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2020يونيو  –إجتماع الجمعية العامة غير العادية    

 
 م. 2019-12- 31جلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في ر م التصويت على تقري  (:1البند ) •

 

 م. 2019- 12-31التصويت على تقرير مراجعي لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في   (:2البند ) •

 

 م. 2019-12- 31التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في   (:3البند ) •

 

راجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة الُمراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق  م ُالتصويت على تعيين (:4البند )•
 .، وتحديد أتعابهما2021والربع األول لعام   2020القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 

 

لاير سعودي ، كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية  ماليين وثمانية وتسعون ألف  التصويت على صرف مبلغ ثالث    (: 5البند )•
 م. 2019- 12-31في  

 

 م. 12/2019/ 31التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خالل العام المالي المنتهي في  (: 6البند ) •

 

تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي  يت علىالتصو (: 7البند ) •
 م  2020

 

ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج  220لاير سعودي، وبحد أقصى عدد  14,275,322التصويت على شراء الشركة ألسهم بمبلغ  (: 8البند)•
شهر( من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية ،   12صيص خالل مدة أقصاها )يلة األجل( على أن يتم التخظفي الشركة )خطة الحوافز طومو

ة  الل فتروسيتم تمويل الشراء من )النقد المتوفر بالشركة(، وتفويض مجلس اإلدارة بإتمام عملية الشراء وتنفيذ عمليات األسهم المتعلقة بالخطة خ
علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه سابقاً  عادية. تاريخ قرار الجمعية غير ال أقصاها اثني عشر شهراً من

 )مرفق(   .م05/2017/ 08هـ الموافق 08/1438/ 12من قبل مجلس اإلدارة وتم أخذ موافقة الجمعية بتاريخ 

 

لس اإلدارة )عضو غير تنفيذي( ابتداًء من تاريخ تعيينها ة / جوي لينتون عضواً في مجمجلس اإلدارة بتعيين السيد  التصويت على قرار   (: 9البند)•
م، خلفاً للعضو السابق  السيد / سيمون بريستون  06/2022/ 30م، إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/ 01/12في 

   ( سيرة الذاتيةمرفق ال) )عضو غير تنفيذي( 

 

الشاغر وذلك اعتبارا من تاريخ الجمعية   التصويت على انتخاب عضو مجلس إدارة من بين المرشحين لشغل المقعد : (10البند ) 
 )مرفق السير الذاتية للمرشحين( م 2022/ 30/06وحتى انتهاء الدورة بتاريخ  م 2020/ 30/06

 

 )مرفق( رة  اصة بأعضاء لجان مجلس اإلداالتصويت على تعديل سياسة المكافآت الخ (:11البند)•

 

 )مرفق( التصويت على تعديل سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة  (:12البند)•

 



 

 
 

2020يونيو  –إجتماع الجمعية العامة غير العادية    

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العالمية وحدة األسواق والتي ألعضاء مجلس االدارة )ديفيد مارتن (:  13البند)•
مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة عن  تون وجوي لينتون( مصلحة غيرومارتن هيوستن وسايمون بريسفليتشر 

ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   36,423مبلغ  2019عقد مع شركة بوبا العالمية وحدة األسواق، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 
 )مرفق( 

 

ت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر وطل  ال والعقود التي تمالتصويت على االعم (:14بند)ال•
في  ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم مالك في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظ

 )مرفق( ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.  132ما يقارب مبلغ   2019مالي التعامالت خالل عام بوبا العربية ، كما بلغ إج شركة 

 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني واألهلي كابيتال، والتي لعضو مجلس اإلدارة د   (:15البند)•
ألهلي كابيتال. وهي عبارة عن رسوم خدمات استثمارية وبلغت قيمة  عتباره عضو مجلس إدارة في ا ي مصلحة غير مباشرة فيها بإ.عدنان صوف

 )مرفق( ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   715مبلغ   2019التعامالت في عام 

 

وطل  ضاء مجلس االدارة لؤي ناظر  للعيادات الطبية، والتي ألعالتصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر  (:16البند)•
ا  ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن تكاليف مشاركة مبنى، كم

 )مرفق(روط تفضيلية.  ألف لاير سعودي بدون ش  673مايقارب مبلغ  2019بلغ إجمالي التعامالت خالل عام  

 

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد، والتي ألعضاء مجلس االدارة )ديفيد  (:17د)البن•
ومارتن هيوستن وجوي لينتون( مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي عبارة  مارتن فليتشر وسايمون بريستون  

ألف لاير سعودي بدون    2,988مايقارب مبلغ    2019تعديل للضرائب المستردة من المساهمين األجانب، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام    عن
   )مرفق( شروط تفضيلية.  

 

مجلس االدارة )ديفيد التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد، والتي ألعضاء  (:18)البند •
وهي عبارة عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة دفعت    مارتن فليتشر وسايمون بريستون ومارتن هيوستن وجوي لينتون( مصلحة غير مباشرة فيها. 

 )مرفق(ية. ألف لاير سعودي ودفعت من غير شروط تفضيل 700هم لمجلس إدارة شركة بوبا العربية. علماً أن هذه المكافآت بلغت  نظير عضويت 

 

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا انشورانس لمتد، والتي ألعضاء مجلس االدارة )ديفيد مارتن  (:19البند )•
عبارة عن فليتشر وسايمون بريستون ومارتن هيوستن وجوي لينتون( مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية. وهي 

 )مرفق( ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   6,009مايقارب مبلغ  2019ا بلغ إجمالي التعامالت خالل عام تكاليف تأمين، كم

 

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا الشرق األوسط الثانية القابضة والتي ألعضاء مجلس االدارة لؤي    (:20البند)•
رة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق األوسط القابضة، وكذلك ألعضاء مجلس االدارة  ر وطل ناظر مصلحة غير مباشناظ

.  )ديفيد مارتن فليتشر وسايمون بريستون ومارتن هيوستن وجوي لينتون( مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية
ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   23,608مبلغ  2019ة، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام ة عن رسوم العالمة التجاري وهي عبار

 )مرفق( 

 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس اإلدارة طل ناظر   (:21البند)•
الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي شركة بوبا غير مباشرة فيها باعتباره  مصلحة  

 )مرفق( ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   19,155مبلغ  2019العربية للتأمين التعاوني، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 
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التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة ناظر القابضة، والتي ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر وطل    (:22البند)•

ة فيها باعتبار طل ناظر مالك ولؤي ناظر مالك ورئيس شركة ناظر القابضة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، ناظر مصلحة غير مباشر

 )مرفق( ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.  656مايقارب مبلغ  2019كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 

شركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر وطل  التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين ال (:23البند)•

ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، 

 )مرفق( لف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.  أ  2,774مايقارب مبلغ  2019كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة، والتي  (:24البند)•

ن في شركة ناظر ولؤي ناظر هو  ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكي 

ت  رئيس شركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين طبية لموظفيها، كما بلغ إجمالي التعامال

 )مرفق( ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   6,286مبلغ   2019خالل عام 

 

العقود التي تمت بين الشركة وشركة نواة للرعاية الصحية، والتي ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر وطل  التصويت على االعمال و (: 25البند)•

ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة نواة للرعاية الصحية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين موظفيها، 

 )مرفق( ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.  535مايقارب مبلغ  2019كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 

على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ناظر للعيادات الطبية، والتي ألعضاء مجلس االدارة لؤي ناظر وطل   التصويت (:26البند)•

ية  ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار لؤي ناظر وطل ناظر مالكين في شركة ناظر للعيادات الطبيةً. وهي عبارة عن تكاليف تقديم خدمات طب 

ألف لاير   2,945مايقارب مبلغ  2019ء شركة بوبا العربية ضمن شبكة مزودي الخدمات، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام ومهنية لعمال

 )مرفق(سعودي بدون شروط تفضيلية.  

 

والتي لعضو مجلس اإلدارة  التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والبنك األهلي التجاري،    (: 27البند)•

مبلغ  2019زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في البنك األهلي التجاري. وتبلغ قيمة التعامالت بلغت خالل عام 

 )مرفق( ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   151,004

 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وبنك الخليج الدولي ، والتي لعضو مجلس اإلدارة   (:28البند)•

ألف لاير   9,423مبلغ  2019زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في البنك. وتبلغ قيمة التعامالت بلغت خالل عام 

 )مرفق(دون شروط تفضيلية.  سعودي ب 

 

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حديد الراجحي، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس    (: 29البند)•

  2019لتعامالت خالل عام االدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة حديد الراجحي. كما بلغ إجمالي ا

 )مرفق(ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.  6,878مايقارب مبلغ 

 

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إتحاد إتصاالت )موبايلي(، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي  (:30البند)•

ة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة األولى عضو مجلس إدارة في شركة إتحاد إتصاالت.  لعضو مجلس االدارة زيد القويز مصلحة غير مباشر

 )مرفق( ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   76,456مايقارب مبلغ  2019كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 
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التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعدين العربي السعودي )معادن(، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي،   (: 31البند)•
حد أقاربه من الدرجة األولى عضو مجلس إدارة في شركة معادن. كما غير مباشرة فيها باعتبار أوالتي لعضو مجلس االدارة زيد القويز مصلحة 

 )مرفق( ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.  11,092مايقارب مبلغ  2019بلغ إجمالي التعامالت خالل عام  

 

لمتمثلة في تكاليف تأمين صحي،  دية لإلستثمار الصناعي، واالتصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعو (:32البند)•
ة  والتي لعضو مجلس االدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة األولى عضو مجلس إدارة في الشركة السعودي 

 )مرفق( تفضيلية. ألف لاير سعودي بدون شروط  236مايقارب مبلغ   2019لإلستثمار الصناعي. كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام 

 

