
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموافق  ..........موافق عليها من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ 

 

 

سياسة حوكمة 

 الشركة
 
 
 
 
 

شركة ْتشب العربية 

 للتأمين التعاوني
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 :مقدمة
حوكمة الشركات هو النظام الذي يتم من خالله توجيه  و قيادة الشركة من 

قبل إداراتها بعدل و شفافية و مصداقية لتحقيق المصلحة الفضلى للمساهمين 
العالقات بين مجلس اإلدارة و وغيرهم. و الهدف من هذا النظام هو تنظيم 

اإلدارة التنفيذية و المساهمين و كل األطراف ذوي العالقة. يطبق هذا النظام 
ضمن سياسات الشركة و قواعدها على أن يتم تقييد هذه السياسات بما يتوافق 
مع أنظمة الجهات الرقابية وفلسفة شركة  ْتشب العربية إلنشاء والحفاظ على 

وكمة الشركة والتي تعكس احتياجات السوق والجهة سياسات وممارسات ح
المعنية بتنظيم السوق وتوقعات المساهمين وغيرهم ممن يتعاملون مع الشركة. 

ويتعاون مجلس اإلدارة مع فريق إدارة الشركة على تحقيق هذا الهدف مع 
 .التركيز على الحفاظ على قيمة المساهم وتعزيز هذه القيمة

 
 
 
 
 

 
 

 التعريفات:
على المعاني  –أينما وردت في هذه السياسة  –المصطلحات التالية  تدل

 الموضحة أمامها:
 أي هيئة السوق المالية  "الهيئة"

 
 أي مؤسسة النقد العربي السعودي "المؤسسة"

 
 شركة ْتشب العربية للتأمين التعاوني الشركة"“
 

 أي مجلس إدارة شركة ْتشب العربية للتأمين التعاوني "المجلس"
 
أحد أعضاء المجلس غير التنفيذيين و الذي ينتخبه رئيس مجلس اإلدارة" "

 المجلس لرئاسة اجتماعاته و تنظيم أعماله.
 
اإلدارة العليا في الشركة و هم المسؤولين عن اإلدارة اليومية اإلدارة التنفيذية" "

لها و تنفيذ األهداف اإلستراتيجية للشركة، تشمل العضو المنتدب والرئيس 
نفيذي والمدير العام ونوابهم، والمدير المالي، ومديرو اإلدارات الرئيسية، الت

والمسئولون عن وظائف إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية وااللتزام في 
 الشركة، ومن في حكمهم، وشاغلي أي مناصب أخرى تحددها المؤسسة.
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 .تشمل عضوية مجلس اإلدارة واإلدارة العليا"المناصب القيادية" 

 
األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون الذين يسيطرون، "كبار المساهمين" 

% أو 5بشكل مباشر أو غير مباشر، بمفردهم أو باالشتراك مع آخرين، على 
 و أسهمها أو حقوق التصويت فيها. أكثر من رأس مال الشركة

 
 هم كالتالي:"األطراف ذوو العالقة" 

 كبار المساهمين في الشركة. (1
 جلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة و أقاربهم.أعضاء م (2
 كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة و أقاربهم. (3
أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في  (4

 الشركة.
المملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد  -من غير الشركات-المنشآت  (5

 أو أقاربهم. كبار التنفيذيين
الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين  (6

 أو أقاربهم شريكًا فيها.
الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين  (7

 أو أقاربهم عضوًا في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها.
ن أعضاء المجلس أو كبار شركات المساهمة التي يملك فيها أي م (8

 ( أو أكثر.5التنفيذيين أو أقاربهم ما نسبته )%
الشركات التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين  (9

أو أقاربهم تأثير في قراراتها و لو بإسداء النصح أو التوجيه، و يستثنى 
 من ذلك النصائح التي تقدم بشكل مهني من شخص مرخص له.

يكون لنصائحه و تويجهاته تأثير في قرارات الشركة و  أي شخص (11
أعضاء مجلس إدارتها و كبار تنفيذييها، و يستثنى من ذلك النصائح 

 التي تقدم بشكل مهني من شخص مرخص له.
 الشركات القابضة أو التابعة للشركة. (11
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األوالد و و األباء و األمهات و األجداد و الجدات و إن علوا، "األقارب" 
أوالدهم و إن نزلوا، اإلخوة و األخوات األشقاء أو ألب أو ألم و أوالدهم، و 

 األزواج و الزوجات.
 

األشخاص أو األطراف الذين لهم مصلحة في ما تقوم به "أصحاب المصالح" 
الشركة، بما فيهم المساهمين والمؤمن لهم وأصحاب المطالبات وموظفي 

 والجهات الرقابية.الشركة ومعيدي التأمين 
 

عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغًا في اإلدارة التنفيذية  "العضو التنفيذي"
 للشركة و يشارك في األعمال اليومية و يتقاضى راتبًا شهريًا مقابل ذلك.

 
 

عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغًا إلدارة "العضو غير التنفيذي" 
اليومية و ال في إدارة الشركة إنما يقدم الرأي  الشركة و ال يشارك في األعمال

 و المشورة الفنية، و ال يتقاضى راتبًا شهريًا أو سنويًا لذلك.
 
