسميًّ

كما تجتمع لجنة الحوكمة والرقابة بناءا على طلب كل عضو من األعضاء عند تحديد مخاطر عالية أو شديدة أو مشكلة خطيرة تتعلق 

 . لتزامبعدم اال

 اإلبالغ  .8

 تعد لجنة الحوكمة والرقابة لجنة مستقلة،
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. املراجعةالداخلي، حيث ترفع كلتا اإلدارتين تقريرهما مباشرة إلى لجنة  املراجعةأو وظائف  لتزامبعها وظائف االفهي لجنة داخلية ال يت

 : ومع ذلك، فإنهما يشاركان في لجنة الحوكمة والرقابة ملا يلي

 السماح لهما بالحصول على فهم واضح حول تطور املخاطر في الشركة  .1

 . إجراءات لجنة الحوكمة والرقابة /تائج السماح إلدارة الشركة بمتابعة ن .2

 . جميع األعضاء: يتم إرسال محضر اجتماع لجنة الحوكمة والرقابة إلى

 املسؤوليات الرئيسية  .9

 : مراجعة األنشطة الشهرية املتعلقة بما يلي .1

 الحوكمة  (أ

 إدارة املخاطر  (ب

  ةالداخلي املراجعة (ج

 لتزاماال (د

 .اتها على حوكمة الشركةدة وانعكاسمراجعة أية الئحة تنفيذية جدي .2

 .تحديد أي تعديل مطلوب على أدلة الشركة ومراجعة واعتماد أدلة الشركة وسياساتها .3

  .ومتابعة اإلجراءات املتفق عليها املراجعةمراجعة جميع النتائج التي توصلت إليها لجنة  .4

 .دعم مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمتطلبات الحوكمة التنظيمية .5

 .وظائف الرقابة الرئيسية في املوضوعات املتعلقة بالحوكمة والرقابة تسهيل التعاون بين .6

ا بما في ذلك إعداد اإلشراف على نظام الحوكمة في الشركة وإجراء املراجعة املنتظمة لنظام الحوكمة الخاص به .7

 . الصلة إلى مجلس إدارة الشركة التوصيات ذات

 .لية لديهاكة لنظام الرقابة الداخاإلشراف على إطار عمل الشر  .8

 القواعد العامة لجدول األعمال  .10

وفي نهاية كل ربع سنة، ينبغي . أيام على األقل من تاريخ انعقاد اللجنة 3يجب إعداد جداول أعمال كل اجتماع وتجهيزها للتوزيع قبل 

 . أن يتناول اجتماع االستعراض الفصلي جميع بنود جدول األعمال الثابتة التالية

 الحوكمة  .1

 تغيير مؤسس ي يؤثر في حوكمة الشركة تحديد أي  (أ

 تحديد أي موضوع مؤسس ي يؤثر في نظام حوكمة الشركة  (ب

 وظائف الرقابة .2

 . تحديث ومناقشة املوضوعات الرئيسية الشاملة (أ

البنك املركزي السعودي، وهيئة السوق املالية، ومجلس )األنظمة واللوائح الجديدة الصادرة عن السلطات املحلية  (ب

  (.الضمان الصحي

 .املوضوعات املهمة املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية (ت
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 القواعد العامة للمحضر  .11

ويجب أن يلقي املحضر الضوء على ثالث فئات من . أيام عمل من تاريخ االجتماع 3يجب إعداد محضر اللجنة وتوزيعه في غضون 

 : املعلومات

 القرارات املتخذة؛  .1

 بعتها؛ عناصر العمل التي يحتاج األعضاء إلى متا .2

 . املسائل املفتوحة .3

ا  الئحة لجنة العمليات واملبيعات  :رابعا

 الرئيس   .1

 . يترأس رئيس العمليات اجتماعات لجنة العمليات واملبيعات

  األعضاء .2

 رئيس األمن. 

  مديرو مركز أعمال الشركات، ومركز أعمال األفراد، ومركز أعمال التأمين الطبي ومنافع املوظفين، ومركز أعمال

 .طالباتامل

 مديرو االتصاالت، وإدارة السوق، وقنوات املبيعات. 

  املديرون اإلقليميون. 

بالنسبة لالجتماعات الشهرية الرسمية، في حالة عدم تمكن أي عضو معين من الحضور ألي سبب من األسباب، ينبغي له تفويض 

 . أحد مرؤوسيه املباشرين

  الضيوف .3

 . ب ومرة واحدة على األقل في الشهرستتم دعوة الرئيس التنفيذي كما هو مطلو 

ا في هذه اللجنة وسوف يدعم اللجنة إليصال جميع التصعيدات على أعلى مستوى،  ا دائما ويعتبر مدير مكتب الرئيس التنفيذي ضيفا

 .على سبيل املثال مجلس اإلدارة، ومجموعة أليانز

 . تي يغطيها االجتماع حسب الحاجةكما ستتم دعوة الضيوف الذين يمكنهم تقديم قيمة مضافة للقضايا ال

 : املنسق / مين سر اال  .4

 مدير تطوير األعمال والتميز في املبيعات

 : الهدف .5

ا بشكل وثيق وتشترك في نفس  ستكون لجنة العمليات واملبيعات مسؤولة عن ضمان عمل وظائف العمليات واملبيعات والتسويق معا

كما ستضمن . فرنس ي من أجل تحقيق وتجاوز خطة العمل املتوقعة لكل قناة توزيعاألهداف االستراتيجية لشركة أليانز السعودي ال

لجنة العمليات والتسويق واملبيعات تنفيذ خطة التوزيع االستراتيجية الشاملة لشركة أليانز السعودي الفرنس ي بشكل متسق عبر 

 عن ذلك، ستقوم اللجنة بمراقبة ديناميكيات السوق املتغيرة . املؤسسة
ا

واملنافسة للخروج باستجابة قوية من أليانز السعودي فضال

 . الفرنس ي

 . تحل لجنة العمليات واملبيعات محل لجنة العمليات والتسويق واملبيعات: مالحظة
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 : االجتماعات ومدتهاعدد  .6

جتماع من االجتماع وستتم مشاركة جدول أعمال هذا االجتماع ومحضر اال . تجتمع لجنة العمليات واملبيعات مرة واحدة في األسبوع

 . السابق قبل يومين عمل مع أعضاء اللجنة

 . ويستغرق االجتماع في املتوسط من ساعة إلى ساعتين

 : املسؤوليات الرئيسية .7

 .ة اإلنتاجية واألداء مقابل الخطةمقارن •

 .تحديثات قنوات املبيعات واتجاهات السوق  •

 .أنشطة االتصال •

 .الفرص التجارية الجديدة •

 .فتوحة بين العمليات واملبيعاتاملشكالت امل •

 : القواعد العامة لجدول األعمال .8

 . أيام على األقل من تاريخ انعقاد االجتماع 3يجب إعداد جداول أعمال كل اجتماع وتوزيعها قبل 

ا إلى  ا ، وأن يحددوا الغرض الذي قدموا من أامين سرينبغي لجميع األعضاء أن يقدموا مقترحاتهم لجدول األعمال مسبقا جله بندا

ا تحت أحد األوصاف املحددة التالية  : محددا

 للمعلومية فقط؛  .1

 للمناقشة واالستعراض؛  .2

 التخاذ القرار واإلجراءات املناسبة؛  .3

وفي الحاالت التي يتعين فيها تقديم عروض ألي ش يء آخر غير أغراض املعلومية فقط، يجب تقديم نسخ منها إلى املشاركين قبل يومين 

االجتماع، األمر الذي يتيح لجميع األعضاء قراءة املواد وحضور االجتماع وهم مطلعون بشكل كامل ومستعدون  على األقل من

 . أو القرارات املطلوبة/للمناقشات و

 : القواعد العامة للمحضر .9

ث فئات من ويجب أن يلقي املحضر الضوء على ثال . يجب إعداد محضر اللجنة وتوزيعه في غضون يومي عمل من تاريخ االجتماع

 : املعلومات

 القرارات املتخذة؛  .1

 عناصر العمل التي يحتاج األعضاء إلى متابعتها؛  .2

 . املشكالت املفتوحة .3

 

ا  الئحة لجنة املالية : خامسا

  الرئيس .1

 . وفي غيابه، يحل محله املدير املالي. يرأس الرئيس التنفيذي اجتماعات لجنة املالية

 

 : األعضاء .2

 .رئيس العمليات •
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 .ر املالياملدي •

 .مدير إدارة املالية •

 .مدير إدارة االستثمار •

 .(حق الرفض)مدير املخاطر  •

 

 : الضيوف .3

 . حسب الحاجة AIMستقوم الشركة بدعوة الضيوف من البنك السعودي الفرنس ي أو مجموعة أليانز أو 

 : أو املنسق امين سر  .4

 وينبغي للجنة أن تعين 
ا
 .لها امين سرا

 : أهداف اللجنة .5

وتتمثل مهمتها األساسية في . املالية في أليانز السعودي الفرنس ي بوصفها لجنة داخلية ترفع تقاريرها إلى لجنة االستثمارتعمل لجنة 

 .  املراجعة املنتظمة الستراتيجية االستثمار للشركة ومواءمتها مع اللوائح التنفيذية املحلية ومعايير مجموعة أليانز

 : يما يليوعلى وجه التحديد، تتمثل مهامها ف

 اإلشراف على املحافظ االستثمارية للشركات املعنية؛  .أ

 العائد على  االستثمارات التي تتوافق مع متطلبات إدارة األصول والخصوم للشركات املعنية؛  /ضمان حجم املخاطر  .ب

 تنفيذ عملية محددة إلدارة االستثمار واملبادئ التوجيهية لالستثمار لدى مجموعة أليانز؛  .ج

ا للحدود املحددة؛ مراجعة  .د  املعامالت االستثمارية املهمة وفقا

 اإلشراف على تخطيط وتطوير اإليرادات االستثمارية للشركات املعنية؛ .ه

 . ضمان االستخدام السليم والفعال لرأس مال املخاطر املدرج في ميزانيات الشركات املعنية  .و

 

 : وتتمثل أهداف اللجنة فيما يلي .6

 . ارية التي سيتم رفعها إلى لجنة االستثمارإعداد املقترحات االستثم .أ

 . تقديم مدخالت إضافية بانتظام إلى لجنة االستثمار التخاذ قرارات تجارية سليمة في قطاع إدارة االستثمار .ب

حسين كما تقوم لجنة املالية بمراقبة وتقييم إنجاز بيانات الخطة في هذه املجاالت خالل سنة العمل، وتساعد في تحديد مقاييس الت

عالوة على ذلك ، تتحكم لجنة املالية في تنفيذ التدابير التي تقررها لجنة االستثمار ومجلس اإلدارة في جميع أنحاء . للجنة االستثمار

 . املؤسسة

 : عدد االجتماعات ومدتها .7

يمكن عقد . إلى ساعتين ملدة تتراوح بين ساعة امين سرتجتمع لجنة املالية مرة واحدة على األقل كل شهرين في تاريخ يقترحه 

 . ويمكن للرئيس أن يدعو إلى عقد اجتماعات إضافية بناءا على طلب أي من األعضاء. االجتماعات عن طريق املكاملات الجماعية

 : التبعية .8

 . تتبع لجنة املالية لجنة االستثمار بصفة مباشرة وترفع إليها تقاريرها
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 : القواعد العامة لجدول األعمال .9

تكون . لجنة املالية جدول األعمال والجدول الزمني لالجتماعات ويوزعان قبل االجتماع بثالثة أيام عمل على األقل رامين سيحدد 

 : بنود جدول األعمال الثابتة على النحو التالي

 .نظرة عامة على األسواق املالية .أ

ا للمعايير /نتائج .ب  .الدولية إلعداد التقارير املاليةتخطيط االستثمار وفقا

 .داء االستثماري األ  .ج

 .إدارة األصول والخصوم .د

 .استراتيجية االستثمار .ه

 .الفرص االستثمارية .و

 .دةاللوائح االستثمارية الجدي .ز

ا إلى  ا تحت أحد امين سرينبغي لجميع األعضاء أن يقدموا مقترحاتهم مسبقا ا محددا ، وأن يحددوا الغرض الذي قدموا من أجله بندا

 : األوصاف املحددة التالية

 ومية فقط؛ للمعل .1

 للمناقشة واالستعراض؛  .2

 التخاذ القرار واإلجراءات املناسبة؛  .3

 

 : القواعد العامة للمحضر .10

ويجب أن يلقي املحضر الضوء على ثالث فئات من . يجب إعداد محضر اللجنة وتوزيعه في غضون يومي عمل من تاريخ االجتماع

 : املعلومات

 القرارات املتخذة؛  .أ

 األعضاء إلى متابعتها؛  عناصر العمل التي يحتاج .ب

 . املشكالت املفتوحة .ج

 

 : املسؤوليات الرئيسية .11

 : تعمل لجنة املالية بوصفها لجنة داخلية وتتبع لجنة االستثمار وترفع تقاريرها إليها

 .راتيجي لألصول للمحافظ ذات الصلةالتوصية بالتوزيع االست (أ

 .مراكز الفوركس لألصول املستثمرة مراجعة (ب

 .أن استراتيجيات املشتقات املاليةشتقديم توصيات ب (ج

ا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للعام القادم والسنوات الثالث القادمة إلى  (د مراجعة خطة الدخل االستثماري وفقا

ا، واستعراض تطور الدخل االستثماري  ا للمبادئ املحاسبية املقبولة عموما  . جانب إيرادات االستثمار املحلية وفقا

 

 نطاق وظائف اللجنة  .1

 : تقوم لجنة املالية بما يلي

 صياغة املبادئ التوجيهية لالستثمار التي تمثل السياسات على نطاق املجموعة فيما يتعلق بتنسيق عملية االستثمار؛  .أ
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 التوصية بتخصيص األصول للمحافظ املعنية؛  .ب

 التوصية باملدة االستراتيجية ملحافظ الدخل الثابت املعنية؛  .ج

 عة تحديد اختصاصات إدارة األصول وأداء مدير األصول؛ مراج .د

 ستعراض األداء االستثماري واستعراض تنفيذ سياسة االستثمار؛  .ه

 مراجعة الفرص االستثمارية الجديدة في مختلف فئات األصول والتوصية بفرص محددة للجنة االستثمار؛  .و

 . ثمارات بعد التنسيق مع لجنة االستثمارتقديم التوصيات بشأن جميع الجوانب األخرى املتعلقة باالست .ز

 مواصفات عملية االستثمار  .2

 : وعلى وجه التحديد، تتمثل مسؤوليات لجنة املالية فيما يلي. تضع لجنة املالية املبادئ توجيهية لالستثمارات

 دعم تنفيذ لجنة االستثمار للسياسات على مستوى املجموعة؛   .أ

 . تقديمها إلى لجنة االستثمار للموافقة عليهاوضع قيود إضافية، إذا لزم األمر، و  .ب

 تغطي املبادئ التوجيهية لالستثمار الحد األدنى من املتطلبات الالزمة لتنسيق عملية االستثمار؛ و  

 وضع لغة مشتركة حول مفاهيم  .ج

 التخطيط؛  (1

 إدارة األصول والخصوم وإدارة املخاطر؛  (2

 قياس األداء؛  (3

 . حاسبةامل /إعداد التقارير  /اإلبالغ  (4

 . تحسين املعايير املحلية إلى مستويات أفضل املمارسات .د

 

 مواصفات تخصيص األصول  .3

 : وفي إطار هذه املسؤولية، تتمثل وظائفها فيما يلي. تدعم لجنة املالية عملية تخصيص األصول في أليانز السعودي الفرنس ي

 فئات األصول واختصاصات استثمارية محددة؛ دعم تطبيق أهداف تخصيص األصول ووضع معايير وأهداف استثمارية ل .أ

االعتبار الواجب لتطوير أسواق رأس  اخذدعم املوافقة على تخصيص أصول أليانز السعودي الفرنس ي للعام املقبل مع  .ب

الخصوم ورأس املال املخصص للمخاطر لشركة أليانز السعودي الفرنس ي ومصالح أليانز السعودي /املال وهيكل األصول 

 مساهميها؛  الفرنس ي و 

 .إعداد املزيد من االستراتيجيات املختارة بالتنسيق مع لجنة االستثمار مثل استراتيجية مخاطر العمالت األجنبية وما إلى ذلك .ج

 

 مواصفات إدارة األصول  .4

داخل إدارة  يجب تعيين مدير أصول ما لم تتم إدارة أصول أليانز السعودي الفرنس ي. تدعم اللجنة املالية اختيار مديري األصول 

 . االستثمار أو من قبل إحدى الشركات الفرعية إلدارة األصول التابعة لشركة أليانز السعودي الفرنس ي

 : وعلى وجه التحديد، تتمثل مسؤوليات لجنة املالية فيما يلي

ى مع سياسة وضع مبادئ إلدارة األصول من حيث الحد األدنى من املتطلبات ومعايير اختيار مديري األصول بما يتماش  .أ

 املجموعة؛ 

 مجمعة؛  /تقديرية أو في صناديق جماعية  /تقديم الدعم عند االختيار بين االستثمار في محافظ منفصلة  .ب

ا .ج  . مراجعة أداء مديري األصول دوريًّ
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ا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية   .5  مواصفات تخطيط وتوجيه إيرادات االستثمار وفقا

ا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية فيما يليتتمثل وظائف لجن  :  ة املالية في توجيه إيرادات االستثمار وفقا

 اقتراح هدف الدخل االستثماري للسنة القادمة ورفعه إلى لجنة االستثمار للموافقة عليه؛   .أ

ا للمعايي .ب  ر الدولية إلعداد التقارير املالية؛ مناقشة واقتراح أدوات الرقابة املتعلقة بتوجيه إيرادات االستثمار وفقا

ا للمعايير الدولية إلعداد  .ج اقتراح تدابير توجيهية إليرادات استثمار العام الحالي لدى شركة أليانز السعودي الفرنس ي وفقا

ا ملصالح أليانز السعودي الفرنس ي ومجموعة أليانز؛   التقارير املالية وانخفاض قيمة األصول وفقا

 . م السابق والحالي وإيرادات االستثمارمراجعة أداء العا .د

ا  .6  مواصفات املعامالت التي تتطلب تفويضا

ا ملعايير املجموعة  . تحدد لجنة االستثمار جميع تفويضات املعامالت، والتي تقدم لجنة املالية اقتراحاتها بشأنها وفقا

ا  الئحة لجنة االحتياطيات  :سادسا

 دي الفرنس ي وأهدافها طبيعة لجنة االحتياطات في أليانز السعو  .1

 . لجنة االحتياطي في أليانز السعودي الفرنس ي هي لجنة وظيفية أنشئت بقرار من مجلس إدارة أليانز السعودي الفرنس ي

 :تهدف لجنة االحتياطات إلى تحقيق األهداف التالية

ا للمعايير التن (1 ظيمية واملعايير الدولية إلعداد اإلشراف على أرصدة احتياطيات أليانز السعودي الفرنس ي ومراقبتها وفقا

 .التقارير املالية

 .تحليل ومراجعة االحتياطيات واتخاذ التدابير الالزمة (2

 . مراقبة تطورات وتحركات واستحقاقات االحتياطيات ومناقشة التعديالت املحتملة على االحتياطيات (3

 

 النطاق  .2

حتياطي بما يتماش ى مع املتطلبات التنظيمية واملعايير الدولية إلعداد التقارير مع جميع املسائل املتعلقة بأرصدة اال لجنة االحتياطات تتعامل 

وتشمل أرصدة االحتياطيات احتياطات خسائر التأمين على غير الحياة واحتياطات نفقات الخسائر على أساس املعايير . املالية واألحكام الفنية

نية مخصصات املطالبات ومخصصات األقساط، وذلك البنود ذات الصلة مثل تسوية وتشمل املخصصات الف. الدولية إلعداد التقارير املالية

 .التخلف عن السداد من جانب الطرف املقابل، والتدفقات النقدية املتوقعة، والخصومات، وهامش املخاطر

 التشكيل  .3

 : يكون أعضاء لجنة االحتياطات أفراد يمثلون الوظائف التالية .1

 .الرئيس التنفيذي (أ

 .ملالياملدير ا (ب

 .رئيس الخبرة اإلكتوارية (ج

 .مدير إدارة املالية (د

  .املدير اإلكتواري املساعد (ه

 .( من دليل حوكمة الشركات لالطالع على النطاق الكامل للخدماتامللحق ك انظر )الخبير اإلكتواري املعين  (و
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 : الضيوف الدائمون هم .2

 .أو رئيس االكتتاب/رئيس العمليات و (أ

في حالة غياب رئيس )ات، ومركز أعمال الطبي ومنافع املوظفين، ومركز أعمال األفراد مديرو مركز أعمال الشرك  (ب

 .(رئيس االكتتاب /العمليات 

 .دير املطالباتم (ج

 .مدير املخاطر (د

 .ممثل إكتواري مجموعة أليانز (ه

 .  يجوز للرئيس دعوة ضيوف إضافيين ملناقشة موضوعات محددة .3

 

 النصاب القانوني، والتصويت، والتصعيد  .4

يبلغ النصاب القانوني للجنة االحتياطات في حالة دعوة جميع األعضاء ومشاركة ثالثة منهم على األقل في  .1

ويجوز لألعضاء الغائبين التصويت كتابة، أو عن طريق الهاتف، . االجتماع، بمن فيهم الرئيس أو عضو يسميه الرئيس

ا بالقرارات املتخذةويبلغ األعضاء الغ. أو الفاكس، أو عبر الوسائل اإللكترونية  . ائبون فورا

ا أثناء االجتماعات، وتتخذ باألغلبية البسيطة لألصوات املدلى بها .2 في حالة تساوي . وتتخذ القرارات عموما

ح ِ
 .  األصوات، يكون للرئيس الصوت املرج 

تياطات مشاركة وفي العموم، تتطلب قرارات لجنة االح. وال تتخذ القرارات خارج نطاق االجتماعات إال باإلجماع .3

 . املدير املالي بناءا على توصية من الرئيس

ا للوائح  .4  عن تحديد األحكام الفنية للشركة والتوصية بها، وفقا
ا

ومع ذلك، يكون الخبير اإلكتواري املعين مسؤوال

ا لت. العمل اإلكتوارية الصادرة عن الجهة التنظيمية  . وجيهاتهوبالتالي، يجب حساب جميع االحتياطيات وحجزها وفقا

ا  .5 ا خاصًّ على سبيل املثال، إذا لم تتمكن لجنة االحتياطات من االجتماع قبل )إذا كانت املسألة ملحة إلحاحا

، فيجوز أن يتخذ هذا القرار ثالثة أعضاء فقط، بمن في ذلك (إغالق األرصدة االحتياطية ألليانز السعودي الفرنس ي

ا بهذا القرار العاجل، بصرف النظر عما إذا كان قد تمت ويبلغ جميع األ . الرئيس أو عضو يحدده الرئيس عضاء فورا

 . املوافقة عليه أو رفضه

الضيوف )"ال يتمتع الضيوف الدائمون والضيوف املدعوون ملناقشة بنود جدول األعمال الخاصة  .6

 . بحق التصويت، ويمكن استبعادهم في أي وقت من اجتماعات لجنة االحتياطات"( املخصصون 

 

 م التنظي .5

 .  يكون رئيس اللجنة هو مسؤول الخبرة اإلكتوارية .1

ا عقد . وعلى وجه العموم، تعتمد لجنة االحتياطات القرارات خالل االجتماعات التي يعقدها الرئيس .2 ويجوز أيضا

ا اعتماد . االجتماعات، عند الضرورة وعندما يحدد الرئيس ذلك، عن طريق الهاتف أو تقنيات الفيديو ويجوز أيضا

 . رات خارج الجلسات عن طريق التصويت كتابة، أو عن طريق الفاكس، أو عن طريق الوسائل اإللكترونيةالقرا

وفي حالة عدم . وفي حالة غيابه، يرأس اللجنة عضو يعينه الرئيس. يرأس اجتماعات لجنة االحتياطات رئيسها .3