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوان للصناعات الخشبية ، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي  (:33البند)•
عضو مجلس إدارة في شركة بوان للصناعات  مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة األولى لعضو مجلس االدارة زيد القويز 

 )مرفق( ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   1,457مايقارب مبلغ  2019لي التعامالت خالل عام الخشبية. كما بلغ إجما

 

تأمين صحي، والتي  الشركة وشركة بوان للصناعات الحديدية ، والمتمثلة في تكاليف التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين (:34البند)•
باشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة األولى عضو مجلس إدارة في شركة بوان للصناعات  لعضو مجلس االدارة زيد القويز مصلحة غير م
 )مرفق( ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   1,266مبلغ  مايقارب  2019الحديدية. كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام  

 

)الراجحي( ، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي  (: 35ند)الب•
لعضو مجلس االدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أحد أقاربه من الدرجة األولى عضو مجلس إدارة في مصرف الراجحي. كما  

 )مرفق( يلية.  ألف لاير سعودي بدون شروط تفض 101,163مايقارب مبلغ  2019عامالت خالل عام  بلغ إجمالي الت 

 

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كابالت الرياض ، والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي، والتي لعضو   (:36البند)•
بلغ إجمالي    عتبار أحد أقاربه من الدرجة األولى عضو مجلس إدارة في كابالت الرياض. كمامجلس االدارة زيد القويز مصلحة غير مباشرة فيها با

 )مرفق( ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.  8,329مايقارب مبلغ  2019التعامالت خالل عام  

 

إلدارة د. عبدهللا إلياس مصلحة غير مباشرة  التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم، والتي لعضو مجلس ا(:  37البند)•
وعضو مجلس إدارة في كريم. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي للموظفين، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام  فيها باعتباره الرئيس التنفيذي

 )مرفق( ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   1,162مايقارب من مبلغ  2019

 

وشركة األهلي كابيتال، والتي لعضو مجلس االدارة    ى االعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاونييت علالتصو(:  38البند)•
  د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في شركة األهلي كابيتال. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي 

 ق( )مرفألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   4,813مبلغ  2019لي التعامالت في وقد بلغت إجما

 

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة سدكو القابضة، والتي لعضو مجلس االدارة  (:  39البند)•
صحي  عتباره عضو مجلس إدارة في شركة سدكو القابضة. وهي عبارة عن تكاليف تأمين  د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها بإ

 )مرفق( ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   3,237مبلغ  2019وقد بلغت إجمالي التعامالت في 

 

كاليف تأمين صحي، والتي لعضو مجلس  التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فتيحي القابضة، والمتمثلة في ت   (:40البند)•
ة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة فتيحي القابضة. كما بلغ إجمالي التعامالت  االدارة د.عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلح

 )مرفق( ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   1,487مايقارب مبلغ  2019خالل عام 
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لعضو مجلس االدارة عبدالهادي شايف  والعقود التي تمت بين الشركة واألستاذ عبدالهادي شايف، والتي  لى االعمالالتصويت ع (: 41البند)•
ألف    64مايقارب من مبلغ    2019مصلحة مباشرة فيها. والمتمثلة في تكاليف تأمين صحي عائلي وللموظفين، كما بلغ إجمالي التعامالت خالل عام  

 )مرفق( لية. لاير سعودي بدون شروط تفضي 

 

كة وشركة تعبئة المياه الصحية المحدودة، والتي لعضو مجلس االدارة عبدالهادي  التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشر (:42البند)•
ن صحي، كما بلغ شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة. والمتمثلة في تكاليف تأمي 

 )مرفق( ف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية. أل  3,379مايقارب من مبلغ   2019إجمالي التعامالت خالل عام  

 

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والبنك األهلي وشركة األهلي كابيتال، والتي  (: 43البند)•
إدارة في شركة األهلي كابيتال وزيد القويز ارة د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس ألعضاء مجلس اإلد

مبلغ  2019عضو مجلس إدارة البنك األهلي. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات مالية للشركة وقد بلغت إجمالي التعامالت في عام 
 )مرفق( دون شروط تفضيلية. ألف لاير سعودي ب  1,429

 

تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية ألنابيب الصلب، والتي للرئيس   التصويت على األعمال والعقود التي (: 44البند)•
السعودية ألنابيب الصلب ، وهي التنفيذي المالي للشركة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة الشركة 

ألف   4,140مايقارب مبلغ  2019لسعودية ألنابيب الصلب، وقد بلغت إجمالي التعامالت في عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة ا
 )مرفق( لاير سعودي بدون شروط تفضيلية. 

 

مد ية للتأمين التعاوني وشركة أحمد محمد باعشن، والتي لعلي مح التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العرب (: 45البند)•
مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة شركة أحمد محمد باعشن للتجارة ، وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي  سعدي شنيمر 

 )مرفق( ن شروط تفضيلية. ألف لاير سعودي بدو  2,999مبلغ  2019لموظفي الشركة ، وقد بلغت إجمالي التعامالت في  

 

مت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ونادي اإلتحاد، والتي لعضو مجلس اإلدارة لؤي  التصويت على األعمال والعقود التي ت  (:46البند)•
بلغت إجمالي التعامالت مايقارب  ناظر مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيس مجلس إدارة النادي السابق، وهي عبارة عن عقد رعاية للنادي وقد  

 )مرفق( فضيلية. ألف لاير سعودي بدون شروط ت  2,538من مبلغ 

 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ونادي الهالل، والتي لعضو لجنة المراجعة بمجلس    (:47البند)•
ره عضو مجلس إدارة النادي وأميناً مكلفاً للصندوق، وهي عبارة عن عقد رعاية للنادي  رة فيها بإعتبامصلحة غير مباشاإلدارة سليمان الهتالن 

 )مرفق( ألف لاير سعودي بدون شروط تفضيلية.   3,170وقد بلغت إجمالي التعامالت مايقارب  

 

 )مرفق( يس. لمتعلقة بالتأس( من النظام األساس للشركة وا1التصويت على تعديل المادة )  (:48البند)•

 

 )مرفق(( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. 3التصويت على تعديل المادة )  (:49البند)•

 

 )مرفق( ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.  4التصويت على تعديل المادة )  (:50البند)•

 

 )مرفق(نظام األساس للشركة والمتعلقة بإصدار األسهم.  ( من ال11ادة ) على تعديل الم التصويت  (:51البند)•
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 )مرفق(( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بتداول األسهم.  12التصويت على تعديل المادة )  (:52البند)•

 

 )مرفق( ل. ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بزيادة رأس الما13المادة ) التصويت على تعديل  (:53البند)•

 

 )مرفق( ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال.  14التصويت على تعديل المادة )  (:54البند)•

 

 )مرفق(الشركة.  ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بإدارة15التصويت على تعديل المادة )  (:55البند)•

 

 )مرفق( انتهاء عضوية المجلس. النظام األساس للشركة والمتعلقة ب  ( من16التصويت على تعديل المادة )  (:56البند)•

 

 )مرفق( ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.  17التصويت على تعديل المادة )  (:57البند)•

 

 )مرفق( المجلس.   ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بصالحيات18تعديل المادة )  التصويت على (:58البند)•

 

( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس والمكافأة الخاصة برئيس مجلس  19التصويت على تعديل المادة )  (:59البند)•
 )مرفق( اإلدارة والعضو المنتدب. 

 

ات رئيس مجلس اإلدارة ومدة عضويته، وعضوية  ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بصالحي 20لى تعديل المادة )التصويت ع (:60البند)•
 )مرفق( لمنتدب وأمين السر. نائب الرئيس والعضو ا

 

 )مرفق( ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس.  21التصويت على تعديل المادة )  (:61البند)•

 

 )مرفق( والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. ( من النظام األساس للشركة 22التصويت على تعديل المادة )  (:62البند)•

 

 )مرفق( شركة والمتعلقة باالتفاقيات والعقود.  ( من النظام األساس لل24التصويت على تعديل المادة )  (:63البند)•

 

 )مرفق( ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات. 25التصويت على تعديل المادة )  (:64البند)•

 

 )مرفق( ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسية. 26التصويت على تعديل المادة )  (:65البند)•

 

 )مرفق( ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.  27التصويت على تعديل المادة )  (:66البند)•
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 )مرفق( اختصاصات الجمعية العامة العادية.   ( والمتعلقة28التصويت على تعديل المادة )  (:67البند)•

 

 )مرفق(األساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.  ( من النظام30التصويت على تعديل المادة )  (:68البند)•

 

 )مرفق( ة.  ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة الغير عادي 33التصويت على تعديل المادة )  (:69البند)•

 

 )مرفق( مراجع الحسابات.  ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بتعيين39التصويت على تعديل المادة )  (:70البند)•

 

 )مرفق( ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات.  41التصويت على تعديل المادة )  (:71البند)•

 

 )مرفق( النظام األساس للشركة والمتعلقة بالزكاة واالحتياطي.  ( من 45ل المادة ) التصويت على تعدي  (:72البند)•

 

 )مرفق( ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة باستحقاق األرباح.  46يت على تعديل المادة ) التصو (:73البند)•

 

 )مرفق( سؤولية أعضاء مجلس اإلدارة. ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بم49التصويت على تعديل المادة )  (:74البند)•

 

 )مرفق(( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة.  50المادة ) التصويت على تعديل  (:75البند)•

 

 )مرفق( ( من النظام األساس للشركة والمتعلقة بنظام الشركة.  51التصويت على تعديل المادة )  (:76البند)•
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 لمراجعة لجنة اتقرير 
 2019لعام 
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 تقرير لجنة المراجعة –  2019م 

 

تخضع لجنة المراجعة إلى الئحتها التي تم اعتمادها مؤخراً من قبل المساهمين العموميين في اجتماع الجمعية العامة الذي عقد في  
م.  2019( اجتماعات خالل السنة المالية 7م. وقد عقدت اللجنة )2019الربع الرابع من عام   