 
 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بإستقالل تام في "العضو المستقل" 
مركزه و قراراته،  وتعني االستقاللية توافر القدرة للحكم على األمور بحياد و 

بعد األخذ في االعتبار جميع المعلومات ذات العالقة دون أي موضوعية 
تأثير من اإلدارة أو من جهات خارجية، وال تتحقق االستقاللية لعضو مجلس 

 االدارة في الحاالت اآلتية على سبيل المثال ال الحصر:
أن يكون من كبار المساهمين في الشركة أو في شركة ذات عالقة  (1

 .د كبار المساهمين أو يعمل لصالحهبها، أو يكون ممثاًل ألح
أن يكون عضوًا في مجلس إدارة ذات عالقة أو أي شركة تابعة لها  (2

أو شركة أخرى من مجموعة الشركة و يكون قد شغل مثل هذا 
 .المنصب خالل السنتين األخيرتين

أن يكون عضوًا في مجلس إدارة الشركة ألكثر من تسع سنوات  (3
 .متصلة أو منفصلة

صبًا في اإلدارة العليا للشركة او في إدارة شركة ذات أن يشغل من (4
عالقة أو لدى أحد كبار المساهمين أو يكون قد شغل منصبًا فيها 

 .خالل السنتين األخيرتين
أن يكون موظفًا لدى الشركة أو لدى شركة ذات عالقة أو لدى  (5
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شركة تقدم خدمات للشركة )مثل مراقب الحسابات، المكاتب 
( أو يكون قد سبق له العمل لدى أحد هذه األطراف االستشارية، الخ

أو مالكًا لحصص السيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل السنتين 
 .االخيرتين

أن يكون مالكًا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم  (6
الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة 

 مع من يملك هذه النسبة.
ن ممثاًل ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أن يكو  (7

 أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.
أن يكون من ذوي الصلة أو له صلة قرابة بأحد أعضاء مجلس  (8

 .اإلدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة ذات عالقة
رية مع الشركة )سواء بشكل أن يكون لديه عالقة تعاقدية أو تجا (9

مباشر أو من خالل جهة يكون من كبار المساهمين فيها أو عضوًا 
في مجلس إدارتها أو مديرًا فيها( ترتب عليها دفع أو تلقي مبلغ 

( ألف لاير سعودي )بخالف 251مالي من الشركة يساوي ما قيمته )
لعضو لقاء المبالغ المتعلقة بعقود التأمين والمكافآت التي يستحقها ا
 .عضويته في مجلس اإلدارة( خالل السنتين األخيرتين

أن يكون لديه التزام مالي تجاه الشركة أو أّي من أعضاء مجلس  (11
إدارتها أو إدارتها العليا بشكل يمكن أن يؤثر على قدرته على الحكم 

 .واتخاذ القرارات باستقاللية تامة
ن يتجر في أحد أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أ (11

 فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
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 السياسات العامة
تلتزم الشركة بالحفاظ على أعلى معايير حوكمة الشركات في  .1

 تعامالتها مع مختلف المساهمين. 
وضع سياسة للمكافآت والتعويضات أن تكون متوافقة مع متطلبات  .2

هذه الالئحة بعد اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة، وتزويد المؤسسة 
يومًا تقويميًا من تاريخ إصدار هذه ( 180)بنسخة منها خالل 

الالئحة. وينبغي على مجلس اإلدارة مراجعتها والنظر في الحاجة 
لى األقل، على أن يتم إشعار المؤسسة الى تعديلها بشكل سنوي ع

يوم عمل من تاريخ  (21)بأي تعديالت تتم على الالئحة خالل 
 .اعتماد التعديل

وضع وتطوير الئحة خاصة بقواعد السلوك المهني بعد اعتمادها  .3
من قبل مجلس اإلدارة على أن تتضمن بحد أدنى ما يتوافق مع 

الخاصة بمؤسسة النقد من الئحة حوكمة شركات التأمين  12المادة 
 .العربي السعودي

تزويد المؤسسة بنسخة من الهيكل التنظيمي بعد اعتماده من مجلس  .4
يوم عمل  (21)إدارة الشركة وأي تعديالت تتم عليه الحقَا خالل 

 .من تاريخ اعتماد الهيكل أو التعديل
تقع المسئولية النهائية عن األداء والسلوكيات وااللتزام النظامي  .5

ة على مجلس اإلدارة. وال تؤدي تفويض الصالحيات الى للشرك
لجان المجلس أو اإلدارة العليا إلى إعفاء المجلس عن مسئوليته، 

كما أن المجلس مسئول عن أداء األطراف األخرى التي يتم التعاقد 
 .معها لتأدية مهام أو إدارة وظائف معينة
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 العامةأواًل: حقوق المساهمين والجمعية 
  الحقوق العامة للمساهمين -أ

تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وبوجه خاص الحق في 
الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها نقدًا أو بإصدار أسهم، 
والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق 

في مداوالتها والتصويت على قراراتها،  حضور جمعيات المساهمين، واالشتراك
وحق التصرف في األسهم، وحق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى 
المسؤولية على أعضاء المجلس إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم 

إلحاق ضرر خاص به، و ال يجوز لمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان 
ائمًا و يجب على المساهم إبالغ الشركة بعزمه حق الشركة في رقعها ال يزال ق

على رفع الدعوى مع قصر حقه على المطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص 
الذي لحق به. و من حقوق المساهم أيضًا الطعن ببطالن قرارات جمعيات 
المساهمين، وحق االستفسار وطلب معلومات و طلب اإلطالع على دفاتر 

يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام هيئة الشركة و وثائقها بما ال 
و أيضًا  .السوق المالية ولوائحه التنفيذية وأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي

لهم أولوية اإلكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، مالم 
إذا نص على ذلك -توقف الجمعية العامة غير العادية العمل بحق األولوية 

، كما و له الحق في تقييد أسهمه في سجل -ظام الشركة األساسفي ن
 المساهمين في الشركة، و ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة و انتخابهم.
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  تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات -ب

يجب أن تتضمن اللوائح الداخلية اإلجراءات واالحتياطات الالزمة  .1
 .ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظاميةلضمان 

و غير مضللة، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي المواعد   .2
 المحددة

على الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع  .3
المساهمين، وال يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير 

 .المعلومات
ساهمين على موقع الشركة توفير نسخة من سياسة الحوكمة للم .4

 اإللكتروني.
توفير نسخة من تقرير مجلس اإلدارة السنوي للمساهمين وذلك  .5

خالل اجتماع الجمعية العامة يتضمن تقييمًا شامال وموضعيًا حول 
 وضع الشركة وأدائها.