 . وجود مثل هذا التعيين، يرأس االجتماع املدير املالي

وتعقد االجتماعات العادية للجنة االحتياطات كل . ل األعمال والجداول الزمنية لالجتماعاتيحدد الرئيس جدو  .4

ويجوز للرئيس أن يدعو إلى عقد اجتماعات . ثالثة أشهر، بعد نهاية كل ربع سنة قبل االنتهاء من حجز األرصدة االحتياطية

ا أن يطلب عقد اجتماع، وعليه بذلك. استثنائية  . أن يخطر باملوضوع املراد مداولته مع هذا الطلب ويجوز لكل عضو أيضا
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وتتم الدعوة إلى عقد االجتماع بفترة إشعار مدتها عشرة أيام عمل، أو، إذا كانت املسألة ذات أهمية ملحة  .5

 وتوزع الوثائق الالزمة التخاذ القرارات في االجتماع. ويوزع جدول أعمال االجتماع مع الدعوة. خاصة، بفترة إشعار أقصر

مع الدعوة أو بعد تعميم الدعوة دون تأخير ال مبرر له، على أال يتجاوز موعد التوزيع خمسة أيام ( أدناه 6-5انظر البند )

 . عمل قبل االجتماع

تتعين كتابة محضر كل اجتماع للجنة، بحيث يحتوي املحضر على األقل على مكان وتاريخ االجتماع، وأسماء  .6

أو أي عضو )ويوقع على املحضر الرئيس . ، ونصوص القرارات، واآلراء املعارضة املحتملةاملشاركين فيه، وجدول األعمال

ويوزع في غضون عشرة أيام عمل على جميع أعضاء اللجنة وعلى األشخاص اآلخرين الذين يراهم ( آخر ترأس االجتماع

ا ما لم يختلف. الرئيس مناسبين للحصول على محضر االجتماع مع نصه عضو ما في االجتماع  ويعتبر املحضر معتمدا

 .التالي بعد استالمه للمحضر

ا بشأن القرارات التي تتخذ خارج نطاق الجلسات ويوقعه الرئيس ا أيضا  . ويكتب محضرا

 عن إدارة العملية اإلدارية وحفظ جميع وثائق لجنة االحتياطات
ا

وتغطي الوثائق، على وجه الخصوص، . يكون الرئيس مسؤوال

 .  ارية ذات الصلة، بما في ذلك التقييمات الفنية واملبررات املنطقية التي تثبت التقييمات النهائية لالحتياطياتالتقارير اإلكتو 

 مسؤوليات لجنة االحتياطات  .6

 . تحديد الرصيد االحتياطي لشركة أليانز السعودي الفرنس ي

 . العمومية ذي الصلةتحديد األرصدة االحتياطية، بما في ذلك التقارير املالية لبند امليزانية  .1

يجب على املدير املالي أو رئيس مجلس اإلدارة تقديم . صياغة تقرير احتياطات شركة أليانز السعودي الفرنس ي .2

 .  هذا التقرير إلى مجلس إدارة أليانز السعودي الفرنس ي مرتين في السنة على األقل

 

 مسؤوليات الشركة واللجان الفرعية  .7

دعم الكامل للجنة االحتياطات بأي شكل من األشكال ألداء وظائفها وهي ملزمة بااللتزام بتوجيهات يتعين على الشركة تقديم ال

ا لألنظمة واللوائح املحلية  . وقرارات لجنة االحتياطات، وفقا

 . وال يسمح للجنة االحتياطات بتشكيل أية لجان فرعية

 

افقة على أصول اإلجراءات وتحديثها  .8  املو

ي لشركة أليانز السعودي الفرنس ي على أصول إجراءات لجنة االحتياطات بتاريخ وافق الرئيس التنفيذ .1

20/12/2017 . 

وحتى تصبح التعديالت على هذه األصول صالحة وسارية، ينبغي الحصول على موافقة رئيس مجلس إدارة  .2

 . شركة أليانز السعودي الفرنس ي عليها

تراحها على هذه األصول، حيث ستتم مراجعة األصول الرئيس هو املسؤول عن املحافظة على التحديثات واق .3

ا وفي حالة وجود تحديثات ضرورية لتلك األصول، سيتولى املدير . حسب طلب املدير اإلكتواري، على األقل سنويًّ

 . اإلكتواري مسؤولية التنسيق مع الوحدات ذات الصلة داخل أليانز السعودي الفرنس ي
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ا  تجات الئحة لجنة اعتماد املن :سابعا

 طبيعة لجنة اعتماد املنتجات وأهدافها  (11)

 . لجنة اعتماد املنتجات في أليانز السعودي الفرنس ي هي لجنة وظيفية أنشئت بقرار من مجلس إدارة أليانز السعودي الفرنس ي

 : تهدف لجنة اعتماد املنتجات إلى تحقيق األهداف التالية

 دي الفرنس ي اإلشراف والرقابة على تطوير منتجات أليانز السعو  .1

 التأكد من أن جميع الوظائف ذات الصلة تشارك في دورة التطوير  .2

 ضمان مواءمة املنتجات الجديدة مع املتطلبات املحلية ومتطلبات مجموعة أليانز   .3

 اإلبالغ املبكر في حالة وجود التدخالت التنظيمية وتلك الخاصة بمتطلبات املوافقة على منتجات املجموعة  .4

 املنتجات الحالية  مراقبة ربحية .5

ضمان االنتهاء الشامل من تقرير املوافقة على املنتجات، بما يتماش ى مع الجهة التنظيمية، وإطار عمل منتجات  .6

 مجموعة أليانز، وتقرير املوافقة على منتجات مجموعة أليانز 

 التوقيع على خطة عمل تطوير املنتجات  .7

 .سجل املشروع .8

 

 النطاق  (12)

  ي نطاق عمل اللجنةاملسؤوليات التي تقع ف .1

 التوصيات ذات األولوية املعنية بتطوير مفاهيم املنتجات املعتمدة    (أ

 التواصل مع األعضاء بشأن الوصول إلى القرار النهائي بشأن حالة عمل املنتج التفصيلية  (ب

 تنسيق استكمال تطوير املنتج من مرحلة طلب املنتج إلى اعتماده وإطالقه  (ج

 فيذي بشأن تحديد تاريخ إطالق املنتجات التواصل مع الرئيس التن (د

 املسؤوليات التي تقع خارج نطاق عمل اللجنة  .2

 أنشطة اإلطالق  (أ

 تسويق املنتج  (ب

 

 التشكيل  (13)

 : يكون أعضاء لجنة اعتماد املنتجات أفراد يمثلون الوظائف التالية .1

 الرئيس التنفيذي  (أ

 مدير تطوير املنتجات (ب

 مدير املخاطر  (ج

 ( رئيس املبيعات)رئيس الخبرة اإلكتوارية  (د

 مدير االمتثال  (ه

 املدير املالي  (و

 مدير املبيعات (ز

 الرئيس اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  (ح
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 : الضيوف الدائمون هم .2

 أو رئيس االكتتاب /رئيس العمليات و (أ

 ( وع املنتجحساب ن)مديرو مركز أعمال الشركات، ومركز أعمال الطبي ومنافع املوظفين، ومركز أعمال األفراد  (ب

 مدير التسويق  (ج

 مدير الشؤون القانونية (د

 مدير إعادة التأمين (ه

 مدير املطالبات (و

 

 : مالحظات مهمة

  أيام عمل من تاريخ تشكيلها أو في حال حدوث أي تغييرات( 5)يتم إخطار البنك املركزي السعودي بأسماء رئيس وأعضاء اللجنة خالل. 

 

 .  موضوعات محددة يجوز للرئيس دعوة ضيوف إضافيين ملناقشة .3

 

 النصاب القانوني، والتصويت، والتصعيد  (14)

يبلغ النصاب القانوني للجنة اعتماد املنتجات في حالة دعوة جميع األعضاء ومشاركة ثالثة منهم على األقل في  .1

اتف، أو ويجوز لألعضاء الغائبين التصويت كتابة، أو عن طريق اله. االجتماع، بمن فيهم الرئيس أو عضو يسميه الرئيس

ا بالقرارات املتخذة. الفاكس، أو عبر الوسائل اإللكترونية  . ويبلغ األعضاء الغائبون فورا

ا أثناء االجتماعات وتتخذ باألغلبية البسيطة لألصوات املدلى بها .2 في حالة تساوي . وتتخذ القرارات عموما

 .  ت، الصوت املرجحاألصوات، يكون للرئيس اإلقليمي، بصفته أحد أعضاء لجنة اعتماد املنتجا

وفي العموم، تتطلب قرارات لجنة اعتماد املنتجات . وال تتخذ القرارات خارج نطاق االجتماعات إال باإلجماع .3

 . مشاركة الرئيس اإلقليمي بناءا على توصية من الرئيس

الضيوف )"ال يتمتع الضيوف الدائمون والضيوف املدعوون ملناقشة بنود جدول األعمال الخاصة  .4

 . بحق التصويت، ويمكن استبعادهم في أي وقت من اجتماعات لجنة اعتماد املنتجات"( خصصون امل

 

 التنظيم  (15)

 .  يجب أن يكون رئيس لجنة اعتماد املنتجات هو مسؤول الخبرة اإلكتوارية .1

ا ويجوز أ. وعلى وجه العموم، تعتمد لجنة اعتماد املنتجات القرارات خالل االجتماعات التي يعقدها الرئيس .2 يضا

ا اعتماد . عقد االجتماعات، عند الضرورة وعندما يحدد الرئيس ذلك، عن طريق الهاتف أو تقنيات الفيديو ويجوز أيضا

 . القرارات خارج الجلسات عن طريق التصويت كتابة، أو عن طريق الفاكس، أو عن طريق الوسائل اإللكترونية

وفي حالة . لة غيابه، يرأس اللجنة عضو يعينه الرئيسوفي حا. يرأس اجتماعات لجنة اعتماد املنتجات رئيسها .3

 . عدم وجود مثل هذا التعيين، يرأس االجتماع مدير املنتج

تعقد اجتماعات منتظمة للجنة اعتماد املنتجات . يحدد الرئيس جدول األعمال والجداول الزمنية لالجتماعات .4

ويجوز . ي كمراقبة مستمرة ألداء املنتجات الحاليةمرتين في الشهر في حالة تطوير منتج جديد وعلى أساس ربع سنو 
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ا أن يطلب عقد اجتماع، وعليه بذلك أن يخطر . للرئيس أن يدعو إلى عقد اجتماعات استثنائية ويجوز لكل عضو أيضا

 . باملوضوع املراد مداولته مع هذا الطلب

ا كانت املسألة ذات أهمية ملحة وتتم الدعوة إلى عقد االجتماع بفترة إشعار مدتها خمسة أيام عمل، أو، إذ .5

وتوزع الوثائق الالزمة التخاذ القرارات في االجتماع . ويوزع جدول أعمال االجتماع مع الدعوة. خاصة، بفترة إشعار أقصر

مع الدعوة أو بعد تعميم الدعوة دون تأخير ال مبرر له، على أال يتجاوز موعد التوزيع يومي عمل ( أدناه 6-5انظر البند )

 . االجتماع قبل

يتعين كتابة محضر كل اجتماع للجنة، بحيث يحتوي املحضر على األقل على مكان وتاريخ االجتماع، وأسماء  .6

أو أي عضو )ويوقع على املحضر الرئيس . املشاركين فيه، وجدول األعمال، ونصوص القرارات، واآلراء املعارضة املحتملة

ام عمل على جميع أعضاء اللجنة وعلى األشخاص اآلخرين الذين يراهم ويوزع في غضون ثالثة أي( آخر ترأس االجتماع

ا ما لم يختلف مع نصه عضو ما في االجتماع . الرئيس مناسبين للحصول على محضر االجتماع ويعتبر املحضر معتمدا

ا بشأن القرارات التي تتخذ خارج نطاق الجلسات ويوقع. التالي بعد استالمه للمحضر ا أيضا  . ه الرئيسويكتب محضرا

 عن إدارة العملية اإلدارية والحفاظ على جميع وثائق لجنة اعتماد املنتجات
ا

 .  يكون مدير تطوير املنتجات مسؤوال

 

 مسؤوليات لجنة اعتماد املنتجات  (16)

. الجديدةتتمثل الوظيفة األساسية للجنة اعتماد املنتجات في تحمل املسؤولية عن الجدوى وحالة العمل وتحقيق نتائج املنتجات 

 . تراقب لجنة اعتماد املنتجات وتراجع حالة املنتج وتوفر اإلشراف على طرح املنتج القابل للطرح

باإلضافة إلى ذلك، وبناءا على تعليمات البنك املركزي السعودي الخاصة بقواعد اعتماد منتجات التأمين، يجب أن تكون اللجنة  

 :مسؤولة عن

افقة البنك املركز  ي السعودي للحصول على مو

 على املنتجات

 أنشطة جارية

قبل تقديمه إلى البنك املركزي مراجعة الطلب . أ

 السعودي للتأكد من استيفائه لجميع األنظمة 

 التسعير

 الحسابات اإلكتوارية السليمة  •

 أسعار عادلة  •

ا مع التعليمات ذات الصلة الصادرة عن  • تماشيا

 البنك املركزي السعودي

 التغطيات

االلتزام باألحكام والحد كة التأمين يجب على شر 

املنصوص عليها في وثائق  األدنى من التغطيات

التأمين القياسية أو املوحدة الصادرة عن البنك 

 .املركزي السعودي

ا، تقييم  •  أداء املنتج سنويًّ

 .الحاليبيع وتسويق املنتج التأميني جدوى  •

  

البيع أو السحب أو إما بمواصلة : توصياتهاتقديم  •

 التعديل

ة أنظمة وضوابط داخليأو بالتأكد من أن لدينا  •

 .املرتبطة باملنتج التأمينيإلدارة املخاطر 

ملساعدة لجنة إدارة املخاطر إلى تقاريرها أو برفع  •

اقبة مخاطر شركة التأمين في  منتجها التأميني مر

 .بشكل فعال
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 مسؤوليات الشركة واللجان الفرعية  (17)

يتعين على الشركة تقديم الدعم الكامل للجنة اعتماد املنتجات بأي شكل من األشكال ألداء وظائفها وهي ملزمة بااللتزام بتوجيهات 

ا لألنظمة واللوائح املحلية  . وقرارات لجنة اعتماد املنتجات، وفقا

 . يسمح للجنة اعتماد املنتجات بتشكيل أية لجان فرعيةوال 

افقة على أصول اإلجراءات وتحديثها  (18)  املو

وافق الرئيس التنفيذي لشركة أليانز السعودي الفرنس ي على أصول إجراءات لجنة االحتياطات بتاريخ  .1

20/12/2017 . 

ى موافقة رئيس مجلس إدارة وحتى تصبح التعديالت على هذه األصول صالحة وسارية، ينبغي الحصول عل .2

 . شركة أليانز السعودي الفرنس ي عليها

الرئيس هو املسؤول عن املحافظة على التحديثات واقتراحها على هذه األصول، حيث ستتم مراجعة األصول  .3

ا يتولى وفي حالة وجود تحديثات ضرورية لتلك األصول، س. حسب طلب املدير اإلقليمي ومدير املنتجات، على األقل سنويًّ

 . املدير اإلقليمي ومدير املنتجات مسؤولية التنسيق مع الوحدات ذات الصلة داخل أليانز السعودي الفرنس ي

 

ا:
ا
 لجنة مكافحة االحتيال  ثامن

 مقدمة .1

لجنة مكافحة االحتيال في تأمين ( مجلس اإلدارة)أنشأ مجلس إدارة أليانز السعودي الفرنس ي للتأمين التعاوني  (أ

 (.اللجنة)صابات املمتلكات واإل 

يتمثل الغرض من اللجنة في مساعدة مجلس إدارة مجلس إدارة أليانز السعودي الفرنس ي في مسؤولياته عن  (ب

 /الوسطاء  /مكافحة االحتيال في مطالبات املمتلكات واإلصابات والتخفيف من مخاطر املخالفات التي يرتكبها العمالء 

 .من األنشطة غير املقبولة من أجل حماية أليانز السعودي الفرنس ي وعمالئهاالشركاء في وساطاتهم التأمينية أو غيرها 

 : متطلبات حماية املستهلك

يجب على شركة التأمين التأكد من تزويد املنتج 

باملستوى املطلوب من املعاملة العادلة التأميني 

ن وا ا ملبادئ حماية املؤمَّ لنزاهة والشمول املالي، ووفقا

 .لهم واملستفيدين من التغطية التأمينية

 

 وثائق االعتماد. ب

من قواعد البنك املركزي ( أ)إصدار امللحق رقم  •

 السعودي

هو مطلوب في  الذي تم إنشاؤه للوفاء بما( ب)امللحق  •

 . 3-7البند 
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 :على ما يلي( على سبيل املثال ال الحصر)تركز املهام الرئيسية للجنة  (ج

الشركاء واملخالفات املحتملة التي يرتكبها الوسطاء  /الوسطاء  /تحليل أي اشتباه في احتيال من جانب العمالء  (1)

 ليانز السعودي الفرنس ي؛الذين يعملون مع أ

طلب استفسارات لفريق مطالبات املمتلكات واإلصابات الخاصة لتوضيح الحقائق واألرقام املتعلقة بحالة  (2)

 مشبوهة من أجل إثبات االحتيال والقدرة على اتخاذ إجراء ما؛

الشريك، /  سيطالو  /زيارة العميل )اتخاذ أي قرار أو إجراء أو عقوبة للتخفيف من عواقب حالة االحتيال  (3)

 (.البنك املركزي السعودي /وإرسال خطاب تحذير، وإلغاء عقود الوسيط، وتقديم دعوى إلى النيابة 

 اعتماد أي قرار لحماية سمعة أليانز السعودي الفرنس ي وكذلك أصولها املالية ومصالحها التجارية؛ (4)

 .ضمان متابعة القرار املتخذ (5)

 

 لتزاماال .2

 .نة بهذا النظام الداخلي ومبادئه األساسية ويمتثل لهايلتزم كل عضو من أعضاء اللج (1)

تمارس اللجنة مهامها بعناية وخبرة وشمولية، مع مراعاة األنظمة واللوائح املعمول بها وأنظمة ولوائح البنك املركزي  (2)

 ( .على سبيل املثال ال الحصر)السعودي 

(3)  

 عضوية اللجنة .3

 :تتألف اللجنة من .أ

 .نائب الرئيس التنفيذي .1

 .(رئيس اللجنة)مدير مركز أعمال املطالبات  .2

 .مدير مركز أعمال الشركات .3

 .مدير الشؤون القانونية .4

 .مدير االمتثال .5

 .مدير إعادة التأمين .6

 .مدير إدارة املخاطر .7

 .(الرئيس املشارك)مدير مطالبات غير السيارات  .8

 

 التعيين واملدة .4

، بحيث يمكن الجمع بين معارف وخبرات أعضائها اللجنة من أداء يتعين أن يكون تشكيل اللجنة متنوعا  .1
ا

ا ومتكامال

كما ينبغي . مسؤولياتها وواجباتها املتنوعة على أفضل وجه، مع مراعاة طبيعة وحجم الحاالت واملخاطر املعرضة للخطر

 .ألعضاء اللجنة أن يكونوا قادرين على التصرف بشكل نقدي وجماعي ومستقل عن بعضهم البعض

 .على النحو املذكور أعاله( الوظائف)أو الوظيفة ( األلقاب)تنتهي عضوية اللجنة عندما يتوقف العضو عن حمل اللقب  .2

 

 مدير مركز أعمال املطالبات .5

مدير مركز أعمال املطالبات هو الشخص املسؤول الرئيس ي عن االتصال، بحيث يقوم بتنسيق توفير املعلومات وعملية  .1

 .من مدير مطالبات غير السيارات اتخاذ القرار، بدعم

 .كما يضمن مدير مركز أعمال املطالبات وجود وقت كافٍّ للتشاور والنظر واتخاذ القرارات .2
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 مدير مطالبات غير السيارات .6

 :سيقوم مدير مطالبات غير السيارات بما يلي

 .حضور جميع اجتماعات اللجنة .1

إعداد جدول أعمال أو إخطار بالغرض من االجتماع، لتعميمه في القيام، باالشتراك مع مدير مركز أعمال املطالبات، ب .2

الوقت املناسب وبشكل كافٍّ عن طريق البريد اإللكتروني ومع املعلومات الداعمة لكل عضو من أعضاء اللجنة قبل كل 

 .اجتماع من اجتماعات اللجنة

وعند املوافقة . ي واملوافقة عليها خاللهإعداد محضر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة، لتعميمه قبل االجتماع التال .3

 .عليه وإثبات صحته، إرسال نسخة منه إلى أعضاء اللجنة

 

 االجتماعات .7

 . تجتمع اللجنة لالضطالع بدورها بفاعلية كلما دعت الضرورة إلى ذلك .1

 .د أدنى لفترة اإلشعارينبغي توجيه إشعار إلى كل عضو من أعضاء اللجنة في كل اجتماع من اجتماعاتها، إال أنه ال يوجد ح .2

ا قبل عقد االجتماع بصورة صحيحة .3  .ال يلزم اإلقرار باستالم جميع األعضاء إشعارا

 .٪ من األعضاء50النصاب القانوني الالزم الجتماع اللجنة  .4

ا في غرفة اجتماعات أليانز السعودي الفرنس ي، في الطابق الثالث .5  .تعقد اجتماعات اللجنة عموما

بين األعضاء عن طريق املؤتمرات الهاتفية أو مرافق االتصال السمعي البصري، أينما كانوا في العالم، يعد الربط املعاصر  .6

ا للجنة طوال مدة االتصال، ما لم يعترض أحد األعضاء على ذلك  .اجتماعا

ة من مدير أو أو االستشاريين الخارجيين اآلخرين حضور اجتماعات اللجنة، بناءا على دعو  /يجوز للمديرين واملوظفين و  .7

ا على نوع االحتيال أو الحالة املذكورة في جدول األعمال  .مدير مطالبات غير السيارات، كضيوف اعتمادا

 القرارات  .8

 .تصدر قرارات اللجنة بمبدأ توافق اآلراء .1

 .لكل عضو من أعضاء اللجنة أن يصوت بصوت واحد .2

ا آخر في اللجنة بتمثيله و  .3 التصويت نيابة عنه حتى إن كان يتعين على كل عضو، يجوز لكل عضو أن يفوض صراحة عضوا

ا  .كقاعدة عامة، أن يكون حاضرا

 من أن تصدر في اجتماع، كتابة، بحيث تتضمن رسالة إلكترونية ورسالة مرسلة بأية  .4
ا

يجوز أن تصدر قرارات اللجنة، بدال

تفق على عضاء على دراية بالقرار املوسيلة اتصال مقبولة ومستلمة أو قابلة لإلنتاج كتابة، شريطة أن يكون جميع األ 

 .تمريره وال يعترض أي منهم على هذه الطريقة في صنع القرار

 

 املعلومات والتوضيح .9

 .تقع على عاتق اللجنة وأعضائها مسؤولية الحصول على جميع املعلومات الالزمة ألداء واجباتها على النحو الواجب .1

 .للجنة الحق في طلب تفسيرات ومعلومات إضافية .2

 

 الشفافية .10

   .يتم إرسال محاضر اجتماع اللجنة التي تم التحقق من صحتها إلى جميع األعضاء
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 النظام الواجب التطبيق .11

ا لقواعد ولوائح البنك املركزي السعودي  .يخضع هذا النظام الداخلي ويفسر وفقا

 مراجعة النظام الداخلي .12

ا هذا النظام الداخلي لتحديد مدى كف ا لعمل اللجنة أو تكوينهاتراجع اللجنة دوريًّ  .اءته، وتقترح تغييرات إذا رأت ذلك ضروريًّ

ا:  لجنة مطالبات الخسائر واملنازعات الكبيرة تاسعا

 مقدمة .1

مليون ريال سعودي ومساعدة  1يتمثل الغرض من هذه اللجنة في رصد مطالبات الخسائر واملنازعات الكبيرة التي تتجاوز  .أ