مما أدى م، 2019يوليو  1الخامسة في  الدورةوبدأت  2019يونيو  30الرابعة للجنة المراجعة في  الدورةم انتهت 2019خالل عام 
تغيرات في العضوية خالل العام. تمت الموافقة على تعيينات عضوية الفترة الجديدة للجنة المراجعة في اجتماع الجمعية العامة  الى

م والحضور أدناه:2019م. وتم توضيح عضوية 2019 بالربع الثاني من عام  

م 2019اء عام الحضور أثن  األعضاء الدور وتاريخ االلتحاق/االنتهاء 
%(100) 7اجتماعات من أصل  7تم حضور  01/07/19رئيس، من    ديفيد هنت 
%(86) 7اجتماعات من أصل  6تم حضور   سليمان الهتالن عضو )عام كامل(  

%(100) 4من أصل اجتماعات  4تم حضور  01/07/19عضو، من    زيد القويز 

%(100) 4اجتماعات من أصل  4حضور تم  01/07/19عضو، من    وليد شكري 

%(100) 3اجتماعات من أصل  3تم حضور  30/06/19رئيس، إلى    د. عدنان صوفي  
أعاله كما ذُِكر  ديفيد هنت عضو )عام كامل(  
أعاله كما ذُِكر نالهتال سليمان عضو )عام كامل(    

%(67) 3تم حضور اجتماعين من أصل  30/06/19عضو، إلى    خالد السليمان 

%(93) 28من أصل  26تم إكمال حضور   الحضور العام  
 

اللجنة لتسهيل وتشجيع التواصل بين اللجنة وإدارة الشركة ووظائف المخاطر بالشركة، ووظائف التحكم  اجتماعات  انشأت وقد 
اجعة الداخلية(، والمراجعين الخارجيين المستقلين للشركة. وناقشت اللجنة مع وظائف التحكم بالشركة لمروا االلتزامبالشركة )

ق العام والخطط لمراجعات كل منهما.والمراجعين الخارجيين المستقلين ووافقت على النطا  

ن حيث الجوهر والمظهر. وتقوم اللجنة كل عام  تدرك لجنة المراجعة أهمية الحفاظ على استقاللية المراجعين الخارجيين للشركة، كال م
.   يين الحاليين  من عدمهعين الخارجيين وتقرر ما إذا كان سيتم إعادة تعيين المراجعين الخارجبتقييم مؤهالت وأداء واستقاللية المراج

ين وقدراتهم وخبراتهم التقنية يوعند القيام بذلك، تنظر لجنة المراجعة في جودة وكفاءة الخدمات التي يقدمها المراجعين الخارج
، أوصت لجنة المراجعة مجلس اإلدارة بإعادة تعيين شركة ومعرفتهم بعمليات الشركة وصناعة التأمين. وبناًء على هذا التقييم

شتركين المراجعين القانونيين "إيرنست آند يونغ" والفوزان وشركاؤه "كيه. بيه. إم. جي." بوصفهما مراجعي الحسابات الخارجيين الم
في اجتماع م. حيث وافق مجلس اإلدارة فيما بعد بتوصية اللجنة وتعقبها بعد ذلك موافقة المساهمون 2019للشركة السنة المالية 

يذكر أن "إيرنست آند يونغ" و "كيه. بيه. إم. جي." يعمالن كمراجعين قانونيين مستقلين للشركة منذ السنة المالية . و الجمعية العمومية
م. 2016  

تهية راجعت اللجنة وناقشت مع اإلدارة ومدققي الحسابات الخارجيين المستقلين البيانات المالية السنوية المدققة للشركة للسنة المالية المن
على التقارير المالية م. عالوة على ذلك، استعرضت اللجنة نتائج تقييم اإلدارة لفعالية الرقابة الداخلية للشركة  2019 ديسمبر 31في 
المستقلين  دقيق المدقق الخارجي المستقل للرقابة الداخلية على التقرير المالي. كما ناقشت اللجنة مع اإلدارة والمراجعين الخارجيينوت

أوجه القصور في الرقابة، إن وجدت، حسب ما يقتضي الحال. خطط اإلدارة لمعالجة  

جنة مجلس اإلدارة، ووافق مجلس اإلدارة على التوصية، على أن وبناء على المراجعات والمناقشات المشار إليها أعاله، أوصت الل 
ة الداخلية للشركة على التقارير المالية في  رج البيانات المالية السنوية المدققة والجداول ذات الصلة وتقييم اإلدارة لفعالية الرقابتد

م. 2019التقرير السنوي لعام   

وحة لها، ووفقاً للوائح وكما هو موضح م وفقاً للصالحيات الممن2019نشطتها خالل عام وتؤكد لجنة المراجعة أنها قد أكملت مهامها وأ
وبإنجاز هذه المهام واألنشطة، تكون اللجنة قادرة على إبداء الرأي حول أنظمة الرقابة الداخلية   . في وثيقة لجنة المراجعة األخيرة
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تعتقد لجنة المراجعة أن أنظمة الرقابة الداخلية تحتاج إلى المزيد من  للشركة حيث تكون مقبولة ومتطورة في التصميم والفعالية. و
لتنفيذية بشركة بوبا العربية من أجل تطوير مستمر.تطوير بعض عناصرها تماشياً مع التزام اإلدارة ا   

الية نظام رقابة داخلية  وبناًء على ذلك، يمكن للجنة أن تعطي ضمان معقول لنظام الرقابة الداخلية، حيث ال يوجد أي تأكيد ألي فع
كتأكيد مطلق.  هميوتدقيق يمكن أن يتم تقد  

 

، رئيس لجنة المراجعةديفيد هنت  

ضو لجنة المراجعة ، عسليمان الهتالن  

، عضو لجنة المراجعةزيد القويز  

عضو لجنة المراجعة وليد شكري،  

 

 20 مايو 2020

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 :البند الثامن

لاير سعودي،  14,275,322التصويت على شراء الشركة ألسهم بمبلغ 
 موظفي الشركة  ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج 220وبحد أقصى عدد 



 
 
 
 
 
 
 
 

 المحترم  عمر باشنفرسعادة األستاذ / 
 الرقابة المالية واالئتمانية، العمليات المالية -قسم  رئيس

 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
 23807ص.ب 

 21436جدة 
 المملكة العربية السعودية

 
 ،تحية طيبة وبعد

 
 تقرير إجراءات متفق عليها

 
 مدايو 31في خطداب االرتبداط الخداص بندا والمفر  في  بتنفيدذ اججرااات المتف  عليادا معكم والمبيندة ادندا  لقدد قمندا 

غرض ألسدداماا لشددركة مسدداسمة سددعودية كةالشددركةة   –بشددراا شددركة بوبا للتأمين التعاوني يتعل  ، فيما م 2020
 .  الخطة سذ  مفسلين لالستفادة من لموظفين محددين  ز طويلة األجلفالحواخطة 

 
ر للمعيدار الددولي للخددمدات ذات العالقدة   تنفيدذ   ةارتبداطدات4400كرقم لقدد قمندا بتنفيدذ مدا جداا في ارتبداطندا وفقدا

 .  ماليةة المعتمد في المملكة العربية السعوديةفيما يتعل  بمعلومات  علياا متف  إجرااات
 

ر من اجل مساعدتكم  ر للفصل األول في لقد قمنا بتنفيذ اججرااات التالية حصريا  منتحقي  متطلبات المالاة المالية وفقا
 الصادرة عن سيئة السوق المالية. ة 3 د النقطةالثانية عشر المادة د  قواعد إعادة شراا األسام ة
 

 اإلجراءات المنفذة:  
 على محضر اجتماع مجلس اجدارة والحظنا ما يلي:  حصلنا .1

 التي يتم التخطيط لشرائاا، و األسام  لعدد الحد األقصى  ا
 .دفعهالقيمة القصوى لمبلغ شراا األسام الذي سيتم   ب

 
القيمة قبل وبعد اقتطاع  الملح  ا ، انظرم ك2020 مارس 31على احتساب راس المال العامل كما في  حصلنا .2

ومطابقة ما ةبة اعال  ،  1في النقطة  إليهكالمبلغ كما سو مشار  دفعهالقصوى لمبلغ شراا األسام الذي سيتم 
 : م 2020 مارس 31دفاتر وسجالت الشركة للفترة المنتاية في لوارد في مع ا يلي
 
 الشركة، و إجمالي موجودات  ا

 الشركة  مطلوبات إجمالي  ب
 

 . ُمراجعةمالية اولية آخر قوائم على  حصلنا .3
 

كالمبلغ   دفعهالقيمة القصوى لمبلغ شراا األسام الذي سيتم  قبل وبعد اقتطاع    الملح  ا ،  انظرك  على جدول  حصلنا .4
للفترة  متاحة ُمراجعةآخر قوائم مالية اولية  ومطابقة ذلك معةبة اعال  ،  1في النقطة  إليهكما سو مشار 

 : م 2020مارس  31المنتاية في 
 
 ؛ججمالي الموجوداتالقيمة الدفترية   ا

 ؛المطلوبات ججماليلقيمة الدفترية ا  ب
 . المحتملةالمطلوبات  إجماليج  مبلغ 

 
 



 
 
 
 

 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني        المحترم     عمر باشنفر سعادة األستاذ / 
 الرقابة المالية واالئتمانية، العمليات المالية -قسم  رئيس

 2صفحة رقم   
 
 

 
   :اإلجراءات المنفذة )تتمة(

 : م 2020مارس  31للفترة المنتاية في  متاحة ُمراجعةخر قوائم مالية اولية طابقنا ما يلي مع آ .5
 
 القيمة الدفترية ألسام الخزينة التي تحتفظ باا الشركة؛  ا

 مبلغ األرباح المبقاة.   ب
 

 النتائج
 :إلياافيما يلي النتائج التي توصلنا 

 
ن اوالحظنا  م 2020 ابريل 28محضر اجتماع مجلس اجدارة المنعقد في  حصلنا على ، 1ك بالبندفيما يتعل   .1