يجب على الشركة اتخاذ اإلجراءات الممكنة لتشجيع مساهمي  .6
 سة دورهم كمساهمين في الشركة.األقلية و المساهمين األفراد لممار 

يجب أن تتاح للمساهمين الفرصة إليصال آرائهم و استفساراتهم إلى  .7
مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا بصورة منتظمة، و على رئيس مجلس 
اإلدارة و الرئيس التنفيذي إطالع بقية أعضاء مجلس اإلدارة على 

 آراء المساهمين و مناقشتها معهم.
يجوز ألي من المساهمين التدخل في أعمال مجلس اإلدارة أو و مع ذلك، ال 

أعمال اإلدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوًا في مجلس إدارتها أو من 
إدارتها التنفيذية ،أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة العادية و و فقًا 

 الختصاصاتها و الحدود التي يجيزها مجلس اإلدارة.
 
 
 
 
 
 
 
 
  ق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامةحقو -ج

ُتعقد الجمعية العامة العادية مرة على األقل في السنة خالل األشهر  .1
 .الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة

يرأس رئيس مجلس اإلدارة اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين  .2
 أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه من األعضاء.

تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس اإلدارة، ويجب على مجلس  .3
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اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة لالجتماع إذا طلب ذلك المحاسب 
أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم  القانوني 

و يجوز للمحاسب القانوني  .%( من رأس المال على األقل 5)
( 31د إذا لم يدعها مجلس اإلدارة خالل )دعوة الجمعية إلى اإلنعقا

 يوم من تاريخ طلبه.
يجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول  .4

أيام على األقل ، ونشر الدعوة في موقع  11 أعماله قبل الموعد بـ 
صحيفة يومية توزع في  " تداول"  وموقع الشركة اإللكتروني وفي 

المركز الرئيس للشركة. ، و باإلضافة إلى المنطقة التي يكون فيها 
 .ذلك يجوز توجيه الدعوة باستخدام طرق التواصل التقنية الحديثة. 

ترسل صورة من الدعوة و جدول األعمال إلى وزارة التجارة و  .5
 اإلستثمار و صورة إلى الهيئة و ذلك خالل المدة المحددة للنشر.

فعالة والتصويت في يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة ال .6
و يجوز أن يكون ذلك عبر  اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين

وسائل التقنية الحديثة، كما يجب إحاطتهم علما بالقواعد التي تحكم 
جراءات التصويت  . تلك االجتماعات وا 

يجب العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في  .7
 .ختيار المكان والوقت المالئميناجتماع الجمعية العامة، ومن ذلك ا

على الشركة التحقق من تسجيل بيانات المساهمين الراغبين  .8
بالحضور في مركز الشركة الرئيس قبل الوقت المحدد النعقاد 

 الجمعية.
يجب على مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية  .9

اهمون العامة أن يأخذ في االعتبار الموضوعات التي يرغب المس
 في إدراجها على جدول أعمال االجتماع. 

%( على األقل من أسهم 5ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة ) .11
الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة 

 .عند إعداده
على مجلس اإلدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة  .11

ند مستقل، و عدم وضع على جدول أعمال الجمعية العامة في ب
البند المتعلق باألعمال و العقود التي يكون ألعضاء المجلس 

مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، في بند واحد، و ذلك لغرض 
 الحصول على تصويت المساهمين على البند ككل. 

للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال  .12
ة في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة الجمعية العامة وتوجيه األسئل

والمحاسب القانوني، وعلى مجلس اإلدارة أو المحاسب القانوني 
اإلجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة 

 .الشركة للضرر
يجب أن تكون الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة  .13
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و  .راراتهممصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ ق
يتاح للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني للشركة و موقع 

"تداول" عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية الحصول على المستندات 
و المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية، خاصة تقرير 

مجلس اإلدارة و تقرير لجنة المراجعة و تقرير المحاسب القانوني و 
 مالية.القوائم ال

يجب تمكين المساهمين من االطالع على محضر اجتماع الجمعية  .14
العامة، كما يجب أن تقوم الشركة بتزويد الهيئة بنسخة من محضر 

 .االجتماع خالل عشرة أيام من تاريخ انعقاده
يجب إعالم السوق "تداول" بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها  .15

 .واإلعالن عنه
يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية على مجلس اإلدارة أن  .16

 إذا تضمنت تعديل نظام الشركة األساس.
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  التصويت -د

يعد التصويت حقا أساسيا للمساهم ال يمكن إلغاؤه بأي طريقة،  .1
وعلى الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام 

ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت حق التصويت، 
 .وتيسيره

للمساهم أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة  .2
  .ومن غير موظفي الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة

يبين النظام األساس للشركة طريقة التصويت في جمعيات  .3
 المساهمين.

تخاب أعضاء مجلس يجب استخدام التصويت التراكمي في ان .4
اإلدارة، بحيث ال يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة 

 واحدة.
ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على  .5

قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من المسؤولية عن إدارة 
 الشركة أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.

المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين  يجب على .6
يتصرفون بالنيابة عن غيرهم ـ مثل صناديق االستثمار ـ اإلفصاح 

عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، 
وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري 

اسية الخاصة للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق األس
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 .باستثماراتهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  حقوق المساهمين في أرباح األسهم -هـ

تم وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم بما يحقق  .1
مصالح المساهمين والشركة، كما تم إطالع المساهمين على هذه 
السياسة في اجتماع الجمعية العامة، وأشير إليها في تقرير مجلس 

 .اإلدارة
نظام الشركة األساس النسبة التي توزع على المساهمين من يبين  .2

األرباح الصافية بعد تجنيب االحتياطي النظامي و االحتياطات 
 األخرى.

تقر الجمعية العامة األرباح المقترح توزيعها إن وجدت وتاريخ  .3
التوزيع، وتكون أحقية األرباح سواء األرباح النقدية أو أسهم المنحة 

لمسجلين بسجالت مركز خدمات االصول وااليداع لمالكي األسهم ا
 .في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانيًا: مجلس اإلدارة

 

 

 

 



 

 Regulated by Saudi Arabian Monetary Authority - License No: TMN/23/200912 – www.chubb.com/sa 
 

 

 :تكوين مجلس اإلدارة -1
 :يجب االلتزام باآلتي فيما يتعلق بتكوين مجلس اإلدارة

يتم تعين أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة لمدة ثالث  .أ 
 .سنوات في كل دورة، ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

أن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير  .ب 
 .التنفيذيين

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

 .العام
مجلس اإلدارة المستقلين عن عضوين، أو ثلث أال يقل عدد أعضاء  .د 

 أعضاء المجلس، أيهما أكثر
يبين النظام األساس للشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس، ويجوز  .ه 

للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو 
 .بعضهم، ولو نص النظام األساس على خالف ذلك

دارة بأي من طرق انتهاء عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإل .و 
العضوية يجب على الشركة أن تخطر الهيئة والسوق فورا مع بيان 

 .األسباب التي دعت إلى ذلك
أال يشغل العضو عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات  .ز 

 .مساهمة  مدرجة في آن واحد
يجب اختيار عضو غير تنفيذي لرئاسة المجلس وذلك بعد  .ح 

 .ؤسسة النقد العربي السعوديالحصول على عدم ممانعة م
 .يجب منح رئيس مجلس اإلدارة الصالحيات الالزمة ألداء مهامه .ط 
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 مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة -2
  يعين رئيس مجلس اإلدارة بعد الحصول على عدم ممانعة

 المؤسسة.
  يقوم مجلس اإلدارة بتفويض رئيس المجلس لتنظيم أعمال

 الصالحيات الالزمة.المجلس و منحه 
  يتحقق من أن جميع األعضاء قد توفرت لهم كل المعلومات

الالزمة، يشجع على المشاركة الفّعالة بين األعضاء و تمكين 
كل عضو من إبداء رأيه حيال أي موضوع يتم طرحه، كما 

 يدعم الرئيس جهود المجلس و مساهماته بأداء عمله.
 مال بالتشاور مع تنظيم أعمال المجلس كوضع جداول األع

األعضاء و الرئيس التنفيذي، مع األخذ باإلعتبار أراء الجميع 
و أي رأي يبديه مراجع الحسابات، ومن مسؤولياته ترأس تلك 

 االجتماعات.
 .تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية و الغير 
 .التأكد من التزام المجلس باألنظمة و اللوائح و التعليمات 
 عضاء غير التنفيذيين بصفة دورية، دون عقد لقاءات مع األ

 حضور أي تنفيذي بالشركة.
  إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالعقود و األعمال

التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ألحد أعضاء مجلس 
 اإلدارة، على أن يرافقه تقرير مراجع الحسابات الخارجي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مجلس اإلدارةمهام أعضاء  -3

 أ( تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة.
 ب( مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية و دى تحقيقها ألهداف الشركة.

 ج( مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة.
 د( التحقق من سالمة و نزاهة القوائم و المعلومات المالية للشركة.
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 نظم إدارة المخاطر في الشركة قوية.ه( التحقق من أن الرقابة المالية و 
 و( تحديد المستويات المالئمة لمكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية.

 ز( إبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية و عزلهم.
 ح( المشاركة في وضع خطة تعاقب و إحالل في وظائف الشركة التنفيذية.

لسوق المالية و نظام مراقبة ط( االلتزام بأحكام نظام الشركات و نظام ا
شركات التأمين التعاوني و لوائحهم التنفيذية و األنظمة ذات العالقة و النظام 
األساس للشركة، عند ممارسته لمهام ضويته في المجلس و االمتناع من القيام 

 أو المشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتدبير شؤون الشركة.
الجمعية العامة و عدم التغيب عنها ي( حضور اجتماعات مجلس اإلدارة و 

 إال لعذر مشروع.
ك( يجب على األعضاء الحرص على معرفة آخر التطورات التنظيمية و 
المشاركة في برامج تدريبية تنظمها الشركة حسب الحاجة في المجاالت و 

 المواضيع ذات الصلة بدورهم.
ل و أن ل( يجب أن يكون أعضاء المجلس على إطالع دائم بمجريات العم

يعملوا بحسن نية و حرص مع بذل العناية المهنية الالزمة و التقيد باألنظمة و 
اللوائح، بما يعود بالفائدة على المساهمين و المؤمن لهم و غيرهم من أصحاب 

 المصالح.
م( يجب أن يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بأداء واجباتهم بعيدًا عن أي تأثير 

خارجها. كما يجب عدم تقديم مصالحهم  خارجي سواء من داخل الشركة أو
الشخصية أو مصالح من يمثلون على مصالح الشركة و المساهمين و غيرهم 

 من أصحاب المصالح.
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  الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة -4

 :من أهم الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة ما يأتي
واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف اعتماد التوجهات االستراتيجية  -1

 :على تنفيذها، ومن ذلك
وضع الخطط االستراتيجية والعمليات الرئيسية للشركة وخطط العمل بها  .أ 

 .واإلشراف عليها
 .وضع سياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها .ب 
الموافقة على السياسات واإلجراءات الرئيسية ومراجعتها وتحديثها بصفة  .ج 

 .منتظمة
تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية  .د 

قرار الميزانيات السنوية  .وا 
اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك األصول  .ه 

 .والتصرف بها
 .وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة .و 
نظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها، و المراجعة الدورية للهياكل الت .ز 

 مراعاة ما يلي: 
( اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة و تطويرها، بما في 1

ذلك تحديد المهام و االختصاصات و المسؤوليات الموكولة إلى 
 المستويات التنظيمية المختلفة.