املشورة الفنية والقانونية املطلوبة للتأكد من وجود آلية تحقيق ودفاع مضمونة لتقديم  مركز أعمال املطالبات في تقديم

 .خدمات إدارة مطالبات عالية الجودة بطريقة احترافية

 :على ما يلي( على سبيل املثال ال الحصر)وتركز املهام الرئيسية للجنة  .ب

 .تقديم خدمات عالية الجودة إلدارة املطالبات بطريقة احترافية .1

 .الحفاظ على احتياطيات كافية وواقعية من للمطالبات والنفقات .2

 .توفير معالجة عادلة لتسوية املنازعات املتعلقة باملطالبات .3

 .التحقيق الفوري والدفاع والتسوية املناسبة للمطالبات .4

 .االمتثال ملمارسات املطالبات العادلة واللوائح املعمول بها .5

 .يانز السعودي الفرنس ي وكذلك أصولها املالية ومصالحها التجاريةاعتماد أي قرار لحماية سمعة أل .6

 .ضمان متابعة القرار املتخذ .7

 

 لتزاماال .2

 .مويمتثل له األساسية ومبادئها يلتزم كل عضو من أعضاء اللجنة بهذا النظام الداخلي .1

ا وأنظمة ولوائح البنك املركزي تمارس اللجنة مهامها بعناية وخبرة وشمولية، مع مراعاة األنظمة واللوائح املعمول به .2

 ( .على سبيل املثال ال الحصر)السعودي 

 

 أعضاء اللجنة .3

 :تتألف اللجنة من .أ

 .املدير املالي .1

 .رئيس العمليات .2

 .مدير املخاطر .3

 .مدير إعادة التأمين .4

 .(رئيس اللجنة)مدير مركز أعمال املطالبات  .5

 .مدير مركز أعمال الشركات .6

 .مةمدير الشؤون القانونية والحوك .7

 .(نائب رئيس اللجنة)مدير مطالبات غير السيارات  .8
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 :الدائمون  الضيوف

 .ومكافحة غسل األموال لتزاممدير اال .1

 .الداخلي املراجعةمدير  .2

 

 التعيين واملدة .4

، بحيث يمكن الجمع بين معارف وخبرات أعضائها اللجنة من أداء مسؤولياتها  .1
ا

ا ومتكامال يتعين أن يكون تشكيل اللجنة متنوعا

 .واجباتها املتنوعة على أفضل وجه، مع مراعاة طبيعة وحجم الحاالت واملخاطر املعرضة للخطرو 

 .كما ينبغي ألعضاء اللجنة أن يكونوا قادرين على التصرف بشكل نقدي وجماعي ومستقل عن بعضهم البعض

 .على النحو املذكور أعاله( الوظائف)أو الوظيفة ( األلقاب)تنتهي عضوية اللجنة عندما يتوقف العضو عن حمل اللقب  .2

 

 مدير مركز أعمال املطالبات .5

مدير مركز أعمال املطالبات هو الشخص املسؤول الرئيس ي عن االتصال، بحيث يقوم بتنسيق توفير املعلومات وعملية اتخاذ  .1

 .القرار، بدعم من مدير مطالبات غير السيارات

 .لتشاور والنظر واتخاذ القراراتكما يضمن مدير مركز أعمال املطالبات وجود وقت كافٍّ ل .2

 

 مدير مطالبات غير السيارات .6

 :يقوم مدير مطالبات غير السيارات بما يلي

 .حضور جميع اجتماعات اللجنة .1

إعداد قائمة بمطالبات الخسائر واملنازعات الكبير، باالشتراك مع مدير مركز أعمال املطالبات، لتعميمها في الوقت املناسب وبشكل  .2

 .ق البريد اإللكتروني على كل عضو من أعضاء اللجنة قبل كل اجتماع من اجتماعاتهاكافٍّ عن طري

 .إعداد محضر كل اجتماع للجنة وتعميمه على أعضاء اللجنة فور انتهاء االجتماع .3

 

 االجتماعات .7

 .تجتمع اللجنة في أول يوم اثنين من كل شهر .1

 .د على األقل من انعقاد االجتماعيجب توجيه إشعار إلى كل عضو من أعضاء اللجنة قبل يوم واح .2

ا قبل عقد االجتماع بصورة صحيحة .3  .يلزم اإلقرار باستالم جميع األعضاء إشعارا

 .٪ من األعضاء، بمن في ذلك رئيس اللجنة50النصاب القانوني الالزم الجتماع اللجنة  .4

ا في غرفة اجتماعات أليانز السعودي الفرنس ي، في ال .5  .طابق الثالثتعقد اجتماعات اللجنة عموما

ا  .6 يعتبر الربط املعاصر بين األعضاء عن طريق املؤتمرات الهاتفية أو مرافق االتصال السمعي البصري، أينما كانوا في العالم، اجتماعا

 .للجنة طوال مدة االتصال، ما لم يعترض أحد األعضاء على ذلك

ور اجتماعات اللجنة، بناءا على دعوة من مدير أو مدير أو االستشاريين الخارجيين اآلخرين حض /يجوز للمديرين واملوظفين و  .7

ا على نوع حالة الخسارة أو املنازعة الكبيرة املذكورة في جدول األعمال  .مطالبات غير السيارات، كضيوف اعتمادا

 

 القرارات .8

 .تصدر قرارات اللجنة بمبدأ توافق اآلراء .1

 .لكل عضو من أعضاء اللجنة أن يصوت بصوت واحد .2

ا آخر في إدارته أن يمثله في االجتماعيجوز لكل  .3  .عضو أن يفوض صراحة عضوا

 من أن تصدر في اجتماع، كتابة، بحيث تتضمن رسالة إلكترونية ورسالة مرسلة بأية وسيلة  .4
ا

يجوز أن تصدر قرارات اللجنة، بدال

بالقرار املزمع تمريره وال يعترض أي منهم اتصال مقبولة ومستلمة أو قابلة لإلنتاج كتابة، شريطة أن يكون جميع األعضاء على دراية 

 .على هذه الطريقة في صنع القرار
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 املعلومات والتوضيح .9

 .تقع على عاتق اللجنة وأعضائها مسؤولية الحصول على جميع املعلومات الالزمة ألداء واجباتها على النحو الواجب .1

 .للجنة الحق في طلب تفسيرات ومعلومات إضافية .2

 

 الشفافية .10

 .ل محاضر اجتماع اللجنة التي تم التحقق من صحتها إلى جميع األعضاءيتم إرسا

 

 النظام الواجب التطبيق .11

ا لقواعد ولوائح البنك املركزي السعودي  .يخضع هذا النظام الداخلي ويفسر وفقا

 

 مراجعة النظام الداخلي .12

ا هذا النظام الداخلي لتحديد مدى كفاءته وتقترح تغييرات  ا لعمل اللجنة أو تكوينهاتراجع اللجنة دوريًّ  .إذا رأت ذلك ضروريًّ

 

ا:   لجنة النزاهة عاشرا

 رسالة لجنة النزاهة  .أ

وتهدف اللجنة إلى تنسيق األنشطة املتعلقة . تجمع لجنة النزاهة بين رسالة وأهداف لجنة اإلبالغ عن املخالفات ومكافحة االحتيال السابقة

 . ل رئيس على منع وكشف الفساد واالحتيال ومعالجة قضايا اإلبالغ عن املخالفاتباملوضوعات الخاصة بالنزاهة مع التركيز بشك

 

 أهداف لجنة النزاهة  .ب

 : تتمثل أهداف لجنة النزاهة فيما يلي

 . بالنزاهةالشركات واملعايير املتعلقة  التزامالحفاظ على فهم األنظمة واللوائح الحالية املتعلقة ببرنامج : الحس املؤسس ي بشأن معايير النزاهة

ومراقبة األنشطة املشتركة ( واملخاطر والخدمات القانونية واالتصاالت واملوارد البشرية املراجعة)االتصال بالوظائف الشقيقة : وظيفة التنسيق

 . في مجال الفساد واالحتيال واإلبالغ عن املخالفات

ودعم  -القانوني وغير األخالقي لدى أليانز السعودي الفرنس ي  الحفاظ على فهم مخاطر السلوك غير: الحس املؤسس ي بشأن مخاطر النزاهة

 (. مثل الفساد واالحتيال)تقييمات مخاطر االمتثال والتحقق من صحتها 

تقوم اإلدارات األعضاء بإبالغ لجنة النزاهة بالحاالت ووضعها والنهج املتبع : مستوى العنصر املؤسس ي/ضمان الشفافية على املستوى اإلقليمي

 . لتعامل معهافي ا

بما في ذلك اإلبالغ عن حاالت اإلبالغ عن املخالفات -مراجعة االتصاالت والتأكد من بدء اإلجراءات املناسبة : تنسيق حاالت اإلبالغ عن املخالفات

 .. إلى الشؤون القانونية واالمتثال على املستوى اإلقليمي أو على مستوى املجموعة

التقارير حول حاالت الفساد واالحتيال واإلبالغ عن املخالفات من  /تلقي ومراجعة املعلومات (: املعالجة)ات ضمان متابعة املراجعات والتحقيق

 . أجل تحديد نقاط الضعف في العملية املتعلقة بالنزاهة وتحليل ما إذا كان نظام الرقابة الداخلية بحاجة إلى تحسين

على أساس منتظم بما في ذلك اإلبالغ  -حيثما ينطبق ذلك  -قليمي أو مستوى املجموعة االتصال والتعاون مع لجنة النزاهة على املستوى اإل

 . املخصص عن حاالت االمتثال الرئيسية، إذا لزم األمر

 . التأكد من أن االستجابات التأديبية لحاالت سوء السلوك مناسبة ومتسقة مع الحالة بشكل معقول : االستجابة الكافية للموارد البشرية

 

 لتشكيل ا .ج

 األعضاء  .1

يجوز لهؤالء األعضاء ترشيح موظفين لشغل وظائفهم في اللجنة بوصفهم أعضاء في )يتوقع من اللجنة أن تضم اإلدارات التالية، ممثلة بمديريها 

 (. األعضاء املؤهلين لالنضمام إلى اللجنة -اللجنة 
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 : تتألف اللجنة من األعضاء التالي ذكرهم

 لتزاممدير اال •

 ( عضو غير مصوت)الداخلي  راجعةاملمدير  •

  مدير الشؤون القانونية •

 مدير االتصاالت  •

 مدير املوارد البشرية  •

 مدير املخاطر •

 

  .يعين الرئيس التنفيذي رئيس اللجنة حسب كل حالة على حدة مع مراعاة نوع الحالة والتخصص

اأي عضو، يجب تحديد الشخص الذي يحل محل كل إدارة مسب حضور ي حالة عدم ف  . قا

 

 الضيوف  .2

  مثل )يمكن دعوة الضيوف إلى اجتماعات اللجنة حسب االقتضاء من أجل املساهمة في مناقشات بنود محددة من جدول األعمال

 (. تقنية املعلومات واملديرين التنفيذيين وأمن الشركة

  (غير مصوت)ضيف فقط ترشيح أي عضو من املستوى ج للحضور كعضو  للرئيس التنفيذييمكن. 

 ا  املراجعةتواجد أعضاء من ي ا غير مصوت)الداخلي بصفته مراقبا  .(عضوا

 

 االجتماعات  .د

ا  . تجتمع اللجنة مرة كل سنتين على األقل وتتمتع بصالحية عقد اجتماعات إضافية حسبما تراه اإلدارات األعضاء أو رئيسها ضروريًّ

على املستوى املحلي على أساس ( الرئيسية)الفساد وغيرها من القضايا الهامة /وستعقد اجتماعات لجنة النزاهة املتعلقة باإلبالغ عن املخالفات

 . مخصص عند الضرورة

 

ا ويعتمد في جملة أمور على حجم وحدة األعمال املعنية وطبيعة االحتيال املحتمل" األهمية"ويعد مصطلح  عند تقييم أهمية مسألة ما، . نسبيًّ

 : ليةينبغي النظر في مجموعة املعايير التا

 ما مدى تعقيد املسألة؟  -

 أو خارج العنصر املؤسس ي؟   /كم عدد األشخاص املشاركين في املخطط داخل و  -

 هل من املحتمل أن يكون هناك أكثر من كيان محلي واحد منخرط في األمر؟   -

 أم ستكون هناك حاجة إلى الكثير من القدرات بما في ذلك الدعم الخارجي؟ -
ا

   هل سيكون التحقيق سهال

 ما حجم األثر املالي الذي يمكن أن يكون في الخسارة املباشرة وكذلك التكلفة املحتملة للتحقيق؟  -

 املجموعة الفرعية؟  /هل يمكن أن يكون هناك خطر جدي على سمعة العنصر املؤسس ي  -

 هل يمكن لشخص من إدارة الكيان أن يشارك بفاعلية؟   -

 أو القوائم املالية؟ /هل يمكن أن تتأثر عملية اإلقرار املالي و -

 

 يجب على جميع أعضاء اللجنة حضور االجتماع 

  ا له التخاذ يعقد اجتماع مع الرئيس التنفيذي مباشرة بعد صدور التقرير النهائي، فإذا لم يتمكن من ذلك فعليه أن يندب نائبا

 .القرار النهائي
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 ( أو أي سوء سلوك آخراإلبالغ عن املخالفات أو الفساد أو االحتيال )واجبات اإلبالغ   .ه

 .  ئهايجب إبالغ لجنة النزاهة بجميع حاالت اإلبالغ عن املخالفات أو الفساد أو االحتيال أو غيرها من حاالت سوء السلوك املهمة من قبل أعضا

 . ويجب الوفاء بالتزامات تقديم التقارير إلى اإلدارة في إطار املسؤوليات العادية لإلدارات األعضاء

 (: عبر البريد والهاتف وما إلى ذلك)استيفاء املعايير التالية، يلزم التصعيد الفوري للقضايا إلى الشؤون القانونية واالمتثال لدى املجموعة في حالة 

 /محلية  اإلقليمي، واملدير املالي، وأي مسؤول تنفيذي آخر يقدم تقاريره مباشرة إلى مجلس اإلدارة أو وظيفة حماية /الرئيس التنفيذي املحلي 

 (.  الداخلي، القانوني، الرقابة املالية املراجعة، املخاطر، لتزامعلى سبيل املثال، اال) إقليمية أخرى 

 . اإلقليمي؛ ال يوجد حد معين/أي حالة فساد محتملة على املستوى املحلي

ا تأثير خطير على سمعة الشركة  مستوى العنصر املؤسس ي أو على مستوى  على)التمييز أو التحرش أو أي نشاط آخر قد يكون له جميعا

 (.  املجموعة

 . القضايا املتعلقة بالتهديد الجسدي أو االبتزاز أو أية قضية خطيرة أخرى مماثلة تتعلق بالسالمة الشخصية

 .  املتعمدة التي تؤدي إلى أخطاء جوهرية في القوائم املالية املحلية /األخطاء االحتيالية 

كار املزعومة مثل االتفاقات بين املنافسين بهدف تحديد األقساط أو الشروط واألحكام أو الحد من القدرات أو املنتجات انتهاكات مكافحة االحت

 . أو املبيعات أو تخصيص املناطق أو املنتجات أو العمالء؛ تزوير العطاءات وااللتزامات غير التنافسية

في معظم الحاالت باالشتراك  -شؤون القانونية واالمتثال باملجموعة الخطوات التالية بالنسبة لتلك الحاالت ذات الصلة باملجموعة، ستقرر ال

يجب إرسال أية حالة يتم تصعيدها إلى الشؤون القانونية واالمتثال في املجموعة إلى مسؤول . مع لجنة نزاهة املجموعة واملنسقين اإلقليميين

ا لضمان املشاركة  . االمتثال اإلقليمي أيضا

ا 30حاالت التي يحين فيها موعد التحقيق، يجب أال يتجاوز اإلطار الزمني من بدء التحقيق وحتى إصدار التقرير النهائي في ال•   .يوما
 

 (اإلبالغ عن املخالفات أو الفساد أو االحتيال الكبير)عدد االجتماعات والقرارات املتعلقة بالقضايا  .و

ا عقد االجتماعات عبر الهاتف . قرار خطي أو هاتفي، بأغلبية األصوات املدلى بها تصدر اللجنة قراراتها في اجتماعها، أو عن طريق كما يمكن أيضا

ويكتمل النصاب القانوني الالزم التخاذ قرار، إذا شارك في االجتماع أو القرار ثالثة أعضاء على األقل من اللجنة من . أو عبر تقنية الفيديو

 . وظيفتين مختلفتين

. ويرأس عضو االمتثال اللجنة ويعد اجتماعها وقراراتها. عات واتخاذ القرارات في أي وقت دون االلتزام بإجراءات رسميةويمكن عقد االجتما

وبصرف النظر عن االجتماعات التي تعقد . ويشمل ذلك اختيار األعضاء املؤهلين الذين يشكلون اللجنة فيما يتعلق بمعالجة بالغ معين وتقييمه

ا للنظر في بالغات املبلغين عن املخالفات الواردة وتحديد للبت في حاالت محدد ة، ستجتمع اللجنة مرة كل سنتين على األقل في تواريخ محددة سلفا

 . أنشطة املتابعة املناسبة

 (. تحدث)لالطالع على تفاصيل حول عملية اإلبالغ عن املخالفات، راجع إرشادات أليانز بشأن اإلبالغ عن املخالفات 

 

 لقضايا معالجة ا .1

ا عن استنتاجاتها واملقترحات الناتجة عنها من وجهة نظر اللجنة  . عندما تتوصل اللجنة إلى استنتاج بشأن قضية ما، تقدم تقريرا

هذه  وإذا ثبت أن ادعاء املبلغين عن املخالفات ال أساس له من الصحة، ولكن النتائج تثير مسألة تجارية عامة، يجوز أن يتناول تقرير اللجان

 .املسألة التجارية

  

 السرية واالحتفاظ بالوثائق  .2

ودون املساس بحفظ املعلومات باسم . يجب التعامل مع جميع البالغات بسرية وال يجوز الكشف عنها إال على أساس الحاجة املاسة إلى املعرفة

 . ، أال يحتفظوا بهذه املعلومات بعد تسوية القضيةاللجنة، يجب على أعضاء اللجنة، الذين تلقوا املعلومات الالزمة ملعالجة وتقييم بالغ ما

الف يجب أن يحتفظ صاحب القضية بجميع املعلومات املتعلقة بقضايا اإلبالغ عن املخالفات والفساد واالحتيال ومعالجتها ما لم تقرر اللجنة خ

 . وباإلضافة إلى ذلك، يجوز أن تنطبق أحكام األنظمة املحلية على هذه الحاالت. ذلك

 . نبغي حفظ قرارات اللجنة وكذلك جداول األعمال ومحاضر االجتماعاتي
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 أحكام متنوعة  .ز

  امين سر  .1

 . يعينه مدير االمتثالامين سر يكون للجنة 

 . املسؤولية عن إدارة جداول أعمال االجتماعات وإعداد محاضر االجتماعات امين سرويتحمل 

 

 التغييرات في االختصاصات   .2

 . رات على هذه االختصاصات إال بقرار باإلجماع من جميع األعضاءال يجوز إجراء تغيي

 

 املراجع  .ح

  (مدونة قواعد السلوك)مدونة قواعد السلوك الخاصة بأخالقيات العمل واالمتثال لدى أليانز السعودي الفرنس ي. 

 ا ملكافحة الفساد ومكافحة الرشوةمعايير أليانز السعودي الفرنس ي الدني. 

 الفرنس ي الدنيا ملكافحة االحتيالعودي معايير أليانز الس. 

 دليل أليانز السعودي الفرنس ي بشأن التحقيقات الداخلية.  

 فرنس ي بشأن اإلبالغ عن املخالفاتدليل أليانز السعودي ال. 

 

 الئحة لجنة األمن السيبراني حادي عشر:

 مقدمة .أ

وهي تعتمد على تقنية املعلومات . رها الرئيس ي في الرياضهي مؤسسة تأمين مق( أليانز السعودي الفرنس ي)أليانز السعودي الفرنس ي 

واألمن السيبراني لتزويد عمالئها بخدمات ممتازة، وحماية بيانات العمالء، وتحسين وضع األمن السيبراني لتكون متوافقة مع قوة 

 .مبيعات الشركات لدى البنك املركزي السعودي

 .ج األمن السيبراني وتوفر التوجيه للمؤسسة نحو تحقيق أهداف األمن السيبرانيسياسة أليانز لألمن السيبراني هي أساس برنام 

 

يلتزم مجلس إدارة أليانز السعودي الفرنس ي بإنشاء وتنفيذ وتشغيل ومراقبة ومراجعة وصيانة وتحسين األمن السيبراني في سياق 

اءات ومعايير أمنية لحماية أصول املعلومات حددت أليانز السعودي الفرنس ي سياسات وإجر . أهداف العمل العامة للمؤسسة

 .املستخدمة إلدارة عملياتها التجارية

 

 الئحة لجنة األمن السيبراني وأهدافها طبيعة .ب

ا في هذه الوثيقة باسم الئحة )تتوخى لجنة األمن السيبراني  ضمان تطبيق متطلبات األمن "( لجنة األمن السيبراني"املشار إليه أيضا

، باإلضافة إلى االلتزامات (إطار أمن املعلومات للمجموعة)وص عليها في إطار عمل أمن املعلومات للمجموعة السيبراني املنص

 .القانونية والتنظيمية املحلية بفاعلية واتساق

 

تعلقة وتهدف الئحة لجنة األمن السيبراني إلى توفير الحوكمة واإلشراف على البرامج وخطط العمل واألهداف املحددة واألنشطة امل

وهو يضمن تحديد املخاطر ومستوى مقبول من التخفيف فيما يتعلق بسرية ونزاهة وتوافر موارد املعلومات . باألمن السيبراني

 .واألنظمة واألصول الرقمية وخدمات تقنية املعلومات التي تتم صيانتها وتشغيلها داخل املؤسسة أو نيابة عنها

 

اني من خالل الئحتها املسؤولية عن اتخاذ القرارات بشأن املوضوعات املتعلقة باألمن السيبراني كما تقع على عاتق لجنة األمن السيبر 
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تتمثل املهمة األساسية لهذه اللجنة الداخلية في املراجعة املنتظمة الستراتيجية األمن . لدعم القرارات االستراتيجية والتجارية

 ودي لألمن السيبراني ومعايير األمن لدى مجموعة أليانز،السيبراني ومواءمتها مع لوائح البنك املركزي السع

إذ تنظر لجنة األمن السيبراني في أي عنصر متعلق باألمن السيبراني من شأنه أن يؤثر في سرية أصول معلومات أليانز السعودي  

 .الفرنس ي أو توافرها أو سالمتها

 

 لجنة األمن السيبراني وتشكيلها الئحة نطاق .ج

 النطاق .1

 .صول اإلجراءات املاثلة على أليانز السعودي الفرنس يتنطبق أ

 .تحدد هذه الوثيقة الحد األدنى من املتطلبات فيما يتعلق بالئحة لجنة األمن السيبراني

 التشكيل .2

ا يمثلون الوظائف التالية  :يكون أعضاء لجنة األمن السيبراني أفرادا

 .الرئيس التنفيذي •

 .رئيس العمليات •

 .مدير األمن السيبراني •

 .مدير املخاطر، إذا لم يكن هناك عضو مجلس إدارة مسؤول عن األمن السيبراني •

 .مدير استمرارية األعمال •

 .مدير الحماية واملرونة الضيوف الدائمون هم •

 ظيوف دائمون:        

 .مدير املخاطر •

 .رئيس أمن املعلومات اإلقليمي، حيثما ينطبق •

 .مدير تقنية املعلومات •

 .يةرئيس املوارد البشر  •

 .مدير االمتثال •

 .(مراقب)الداخلي  املراجعةرئيس  •

ا عند الطلب •  .يدعى مدير اإلدارة املعنية بوصفه ضيفا

األعمال، واملستشار العام، واملدير /يجوز للرئيس دعوة ضيوف إضافيين ملناقشة موضوعات محددة، مثل أصحاب املعلومات

