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 المقدمة:  أ 
 

        تسععععععععععا الشعععععععععركة المتحعععععععععدة للتعععععععععيمين لت عععععععععوير ا دوات اإلشعععععععععرافية و الرقابيعععععععععة

     بيفضععععععل مسععععععتوى ممكععععععن نيععععععةبمععععععا يمكنهععععععا مععععععن القيععععععام بخععععععدماتها التيمي ، و الفنيععععععة

 الحوكمععععععةومععععععن الععععععيل ا دوات دليععععععل ، و تحقيععععععق االالععععععداف االسععععععتراتيجية للشععععععركة

 جهات الشركة في اليا اإلطار.المؤسسية اليي يعبر عن تو
 

 زيكرلما كلبنا تبتعليماشعععععععععععععاد سترأن الشعععععععععععععركة المتحعععععععععععععدة للتعععععععععععععيمين تقعععععععععععععوم باال

  لتواصععععععل ت ععععععوير تلععععععت القواعععععععد والسياسععععععات وا ن مععععععة التععععععي تحكمهععععععا ، نيرد ا

 و اإلفصاح.مما يوفر أعلا معايير الشفافية 
 

معععععن  عتمعععععاد عليععععع و الشعععععركة المتحعععععدة للتعععععيمين قامعععععب بفععععععداد العععععيا العععععدليل بهعععععدف اال

حتعععععا تصعععععبح قواععععععد و سياسعععععات الحوكمعععععة رفيععععععة ، أجعععععل تحقيعععععق مسعععععتويات أداء 

لتحقيعععععق مصعععععالح   بمعععععا تتضعععععمن  معععععن تيكيعععععد علعععععا الشعععععفافية و المسعععععاءلة و العدالعععععة

 ايتهم الا جانب غيرالم من أصحاب المصالح االخرين.المساالمين و حم
 

يل علعععععا االلتععععع ام التعععععام العععععيا الععععدلمعععععن خعععععالل كمععععا تؤكعععععد الشعععععركة المتحعععععدة للتععععيمين 

 العام. ابالقوانين و اللوائح و السياسات التي تحكم أدائه

سيسعععععاالم فعععععي تنميعععععة و زيعععععادة  ، إن العععععيا العععععدليل بمعععععا يتضعععععمن  معععععن قواععععععد مؤسسعععععية

و سيسعععععععاعد علعععععععا االسعععععععتمرار فعععععععي مسعععععععيرتها نحعععععععو ،  القعععععععدرة التناسعععععععفية للشعععععععركة

 الم يد من اإلنجازات.
 

يمين بت ععععععوير الععععععيا الععععععدليل بشععععععكل مستمرلتحسععععععين و سععععععتقوم الشععععععركة المتحععععععدة للتعععععع

 مخرجات  بما يتناسب مع المستجدات في ق اع التيمين.

وتقعععععوم شعععععركة المتحعععععدة للتعععععيمين بنشعععععر دليعععععل الحوكمعععععة الخعععععا  بهعععععا علعععععا موقعهعععععا 

 االلكتروني .
 

 مبادئ إعداد الدليل :  ب
 

ل فعععععععي اععععععععداد دليععععععع اسعععععععتندت الشعععععععركة المتحعععععععدة للتعععععععيمين العععععععا المبعععععععادئ التاليعععععععة

 الحاكمية المؤسسية :
 

: فعععععي التعامعععععل معععععع كافعععععة الجهعععععات  ات العالقعععععة  للعععععيكر و لعععععيس  العدالةةةةةة .1

للحصععععععر هالمسععععععاالمين  المععععععؤمنين  مععععععوظفي الشععععععركة  الجهععععععات 

 الرقابية(.
 

 االفصاح عن وضع الشركة و أدائها المالي. ي: فالشفافية  .2
 

بععععععين : فععععععي العالقععععععة بععععععين إدارة الشععععععركة و مجلععععععس اإلدارة  و المسةةةةةةا لة  .3

مجلععععععععععععس اإلدارة و المسععععععععععععاالمين  و بععععععععععععين مجلععععععععععععس اإلدارة و 

 الجهات  ات العالقة.
 

 : بتحديد المسؤوليات في الشركة و الفصل بينها.المسؤولية  .4
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: الحععععععر  علععععععا تععععععوفر مسععععععتوى مناسععععععب مععععععن المععععععؤالالت المال مةةةةةةة  .5

العلميععععععععة و العمليععععععععة و الكفععععععععاءة و الن االععععععععة و ا مانععععععععة فععععععععي 

 اإلدارة التنفييية في الشركة.أعضاء مجلس اإلدارة و 
 

  الدليل داعداالهدف من :  ت

 

تهعععععدف العععععيل الالئحعععععة العععععا وضعععععع إطعععععار قعععععانوني فععععععال لحوكمعععععة الشعععععركة وتهعععععدف 

 :بصفة خاصة الا ما يلي

 

 . تفعيل دور المساالمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم -1
 

 .بيان اختصاصات مجلس االدارة  االدارة التنفييية ومسؤولياتهما -2
 

تفعيعععععععل دور مجلعععععععس االدارة  للجعععععععان وت عععععععوير كفاءتهعععععععا لتع يععععععع   ليعععععععات  -3

 ي الشركة .اتخا  القرار ف
 

 .تحقيق الشفافية والن االة و العدالة  -4
 

 

تعععععععععوفير أدوات فعالعععععععععة ومتوازنعععععععععة للتعامعععععععععل معععععععععع حعععععععععاالت تععععععععععار   -5

 .المصالح
 

 تع ي   ليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الشركة . -6
 

عامعععععععل معععععععع أصعععععععحاب المصعععععععالح ومراععععععععاة وضعععععععع االطعععععععار الععععععععام للت -7

 حقوقهم.
 

زيععععععععادة كفععععععععاءة االشععععععععراف علععععععععا الشععععععععركة وتععععععععوفير االداوات الالزمعععععععع   -8

 . ليلت
 

 االطار القانوني :  ج
 

تلتععععععع م الشعععععععركة المتحعععععععدة للتعععععععامين بضعععععععمان االمتثعععععععال و التقيعععععععد التعععععععام  -1

بتعليمعععععات البنعععععت المركععععع ي االردنعععععي وايعععععة تعليمعععععات اخعععععرى فيمعععععا يتعلعععععق 

 .ؤسسية بالحاكمية الم
 

 

 - تم اعداد اليا الدليل وفقا لكل من القوانين التالية : -2
 

 و تعديالت  . 1997لسنة  22قانون الشركات رقم  -أ 

 . 2021لسنة  12رقم  التامين تن يم اعمال قانون -ب 

 . 2017لسنة  18قانون االوراق المالية رقم  -ج 
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  تعريفات عامة:  د
 

ات الععععععواردة فععععععي الععععععيل التعليمععععععات المعععععععاني المحععععععددة يكععععععون للكلمععععععات و العبععععععار

( لسععععععنة 12( مععععععن قععععععانون تن ععععععيم اعمععععععال التععععععامين رقععععععم ه2لهععععععا فععععععي المععععععادة ه

معععععا لعععععم تعععععدل علعععععا القرنيعععععة علعععععا غيعععععر  لعععععت و ل ايعععععات العععععيل التعليمعععععات  2021

  -:يقصد بالكلمات و العبارات أدنال المعاني المبينة إزاء كل منها 
 

 : للتيمينالشركة المتحدة  الشركة . 
 

 :  أعضعععععاء مجلعععععس إدارة الشعععععركة هسعععععواء بصعععععفتهم الشخصعععععية  أعضةةةةةا  الم لةةةةة

أو ممثلعععععين لشعععععخ  إعتبعععععاري( بمعععععا فعععععيهم رئعععععيس و نائعععععب 

 رئيس مجلس االدارة.
 

 2021( لسنة 12رقم هقانون تن يم أعمال التيمين  : القانون. 
 

 الععععا الن ععععام الععععيي يوجعععع  وتععععدار بعععع  شععععركة التععععامين ، و الععععيي يهععععدف  كمةةةةة :والح

تحديعععععععد االالعععععععداف المؤسسعععععععية للشعععععععركة وتحقيقهعععععععا ، وادارة عمليعععععععات 

صععععععالح المععععععؤمن لهععععععم و شععععععركة التععععععامين بشععععععكل امععععععن ، و حمايععععععة م

المسععععععععتفيدين ، و االلتعععععععع ام بالمسععععععععؤولية الواجبععععععععة تجععععععععال المسععععععععاالمين 

واصععععععععععحاب المصععععععععععالح االخععععععععععرين ، والتعععععععععع ام شععععععععععركة التععععععععععامين 

 بالتشريعات النافية و سياساتها الداخلية .
 

 : لجنة الحاكمية المؤسسية. الل نة 
 

 :  الشععععععركة التععععععي تمععععععارس فيهععععععا شععععععركة التععععععامين تععععععاثيرا فعععععععاال علععععععا  الحليةةةةةة

القعععععععرارات المتعلقعععععععة بالسياسعععععععات الماليعععععععة و التشععععععع يلية هوال تسععععععععي ر 

شعععععععركة التعععععععامين عليهعععععععا ( ، والتعععععععي تمتلعععععععت شعععععععركة التعععععععيمين نسعععععععبة 

 وحيععععع  معععععن حقعععععوق التصعععععويب فيهعععععا %50العععععا  %20تتعععععراوح بعععععين 

ت هعععععر االسعععععتثمارات فعععععي الشعععععركات الحليفعععععة بموجعععععب طريقعععععة حقعععععوق 

 الملكية .
 

 :  الععععي الحالععععة التععععي يكععععون فيهععععا او مععععن الممكععععن ان يكععععون فيهععععا  تعةةةةارم الم ةةةةال

تعععععععار  بععععععين مسععععععؤولية و الت امععععععات احععععععد اعضععععععاء مجلععععععس 

ادارة شعععععععععععركة التعععععععععععامين او موظفيهعععععععععععا تجعععععععععععال الشعععععععععععركة و 

علععععععا قيامعععععع  مصععععععلحت  الشخصععععععية ، االمععععععر الععععععيي قععععععد يععععععؤثر 

بمسعععععععععععؤوليت  و الت اماتععععععععععع  تجعععععععععععال الشعععععععععععركة بموضعععععععععععوعية  

ويشعععععمل مفهعععععوم المصعععععلحة الشخصعععععية مصعععععالح خاصعععععة بععععع  او 

الشعععععععخا  او جهعععععععات لععععععع  مصعععععععلحة مشعععععععتركة معهعععععععا بشعععععععكل 

 مباشر او غير مباشر.
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 :  اي  ي مصعععععلحة فعععععي شعععععركة التعععععامين مثعععععل المعععععؤمن لهعععععم او  اصةةةةةحاب الم ةةةةةال

مععععععععععوظفين او الععععععععععدائنين او المسععععععععععتفيدين او المسععععععععععاالمين او ال

وسععععععععع اء او العععععععععوكالء او العمعععععععععالء او الجهعععععععععات الرقابيعععععععععة 

 المعنية .
 

 :  الموقععععع الععععيي يكععععون بععععين شععععاغل  و شععععركة التععععامين عقععععد او  الموقةةةةس االرتشةةةةار

 اتفاق لتقديم خدمات استشارية مؤقتة او دائمة .

 

 يخضععععععع الي  ال عضععععععو مجلععععععس ادارة شععععععركة التععععععامين الععععععيي:  عضةةةةةةو مسةةةةةةتقل

ات تحععععععععد مععععععععن قدرتعععععععع  علععععععععا اتخععععععععا ل لقعععععععععرارات تععععععععاثير

موضعععععوعية لصعععععالح الشعععععركة ، والعععععيي تتعععععوفر فيععععع  الشعععععروط 

 .( من تعليمات الحاكمية المؤسسية7المبينة في المادة ه
 

 المعععععوظفين الرئيسعععععيين العععععيين يشععععع لون منصعععععب معععععدير  : االدارة التنفيذيةةةةةة العليةةةةةا

معععععدير ععععععام شعععععركة التعععععامين و المعععععدير المفعععععو  ونائعععععب 

ة و مسعععععععاعد معععععععدير ععععععععام الشعععععععركة او اي ععععععععام الشعععععععرك

موظعععععععك فعععععععي شعععععععركة التعععععععامين لععععععع  سعععععععل ة موازيعععععععة 

 لسل ات اي منهم .
 

 : دوائر التدقيق الداخلي ، وادارة المخاطر ، و االمتثال الدوائر الرقابية . 
 

 : العععععععدوائر التعععععععي تتعععععععولا مهعععععععام االكتتعععععععاب او ادارة و تسعععععععوية  الةةةةةةةدوائر الفنيةةةةةةةة

اي مهععععععام اخععععععرى مشععععععابهة  الم البععععععات او اعععععععادة التععععععامين او

 مرتب ة بفروع و اجازات التامين .
 

 : الدوائر عدا الدوائر الرقابية والدوائر الفنية . الدوائر المساندة 
 

  المععععععدقق الخععععععارجي المعتمععععععد لتععععععدقيق عمليععععععات و حسععععععابات  :المةةةةةةدقر ال ةةةةةةار ي

 الشركة المتحدة.

 

 اطراف الحاكمية المؤرسية ذات العالقة:  و
 

  - المساهمون : -1
 

بهععععععدف تع يعععععع  الحاكميععععععة المؤسسععععععية السععععععليمة فلقععععععد اتخععععععيت الشععععععركة المتحععععععدة 

للتععععععامين االجععععععراءات الكافيععععععة لحمايععععععة حقععععععوق المسععععععاالمين مععععععع تععععععامين معاملععععععة 

  -: عادلة لهم و لت ضمن المع يات التالية
 

االفصعععععععاح و تعععععععوفير المعلومعععععععات  ات الداللعععععععة حعععععععول انشععععععع ة الشعععععععركة  -أ

          اللكترونعععععععععي للشعععععععععركة الصعععععععععحاب المصعععععععععالح معععععععععن خعععععععععالل الموقعععععععععع ا

 و التقرير السنوي و قسم خا  بعالقات المساالمين .
 