ات المفوضة إلى ( اعتماد سياسة مكتوبة و تفصيلية بتحديد الصالحي2
اإلدارة التنفيذية و جدول يوضح تلك الصالحيات، و طريقة التنفيذ و 
مدة التفويض، و لمجلس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع 

 تقارير دورية بشأن ممارساتها للصالحيات المفوضة.
 ( تحديد الموضوعات التي يحتفظ المجلس بصالحية البت فيها.3

الموظفين التنفيذيين في المراكز الرئيسية )عند الحاجة(،  اختيار وتغيير .ح 
والتأكد من أن الشركة لديها سياسة مناسبة إلحالل بديل مناسب يكون 

 .مؤهاًل للعمل ويملك المهارات المطلوبة
اإلشراف على اإلدارة العليا ومراقبة أداء الشركة مقارنة بأهداف األداء  .ط 

 .التي يحددها المجلس
مة ونزاهة نظام رفع التقارير والبيانات المالية ومالئمة آلية التأكد من سال .ي 

 .اإلفصاح
 .ضمان حماية مصالح المؤمن لهم في جميع األوقات .ك 
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االرتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بالشركة والتأكد من االلتزام باألنظمة  .ل 
 واللوائح ذات العالقة في جميع االوقات. 

جراءات مكتوبة لتنظيم  .م   .أنشطته بشكل رسمي وبشفافيةوضع سياسات وا 
منح الصالحيات الالزمة للجنة المراجعة والتأكد من استقاللية وظيفة  .ن 

المراجعة الداخلية وتمكنها من االطالع على جميع المعلومات التي 
تحتاجها للقيام بأعمالها. كما يجب أن يتخذ المجلس جميع التدابير 

الستفسارات وتوصيات الضرورية للتأكد من استجابة اإلدارة العليا 
 .المراجعين الداخليين

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن  -2
 :ذلك

وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت  .أ 
التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

ل الشركة ومرافقها، والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصو 
ساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة  .وا 

التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك األنظمة  .ب 
 .ذات الصلة بإعداد التقارير المالية

التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر، وذلك من  .ج 
ام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة خالل تحديد التصور الع

 .وطرحها بشفافية
 .المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة .د 

جراءات واضحة ومحددة للعضوية في  -3 وضع سياسات ومعايير وا 
 .مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها

مع أصحاب المصالح من أجل  وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة -4
 :حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي هذه السياسة ـ بوجه خاص ـ اآلتي

آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة  .أ 
 .وأصحاب المصالح

كيفية تعويض أصحاب المصالح عند اإلخالل بحقوقهم التي تقررها  .ب 
 األنظمة أو تحميها العقود.

سبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والمحافظة آليات منا .ج 
 .على سرية المعلومات المتعلقة بهم

قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع  .د 
المعايير المهنية واألخالقية السليمة وتنظم العالقة بينهم وبين 

مراقبة تطبيق  أصحاب المصالح، على أن يضع مجلس اإلدارة آليات
 .هذه القواعد وااللتزام بها

 .مساهمة الشركة االجتماعية .ه 
تأكيد أن تعامل الشركة مع أعضاء مجلس اإلدارة و األطراف ذوي  .و 

العالقة يجري وفقًا لألحكام المتبعة مع أصحاب المصالح و دون أي 
 تمييز أو تفضيل.
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 حصول أصحاب المصالح على المعلومات المتعلقة بأنشطتهم على .ز 
نحو يمكنهم من أداء مهامهم، على أن تكون تلك المعلومات 

 صحيحة و كافي و في الوقت المناسب.
 معاملة العاملين في الشركة وفقًا لمبادىء العدالة و المساواة. .ح 

وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن  تقيد  الشركة لألنظمة  -5
ساهمين والدائنين واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للم

 .وأصحاب المصالح اآلخرين
اإلشراف على إدارة مالية الشركة و تدفقاتها النقدية و عالقاتها  -6

 المالية مع الغير.
 اإلقتراح للجمعية العامة غير العادية، ما يلي: -7

 زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه ( أ
حل الشركة قبل األجل المعين في نظام الشركة األساس أو تقرير  ( ب

 استمرارها.
 اإلقتراح للجمعية العامة العادية، ما يلي: -8

استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية  ( أ
 العامة غير العادية و عدم تخصيصه لغرض معين.

 تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة. ( ب
 طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية. ( ت

 إعداد القوائم المالية األولية و السنوية للشركة و اعتمادها قبل نشرها. -9
 إعداد تقرير مجلس اإلدارة و اعتماده قبل نشره. -10
 ضمان دقة و سالمة البيانات و المعلومات الواجب اإلفصاح عنها. -11
إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين اإلطالع بشكل مستمر على  -12

 شركة.أنشطة ال
تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة و  -13

مسؤولياتها، و يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء و تحديد مهامهم،  مع 
 تقييم أدائهم.