يع، إذ يمكن أن يطلب من هذه الوظائف االنضمام إلى لجنة األمن املالي، ومسؤول خصوصية البيانات، ومكتب إدارة املشار 

 .السيبراني في بعض األحيان أو كضيوف دائمين

 

 النصاب القانوني، والتصويت، والتصعيد .د

 النصاب القانوني .1

فيهم يكتمل النصاب القانوني للجنة األمن السيبراني إذا دعي جميع األعضاء وشارك في االجتماع أكثر من نصفهم، بمن 

ويكفل كل . ويمكن لألعضاء املشاركة عبر مكاملات الفيديو الجماعية أو الهاتف. الرئيس أو العضو الذي يسميه الرئيس

ا طوال . عضو توافره لالجتماعات، وال يجوز االنتداب إال بموافقة مسبقة من الرئيس يجب ترشيح نائب وتسميته مسبقا

 .العام
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 عدد انعقاد االجتماع .2

ويجوز . ويجوز للرئيس أن يدعو إلى عقد اجتماع استثنائي. عات العادية للجنة األمن السيبراني كل ثالثة أشهرتعقد االجتما

ا أن يطلب عقد اجتماع، وعليه بذلك أن يخطر باملوضوع املراد مداولته مع هذا الطلب  .لكل عضو أيضا

 التصويت .3

ا أثناء االجتماعات . عضو آخر فيهايمكن أن يطلب إجراء التصويت رئيس لجنة األمن السيبراني أو  وتتخذ القرارات عموما

 .وفي حالة تعادل األصوات، يكون للرئيس الصوت املرجح. وتتخذ باألغلبية البسيطة لألصوات املدلى بها

ا بالقرارات املتخذ. وتصدر لجنة األمن السيبراني قراراتها في االجتماعات أو بالتمرير  .ةويبلغ األعضاء املتغيبون فورا

 .وال يتمتع الضيوف الدائمون والضيوف املدعوون ملناقشة بنود محددة من جدول األعمال بحق التصويت

 التصعيد .4

ا على املوضوع أو القرار املحدد، من املمكن حدوث التصعيدات التالية  :اعتمادا

 .لجنة املخاطر •

 .لجنة املالية •

 .مجلس اإلدارة •

 .لجنة تقنية املعلومات لدى املجموعة •

 الغ والتبعيةاإلب .5

 .تتبع لجنة األمن السيبراني مباشرة الرئيس التنفيذي

 التنظيم .6

 .يكون رئيس أمن املعلومات هو رئيس لجنة األمن السيبراني

 .وفي حالة غيابه، يرأس اجتماعات اللجنة عضو يسميه الرئيس. ويرأس اجتماعات لجنة األمن السيبراني رئيس اللجنة

 .جتماعات وجداولها الزمنيةويحدد الرئيس جدول أعمال اال 

وتتم الدعوة إلى عقد االجتماع بفترة إشعار مدتها عشرة أيام عمل، أو، إذا كانت املسألة ذات أهمية ملحة خاصة، بفترة 

 .يوزع جدول أعمال االجتماع وكذلك الوثائق الالزمة مع الدعوة التخاذ القرارات في االجتماع. إشعار أقصر

تماع للجنة األمن السيبراني، بحيث يحتوي املحضر على األقل على مكان وتاريخ االجتماع، يتعين كتابة محضر كل اج

 .وأسماء املشاركين فيه، وجدول األعمال، ونصوص القرارات

 .GRCوينبغي توثيق عناصر محضر االجتماع في 

 .لوبةوإذا تطلب القرار تقديم تقرير أو موافقة من مجلس اإلدارة، يبدأ الرئيس العملية املط

 

 املسؤوليات والوظائف .ه

تكون لجنة األمن السيبراني مسؤولة عن استراتيجية تنفيذ برنامج األمن السيبراني داخل املؤسسة، وضمان املواءمة 

واالمتثال إلطار عمل البنك املركزي السعودي، واستراتيجية أعمال أليانز، وإطار عمل أليانز ألمن املعلومات وأية لوائح 

ينبغي للجنة أن تضمن تنفيذ تدابير أمن املعلومات املناسبة بناءا على قيمة املعلومات واملخاطر التي تتعرض و . معمول بها

 .لها الشركة في حالة تعرض األمن للخطر

وتعمل لجنة األمن السيبراني كلجنة داخلية تتبع الرئيس التنفيذي وترفع تقاريرها إليه وتؤدي املهام التالية تحت إشراف 

 :وتشمل مسؤوليات لجنة األمن السيبراني، على سبيل املثال ال الحصر، ما يلي. مساعد املدير األمن السيبراني  /مدير 
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o  فرض تنفيذ الحد األدنى من املتطلبات املحددة في إطار عمل البنك املركزي السعودي، وإطار عمل أليانز ألمن

 .املعلومات في املؤسسة

o أمن املعلومات توفير التوجيه واإلشراف ملبادرات. 

o اتخاذ القرار بشأن أمن املعلومات وضمان تخصيص ميزانية وموارد كافية ملبادرات أمن املعلومات. 

o  توفير التوجيه ومراقبة التقييمات املنتظمة ملخاطر األمن السيبراني، باإلضافة إلى تقييمات املخاطر للتغييرات الكبيرة

 .فنية الداعمةفي العمليات التجارية والبنية التحتية ال

o  واملراجعات والتقييمات املستقلة املنتظمة لألمن السيبراني املراجعةتوفير التوجيه ومراقبة نتائج عمليات. 

o التواصل وتصعيد موضوعات األمن السيبراني ذات الصلة. 

o ضمان تحديد محفظة مشاريع األمن السيبراني السنوية وتخطيط امليزانية. 

o لسيبراني للتأكد من أنها تدعم أهداف املؤسسةمراجعة استراتيجية األمن ا. 

o  اعتماد وإيصال ودعم ومراقبة حوكمة األمن السيبراني واالستراتيجية والسياسة والبرامج وعمليات إدارة املخاطر

 .ومؤشرات التنمية اإلقليمية ومؤشرات األداء الرئيسية

o اإلشراف على املخاطر الناشئة على أصول معلومات الشركة. 

 ألمن السيبراني للتغلب على مشكالت عدم االمتثالدعم ا. 

 مراجعة وإسداء املشورة بشأن مدى كفاءة املبادرات األمنية لخدمة وظائف األعمال. 

o التصديق على أهداف برنامج أليانز السعودي الفرنس ي لألمن السيبراني واسع املدى. 

o ين إدارات أليانز السعودي الفرنس يالتواصل وتسهيل احتياجات األمن السيبراني وأفضل املمارسات ب. 

o مساعدة األمن السيبراني على املوافقة على سياسة األمن السيبراني وتنفيذها. 

 

افقة على أصول اإلجراءات وتحديثها .و  املو

 عن الحفاظ على التحديثات واقتراحها على األصول بما يتماش ى مع عضو مجلس اإلدارة 
ا

يكون رئيس اللجنة مسؤوال

وعندما يكون من الضروري . وسيقوم الرئيس باستعراض األصول بصفة سنوية على األقل .األمن السيبرانياملسؤول عن 

ا مسؤولية التنسيق مع الوحدات ذات الصلة داخل املنظمة وفيما بين  إدخال تحديثات على األصول، سيتولى الرئيس أيضا

 .أعضاء لجنة األمن السيبراني

 

 القواعد العامة للمحضر .ز

يجب أن يسلط املحضر الضوء على . اد محضر اجتماع اللجنة وتوزيعها في غضون أسبوع من تاريخ االجتماعيجب إعد

 :الفئات التالية من املعلومات

 .املخاطر السيبرانية املحددة والضوابط املقترحة .1

 .اإلطار الزمني لكل ضابط يتم تقديمه .2

 .عناصر العمل التي يحتاج األشخاص إلى اتباعها .3

 .املتخذةالقرارات  .4

 .املسائل املفتوحة .5
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 جدول األعمال املوحد امللحق أ 

 :الفعاليات السابقة .1

تحديث الحالة بشأن النتائج والقضايا التي تم تحديدها خالل مراجعة البنك املركزي السعودي ومراجعات النظراء وعمليات  •

 .وغيرها من تقييمات األمن السيبراني املراجعة

 .لدروس املستفادة لحوادث أمن املعلومات العالية والحرجةتحليالت ما بعد الحوادث وا •

 

 :نضج األمن السيبراني .2

 .مستوى امتثال األمن السيبراني بالشركة إلطار أمن املعلومات للمجموعة •

 .(الخطة مقابل الواقع الفعلي)نظرة عامة على استثمارات األمن السيبراني  •

 .تاستعراض حالة تنفيذ معايير أمن تقنية املعلوما •

 

 :التعرض ملخاطر األمن السيبراني .3

 .نظرة عامة على مخاطر األمن السيبراني املحددة •

الداخلي ومراجعات النظراء األمنيين  املراجعةمراجعة مخاطر األمن السيبراني املفتوحة التي تم تحديدها من خالل عمليات  •

 .وأوجه القصور التي تم تحديدها أثناء اختبار الضوابط األمنية

 .عامة على قبول مخاطر األمن السيبراني وإجراءات التخفيف من حدتهانظرة  •

 .إدارة املكونات السامة لتقنية املعلومات •

 

 :مستوى التهديد .4

 .الحوادث واألحداث املسجلة من قبل مركز أليانز للدفاع السيبراني أو القادمة من مصادر أخرى  •

 .األحداث الرئيسية الخارجية األخرى ذات الصلة •

 

 :مل األمن السيبراني املحليةخطة ع .5

 .التقدم املحرز في اإلجراءات الحالية، واستعراض اإلجراءات املنجزة •

 .معوقات تنفيذ إجراءات أمن املعلومات •

 .فاعلية اإلجراءات املحلية بشأن حاالت عدم االمتثال إلطار أمن املعلومات للمجموعة •

 

 :مشاريع وميزانيات األمن السيبراني .6

 .أن أولوية مشاريع األمن السيبراني املستقبليةتفاهم مشترك بش •

 .تتبع التقدم املحرز في تشغيل املشاريع •

 .ميزانية كافية ضمن حوار التخطيط ملشاريع األمن السيبراني للعام املقبل •
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 اللجنة الشرعية ثاني عشر:

 مقدمة عن اللجنة 

ألغراض هذه الالئحة، يشار إليها فيما (. مين التعاونياللجنة الشرعية لشركة أليانز السعودي الفرنس ي للتأ: )تسمى اللجنة .أ

 (.اللجنة الشرعية)يلي باسم 

تهدف اللجنة الشرعية إلى التحقق من االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية الفاضلة في جميع املعامالت املحالة إليها من  .ب

 .ميةالبنك، وتقديم النصح واإلرشاد لها بما يحقق أغراض أحكام الشريعة اإلسال 

 

 الغرض من الالئحة  

تقوم اللجنة الشرعية بمتابعة أعمال الشركة باستمرار، ومراجعة املنتجات والعقود والنماذج واالتفاقيات ونماذج التكافل 

وغيرها، وإصدار القرارات املتوافقة مع األحكام الشرعية، باإلضافة إلى مهام الرقابة الشرعية لضمان التزام الشركة بقرارات 

هيئة الشرعية وضمان تنفيذها بشكل صحيح، وتقديم تقريرها السنوي إلى مجلس إدارة الشركة،  بحيث تظهر أداء الشركة ال

 .املتوافق مع الشريعة خالل العام

 

 :تشكيل اللجنة واملتطلبات 

قة بالشريعة والنزاهة يتم اختيار أعضاء اللجنة الشرعية من بين هيئة رجال الدين والعلماء املشهود لهم بمعرفتهم املتعم .أ

 .واإلملام باألصول الفقهية الخاصة باملعامالت في قطاع التأمين

 .تشكل اللجنة الشرعية بقرار من مجلس اإلدارة .ب

تتمتع اللجنة الشرعية بمركز الهيئة املستقلة في مجال اختصاصها الخاص عن جميع إدارات البنك، وتتبع الرئيس التنفيذي  .ج

األليانز السعودي الفرنس  ا وإداريًّ  . ي تقنيًّ

 

 :األعضاء

 .لجنة الشرعية من املستشار الشرعيتتكون ال .أ

 :تنتهي العضوية في اللجنة الشرعية في إحدى الحاالت التالية .ب

 . إكمال مدة عضوية اللجنة الشرعية .1

 . استقالة أحد أعضاء اللجنة أو عجزه أو وفاته .2

 . بقرار من مجلس اإلدارة .3

 . متتالية دون عذر مشروعالغياب عن ثالثة اجتماعات  .4

 .يكون مستشار اللجنة الشرعية هو رئيس اللجنة: هاامين سر رئيس اللجنة و  .ج

املوص ى به من الرئيس التنفيذي ألليانز السعودي الفرنس ي واملعتمد : وستكون سكرتارية اللجنة على النحو التالي .د

 :من اللجنة الشرعية، والذي يعهد إليه باملهام والوظائف التالية

 . عداد جدول أعمال أنشطة واجتماعات اللجنة الشرعيةإ .1

تزويد األعضاء بجدول أعمال االجتماعات والدراسات والوثائق ذات الصلة وما شابه ذلك في غضون موعد 

 .نهائي قبل التاريخ املحدد لالجتماع

 . إعداد ومتابعة محاضر االجتماعات للتصديق عليها من قبل اللجنة الشرعية .2

ألسئلة واالستفسارات واملراسالت من فريق أليانز السعودي الفرنس ي لعرضها على اللجنة تلقي جميع ا .3

 . الشرعية

 .اإلشراف واملتابعة ملهام الرقابة الشرعية وخطط التنفيذ .4
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 :تتمثل املهام الرئيسية للجنة الشرعية للشركة فيما يلي

مجال التأمين، وإعادة التأمين، واالستثمار، وإصدار شرح األحكام الشرعية على جميع معامالت الشركة ومنتجاتها في  .أ

 .اآلراء الشريعة عند الحاجة

 .التحقق من التزام الشركة بقرارات اللجنة الشرعية والتأكد من تنفيذها بشكل صحيح .ب

ا إلى مجلس اإلدارة يبين األداء الشرعي للشركة، ويجب أن تتلو هذا التقري .ج ا سنويًّ ر في تقدم الهيئة الشرعية تقريرا

 .االجتماعات العادية للجمعية العمومية

 

 :املجاالت الرئيسية التي تغطيها الرقابة الشرعية للشركة

 .التغطية التأمينية .أ

 .منتجات التأمين .ب

 .مطالبات التأمين .ج

 .عقود إعادة التأمين .د

 .استثمارات الشركة .ه

 

 عدد االجتماعات

 .ركة وطلبهامرتان على األقل في السنة أو عند حاجة الشتجتمع اللجنة 

 

سياسة وإجراءات التظلم ثالث عشر:  

 مقدمة .أ

ا " أليانز السعودي الفرنس ي"تعتبر شركة أليانز السعودي الفرنس ي للتأمين التعاوني  أن التظلمات التي لم يتم حلها قد تكون خطرا

 للقضايا القانونية ضد سمعة الشركة وعالقتها مع وزارة املوارد البشرية والتنمية اال 
ا

جتماعية وكذلك الهيئة التنظيمية للبنك محتمال

ومن الضروري وضع سياسة وإجراءات للتظلم للقضاء على إمكانية حدوث أي آثار ضارة تنشأ عن التظلمات التي . املركزي السعودي

ين املحتملين تهدف سياسة التظلم هذه إلى ضمان أن تكون جميع قنوات االتصال مقبولة، وأن جميع املدع. لم يتم حلها والبت فيها

 . لديهم فرصة كافية لعرض شكواهم على لجنة التظلمات وحلها

 

 نطاق التطبيق  .ب

 . تطبق السياسة على جميع موظفي شركة أليانز السعودي الفرنس ي للتأمين التعاوني

 

 الغرض من التطبيق  .ج

حتملة بفاعلية، وفي أقرب مرحلة ممكنة يتمثل الغرض من هذه السياسة في تقديم التوجيه وتوفير إطار للتعامل مع التظلمات امل

 .ملعالجة الحاالت املحتملة بطرق بناءة وعادلة
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 سياسة التظلمات  .د

ا ا صحيحا في ضوء ما سبق، تلتزم . لن تتحقق أهداف سياسة التظلم والغرض منها إال إذا كانت تعمل بفاعلية وتستخدم استخداما

 :أليانز السعودي الفرنس ي بضمان ما يلي

 .نة التظلمات للحاالت املحتملة دون تحيز أو إساءةمراجعة لج -

 .التعامل مع التظلمات بسرية شديدة -

 :تقبل أليانز السعودي الفرنس ي هذه السياسة وتلتزم بما يلي -

 .اتخاذ القرارات في جميع التظلمات وحلها في الوقت املناسب .أ

 .ر أو مدير الشؤون القانونية والحوكمةاالعتراف بحق املوظف من جانب رئيس املوارد البشرية أو مدير املخاط .ب

 .التأكد من أن اإلدارة تتعامل مع التظلمات مع اإلدارات القانونية واملوارد البشرية التي تعمل بصفة استشارية .ج

 .العمل على تحسين بيئة العمل باستمرار لتجنب وجود تظلمات من املوظفين .د

ن تخضع لإلطار الزمني الذي تحدده أليانز السعودي التأكد من أن كل خطوة من خطوات إجراء التظلم يجب أ .ه

 .الفرنس ي، ما لم يقرر أعضاء لجنة التظلمات خالف ذلك من خالل اتفاق متبادل أو باألغلبية

 

  :التظلم إجراء .ه

 : تحديد الهوية والتحقيق األولي .1

 .ظلمأو املقدم من خالل نموذج طلب الت/يجب إبالغ رئيس لجنة التظلمات بالتظلم املحتمل و

 .يمكن تقديم جميع التظلمات إلى املشرف املحدد أو موظفي املوارد البشرية

ا إلى جنب مع مدير الشؤون القانونية والحوكمة النظر في  /يجب على مدير املوارد البشرية  رئيس املوارد البشرية جنبا

يمكن . التظلمات التي يجب اتباعهاطبيعة ونوع التظلم وبناءا على هذا التقييم اتخاذ قرار بشأن أفضل إجراءات حل 

التعامل مع التظلم الخفيف عبر طريق التحقيق غير الرسمي، ومع ذلك، فإن التظلم الخطير والتظلم الحساس الذي 

انظر املبادئ التوجيهية بشأن تعاريف التظلمات الخفيفة . )ينطوي على مخاطر محتملة عالية يتطلب جلسة رسمية

  .د أدناه مناقشة خاصة باإلجراءات املناسبة التي ينبغي اتباعهاوتر (. والخطيرة والحساسة

 

 التحقيق غير الرسمي في التظلمات .2

يجب  .مدير املوظفين املتضررين التأكد من إكمال طلب التظلم بشكل صحيح وتوثيق التظلم بوضوح /يجب على مشرف 

رئيس املوارد البشرية إذا كانت  /ع مدير املوارد البشرية املدير بعد ذلك مناقشة التظلم وحل النزاع املقترح م /على املشرف 

يجب أن يكون القرار بشأن حل النزاع إن . حالة عمالية محتملة أو رئيس وظيفة التحكم إذا كانت حالة تنظيمية محتملة

 في نموذج طلب التظلم
ا

 .ُوجد مفصال

 .ب التظلمممثل املوظف املتضرر التوقيع على نموذج طل /يجب على صاحب العمل 

ملراجعة أيام عمل ( خمسة) 5إذا كان املوظف غير راضٍّ عن القرار، فيجب عقد اجتماع للجنة التظلمات في غضون 

مة وتقديم توصية إلى اإلدارة العليا 
َّ
ا عن القرار، فيجب ( املوارد البشرية والرقابة)النتيجة املتسل إذا كان املوظف راضيا

 .ذجتنفيذ القرار وتسجيله على النمو 
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 : االجتماع الرسمي ملناقشة التظلم .3

 .  عند استالم نموذج تظلم رسمي من أحد املوظفين، يعقد اجتماع ملناقشة هذا التظلم

ا الجتماع مناقشة التظلم من املوارد البشرية، وينبغي إلدارة الشؤون القانونية وحوكمة  يعين الرئيس التنفيذي رئيسا

 .التظلم الشركة الترتيب لعقد اجتماع مناقشة

 (4.2انظر )يجب إخطار املوظف بقرار لجنة التظلمات كتابة 

على األقل من جلسة التظلم إلتاحة الوقت الكافي قبل يومي عمل املوظفين املتضررين هذا اإلخطار  /ضمان تلقي املوظف 

 .للتحضير

 

 1املرحلة : جلسة التظلم

 .وينبغي مناقشة دوافع القضية من كال الجانبين. الجتماعيجب على الرئيس إبالغ أعضاء لجنة التظلمات بالغرض من ا

 .ويجوز رفع الجلسة في هذه املرحلة إذا لزم األمر

 

 :اكتشاف الحقائق

وإذا تبين أن التظلم باطل، وجب تسجيل . يجب على الرئيس أن يتوصل إلى نتيجة توازن بين االحتماالت بشأن صحة التظلم

 .ف املتضرر أو في حاالت أخرى من مشرفهالنتائج كتابة وتوقيعها من املوظ

 .2املرحلة : إذا تبين أن التظلم صحيح، فيجب عقد جلسة التظلم

 

 2املرحلة : جلسة التظلم

يجب على الرئيس أن يقدم النتيجة املتعلقة بصحة التظلم وأن يسمح بالنظر في الردود واملناقشة بشأن جدوى هذه 

 .االقتراحات

 

 ت التصحيحيةاإلجراءا /حل النزاعات 

يجب على الرئيس أن يقرر بأغلبية أصوات أعضاء لجنة التظلمات بشأن اإلجراء التصحيحي األكثر فاعلية وجدوى، وأن 

اإلدارة املعنية كتابة بالقرار املتخذ بشأن نتيجة اجتماع لجنة /يقدم املشورة إلى إدارة املوارد البشرية التابعة للمشرف

 .التظلمات

كما يجب إبالغ املوظف بالقرار . اإلجراء التصحيحي وتوثيق التقدم املحرز /أن يكفل تنفيذ هذا القرارويجب على الرئيس 

 .أيام عمل من استالم النتيجة إذا كان غير راضٍّ ( خمسة) 5األدلة الالزمة في غضون  /إلى جانب املبررات 

ا ا لضمان حل قضية التظلم رسميًّ  . يجب تقديم محضر االجتماع رسميًّ

 جات الشركة منت .ي

التأمين على )من خالل خط األعمال العام . تقدم أليانز السعودي الفرنس ي خدمات تأمين شاملة للعمالء من الشركات واألفراد

، تحتضن أليانز السعودي الفرنس ي مجموعة كاملة من إدارة املخاطر املدعومة بمجموعة متنوعة من منتجات (املمتلكات والحوادث

ومن خالل الخدمات املقدمة في قطاع الحماية واالدخار وقطاع التأمين الطبي، تؤدي الشركة . ن الشركات واألفرادالتأمين للعمالء م

ا في مجال خطط مزايا املوظفين وكذلك في خطط االدخار لألغراض الطبية والتقاعد والتعليم لألفراد ا رائدا  .دورا
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 الصالحيات حدود .ك

 صالحيات رئيس مجلس اإلدارة .1

ئيس مجلس اإلدارة السلطات التالية من أعضاء مجلس اإلدارة بموجب وكالة رسمية لتمثيل الشركة في عالقتها مع اآلخرين منح ر  

وأمام الجهات القضائية واإلدارات الحكومية وكتاب العدول واملحاكم ولجان الفصل في منازعات األوراق التجارية ولجان الفصل في 