والقيمة القصوى لمبلغ شراا األسام سام للشركة كحد اقصى    220,000لشراا    خطة  مجلس اجدارة قد واف  على
 لاير سعودي.   14,275,332 بمبلغ دفعهالذي سيتم 

 
ووجدنا  م كالملح  ا ،2020 مارس 31على احتساب راس المال العامل كما في  حصلنا ، 2ك بالبندفيما يتعل   .2

دفاتر وسجالت الشركة جمالي الموجودات والمطلوبات المستخدمة في احتساب راس المال مطابقة للوارد في  إان  
 . م 2020 مارس 31للفترة المنتاية في 

 
م 2020مارس  31للفترة المنتاية في  متاحة ُمراجعةعلى آخر قوائم مالية اولية  حصلنا ، 3ك بالبندفيما يتعل   .3

 . م 2020مايو  21بتاريخ  راي مراجعة واصدرنا
 

، المذكورة المحتملةالمطلوبات والمطلوبات إجمالي الموجودات و إجماليوجدنا ان مبالغ  ، 4فيما يتعل  بالبند ك .4
 .م 2020مارس  31للفترة المنتاية في  ُمراجعةفي الجدول ادنا ، تتواف  مع احدث قوائم مالية اولية 

 
 كما في 

  م2020مارس  31
 لاير سعودي باآلالف 

 دفعهالمبلغ المخطط 
 إلعادة شراء األسهم 
 لاير سعودي باآلالف

 بعد اقتطاع المبلغ 
 المخطط له 

 باآلالفلاير سعودي 
 

 الموجودات  ججماليالقيمة الدفترية 
 

10,989,405 
 

(14,275) 
 

10,975,130 
 7,897,135 -      7.897.135 المطلوبات  ججماليالقيمة الدفترية 
 المطلوبات  ججماليالقيمة الدفترية 

 الطارئة   
 

18.601 
 

     - 
 

18,601 
 7,915,736 -      7.915.736 المجموع 

 3,059,394 (14,275) 3.073.669 الفائض
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 :التاسعالبند 
 

 

 بتعيين السيدة / جوي لينتونمجلس اإلدارة  قرار على التصويت
تعيينها  تاريخ من عضواً في مجلس اإلدارة )عضو غير تنفيذي( ابتداءً 

دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة م، إلكمال 01/12/2019في 
، خلفاً للعضو السابق السيد / سيمون م30/06/2022الحالية في 

  بريستون )عضو غير تنفيذي( 

 

 

 

 

 



  

 السرية اذلاتية  (1منوذج رمق )

 

 

 .البيانات الشخصية للعضو املرشح  1

Joy Carolyn Linton  الامس الرابعي 

م10/10/1965  اجلنسـيـة أسترالية اترخي امليالد  

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح  2
 م  املؤهل التخصص اترخي احلصول عىل املؤهل  امس اجلهة املاحنة 

UNIVERSITY OF  
MELBOURNE  ,

MELBOURNE, AUSTRALIA 

 1 باكلوريوس  التجارة م  1987

ية للعضو املرشح  ل.الخبرات العم3  

 جماالت اخلربة  الفرتة 

الرئيس التنفيذي املايل وعضو تنفيذي يف جملس   حىت الآن  – 2016

 رشكة بواب ، اململكة املتحدة  – االإدارة 

مدير عام اخلدمات الصحية ، االإدارة االإسرتاتيجية  2016  – 2015

رشكة بواب ، اململكة  – ، واالإندماج واالإس تحواذ 

 املتحدة

  –االإدارة املالية والشؤون التجارية  – مدير عام  2015 - 2012

 رشكة بواب ، أ سرتاليا

 رشكة بواب ، أ سرتاليا –الرئيس التنفيذي املايل  2012  – 2011

رشكة انشوانل فودز ،   –الرئيس التنفيذي املايل  2010  – 1996

 أ سرتاليا

 كان شكلها القانوني أو اللجان  4
ً
.العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو مدرجة(أو أي شركة أخرى أيا

 املنبثقة منها: 

الشلك القانوين  

 للرشكة
 عضوية اللجان 

طبعية العضوية)بصفته 

الشخصية،ممثل عن خشصية  

 اعتبارية(

صفة العضوية )تنفيذي،غري 

 تنفيذي،مس تقل(
 م  امس الرشكة النشاط الرئيس 

عتبارية - مسامهة مغلقة   1 بواب فينانس بلس  املايل غري تنفيذي ممثل عن خشصية اإ

عتبارية - مسامهة مغلقة   2 ماكس بواب  التأ مني غري تنفيذي ممثل عن خشصية اإ

عتبارية - مغلقة مسامهة   نفسمنت اوفرسيس لميتد  االإستامثر  غري تنفيذي ممثل عن خشصية اإ  3 بواب اإ

 رشكة غري رحبية 
عضو اللجنة  

 التنفيذية
 4 بواب  الصحة تنفيذي بصفته الشخصية
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 :شراعالالبند 
 

التصويت على انتخاب عضو مجلس إدارة من بين 
الشاغر وذلك اعتبارا من   المرشحين لشغل المقعد

ة وحتى انتهاء الدور م2020/ 06/ 30تاريخ الجمعية 
  م 2022/ 06/ 30بتاريخ 
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 األستاذ/ نادر محمد عاشور
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 السرية اذلاتية  (1منوذج رمق )
 ح  صية للعضو املرش.البيانات الشخ1

عاشور  مجيل  صال  محمد  اندر   الامس الرابعي  

هـ 30/10/1399  اجلنسـيـة سعودي  اترخي امليالد  

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح  2

 م  املؤهل التخصص اترخي احلصول عىل املؤهل  امس اجلهة املاحنة 
 1 باكلوريوس  حماس بة م  2004 املكل فهد للبرتول واملعادن  جامعة

(IMD )الإدارية للتمنية ادلويل املعهد ، 
 سويرسا

دارة الأعامل  م  2009  2 ماجس تري  اإ

.الخبرات العملية للعضو املرشح  3  

 جمالت اخلربة  الفرتة 

 م حىت اترخيه 2016 نومفرب منذ 
  للتأأمني العربية بواب رشكة -الرئيس التنفيذي املايل 

 التعاوين

 م حىت اترخيه2018منذ 
د   لأانبيب السعودية الرشكة - ارة عضو جملس اإ

 احملدودة  الصلب

 م حىت اترخيه2018منذ 
  لأانبيب  السعودية الرشكة –  املراجعة جلنة عضو 

 احملدودة  الصلب

  السعودية الرشكة – الاسرتاتيجية لجنةال  عضو  م 2019م حىت 2018منذ 
 احملدودة  الصلب لأانبيب

 اململكة , دايفرمرشكة   –  الإدارة جملس عضو  م 2020م حىت 2018 سبمترب منذ
 السعودية العربية

  أأرامكو - الكتتابل الس تعداد ل املايل ديرامل م 2016 أأكتوبر  – م 2003
 السعودية

الرايدة   مشاريع رشكة - الاستامثر  جلنة عضو  م 2016 أأغسطس -م  2015  مارس
    السعودية أأرامكو

لجان  ة أو مدرجة(أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو ال.العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرج4
 املنبثقة منها: 

الشلك القانوين  
 للرشكة

 عضوية اللجان 

طبعية العضوية)بصفته 
الشخصية،ممثل عن خشصية  

 اعتبارية(

صفة العضوية )تنفيذي،غري 
 تنفيذي،مس تقل(

 م  امس الرشكة النشاط الرئيس 

 املواد الأساس ية مس تقل   بصفته الشخصية املراجعة   جلنة رشكة مسامهة 
  لأانبيب السعودية الرشكة

 احملدودة  الصلب
1 
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 األستاذ/ وليد شكري
  



  

 السرية اذلاتية  (1منوذج رمق )

 

  

 

 .البيانات الشخصية للعضو املرشح 1

شكري  إبراهيم وليد  االسم الرباعي  

 الجنسـيـة  سعودي  تاريخ امليالد 1386/05/04

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح 2
 م  املؤهل التخصص اترخي احلصول عىل املؤهل امس اجلهة املاحنة

  العربية اململكة ، واملعادن للبترول فهد امللك جامعة

 السعودية
م 1989 الصناعية اإلدارة في البكالوريوس درجة محاسبة    1 

 ،( CPA) القانونيين للمحاسبين األمريكي املعهد

 األمريكية  املتحدة الواليات
م 1994 معتمد عام محاسب محاسبة    2 

( SOCPA) القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة

 السعودية  العربية اململكة ،
م 1992 معتمد عام محاسب محاسبة    3 

.الخبرات العلمية للعضو املرشح 3  
 الفرتة  جماالت اخلربة

مجموعة متبولي  - واملخاطر  التدقيق  لجنة ورئيس اإلدارة مجلس عضو  2018 يناير حتى  -  2013من    

مبكو  - واالمتثال واملخاطر  التدقيق  لجنة وعضو  إدارة مجلس عضو   
  انضم) 2018 مايو  في تبدأ فترة آخر 

ا
  مارس إلى أصال

2014 )  

(أستراليا) انترناشونال اوريكون  - املكافآت لجنة وعضو  التدقيق  لجنة ورئيس اإلدارة مجلس عضو  2016 أكتوبر حتى  – 2014 مارس من    

ايس -كبار الشركاء املحلين   السعودية العربية اململكة ، كوبرز  وترهاوس بر 0201 مايو حتى   – 0820من    

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة م.4
ا
نها:العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو مدرجة(أو أي شركة أخرى أيا  