تشعععععععجيع المسعععععععاالمين علعععععععا حضعععععععور اجتماععععععععات الهي عععععععة العامعععععععة معععععععن  -ب

 المعنية باالجتماعات .خالل توضيح حقوقهم ونشر المستندات 
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 التصويب علا حدل لكل قضية تثار في اجتماعات الهي ة العامة . -ت
 

  - دارة:أعضا  م ل  اال -2
 

والععععععم اي عضععععععو فععععععي مجلععععععس ادارة الشععععععركة المتحععععععدة للتععععععامين سععععععواء بصععععععفت  

الشخصعععععععية او بصعععععععفت  ممعععععععثال لشعععععععخ  اعتبعععععععاري ، والعععععععم المسعععععععؤولون ععععععععن 

ادار الشعععععععععركة بالنيابعععععععععة ععععععععععن المسعععععععععاالمين وتكعععععععععون مهعععععععععامهم ومسعععععععععؤولياتهم 

خصععععععععع لهععععععععا تمسععععععععتنب   مععععععععن التشععععععععريعات و القععععععععوانين و التعليمععععععععات التععععععععي 

 .الشركة

 

 :ن الشركة موظفي -3
 

معععععوظفي الشعععععركة المتحعععععدة للتعععععامين و العععععين تقعععععع علعععععا ععععععاتقهم  مسعععععؤولية كافعععععة 

ت بيعععععععق االجعععععععراءات التنفيييعععععععة و الرقابعععععععة الداخليعععععععة لتحقيعععععععق االعععععععداف الشعععععععركة 

ويجعععععععب ان يتمتععععععععوا بعععععععالخبرات و المهعععععععارات و الصعععععععالحيات للقيعععععععام باعمعععععععال 

تامنيعععععععة و الشعععععععركة ممعععععععا يت لعععععععب معععععععنهم الفهعععععععم الكامعععععععل لعمليعععععععات الشعععععععركة ال

 المخاطر التي يواجهونها .
 

 لعمال  واالطراف ال ار ية :ا -4
 

االطعععععععراف المختلفعععععععة التعععععععي تعععععععرتبب معععععععع الشعععععععركة المتحعععععععدة للتعععععععامين بعالقعععععععات 

تعاقديععععععععة مثععععععععل العمععععععععالء و المععععععععوردين والععععععععدائنين وتحكععععععععم الععععععععيل العالقععععععععات 

 مجموعة من السياسات و االجراءات المعتمدة .
 

 حدة للتامينم ل  ادارة الشركة المت:  هـ
 

حرصععععععععا مععععععععن الشععععععععركة المتحععععععععدة للتععععععععامين علععععععععا الوصععععععععول الععععععععا افضععععععععل 

، تلتععععععع م  الحوكمعععععععة الخاصعععععععة بشعععععععركات التعععععععامين الممارسعععععععات المهنيعععععععة فعععععععي 

الشعععععععركة المتحعععععععدة للتعععععععامين بمبعععععععدأ الفصعععععععل بعععععععين منصعععععععبي ، رئعععععععيس مجلعععععععس 

رئعععععيس المجلعععععس  االدارة و المعععععدير الععععععام ، معععععع االخعععععي باالعتبعععععار بعععععين ال يكعععععون

ن اعضععععععاء المجلععععععس او المسععععععاالمين الرئيسععععععيين مرتب ععععععا مععععععع المععععععدير او اي معععععع

 العام بصلة قرابة دون الدرجة الثالثة .
 

تحعععععدد الشعععععركة المتحعععععدة للتعععععامين المسعععععؤوليات و الواجبعععععات الخاصعععععة بكعععععل معععععن 

رئععععععيس المجلععععععس و المعععععععدير العععععععام ، بموجعععععععب تعليمععععععات كتابيعععععععة مقععععععررة معععععععن 

ة عاليععععععة و التقليععععععل مععععععن المجلععععععس و لععععععت لتحقيععععععق مسععععععتوى مراجعععععععة و مسععععععائل

 . السل ة الخ ورة الناش ة من احتماالت ترك 

 

يمععععععارس المجلعععععععس مهامععععععع  ضععععععمن الصعععععععالحيات الموكلعععععععة اليعععععع  و يعععععععتم رفعععععععع 

التوصععععععيات الععععععا الهي ععععععة العامععععععة التخععععععا  القععععععرارات التععععععي تقععععععع ضععععععمن مهععععععام 

الهي عععععععة العامعععععععة و بمعععععععا يتوافعععععععق معععععععع دليعععععععل حوكمعععععععة الشعععععععركات المسعععععععاالمة 

 عمان .المدرجة في بورصة 
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 اوال : تشكيلة م ل  االدارة 

 

و  ، إن تشععععععكيلة مجلععععععس اإلدارة لهععععععا الععععععدور الهععععععام فععععععي إثععععععراء مسععععععيرة الشععععععركة

و تفعيععععععععععل دور مجلععععععععععس االدارة مععععععععععن خععععععععععالل  ،الحععععععععععر  علععععععععععا مصععععععععععالحها

و يتحمعععععععل ا عضعععععععاء مسعععععععؤولية  ، ا عضعععععععاء التعععععععي تملعععععععت المعرفعععععععة و الخبعععععععرة

و حرصعععععععا  معععععععن  ،ونجاحهعععععععا و اسعععععععتدامتها،  تحقيعععععععق رسعععععععالة و ر يعععععععة الشعععععععركة

الشععععععععركة علععععععععا االلتعععععععع ام بمعععععععععايير الممارسععععععععة السععععععععليمة الخاصععععععععة بالحاكميععععععععة 

فقععععععد تمععععععب مراعععععععاة القواعععععععد  ،المؤسسععععععية فيمععععععا يتعلععععععق بتشععععععكيلة مجلععععععس اإلدارة

 - التالية :
 

 

 

 

 

 

 

يتععععععيلك مجلعععععععس إدارة الشعععععععركة معععععععن تسعععععععة أعضعععععععاء و يجعععععععب أن يتمتعععععععع  -أ

ارات الالزمعععععععة لالشعععععععراف العععععععؤالء ا عضعععععععاء بالمعرفعععععععة والخبعععععععرة والمهععععععع

 .علا شؤون الشركة ومتابعتها

يجعععععب أن ال يقععععععل عععععععدد أعضععععععاء مجلععععععس إدارة الشععععععركة المسععععععتقلين عععععععن   -ب

و الشععععععععروط الالزمععععععععة ، مجلععععععععس إدارة الشععععععععركة مععععععععن أعضععععععععاء  اربعععععععععة

 - لضمان إستقاللية العضو الي كما يلي:

إ ا كععععععان عضععععععو مجلععععععس إدارة الشععععععركة موظفععععععا  فععععععي الشععععععركة أو  -1

أخعععععرى حليفعععععة خعععععالل فتعععععرة توليععععع  المنصعععععب أو خعععععالل أي شعععععركة 

 .السنتين الماليتين السابقتين علا  لت

إ ا كععععععععان عضععععععععو مجلععععععععس إدارة الشععععععععركة مرتب ععععععععا  مععععععععع أحععععععععد  -2

معععععععععوظفي الشعععععععععركة الرئيسعععععععععيين أو أي شعععععععععركة حليفعععععععععة بعالقعععععععععة 

زوجيععععععة أو قرابععععععة حتععععععا الدرجععععععة الثانيععععععة وكانععععععب الععععععيل العالقععععععة 

 .الث السابقةقائمة خالل السنوات المالية الث

( أو أكثععععععععر مععععععععن %5إ ا كععععععععان عضععععععععو مجلععععععععس اإلدارة يمتلععععععععت ه -3

 .أسهم الشركة

 .إ ا كان عضو مجلس اإلدارة ل  سي رة علا الشركة -4

إ ا كانععععععب النالععععععت عالقععععععة استشععععععارية أو منفعععععععة تجاريععععععة مباشععععععرة  -5

أو غيععععععر مباشععععععرة بععععععين عضععععععو مجلععععععس إدارة الشععععععركة والشععععععركة 

العضعععععععو المسعععععععتقل أي  أو أي شعععععععركة أخعععععععرى حليفعععععععة، أو إ ا قبعععععععل

مكافعععععععية أو تععععععععوي  معععععععن الشعععععععركة أو أي شعععععععركة حليفعععععععة غيعععععععر 

 المكافية أو التعوي  عن الخدمات التي يقدمها في مجلس
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اإلدارة للسعععععععععنة الماليعععععععععة الحاليعععععععععة أو خعععععععععالل السعععععععععنوات الماليعععععععععة  

 .الثالث السابقة

لمجلعععععس إدارة الشعععععركة، وعلعععععا العععععرغم معععععن تعععععوافر حالعععععة أو أكثعععععر معععععن  -ج 

( معععععن العععععيل 5فعععععي عضعععععو مجلعععععس اإلدارة العععععواردة فعععععي الفقعععععرة هالحعععععاالت 

المعععععادة، أن يعتبعععععر العععععيا العضعععععو مسعععععتقال  شعععععري ة اإلفصعععععاح بشعععععكل كامعععععل 

 .عن حالة اليا العضو وان يبرر سبب اعتبارل مستقال  

ال يجععععععوز ان يشععععععارك اي عضععععععو مجلععععععس ادارة شععععععركة التععععععامين بمقابععععععل  -د

التابععععععة لهعععععا او  فعععععي ادارة العمعععععل اليعععععومي للشعععععركة او اي معععععن الشعععععركات

 ان يش ل اي موقع استشاري في اي منهما .

 

 

 ثانيا: شروط اعضا  م ل  االدارة :

 

علعععععا كعععععل معععععن يشععععع ل رئاسعععععة او عضعععععوية مجلعععععس ادارة شعععععركة المتحعععععدة للتعععععامين      

 - ان تتوافر في  الشروط التالية :
 

 

ان يكعععععون حاصعععععال علعععععا الدرجعععععة الجامعيعععععة االولعععععا كحعععععد ادنعععععا سعععععواء فعععععي  -أ

االقتصعععععععععععاد او الماليعععععععععععة و المحاسعععععععععععبية او ن او ادارة المخعععععععععععاطر او التعععععععععععامي

ادارة االعمعععععععععععال او القعععععععععععانون او التخ عععععععععععيب االسعععععععععععتراتيجي او تكنولوجيعععععععععععا 

المعلومععععععات و يجععععععوز للجنععععععة الترشععععععيحات و المكافععععععات الن ععععععر فععععععي اضععععععافة 

تخصصعععععععات اخعععععععر و التوصعععععععية بهعععععععا العتمادالعععععععا معععععععن قبعععععععل مجلعععععععس ادارة 

 المرك ي عليها .الشركة ،وطلب موافقة البنت 
 

 

اال يكعععععون موظفعععععا فعععععي الحكومعععععة او اي مؤسسعععععة رسعععععمية عامعععععة معععععا لعععععم يكعععععن  -ب

 ممثال عنها .
 

 

اال يكعععععون عضععععععوا فععععععي مجععععععالس ادارة اكثعععععر مععععععن خمععععععس شععععععركات مسععععععاالمة  -ت

عامعععععة داخعععععل المملكعععععة سعععععواء بصعععععفت  الشخصعععععية او بصعععععفت  ممعععععثال لشعععععخ  

 اعتباري .
 

 

امين او المؤسسعععععات ان يكعععععون لديععععع  خبعععععرة فعععععي مجعععععال اعمعععععال شعععععركات التععععع -ث

او تكنولوجيعععععععا المعلومعععععععات ال تقعععععععل  الماليعععععععة او ق عععععععاع التجعععععععارة و االعمعععععععال

 عن خمس سنوات .
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  شركة المتحدة للتامينال: ارتقاللية اعضا  م ل  ادارة  ثالثا  
 

وضععععععععب لجنعععععععة المكافعععععععات و الترشعععععععيحات المنبثقعععععععة معععععععن مجلعععععععس ادارة شععععععععركة 

ي االعضعععععععاء المسعععععععتقلين هيرجعععععععا المتحعععععععدة للتعععععععامين شعععععععروط واجعععععععب توفرالعععععععا فععععععع

 بمالءمة اعضاء مجلس االدارة (مراجعة السياسة الخاصة 

 

 التامين  المتحدة شركةال:مال مة اعضا  م ل  ادارة  رابعا  
 

بالمصععععععدقية و الن االععععععة  متحععععععدة للتععععععامينيتمتععععععع اعضععععععاء مجلععععععس ادارة شععععععركة ال -أ

قتععععععععا و خبععععععععرات الالزمععععععععة و القععععععععدرة علععععععععا االلتعععععععع ام ، ويكععععععععرس و و الكفععععععععاءة

 مناسبا لعمل الشركة و يقوم بوضع خ ب ت وير قدرات المجلس .
 

يقعععععععوم مجلعععععععس االدارة باعتمعععععععاد سياسعععععععة فعالعععععععة لمالءمعععععععة اعضعععععععائ  ، علعععععععا ان  -ب

تتضععععععمن الععععععيل السياسععععععة الحععععععد االدنععععععا مععععععن المعععععععايير و المت لبععععععات و الشععععععروط 

الواجعععععب توفرالعععععا فعععععي العضعععععو المرشعععععح والمععععععين و علعععععا ان يعععععتم مراجععععععة العععععيل 

كلمععععععا اسععععععتدعب الحاجععععععة لععععععيلت ، ووضععععععع اجععععععراءات و ان مععععععة كافيععععععة السياسععععععة 

للتاكععععععد مععععععن اسععععععتيفاء جميععععععع االعضععععععاء لمعععععععايير المالئمععععععة واسععععععتمرار تمععععععتعهم 

 بها .
 