Product Name ي
اسم المنتج الرقم التعريف 

#   Category Product ID التصنيف

1 Public Liability General A-AZSF-1-C-12-002 عام تأمي   السئولية العامة

2 Contractors All Risks General A-AZSF-1-C-08-003 عام تأمي   جميع أخطار المقاولي  

3 Money General A-AZSF-1-C-10-004 عام تأمي   النقود

4 Contractors Plant & Machinery General A-AZSF-1-C-08-005 عام ي ومعدات المقاول
التأمي   عىل مبان 

5 Credit Insurance General A-AZSF-1-C-16-006 عام التأمي   ضد مخاطر االئتمان التجاري

6 Directors & Officers Liability General A-AZSF-1-C-16-007 عام تأمي   مسؤولية المدراء والمسؤولي  

7 Erections All Risks General A-AZSF-1-C-08-008 عام كيب تأمي   جميع أخطار التر

8 Electronic Equipment General A-AZSF-1-C-08-009 عام ونية تأمي   المعدات االلكتر

9 Fidelity Guarantee General A-AZSF-1-C-08-010 عام تأمي   خيانة األمانة

10 Fire & Allied Perils General A-AZSF-1-C-16-011 عام تأمي   الحريق واألخطار المتعلقة

11 House Occupants Comprehensive General A-AZSF-1-B-10-012 عام التأمي   الشامل للمنازل

12 Marine Cargo voyage General A-AZSF-1-C-16-013 عام تأمي   الشحن البحري

13 Marine Open Cover General A-AZSF-1-C-16-014 عام التأمي   المفتوح عىل شحنات الرحالت البحرية

14 Property All Risks General A-AZSF-1-C-16-015 عام تأمي   الممتلكات لجميع المخاطر

15 Public & Products Liability General A-AZSF-1-C-12-016 عام تأمي   المسؤولية العامة والمنتجات

16 Sabotage Terrorism Riot Strike and Civil Commotion General A-AZSF-1-C-16-017 عام
اب و أعمال الشغب  تأمي   مخاطر التخريب واإلرهارب واإلض 

ي
اب المدن  واإلض 

17 Workmen Compensation General A-AZSF-1-C-11-018 عام تأمي   حوادث العمال

18 Boiler, Pressure & Vessel General A-AZSF-1-C-08-019 عام تأمي   المراجل وخزانات الضغط

19 Credit Insurance - Corporate Advantage General A-AZSF-1-C-18-020 عام تأمين ضد مخاطر اإلئتمان التجاري - المميز للشركات 

20 Machinery Breakdown Insurance General A-AZSF-1-C-08-021 عام تأمين أعطال اآلالت

21 Motor comprehensive General A-AZSF-1-B-15-022 عام التأمين الشامل للمركبات

22 Motor TPL General A-AZSF-1-B-15-023 عام تأمين مسئولية الطرف الثالث للمركبات

23 Travel General A-AZSF-1-B-16-024 عام تأمين السفر

24 Group Personal Accident General A-AZSF-1-C-16-038 عام الحوادث الشخصية الجماعية

25
BBB bankers blanket bond and Electronic Computer 

Crime
General A-AZSF-1-C-12-040 عام التامين الشامل للبنوك والجرائم االلكترونية 

26 Personal Accident General A-AZSF-1-I-16-041 عام تأمي   الحوادث الشخصية

27
Appliance and device protection (Contractual liability)  

insurance 
General F-AZSF-1-C-21-050 عام ونية )المسئولية التعاقدية( تأمي   حماية األجهزة األلكتر

28 Engineers Professional Indemnity Insurance General A-AZSF-1-C-20-042 عام تأمي   المسئولية المهنية للمهندسي  

29 Miscellaneous Professional Indemnity Insurance General A-AZSF-1-C-20-043 عام تأمي   المسئولية المهنية المتنوعة

30 Construction Professional Indemnity Insurance General A-AZSF-1-C-20-044 عام ي مجال اإلنشاءات
 
تأمي   المسئولية المهنية ف

31
Technology  Telecommunications Professional Indemnity 

Insurance
General A-AZSF-1-C-20-045 عام ي مجال التكنولوجيا واالتصاالت

 
تأمي   المسئولية المهنية ف

32 Clinical Trials Liability Insurance General A-AZSF-1-C-20-046 عام تأمي   المسؤولية للتجارب الرسيرية

33 Medical expenses insurance Medical A-AZSF-2-B-13-025 صحي ي  الطب 
التأمي  

34 Medical SME Medical A-AZSF-2-C-17-026 صحي التأمين الطبي - للشركات الصغيرة والمتوسطة

35 Al Anjal - Bancca Protection & Saving A-AZSF-3-I-09-027 حماية وادخار االنجال - من منتجات التأمين البنكي

36 Al Ghad - Bancca Protection & Saving A-AZSF-3-I-09-028 حماية وادخار الغد - من منتجات التأمين البنكي

37 Takaful Al Anjal- Bancca Protection & Saving A-AZSF-3-I-09-029 حماية وادخار تكافل االنجال - من منتجات التأمين البنكي

38 Takaful Al Ghad- Bancca Protection & Saving A-AZSF-3-I-09-030 حماية وادخار تكافل الغد - من منتجات التأمين البنكي

39 Waad Al Ajyal Gold Protection & Saving A-AZSF-3-I-11-031 حماية وادخار وعد األجيال الذهبي

40 Waad Al Isteqrar Gold Protection & Saving A-AZSF-3-I-11-032 حماية وادخار وعد االستقرار الذهبي

41 Waad Al Ajyal Protection & Saving A-AZSF-3-I-09-033 حماية وادخار وعد األجيال

42 Waad Al Isteqrar Protection & Saving A-AZSF-3-I-09-034 حماية وادخار وعد االستقرار

43 Group Retirement BSF Protection & Saving A-AZSF-3-C-10-035 حماية وادخار التقاعد للمجموعات- البنك السعودي الفرنسي

44 Waad Al Ousra Protection & Saving A-AZSF-3-I-09-036 حماية وادخار وعد األسرة

45 Waad Al Ousra Gold Protection & Saving A-AZSF-3-I-11-037 حماية وادخار وعد األسرة الذهبي

46 Group Life Protection & Saving A-AZSF-3-C-09-039 حماية وادخار تأمين الحماية واالدخار للمجموعات 

47 DATA PROTECTION INSURANCE General F-AZSF-1-C-21-051 عام تأمين حماية األعمال والبيانات الرقمية

48 Visit Visa insurance (CCHI product) Medical صحي تأمين تأشيرة الزيارة )منتج من مجلس الضمان الصحي(

49 Tourist visa insurance (CCHI product) Medical صحي تأمين تأشيرة السياحة )منتج من مجلس الضمان الصحي(

50 Comprehensive Crime Insurance التأمين ضّد جميع الجرائم
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س التحكيم وأقسام الحقوق املدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية واللجان الخاصة؛ منازعات األوراق املالية ومجال

 عن الشركة، وقبول 
ا
من أجل رفع القضايا والدفاع والترافع والتسوية وتقديم اإلقرارات والتحكيم وقبول األحكام ورفضها نيابة

 عن الشركة، وإصدار الوكاالت ال
ا
رسمية وتعيين الوكالء وعزلهم، وتوقيع األنظمة األساسية للشركات التي الرهون وإصدارها نيابة

 تشارك فيها الشركة، وتعديلها.

 

 صالحيات الرئيس التنفيذي .2

ديسمبر  17وبتاريخ  2011أكتوبر  25وتعديالته بتاريخ  2007يوليو  17على النحو الوارد في اجتماع مجلس اإلدارة الثاني بتاريخ  

 ، يتمتع الرئيس التنفيذي بالصالحيات ويتحمل املسؤوليات اآلتية:2019أبريل  10نقحة بتاريخ ، والنسخة امل2018

 اإلدارة العامة للشركة.  .1

توقيع وثائق التأمين مع أحد نوابه )املدير العام )نائب رئيس مجلس اإلدارة(، واملدير املالي أو رئيس العمليات(، وذلك   .2

عاهدة إعادة التأمين(. أما في حال تخطي الحد املثبت، فعلى الرئيس التنفيذي توقيع ضمن حد معين )ثالثة أضعاف حد سعة م

 إلى مدير اإلدارة املعنية.
ا
 وثائق التأمين مع أحد نوابه، إضافة

ريال سعودي، ومع أحد أعضاء اللجنة التنفيذية  10,000,000التوقيع على الشيكات مع أحد نوابه، وذلك بما ال يزيد على   .3

 ريال سعودي. 10,000,000زيد قيمة الشيك على عندما ت

التوقيع على عمليات التحويل دون حدود بين بنك الشركة وحسابات االستثمار )ويشمل ذلك فتح وإقفال الحسابات   .4

 املصرفية التشغيلية، وأية عمليات ذات صلة بالبنك( مع أحد نوابه.

 ريال سعودي. 5,000,000وذلك بما ال يزيد على تشغيل العمليات املالية واالستثمارية مع أحد نوابه،   .5

 تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية.  .6

تفويض أي من صالحياته إلى أي موظف آخر لدى الشركة ضمن حدود الصالحيات املمنوحة له من مجلس اإلدارة أو   .7

 اللجنة التنفيذية.

 ة باملسائل اإلدارية ومسائل االختصاص القضائي معه أحد نوابه.توقيع جميع الوثائق واألوراق ذات الصل  .8

ا من موظفي الشركة، مع   .9 توقيع جميع عقود الشركة دون حدود مع أحد نوابه، وتفويض تلك الصالحية ملن يراه الئقا

 مراعاة الحصول على املوافقة املسبقة من مجلس اإلدارة أو اللجنة التنفيذية.

 الصادرة عن الشركة مع املدير املالي. توقيع القوائم املالية  .10

 تتمثل املسؤوليات ذات الصلة باملخاطر فيما يأتي:  .11

وضع إطار إدارة املخاطر وتنفيذه، بما في ذلك مخاطر السوق )مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر األسهم، ومخاطر  (أ

الطرف املقابل عن السداد املمتلكات، ومخاطر العمالت، ومخاطر التباين، ومخاطر السيولة(، ومخاطر تخلف 

)إعادة التأمين، والتركيز، ومخاطر األطراف املقابلة واالئتمان األخرى(، ومخاطر اكتتاب التأمين على غير الحياة 

)التسعير )التأمين العام(، والتسعير )التأمين الصحي(، واالحتياطي )التأمين العام(، واالحتياطي )التأمين الصحي(، 

غير الحياة، والسقوط(، ومخاطر اكتتاب التأمين على الحياة )الوفيات، وطول العمر،  وكوارث التأمين على

واالعتالل والعجز، والسقوط، والنفقات، والكوارث(، واملخاطر االستراتيجية )األعمال، السوق/البلد والسمعة(، 

ألضرار املادية، والهجوم املخاطر التشغيلية )االحتيال الداخلي، واالحتيال الخارجي، واملوارد البشرية، وا

السيبراني، وفشل النظام، وجودة البيانات وإدارة العمليات(، مخاطر املخرجات اإلكتوارية )الحجز، واالكتتاب 

في التأمين على غير الحياة، واكتتاب التأمين على الحياة، وإعادة التأمين واملالءة(، مخاطر املراقبة )اإلدارة العليا، 

، واإلدارة التشغيلية(، وسلوك مخاطر األعمال )تطوير املنتجات، واإلفصاح املراجعةالمتثال، و وإدارة املخاطر، وا
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عن ترويج املنتجات واملبيعات، واملطالبات، والشكاوى، وحماية الخصوصية(، واملخاطر التنظيمية ومكافحة 

 غسل األموال )املخاطر التنظيمية ومكافحة غسل األموال(.

 إلى تحديد أهميته فيما يخص تحقيق تحديد سلوك اإلدارة   (ب
ا
العليا فيما يتعلق بإدارة املخاطر واالمتثال، إضافة

 أهداف الشركة.

 مراقبة تنفيذ التقنيات ذات الصلة باملخاطر، وأتمتة بيانات القيادة.  (ت

 تتمثل املسؤوليات ذات الصلة باالستثمار )إلى جانب اإلدارة العليا( فيما يأتي:  .12

ستثمارية والسياسات واإلجراءات التشغيلية املنبثقة عنها من أجل تنفيذ السياسة تنفيذ السياسة اال   (أ

 االستثمارية الشاملة التي وضعتها لجنة االستثمار بموافقة مجلس اإلدارة.

اقتراح استراتيجية االستثمار وبعض أنشطة االستثمار على إدارة االستثمار بناءا على املعلومات املقدمة من   (ب

 الية / إدارة االستثمار.اإلدارة امل

ا.  (ت  رصد وضع االستثمار وتقييمه يوميًّ

 رصد التعرض للمخاطر ذات الصلة بإنجازات الشركة وتقييمه.  (ث

 تقديم التوصيات االستثمارية إلى لجنة االستثمار التابعة ملجلس اإلدارة.  (ج

ستثماري واملخاطر ذات الصلة تقديم تقرير دوري إلى لجنة االستثمار ومجلس اإلدارة، حيث يصف األداء اال   (ح

 باألصول.

 رصد معدل اإلعسار ومعدل السيولة؛ للتأكد من املطابقة الصحيحة بين األصول والخصوم.  (خ

 التأكد من أن تخصيص األول يتماش ى مع متطلبات )ساما( وشروط السياسة االستثمارية.  (د

 رصد أداء مدير األصول الخارجية وتقييمه.  (ذ

 قارير والرقابة الداخلية وتشغيلها، بما يمكنهم من إدارة االستثمار ورصده بفاعلية.تصميم أنظمة إعداد الت  (ر

على اإلدارة ضمان أن جميع األفراد الذين يمارسون أنشطة االستثمار ويرصدونها ويراقبونها يحملون املؤهالت   (ز

 املناسبة ويتمتعون بمستويات املعرفة والخبرة املناسبة.

، على اإلدارة العليا مراجعة كفاية اإلجراءات التشغيلية الخطية الصادرة عنها واملوارد على األقل مرة في السنة  (س

 املخصصة اململوكة لها في ضوء أنشطة شركة التأمين وأحوال السوق.

ا للسياسة االستثمارية املعتمدة بعد الحصول على املوافقات  (ش االستحواذ على االستثمار والتصرف فيه وفقا

 املناسبة.

 

 ات التوقيع األخرى خارج نطاق صالحية رئيس مجلس اإلدارة:صالحي

فيما يخص العمليات التي تتخطى صالحية رئيس مجلس اإلدارة ونوابه، تمنح صالحية التوقيع إلى رئيس مجلس اإلدارة   .1

 مع أحد أعضاء اللجنة التنفيذية.

 أما في غياب رئيس مجلس اإلدارة:  .2

وض صالحية التوقيع نيابة عن الشركة إلى أحد أعضاء مجلس ضمن صالحيات رئيس مجلس اإلدارة: تف  .أ

 اإلدارة مع أي من املدير العام )نائب رئيس مجلس اإلدارة( أو املدير املالي أو رئيس العمليات.

خارج نطاق صالحيات رئيس مجلس اإلدارة: تفوض صالحية التوقيع نيابة عن الشركة إلى أحد أعضاء   .ب

 املدير العام )نائب رئيس مجلس اإلدارة( أو املدير املالي أو رئيس العمليات.مجلس اإلدارة مع اثنين من 
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 امللحق أ 

 

 16/09/2022مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة العليا بتاريخ 

( أثناء اجتماع الجمعية العامة املنعقد 2025غسطس أ 07سنوات بتاريخ  3وقع االختيار على أعضاء مجلس اإلدارة الجدد املذكورين فيما يلي )الذين انتهت فترة واليتهم التي تبلغ 

ا من  3لوالية جديدة تمتد لفترة  2022أغسطس  07بتاريخ   :2025أغسطس  07حتى  2022أغسطس  08سنوات اعتبارا

 *يمثل األعضاء الخمسة التالون مجموعة أليانز:

 الوليد الدريعان /ملهندسا (1)

 السيد/ أنوج أغاروال (2)

 تيليزالسيد/ باتريك   (3)

 الوي يد/ عادل مالس (4)

 عبوالسيد/ أمين بن  (5)

 

 *يمثل العضو التالي البنك السعودي الفرنس ي:

 السيد/ بدر السلوم (1)

 

 *يمثل األعضاء الثالثة التالون الجمهور:

 الدكتور/ عبد هللا الحسيني  (1)

 السيد/ باسل بن جبر (2)

 سابقالسيد/ أسامة ال (3)

 

 مجلس اإلدارة امين سر*

 مة( مدير الشؤون القانونية والحوك1)

ا لألنظمة واللوائح املعمول بها؛ وبم ا بسير العمل ويتصرفون بحسن نية، مع بذل العناية الواجبة؛ وفقا ا يحقق املصلحة األهم ملساهمي الشركة ويبلغ أعضاء مجلس اإلدارة دائما

 وحملة وثائق التأمين وأصحاب املصلحة اآلخرين.

ر خارجي سواء من داخل الشركة أو خارجها. ال يجوز ألعضاء اللجنة السماح ملصالحهم الشخصية، أو مصلحة األطراف التي على أعضاء مجلس اإلدارة أداء واجباتهم دون أي تأثي

 يمثلونها، بأن تأتي قبل أو تتعارض مع مصلحة الشركة ومساهميها وأصحاب املصلحة اآلخرين.

لومات سرية يتم الحصول عليها أثناء قيامهم بدورهم، إال في الجمعية العامة، ويجب عليهم عدم يحظر على أعضاء مجلس اإلدارة الكشف للمساهمين أو الجمهور عن أية مع 

 استخدام هذه املعلومات ملصلحتهم الخاصة ولتحقيق مكاسب شخصية.
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 االسم

عدد األسهم اململوكة  

ألعضاء مجلس اإلدارة أو 

أفراد أسرهم في شركة 

أليانز السعودي 

 الفرنس ي

ة في شركة أخرى عضو مجلس اإلدار  

 مدرجة باململكة العربية السعودية
 تصنيف األعضاء  الشركات التي يمثلونها 

 3000 السيد/ الوليد الدريعان 

 شركة الخليج للتدريب والتعليم  -

 شركة العناية الطبية  -

 شركة اتصاالت السعودية -

 شركة امللز املالية -

 الشركة العربية لألسمنت -

 يشركة أليانز السعودي الفرنس  -

 

 

 

 مجموعة أليانز

 رئيس مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي

 -  السيد/ بدر السلوم

البنك السعودي  –ئيس لجنة املخاطر ر  -

 الفرنس ي

البنك  -عضو اللجنة التنفيذية   -

 السعودي الفرنس ي

مدير الشركات واملجموعة البنكية  -

 البنك السعودي الفرنس ي -للشركات 

البنك السعودي 

 الفرنس ي
 إلدارة غير التنفيذينائب مجلس ا

 يتنفيذ جموعة أليانزم -  - السيد/ أنوج أغاروال  

 3000 الدكتور/ عبد هللا الحسيني

 الشركة السعودية للصناعات املتطورة -

 شركة دويتشه الخليج للتمويل -

الشركة السعودية لخدمات السيارات و  -

 املعدات

 شركة البابطين للطاقة واالتصاالت -

 ة الخليج للتدريب والتعليمشرك -

 شركة أليانز السعودي الفرنس ي -

 شركة السعودي الفرنس ي كابيتال -

 مستقل عام

 غير تنفيذي مجموعة أليانز  ركة أليانز بينيلوكسش - -  تيليزالسيد/ باتريك 

 -  الوي السيد/ عادل م 

 شركة أليانز السعودي الفرنس ي  -

 شركة السعودي الفرنس ي كابيتال  -

 نظم االتصاالت السعوديةشركة   -

 شركة نت وركرس السعودية للخدمات   -

 شركة تمويل األولى -

 غير تنفيذي مجموعة أليانز 

 - السيد/ باسل بن جبر 

 شركة طيبة لالستثمار -

 شركة التيسير للتمويل -

 شركة تك لالستثمار -

 شركة ملز املالية -

 شركة أرتش كابيتال  -

 شركة أساسيات الغذاء  -

 اليةشركة الرياض امل -

 

 مستقل عام 
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 -  سابقالسيد/ أسامة ال

 ركة الوطنية للتمويلش -

 شركة نت وركرس السعودية للخدمات  -

 شركة بيادر األرياف لالتصاالت  -

 شركة االتصاالت السعودية  -

 مستقل عام 

 غير تنفيذي مجموعة أليانز - - السيد/ أمين بنعبو

 

 

 مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة 

 يد/ الوليد الدريعانالس  االسم: 

 سعودي الجنسية

 الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة | شركة الخليج للتدريب والتعليم املنصب:

 بكالوريوس وماجستير هندسة الكهرباء | جامعة ويسكونسن، الواليات املتحدة األمريكية التعليم:

ملخص السيرة 

 الذاتية:

ا في مجال التدريب والتعليم. وهو حاصل على درجتي البكالوريوس  20يتمتع السيد/ الوليد بخبرة تزيد على  عاما

ا الرئيس  واملاجستير في تخصص هندسة الكهرباء من جامعة ويسكونسن بالواليات املتحدة األمريكية وهو حاليًّ

ا والحاصلة عل 80التنفيذي لشركة الخليج للتدريب والتعليم التي تملك ما يزيد على  ا تدريبيًّ ى عدد من حقوق مركزا

االمتياز الرئيسة الدولية في الشرق األوسط، على غرار مراكز نيو هورايزونز لتعليم الحاسب اآللي، دايركت إنجليش، 

مراكز كريستكوم، أكاديمية التداول عبر اإلنترنت، وهكذا. كما أنه عضو مجلس إدارة لدى عدد من شركات التدريب في 

ا السيد/ الوليد عضو في منظمة الرؤساء الشباب ولجنة اململكة العربية السعودية ودول  الخليج والواليات املتحدة. أيضا

 التدريب الوطنية ولجنة املوارد البشرية لدى الغرفة التجارية باململكة العربية السعودية.

 

 

 السيد/ بدر السلوم االسم:  

 سعودي  الجنسية 

 السعودي الفرنس يالبنك  -الرئيس التنفيذي باإلنابة   املنصب: 

 بكالوريوس التمويل | جامعة امللك فهد للبترول واملعادن    التعليم: 

ملخص السيرة 

 الذاتية:

في الوقت الحالي يعمل السيد/ بدر في منصب الرئيس التنفيذي باإلنابة لدى البنك السعودي الفرنس ي،  

 حيث تخرج في جامعة امللك فهد للبترول واملعادن.

ي مجال التمويل واالقتصاد. وبعد نجاحه في اجتياز عدد من برامج التنمية الرائعة لدى بنك وكان تخصصه ف

سنة في القطاع املصرفي، وفي الوقت الحالي بدأ رحلته  20، حصل على خبرة مهنية ألكثر من HSBCساب وبنك 

ا  ا بالعديد من مجالس اإلدارة واللجان اعتبارا  .2022من سنة باعتباره رئيس مجلس اإلدارة وعضوا

 

   تيليزالسيد/ باتريك  االسم:  

 بلجيكي    الجنسية

 رئيس مجلس اإلدارة اإلقليمي | شركة أليانز العاملية املتخصصة إس إي  املنصب:

 ، أنتويربS.I.V.E.H.Oجامعة  -بكالوريوس املحاسبة وتقنية املعلومات   التعليم: 

 وكسل، بر EHSALكلية  -ماجستير إدارة التأمين  
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 معهد علم النفس، أنتويرب -ماجستير إدارة املوارد البشرية  

ملخص السيرة  

 الذاتية:

حصل السيد/ باتريك ثايلز على درجة التعليم الجامعي في تخصص تقنية املعلومات واالقتصاد بجامعة  

S.I.V.E.H.O وبعد ذلك حصل على درجة الدراسات العليا في إدارة التأمين من جامعة .E.H.S.A.L  .ببروكسل

وقد زاد ما يطمح إليه السيد/ باتريك؛ ليحصل على درجة الدراسات العليا األخرى في مجال إدارة املوارد 

سنوات من الخبرة في مجال تقنية  6البشرية من معهد علم النفس، أنتويرب. يتمتع السيد/ باتريك بأكثر من 

 إلى خبرة مجموعها يزيد على 
ا
ا في منصب رئيس  30املعلومات، إضافة سنة في اإلدارة والقيادة، بينما يعمل حاليا

مجلس اإلدارة اإلقليمي بشركة أليانز العاملية املتخصصة إس إي وعضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي لدى 

 شركة أليانز بينيلوكس.