الشلك القانوين 

 للرشكة
 عضوية اللجان

طبعية العضوية)بصفته 

الشخصية،ممثل عن خشصية 

 اعتبارية(

العضوية صفة 

)تنفيذي،غري 

 تنفيذي،مس تقل(

 م امس الرشكة النشاط الرئيس

التدقيق  لجنة عضو  مساهمة عامة  الكهرباء مستقل صفته الشخصية  
 السعودية لشركةا

 للكهرباء
1 

 مساهمة مغلقة
 واملخاطر  التدقيق  لجنة عضو 

 واالمتثال
 متعددة مستقل صفته الشخصية 

 كانو  مجموعة

(البحرين)  
2 

 ملكية خاصة 
 واملخاطر  التدقيق  لجنة رئيس

   واالمتثال 
 الصناعات مستقل صفته الشخصية 

 السعودية الشركة

 للصناعات

 امليكانيكية

3 



  

 السرية اذلاتية  (1منوذج رمق )

 

  

 مساهمة عامة
 واملخاطر  التدقيق  لجنة عضو 

 واالمتثال
 التعدين مستقل صفته الشخصية 

شركة التعدين 

 العربية السعودية
4 

 مساهمة عامة
 واملخاطر  التدقيق  لجنة وعضو 

 واالمتثال
 التجزئة مستقل صفته الشخصية 

 مجموعة شركة

 الحكير
5 

 مساهمة
 واملخاطر  التدقيق  لجنة عضو 

 واالمتثال
 الصناعات التحويلية مستقل صفته الشخصية 

شركة تكوين 

املتطورة 

 للصناعات

6 

 
 



 

 
 

2020يونيو  –إجتماع الجمعية العامة غير العادية    

  

 
 
 
 
 
 
 
علي حسين آل  /ألستاذا

 بوصالح

 
  



  

 السرية اذلاتية  (1منوذج رمق )

 

  

 
  .البيانات الشخصية للعضو املرشح1

 االسم الرباعي  علي حسين علي ال بوصالح 

 الجنسـيـة   سعودي تاريخ امليالد هـ 20/10/1390

  .املؤهالت العلمية للعضو املرشح2

تاريخ الحصول على  اسم الجهة املانحة

 املؤهل

 م  املؤهل التخصص

 1 شهادة البكالوريس هندسة كهربائية م 1994 للبترول واملعادنجامعة امللك فهد 

  .الخبرات العلمية للعضو املرشح3

 الفترة  مجاالت الخبرة
 2013- 2020 امداد الخدمات الصناعيةشركة  – يالرئيس التنفيذ

 2012- 2013 شركة الدهانات الصناعية –مدير عام 

 1998- 2012 الشركة السعودية للكهرباء )سكيكو( –إدارة الهندسة / املشاريع / املواد 

 1996- 1998 شركة املعدات واألدوات الكهربائية  –مدير تصنيع / مدير مشاريع 

 1994- 1996 وزارة املياه –مدير مشاريع 

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة م.4
ً
 نها:العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو مدرجة(أو أي شركة أخرى أيا

الشكل القانوني 

 للشركة 
 عضوية اللجان

طبعية 

العضوية)بصفته 

الشخصية،ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

صفة العضوية 

)تنفيذي،غير 

 تنفيذي،مستقل(

 م اسم الشركة  النشاط الرئيس

      1 
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سلمان الفارس /األستاذ  
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 .البيانات الشخصية للعضو املرشح 1

 االسم الرباعي  الفارس  محمد فارس سلمان

 الجنسـيـة  سعودي تاريخ امليالد هـ01/07/1376

 .املؤهالت العلمية للعضو املرشح 2

تاريخ الحصول على  اسم الجهة املانحة

 املؤهل

 م  املؤهل التخصص

 املتحدة الواليات ، أريزونا والية جامعة

 األمريكية
 1 شهادة البكالوريس ونظم املعلومات علوم الحاسب م1980

 .الخبرات العلمية للعضو املرشح 3

 الفترة  مجاالت الخبرة
 م حتى تاريخه 2017منذ  للتجارة املحدودة املجد العربيةشركة  – يالرئيس التنفيذ

 م 2019م حتى 2004منذ  شركة نسيل القابضة -الرئيس التنفيذى 

 م 2016م حتى 2009منذ  شركات أسترا الصناعية مجموعة – مستقل عضو مجلس إدارة

 م حتى تاريخه 2013منذ  شركة االستثمارات التقنية –نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة االستثمار 

 م 2019حتى م 2016منذ  شركة االستثمارات التقنية – رئيس لجنة االستثمار

 م حتى تاريخه 2007منذ  شركة فيتل لالتصاالت )دبي( –عضو مجلس اإلدارة 

 م حتى تاريخه 2007منذ  سوليدير العاملية للعقارات )دبي(شركة  –عضو مجلس اإلدارة 

 م حتى تاريخه 2017منذ  ينات االجتماعيةتأمؤسسة العامة للامل –عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية  

 م حتى تاريخه 2018منذ  صانة االستثماريةشركة ح –عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية 

 م 2012 حتى م 2008منذ  )دبي( االستثماريةشركة رسملة  –االستشاري اإلدارة عضو مجلس 

 م 2011 حتى م 2009منذ  الشركة السعودية لخدمات السيارات واملعدات  –عضو مجلس اإلدارة 

 م 2010 حتى م 2008منذ  شركة املستثمر لألوراق املالية –عضو مجلس اإلدارة 

 م 2012حتى م 1997منذ  ألربع دورات متتالية الغرفة التجارية بالرياض –املعلومات واالتصاالت قنية عضو لجنة ت

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها:العضوية .4
ً
 الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو مدرجة(أو أي شركة أخرى أيا

الشكل القانوني 

 للشركة 
 عضوية اللجان

طبعية 

العضوية)بصفته 

الشخصية،ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

صفة العضوية 

)تنفيذي،غير 

 تنفيذي،مستقل(

 م اسم الشركة  النشاط الرئيس

 1 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية   عضو مجلس اإلدارة بصفته الشخصية  عضو اللجنة التنفيذية حكومي

 2 شركة حصانة االستثمارية   عضو مجلس االدارة بصفته الشخصية  عضو اللجنة التنفيذية مساهمة مغلقة

 3 شركة االستثمارات التقنية  الستثمار ا نائب رئيس مجلس االدارة بصفته الشخصية  االستثماررئيس لجنة  
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 الغرض
في  المعمول بها والقوانين اللوائحلممارسة السوق و بوبا العربية وفقا   إدارة شركة مجلس اء لجانعضبأ المكافآت الخاصةتحدد هذه السياسة 

ذات اإلدارة مجلس جنة الشخص صاحب الكفاءة المناسبة إلنجاز مهام و مسئوليات لالسياسة الى جذب  هذه . تهدفالمملكة العربية السعودية
 الصلة. 

 
عند ، الجمعية العموميةخالل إجتماع  المساهمين العوميينلموافقة  والتي تخضع بعد ذلك عن الموافقة على هذه السياسة وال  المجلس مسئ

 . اللزوم

 المجال
 بوبا العربية.  إدارة شركة مجلسهذه السياسة فقط على المكافآت الخاصة بأعضاء لجان  يتم تطبيق 

 اللوائح لمعايير وا
ر عن وزارة  بها في المملكة العربية السعودية مثل قانون الشركات الصاد ذات الصلة والمعمول اسة واإلجراءات باألحكام واللوائح تلتزم السي

النقد  ؤسسة والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن م، الماليةعن هيئة السوق  ة حوكمة الشركات الصادروالئحة  التجارة واإلستثمار،
 أخرى ذات صلة.  لوائحوأي   العربي السعودي

 متطلبات السياسة
 على النحو التالي: المكافآت الخاصة بأعضاء لجان مجلس إدارة شركة بوبا العربية سياسة تضمن متطلبات 

 السعودية.المساهمة لشركات الخاصة باتتفق مع معايير القوانين السعودية  .1

عندما لزم ، المساهمين العموميينو ينالمنظم الذي تم الموافقة عليه من قبلوشركة بوبا العربية، ي ل النظام الداخلتتفق مع معايير  .2
 . ذلك

 مقارنة المرجعية للسوق والصناعة وعملية التفويضمن خالل مراجعة موثقة ورسمية للالمجلس حصول على موافقة للتم طرحها  .3
وبا العربية والتي ينتج عنها الموافقة الرسمية على توصية لجنة الترشيحات ت بشركة بآالتي تمت بمعرفة لجنة الترشيحات والمكاف

 بوبا العربية، إدارة شركة مجلس والمكافآت إلى

مراجعة موثقة ورسمية للمقارنة المرجعية وعملية التفويض التي بواسطة المساهمين العموميين موافقة للحصول على تم طرحها  .4
والتي ينتج عنها  المكافآت والمواد الداعمةو اتالترشيح لجنة موافقةت بشركة بوبا العربية وآكافتمت بمعرفة لجنة الترشيحات والم

 الرسمي للجمعية  جتماعاالفي بوبا العربية، من خالل قرار إلى المساهمين العموميين مجلس ال توصية الرسمية على الموافقة 
 .ةالعمومي

  عند الحاجة. ة والخارجية ذات الصلة، بما في ذلك الموافقة على هذه السياسة تحديدا  بعد إتمام جميع الموافقات الداخلي تم تطبيقها  .5
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 اإلدارة مجلس لجان بأعضاء الخاصة المكافآت سياسة ▪
 ،  نظام الشركات فيالحد األقصى للمبلغ المدفوع الحد األقصى المحدد ال يتجاوز  ▪

 الفترة. هذه خاللعلى األقل المنعقدة بشرط حضور ثلثي االجتماعات  ةسنوية مكافألجنة مجلس اإلدارة الحصول على لعضو يحق  ▪

على تاريخ اإللتحاق ومغادرة عضو لجنة المجلس )بشرط تحقق حضور الحد األدنى وهو ثلثي  السنوي بناء   المكافآةيتم تقدير مبلغ  ▪
 اإلجتماعات المنعقدة بين تاريخ اإللتحاق والمغادرة خالل الفترة(،