 

علععععععا رئععععععيس مجلععععععس ادارة شععععععركة المتحععععععدة للتععععععامين اعععععععالم البنععععععت المركعععععع ي  -ت

باالشععععععخا  المنععععععوي ترشععععععيحهم كاعضععععععاء فععععععي مجلععععععس و للبنععععععت المركعععععع ي ان 

شععععععيح اي شععععععخ  لعضععععععوية مجلععععععس االدارة ا ا وجععععععد انعععععع  ال يعتععععععر  علععععععا تر

العععععععواردة فعععععععي القعععععععانون او فعععععععي تعليمعععععععات الحاكميعععععععة  يحقعععععععق اي معععععععن الشعععععععروط

 المؤسسية .
 

 

علعععععا كعععععل معععععن يشععععع ل رئاسعععععة او عضعععععوية مجلعععععس ادارة شعععععركة التعععععامين توقيعععععع  -ث

اقععععععرار وفععععععق النمععععععو ج المعتمععععععد يحفععععععن نسععععععخة لععععععدى شععععععركة المتحععععععدة للتععععععامين 

لععععا البنععععت المركعععع ي ، مرفقععععا بعععع  السععععيرة الياتيععععة للعضععععو ونسععععخ  منعععع  ترسععععل ا

 وتوصية لجنة المكافات و الترشيحات .
 

علعععععا رئعععععيس مجلعععععس ادارة شعععععركة المتحعععععدة للتعععععامين التاكعععععد معععععن اععععععالم البنعععععت  -ج

عععععععن اي معلومععععععات جوالريععععععة يمكععععععن ان تععععععؤثر سععععععلبا علععععععا مالءمتعععععع   المركعععععع ي

 او مالءمة اي من اعضاء المجلس .
 

 شركة المتحدة للتامين العات م ل  ادارة :ا تما خامسا      

 

يجععععععب ان ال تقععععععل اجتماعععععععات مجلععععععس االدارة عععععععن سععععععتة اجتماعععععععات فععععععي  -أ

 السنة .
 

علععععععععا عضععععععععو مجلععععععععس االدارة ان يحضععععععععر اجتماعععععععععات المجلععععععععس ، وفععععععععي  -ب

حعععععععال تععععععععير الحضعععععععور الشخصعععععععي فعععععععيمكن لعضعععععععو مجلعععععععس ادارة شعععععععركة 

لتواصعععععل التعععععامين ابعععععداء وجهعععععة ن عععععرل معععععن خعععععالل اي وسعععععيلة معععععن وسعععععائل ا

                    المرئية او المسموعة ، كما يكون ل  الحق في التصويب او التوقيع
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ععععععن بععععععد وفعععععق االجعععععراءات و الترتيبعععععات المقعععععرة لهعععععيل ال ايعععععة معععععن قبعععععل  

يجععععععب اال يقععععععل حضععععععورل الشخصععععععي ادارة الشععععععركة ، وفععععععي كععععععل االحععععععوال 

 عن اجتماعين سنويا .
 

دقيقععععععة و  دارة ولجنعععععع  بصععععععورةيعععععتم تععععععدوين محاضععععععر اجتماعععععععات مجلععععععس اال -ت

كاملعععععة كمعععععا يعععععتم تعععععدوين اي تحف عععععات اثيعععععرات معععععن قبعععععل اي عضعععععو ، ويعععععتم 

حفعععععن جميعععععع المحاضعععععر بشعععععكل مناسعععععب كمعععععا يعععععتم تسعععععجيل كافعععععة مجريعععععات 

اجتماععععععععععات مجلعععععععععس االدارة بشعععععععععكل صعععععععععوتي و همرئعععععععععي فعععععععععي بعععععععععع  

 االوقات ( .
 

اجتمععععععاع المجلععععععس بوقععععععب كععععععافي يقععععععوم امععععععين سععععععر مجلععععععس االدارة وقبععععععل  -ث

ير المعلومعععععععات الوافيعععععععة و الدقيقعععععععة ععععععععن كافعععععععة بنعععععععود جعععععععدول اعمعععععععال تعععععععوف

االجتمعععععاع وعلعععععا رئعععععيس المجلعععععس التحقعععععق معععععن حصعععععول اعضعععععاء المجلعععععس 

 عليها .
 

 المتحدة للتامين: مهام م ل  ادارة الشركة  رادرا    

 

قامععععععب الشععععععركة بععععععفقرار عععععععدة محععععععددات تحكععععععم عمععععععل مجلععععععس إدارة الشععععععركة 

ت و الواجبعععععات المفروضعععععة عليععععع   بحيعععععع  بمعععععا يمكنععععع  معععععن القيعععععام بالمسععععععؤوليا

يضععععععمن مراقبععععععة أعمععععععال الشععععععركة و القيععععععام بمهامعععععع  بموجععععععب قواعععععععد عادلععععععة و 

شعععععععععفافة و متناغمعععععععععة معععععععععع السياسعععععععععات التيمينيعععععععععة ا منععععععععع   و تتمثعععععععععل العععععععععيل 

 المسؤوليات والصالحيات بما يلي:
 

يمعععععارس مجلعععععس ادارة شععععععركة المتحعععععدة للتعععععامين مهامعععععع  ويتخعععععي قراراتعععععع   -أ

يكععععععون مسععععععؤوال عععععععن ت بيععععععق اسععععععس االدارة السععععععليمة بصععععععورة مسععععععتقلة و

لعمليعععععععات شعععععععركة التعععععععامين ، وارسعععععععاء قواععععععععد الحوكمعععععععة الرشعععععععيدة فعععععععي 

 الشركة .
 

  - من مهام مجلس ادارة شركة المتحدة للتامين ما يلي : -ب
 

، والقيعععععععععام بتقيعععععععععيم  التنفيييعععععععععة العليعععععععععا لعععععععععالدارةالتوجيععععععععع  الفععععععععععال  -1

 شكل عام .ممارسات  و ممارسات اللجان المنبثقة عن  ب
 

تحديعععععععد ا العععععععداف اإلسعععععععتراتيجية للشعععععععركة واإلجعععععععراءات الالزمعععععععة  -2

واععععععداد خ عععععب عمعععععل تتماشعععععا لإلشعععععراف علعععععا تنفيعععععيالا وتقييمهعععععا، 

علععععععا أن تععععععتم مراجعععععععة تلععععععت ا الععععععداف مععععععع الععععععيل االسععععععتراتيجية ،

وتقيععععععيم مععععععدى االلتعععععع ام بهععععععا سععععععنويا  أو خععععععالل السععععععنة إ ا اقتضععععععا 

 ا مر  لت.
 

و الععععععيي يجععععععب ان يتمععععععع بالن االععععععة و  تعيععععععين مععععععدير عععععععام الشععععععركة -3

الكفعععععاءة الفنيعععععة والخبعععععرة المالئمعععععة فعععععي مجعععععال التعععععامين والحصعععععول 

 .علا موافقة البنت المرك ي المسبقة علا تعيين  
 

االشععععععععراف علععععععععا اعمععععععععال الشععععععععركة و علععععععععا اداء المععععععععدير العععععععععام   -4

 والتاكد من سالمة االوضاع المالية للشركة و من مالءتها  
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اجععععععراءات مناسععععععبة لالشععععععراف والرقابععععععة علععععععا واعتمععععععاد سياسععععععات و

 اعمال الشركة .
 

الموافقععععععععة علععععععععا الهيكععععععععل التن يمععععععععي للشععععععععركة وإقععععععععرار ا ن مععععععععة   -ج         

والتعليمعععععععات الداخليعععععععة لتحديعععععععد مهعععععععام الجهعععععععاز التنفيعععععععيي للشعععععععركة 

وصععععععالحيات  بمععععععا يكفععععععل تحقيععععععق الرقابععععععة اإلداريععععععة والماليععععععة علععععععا 

 أعمال الشركة.
 

س تحديعععععد مقعععععدار التععععععوي  الخعععععا  بيعضعععععاء مجلعععععس اعتمعععععاد أسععععع  -د  

اإلدارة واإلدارة التنفيييعععععععععة معععععععععن رواتعععععععععب وععععععععععالوات ومكافععععععععع ت 

وغيرالععععععا مععععععن الم ايععععععا بمعععععععا يحقععععععق مصععععععلحة الشععععععركة وأالعععععععدافها 

 وغاياتها ويتفق مع أحكام التشريعات  ات العالقة.
 

وضععععععع اإلجععععععراءات الالزمععععععة للتيكععععععد مععععععن عععععععدم تحقيععععععق أي عضععععععو  -ل  

إدارة الشعععععععععركة أو اإلدارة التنفيييعععععععععة  ي  معععععععععن أعضعععععععععاء مجلعععععععععس

 منفعة  اتية علا حساب مصالح الشركة.
 

وضععععععععع اإلجععععععععراءات الكفيلععععععععة لضععععععععمان تقيععععععععد الشععععععععركة بيحكععععععععام  -و 

القعععععععانون وا ن معععععععة والتعليمعععععععات والقعععععععرارات الصعععععععادرة بمقتضعععععععا 

أي منهععععععا، وبيحكععععععام أي تشععععععريعات أخععععععرى تتعلععععععق بيعمععععععال الشععععععركة 

 وأنش تها.
 

د ن ععععععام إدارة مخععععععاطر يععععععتالءم مععععععع حجععععععم أعمععععععال ضععععععمان وجععععععو -ز  

الشعععععركة وطبيععععععة نشعععععاطها ي  عععععي أوجععععع  عمليعععععات الشعععععركة وإيجعععععاد 

  لية فعالة لضمان التقييم المنت م لسياسة إدارة المخاطر.
 

اتخععععععا  اإلجععععععراءات الالزمععععععة لإلفصععععععاح عععععععن المعلومععععععات المتعلقععععععة   -ح  

بمركعععععععع  الشععععععععركة المععععععععالي وت ويععععععععد الجهععععععععات المعنيععععععععة بتلععععععععت 

 لمعلومات وفي الوقب المناسب.ا
 

تحديععععععد  ليععععععة حصععععععول أعضععععععاء مجلععععععس إدارة الشععععععركة، مجتمعععععععين  -ط 

أو منفععععععردين، إ ا اقتضععععععا ا مععععععر  لعععععععت، علععععععا استشععععععارات فنيعععععععة 

معععععن خعععععارج الشعععععركة ل ايعععععات تع يععععع  أدائهعععععم لواجبعععععاتهم وعلعععععا أن 

 تكون علا نفقة الشركة.
 

لعالقعععععععععععة االتصعععععععععععال بالجهعععععععععععات التن يميعععععععععععة واإلشعععععععععععرافية  ات ا -ي  

 بيعمال الشركة إ ا ارتيى مجلس اإلدارة  لت.
 

تشعععععكيل اللجععععععان الالزمععععععة لتنفيععععععي مهامععععع  علععععععا أن يحععععععدد مجلععععععس  -ك  

 إدارة الشركة مسؤوليات اليل اللجان و لية عمل كل منها.
 

وضعععععع خ عععععة عمعععععل لت بيعععععق مبعععععادئ الحاكميعععععة المؤسسعععععية العععععواردة  -ل 

القععععععععععة فععععععععععي الععععععععععيل التعليمععععععععععات والتشععععععععععريعات ا خععععععععععرى  ات الع

 ومراجعتها وتقييم مدى ت بيقها بشكل سنوي.
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 : حدود المسؤولية و المسا لة رابعا  

 

وضععععععع مجلععععععس ادارة شععععععركة المتحععععععدة للتععععععامين البنععععععود التاليععععععة و التععععععي تخعععععع  

  - المسؤولية و المساءلة في الشركة المتحدة للتامين :
 

ت بيعععععععق اسعععععععس االدارة السعععععععليمة لعمليعععععععات الشعععععععركة وارسعععععععاء قواعععععععععد  -1

و اعتمععععععععاد حععععععععدود واضععععععععحة للمسععععععععؤولية و وكمععععععععة الرشععععععععيدة فيهععععععععا الح

المسععععععععاءلة و االلتعععععععع ام ، والعععععععع ام جميععععععععع المسععععععععتويات االداريععععععععة فععععععععي 

 الشركة بها .
 

علععععععا مجلععععععس االدارة اعتمععععععاد الهيكععععععل التن يمععععععي للشععععععركة بحيعععععع  يبععععععين  -2

التسلسععععععععل االداري ، وان يتاكععععععععد مععععععععن انعععععععع  يعكععععععععس بوضععععععععوح حععععععععدود 

يشععععععععمل علععععععععا االقععععععععل المسععععععععتويات المسععععععععؤولية و السععععععععل ة ، علععععععععا ان 

  - الرقابية التالية :
 

 مجلس االدارة ولجان  . -أ

دائععععععرة منفصععععععلة للتععععععدقيق الععععععداخلي ال تمععععععارس اعمععععععال تنفيييععععععة  -ب

 يومية .

 مهام ادارة المخاطر و االمتثال . -ت

الفصعععععععل بعععععععين المسعععععععؤوليات و المهعععععععام و بمعععععععا يضعععععععمن تفعععععععوي   -ث

 الصالحيات و عدم ترك الا لدى جهة او شخ  محدد .

 

 

متعلقعععععععععة مراععععععععععاة مالءمعععععععععة االعععععععععداف الشعععععععععركة المتحعععععععععدة للتعععععععععامين ال -3

باالنسععععععجام مععععععا بععععععين خ ععععععب ادارة مععععععوارد تقنيععععععة المعلومععععععات والخ ععععععب 

 االخرى قبل اعتماد الهيكل التن يمي للشركة .
 