 

 الدكتور/ عبد هللا الحسيني االسم:  

 سعودي  الجنسية 

 لطالب وعضو مجلس اإلدارة | جامعة األمير سلطانعميد الجامعة لشؤون ا  املنصب:

 درجة الدكتوراه في املحاسبة | جامعة كنت، اململكة املتحدة  التعليم: 

ملخص السيرة  

 الذاتية:

ا من املناصب العليا في جامعة األمير سلطان باعتباره عميد شؤون الطالب   يشغل السيد/ عبد هللا عددا

ذلك إلى جانب عضويته في املجموعات / اللجان األخرى، على غرار الجمعية وعضو مجلس إدارة الجامعة، و 

العامة باالتحاد الرياض ي للجامعات السعودية، كما أن اسمه مدرج على قاعدة بيانات الخبراء ضمن الدليل 

الوطنية  العام للمنح البحثية بمدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، كما يشغل مقعد األمير نايف للوحدة

 املراجعةوالخريجين السعوديين من جامعات اململكة املتحدة، بينما يشغل منصب أستاذ مساعد للمحاسبة و 

 على ذلك، يتمتع السيد/ عبد هللا بمعرفة واسعة في مجال املحاسبة 
ا
املالية ومنصب مشرف أكاديمي. عالوة

ا  املراجعة راجعةاملتثقلها خبرته في الخدمات االستشارية واملحاسبة املالية و  ا ماليًّ الداخلي؛ حتى أصبح مديرا

ا، هو عضو بالهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين ) ، والجمعية السعودية (SOCPAبالقطاع العام. أيضا

(. تتمحور GCCAAO، وهيئة املحاسبة واملراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )(SAAللمحاسبة )

، والقراءة عن الفعاليات املراجعةد هللا حول التعليم والتدريب في تخصص املحاسبة و اهتمامات السيد/ عب

 عن املشاركة في الفعاليات واألنشطة 
ا

التي تتناول املوضوعات املالية واالقتصادية وحضورها، فضال

 االجتماعية.

 

 السيد/ أنوج أغاروال    االسم:   

 هندية   الجنسية

 دارة ورئيس مجلس اإلدارة | شركة أليانز السعودي الفرنس يعضو مجلس اإل    املنصب: 

 1992بكالوريوس هندسة اإللكترونيات واالتصاالت | جامعة دلهي بالهند لسنة  التعليم: 

 1995ماجستير في الدارسات اإلدارية | جامعة مومباي بالهند لسنة 

      

ملخص السيرة 

 الذاتية:

دي الفرنس ي للتأمين التعاوني، شغل السيد/ أنوج أغاروال العديد من املناصب قبل انضمامه لشركة أليانز السعو  

. هذا حيث عمل باعتباره عضو مجلس اإلدارة واملدير املالي اإلقليمي 1997العليا منذ أن انضم إلى مجموعة أليانز سنة 

ات أليانز في كينيا وغانا. كان حتى وقتنا هذا. كما أنه يشغل مناصب عضو مجلس اإلدارة لدى شرك  2017ألفريقيا منذ 

السيد/ أنوج أغاروال العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة باجاج أليانز للتأمين على الحياة بالهند منذ سبتمبر 
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واملدير املالي لشركة أليانز  2009. كما عمل بصفة املدير املالي لشركة أليانز مصر منذ 2016حتى ديسمبر  2013

 .2012إندونيسيا سنة 

 

 السيد/ أمين بنعبو االسم:   

 مغربي      الجنسية

 شركة أليانز إس إي -مدير قسم األعمال | منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وقارة أفريقيا   املنصب:

 درجة املاجستير في الهندسة الصناعية | املعهد الوطني للعلوم التطبيقية بليون، فرنسا  التعليم:

 خصص في الهندسة املالية | كلية إي إم ليون، فرنسااملاجستير املت

ملخص السيرة 

 الذاتية:

يترأس السيد/ أمين في الوقت الحالي قسم األعمال لقارة أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  

عمال في منصب مدير البلدان بقسم األ  2016بشركة أليانز إس إي، وذلك بعد انضمامه ملجموعة أليانز لسنة 

في مجال البنوك  2008ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. بدأ السيد/ أمين حياته املهنية بتاريخ 

االستثمارية في فرنسا، وذلك قبل عودته إلى املغرب، حيث شغل العديد من املناصب في مجال البنوك 

مار ألحد صناديق االستثمار االستثمارية وفي مجال رأس املال الخاص، ومن أهم تلك املناصب مدير االستث

 املغربية الذي تدعمه الدولة.

ا عضو مجلس اإلدارة للعديد من الجهات التابعة ملجموعة أليانز في أفريقيا والشرق األوسط.   وهو حاليا

  

 

 

 الوي السيد/ عادل م االسم:   

 سعودي  الجنسية 

 عضو مجلس اإلدارة بالعديد من الجهات  املنصب:

 جامعة امللك سعود    -بكالوريوس الكيمياء   التعليم: 

ملخص السيرة 

 الذاتية:

بعد عمل السيد/ املنجد لسنوات عدة باعتباره مهندس نظم، أصبح مدير االستثمار واألعمال البنكية  

. وعلى مدار السنوات اإلحدى عشرة 1993حتى سنة  1988الخاصة لدى البنك السعودي الفرنس ي منذ سنة 

رئيس مجلس إدارة مجلس األعمال  2006باعتباره نائب رئيس مجموعة املنجم، حتى أصبح سنة  التالية، عمل

، وبعد ذلك أنهى عمله في 2012السعودي الفرنس ي. ثم أصبح رئيس مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال سنة 

 .2015تقديم الخدمات املالية سنة 

، ورئيس وسام 2014عودي الهندي منذ سنة اآلن، يعمل في منصب رئيس مجلس إدارة مجلس األعمال الس

 جوقة الشرف ووسام نوشاتيل الوطني، وعضو مجلس إدارة مجموعة التنمية لألغذية.

 

 

 السيد/ باسل بن جبر االسم:  

 سعودي  الجنسية

 عضو مجلس اإلدارة بالعديد من الجهات    املنصب: 

 لواليات املتحدةماجستير إدارة األعمال | جامعة ديترويت با  التعليم:
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ملخص السيرة  

 الذاتية:

 

 

 

 

 

ا في مجالس إدارة منظمة الرؤساء الشباب وشركة تك لالستثمار ومكتبة جرير وشركة   يعمل السيد/ باسل حاليًّ

 طيبة لالستثمار.

هذا حيث عمل فيما سبق في منصب الرئيس التنفيذي لشركة ماسك، وهو مشروع عائلي مقام في الرياض يتولى 

رة جميع االستثمارات في مختلف فئات األصول، بما يغطي األسواق املحلية واإلقليمية والدولية منذ سنة إدا

، شغل منصب رئيس شركة إنترآكتيف العربية 2008حتى سنة  2002. وقبل ذلك في سنة 2007حتى سنة  2007

حلول تقنية املعلومات الشاملة السعودية املحدودة، وهي شركة مختصة ببرامج األوفست االقتصادية التي تقدم 

العام  مين سرللقطاعات الحكومية. وقد بدأ مسيرته املهنية في وزارة التجارة والصناعة، حيث عمل في وظيفة اال 

 العام إلدارة املنظمات الدولية. لفريق العمل الوطني للتجارة اإللكترونية ونائب املدير

 

 

 

 االسم:  

 الجنسية

 املنصب: 

 التعليم: 

ملخص السيرة  

 الذاتية:

 

 

 

 

 

 سابقالسيد/ أسامة ال 

 سعودي 

 عضو مجلس اإلدارة بالعديد من الجهات   

   بكالوريوس هندسة الكهرباء | جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 

الظهران سنة حصل السيد/ أسامة على درجة البكالوريوس في هندسة الكهرباء من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن ب

كما حصل السيد/ أسامة على درجة علمية من كلية هارفارد لألعمال بعد اجتياز برنامج إدارة األعمال عبر  .1995

سنة في مجال التقنية  13اإلنترنت للريادة والعديد من الدرجات املهنية املتعمقة. يتمتع السيد/ أسامة بخبرة تزيد على 

ا في مجلس  15ملقاوالت، كما يمتلك خبرة أكثر من واالتصاالت وخدمات االستشارات وا ا مساهما سنة باعتباره عضوا

سنة من النجاح باعتباره الرئيس التنفيذي املحترم لدى شركة سات لألنظمة  20اإلدارة. تقاعد السيد/ أسامة بعد 

 )شركة مساهمة مغلقة(.
 

 

 أعضاء لجنة اإلدارة التنفيذية:

 الوظيفة  االسم 

 رئيس اللجنة التنفيذية السيد/ أمين بنعبو

 عضو وليد الدريعانالسيد/ ال 

 عضو السيد/ بدر السلوم 

 عضو السيد/ أنوج أغاروال   

 

 :املراجعةأعضاء لجنة  

 الوظيفة  االسم 

 املراجعةرئيس لجنة   السيد/ باسل بن جبر 

 عضو السيد/ محمد حلمي 

 عضو  الدكتور/ عبد هللا الحسيني

  عضو مصطفى عبد اللطيف السيد/
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  ضيوف دائمون:

 مدير االمتثال بشركة أليانز السعودي الفرنس ي 

 لي بشركة أليانز السعودي الفرنس يالداخ املراجعةمدير  

 

 أعضاء لجنة االستثمار:

 الوظيفة  االسم 

 رئيس لجنة االستثمار  الوي السيد/ عادل م 

 عضو  السيد/ باسل بن جبر 

 عضو  اروالأنوج أقالسيد/  

 

 

 أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت: 

 الوظيفة  االسم

 رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت الدكتور/ عبد هللا الحسيني

 عضو الوي السيد/ عادل م

 عضو  سابقالسيد/ أسامة ال 

 عضو  تيليزالسيد/ باتريك  

  ضيوف دائمون: 

  فرنس يالرئيس التنفيذي بشركة أليانز السعودي ال 

 

 

 أعضاء لجنة املخاطر: 

 الوظيفة  االسم 

 رئيس لجنة املخاطر  تيليزالسيد/ باتريك  

 عضو  السيد/ أمين بنعبو  

 عضو سابقأسامة الالسيد/  

  ضيوف دائمون: 

  مدير املخاطر بشركة أليانز السعودي الفرنس ي   

  املدير املالي بشركة أليانز السعودي الفرنس ي

 

 

 

 



 

105 

 

 أمللحق ا 

 اإلدارة العليا

 كبار املسؤولين التنفيذيين بالشركة: 

 أعلى درجة علمية  سنة امليالد املنصب  االسم 

 ماجستير في الدراسات اإلدارية 1971  للشركة الرئيس التنفيذي السيد/ أنوج أغاروال  

 ماجستير في املحاسبة 1981 الرئيس التنفيذي املالي السيد/ هاني البخيتان

 ماجستير التأمين وإدارة املخاطر 1983 عملياتالرئيس التنفيذي لل السيد/ تركي الشهراني 

 بكالوريوس العلوم اإلكتوارية 1985 اإلكتواري  التنفيذي الرئيس السيد/ محمد زيدان

 ماجستير العلوم اإلدارية 1979 الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق عبدهللا القبيلي /السيد
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 حدود صالحيات التوقيع لدى البنك      حق باملل

 

 املناصب مجتمعة
أعضاء اللجنة 

 التنفيذية
 التنفيذيرئيس ال

نائب الرئيس 

 التنفيذي
 رئيس املوارد البشرية رئيس العمليات املدير املالي

رئيس الخبرة 

 اإلكتوارية
 مدير اإلدارة املالية

مدير العمليات 

 املالية

أعضاء اللجنة 

 التنفيذية
 غير محدود غير محدود غير محدود 

ريال  10,000,000

 سعودي

ريال  10,000,000

 سعودي

ريال  10,000,000

 سعودي
  

  غير محدود الرئيس التنفيذي
ريال  50,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  10,000,000

 ديسعو 

ريال  100,000

 سعودي

نائب الرئيس 

 التنفيذي
 غير محدود

ريال  50,000,000

 سعودي
 

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  10,000,000

 سعودي

ريال  100,000

 سعودي

 غير محدود املدير املالي
ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي
 

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  10,000,000

 سعودي

ريال  100,000

 سعودي

 رئيس العمليات
ريال  10,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي
 

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  10,000,000

 سعودي

ريال  100,000

 سعودي

 رئيس املوارد البشرية
ريال  10,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي
 

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  10,000,000

 سعودي

ريال  100,000

 سعودي

رئيس الخبرة 

 اإلكتوارية

ريال  10,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي

ريال  25,000,000

 سعودي
 

ريال  10,000,000

 سعودي

ريال  100,000

 سعودي

  مدير اإلدارة املالية
ريال  10,000,000

 سعودي

ال ري 10,000,000

 سعودي

ريال  10,000,000

 سعودي

ريال  10,000,000

 سعودي

ريال  10,000,000

 سعودي

ريال  10,000,000

 سعودي
 

ريال  100,000

 سعودي

مدير العمليات 

 املالية
 

ريال  100,000

 سعودي

ريال  1,000,000

 سعودي

ريال  100,000

 سعودي

ريال  100,000

 سعودي

ريال  100,000

 سعودي

ريال  100,000

 سعودي

ريال  100,000

 سعودي
 

 الرئيس التنفيذي      رئيس مجلس اإلدارة

 السيد/ أنوج أغاروال    السيد/ الوليد الدريعان
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 حدود الصالحيات الفنية: مركز أعمال الشركات للتأمين على غير الحياة  امللحق ج

 

 090418النسخة:  حدود صالحية االكتتاب

االكتتاب، العروض، إصدار الوثيقة، التجديدات، التصديقات، جميع  تأمين غير الحياه اإلدارة: مركز أعمال الشركات / 

 املراسالت ذات الصلة

 أعمال التفعيل اختياري  أعمال دون تفعيل اختياري  العملة: ريال سعودي

 مجال العمل

 توقيع مشترك:

املكتتبون، كبار املكتتبين، 

مساعدو مديري االكتتاب، 

 ومديرو االكتتاب

  وقيع مشترك:ت

اثنان من مديري 

 االكتتاب

 توقيع مشترك:

اثنان من مديري االكتتاب ومدير 

مركز أعمال الشركات للتأمين أو 

اختصاص ي االكتتاب األول أو 

رئيس العمليات أو نائب الرئيس 

 التنفيذي

 توقيع مشترك:

اثنان من مديري 

االكتتاب أو مدير مركز 

أعمال الشركات للتأمين 

الكتتاب واختصاص ي ا

األول أو رئيس 

العمليات أو نائب 

 الرئيس التنفيذي

 توقيع مشترك:

مدير مركز أعمال 

الشركات للتأمين أو 

اختصاص ي االكتتاب 

األول أو رئيس 

العمليات اختصاص ي 

االكتتاب األول أو مدير 

إعادة التأمين أو مدير 

املخاطر أو نائب 

 الرئيس التنفيذي

 توقيع مشترك:

 مدير مركز أعمال

الشركات للتأمين أو 

اختصاص ي االكتتاب 

األول أو رئيس 

العمليات اختصاص ي 

االكتتاب األول أو مدير 

إعادة التأمين أو مدير 

املخاطر أو نائب 

الرئيس التنفيذي 

 والرئيس التنفيذي

الحريق واملخاطر املرتبطة 

 به

 30,500,000 61,000,000 156,000,000 208,000,000 
≥ ماليين و 208<  

ا 624  مليونا
ا 624<  يشمل جميع مخاطر  مليونا

 املمتلكات

 

 حادث عام

 540,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 

≥ مليون و 3.6<   

 مليون  10.8<  مليون  10.8
 -ضمان ضد خيانة األمانة 

 جميع املخاطر األخرى 

نقل النقدية  -األموال 

والنقدية في الخزينة ونقل 

خسارة أحد  -السلع 

 األشخاص

جميع  -حادث شخص ي 

 املخاطر األخرى 

خسارة أحد  -السطو 

 األشخاص

جميع املخاطر ذات األثر 

خسارة أحد  -الشخص ي 

 األشخاص

خسارة  -ضمان شخص ي 

 أحد األشخاص

≥ مليون و 7.7<    7,700,000 5,775,000 3,850,000 1,155,000

 مليون  23.1

 مليون  23.1< 

≥ مليون و 7.7<    7,700,000 5,775,000 1,540,000 385,000

 مليون  23.1

 مليون  23.1< 

≥ مليون و 7.7<    7,700,000 5,775,000 3,850,000 1,925,000

 مليون  23.1

 مليون  23.1< 

≥ مليون و 1.2<    1,200,000 900,000 600,000 300,000

 مليون  3.6

 مليون  3.6< 

≥ مليون و 3.6<    3,600,000 2,700,000 1,800,000 540,000

 مليون  10.8

 مليون  10.8< 

املسؤولية العامة للطرف 

 ال تشمل، الثالث

املسؤولية عن املنتجات 

 والتعويض املنهي

املسؤولية العامة للطرف 

املسؤولية  تشمل، الثالث

ا و 20<  20,000,000 15,000,000 0 0   60≥ مليونا

 امليونا 

ا 60<   مليونا

- 

- 3,750,000 5,000,000 
 15≥ ماليين و 5< 

ا  مليونا
ا 15<   مليونا
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عن املنتجات والتعويض 

 املنهي

 تعويض

تعويضات العمال 

 ومسؤولية أصحاب العمل

ا و 20<  20,000,000 15,000,000 5,000,000 1,000,000  60≥ مليونا

ا  مليونا

ا 60<   مليونا

 

 االئتمان

- - - - 
 50بحد أقص ى 

ا  مليونا
ا 50<   مليونا

ضمان شامل ضد خيانة 

 - - - - األمانة
 50بحد أقص ى 

ا  مليونا
ا 50<   مليونا

 هندس ي

- 61,000,000 156,000,000 208,000,000 

≥ ماليين و 208< 

ا 624 ا 624<  مليونا  مليونا
جميع مخاطر البناء 

 وجميع مخاطر التشييد

وحدات وآالت املقاولين، 

ووحدات ومعدات 

املقاولين، وانفجار 

الغاليات وأوعية الضغط، 

والجهد املنخفض 

واملعدات اإللكترونية، 

 وتعطل اآلالت

ا و 144<  144,000,000 108,000,000 40,000,000 - ≥ مليونا

ا 432  مليونا

ا 624<   مليونا

 بحري 
4,800,000 9,600,000 36,750,000 49,000,000 

ا و 49<  ≥ مليونا

ا 147  مليونا
ا 147<   مليونا

 يشمل التغطية املفتوحة

 مل

تكون الحدود القصوى بناءا على تصنيف مخاطر الدرجة األولى، وتخفض بحسب جدول االحتفاظ لكل تصنيف من تصنيفات  .1

 املخاطر.

 الخسارة القصوى املحتملة.تكون الحدود القصوى بناءا على املبلغ اإلجمالي عند املخاطر بحسب املكان، وليس على أساس  .2

حادث عام: السطو، التلف، خيانة األمانة، النقدية في الخزينة، نقل النقدية، نقل البضاعة، جميع املخاطر ذات األثر  .3

 الشخص ي

املخاطر الهندسية والتقنية: جميع مخاطر البناء، جميع مخاطر التشييد، التأمين على املعدات اإللكترونية، تعطل اآلالت،  .4

 مين على الغاليات، وحدات وآالت املقاولين، وحدات ومعدات املقاولين، تدهور املخزون.التأ

من الضروري احترام جدول الصالحيات املذكورة أعاله فيما يخص جميع املراسالت والتصديقات غير التقنية وأي تفعيالت  .5

 اختيارية مؤقتة.

 عاله.تسري شروط املعاهدات واستثناءاتها على الحدود الواردة أ .6

ا للمبادئ التوجيهية لالكتتاب. .7  األعمال املقبولة غير مسموح بها، وأعمال التأمين املشترك: وفقا

 أي من مجاالت العمل غير الواردة بالجدول أعاله ينبغي إحالته إلى لجنة اعتماد املنتجات. .8

ليات أو نائب الرئيس التنفيذي أو الرئيس أي من مجاالت العمل التي ستقام في ظل احتفاظ الشركة ينبغي إحالته إلى رئيس العم .9

 التنفيذي.

ا العتماد وتوقيع اختصاص ي االكتتاب األول أو رئيس العمليات أو نائب  .10 ا خاضعا يكون تطبيق الخسارة القصوى املحتملة دائما

 الرئيس التنفيذي أو الرئيس التنفيذي.

حدود املعاهدات قيد التطوير، يقبل توقيع وحيد من كبير فيما يخص وثائق إدارة األعمال البحرية مسبقة التوقيع حتى نصف  .11

 مكتتبي التأمين البنك أو رئيس العمليات أو نائب الرئيس التنفيذي أو الرئيس التنفيذي.
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  فيما يلي تفاصيل األشخاص املفوضين:

 املكتتبون، كبار املكتتبين، مساعدو مديري االكتتاب •

 مديرو االكتتاب •

 كات للتأمينمدير مركز أعمال الشر  •

 مدير إعادة التأمين •

 مدير إدارة املالية •

ا مدير إعادة التأمين االختياري( •  املدير اإلكتواري )أيضا

 اختصاص ي االكتتاب األول  •

 رئيس العمليات •

 املدير املالي •

 نائب الرئيس التنفيذي •

 الرئيس التنفيذي •
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 على الحياة حدود الصالحيات الفنية: مركز أعمال األفراد للتأمين  امللحق د

 
 090418النسخة:  حدود صالحية االكتتاب

 االكتتاب، العروض، إصدار الوثيقة، التجديدات، التصديقات، جميع املراسالت ذات الصلة اإلدارة: مركز أعمال األفراد / التأمين على الحياة 

 

 أعمال التفعيل اختياري  أعمال دون تفعيل اختياري  العملة: ريال سعودي 

 عملمجال ال

 توقيع مشترك:

اثنان من مديري 

 االكتتاب

 توقيع مشترك:

اثنان من مديري االكتتاب 

أو مساعد مدير مركز 

أعمال األفراد أو مدير مركز 

 أعمال األفراد

 توقيع مشترك:

مساعد مدير مركز أعمال 

األفراد أو مدير مركز أعمال 

األفراد واختصاص ي 

االكتتاب األول أو رئيس 

الرئيس  العمليات أو نائب

 التنفيذي

 توقيع مشترك:

مدير مركز أعمال األفراد أو 

اختصاص ي االكتتاب األول 

 أو رئيس العمليات

واختصاص ي االكتتاب األول 

أو مدير املخاطر أو الرئيس 

اإلقليمي أو نائب الرئيس 

 التنفيذي

 توقيع مشترك:

مدير مركز أعمال األفراد أو 

اختصاص ي االكتتاب األول 

 ياتأو رئيس العمل

واختصاص ي االكتتاب األول 

أو مدير املخاطر أو الرئيس 

اإلقليمي أو نائب الرئيس 

التنفيذي والرئيس 

 التنفيذي

التأمين على الحياة، ضد الحوادث، ضد الحرب 

 السلبية، ضد العجز:

 حتى الحد األقص ى لكل شخص:

200,000 500,000)*( 4,500,000 
 13.5≥ مليون و 4.5<   

 مليون 
 مليون  13.5<   

منتجات التأمين على الحياة ألجل محدد والتقاعد 

 والتعليم
 4,500,000 375,000 صفر

 13.5≥ مليون و 4.5<   

 مليون 
 مليون  13.5<   

منتجات التأمين على الحياة من البنك مع شركة 

 التأمين
 4,500,000 375,000 صفر

 13.5≥ مليون و 4.5<   

 مليون 
 مليون  13.5<   

 

 حظةمال 

 احترام جدول الصالحيات املذكورة أعاله فيما يخص جميع املراسالت وأي تفعيالت غير التقنية وأي تفعيالت مؤقتة.   

 أعاله. املذكورةعلى الحدود  الستثناءاتتسري شروط املعاهدات وا 

 األعمال املقبولة وأعمال التأمين املشترك غير مسموح بها في ظل املعاهدات القائمة.  

 الت العمل غير الواردة بالجدول أعاله ينبغي إحالته إلى لجنة اعتماد املنتجات.أي من مجا 

 أي من مجاالت العمل التي ستقام في ظل احتفاظ الشركة ينبغي إحالته إلى رئيس العمليات أو نائب الرئيس التنفيذي أو الرئيس التنفيذي.