 لمبلغ سنوي ثابت، بدون رسوم حضور، بما يتوافق مع ما يلي: وفقا   المكافآتد يتم تحدي ▪

 .لاير سعودي سنويا   175,000: بحد أقصى المراجعةرئيس لجنة  -

 .لاير سعودي سنويا   150,000: بحد أقصى   اإلدارةمجلس   أخرى من لجان  رئيس أي لجنة -

 .ا  لاير سعودي سنوي 125,000: بحد أقصى المراجعةعضو لجنة   -

 .لاير سعودي سنويا   100,000: بحد أقصى   اإلدارةلجان مجلس  أي لجنة أخرى منعضو  -
 

 :بالسفر و المصاريف التعويضات الخاصة
 

 التكاليف كما يلي: يف ذات الصلة و يتم التعويض عن هذه السفر و التكالعلى تكاليف الثابت  ةالسنوي المكافأةال يشمل مبلغ 
 عمال. تذكرة طيران فئة رجال األ ▪
 . بالعمل القياسية الخاصة تكاليفالإقامة فندقية و  ▪
 .النقل ▪
 .المطلوبةتكلفة المكالمات الهاتفية الخاصة بمكالمات مؤتمرات المجلس  ▪
 ، بعد استالم الفواتير الفعلية.يتم التعويض عن تكاليف السفر من المتأخرات، و في غضون اربعة عشر يوما   ▪

 
سكرتير المخاطر ، بعد موافقة  مديرعة والموافقة من قبل مدير حوكمة الشركة، أو جلس للمراجأعضاء لجنة المتخضع مصاريف سفر 

 اللجنة ذات الصلة. 
 

 التاريخ الفعلي:
 

 على السياسة بشكل رسمي. المساهمين العموميين حيث يوافق  الجمعية العموميةالتاريخ الفعلي لهذه السياسة هو تاريخ اجتماع 
اإلدارة بشرط  مجلسان عضاء لجالمكافآت الخاصة بأالتاريخ الفعلي ألي تغيير مستقبلي في سياسة  سيحددلمستقبلية، اوفيما يخص التعديالت 

 ة ووفقا  عدم مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية مع عدم مخالفة القوانين الداخلية الخاصة بشركة بوبا العربي
 التالي.  الجمعية العموميةفي إجتماع  المساهمين العموميينبإقرار موافقة  بعد ذلك ، و مرهونا  ارةموافقة مجلس اإلدل

 



 
 
 

 التعديل بعدالالئحة 
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 الغرض
في  المعمول بها و القوانين اللوائحلممارسة السوق و  بوبا العربية وفقا   إدارة شركة مجلس لجان اءعضبأ الخاصة المكافآتهذه السياسة  تحدد

  ذات  اإلدارة مجلس لجنة مسؤولياتو مهام إلنجاز المناسبة الكفاءة صاحب الشخص السياسة الى جذب  هذه تهدف. المملكة العربية السعودية
 . بالشركة الخاصةوإجراء الترشيح والتعيين   سياسة  في محدد هو كما ،الصلة

محتويات   ومزجوضوح فيما يتعلق بالمكافآت المطلوبة؛ مراجعة الممارسات وربط األداء واألهداف والهيكلة    ضمان السياسة أيضا  إلى    وتهدف
 المكافآت.
 عند ،العمومية الجمعية إجتماع  خالل العموميين المساهمينلموافقة  ذلك  بعد تخضع والتي  عن الموافقة على هذه السياسة لؤومس المجلس
 . اللزوم

 المجال 
 بوبا العربية.  إدارة شركة مجلسالسياسة فقط على المكافآت الخاصة بأعضاء لجان   هذهتطبيق  يتم

 اللوائح و  المعايير
  وزارة   عن  ربها في المملكة العربية السعودية مثل قانون الشركات الصاد  ذات الصلة والمعمول  اللوائح   و  باألحكام  اإلجراءات  و  اسةالسي  تلتزم

 النقد مؤسسة عن  الصادرة التأمين شركات حوكمة والئحة ، الماليةعن هيئة السوق  ة الصادر الشركات حوكمةوالئحة  اإلستثمار، و التجارة
 أخرى ذات صلة.  لوائحو أي   السعودية العربي

 السياسة متطلبات
 :نهاأالخاصة بأعضاء لجان مجلس إدارة شركة بوبا العربية  المكافآت سياسةمتطلبات  تضمن
 .السعودية المساهمة لشركاتبا الخاصةمع معايير القوانين السعودية  تتفق .1

 .ذلك  يلزم  عندما  ،العموميين  المساهمينو  ينالمنظم  قبل  من  عليه   الموافقة  تم  الذيبوبا العربية،    شركةل   الداخلي  النظاممع معايير    تتفق .2

 التفويض وعملية  والصناعة  للسوق المرجعية مقارنةلل ورسمية موثقة مراجعة  خالل  من المجلس على موافقة  حصولللطرحها  تم .3
التي تمت بمعرفة لجنة الترشيحات والمكافات بشركة بوبا العربية و التي ينتج عنها الموافقة الرسمية على توصية لجنة الترشيحات 

 بوبا العربية، إدارة شركة مجلس والمكافآت إلى

ير النقد الورقي، بناء  على الثابت والمتغير والنقد الورقي وغ بينعلى محددات مزيح محتويات المكافآت، على سبيل المثال  تحتوي .4
  لجنة  لموافقات ووفقا   خبرته، ومدى ومهاراته ومسؤولياته ومهامه اإلدارة مجلس لجنة عضو دورالمرجعية ووفقا  إلى  المقارنة

 المرجعية، المقارنة نتائج اعتبار وضع بعد والمكافآت الترشيحات

موثقة ورسمية للمقارنة المرجعية و عملية التفويض التي  مراجعة بواسطةالعموميين  المساهمين موافقة على  للحصولطرحها  تم .5
 توصية على    الرسميةو التي ينتج عنها الموافقة    والمواد الداعمة  بشركة بوبا العربية  المكافآتو  اتالترشيح  لجنة  موافقةوتمت بمعرفة  

 .ةالعمومي الرسمي للجمعية جتماعاالبوبا العربية، من خالل قرار  فيالمساهمين العموميين  إلى  مجلسال

 . الحاجة عند  تحديدا   ،بعد إتمام جميع الموافقات الداخلية و الخارجية ذات الصلة، بما في ذلك الموافقة على هذه السياسة تطبيقها تم  .6

 اإلدارة،  مجلس مراجعة وتلحقهامراجعتها سنويا  من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت،  تتم .7

 تواجهها، التي المخاطر ومستويات وطبيعتها وحجمهامع استراتيجية وأهداف الشركة  تتفق .8
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  الفعالة  المخاطر دارةإ تعزيز خالل من المدى،  قصير نجاحها إلى باإلضافة  واستدامتها، المدى طويلة وتنميتها الشركة نجاح تعزز .9
 المكافآت، ومحتويات  الهيكلة تتضمن والتيالشركة،  واستقراروتحقيق السالمة المالية 

 معلومات  على  بناء    المكافآت  هذه  بتحديدأو المطالبة بها في حال القرار    المكافآتتعليق    فيهاالمواقف التي يجب    االعتبار  عين  في  تأخذ .10
 .مستحقة غير مكافآت على للحصول السلطة استخدام إساءةصحيحة مقدمة من قبل عضو لجنة مجلس اإلدارة بغرض منع  غير

 
 

 مجلس اإلدارة   لجانومسؤوليات وأداء عضو  مهام
 

 البيانات وتضارب المصالح، والتي هي:  وخصوصيةمهام ومسؤوليات وأداء أعضاء لجان مجلس اإلدارة متطلبات السرية  تتضمن
o من  والتي " المجلس لجان وأعضاء التعاوني للتأمين العربية بوبا شركةضمن "شروط المشاركة ألعضاء مجلس إدارة  مفصلة  

 السعودية، التنظيمية الجهات بمتطلبات االلتزام ضمنها

o الصلة،  ذات ولجانه  اإلدارة مجلس ولوائح السلوك قواعد ومدونة الشركات حوكمة الئحة ضمن من تحديدها يتم 

o هنا محتوياتها تكرير عدم  ولكن السياسة، هذه إلى لضمها المذكورة الرسمية الشركة وثائق كل اعتبار يتم. 

 كفاءة مدى من التحقق مع والمكافآت، الترشيحات لجنة قبل من سنوية تقييم عملية خالل من األعضاء أداء اإلدارة مجلس سيراجع ▪
 .الخبرة ومدى والمهارات والمسؤوليات  والمهام والدور باألداء المكافآت

 
 

 اإلدارة  مجلس لجان أعضاء مكافآت
 الحضور، ورسوم المكافآت رسوممن   كل علىمجلس اإلدارة السنوية  لجان مكافآت أعضاء تحتوي ▪

 الشركة،  قانون خالل  من المحدد  األقصى  الحد المدفوع للمبلغ األقصى الحديتجاوز  ال ▪

 الفترة. هذه خاللاألقل  على المنعقدةحضور ثلثي االجتماعات  بشرط ةسنوي ةمكافأمجلس اإلدارة الحصول على  لجنة لعضو يحق ▪

 ثلثي هو  و األدنى الحد حضور تحقق)بشرط  المجلس لجنة عضو ومغادرة إلتحاقالسنوي بناء على تاريخ  المكافآةتقدير مبلغ  يتم ▪
 (،الفترة خالل والمغادرة اإللتحاق تاريخ بين المنعقدة اإلجتماعات