الحصعععععععول علعععععععا موافقعععععععة البنعععععععت المركععععععع ي المسعععععععبقة علعععععععا الهيكعععععععل  -4

 التن يمي قبل اعتمادل و/ او كلما ي را علي  اي تعديل .
 

 مراجعة الهيكل التن يمي للشركة بشكل سنوي . -5
 

تحمععععععل مسععععععؤولية سععععععالمة كافععععععة اعمععععععال الشععععععركة بمععععععا فيهععععععا اوضععععععاعها  -6

الماليععععععععة و مسععععععععؤولية تنفيععععععععي مت لبععععععععات البنععععععععت المركعععععععع ي االردنععععععععي 

وكعععععععيلت مت لبعععععععات الجهعععععععات الرقابيعععععععة و التن يميعععععععة االخعععععععرى المتعلقعععععععة 

ان بعمعععععععععل الشعععععععععركة ، و مراععععععععععاة حقعععععععععوق اصعععععععععحاب المصعععععععععالح ، و 

شعععععركة التعععععامين تعععععدار ضعععععمن اطعععععار التشعععععريعات النافعععععيل  ات العالقعععععة و 

السياسععععععععععات الداخليعععععععععععة للشعععععععععععركة ، وان الرقابعععععععععععة الفعالعععععععععععة متعععععععععععوفرة 

 باستمرار علا انش ة الشركة .
 

التاكعععععععد معععععععن ان االدارة التنفيييعععععععة العليعععععععا تقعععععععوم بمسعععععععؤولياتها المتعلقعععععععة  -7

 لحوكمععععععة فيهععععععا بععععععادارة العمليععععععات اليوميععععععة للشععععععركة و تسععععععاالم بت بيععععععق ا

وتفععععععوي  الصععععععالحيات للمععععععوظفين كععععععل حسععععععب اختصاصعععععع  ، وتنشعععععع  

 بنية اداري  فعالة من شانها تع ي  المساءلة ، وتنفي المهام في 
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المجععععععاالت واالنشعععععع ة المختلفععععععة لالعمععععععال بشععععععكل يتفععععععق مععععععع السياسععععععات 

 واالجراءات التي اعتمدالا مجلس االدارة .
 

االدارة التنفيييععععععة العليععععععا و  اعتمععععععاد ضععععععوابب رقابيععععععة تمكنععععععة مععععععن مسععععععاءلة -8

 مراجعة الخ ب و السياسات و االالداف الموضوعة .
 

 شركة المتحدة للتامينال:الل ان المنبثقة عن م ل  ادارة  ثامنا  
 

يسععععععععا مجلعععععععس ادارة الشعععععععركة المتحعععععععدة للتعععععععامين العععععععا توزيعععععععع االداور علعععععععا 

ارة اعضعععععععاء المجلعععععععس معععععععن خعععععععالل تشعععععععكيل لجعععععععان لمتابععععععععة القراراتععععععع  و اداء اد

 الشركة ، حي  تم تشكيل اللجان التالية :
 

 ل نة الحوكمة و االمتثال : -1
 

 

معععععن ثالثعععععة اعضعععععاء علعععععا االقعععععل   لجنعععععة الحوكمعععععة و االمتثعععععالتتعععععالك  -أ

علععععععا ان يكععععععون غاليبععععععة اعضععععععاء اللجنععععععة بمععععععن فععععععيهم رئيسععععععها مععععععن 

اعضعععععععاء المجلعععععععس المسعععععععتقلين ، ويجعععععععب ان تضعععععععم فعععععععي عضعععععععويتها 

 رئيس مجلس االدارة .
 

 - الحوكمة و االمتثال المهام التالية :نة تتولا لج -ب
 

التوجيععععع  واالشعععععراف علعععععا اععععععداد دليعععععل الحوكمعععععة وتحديثععععع   -1

 و مراقبة ت بيقة .
 

 .اعداد تقرير الحوكمة و تقديم  الا مجلس االدارة  -2
 

متابععععععة االمتثعععععال العععععا التشعععععريعات النافعععععيل الخاصعععععة بق عععععاع  -3

      التعععععععععامين و اتخعععععععععا  االجعععععععععراءات الالزمعععععععععة لتحقيعععععععععق  لعععععععععت 

و التنسعععععععيق معععععععع العععععععدائرة الملكفعععععععة باالمتثعععععععال فعععععععي الشعععععععركة 

 لوضع اسس فعالة لالمتثال بها .
 

االشعععععععراف علعععععععا ضعععععععمان وجعععععععود كعععععععوادر كافيعععععععة و مؤاللعععععععة  -4

ومدربععععع  فعععععي العععععدائرة المكلفعععععة بمهعععععام االمتثعععععال فعععععي الشعععععركة 

وضعععععمان اسعععععتقالليتها و ععععععدم تكليفهعععععا بعععععاي المتحعععععدة للتعععععامين 

 مهام تنفييية يومية .
 

 

 العععععدائرة المكلفعععععةععععععة سياسعععععة االمتثعععععال المععععععدل معععععن قبعععععل مراج -5

باالمتثععععععال لععععععدى الشععععععركة المتحععععععدة للتععععععامين ، حيعععععع  تتضععععععمن 

امتثعععععععال الشعععععععركة لجميعععععععع التشعععععععريعات النافعععععععيل  ات العالقعععععععة 

بهععععععا و باعمالهععععععا ، وتعععععععالل ايععععععة مهععععععام او مسععععععؤوليات جديععععععدة 

ت عععععرا علعععععا االمتثعععععال ، و التوصعععععية بهعععععا العتمادالعععععا معععععن قبعععععل 

 دارة .مجلس اال
 

االشعععععععراف و الرقابعععععععة علعععععععا اسعععععععس االمتثعععععععال معععععععن خعععععععالل  -6

 التقارير التي ترفعها الا مجلس االدارة .
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مكلفععععععة مراجعععععععة تقععععععارير االمتثععععععال الصععععععادرة عععععععن الععععععدائرة ال -7

باالمتثعععععععال و اصعععععععدار التوصعععععععيات العععععععا مجلعععععععس االدارة بنعععععععاء 

 عليها وبعد دراستها .
 

ة اصععععععععدار التوصععععععععيات الععععععععا مجلععععععععس االدارة بخصععععععععو  ايعععععععع -8

تشععععععريعات مسععععععتجدة صععععععاردة عععععععن الجهععععععات الرقابيععععععة وكيفيععععععة 

 ت بيقها .
 

تقيعععععيم درجعععععة الفعاليعععععة التعععععي تعععععدار بهعععععا مخعععععاطر ععععععدم االمتثعععععال  -9

و دوريعععععة العععععيا التقيعععععيم و مراجعتهعععععا عنعععععد اجعععععراء ايعععععة ت ييعععععرات 

 عليها .
 

تقععععععديم التوصععععععية الععععععا مجلععععععس االدارة بالموافقععععععة علععععععا تعيععععععين  -10

ل فعععععععي الشعععععععركة المتحعععععععدة واسعععععععتقالة او اقالعععععععة معععععععدير االمتثعععععععا

 للتامين .
 

 : ل نة الترشيحات و المكافأت -2

 

تتععععععالك لجنععععععة الترشععععععيحات و المكافععععععيت مععععععن ثالثععععععة اعضععععععاء علععععععا  -أ

 االقل ، علا ان يكون احدالم من اعضاء المجلس المستقلين .
 

 - تتولا لجنة الترشيحات و المكافيت المهام التالية : -ب
 

و التوصععععععععية اعععععععععداد سياسععععععععة مالءمععععععععة اعضععععععععاء مجلععععععععس االدارة  -1

 بها لمجلس االدارة .
 

التحقععععععق مععععععن ان بععععععاق شععععععروط المالءمععععععة الععععععواردة فععععععي القععععععانون  -2

وفعععععععي تعليمعععععععات الحوكمعععععععة والخاصعععععععة بشعععععععركات التعععععععامين قبعععععععل 

قيامهعععععععا بترشعععععععيح اي شعععععععخ  لعضعععععععوية مجلعععععععس االدارة ، وفعععععععي 

حعععععععال اععععععععادة ترشعععععععيح العضعععععععو علعععععععا اللجنعععععععة ان تؤخعععععععي فعععععععي 

ت  فععععععععي االعتبععععععععار عععععععععدد مععععععععرات حضععععععععورل وفاعليععععععععة مشععععععععارك

 . اجتماعات مجلس االدارة
 

تقعععععععديم التوصعععععععية العععععععا مجلعععععععس االدارة بالموافقعععععععة علعععععععا تعيعععععععين  -3

 واستقالة او اقالة اي من اعضاء االدارة التنفييية العليا .
 

التاكعععععععد معععععععن مشعععععععاركة اعضعععععععاء مجلعععععععس االدارة فعععععععي ورشعععععععات  -4

عمععععععل او نععععععدوات تتعلععععععق بالتععععععامين وبععععععاالخ  ادارة المخععععععاطر و 

 اعمال التامين . الحوكمة واخر ت ورات
 

التاكععععععد مععععععن اسععععععتقاللية االعضععععععاء المسععععععتقلين وفقععععععا لمععععععا نصععععععب  -5

عليععععع  تعليمعععععات الحوكمعععععة الخاصعععععة بشعععععركات التعععععامين ومراجععععععة 

 لععععت بشععععكل سععععنوي ، واعععععالم البنععععت المركعععع ي فععععي انتفععععاء صععععفة 

 االستقاللية عن اي عضو منهم .
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دارة و اتبعععععاع اسعععععس محعععععددة و معتمعععععدة فعععععي تقيعععععيم اداء مجلعععععس اال -6

 موضوعيا . المدير العام بحي  يكون معيار تقييم االداء
 

التاكعععععد معععععن وجعععععود سياسعععععة معععععنح المكافعععععات ، ومعععععن ت بيعععععق العععععيل  -7

السياسععععععة ومراجعتهععععععا بصععععععورة دوريععععععة ، كمععععععا توصععععععي اللجنععععععة 

لمجلععععععععععس االدارة بتحديععععععععععد رواتععععععععععب المععععععععععدير العععععععععععام و بععععععععععاقي 

 الموظفين الرئيسين و مكافيتهم و امتيازاتهم االخرى .
 

 ل نة التدقير -3

 

تتعععععالك لجنعععععة التعععععدقيق معععععن ثالثعععععة اعضعععععاء علعععععا االقعععععل ، علعععععا ان  -أ

يكعععععون غالبيعععععة اعضعععععاء اللجنعععععة بمعععععن فعععععيهم الرئيسعععععها معععععن اعضعععععاء 

المجلععععععععس المسععععععععتقلين ، و يجععععععععب اال يكععععععععون رئععععععععيس اللجنععععععععة الععععععععو 

عععععععن رئععععععيس مجلععععععس االدارة او رئععععععيس الي لجنععععععة اخععععععرى منبثقععععععة 

 مجلس االدارة .
 

ء اللجنععععععة حاصععععععلين علععععععا مععععععؤالالت يجععععععب ان يكععععععون جميععععععع اعضععععععا -ب

علميعععععة و يتمتعععععععون بخبعععععرة عمليععععععة مناسععععععبة فعععععي مجععععععاالت المحاسععععععبة 

او الماليععععععععة او اي مععععععععن التخصصععععععععات او المجععععععععاالت المشعععععععععابهة  ات 

 . العالقة باعمال شركة التامين
 

يكعععععععععون للجنعععععععععة صعععععععععالحية الحصعععععععععول علعععععععععا اي معلومعععععععععات معععععععععن  -ت

ظعععععععك المعععععععوظفين الرئيسعععععععيين ، ولهعععععععا الحعععععععق فعععععععي اسعععععععتدعاء اي مو

 لحضور اي من اجتماعاتها وفقا لميثاق التدقيق الداخلي .
 

  - تتولا لجنة التدقيق المهام التالية : -ث 
 

مراجععععععععة ن عععععععاق و نتعععععععائل و معععععععدى كفايعععععععة التعععععععدقيق العععععععداخلي و  -1

لشعععععععععركة المتحعععععععععدة للتعععععععععامين ، و مراجععععععععععة القضعععععععععايا الخعععععععععارجي 

المحاسعععععععععبية  ات االثعععععععععر الجعععععععععوالري علعععععععععا البيانعععععععععات الماليعععععععععة 

المتحععععععععدة للتععععععععامين ،ايضععععععععا مراجعععععععععة ان مععععععععة الضععععععععبب للشععععععععركة 

 والرقابة الداخلية لشركة المتحدة للتامين .
 

دراسععععععة العععععععرو  المقدمععععععة مععععععن مكاتععععععب المحاسععععععبين القععععععانونيين  -2

الخععععععععارجيين و التاكععععععععد مععععععععن اسععععععععتيفائها للشععععععععروط الععععععععواردة فععععععععي 

التعليمععععععععات النافععععععععيل  ات العالقععععععععة وتقععععععععديم التوصععععععععيات لمجلععععععععس 

االفضعععععععععل معععععععععن حيععععععععع  الكفعععععععععاءة  االدارة بخصعععععععععو  الععععععععععر 

المهنيعععععععة و جعععععععودة خدمعععععععة التعععععععدقيق و االتععععععععاب وشعععععععروط التعاقعععععععد 

ليعععععععتمكن مجلعععععععس االدارة معععععععن اتخعععععععا  القعععععععرار المناسعععععععب بشععععععععان 

ترشعععععح احعععععد العععععيل الععععععرو  للهي عععععة العامعععععة علعععععا ان تاخعععععي اللجنعععععة 

فععععععي االعتبععععععار اي اعمععععععال اخععععععرى سععععععيكلك المحاسععععععب القععععععانوني 

 .الخارجي بها خارج ن اق التدقيق 
 

دراسعععععععة معععععععدى اسعععععععتقاللية المحاسعععععععب القعععععععانوني الخعععععععارجي عنعععععععد  -3

 التقدم بعرض  ومراقبة استقاللية وموضوعية مكتب وفريق
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التععععععدقيق سععععععنويا خععععععالل مععععععدة خدمععععععة التععععععدقيق ورفععععععع توصععععععياتها  

 لمجلس االدارة بالخصو  .
 