1- 

 2- 

3- 

4- 

5- 

  فيما يلي تفاصيل األشخاص املفوضين: 

ريال سعودي أو التي تزيد على حد التغطية املجانية ينبغي املوافقة عليها من مدير مركز  500,000حاالت االكتتاب التي تزيد على  )*(:

 أعمال األفراد.

 .كبير مكتتبين •

 .مساعد مدير مركز أعمال األفراد •

 .مدير مركز أعمال األفراد •

 .مدير إعادة التأمين •

 .اختصاص ي االكتتاب األول  •

 .ئيس العملياتر  •

 .رئيس املخاطر •

 .املدير املالي •

 .نائب الرئيس التنفيذي •

  .التنفيذي الرئيس •
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 حدود الصالحيات الفنية: مركز أعمال األفراد للتأمين على غير الحياة  امللحق هـ

 
 090418اإلصدار:  حدود صالحيات االكتتاب

اإلدارة: مركز أعمال األفراد 
 للتأمين على غير الحياة

 اب، العروض، إصدار الوثيقة، التجديدات، التصديقات، جميع املراسالت ذات الصلة.االكتت

 العملة: ريال سعودي
 

 أعمال التفعيل اختياري  أعمال دون تفعيل اختياري 

 مجال العمل
توقيع مشترك: 
اثنان من كبار 

 املكتتبين

توقيع مشترك: اثنان 
 من مديري االكتتاب

توقيع مشترك: اثنان 
ي االكتتاب أو من مدير 

مساعد مدير مركز 
أعمال األفراد أو مدير 
 مركز أعمال األفراد

توقيع مشترك: مساعد 
مدير مركز أعمال 

األفراد أو مدير مركز 
أعمال األفراد 

واختصاص ي االكتتاب 
األول أو رئيس العمليات 

أو نائب الرئيس 
 التنفيذي

توقيع مشترك: مدير 
مركز أعمال األفراد أو 

كتتاب اختصاص ي اال
األول أو رئيس 
العمليات أو 

اختصاص ي االكتتاب 
األول أو مدير إعادة 
التأمين أو رئيس 
املخاطر أو نائب 
 الرئيس التنفيذي

توقيع مشترك: مدير مركز أعمال 
األفراد أو اختصاص ي االكتتاب 

 األول أو رئيس العمليات
واختصاص ي االكتتاب األول أو 
 مدير املخاطر أو الرئيس اإلقليمي
أو نائب الرئيس التنفيذي 

 والرئيس التنفيذي

 حادث عام
جميع املخاطر  -حادث شخص ي 

 األخرى 
385,000 770,000 1,925.000 7.700.000 

 23.1≥ مليون و 7.7< 
 مليون 

 مليون  23.1< 

 أسطول السيارات:
 عدد املركبات:
مركبة أحد  -تلفيات ذاتية 

 األشخاص
املسؤولية تجاه الغير / التلف 

 خسارة أحد األشخاص -دي املا
املسؤولية تجاه الغير / إصابة 

 خسارة أحد األشخاص -جسدية 

 
250 
 

100,000 
 

5,000,000 

 
500 
 

250,000 
 

5,000,000 

 
1,000 

 
500,000 

 
5,000,000 

 
5,000 

 
1,000,000 

 
20,000,000 

 
 15000≥ و 5000< 
 ماليين 3≥مليون و 1< 

 
ا و 20< 

ا
 60≥ مليون

ا
ا
 مليون

 
 >15,000 

 
 ماليين 3< 

 
ا 60< 

ا
 مليون

 الحريق واملخاطر املرتبطة به
 يشمل جميع مخاطر املمتلكات

 )التأمين األسري(
2,625,000 3,675,000 5,250,000 

 208≥مليون و 5.25< 
 ماليين

 624≥ ماليين و 208< 
ا
ا
 مليون

 >624  
ا
 امليون

 تأمين السفر:
 Conventional Mondial Assistanceشروط وأحكام شركة 

 

خارج نطاق شروط وأحكام شركة 
Conventional  Mondial

Assistance 

 
 تكون الحدود القصوى بناءا على تصنيف مخاطر الدرجة األولى، وتخفض بحسب جدول االحتفاظ لكل تصنيف من تصنيفات املخاطر. .1

 على أساس الخسارة القصوى املحتملة.تكون الحدود القصوى بناءا على املبلغ اإلجمالي عند املخاطر بحسب املكان، وليس  .2

 حادث عام: السطو، التلف، خيانة األمانة، النقدية في الخزينة، نقل النقدية، نقل البضاعة، جميع املخاطر ذات األثر الشخص ي .3

الت، التأمين على الغاليات، وحدات املخاطر الهندسية والتقنية: جميع مخاطر البناء، جميع مخاطر التشييد، التأمين على املعدات اإللكترونية، تعطل اآل .4
 وآالت املقاولين، وحدات ومعدات املقاولين، تدهور املخزون.

 من الضروري احترام جدول الصالحيات املذكورة أعاله فيما يخص جميع املراسالت والتصديقات غير التقنية وأي تفعيالت اختيارية مؤقتة. .5

 الواردة أعاله.تسري شروط املعاهدات واستثناءاتها على الحدود  .6

 % من حد املعاهدات.50األعمال املقبولة غير مسموح بها، وأعمال التأمين املشترك، بحد أقص ى  .7

 أي من مجاالت العمل غير الواردة بالجدول أعاله ينبغي إحالته إلى لجنة اعتماد املنتجات. .8

 العمليات أو نائب الرئيس التنفيذي أو الرئيس التنفيذي. أي من مجاالت العمل التي ستقام في ظل احتفاظ الشركة ينبغي إحالته إلى رئيس .9

ا العتماد وتوقيع اختصاص ي االكتتاب األول أو رئيس العمليات أو نائب الرئيس التنفي .10 ا خاضعا ذي أو الرئيس يكون تطبيق الخسارة القصوى املحتملة دائما
 التنفيذي.

 ها، يقبل توقيع وحيد ممسوح من رئيس العمليات أو نائب الرئيس التنفيدي أو الرئيس التنفيذي.فيما يخص الوثائق مسبقة التوقيع في ظل الحدود املتفق علي .11

 فيما يلي تفاصيل األشخاص املفوضين:
 

 املكتتبون  •
 كتتبيناملكبير  •
 مساعد مدير مركز أعمال األفراد •
 مدير مركز أعمال األفراد •
 مدير إعادة التأمين •
 اختصاص ي االكتتاب األول  •
 رئيس العمليات •
 رئيس املخاطر •
 املدير املالي •
 نائب الرئيس التنفيذي •
 الرئيس التنفيذي •
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 حدود الصالحيات الفنية: مركز أعمال الطبي ومزايا املوظفين للتأمين الجماعي على الحياة     امللحق و

  
 090418اإلصدار:  حدود صالحيات االكتتاب

اإلدارة: مركز أعمال الطبي ومزايا املوظفين 
 جماعي على الحياةللتأمين ال

 االكتتاب، العروض، إصدار الوثيقة، التجديدات، التصديقات، جميع املراسالت ذات الصلة.

 أعمال التفعيل اختياري  أعمال دون تفعيل اختياري  العملة: ريال سعودي 

 مجال العمل

  توقيع مشترك:

اثنان من مديري 

 االكتتاب

 :توقيع مشترك

مديرو االكتتاب ومدير 

مركز األعمال اكتتاب 

الطبي ومزايا املوظفين أو 

مدير مركز األعمال 

 الطبي ومزايا املوظفين

 توقيع مشترك:

مدير اكتتاب مركز 

األعمال الطبي ومزايا 

املوظفين أو مدير مركز 

األعمال الطبي ومزايا 

املوظفين واختصاص ي 

االكتتاب األول أو رئيس 

العمليات أو نائب 

 الرئيس التنفيذي

 :كتوقيع مشتر 

مدير اكتتاب مركز 

األعمال الطبي ومزايا 

املوظفين أو اختصاص ي 

االكتتاب األول أو رئيس 

العمليات اختصاص ي 

االكتتاب األول أو مدير 

إعادة التأمين أو رئيس 

املخاطر أو نائب الرئيس 

 التنفيذي

 :توقيع مشترك

مدير مركز األعمال 

الطبي ومزايا املوظفين أو 

اختصاص ي االكتتاب 

أو رئيس العمليات  األول 

اختصاص ي االكتتاب 

األول أو مدير إعادة 

التأمين أو رئيس املخاطر 

أو نائب الرئيس 

التنفيذي والرئيس 

 التنفيذي

 3,000≤  2,999إلى  2,000 1,999إلى  1,000 999إلى  500 499حتى  حجم املجموعة

 تقاعد جماعي:

 حتى الحد األقص ى لكل شخص:
0 500,000)*( 4,500,000 

 13.5≥ مليون و 4.5<   

 مليون 
 مليون  13.5<   

 

 حظةمال 

 من الضروري 

 الصالحيات املذكورة أعاله فيما يخص جميع املراسالت وأي تفعيالت غير التقنية وأي تفعيالت مؤقتة.احترام          احترام جدول 

 تسري استثناءات املعاهدات على الحدود الواردة أعاله.

 ك غير مسموح بها في ظل املعاهدات القائمة.أعمال التأمين املشتر 

 أي من مجاالت العمل غير الواردة بالجدول أعاله ينبغي إحالته إلى لجنة اعتماد املنتجات.

 أي من مجاالت العمل التي ستقام في ظل احتفاظ الشركة ينبغي إحالته إلى رئيس العمليات أو نائب الرئيس التنفيذي أو الرئيس التنفيذي.

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

  فيما يلي تفاصيل األشخاص املفوضين: 

ريال سعودي أو التي تزيد على حد التغطية املجانية ينبغي املوافقة عليها من مدير مركز األعمال الطبي ومزايا  500,000حاالت االكتتاب التي تزيد على  )*(:

 املوظفين.

 .كبير مكتتبين •

 .زايا املوظفينمدير اكتتاب مركز األعمال الطبي وم •

 .مدير مركز األعمال الطبي ومزايا املوظفين •

 .مدير إعادة التأمين •

 .اختصاص ي االكتتاب األول  •

 .رئيس العمليات •

 .رئيس املخاطر •

 .املدير املالي •

 .نائب الرئيس التنفيذي •

 .الرئيس التنفيذي •
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 فينحدود الصالحيات الفنية: مركز األعمال الطبي ومزايا املوظ      امللحق ز

 
 090418اإلصدار:  حدود صالحيات االكتتاب

 االكتتاب، العروض، إصدار الوثيقة، التجديدات، التصديقات، جميع املراسالت ذات الصلة. اإلدارة: مركز األعمال الطبي ومزايا املوظفين

 

 أعمال التفعيل اختياري  أعمال دون تفعيل اختياري  العملة: ريال سعودي

 مجال العمل

اثنان ترك: توقيع مش

 من مديري االكتتاب

 :توقيع مشترك

مديرو االكتتاب ومدير 

اكتتاب مركز األعمال 

 الطبي ومزايا املوظفين

 :توقيع مشترك

مدير اكتتاب مركز 

األعمال الطبي ومزايا 

املوظفين أو مدير مركز 

األعمال الطبي ومزايا 

املوظفين واختصاص ي 

االكتتاب األول أو رئيس 

 العمليات أو نائب

 الرئيس التنفيذي

 :توقيع مشترك

مدير اكتتاب مركز 

األعمال الطبي ومزايا 

املوظفين أو اختصاص ي 

االكتتاب األول أو رئيس 

العمليات اختصاص ي 

االكتتاب األول أو مدير 

إعادة التأمين أو رئيس 

املخاطر أو نائب الرئيس 

 التنفيذي

 :توقيع مشترك

مدير مركز األعمال 

ن أو الطبي ومزايا املوظفي

اختصاص ي االكتتاب 

األول أو رئيس العمليات 

اختصاص ي االكتتاب 

األول أو مدير إعادة 

التأمين أو رئيس 

املخاطر أو نائب الرئيس 

التنفيذي والرئيس 

 التنفيذي

 3,000≤  2,999إلى  2,000  1,999إلى  1,000 999إلى  500 499حتى  حجم املجموعة

 التأمين داخل املستشفى

 قص ى لكل شخص ضمن املجموعة:حتى الحد األ

شروط مجلس الضمان 

 الصحي

شروط مجلس الضمان 

 الصحي

شروط مجلس الضمان 

 الصحي

شروط مجلس الضمان 

 الصحي

< شروط مجلس 

 الضمان الصحي

 التأمين خارج املستشفى

 حتى الحد األقص ى لكل شخص ضمن املجموعة:

شروط مجلس الضمان 

 الصحي

شروط مجلس الضمان 

 الصحي

مجلس الضمان شروط 

 الصحي

شروط مجلس الضمان 

 الصحي

< شروط مجلس 

 الضمان الصحي

 

                 من حظةمال 

 

 احترام جدول الصالحيات املذكورة أعاله فيما يخص جميع املراسالت وأي تفعيالت غير التقنية وأي تفعيالت مؤقتة.ة                              

 على الحدود الواردة أعاله.تسري استثناءات املعاهدات 

 أعمال التأمين املشترك غير مسموح بها في ظل املعاهدات القائمة.

 أي من مجاالت العمل غير الواردة بالجدول أعاله ينبغي إحالته إلى لجنة اعتماد املنتجات.

 لتي يفرضها مجلس الضمان الصحي.فيما يخص األعمال الطبية، فينبغي احترام اإلجراءات الداخلية إلى جانب القواعد واللوائح ا

 أي من مجاالت العمل التي ستقام في ظل احتفاظ الشركة ينبغي إحالته إلى رئيس العمليات أو نائب الرئيس التنفيذي أو الرئيس التنفيذي.

 

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 

  فيما يلي تفاصيل األشخاص املفوضين: 

 مديرو االكتتاب •

 الطبي ومزايا املوظفينمدير اكتتاب مركز األعمال  •

 مدير مركز األعمال الطبي ومزايا املوظفين •

ا مدير إعادة التأمين االختياري( •  املدير اإلكتواري )أيضا

 رئيس العمليات •

 اختصاص ي االكتتاب األول  •

 رئيس املخاطر •

 املدير املالي •

 نائب الرئيس التنفيذي •

 الرئيس التنفيذي •
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 تأمين غير السيارات -مركز أعمال املطالبات حدود الصالحيات الفنية:      امللحق ح

  

 171217 اإلصدار: حدود صالحيات تسوية مطالبات غير السيارات

 العملة: ريال سعودي

 مجال العمل

 

 

 توقيع مشترك:

 مشرف الشكاوى 

 و

مدير املطالبات / مدير 

 االمتثال

 توقيع مشترك:

مشرف الشكاوى / مدير 

 املطالبات

 و

 يس العملياتمدير االمتثال / رئ

 توقيع مشترك:

 مدير املطالبات / مدير االمتثال

 و

رئيس العمليات / نائب الرئيس 

 التنفيذي / املدير املالي

 توقيع مشترك:

 مدير املطالبات / مدير االمتثال

 و

رئيس العمليات / املدير املالي / 

 نائب الرئيس التنفيذي

 و

 رئيس مجلس اإلدارة

 بهالحريق واملخاطر املرتبطة 

 
200,000 500,000 1,000,000  >1,000,000 

     حادث عام

 -ضمان ضد خيانة األمانة 

 جميع املخاطر األخرى 
200,000 500,000 1,000,000  >1,000,000 

نقل النقدية والنقدية  -األموال 

خسارة  -في الخزينة ونقل السلع 

 أحد األشخاص

200,000 500,000 1,000,000  >1,000,000 

جميع املخاطر  -شخص ي  حادث

 األخرى 
200,000 500,000 1,000,000  >1,000,000 

خسارة أحد  -السطو 

 األشخاص
200,000 500,000 1,000,000  >1,000,000 

الضمان الشخص ي وجميع 

 -املخاطر ذات األثر الشخص ي 

 خسارة أحد األشخاص

200,000 500,000 1,000,000  >1,000,000 

ه الغير، ال املسؤولية العامة تجا

املسؤولية عن املنتجات  تشمل

 والتعويض املنهي

200,000 

500,000 

1,000,000  >1,000,000 
500,000 

املسؤولية العامة تجاه الغير، 

املسؤولية عن املنتجات  تشمل

 والتعويض املنهي

200,000 500,000 1,000,000  >1,000,000 

تعويضات العمال ومسؤولية 

 أصحاب العمل
200,000 500,000 1,000,000  >1,000,000 

 1,000,000<  1,000,000   ضمان شامل ضد خيانة األمانة

 1,000,000<  1,000,000 500,000 200,000 هندس ي

 1,000,000<  1,000,000 500,000 200,000 بحري، يشمل التغطية املفتوحة

 1,000,000<  1,000,000 500,000 200,000 حياة جماعية

 1,000,000<  1,000,000 500,000 200,000 جماعيطبي 

 1,000,000<  1,000,000  - تقاعد جماعي

 1,000,000<  1,000,000 - - أي مجال آخر

 100,000<  100,000 صفر صفر إكراميات

 

 فيما يلي تفاصيل األشخاص املفوضين:

 مشرف الشكاوى  •

 غير السيارات -مدير املطالبات  •

 فرادمدير مركز أعمال األ  •

 رئيس العمليات •

 املدير املالي •

 نائب الرئيس التنفيذي •

 الرئيس التنفيذي •
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 تأمين السيارات -حدود الصالحيات الفنية: مركز أعمال املطالبات    امللحق ط

 

 العملة: ريال سعودي

 مجال العمل

 

  

اإلجراء: 

منسق 

 1الشكاوى 

يعتمد: منسق 

 2الشكاوى 

اإلجراء: 

منسق 

 الشكاوى 

يعتمد:  

ق أول منس

 الشكاوى 

اإلجراء: 

منسق 

الشكاوى / 

منسق أول 

 الشكاوى 

يعتمد: 

مشرف 

 الشكاوى 

اإلجراء: 

منسق 

الشكاوى / 

منسق أول 

 الشكاوى 

يعتمد: مدير 

مساعد 

 الشكاوى 

اإلجراء: 

منسق 

الشكاوى / 

منسق أول 

 الشكاوى 

يعتمد: مدير 

تشغيل 

 الشكاوى 

اإلجراء:  

منسق 

الشكاوى / 

منسق أول 

 الشكاوى 

: مدير يعتمد

 املطالبات

اإلجراء: 

منسق 

الشكاوى / 

منسق أول 

 الشكاوى 

يعتمد: مدير 

مركز أعمال 

 األفراد

اإلجراء:  

منسق 

الشكاوى / 

منسق أول 

 الشكاوى 

يعتمد: رئيس 

العمليات / 

نائب الرئيس 

التنفيذي / 

الرئيس 

 التنفيذي

اإلجراء: 

منسق 

الشكاوى / 

منسق أول 

الشكاوى 

ورئيس 

العمليات / 

الرئيس نائب 

التنفيذي / 

املدير املالي 

+الرئيس 

 التنفيذي

          السيارات 

 1,000,000<  1,000,000 500,000 400,000 300,000 85,000 40,000 15,000 15,000 تلفيات ذاتية

املسؤولية 

تجاه الغير / 

التلفيات 

 املادية

15,000 15,000 40,000 85,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000  >1,000,000 

املسؤولية 

تجاه الغير / 

إصابة 

 جسدية

15,000 15,000 40,000 85,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000  >1,000,000 

 

 فيما يلي تفاصيل األشخاص املفوضين:

 منسق الشكاوى  •

 منسق أول الشكاوى  •

 مشرف الشكاوى  •

 مدير مساعد الشكاوى  •

 مدير تشغيل الشكاوى  •

 اتمدير املطالب •

 مدير مركز أعمال األفراد •

 رئيس العمليات •

 املدير املالي •

 نائب الرئيس التنفيذي •

 الرئيس التنفيذي •
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 حدود الصالحيات الفنية: املخاطر وإعادة التأمين والتحليل اإلكتواري   امللحق ي

  

 090418اإلصدار:   املخاطر وإعادة التأمين والتحليل اإلكتواري حدود صالحيات 

 ات: أ( املخاطر وإعادة التأمين & ب( التحليل اإلكتواري اإلدار 
  

    

 املوقعون  
أو في غياب املوقعين 

 السابقين
 أو في غياب املوقعين السابقين

 ترتيبات املعاهدات 
الرئيس التنفيذي ومدير 

 املخاطر وإعادة التأمين

 
 

 رئيس مجلس اإلدارة التقارير اإلكتوارية والتقنية
دارة ورئيس رئيس مجلس اإل 

 الخبرة اإلكتواري 

نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس الخبرة 

 اإلكتواري 

 حسابات إعادة التأمين
الرئيس التنفيذي ومدير 

 املخاطر وإعادة التأمين

الرئيس التنفيذي ومدير 

 إعادة التأمين

نائب رئيس مجلس اإلدارة ومدير املخاطر 

 وإعادة التأمين

 القسائم االختيارية
ملخاطر وإعادة التأمين مدير ا

 ومدير مركز األعمال

املدير اإلكتواري ومدير 

مركز األعمال أو مدير 

املخاطر وإعادة التأمين 

ومدير االكتتاب بمركز 

 األعمال

املدير اإلكتواري واثنان من مديري 

 االكتتاب بمركز األعمال

   

    فيما يلي تفاصيل األشخاص املفوضين:

 .الرئيس التنفيذي •

 .ب الرئيس التنفيذينائ •

 .املدير املالي •

 .مدير إعادة التأمين واملخاطر •

مدير إعادة التأمين ))معاهدة إعادة التأمين( + رئيس املخاطر للتأمين  •

 .على الحياة(

 .رئيس الخبرة اإلكتوارية •

 .مدير إدارة املالية •

 .ركز أعمال األفراد أو مركز أعمالمدير مركز األعمال )م •

 .و مركز أعمال التأمين الطبي(الشركات للتأمين أ •

  

 .املدير اإلكتواري واثنان من مديري االكتتابمركز االعمال  •
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     حدود الصالحيات الفنية: الشكاوى          امللحق ك
 

 140617اإلصدار:    حدود صالحيات تسوية الشكاوى 

 العملة: ريال سعودي 
   

 

 قيع مشترك:تو  توقيع مشترك: توقيع مشترك: توقيع مشترك:

 
 

 مجال العمل

منسق الشكاوى ومشرف 
 الشكاوى 

منسق الشكاوى/منسق 
أول الشكاوى ومدير 

 خدمة العمالء والشكاوى 

مدير خدمة العمالء 
والشكاوى ونائب رئيس 
مجلس اإلدارة أو املدير 
املالي أو رئيس مجلس 

 اإلدارة

مدير خدمة العمالء 
والشكاوى ولجنة 

التوجيه االستراتيجي 
 ئيس التنفيذيوالر 

 250,000< 250,000 10,000 صفر الحريق واملخاطر املرتبطة به

 حادث عام
 جميع املخاطر األخرى  -ضمان ضد خيانة األمانة  

نقل النقدية والنقدية في الخزينة ونقل  -األموال 
 خسارة أحد األشخاص -السلع 

 جميع املخاطر األخرى  -حادث شخص ي 
 خسارة أحد األشخاص -السطو 

الضمان الشخص ي وجميع املخاطر ذات األثر 
 خسارة أحد األشخاص -الشخص ي 

 250,000< 250,000 10,000 صفر

 250,000< 250,000 10,000 صفر

 250,000< 250,000 10,000 صفر

 250,000< 250,000 10,000 صفر

 250,000< 250,000 10,000 صفر

 ال تشمل، املسؤولية العامة للطرف الثالث
 250,000< 250,000 10,000 صفر سؤولية عن املنتجات والتعويض املنهيامل

املسؤولية  تشمل، املسؤولية العامة للطرف الثالث
 250,000< 250,000 10,000 صفر عن املنتجات والتعويض املنهي تعويض