 حسب   اكتماله،  شهر  في  للربع  والحضور  المكافأة  مبلغ  دفع  سيتم  بمعنىأرباع السنة،    على  الحضور  ومبلغ  السنوية  المكافأة  مبلغ  تسوية  يتم ▪
 :أدناه

o ابريل شهر في األول للربع% من مبلغ المكافأة السنوية 25دفع  يتم 

o يوليو شهر في الثاني للربع السنوية المكافأة مبلغ من % 25 دفع يتم 

o للربع الثالث في شهر اكتوبر السنوية المكافأة مبلغ من % 25 دفع يتم 

o للربع الرابع في شهر يناير السنوية المكافأة مبلغ من % 25 دفع يتم 

األدنى المطلوب للحضور وهو ثلثي االجتماعات أو في حال عدم موافقة المساهمون  الحد  شرطحال لم يحقق عضو مجلس اإلدارة  في ▪
 من بوبا العربية. فائضةإرجاع أي مبالغ  اإلدارةفسيتم الطلب من عضو  ةفي الجمعية العامة على المكافأ

 :يلي ما مع يتوافق بما أعلى، وماهو المطلوب الحضور أساس علىوفقا لمبلغ سنوي ثابت،  اإلدارة مجلس عضو مكافأة دفع مسيت ▪

 لاير سعودي سنويا 175,000المراجعة: بحد أقصى  لجنة رئيس -

 لاير سعودي سنويا 150,000أي لجنة أخرى: بحد أقصى  رئيس -

 لاير سعودي سنويا 150,000لجنة المراجعة: بحد أقصى  عضو -

 لاير سعودي سنويا 100,000: بحد أقصى األخرى  اللجان عضو -

لاير سعودي سنويا وفقا   50,000عضو لجنة المجلس يمثل منصب عضو في أكثر من لجنة فإن الحد األقصى سيزيد  كانحال  في -
 :أدناه موضح هو كما ،للمسؤولية اإلضافية

o سنويا يلاير سعود 225,000أخرى: بحد أقصى    لجان/ لجنة في  عضو المراجعة لجنة رئيس كان  حال في 

o لاير سعودي سنويا  200,000ثانية: بحد أقصى   لجان/لجنة  في عضو األخرى اللجان من أي رئيس كان  حال في 

o لاير سعودي سنويا  175,000أخرى: بحد أقصى    لجان/ لجنة في  عضو المراجعة ةكان عضو لجن حال في 
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o لاير سعودي سنويا  150,000ثانية: بحد أقصى   لجان   إحدىحال كان عضو أي من اللجان األخرى عضو في   في 

لاير سعودي سنويا  لحضور   50,000مجلس اإلدارة لألعضاء غير التنفيذيين بحد أقصى  لجنة عضو رحضو رسومدفع مبلغ  سيتم ▪
 والجمعية العمومية ولجان المجلس، على أساس: اجتماعات مجلس اإلدارة 

o الواحد االجتماعلاير سعودي  5,000في مقر االجتماع:  الشخصي   الحضور  حال في 
o لاير سعودي لالجتماع الواحد  2,500حال الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة:  في 
o شخصيا   اإلدارة مجلس عضو يحضره لم مؤهليتم دفع أي رسوم حضور ألي اجتماع  لن 

لاير سعودي  500,000والحد األقصى لمبلغ رسوم الحضور  السنوية المكافأة لرسوم اإلجمالي لمبلغل الكليالحد األقصى  تجاوز عدم ▪
 سنويا

 

 

 : المصاريف و بالسفر الخاصة  التعويضات
 

وفقا  سياسة السفر  ،يلي كما التكاليفذات الصلة و يتم التعويض عن هذه  يفالتكال و السفرتكاليف  علىالثابت  ةالسنوي المكافأةيشمل مبلغ  ال
 :العربية بوبا لشركةالتابعة 
 وجدت، إن  الجوية األميال تكلفة من يعادلها ما أو ،األعمال   رجال فئة طيران تذكرة ▪

 العربية، بوبا شركة من مقدما   عليها الموافقة يتم كمافندقية  إقامة ▪

 الصلة، ذات األعمال سفر تكاليف ▪

 ،النقل ▪

 ،المطلوبةالمكالمات الهاتفية الخاصة بمكالمات مؤتمرات المجلس  تكلفة ▪

 .الفعلية الفواتير استالم بعد ،يوما   عشر اربعة  غضون في و المتأخرات، من السفر تكاليف عن التعويض يتم ▪

 

 كبار  بتعيين  أو  للمخاطر،  التنفيذي  الرئيس  أو  الشركة،  سكرتير  قبل  منالموافقة  و    عةللمراجاإلدارة    مجلسلجنة    أعضاء مصاريف سفر    تخضع
 .المعنية اللجنة سكرتير موافقة بعد البشرية،  الموارد أو المالية ممثلي

 

 اإلدارة   مجلسلجنة  لعضو  األخرى   المزايا
أي مزايا   على الحصول  لهم يحق ال التنفيذيين، غير اإلدارة مجلس لجان  أعضاء يتلقاها ال والتي هنا عليها المنصوص االستحقاقات بخالف

 بأي من التفاصيل أدناه: المزايا أخرى تتعلق بدورهم كعضو مجلس، ليس بشكل نقدي أو بخالفه، وبالتحديد ال تتعلق
 خدمة، نهاية مزايا ▪
 الشركة،  أسهم برنامج ▪
 .مجاني صحي تأمين ▪

 
 

 : الفعلي  التاريخ
 

 . رسمي بشكل السياسة على العموميين  المساهمينحيث يوافق  العمومية الجمعيةالفعلي لهذه السياسة هو تاريخ اجتماع  التاريخ

اإلدارة بشرط  مجلس انلج عضاءبأ الخاصة المكافآتالتاريخ الفعلي ألي تغيير مستقبلي في سياسة  سيحدد المستقبلية، التعديالتيخص  وفيما
 ة ووفقا  عدم مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية مع عدم مخالفة القوانين الداخلية الخاصة بشركة بوبا العربي

 التالي.  العمومية الجمعيةفي إجتماع  العموميين المساهمينبإقرار موافقة  بعد ذلك مرهونا و ،اإلدارة مجلس موافقةل

 



 

 
 

2020يونيو  –إجتماع الجمعية العامة غير العادية    

 

 

 

 

 

 البند الثاني عشر
 

التصويت على تعديل سياسة المكافآت الخاصة 
 بأعضاء مجلس اإلدارة

 



 
 

الالئحة قبل 
 التعديل
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 الغرض
في  المعمول بها والقوانين اللوائحلممارسة السوق و بوبا العربية وفقا   إدارة شركة مجلساء عضبأ المكافآت الخاصةتحدد هذه السياسة 

ذات  إلدارة امجلس الشخص صاحب الكفاءة المناسبة إلنجاز مهام و مسئوليات السياسة الى جذب  هذه . تهدفالمملكة العربية السعودية
 الصلة. 

 
عند   ، الجمعية العمومية خالل إجتماع  المساهمين العموميينلموافقة  والتي تخضع بعد ذلك عن الموافقة على هذه السياسة  وال  المجلس مسئ

 . اللزوم

 المجال
 بوبا العربية.  إدارة شركة مجلسهذه السياسة فقط على المكافآت الخاصة بأعضاء يتم تطبيق 

 وائح اللالمعايير و
ر عن وزارة  بها في المملكة العربية السعودية مثل قانون الشركات الصاد ذات الصلة والمعمول اسة واإلجراءات باألحكام و اللوائحتلتزم السي

النقد  والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة ، الماليةعن هيئة السوق  ة حوكمة الشركات الصادروالئحة  ستثمار،التجارة واال
 أخرى ذات صلة.  لوائحوأي   العربي السعودي

 متطلبات السياسة
 : على النحوالتاليالمكافآت الخاصة بأعضاء لجان مجلس إدارة شركة بوبا العربية سياسة تضمن متطلبات 

 السعودية.المساهمة لشركات الخاصة باتتفق مع معايير القوانين السعودية  .1

عندما لزم ، والمساهمين العموميين ينالمنظم الذي تم الموافقة عليه من قبلوالعربية،  شركة بوباالنظام الداخلي ل تتفق مع معايير  .2
 . ذلك 

 مقارنة المرجعية للسوق والصناعة وعملية التفويضمن خالل مراجعة موثقة ورسمية للالمجلس حصول على موافقة للتم طرحها  .3
والتي نتج عنها الموافقة الرسمية على توصية لجنة الترشيحات  ت بشركة بوبا العربيةآالتي تمت بمعرفة لجنة الترشيحات والمكاف

 بوبا العربية، إدارة شركة مجلس والمكافآت إلى

مراجعة موثقة ورسمية للمقارنة المرجعية وعملية التفويض التي بواسطة  المساهمين العموميينموافقة للحصول على تم طرحها  .4
والتي ينتج عنها  المكافآت والمواد الداعمةو اتالترشيح لجنة موافقةبوبا العربية وت بشركة آتمت بمعرفة لجنة الترشيحات والمكاف

 الرسمي للجمعية  جتماعاالفي بوبا العربية، من خالل قرار  إلى المساهمين العموميينمجلس ال توصية الرسمية على الموافقة 
 .ةالعمومي

 . الحاجةعند ،  ذات الصلة، بما في ذلك الموافقة على هذه السياسة تحديدا  بعد إتمام جميع الموافقات الداخلية والخارجية   تم تطبيقهاي .5
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 اإلدارة مجلسالمكافآت الخاصة بأعضاء  سياسة ▪
 ،في نظام الشركاتالحد األقصى للمبلغ المدفوع الحد األقصى المحدد ال يتجاوز  ▪

 الفترة. هذه خاللعلى األقل المنعقدة بشرط حضور ثلثي االجتماعات  ةسنوية مكافألجنة مجلس اإلدارة الحصول على لعضو يحق  ▪

على تاريخ اإللتحاق و مغادرة عضو لجنة المجلس )بشرط تحقق حضور الحد األدنى وهو ثلثي  السنوي بناء   المكافآةيتم تقدير مبلغ  ▪
 اإلجتماعات المنعقدة بين تاريخ اإللتحاق والمغادرة خالل الفترة(،