االجتمععععععععاع مععععععععع المحاسععععععععب القععععععععانوني الخععععععععارجي و االكتععععععععواري  -4

جتمععععععاع مععععععع مععععععدير التعععععععدقيق علععععععا االقععععععل مععععععرتين سععععععنويا ، واال

العععععداخلي بشعععععكل ربعععععع سعععععنوي ، و لعععععت دون وجعععععود المعععععدير الععععععام 

 للشركة او نائبة او مساعدل .
 

االجتمععععععاع مععععععع مععععععدير ادارة المخععععععاطر و مععععععدير االمتثععععععال لشععععععركة  -5

،حسععععععب مقتضععععععا الحععععععال مععععععرة واحععععععدة علععععععا المتحععععععدة للتععععععامين 

 االقل سنويا .
 

ظفي شعععععععركة مراجععععععععة و مراقبعععععععة االجعععععععراءات التعععععععي تمكعععععععن معععععععو -6

التعععععامين معععععن االبعععععالي بشعععععكل سعععععري ععععععن اي خلعععععل فعععععي التقعععععارير 

الماليعععععة او ايعععععة امعععععور اخعععععرى ، و علعععععا اللجنعععععة ان تضعععععمن وجعععععود 

الترتيبعععععععات الالزمعععععععة للتحقيعععععععق المسعععععععتقل و التاكعععععععد معععععععن متابععععععععة 

 نتائل التحقيق و معالجتها بموضوعية .
 

التحقععععععق مععععععن وجععععععود تنسععععععيق بععععععين اعمععععععال المحاسععععععبين القععععععانونيين  -7

لفععععين بهععععا فععععي حععععال وجععععود خععععارجيين فععععي المهععععام واالعمععععال المكال

 اكثر من محاسب قانوني خارجي .
 

فعععععي تقعععععارير البنعععععت المركععععع ي   مراجععععععة المالح عععععات العععععواردة -8

وتقعععععععععارير المحاسعععععععععب القعععععععععانوني الخعععععععععارجي وتقعععععععععارير الخبيعععععععععر 

 االكتواري ، ومتابعة االجراءات المتخية بشانها .
 

سعععععععععععنوية ، ومراجععععععععععععة دراسعععععععععععة خ عععععععععععة التعععععععععععدقيق العععععععععععداخلي ال -9

المالح عععععععات العععععععواردة فعععععععي تقعععععععارير التعععععععدقيق العععععععداخلي ومتابععععععععة 

 االجراءات المتخية بشانها .
 

التاكعععععععد معععععععن دقعععععععة االجعععععععراءات المحاسعععععععبية و الماليعععععععة و الرقابيعععععععة  -10

 وسالمتها وما التقيد بها .
 

 

التحقعععععق معععععن مراجععععععة البيانعععععات الماليعععععة معععععن قبعععععل دائعععععرة التعععععدقيق  -11

مجلعععععععس االدارة و التحقعععععععق بصعععععععفة العععععععداخلي قبعععععععل عرضعععععععها علعععععععا 

 خاصة من االلت ام بمت لبات البنت المرك ي االردني .
 

 

بعععععالقوانين واالن معععععة التاكعععععد معععععن تقيعععععد الشعععععركة المتحعععععدة للتعععععامين  -12

و التعليمعععععععات والقعععععععرارات التعععععععي تخضعععععععع لهعععععععا اعمعععععععال الشعععععععركة و 

 انش تها.
 

تقعععععععديم التوصعععععععية العععععععا مجلعععععععس االدارة بالموافقعععععععة علعععععععا تعيعععععععين  -13

 او اقالة مدير التدقيق الداخلي . واستقالة
 

رفععععععععع محاضععععععععر اجتماعتهععععععععا والتقععععععععارير التععععععععي تعععععععععدالا لمجلععععععععس  -14

 االدارة .
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التحقععععععق مععععععن تقيععععععد دائععععععرة التععععععدقيق الععععععداخلي بالمعععععععايير الدوليععععععة  -15

للمارسععععععععة المهنيععععععععة للتععععععععدقيق الععععععععداخلي الصععععععععادرة عععععععععن جمعيععععععععة 

المعععععععدققين العععععععداخليين ، بمعععععععا فعععععععي  لعععععععت اجعععععععراء تقعععععععاييم خارجيعععععععة 

لنشععععاط التععععدقيق الععععداخلي مععععرة واحععععدة كععععل خمععععس سععععنوات  مسععععتقلة

علعععععا االقعععععل ، وت ويعععععد البنعععععت المركععععع ي بنسعععععخ  معععععن نتعععععائل العععععيل 

 التقاييم .
 

التحقعععععق معععععن ععععععدم تكليعععععك معععععوظفي التعععععدقيق العععععداخلي بعععععاي مهعععععام  - 16

 تنفييية .
 

 ل نة إدارة الم اطر -4
 

تتعععععالك لجنعععععة ادارة المخعععععاطر معععععن ثالثعععععة اعضعععععاء علعععععا االقعععععل معععععن  -أ

ارة او المعععععععوظفين الرئيسعععععععين ، علعععععععا ان يكعععععععون رئعععععععيس مجلعععععععس االد

 اللجنة من اعضاء المجلس المستقلين .
 

  - تتولا لجنة إدارة المخاطر المهام التالية : -ب
 

المراجعععععععععععة الدوريععععععععععة لمنهجيععععععععععة واسععععععععععتراتيجية ادارة المخععععععععععاطر  -1

لشعععععععععركة التعععععععععامين ورفعععععععععع التوصعععععععععية بشعععععععععانهم لمجلعععععععععس االدارة 

 العتمادالم من قبل  .
 

ا ضعععععمان وجعععععود كعععععوادر كافيعععععة ومؤاللعععععة ومدربععععع  االشعععععراف علععععع -2

المخععععععععاطر فععععععععي الشععععععععركة  فععععععععي الععععععععدائرة المكلفععععععععة بمهععععععععام ادارة

المتحعععععدة للتعععععامين وضعععععمان اسعععععتقالليتها وععععععدم تكليفهعععععا بعععععاي مهعععععام 

 تنفييية يومية .

 

مواكبععععععة الت ععععععورات التععععععي تععععععؤثر علععععععا ادارة المخععععععاطر ، ورفععععععع  -3

 تقارير دورية عنها الا مجلس االدارة .
 

معععععععن عععععععدم وجعععععععود انحرافععععععات فعععععععي مسععععععتوى المخعععععععاطر التحقععععععق  -4

الفعليعععععععة التعععععععي تتععععععععر  لهعععععععا الشعععععععركة المتحعععععععدة للتعععععععامين ععععععععن 

مسعععععتوى المخعععععاطر المقبولعععععة التعععععي وافعععععق عليهعععععا مجلعععععس ادارتهعععععا 

ورفعععععععع تقعععععععارير بعععععععيلت لمجلعععععععس االدارة و متابععععععععة معالجتهعععععععا فعععععععي 

 حال حدوثها .
 

تهي عععععة ال عععععروف المناسعععععبة التعععععي تضعععععمن التععععععرف علعععععا المخعععععاطر  -5

 ات االثععععععر الجععععععوالري ، واي انشعععععع ة تقععععععوم بهععععععا شععععععركة التععععععامين 

يمكعععععععن ان تعرضعععععععها لمخعععععععاطر اكبعععععععر معععععععن مسعععععععتوى المخعععععععاطر 

العععععععة مجلعععععععس االدارة ومتابععععععععة المقبولعععععععة ، ورفعععععععع تقعععععععارير بعععععععيلت 

 معالجتها .
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تقعععععععديم التوصعععععععية العععععععا مجلعععععععس االدارة بالموافقعععععععة علعععععععا تعيعععععععين  -6

 واستقالة او اقالة مدير ادارة المخاطر .
 

 ل نة االرتثمار -5

 

تتعععععالك لجنعععععة االسعععععتثمار معععععن ثالثعععععة اعضعععععاء علعععععا االقعععععل ، ويجعععععوز  -أ

 . ان تضم اعضاء من الموظفين الرئيسيين
 

 - تتولا لجنة االستثمار المهام التالية : -ب
 

وضععععععع اسععععععتراتيجية وسياسععععععة االسععععععتثمار ورفععععععع التوصععععععية بشععععععانها  -1

 لمجلس االدارة العتمادالا .
 

سععععععععتثمارية وموافقتهعععععععا لحععععععععدود مراجععععععععة ومراقبععععععععة القعععععععرارات اال -2

ا النععععععواع االسععععععتثمارات المختلفععععععة التععععععي االسععععععتثمار المسععععععموح بهعععععع

 وافق عليها مجلس االدارة .
 

مراجعععععععة السياسععععععة االسععععععتثمارية لععععععدى الشععععععركة المتحععععععدة للتععععععامين  -3

بشعععععععكل دوري للتاكعععععععد معععععععن ان منهجيعععععععة ادارة المخعععععععاطر متالئمعععععععة 

 معها .
 

ق اجععععععراءات التععععععدقيق ، التعععععععاون مععععععع لجنععععععة التععععععدقيق لتحديععععععد ن ععععععا -4

للتاكعععععد معععععن شعععععمولها لكافعععععة االنشععععع ة االسعععععتثمارية وقعععععدرتها علعععععا 

الكشعععععععك ععععععععن نقعععععععاط الضععععععععك فعععععععي الرقابعععععععة الداخليعععععععة وعيعععععععوب 

 الن م التش لية في الوقب المناسب .
 

تحديععععععععد طبيعععععععععة التقععععععععارير الم لععععععععوب عرضععععععععها علععععععععا مجلععععععععس  -5

االدارة وصعععععععالحية اععععععععدادالا ومراجعتهعععععععا ووضعععععععع اسعععععععس اععععععععداد 

ر ودويرتهععععععا مععععععع ضععععععرورة تضععععععمينها حععععععاالت االنحععععععراف التقععععععاري

 ية .واالجراءات التصحيح
 

 الشروط الوا ب مراعاتها بالل ان -6

 

يح ععععععععر علععععععععا اي عضععععععععو فععععععععي مجلععععععععس االدارة ان يكععععععععون رئيسععععععععا  -أ

الكثعععععر معععععن لجنتعععععين معععععن اللجعععععان المنبثقعععععة عنععععع  بمعععععا فيهعععععا اي لجعععععان 

اخعععععععععرى يسعععععععععتحدثها مجلعععععععععس االدارة معععععععععن غيعععععععععر المعععععععععيكورة فعععععععععي 

 او دليل الحوكمة . وكمة الخا  بشركات التامينلحتعليمات ا
 

علععععععا جميععععععع اللجععععععان المنبثقععععععة عععععععن مجلععععععس االدارة ان تقععععععوم برفععععععع  -ب

تقععععععارير دوريععععععة اليعععععع  حععععععول انشعععععع تها وتنفيععععععي مهامهععععععا و القععععععرارات 

 التي تتخيالا .
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 االرارية لتعيين مدير عام البنود: تارعا"

 

سياسعععععععة تضعععععععمن مالءمعععععععة  المتحعععععععدة للتعععععععامين يعتمعععععععد مجلعععععععس إدارة الشعععععععركة

و يجععععععب  ، المععععععدير العععععععام إلدارة الشععععععركة و تنفيععععععي ر يععععععة و أالععععععداف الشععععععركة

  - الشروط التالية بالحد ا دنا : في المدير العام أن تتوفر
 

شعععععععهادة بكعععععععالوريوس وخبعععععععرة عمليعععععععة فعليعععععععة فعععععععي ا معععععععور المرتب عععععععة  -1

 .سنوات عشرةبالتيمين ال تقل عن 
 

 ة أخرى.أن ال يكون مدير عام لشركة مساالم -2

 

الفنيعععععة و الخبعععععرة المالئمعععععة فعععععي مجعععععال   أن يتمتعععععع بالن االعععععة و الكفعععععاءة -3

 . التامين
 

يجعععععب ان يكعععععون حسعععععن السعععععيرة و غيعععععر محكعععععوم بجنحعععععة مخلعععععة بالشعععععرف  -4

 . او االمانة او بجناية

 

  : مهام المدير العام للشركة عاشرا"
 

هعععععام بتحديعععععد الحعععععد ا دنعععععا معععععن م المتحعععععدة للتعععععامين قعععععام مجلعععععس إدارة الشعععععركة

  ارةدالمععععدير العععععام مععععا لععععم يععععتم ت ويععععدل بععععيي مهععععام أخععععرى مععععن قبععععل مجلععععس اإل

  - و الي كالتالي :

إدارة أعمععععععععال الشععععععععركة وتقععععععععديم التوجيهععععععععات للجهععععععععاز التنفيععععععععيي بمععععععععا  -أ 

يتماشععععععا مععععععع أالععععععداف الشععععععركة اإلسععععععتراتيجية والسياسععععععات المقععععععرة مععععععن 

مجلععععععععععس إدارة الشععععععععععركة وأحكععععععععععام القععععععععععانون وا ن مععععععععععة والتعليمععععععععععات 

والقععععععععععرارات الصععععععععععادرة بمقتضععععععععععا أي منهععععععععععا وأحكععععععععععام التشععععععععععريعات 

 ا خرى  ات العالقة بيعمال الشركة وأنش تها.