 250,000< 250,000 10,000 صفر تعويضات العمال ومسؤولية أصحاب العمل

 السيارات
 أحد األشخاص -خص ي الضرر الش

 -املسؤولية تجاه الغير / التلف املادي  -املركبة  
 خسارة أحد األشخاص

خسارة أحد  -املسؤولية تجاه الغير / إصابة جسدية  
 األشخاص

    

10,000 15,000 250,000 >250,000 

10,000 15,000 250,000 >250,000 

10,000 15,000 250,000 >250,000 

 250,000< 250,000 10,000 صفر د خيانة األمانةضمان شامل ض

 250,000< 250,000 10,000 صفر هندس ي

 250,000< 250,000 10,000 صفر بحري، يشمل التغطية املفتوحة

 250,000< 250,000 10,000 صفر حياة جماعية

 250,000< 250,000 10,000 صفر  طبي جماعي

 250,000< 250,000 10,000 صفر تقاعد جماعي

 250,000< 250,000 10,000 صفر أي خط آخر

 100,000< 100,000> 10,000 صفر )اختياري(

    

    فيما يلي تفاصيل األشخاص املفوضين:

CA:  منسق الشكاوى 
SCA:  منسق أول الشكاوى 
CS:  مشرف الشكاوى 

CCCM:  مدير خدمة العمالء والشكاوى 
CFO: املدير املالي 

DCEO: يذينائب الرئيس التنف 
CEO: الرئيس التنفيذي 
SSC: أي عضو من أعضاء لجنة التوجيه االستراتيجي 
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 حدود الصالحيات الفنية: املناطق      امللحق ل

 
 أعمال التفعيل االختياري  أعمال بدعم من أليانز إلعادة التأمين أعمال دون تفعيل اختياري  

 مجال العمل 

ار املكتتبين ومدير توقيع مشترك: املكتتبون أو كب

 العمليات

 

 توقيع كبار املكتتبين ومدير العمليات 

 
 مصفوفة صالحيات املكتب الرئيس مصفوفة صالحيات املكتب الرئيس 

 الحريق واملخاطر املرتبطة به

 

 

 

 يشمل جميع مخاطر املمتلكات

 )خسارة أحد األشخاص(

%، بحد أقص ى 25: 1تصنيف املخاطر 

 ريال سعودي 52,500,000

%، بحد أقص ى 20: 2تصنيف املخاطر 

 ريال سعودي 42,000,000

%، بحد أقص ى 12.5: 3تصنيف املخاطر 

 ريال سعودي 26.250.000

 : يحال إلى املكتب الرئيس4تصنيف املخاطر 

%، بحد أقص ى 50: 1تصنيف املخاطر  

 ريال سعودي 110,000,000

%، بحد أقص ى 40: 2تصنيف املخاطر 

 ريال سعودي 84,000,000

%، بحد أقص ى 25: 3تصنيف املخاطر 

 ريال سعودي 52,500,000

 : يحال إلى املكتب الرئيس4تصنيف املخاطر 

 يحال إلى املكتب الرئيس  يحال إلى املكتب الرئيس

 حادث عام

 خيانة األمانة 

 )خسارة أحد األشخاص( 

 يحال إلى املكتب الرئيس - ديريال سعو  10,000,000%، بحد أقص ى 50 ريال سعودي 5,000.000%، بحد أقص ى 25 

األموال )نقل النقدية والنقدية في الخزينة ونقل  

 السلع(

 )خسارة أحد األشخاص( 

 يحال إلى املكتب الرئيس - ريال سعودي 10,000,000%، بحد أقص ى 50 ريال سعودي 5,000.000%، بحد أقص ى 25

املسؤولية  ال تشمل، املسؤولية العامة تجاه الغير 

 تجاتعن املن

 )خسارة أحد األشخاص( 

 ريال سعودي 10,000,000%، بحد أقص ى 50 ريال سعودي 5,000.000%، بحد أقص ى 25 
 يحال إلى املكتب الرئيس

 
 يحال إلى املكتب الرئيس 

املسؤولية  تشمل، املسؤولية العامة تجاه الغير 

 عن املنتجات

 )خسارة أحد األشخاص( 

 ريال سعودي 10,000,000%، بحد أقص ى 50 عوديريال س 5,000.000%، بحد أقص ى 25 
 يحال إلى املكتب الرئيس

 
 يحال إلى املكتب الرئيس 

 يحال إلى املكتب الرئيس - ريال سعودي 10,000,000%، بحد أقص ى 50 ريال سعودي 5,000.000%، بحد أقص ى 25  تعويضات العمال ومسؤولية أصحاب العمل 

 هندس ي 

 مخاطر التشييد جميع مخاطر البناء وجميع 

 )خسارة أحد األشخاص( 

%، بحد أقص ى 25: 1تصنيف املخاطر 

 ريال سعودي 52,500,000

%، بحد أقص ى 20: 2تصنيف املخاطر  

 ريال سعودي 42,000,000

%، بحد أقص ى 12.5: 3تصنيف املخاطر  

 ريال سعودي 26,250,000

%، بحد أقص ى 50: 1تصنيف املخاطر  

 ريال سعودي 110,000,000

%، بحد أقص ى 40: 2نيف املخاطر تص

 ريال سعودي 84,000,000

%، بحد أقص ى 25: 3تصنيف املخاطر  

 ريال سعودي 52,500,000

 يحال إلى املكتب الرئيس 

 
 يحال إلى املكتب الرئيس 

وحدات وآالت املقاولين، وحدات ومعدات  

املقاولين، التأمين على األعمال واملمتلكات، تعطل 

 على املعدات اإللكترونيةاآلالت، التأمين 

 ريال سعودي 37,500,000%، بحد أقص ى 25 

التخفيض بحسب مجاالت العمل بحسب نشرة 

 مجمل زيادة الخسائر

 ريال سعودي 75,000,000%، بحد أقص ى 50 

التخفيض بحسب مجاالت العمل بحسب نشرة 

 مجمل زيادة الخسائر

 يحال إلى املكتب الرئيس  يحال إلى املكتب الرئيس 

 بحري  

 يشمل التغطية املفتوحة 

 )شحنة أحد األشخاص( 

 يحال إلى املكتب الرئيس -  ريال سعودي 25,000,000%، بحد أقص ى 50  ريال سعودي 12,500,000%، بحد أقص ى 25

 مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين 
 يحال إلى املكتب الرئيس

 

 يحال إلى املكتب الرئيس 

 
 الرئيس يحال إلى املكتب - 

 املسؤولية املهنية 

 

 يحال إلى املكتب الرئيس 

 

 يحال إلى املكتب الرئيس 

 
 يحال إلى املكتب الرئيس - 

 

 ظة:حمال 

 تسري الحدود السابقة كما يلي: -1

ضمن حساب الحريق نفسه أو أي حساب حريق آخر ضمن تقييم  الحريق واملخاطر املرتبطة به، شاملة جميع مخاطر املمتلكات: أكبر املخاطر لحساب الحريق ال تخضع ألي تراكم معروف -أ

 الشركة.

 نقل النقدية: الحد األقص ى للنقل. -ب

 النقدي في الخزينة: الحد األقص ى للخزينة. -ج

 خيانة األمانة: الحد األقص ى ألي موظف واحد. -د

ن عليه لكل موقع واحد.وحدات وآالت املقاولين، التأمين على األعمال واملمتلكات، التأمين على امل -هـ  عدات اإللكترونية: املبلغ األقص ى املؤم 

ن عليه. -و  تعطل اآلالت: إجمالي املبلغ املؤم 

ن عليه لكل شحنة. -ج  التأمين البحري: املبلغ األقص ى املؤم 

 املمتلكات: وثيقة املشاركة، وثيقة املساعدة املالية، املستشفيات واملراكز الصحية. -2

 التأمين على األموال، الحوادث الشخصية، ضمان خيانة األمانة، الشرطة والتأمين العام، التأمين على السياح بأثر شخص ي.حادث عام:  -3

 ت املقاولين.شخاص، وحدات وآال التأمين الهندس ي: جميع مخاطر البناء، جميع مخاطر التشييد، وحدات وآالت املقاولين، الخطأ والسهو، تعطل اآلالت، ممتلكات األعمال واأل -4

 الحموالت البحرية: انتقال التغطية -5

ا. -6 ا. ال تمنح املوافقة إال من املكتب الرئيس ي إذا رأى ذلك مناسبا  أعمال التأمين املشترك محظورة تماما

 ال تستخدم نصوص املطبوعات أو النصوص التي لم تحصل على موافقة )ساما(. -7

 أساس أول خسارة أو بالقيمة املتفق عليها إال بتفويض من مدير مركز أعمال الشركات.ال يجوز إصدار أية وثائق تأمين على  -8

 يخضع للتطبيق الصارم لجميع شروط وأحكام املعاهدات. -9

 يخضع للتطبيق الصارم لجميع املبادئ التوجيهية الصادرة عن مجموعة أليانز. -10

 لداخلي. أي تقسيم ضروري ينبغي املوافقة عليها من مدير القسم باملكتب الرئيس.يخضع للتطبيق الصارم للمبادئ التوجيهية لالكتتاب ا -11
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 في نهاية كل شهر، يرسل املكتب اإلقليمي ما يلي برسالة إلكترونية إلى إدارة مركز أعمال الشركات باملكتب الرئيس: -12

o رة على مدار الشهر.سجل الشرطة الذي يلخص جميع البيانات بخصوص وثائق التأمين والتصديقات الصاد 

o .سجل بجميع جداول الشرطة بما يغطي جميع الجوانب، بما في ذلك البيانات اإلحصائية 

o .سجل بجميع التصديقات يحدد التغييرات التي أجريت على وثائق التأمين 

 اإلقليمي؛ للحصول على البيانات اإلحصائية.تعالج إدارة مركز أعمال الشركات املعلومات بخصوص جميع وثائق التأمين والتصديقات الصادرة من املكتب 

 خرجات مع املديرين اإلقليميين.يجري موظفو إدارة مركز أعمال الشركات فحوصات دورية عن وثائق التأمين والتصديقات للتأكد من اتساقها مع تعليمات االكتتاب. تشارك امل

وثائق التأمين )بما في ذلك وعلى سبيل املثال ال الحصر: اإلصدار، التصديقات، الدراسات االستقصائية، التجديدات، هكذا(، يتخذ املكتب اإلقليمي جميع اإلجراءات والخدمات ذات الصلة ب -13

ليمي، يرسل املكتتب اإلقليمي حد الصالحيات اإلق مع مراعاة موافقة مركز أعمال الشركات، متى لزم األمر. وإذا تطلب املكتب اإلقليمي مساعدة املكتب الرئيس بسبب زيادة ضغط الطلبات ضمن

 الطلب إلى قسم االكتتاب املناسب داخل املكتب الرئيس ي.

ا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن شركتنا، ينبغي االحتفاظ بملف لوثائق التأمين املطبوعة واإللكترونية لكل وثيقة، على أن تضم نسخ -14 ت، ة من وثيقة التأمين واملستندات الداعمة، واملراسال وفقا

 وقسائم إعادة التأمين، وما إلى ذلك.

راسالت التي تخرج عن نطاق حدود الصالحيات جميع عروض األسعار/املراسالت املقدمة من املكتب الرئيس ينبغي مراجعتها وتوقيعها من املديرين اإلقليميين. وال يسري ذلك إال على امل -15

 اإلقليمية.

 سنة، وبناءا على مخرجات التقييم، سوف نرى مدى تحسنها لصالح شركتنا. تراجع مصفوفة الصالحيات هذه كل ربع -16

 تحال املخاطر إلى املكتب الرئيس ي العتمادها.

 ئيس ي:مدير القسم باملكتب الر أما فيما يخص املخاطر التالية، ال تتمتع املكاتب اإلقليمية بصالحية اعتماد االكتتاب في تلك املخاطر، ويلزم إحالة تلك املخاطر إلى 

ن عليها التي تزيد على الحدود املذكورة بالجدول  -1  .1املبالغ املؤم 

 .1تأييد طلب مجال العمل غير املدرج بالجدول  -2

 جميع الطلبات بخصوص وثيقة مسؤولية شركة الشحن. -3

 تأييد طلب نص الوثيقة غير املعتمد من )ساما(. -4

 املقبولة لتسعير املخاطر، وال ينحرف عنها بسبب املنافسة.يطبق املكتب اإلقليمي األساليب القياسية و  -5

 تقع على املكتب اإلقليمي مسؤولية تقديم جميع املخاطر بخالف ما هو وارد أعاله إلى مدير القسم باملكتب الرئيس ملراجعتها واعتمادها.

 ال بتفويض من مدير مركز أعمال الشركات.ال يجوز إصدار أي وثائق تأمين على أساس أول خسارة أو بالقيمة املتفق عليها إ -6

 املخاطر على أساس الخسارة القصوى املحتملة والخسارة القصوى املحسوبة. -7 

 تغطية توقف األعمال املحتمل. -8

 تخضع جميع الخصومات للسعر املناسب. -9

 

 فيما يلي تفاصيل األشخاص املفوضين:

 تتاباملكتتبون، كبار املكتتبين، مساعدو مديري االك •

 مديرو االكتتاب •

 مدير العمليات •

 املدير اإلقليمي الشرقي والغربي  •

 متابعة املكتب الرئيس •

 مدير مركز أعمال الشركات •

 مدير التأمين االختياري  •

 رئيس العمليات •

 نائب الرئيس التنفيذي •

 لرئيس التنفيذي •

 

  



 

120 

 

 امللحق م: حدود الصالحيات الفنية: املمتلكات والحوادث 
 ديالعملة: ريال سعو 

 توقيع مشترك:

مشرف الشكاوى / املدير 

اإلكتواري ومدير املطالبات / 

 مدير املجاالت العامة

 توقيع مشترك:

املدير اإلكتواري / مدير 

املطالبات ومدير املجاالت 

 العامة

 توقيع مشترك:

مدير املجاالت العامة / رئيس 

العمليات و املدير املالي / نائب 

الرئيس التنفيذي / الرئيس 

 لتنفيذيا

 توقيع مشترك:

مدير الخطوط العامة ورئيس 

العمليات / نائب الرئيس 

التنفيذي / املدير املالي 

 والرئيس التنفيذي

 مجال العمل

 1,000,000أكثر من  1,000,000إلى  500,001من  500,000إلى  200,001من  بحد أقص ى

 رتبطة بهالحريق واملخاطر امل 1,000,000<  1,000,000 500,000 200,000

 حادث عام 1,000,000<  1,000,000 500,000 200,000

 -ضمان ضد خيانة األمانة  1,000,000<  1,000,000 500,000 200,000 

 جميع املخاطر األخرى 

نقل النقدية  -األموال  1,000,000<  1,000,000 500,000 200,000

والنقدية في الخزينة ونقل 

خسارة أحد  -السلع 

 األشخاص

200,000 500,000 1,000,000  >1,000,000 

200,000 500,000 1,000,000  >1,000,000 

200,000 500,000 1,000,000  >1,000,000 

200,000 500,000 1,000,000  >1,000,000 

ضمان شامل ضد خيانة  1,000,000<  1,000,000 500,000 200,000

 األمانة

 هندس ي 1,000,000<  1,000,000 500,000 200,000

بحري، يشمل التغطية  1,000,000<  1,000,000 500,000 200,000

 املفتوحة

 أي خط آخر 1,000,000<  1,000,000 500,000 200,000

 )اختياري( 1,000,000<  1,000,000 صفر صفر

 فيما يلي تفاصيل األشخاص املفوضين:

 غير السيارات -مشرف املطالبات  •

 ير السياراتغ -مساعد مدير املطالبات  •

 غير السيارات -مدير املطالبات  •

 مدير الخطوط العامة •

 رئيس العمليات •

 املدير املالي •

 نائب الرئيس التنفيذي •

 الرئيس التنفيذي •
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 الخبير اإلكتواري املعين: األدوار واملسؤوليات     حق نلملا

 األدوار واملسؤوليات: الوظيفة اإلكتوارية .1

 . AWRويراعي إنشاء هذه الوظيفة الهياكل التنظيمية املحلية واعتبارات مبدأ التناسب والتعليمات املنصوص عليها في . يجب أن تكون الوظيفة اإلكتوارية موجودة في جميع األوقات

 .تكون الوظيفة اإلكتوارية مسؤولة عن العمل اإلكتواري في أنشطة اإلشراف والرقابة على الشركة

 عن تنفيذ مبادئ وإجراءا
ا

ويشمل . ت الجهة التنظيمية والوظيفة اإلكتوارية ويجب أن يتم تفويضه من قبل اإلدارة املحلية إلنجاز هذه املهمةويكون صاحب الوظيفة اإلكتوارية مسؤوال

ي حالة تضارب املصالح، وف. ية التي يتم القيام بهاذلك تقديم تقرير فوري إلى مجلس اإلدارة والبنك املركزي السعودي عن املسائل التي يحتمل أن يكون لها تأثير مادي على املهام اإلكتوار 

 . يجوز لصاحب الوظيفة اإلكتوارية إحالة األمر إلى مجلس اإلدارة

ظيفة اإلكتوارية، بما في ذلك توفير اإلشراف يجب على رئيس الوظيفة اإلكتوارية االتصال بمجلس اإلدارة واإلدارة العليا واملراجعين الداخليين والخارجيين للشركة وتوجيه أنشطة الو 

كما ينبغي للوظيفة اإلكتوارية أن تضمن تبادل أفضل املمارسات مع خط األعمال اإلقليمي أو العاملي، وصاحب الوظيفة . فير التدريب والتطوير املنهي للوظيفة اإلكتواريةعلى تو 

هنية لدعم موظفيها اإلكتواريين في التطوير والحصول على لقب خبير وقد وضعت الشركة سياسة التدريب والتطوير للشهادات اإلكتوارية امل. اإلكتوارية والرئيس اإلكتواري للمجموعة

 .إكتواري مؤهل

 :متطلبات الوظيفة اإلكتوارية

 إكتواريين سعوديين على األقل 3يجب أن تتألف الوظيفة اإلكتوارية من  .1

 خبير إكتواري مؤهل على األقل 1يجب أن تتكون الوظيفة اإلكتوارية من  .2

 مسؤولية مباشرة أمام الرئيس التنفيذييكون كبير املوظفين  .3
ا

 اإلكتواريين مسؤوال

 .AWRيجب على الشركة تزويد البنك املركزي السعودي بتقرير سنوي عن الوظيفة اإلكتوارية على النحو املنصوص عليه في  .4

5.  

 األدوار واملسؤوليات: الخبير اإلكتواري املعين .2

، يجب على اإلكتواري املعين التصرف بحسن نية وأمانة وعقالنية، وممارسة العناية الواجبة واالجتهاد والحكم املستقل في AWRمن أجل تقديم مشورة غير متحيزة وموضوعية وفقا لـ 

 .ؤولياتهمصلحة الشركة وحاملي وثائق التأمين، ووضع مصالح الشركة وحاملي وثائق التأمين قبل أي مصالح شخصية وتجنب تضارب املصالح في ممارسة مس

 :إلكتواري املعين ما يلييتولى ا

 أما .1
ا

م تلك الجمعية اإلكتوارية فيما يتعلق باالمتثال القيام باألعمال املوكلة إليه وفقا لألسس واملعايير اإلكتوارية الصادرة عن الجمعية اإلكتوارية الذي هو عضو فيها ويكون مسؤوال

 .ي فيما يتعلق باالمتثال لتعليمات الجمعية اإلكتوارية وتعليمات البنك املركزي السعوديللمعايير املهنية لتلك الجمعية وكذلك أمام البنك املركزي السعود

وضع املالي أو الفني للشركة أو تقديم معلومات غير أداء واجباته بأمانة ونزاهة واقتدار، وتجنب تضارب املصالح وتقديم املشورة غير املتحيزة واملوضوعية، وعدم إخفاء أي حقائق تتعلق بال .2

 .ودراية صحيحة عن علم

إال أن يكون هذا اإلفصاح للبنك املركزي السعودي  عدم اإلفصاح عن معلومات الشركة السرية، أو املعلومات التي حصل عليها أثناء أداء عمله أثناء قيامه بمسؤولياته أو بعد االنتهاء منها .3

 .، أو تطبيقا لألنظمة ذات الصلة أو تعليمات ساما(ساما)

 .وتحمل املسؤولية عن جميع األعمال التي يتم تنفيذها نيابة عنهمراجعة  .4

ا من املستندات التي يجب تقديمها إلى . االحتفاظ بسجالت أعماله بسرية تامة، بحيث تكون منظمة وفقا للمعايير املهنية للجمعية اإلكتوارية التابع لها .5
ا
يجب أن تتضمن السجالت نسخ

 .ة التي تم اشتقاق املستندات منها وجميع الحسابات الداعمة املؤيدةالشركة وساما، والبيانات األساسي

ا في الشركة، يجب االحتفاظ بالسجالت املشار إليها في البند  .6 أعاله داخل الشركة واالحتفاظ بها من قبل الشركة ملدة عشر سنوات على األقل داخل ( 5)إذا لم يكن اإلكتواري املعين موظفا

 .ير الذي تتعلق به السجالت أو الوثائق، ويجب أن تكون متاحة فقط لإلكتواري املعين ومندوبيه والشركة وساماالشركة بعد تاريخ التقر 

 .تقديم خدمات اكتوارية بالكفاءة والخبرة املناسبة .7

 .ضمان اتساق عمله مع معايير إعداد التقارير املالية املعمول بها في اململكة .8

 .وتعليمات ساما AWRقا لتعليمات مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، شريطة أال يتعارض ذلك مع مسؤولياته على النحو املنصوص عليه في تقديم املشورة بشأن أي أمور أخرى وف .9
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 :باإلضافة إلى ذلك، يتعهد اإلكتواري املعين فيما يتعلق بقطاع الحماية واالدخار بما يلي .10

 .إدخال منتجات جديدة وكلما اقترح مراجعة أسعار األقساط، وتقديم املشورة بشأن األسعار الفنيةإجراء اختبار الربحية ملدى كفاية معدالت األقساط عند  .أ

 .تقديم املشورة بشأن شروط وأحكام وثائق التأمين، بما في ذلك عدالة النفقات املفروضة وعوائد االستثمار املخصصة لحاملي الوثائق .ب

 .ي ذلك االحتياطيات الرياضية، بناء على دراسات الخبرة املناسبةتحديد وضمان كفاية أصول وخصوم عقد التأمين بما ف .ج

 .تقديم املشورة بشأن تحديد تخصيص الفائض أو األرباح أو املكافآت لحاملي وثائق التأمين على الحماية واالدخار مع األرباح .د

ت واملستندات وخطط العمل والتحليالت الداعمة والجداول الزمنية التي يراها ضرورية للقيام يحق لإلكتواري املعين االطالع على أوراق املجلس والدفاتر املحاسبية وغيرها من السجال  .11

 هنا بالضوابط املناسبة للحفاظ على سرية معلوماتبواجباته ويحق له الحصول من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشركة على املعلومات والتفسيرات التي يراها اإلكتواري املعين ضرورية، ر 

 .الشركة من قبل اإلكتواري املعين، وجميع أولئك الذين يساعدون اإلكتواري املعين في أداء مسؤولياته
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 :ةقيثمعلومات الو  

 بةقار ة الحوكمة والسياس الوثائق:

 مكتب الرئيس التنفيذي -اإلدارة القانونية   الكاتب/الكتاب:

 قحالسيد/ الوليد املشي -ناصر السيد/ خالد    مسؤول/مسؤولو االتصال:

 شركة أليانز السعودي الفرنس ي  نطاق التطبيق:

 V26.0 اإلصدار

 2022 ديسمبر 27 التاريخ

 2022والعشرون صدار السادس الحوكمة والرقابة اإل  سياسة :اسم امللف

 تحقق منه

 واعتمده:

 لجنة الحوكمة والرقابة

 الرئيس التنفيذي

 مجلس اإلدارة

 العامةالجمعية 

 

 محل أي تناقضللوائح املحلية انظمة و األ حل وت ني واملنصات الرسمية ذات الصلة.على موقع الشركة اإللكترو تنشر هذه السياسة إخالء املسؤولية: 

 .حوكمة الشركةال سياسة في و نقصأ

 

 