تحديد أنواع المكافآت التي تمنح للعاملين في الشركة مثل المكافآت  -14
المكافآت في شكل أسهم، بناًء على الثابتة و المكافآت المرتبطة باألداء و 

 سياسة المكافآت الصادرة من قبل الجمعية العامة.
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 ثاثًا: اإلفصاح و الشفافية
و بكل ما ورد بقواعد التسجيل و  :تلتزم الشركة ومجلس إدارتها بما يلي -أ

اإلدراج الصادر عن الهيئة و الذي يلزم الشركة باإلفصاح عن التطورات 
 الجوهرية
مجلس اإلدارة مسئول عن ضمان مستوى مالئم من الشفافية و  .1

اإلفصاح الكافي في الوقت المناسب عن األحداث التي قد تؤثر 
 سلبًا على الوضع المالي للشركة و إدارتها.

جب على الشركة التأكد من أن معلومات التي يتم اإلفصاح عنها ي .2
شاملة و مفهومة و ذات عالقة و متسقة و متاحة للجمهور في 

 التوقيت المناسب.
 يجب أن يكون اإلفصاح للمساهمين و المستثمرين دون تمييز. .3
أن يتضمن الموقع اإللكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب  .4

معلومات أخرى تنشر من خالل وسائل  اإلفصاح عنها و أي
 اإلفصاح األخرى.

يضع مجلس اإلدارة سياسات و إجراءات مكتوبة لإلفصاح تحدد  .5
نوعية المعلومات التي يفصح عنها و آلية و توقيت اإلفصاح، كما 
تتضمن تلك السياسات أساليب إفصاح مالئمة تمكن المساهمين و 
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المالية و غير  أصحاب المصالح من اإلطالع على المعلومات
 المالية المتعلقة بالشركة و أدائها و ملكية السهم.

 مراجعة سياسات اإلفصاح بشكل دوري و تحديثها متى استلزم. .6
توفير نسخة من سياسة الحوكمة الخاصة بالشركة بها التقرير  .7

 .السنوي لمساهميها وذلك عبر شبكة اإلنترنت
العربي السعودي وجوب الحصول الفعلي على موافقة مؤسسة النقد  .8

على اإلعالن عن أية أحداث متوقعة، مع مراعاة األنظمة واللوائح 
 ذات العالقة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة بالشركة -ب

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء فريق اإلدارة بالشركة اإلفصاح 
 :لمجلس اإلدارة عما يلي

مباشرة -اإلدارة بشكل كامل و فوري بأي مصلحة له إبالغ مجلس  .1
في األعمال و العقود التي تتم لحساب  -كانت أم غير مباشرة

الشركة، و أن يتضمن ذلك اإلبالغ طبيعة تلك المصلحة و حدودها 
و أسماء أي أشخاص معنيين بها، و الفائدة المتوقع الحصول عليها 

ة سواء أكانت تلك بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك المصلح
الفائدة مالية أو غير مالية، و على ذلك العضو عدم المشاركة في 

 التصويت على أي قرار يصدر بشأن ذلك.
المباشرة أو  –إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل و فوري بمشاركته  .2

في أي أعمال من شأنها منافسة الشركة، أو  -غير المباشرة
في أحد فروع  -غير مباشربشكل مباشر أو  –بمنافسته الشركة 

 النشاط الذي تزاوله.
عدم إذاعة أو إفشاء أي أسرار وقف عليها عن طريق عضويته في  .3

ما لم يكن ذلك في أثناء -المجلس إلى أي من مساهمي الشركة 
 أو إلى الغير. -انعقاد اجتماعات الجمعية العامة

 

 



 

 Regulated by Saudi Arabian Monetary Authority - License No: TMN/23/200912 – www.chubb.com/sa 
 

 

كل عضو، كما يتعين على مجلس اإلدارة تنظيم عمليات اإلفصاح الخاصة ب
 مع مراعاة ما يلي:

( وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية و 1
 تحديثه دوريًا.

 إتاحة اإلطالع على السجل لمساهمي الشركة دون مقابل مالي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة -ج

تقريرًا صادرًا عن مجلس  يجب على الشركة  أن ترفق بقوائمها المالية السنوية
اإلدارة يتضمن عرضًا لعملياته خالل السنة المالية األخيرة، وجميع العوامل 
المؤثرة في أعمال الشركة ، التي يحتاج إليها المستثمر ليتمكن من تقويم 

أصول الشركة  وخصومها ووضعها المالي ويجب أن يشتمل تقرير مجلس 
 :اإلدارة على اآلتي

شاط الرئيسة للشركة وشركاته التابعة، وفي وصف ألنواع الن -1
حالة وصف نوعين أو أكثر من النشاط يجب إرفاق بيان بكل 
سهامه في  نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة  التجارية وا 

 .النتائج
وصف لخطط وقرارات الشركة  المهمة بما في ذلك التغييرات  -2

ها الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عمليات
 التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة  وأي مخاطر يواجها. 

خالصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول الشركة   -3
وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس األخيرة 

 .أو منذ التأسيس أيهما أقصر
 .تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة  ولشركاتها التابعة  -4
فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج إيضاح ألي  -5

 . السنة السابقة أو أي توقعات أعلنها الشركة
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إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة  -6
 .السعودية للمحاسبين القانونيين

اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة  فيها  -7
الرئيس لعملياتها، والدولة ونشاطها الرئيس، والدولة المحل 

 .محل تأسيسها
 .تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة -8
 .وصف لسياسة الشركة  في توزيع األرباح  -9

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في  -11
التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة  

الشركة  بتلك الحقوق وكبار التنفيذيين وأقرباءهم( أبلغوا 
(  من قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة 45بموجب المادة  )

من هيئة السوق المالية، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل 
 .السنة المالية األخيرة

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود  -11
ي ألعضاء مجلس إدارة الشركة  وكبار التنفيذيين وأقربائهم ف

أسهم أو أدوات دين الشركة  أو أي من شركاته التابعة، وأي 
تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية 

 .األخيرة
المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء أكانت  -12

واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك(، وكشف بالمديونية 
لها وأي مبالغ دفعها  اإلجمالية للشركة والشركات التابعة

الشركة  سدادًا لقروض خالل السنة. وفي حال عدم وجود 
 .قروض على الشركة ، عليه تقديم إقرار بذلك

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق  -13
مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة 

ة مع إيضاح أي أصدرها أو منحها الشركة  خالل السنة المالي
 .عوض حصل عليه الشركة  مقابل لك

وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة   -14
للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو 

 . حقوق مشابهة أصدرها أو منحها الشركة
وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة  ألي  -15

ة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية، مع أدوات دين قابل
التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشتراها الشركة  وتلك 

 .التي اشترتها شركاته التابعة
عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة المالية  -16

األخيرة، وسجل حضور كل اجتماع موضحًا فيه أسماء 
 .الحاضرين

 .ي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقةوصف أل -17
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معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود يكون الشركة طرفًا فيها،  -18
وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة  

لكبار التنفيذيين ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث  أو 
تشمل أسماء المعنيين باألعمال أو العقود و طبيعتها و 

ذا لم توجد أعمال أو عقود من شروطها  و مدتها و مبلغها وا 
 .هذا القبيل فعلى الشركة  تقديم إقرار بذلك

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس  -19
إدارة الشركة  أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو 

 .تعويض
بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي   -21

 .كة  عن أي حقوق في األرباحالشر 
بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو  -21

ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى، مع وصف موجز 
 .لها وبيان أسبابها

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة   -22
 . موظفي الشركة

 :إقرارات بما يلي -23
الشكل الصحيح وفقًا أن سجالت الحسابات ُأعدت ب .أ 

 .لمعايير المحاسبة الدولية
أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أسس سليمة وُنّفذ  .ب 

 .بفاعلية
أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة  .ج 

 نشاطها.  
وفي حال تعذر إصدار أي مما سبق، يجب أن يحتوى التقرير على إقرار 

 .يوضح سبب ذلك
محاسب القانوني يتضمن تحفظات على إذا كان تقرير ال -24

القوائم المالية السنوية، وجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة 
 .تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها

في حال توصية مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني  -25
قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوى التقرير 

 .ان أسباب التوصية باالستبدالعلى ذلك، مع بي
إضافة إلى ما ورد في قواعد التسجيل واإلدراج بشأن محتويات تقرير مجلس 

اإلدارة الذي يرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة، يجب أن يحتوي تقرير 
 :مجلس اإلدارة على اآلتي

ما تم تطبيقه من أحكام هذه الالئحة واألحكام التي لم تطبق  -1
 .وأسباب ذلك

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء اللجان و اإلدارة  -2
 التنفيذية و و ظائفهم الحالية و السابقة و مؤهالتهم.
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أسماء الشركات  داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو  -3
مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إداراتها حاليًا أو سابقًا 

 أو أحد مديريها.
عضائه على النحو اآلتي: تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أ -4

عضو مجلس إدارة تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة غير 
 .تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقل

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين 
 و ملحوظاتهم.

وصف مختصر الختصاصات اللجان و مهامها، مع ذكر أسماء اللجان و 
 أعضائها و عدد اجتماعاتها و تواريخ انعقادها.رؤسائها و 

 الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه و أداء لجانه.
 اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدار التنفيذية.

 
أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من  -5

 .مية أو قضائية أخرىالهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظي
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية  -6

 .بالشركة
 توصيات لجنة المراجعة بشأن تعيين المراجع الخارجي. -7
توصيات لجنة المراجعة التي يوجد بها تعرض مع مجلس  -8

اإلدارة بشأن مراجع الحسابات للشركة و ذكر سبب عدم األخذ 
 بالتوصية.

 مساهمات اإلجتماعية، إن وجد.تفاصيل ال -9
بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين و أسماء الحاضرين  -11

 من أعضاء المجلس.
 المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة. -11
عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين و تواريخ تلك الطلبات  -12

 و أسبابها.
دارة وصف ألي مكافآت مرتبطة باألداء متاحة ألعضاء اإل -13

العليا بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونوا 
 .من ضمنهم

أسماء كبار المساهمين ونسبة تملك كم منهم في أسهم  -14
 .الشركة

 
 
 
 
 
 



 

 Regulated by Saudi Arabian Monetary Authority - License No: TMN/23/200912 – www.chubb.com/sa 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 Regulated by Saudi Arabian Monetary Authority - License No: TMN/23/200912 – www.chubb.com/sa 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Regulated by Saudi Arabian Monetary Authority - License No: TMN/23/200912 – www.chubb.com/sa 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :الجوهريةالتزام اإلفصاح عن التطورات  -د

يجب على الشركة  أن تبلغ الهيئة والجمهور من دون تأخير بأي تطورات 
جوهرية تندرج في إطار نشاطه وال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وتؤثر 
في أصوله وخصومه أو في وضعه المالي أو في المسار العام ألعماله أو 

 :الشركات التابعة له، ويمكن
 ر األوراق المالية المدرجة؛ أوأن تؤدى إلى تغير في سع -2
أن تؤثر تأثيرًا ملحوظًا في قدرة الشركة  على الوفاء بالتزاماته  -3

المتعلقة بأدوات الدين، ولتحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق هذه 
الفقرة، يجب على الشركة  أن يقّدر هل من المحتمل ألي مستثمر 