 

ت ويععععععد مجلععععععس إدارة الشععععععركة بتقععععععارير دوريععععععة دقيقععععععة عععععععن أوضععععععاع  -ب 

الشععععععركة الماليععععععة وأعمالهععععععا واإلجععععععراءات المتخععععععية فععععععي إدارة المخععععععاطر 

س إدارة ون ععععععععام الضععععععععبب والرقابععععععععة الععععععععداخلي، و لععععععععت لتمكععععععععين مجلعععععععع

الشعععععععركة معععععععن مراجععععععععة ا العععععععداف والخ عععععععب والسياسعععععععات الموضعععععععوعة 

 ومسائلة اإلدارة التنفييية عن أدائها.

ت ويععععععععد أعضععععععععاء مجلععععععععس إدارة الشععععععععركة بععععععععيي معلومععععععععات ووثععععععععائق  -ج 

 .الزمة الجتماعات مجلس إدارة الشركة وقبل وقب مناسب
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تقععععععديم التوصععععععيات بخصععععععو  أي مقترحععععععات يراالععععععا ضععععععرورية تتعلععععععق  -د 

 ة و ت وير التوج  االستراتيجي لها .بيعمال الشرك

بععععععيي معلومععععععات وبيانععععععات ووثععععععائق  البنععععععت المركعععععع ي االردنععععععيت ويععععععد  -العععععع  

م لوبعععععععة وفقععععععععا   حكععععععععام القعععععععانون وا ن مععععععععة والتعليمععععععععات والقععععععععرارات 

 الصادرة بمقتضا أي منها.

ايصعععععععععال ر يعععععععععة و رسعععععععععالة و اسعععععععععتراتيجية شعععععععععركة المتحعععععععععدة للتعععععععععامين  -و

ركة و تعععععوفير االرشعععععادرات الكفيلعععععة بتنفيعععععي خ عععععب العمعععععل لمعععععوظفين الشععععع

 قصيرة  و طويلة االجل .

 : مال مة الموظفين الرئيسين  احدى عشر

 

فععععععي اطععععععر سعععععععيها شععععععركة المتحععععععدة للتععععععامين بععععععان تكععععععون مععععععن الشععععععركات 

الرائععععععععدة فععععععععي ق ععععععععاع التععععععععامين وضعععععععععب سياسععععععععة مالءمععععععععة المععععععععوظفين 

و كعععععل مععععا دعععععب الحاجعععععة يععععتم مراجعتهععععا معععععرل واحععععدة سععععنويا ا  ، الرئيسععععين

 همراجعة سياسة مالءمة الموظفين (.

 

 : تقييم االدا  اثنا عشر
 

اعتمعععععد مجلعععععس ادارة شعععععركة المتحعععععدة للتعععععامين ن عععععام لتقيعععععيم اعمالععععع  و اعمعععععال 

  - اعضائ  ، حي  يتضمن الن ام ما يلي :

االعععععععدافا محعععععععددة وتحديعععععععدا لعععععععدور مجلعععععععس االدارة فعععععععي تحقيعععععععق العععععععيل . 1

 . اس االالداف بشكل يمكن قي

اداء رئيسععععععععية و التععععععععي يمكععععععععن استخالصععععععععها مععععععععن  مؤشععععععععراتل اتحديععععععععد. 2

الخ ععععععععععب و االالععععععععععداف االسععععععععععتراتيجية لشععععععععععركة المتحععععععععععدة للتععععععععععامين و 

 . استخدمها لقياس اداء مجلس االدارة 

التواصععععععععل مععععععععا بععععععععين مجلععععععععس االدارة و المسععععععععاالمين و دوريععععععععة الععععععععيا . 3

 التواصل

 نفييية العليادورية اجتماع مجلس االدارة مع االدارة الت. 4

تحديعععععدا لعععععدور العضعععععو فعععععي اجتماععععععات مجلعععععس االدارة ، مقارنعععععة ادائععععع  . 5

بععععععاداء االعضععععععاء االخععععععرين و الحصععععععول علععععععا الت ييععععععة الراجعععععععة مععععععن 

 بهدف تحسين عملية التقييم .العضو المعني و لت 
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كيفيععععععة مراعععععععاة مسععععععتوى تقيععععععيم  البنععععععت المركعععععع ي االردنععععععي  لمععععععالءة و . 6

و معععععععدى امتثالهعععععععا للتشعععععععريعات النافعععععععية  ات  سعععععععالمة شعععععععركات التعععععععامين

 العالقة .

تقعععععععوم لجنعععععععة الترشعععععععيحات و المكافعععععععات سعععععععنويا بتقيعععععععيم عمعععععععل مجلعععععععس  .7

االدار ككعععععل و عمعععععل لجنععععع  و اعضعععععائ  ، و يعععععتم اععععععالم البنعععععت المركععععع ي 

 االردني بنتيجة اليا التقييم فور االنتهاء من  .

يا وفعععععق ن عععععام تقيعععععيم جلعععععس االدارة تقيعععععيم اداء المعععععدير الععععععام سعععععنومعلعععععا  .8

معععععععععد مععععععععن قبععععععععل لجنععععععععة الترشععععععععيحات و المكافععععععععات يتضععععععععمن وضععععععععع 

، و مععععععععايير تقيعععععععيم اداء المعععععععدير الععععععععام معععععععن مؤاشعععععععرات االداء الرئيسعععععععية 

االداء المععععععععععععالي و االداري للشععععععععععععركة ، ومعععععععععععععدى انجععععععععععععاز لخ عععععععععععععب و 

اسعععععععتراتيجيات الشعععععععركة متوسععععععع ة و طويلعععععععة االجعععععععل و علعععععععا ان تقعععععععوم 

ركعععععع ي بنتيجععععععة الععععععيا التقيععععععيم فععععععور االنتهععععععاء بععععععاعالم البنععععععت الم اللجنععععععة 

 .من 

علععععععععا مجلععععععععس االدارة اعتمععععععععاد ن ععععععععام لقيععععععععاس اداء مععععععععوظفي الشععععععععركة  .9

المتحعععععدة للتعععععامين باسعععععتثناء المعععععدير الععععععام ، علعععععا ان يشعععععمل العععععيا الن عععععام 

 - ما يلي كحد ادنا :

يحعععععععي مناسعععععععب لقيعععععععاس معععععععدى االلتععععععع ام بمنهجيعععععععة ادارة اع عععععععاء وزن ترج -أ

 لضوابب الداخلية و المت لبات التن يمية .المخاطر وت بيق ا

االيقتصععععععر قيععععععاس االداء علععععععا عنصععععععر وحيععععععد مثععععععل اجمععععععالي االقسععععععاط او -ب

اجمععععععععالي الععععععععدخل او اجمععععععععالي التعويضععععععععات ، ولكععععععععن يجععععععععب ان يؤخععععععععي 

بععععععين االعتبعععععار عناصعععععر اخعععععرى لقيعععععاس اداء المعععععوظفين مثعععععل المخعععععاطر 

مسعععععععتفيدين المرتب ععععععع  بالعمليعععععععات االساسعععععععية ورضعععععععا المعععععععؤمن لهعععععععم و ال

 للت بيق . من عقود التامين وغيرالا حيثما كان  لت قابال

التاكعععععد معععععن ععععععدم تحقيعععععق اي منفععععععة  اتيعععععة علعععععا حسعععععاب مصعععععالح شعععععركة -ت

 التامين وعدم است الل النفو  .

   : المكافأت المالية عشر ثالثة

 

فعععععععي اطعععععععار حعععععععر  مجلعععععععس االدارة لت بيعععععععق تعليمعععععععات الحوكمعععععععة بكعععععععل 

اد سياسععععععة خاصععععععة بمكافععععععات مجلععععععس االدارة مصععععععدقية و شععععععفافية تععععععم اعتمعععععع

مععععععععوظفين الشععععععععركة المتحععععععععدة للتععععععععامين وتقععععععععرا مععععععععع دليععععععععل الحوكمععععععععة و ال

 همراجعة سياسة مكافات اعضاء مجلس االدارة و الموظفين ( .
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 تضارب الم ال  عشر : رابس

 

فععععععععي اطععععععععار حععععععععر  مجلععععععععس االدارة لت بيععععععععق تعليمععععععععات الحوكمععععععععة بكععععععععل 

خاصعععععة بتضعععععارب المصعععععالح وتقعععععرا  مصعععععدقية و شعععععفافية تعععععم اعتمعععععاد سياسعععععة

 مع دليل الحوكمة همراجعة سياسة تضارب المصالح ( .

 

 عشر : االف اح و الشفافية خام 

 

فععععععي اطععععععار حععععععر  مجلععععععس االدارة لت بيععععععق تعليمععععععات الحوكمععععععة بكععععععل 

مصعععععدقية و شعععععفافية تعععععم اعتمعععععاد سياسعععععة االفصعععععاح و الشعععععفافية وتقعععععرا معععععع 

 الشفافية ( .دليل الحوكمة همراجعة سياسة االفصاح و 

 

 عشر : التدقير الداخلي  رادس

 

تعععععم تشعععععكيل دائعععععرة للتعععععدقيق العععععداخلي ، يكعععععون مهامهعععععا التحقعععععق معععععن كفايعععععة  -1

وفعاليعععععععععة ن عععععععععام الضعععععععععبب و الرقابعععععععععة الداخليعععععععععة ، وتناسعععععععععب عمليعععععععععات 

الشععععععركة المتحععععععدة للتععععععامين مععععععع حجععععععم اعمالهععععععا وطبيعععععععة نشععععععاطها مععععععن 

 - حي  :
 

الحكععععععععام القععععععععانون  اان الشععععععععركة المتحععععععععدة للتععععععععامين تعمععععععععل وفقعععععععع -أ

واالن مععععععععععة و التعليمععععععععععات و القععععععععععرارات الصععععععععععادرة بمقتضععععععععععال و 

 التشريعات النافية  ات العالقة .
 

ان الشععععععععركة المتحععععععععدة للتععععععععامين تمععععععععارس اعمالهععععععععا بشععععععععكل سععععععععليم  -ب

ومنسعععععععجم معععععععع االعععععععدافها االسعععععععتراتيجية و السياسعععععععات المقعععععععرة معععععععن 

 مجلس ادارتها .
 

امين تعععععععتم وفقعععععععا ان كافعععععععة العمليعععععععات فعععععععي الشعععععععركة المتحعععععععدة للتععععععع -ت

 للمسؤوليات و الصالحيات المحددة من قبل مجلس ادارتها .

 
 

ان شعععععععركة التعععععععامين ت بعععععععق اجعععععععراءات محاسعععععععبية ورقابيعععععععة دقيقعععععععة  -ث

 وسليمة .
 

بشععععععكل صععععععحيح  ان اسععععععتخدام موجععععععودات الشععععععركة و ممتلكاتهععععععا يععععععتم -ج

 و مناسب وحسب االصول .
 

معععععن  ان مععععععايير التعععععدقيق العععععداخلي م بقعععععة علعععععا الخعععععدمات المقدمعععععة -ح

الجهعععععععات الخارجيعععععععة وبعععععععنفس ال ريقعععععععة الم بقعععععععة علعععععععا العمليعععععععات 

 الداخلية االخرى في الشركة .
 

ان المعععععععععوظفين الرئيسعععععععععين يقومعععععععععون باسعععععععععتمرار بتحديعععععععععد وتقيعععععععععيم  -خ

 وادارة مخاطر العمل .
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ان المعععععععععوظفين الرئيسعععععععععيين يسعععععععععتجيبون لقعععععععععرارات مجلعععععععععس االدارة  -د

التععععععدقيق ارير المتعلقعععععة بتوصعععععيات لجنعععععة التععععععدقيق المسعععععتندة العععععا تقععععع

 الداخلي .
 

اععععععالم مجلعععععس االدارة بشعععععكل فعععععوري بعععععاي خلعععععل او عجععععع  او خ عععععر  - 

يهععععععععدد الشععععععععركة عنععععععععد اكتشععععععععاف  ومتابعععععععععة المعنيععععععععين فيهععععععععا للقيععععععععام 

 باالجراءات التصحيحية الالزمة .
 

تقععععععديم تقععععععارير بصععععععورة منت مععععععة الععععععا مجلععععععس االدارة حععععععول مععععععدى  -ر

 كفاية وفعالية ن ام الضبب و الرقابة الداخلي .
 

اختبععععععارات االوضععععععاع الضععععععاغ ة معععععععع  التاكععععععد مععععععن مععععععدى انسعععععععجام -ز

 المنهجية التي تم اعتمادالا من قبل مجلس االدارة.

 

  - مهام دائرة التدقيق الداخلي : -2
 

اععععععععداد تقريعععععععر لمجلعععععععس االدارة بنتعععععععائل عمليعععععععات التعععععععدقيق العععععععداخلي  -أ

  - علا ان يتضمن ما يلي :
 

 . ن اق التدقيق الداخلي واجراءات  و وقب انجازل -1
 

وضععععععع الشععععععركة المتحععععععدة للتععععععامين المععععععالي وجععععععودة موجوداتهععععععا  -2

ومععععععععععدى الت امهععععععععععا بالتشععععععععععريعات  ات العالقععععععععععة ومالح ععععععععععات 

 المحاسب القانوني الخارجي .
 

ه ان  نقعععععععععععاط الضععععععععععععك او ال ععععععععععع  او االنتهاكعععععععععععات الماديعععععععععععة -3

 . وجدت(
 

 . االجراءات التصحيحية الواجب اتخا الا هان ل م االمر( -4
 

 

 

 

الععععععداخلي للسععععععنة الالحقععععععة قبععععععل نهايععععععة السععععععنة  تقععععععديم خ ععععععة التععععععدقيق -ب

الحاليعععععععة العععععععا لجنعععععععة التعععععععدقيق ، علعععععععا ان تتضعععععععمن الخ عععععععة ن عععععععاق 

 التدقيق الداخلي واجراءات  و الوقب الالزم النجازل .
 

االحتفعععععععاظ بتقريعععععععر نتعععععععائل عمليعععععععات التعععععععدقيق العععععععداخلي و المسعععععععتندات  -ت

والوثعععععاق المتعلقعععععة بهعععععا لمعععععدة ال تقعععععل ععععععن خمعععععس سعععععنوات معععععن تعععععاري  

 راء التدقيق الداخلي .اج
 

يجعععععب ان يعمعععععل معععععدير التعععععدقيق العععععداخلي بصعععععورة مسعععععتقلة تمكنععععع  معععععن  -ث

ريرل وتوصعععععيات  مباشعععععرة العععععا القيعععععام بالمهعععععام المكلعععععك بهعععععا ويرفعععععع تقعععععا

 لجنة التدقيق ، مع ارسال نسخ  عنها للمدير العام .
 

يشعععععترط ان تتعععععوفر فعععععي معععععوظفي دائعععععرة التعععععدقيق العععععداخلي فعععععي الشعععععركة  -ج

مين المعرفععععععععة و الخبععععععععرة المناسععععععععبة لممارسععععععععة اعمععععععععال المتحععععععععدة للتععععععععا

  - التدقيق الداخلي ويجب االلت ام بما يلي :
 

 المحاف ة علا سرية العمل والوثائق الموجودة لديهم . -1
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ت بيعععععععععق الممارسعععععععععات و المععععععععععايير الدوليعععععععععة الخاصعععععععععة بمهنعععععععععة  -2

 التدقيق الداخلي .
 

قعععععععارير علعععععععا الشعععععععركة المتحعععععععدة للتعععععععامين ت ويعععععععد البنعععععععت المركععععععع ي بت -ح

التععععععععدقيق الععععععععداخلي بشععععععععكل سععععععععنوي علععععععععا ان تشععععععععمل بحععععععععد ادنععععععععا 

المالح ععععععععععات المكتشععععععععععفة بخصعععععععععععو  اي مخالفععععععععععات او تجعععععععععععاوزات 

وردود االدارة التنفيييعععععععععة عليهعععععععععا واالجعععععععععراءات التصعععععععععويبية المتخعععععععععية 

 من قبل الشركة لمعالجتها .
 

فعععععي حعععععال اسعععععتقالة معععععدير التعععععدقيق العععععداخلي ، يجعععععب عليععععع  تقعععععديم تقريعععععر  -خ

و ادارة الشععععععركة موضععععععحا فيعععععع  اسععععععباب االسععععععتقالة ، و  يقللجنععععععة التععععععدق

 علا ان تقوم الشركة بتقديم  مباشرة للبنت المرك ي .
 

 

 ادارة تقنية المعلومات  عشر : رابس

 

تقععععععوم الشععععععركة المتحععععععدة للتععععععامين بتكليععععععك دائععععععرة تقنيععععععة المعلومععععععات بمهمععععععة  -1

 فحعععععع  ان مععععععة الضععععععبب والرقابععععععة الداخليععععععة فععععععي الشععععععركة لمتابعععععععة فاعليععععععة

وسععععععالمة ادارة تقنيععععععة المعلوامععععععات فيهععععععا ، و علععععععا ان تقععععععوم دائععععععرة التععععععدقيق 

الععععععداخلي بالتاكععععععد مععععععن  لععععععت بشععععععكل سععععععنوي ووفقععععععا لسياسععععععاتها واجراءاتهععععععا 

 المعتمدل .
 

تقععععععوم الشععععععركة المتحععععععدة للتععععععامين بكععععععل مععععععا يلععععععي لتحقيععععععق فاعليععععععة و سععععععالمة  -2

فعععععععي الضعععععععبب و الرقابعععععععة الداخليعععععععة  ادارة تقنيعععععععة المعلومعععععععات ضعععععععمن ان معععععععة

 الشركة .

 

وضععععععع خ ععععععة اسععععععتراتيجية الدارة مععععععوارد تقنيععععععة المعلومععععععات بحيعععععع   -أ

اسععععععتراتيجية الشععععععركة و معتمععععععدل مععععععن مجلععععععس  تكععععععون منسععععععجمة مععععععع

 ادارتها .
 

وضعععععععع السياسعععععععات واالجعععععععراءات الكفيلعععععععة بتحقيعععععععق االعععععععداف الخ عععععععة  -ب

االسعععععععتراتيجية الخاصعععععععة بعععععععادارة معععععععوارد تقنيعععععععة المعلومعععععععات علعععععععا ان 

معععععن كافعععععة العععععدوائر المعنيعععععة للتاكعععععد معععععن  تعععععتم مراجعتهعععععا بشعععععكل دوري

 انسجامها مع استراتيجية وخ ب الشركة .
 

ضععععععععمان وجععععععععود اشععععععععخا  لععععععععديهم الكفععععععععاءة و المعرفععععععععة و الخبععععععععرة  -ت

المناسعععععععبة الدارة تقنيعععععععة المعلومعععععععات ، باالضعععععععافة العععععععا كعععععععادر مهنعععععععي 

متخصععععع  للقيعععععام بمهامععععع  بموجعععععب وصعععععك وظيفعععععي محعععععدد و موثعععععق 

يحقععععععق جععععععودة معلومععععععات عاليععععععة  ومعتمععععععد مععععععن مجلععععععس االدارة ، بمععععععا 

علعععععععا ان يعتمعععععععد اسعععععععلوب فصعععععععل المهعععععععام حفاظعععععععا علعععععععا الضعععععععوابب 

االحترازيعععععع  التععععععي تحععععععول دون تفععععععرد شععععععخ  واحععععععد بتنفيععععععي عمليععععععة 

 حساس  بشكل كامل .
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تحديعععععد معععععالكي االن معععععة المختلفعععععة بنعععععاء علعععععا الملكيعععععة للمعلومعععععات معععععع  -ث

تحديععععععد مسععععععؤوليات واضععععععحة تجععععععال الملكيععععععة و بمععععععا يضععععععمن تحقيععععععق 

 داف جودة المعلومات .اال
 

اعتمععععععاد المبععععععادئ و المعععععععايير الالزمععععععة فيهععععععا ميثععععععاق اخالقيععععععات العمععععععل  -ج

، والعمعععععععل بشعععععععكل دوري علعععععععا الخعععععععا  بعععععععامن وحمايعععععععة المعلومعععععععات 

 تثقيك وزيادة وعي كوادر الشركة ضمن اليا االطار .
 

اعتمعععععععععاد الهياكعععععععععل التن يميعععععععععة المناسعععععععععبة والسياسعععععععععات واالجعععععععععراءات  -ح

وضعععععبب و مراقبعععععة مخعععععاطر تقنيعععععة المعلومعععععات  الالزمعععععة لتحديعععععد وقيعععععاس

ضععععععمن اطععععععار التخ ععععععيب االسععععععتراتيجي و التخ ععععععيب قصععععععير و متوسععععععب 

 االجل للمخاطر .
 

وضعععععععععع السياسعععععععععات و االجعععععععععراءات المناسعععععععععبة لمراقبعععععععععة وقيعععععععععاس اداء  -خ

ادارة تقنيعععععععة المعلومعععععععات بشعععععععكل دوري للتاكعععععععد معععععععن جعععععععودة الخعععععععدمات 

دمعععععة معععععن قبعععععل العععععدوائر المقدمعععععة لعععععدوائر الشعععععركة المختلفعععععة ، سعععععواء المق

جهععععععععات خارجيععععععععة ، و التاكععععععععد مععععععععن ان الععععععععيل الداخليععععععععة او مععععععععن قبععععععععل 

الخععععععععدمات بالمسععععععععتوى الم لععععععععوب لتحقيععععععععق االععععععععداف شععععععععركة التععععععععامين 

 بكفاءة وفعالية .
 

الحصععععععول علععععععا تقععععععارير دوريععععععة او سععععععنوية حععععععول عمليععععععة تقيععععععيم تقنيععععععة  -د

المعلومعععععععات و المخعععععععاطر الناجمعععععععة عنهعععععععا وكفعععععععاءة الضعععععععوابب الرقابيعععععععة 

علقععععة بهععععا مععععن قبععععل جهععععات رقابيععععة مسععععتقلة مثععععل التععععدقيق الععععداخلي و المت

التععععععدقيق الخععععععارجي او جهععععععات استشععععععارية ، و االلتعععععع ام بمعالجععععععة نقععععععاط 

الضععععععك و الحصعععععول علعععععا ت ييععععععة راجععععععة بهعععععيا الخصعععععو  ب ععععععر  

التحسعععععععين و الت عععععععوير ، بمعععععععا فعععععععي  لعععععععت التقعععععععارير الخاصعععععععة بتقيعععععععيم و 

 تفتي  السل ات الرقابية بهيا الخصو  .

 

علععععععا دائععععععرة تقنيععععععة المعلومععععععات فعععععععي شععععععركة التععععععامين ان تقععععععوم بوضعععععععع  -3

  - الضوابب المناسبة لضمان ما يلي :
 

 

كفععععععاءة وفعاليععععععة عمليععععععة ت ععععععوير او شععععععراء البععععععرامل الت بيقيععععععة بحيعععععع   -أ

 تلبي اليل البنية وتلبي االداف ومت لبات عمل دوائر الشركة .
 

لتقنيعععععععة  كفعععععععاءة و فعاليعععععععة عمليعععععععة شعععععععراء و تشععععععع يل البنيعععععععة التحتيعععععععة -ب

المعلومععععععات بحيعععععع  تععععععدعم الععععععيل البينععععععة و تلبععععععي االععععععداف و مت لبععععععات 

 عمل دوائر الشركة .
 

فحعععععع  البععععععرامل و البنيععععععة التحتيععععععة قبععععععل تشعععععع يلها للتاكععععععد مععععععن مععععععدى  -ت

كفايتهعععععععا و اعتماديتهعععععععا ومصعععععععداقتيها و بمعععععععا يحقعععععععق الهعععععععدف منهعععععععا و 

 االداف الشركة .
 

ييعععععر عليهعععععا  بحيععععع  تكامليعععععة البعععععرامل والبنيعععععة التحتيعععععة عنعععععد اجعععععراء اي ت  -ث

تكععععععون عمليععععععات الت ييععععععر موافععععععق عليهععععععا مععععععن قبععععععل مالكيهععععععا بموجععععععب 

 موافقات اصولية موثقة .
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جعععععودة الخعععععدمات المقدمعععععة معععععن قبعععععل الجهعععععات الخارجيعععععة و اليعععععة تقعععععديمها  -ج

مععععععن حيعععععع  المحاف ععععععة علععععععا شععععععروط السععععععرية و الدقععععععة و التوافريععععععة و 

قيععععععات التكامليععععععة ، و بحيعععععع  يععععععتم ضععععععبب الععععععيل الشععععععروط مععععععن خععععععالل اتفا

 اصولية موثقة .
 

تعععععوافر شعععععروط االمعععععان لالن معععععة المختلفعععععة و للبيانعععععات المتعلعععععة بهعععععا معععععن  -ح

 حي  حمايتها من اي ت يير غير مشروع او غير مصرح ب  .
 

معالجعععععة المشعععععاكل و االحعععععداث التعععععي تعععععؤثر سعععععلبا علعععععا تقنيعععععة المعلومعععععات  -خ

و لععععععت باتخععععععا  االجععععععراءات المناسععععععبة والالزمععععععة لتحديععععععد ورصععععععد الععععععيل 

 ث واتخا  القرار المناسب لمعالجتها .االحدا
 

كفايععععععععععععة ودقععععععععععععة و صععععععععععععالحية البيانععععععععععععات المدخلععععععععععععة و المعالجععععععععععععة و  -د

المسععععععععتخرجة مععععععععن البععععععععرامل واالن مععععععععة المختلفععععععععة وضععععععععمان تحععععععععدي  

البيانعععععععععات وتخعععععععععي النسععععععععع  االحتياطيعععععععععة منهعععععععععا وفحععععععععع  اعتماديتهعععععععععا 

 وحف ها بشكل دوري لضبب المخاطر التي قد تؤثر سلبا عليها .

 

 الم اطرادارة  :عشر  ثامن

 

  - مهام الدائرة المكلفة بادارة المخاطر : -1
 

مراجعععععععة منهجيععععععة ادارة المخععععععاطر الخاصععععععة بشععععععركة المتحععععععدة التععععععامين  -أ

 بالتنسيق مع لجنة ادارة المخاطر .

 

تنفيعععععععي اسعععععععتراتيجية ادارة المخعععععععاطر وت عععععععوير سياسعععععععات واجعععععععراءات  -ب

 عمل الدارة كافة انواع المخاطر .
 

د وقيعععععاس و مراقبعععععة وضعععععبب كعععععل نعععععوع معععععن لتحديعععععت عععععوير منهجيعععععات  -ت

 انواع المخاطر .
 

رفعععععععع تقعععععععارير لمجلعععععععس االدارة معععععععن خعععععععالل لجنعععععععة ادارة المخععععععععاطر  -ث

وت ويععععععععد اعضععععععععاء االدارة التنفيييععععععععة العليععععععععا بنسععععععععخ  منعععععععع  ، بحيعععععععع  

تتضعععععمن التقعععععارير معلومعععععات ععععععن من ومعععععة المخعععععاطر الفعليعععععة لكافعععععة 

ولعععععة ، ومتابععععععة انشععععع ة الشعععععركة بالمقارنعععععة معععععع وثيقعععععة المخعععععاطر المقب

 معالجة االنحرافات السلبية .
 