 .االستثماري أن يأخذ في االعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره
من التطورات الجوهرية التي يجب على الشركة اإلفصاح عنها،  -4

 على سبيل المثال ال الحصر، اآلتي: 
أي صفقة لشراء أصل أو بيعه بسعر يساوى أو يزيد  .أ 

% من صافي أصول الشركة . ويجب أن  11على 
يشمل إفصاح الشركة في هذه الحالة المعلومات اآلتية 

 )حيثما تنطبق(: 
o ل الصفقة مع ذكر شروطها وأطرافها وطريقة تفاصي

 .تمويلها
o وصف النشاط موضوع الصفقة. 
o  البيانات المالية للسنوات الثالث األخيرة لألصل

 .محل الصفقة
o   أسباب الصفقة وآثارها المتوقعة في الشركة

 .وعملياته
o بيان استخدام المتحصالت. 

أي مديونية خارج إطار النشاط العادي للشركة بمبلغ  .ب 
 . % من صافي أصول الشركة 11يساوى أو يزيد على 

% من صافي  11أي خسائر تساوي أو تزيد على  .ج 
 . أصول الشركة

 أي تغيير كبير في بيئة إنتاج الشركة أو نشاطه يشمل،  .د 
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مكانية  على سبيل المثال ال الحصر، وفرة الموارد وا 
 .الحصول عليها

تشكيل تغير الرئيس التنفيذي للشركة أو أي تغييرات في  .ه 
 . أعضاء مجلس إدارة الشركة

أي دعوى قضائية كبيرة إذا كان المبلغ موضوع الدعوى  .و 
 . % من صافي أصول الشركة5يساوى أو يزيد على 

الزيادة أو النقصان في صافي أصول الشركة  بما يساوي  .ز 
 . .%11أو يزيد على 

الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الشركة  بما يساوى  .ح 
 .%11ى  أو يزيد عل

% من 5الدخول في عقد إيراداته مساوية أو تزيد على  .ط 
إجمالي إيرادات الشركة  أو اإلنهاء غير المتوقع لذلك 

 .العقد
أي انقطاع في أي من النشاطات الرئيسة للشركة أو  .ي 

 .شركاته التابعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :اإلفصاح عن المعلومات المالية -هـ
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القوائم المالية األولية والسنوية للشركة وأن يوقع يعتمد مجلس اإلدارة  .أ 
عليها عضو مفوض من مجلس اإلدارة ومن الرئيس التنفيذي 
والمدير المالي، و ذلك قبل نشرها وتوزيعها على المساهمين 

 .وغيرهم
تقدم القوائم المالية األولية والسنوية وتقرير مجلس اإلدارة إلى هيئة  .ب 

 .من مجلس اإلدارة السوق المالية فور اعتمادها
تعلن الشركة، عبر التطبيقات اإللكترونية التي تحددها الهيئة،  .ج 

قوائمها المالية األولية والسنوية فور اعتمادها من مجلس اإلدارة وال 
يجوز نشر هذه القوائم على المساهمين أو غيرهم قبل إعالنها في 

 .السوق
ولية التي يجب تزود الهيئة وتعلن للمساهمين قوائمها المالية األ .د 

إعدادها وفحصها وفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين، و ذلك فور اعتمادها وخالل فترة ال 

 .( يومًا من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم15تتجاوز )
لسنوية تزود الشركة الهيئة وتعلن للمساهمين عن قوائمها المالية ا .ه 

التي يجب إعدادها ومراجعتها وفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، و ذلك فور اعتمادها وخالل 

( يومًا من نهاية الفترة المالية السنوية التي 41فترة ال تتجاوز )
تشملها تلك القوائم. ويجب على الشركة أن تزود الهيئة وتعلن 

( 25همين هذه القوائم المالية السنوية خالل مدة ال تقل عن )للمسا
 .يومًا تقويميًا قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية للمصدر

يجب على الشركة  التأكد من التزام المحاسب القانوني الذي يراجع  .و 
القوائم المالية، وأي شريك له لقواعد ولوائح الهيئة السعودية 

نيين في ما يتعلق بملكية أي أسهم أو أوراق مالية للمحاسبين القانو 
للمصدر أو أي من تابعيه، بما يضمن استقاللية المحاسب القانوني 

 .وأي شريك أو موظف في مكتبه
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   رابعًا: تعارض المصالح
  يضع مجلس اإلدارة سياسة مكتوبة و واضحة للتعامل مع حاالت

يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس تعارض المصالح التي 
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو غيرهم، يجري التعامل مع حاالت 
تعارض المصالح وفقًا لهذه السياسة و لألنظمة و اللوائح ذات 
 العالقة، و على أن يلتزم المجلس بكل ما ورد في هذه السياسة.

  ة العامة بغير ترخيص من الجمعي –ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة
أن تكون له أي مصلحة ) مباشرة أو غير مباشرة(  –يجدد كل سنة 

في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وتستثنى من ذلك 
األعمال التي تتم بطريق المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس 
اإلدارة صاحب العرض األفضل. وعلى عضو مجلس اإلدارة أن 

لحة شخصية في األعمال والعقود التي يبلغ المجلس بما له من مص
تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع، وال 
يجوز للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على القرار 
الذي يصدر في هذا الشأن. ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية 

عضاء العامة عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أ
مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير 

 .خاص من المحاسب القانوني
  بغير ترخيص من الجمعية العامة  –ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة

أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة،  –يجدد كل سنة 
 .أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله

 أن تقدم قرضًا نقديًا من أي نوع ألعضاء مجلس  ال يجوز للشركة
إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير، 

 .ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات االئتمان
 

• 
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