التحقعععععق معععععن تكامعععععل اليعععععات قيعععععاس المخعععععاطر معععععع ان معععععة المعلومعععععات  -ج

 االدارية المستخدمة .
 

 دراسة وتحليل كافة انواع المخاطر التي تواجهها الشركة . -ح
 

تقعععععععديم التوصعععععععيات للجنعععععععة ادارة المخعععععععاطر ععععععععن تععععععععر  الشعععععععركة  -خ

حعععععععاالت االسعععععععتثناءات معععععععن  للمخعععععععاطر ، وتسعععععععجيلالمتحعععععععدة للتعععععععامين 

 سياسة ادارة المخاطر .
 

تععععععععوفير المعلومععععععععات الالزمععععععععة حععععععععول مخاطرالشععععععععركة ، السععععععععتخدامها  -د

 الغرا  االفصاح .
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  - مهام مجلس االدارة : -2
 

 اعتماد وثيقة للمخاطر المقبولة للشركة . -أ
 

التحقععععععق مععععععن معالجععععععة التجععععععاوزات علععععععا مسععععععتويات المخععععععاطر  -ب

ة المعنيععععععععين فععععععععي االدارة المقبولععععععععة ، بمععععععععا فععععععععي  لععععععععت مسععععععععاءل

 التنفييية العليا بشان اليل التجاوزات .
 

التاكععععععععد مععععععععن ان الععععععععدائرة المكلفععععععععة بععععععععادارة المخععععععععاطر تقععععععععوم  -ت

بعععععععععاجراءات اختبعععععععععارات االوضعععععععععاع الضعععععععععاغ   بشعععععععععكل دوري 

لقيعععععععاس قعععععععدرة الشعععععععركة علعععععععا تحمعععععععل الصعععععععدمات و مواجهعععععععة 

المرتفععععععععععععععة ، وان يكعععععععععععععون لمجلعععععععععععععس االدارة دور  المخعععععععععععععاطر

مععععععاد الفرضععععععيات و السععععععيناريوالات المسععععععتخدمة رئيسععععععي فععععععي اعت

ومناقشعععععععة نتعععععععائل االختبعععععععارات واعتمعععععععاد االجعععععععراءات الواجعععععععب 

 اتخا الا بناء علا اليل النتائل .
 

االخعععععععي باالعتبعععععععار المخعععععععاطر المترتبعععععععة علعععععععا اي توسعععععععع فعععععععي  -ث

انشععععععع ة الشعععععععركة ، ومنهعععععععا قعععععععدرة الشعععععععركة علعععععععا ادارة العععععععيل 

لعععععععدائرة المخعععععععاطر بفاعليعععععععة ، وقعععععععدرات و معععععععؤالالت معععععععوظفي ا

 الموافقة علا  لت . المكلفة بادارة ، اليل المخاطر قبل

 

ضععععععععمان اسععععععععتقاللية الععععععععدائرة المكلفععععععععة بععععععععادارة المخععععععععاطر فععععععععي  -ج

الشععععععركة ، و لععععععت مععععععن خععععععالل عععععععدم مشععععععاركتها فععععععي االعمععععععال 

التنفيييععععععععة و رفععععععععع نسعععععععع  مععععععععن تقاريرالععععععععا الععععععععا لجنععععععععة ادارة 

المخعععععاطر ، ومعععععنح العععععدائرة الصعععععالحيات الالزمعععععة لتمكينهعععععا معععععن 

لحصععععععول علععععععا المعلومععععععات مععععععن الععععععدوائر االخععععععرى و التعععععععاون ا

 مع اللجان للقيام بمهامها .
 

علعععععا العععععدائرة المكلفعععععة بعععععادارة المخعععععاطر مراقبعععععة التععععع ام دوائعععععر  -ح

 الشركة بالمستويات المحددة للمخاطر المقبولة .

 

 عشر :االمتثال تارس
 

  - مهام الدائرة المكلفة باالمتثال : -1
 

جنعععععة الحوكمعععععة واالمتثعععععال ، بمعععععا يخععععع  رفعععععع تقعععععارير دوريعععععة العععععا ل -أ

النتععععائل التععععي تععععم التوصععععل اليهععععا فععععي حععععال حععععدوث مخالفععععة الي مععععن 

التشعععععععريعات النافعععععععيل  ات العالقعععععععة او اي معععععععن السياسعععععععات المتعلقعععععععة 

بعمعععععععل الشعععععععركة ، معععععععع وضعععععععع التوصعععععععيات الالزمعععععععة للحعععععععد معععععععن 

المخعععععععاطر المترتبعععععععة علعععععععا  لعععععععت ، وارسعععععععال نسعععععععخة ععععععععن تلعععععععت 

 العام.التقارير الا المدير 
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تقعععععديم التوصعععععيات العععععا المعععععوظفين الرئيسعععععين المعنيعععععين بمعععععا يتعلعععععق  -ب

  - ما يلي :
 

المشععععععععاريع الخاصععععععععة بععععععععاي منتجععععععععات او خععععععععدمات جديععععععععدة  -1

يتوقععععععععع ان ت رحهععععععععا الشععععععععركة ، وراجعتهععععععععا للتاكععععععععد مععععععععن 

 انسجامها مع التشريعات النافية  ات العالقة .
 

السياسعععععععععات واالجعععععععععراءات المن معععععععععة العمعععععععععال و عمليعععععععععات  -2

 الشركة .
 

نشعععععععر العععععععوعي و الثقافعععععععة لعععععععدى جميعععععععع المعععععععوظفين الععععععععاملين فعععععععي  -ت

الشعععععركة بخصععععععو  االمتثععععععال ، وابالغهعععععم بواجبععععععاتهم فيمععععععا يتعلععععععق 

بالتشعععععععريعات النافعععععععيل  ات العالقعععععععة و المؤوليعععععععات المترتبعععععععة علعععععععيهم 

، واالبععععععالي عععععععن ايععععععة مخالفععععععات او انتهاكععععععات فععععععي حععععععال مخالفتهععععععا 

ات او القععععععععرارات او الممارسععععععععات للقعععععععوانين او االن مععععععععة او التعليمعععععععع

السععععععليمة و االمنععععععة او عععععععدم توافععععععق اي ممارسععععععات مععععععع اجععععععراءات 

 العمل التي تم وضعها لمدير االمتثال في الشركة .
 

ععععععععععععر  جميعععععععععععع التشعععععععععععريعات ، السياسعععععععععععات ، االجعععععععععععراءات ،  -ث

االتفاقيعععععععات ، واالعالنعععععععات الخاصعععععععة باعمعععععععال و عمليعععععععات الشعععععععركة 

 ههم بخصوصها .علا موظفين العاملين فيها وتوجي

 

العالقععععععععة لمتابعععععععععة ت ويععععععععد الجهععععععععات التنسععععععععيق مععععععععع الععععععععدوائر  ات  -ج

الرقابيععععععععة بالمت لبععععععععات الععععععععواردة ، فععععععععي التشععععععععريعات النفععععععععا ة  ات 

 العالقة وفقا للمواعيد المحددة فيها . 
 

  - : مجلس االدارةمهام  -2
 

اعتمععععععاد سياسععععععة لالمتثععععععال بنععععععاء علععععععا توصععععععية لجنععععععة الحوكمععععععة و  -أ

بشعععععععععكل دوري والتحقعععععععععق معععععععععن ت بيقهعععععععععا  االمتثعععععععععال ومراجعتهعععععععععا 

وعلعععععا ان يعععععتم ت ويعععععد البنعععععت المركععععع ي بنسعععععخ  معععععن العععععيل السياسعععععة 

و / او عنععععععععد حععععععععدوث اي تعععععععععديل عليهععععععععا مععععععععع بيععععععععان التعععععععععديالت  

 . معتمدة من قبل مجلس االدارة 
 

التاكعععععد معععععن قيعععععام العععععدائرة المكلفعععععة باالمتثعععععال ، بنشعععععر العععععوعي باالميعععععة  -ب

 العالقة .االمتثال للتشريعات النافية  ات 
 

قيععععععععام الععععععععدائرة المكلفععععععععة باالمتثععععععععال ، بحضععععععععور دزرات متخصصععععععععة  -ت

 متعلقة باالمتثال .
 

باسععععععم ضععععععابب االرتبععععععاط و المسععععععؤول ت ويععععععد البنععععععت المركعععععع ي االدرنععععععي  -3

ععععععن تعععععوفير مت لبعععععات البنعععععت المركععععع ي و اسعععععم بعععععديل لععععع  ، و لعععععت بشعععععكل 

 سنوي .
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 :احكام عامة ون عشر
 

  دعععععععوة للبنععععععت المركعععععع ي لحضععععععور علععععععا رئععععععيس مجلععععععس االدارة توجيعععععع -1

 اجتماعات الهي ة العامة و لت قبل خمسة عشر يوما من انعقادالا .
 

علعععععععععا رئعععععععععيس مجلعععععععععس االدارة ت ويعععععععععد البنعععععععععت المركععععععععع ي بمحاضعععععععععر  -2

خمسععععععة ايععععععام  اجتماعععععععات الهي ععععععة العامععععععة ، و لععععععت خععععععالل مععععععدة ال تتجععععععاوز

مععععن تعععععاري  مصعععععادقة مراقععععب ععععععام الشعععععركات او مععععن يمثلععععع  علعععععا محضعععععر 

 ماع .االجت
 

حوكمعععععععة الخاصعععععععة بشعععععععركات التعععععععامين ، يحعععععععق للبنعععععععت وفقعععععععا لتعليمعععععععات ال -3

المركعععععععع ي اسععععععععتدعاء اي شععععععععخ  مرشععععععععح الشعععععععع ال منصععععععععب موظععععععععك 

رئيسععععععععي ، الجععععععععراء مقابلععععععععة شخصععععععععية مععععععععع  قبععععععععل التعيععععععععين ، وللبنععععععععت 

المركعععععع ي فععععععي الحععععععاالت التععععععي يراالععععععا ضععععععرورية اسععععععتدعاء ، رئععععععيس او 

ء الموكععععععععل الععععععععيهم اي مععععععععن اعضععععععععاء مجلععععععععس االدارة او اي مععععععععن المععععععععدرا

 المهام الرقابية ،الجراء مقابلة مع  .
 

للبنععععت المركعععع ي فععععي اي وقععععب دعععععوة اعضععععاء لجنععععة التععععدقيق فععععي الشععععركة  -4

او معععععععععدير التعععععععععدقيق العععععععععداخلي للشعععععععععركة او معععععععععدير المخعععععععععاطر او معععععععععدير 

 لبح  اي امور تتعلق بعملهم .االمتثال فيها 
 

دارة المخععععععاطر يحععععععق للشععععععركة االسععععععتعانة بخععععععدمات خارجيععععععة الداء مهععععععام ا -5

او االمتثعععععال فعععععي الشعععععركة لمعععععدة ال ت يعععععد علعععععا خمعععععس سعععععنوات معععععع اخعععععي 

بعععععععين االعتبععععععار بتعليمععععععات الحوكمععععععة الخاصععععععة بشععععععركات التععععععامين ، علععععععا 

ان تقععععععوم الشععععععركة بتكليععععععك دائععععععرة داخععععععل الشععععععركة للتنسععععععيق و التواصععععععل 

معععععععع الجهعععععععة الخارجيعععععععة ، وضعععععععمان رفعععععععدالا بكعععععععوادر كافيعععععععة و مؤاللعععععععة و 

اداء المهعععععام الموكلعععععة العععععيهم علعععععا اكمعععععل وجععععع  عنعععععد  مدربعععععة قعععععادرة علعععععا

 االست ناء عن الخدمات الخارجية .
 

ت ويعععععععد البنعععععععت المركععععععع ي بتقريعععععععر مفصعععععععل ععععععععن اي واقععععععععة اخعععععععتالس او  -6

ت ويععععععر او سععععععرقة او احتيععععععال او نقعععععع  جععععععوالري فععععععي الموجععععععودات مععععععع 

بيععععععان االجععععععراءات المتخععععععية السععععععتعادة الشععععععركة لحقوقهععععععا ولضععععععمان عععععععدم 

 بال .تكرار  لت مستق
 

اعععععععالم البنععععععت المركعععععع ي عنععععععد شعععععع ور مركعععععع  اي مععععععن اعضععععععاء مجلععععععس  -7

ادارتهععععععا او المعععععععوظفين الرئيسعععععععين فيهعععععععا ، وعلعععععععا الشعععععععركة معععععععلء المركععععععع  

الشعععععاغر خعععععالل سعععععتين يومعععععا معععععن تعععععاري  شععععع ورل بععععععد اخعععععي موافقعععععة البنعععععت 

المركععععع ي المسعععععبقة علعععععا  لعععععت و للبنعععععت المركععععع ي تمديعععععد العععععيل لمعععععدة مماثلعععععة 

 ولمرة واحدة فقب .
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ت ويععععععععد البنععععععععت المركعععععععع ي بنسععععععععخ  عععععععععن اي مراسععععععععالت او بيانععععععععات او  -أ -8

معلومععععععات تقععععععدمها الععععععا اي جهععععععة رقابيععععععة اخععععععرى بمععععععا فيهععععععا الي ععععععة االوراق 

الماليعععععععععة ودائعععععععععرة مراقبعععععععععة الشعععععععععركات وبعععععععععاي مراسعععععععععالت او بيانعععععععععات او 

 معلومات تستلمها الشركة من تلت الجهات .
 

الت او بيانعععععععات او ت ويعععععععد البنعععععععت المركععععععع ي بنسعععععععخة ععععععععن اي مراسععععععع-ب

 .  معلومات يقدمها اي فرع من فروعها العاملة خارج

 

 

 

    

 