 وفقا لمبلغ سنوي ثابت، بدون رسوم حضور، بما يتوافق مع ما يلي: كافآتالميتم تحديد  ▪

 .لاير سعودي سنويا   500,000: بحد أقصى مجلسرئيس ال -

 .لاير سعودي سنويا   375,000: بحد أقصى   لجنةعضو المجلس الذي يشغل منصب رئيس  -

 .سعودي سنويا  لاير  300,000: بحد أقصى   لجنةعضو مجلس اإلدارة الذي يشغل منصب عضو  -

 .لاير سعودي سنويا   200,000: بحد أقصى  عضو لجنة عضو مجلس اإلدارة ال يشغل منصب  -
 

 :بالسفر والمصاريف التعويضات الخاصة
 

 التكاليف كما يلي: يف ذات الصلة ويتم التعويض عن هذه السفر والتكالعلى تكاليف الثابت  ةالسنوي المكافأةال يشمل مبلغ 
 رجال األعمال. تذكرة طيران فئة  ▪
 . بالعمل القياسية الخاصة تكاليفالإقامة فندقية و  ▪
 .النقل ▪
 .المطلوبةتكلفة المكالمات الهاتفية الخاصة بمكالمات مؤتمرات المجلس  ▪
 ، بعد استالم الفواتير الفعلية.يتم التعويض عن تكاليف السفر من المتأخرات، و في غضون اربعة عشر يوما   ▪

 
 لجنة المجلس للمراجعة والموافقة من قبل سكرتير الشركة. تخضع مصاريف سفر أعضاء  

 

 التاريخ الفعلي:
 

 على السياسة بشكل رسمي. المساهمين العموميين حيث يوافق  الجمعية العموميةالتاريخ الفعلي لهذه السياسة هو تاريخ اجتماع 
اإلدارة بشرط  مجلسان عضاء لجالمكافآت الخاصة بأفي سياسة التاريخ الفعلي ألي تغيير مستقبلي  سيحددالمستقبلية، وفيما يخص التعديالت 

 ة ووفقا  عدم مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية مع عدم مخالفة القوانين الداخلية الخاصة بشركة بوبا العربي
 التالي.  الجمعية العموميةفي إجتماع  عموميينالمساهميين البإقرار موافقة  بعد ذلك ، و مرهونا  موافقة مجلس اإلدارةل

 



 
 
 

 التعديل بعدالالئحة 
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 الغرض
في المملكة    المعمول بها  و القوانين  اللوائحلممارسة السوق و    بوبا العربية وفقا    إدارة شركة  مجلس  اءعضبأ  الخاصة  المكافآتهذه السياسة    تحدد

 المعنيين، اإلدارة مجلس أعضاء لياتؤومس و مهام إلنجاز المناسبة الكفاءة صاحب الشخصالسياسة الى جذب  هذه تهدف. العربية السعودية
 .بالشركة الخاصة وإجراء الترشيح والتعيين  سياسة في محدد هو كما

محتويات   ومزجوضوح فيما يتعلق بالمكافآت المطلوبة؛ مراجعة الممارسات وربط األداء واألهداف والهيكلة    ضمان السياسة أيضا  إلى    وتهدف
 المكافآت. 

  ،العمومية لجمعيةل رسميخالل إجتماع  العموميين المساهمينلموافقة  ذلك  بعد تخضع  والتي السياسة هذه على الموافقة  عن مسؤول المجلس
 . عند اللزوم 

 المجال 
 بوبا العربية.  إدارة شركة مجلسالسياسة فقط على المكافآت الخاصة بأعضاء  هذهتطبيق  يتم

 اللوائح و  المعايير
  وزارة   عن  ربها في المملكة العربية السعودية مثل قانون الشركات الصاد  ذات الصلة والمعمول  اللوائح   و  باألحكام  اإلجراءات  و  اسةالسي  تلتزم

 النقد مؤسسة عن  الصادرة التأمين شركات حوكمة والئحة ، الماليةعن هيئة السوق  ة الصادر الشركات حوكمةوالئحة  اإلستثمار، و التجارة
 أخرى ذات صلة.  لوائحو أي   السعودية العربي

 السياسة متطلبات
 :نهاأإدارة شركة بوبا العربية   مجلسالخاصة بأعضاء  المكافآت سياسةمتطلبات  تضمن
 ،السعودية المساهمة لشركاتبا الخاصةمع معايير القوانين السعودية  تتفق .1

 يلزم  عندما ،العموميين والمساهمين ينالمنظم قبل  من اعليه الموافقة تم الذيبوبا العربية،  شركةل  الداخلي النظاممع معايير  تتفق .2
   ،ذلك

 التفويض وعملية والصناعة  للسوق المرجعية مقارنةلل ورسمية موثقة مراجعة خالل  من المجلس على موافقة  حصول للتم طرحها   .3
التي تمت بمعرفة لجنة الترشيحات والمكافات بشركة بوبا العربية و التي ينتج عنها الموافقة الرسمية على توصية لجنة الترشيحات 

 بوبا العربية، إدارة شركة مجلس والمكافآت إلى

ير النقد الورقي، بناء  على الثابت والمتغير والنقد الورقي وغ بينمحتويات المكافآت، على سبيل المثال  جعلى محددات مزي تحتوي .4
 الترشيحات  لجنة  لموافقات  ووفقا    خبرته،   ومدى  ومهاراته  ومسؤولياته  ومهامه  اإلدارة  مجلس  عضو   دور المرجعية ووفقا  إلى    المقارنة

 المرجعية، المقارنة نتائج اعتبار وضع بعد والمكافآت

من   التفويض وعملية المرجعية للمقارنة ورسمية موثقة مراجعةبواسطة  العموميين المساهمين موافقةعلى  للحصولتم طرحها   .5
 التي  الداعمة والموادالعربية  بوباشركة  في المكافآتو اتالترشيح لجنة موافقةوالتي تمت بمعرفة  مجلس إدارة شركة بوبا العربية

 الرسمي للجمعية جتماعاالفي بوبا العربية، من خالل قرار  العموميين لمساهمينا على مجلسال توصيةل الرسميةينتج عنها الموافقة 
 ،ةالعمومي

 ، الحاجة عندبعد إتمام جميع الموافقات الداخلية و الخارجية ذات الصلة، بما في ذلك الموافقة على هذه السياسة تحديدا،   تطبيقها تم  .6
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 اإلدارة،  مجلس مراجعة وتلحقهامراجعتها سنويا  من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت،  تتم .7

 تواجهها، التي المخاطر ومستويات وطبيعتها وحجمهامع استراتيجية وأهداف الشركة  تتفق .8

  الفعالة  المخاطر إدارة تعزيز خالل من المدى،  قصير نجاحها إلى باإلضافة  واستدامتها، المدى طويلة وتنميتها الشركة نجاح تعزز .9
 المكافآت، ومحتويات  الهيكلة تتضمن والتيالشركة،  واستقراروتحقيق السالمة المالية 

 معلومات  على  بناء    المكافآت  هذه  بتحديدأو المطالبة بها في حال القرار    المكافآتتعليق    فيهاالمواقف التي يجب    االعتبار  عين  في  تأخذ .10
 .مستحقة غير مكافآت على  للحصول السلطة استخدام إساءةصحيحة مقدمة من قبل عضو مجلس اإلدارة بغرض منع  غير

 
 

 ومسؤوليات وأداء عضو مجلس اإلدارة  مهام
 
 البيانات وتضارب المصالح، والتي هي:  ةوخصوصي السرية متطلبات اإلدارة مجلس أعضاء وأداء ومسؤوليات مهام تتضمن ▪

o من  والتي " المجلس لجان وأعضاء التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة إدارة مجلس ألعضاء  المشاركة"شروط  ضمن مفصلة  
 السعودية، التنظيمية الجهات بمتطلبات االلتزام ضمنها

o الصلة،  ذات ولجانه  اإلدارة مجلس ولوائح السلوك قواعد ومدونة الشركات حوكمة الئحة ضمن من تحديدها يتم 

o هنا محتوياتها تكرير عدم  ولكن السياسة، هذه إلى لضمها المذكورة الرسمية الشركة وثائق كل اعتبار يتم. 

 كفاءة مدى من التحقق مع والمكافآت، الترشيحات لجنة قبل من سنوية تقييم عملية خالل من األعضاء أداء اإلدارة مجلس سيراجع ▪
 .الخبرة ومدى والمهارات والمسؤوليات  والمهام والدور باألداء المكافآت

 

 اإلدارة  مجلسالمكافآت الخاصة بأعضاء  سياسة

 
 الحضور،  ورسوم المكافآت رسوممن  كل على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة السنوية  تحتوي ▪

 الشركة،  قانون خالل  من المحدد  األقصى  الحد المدفوع للمبلغ األقصى الحديتجاوز  ال ▪

 ،الفترة هذه خاللاألقل  على المنعقدةحضور ثلثي االجتماعات  بشرط ةسنوي ةمكافأاإلدارة الحصول على  مجلس لعضو يحق ▪

 اإلجتماعات  ثلثي هو و األدنى الحد  حضور تحقق)بشرط  المجلسالسنوي بناء على تاريخ إلتحاق ومغادرة عضو  ةأالمكافتقدير مبلغ  يتم ▪
 (،الفترة خالل المغادرة تاريخو اإللتحاق تاريخ بين المنعقدة

 حسب   اكتماله،  شهر  في  للربع  والحضور  المكافأة  مبلغ  دفع  سيتم  بمعنىأرباع السنة،    على  الحضور  ومبلغ  السنوية  المكافأة  مبلغ  تسوية  يتم ▪
 :أدناه

o ابريل شهر في األول للربع% من مبلغ المكافأة السنوية 25دفع  يتم 

o يوليو شهر في الثاني للربع السنوية المكافأة مبلغ من % 25 دفع يتم 

o للربع الثالث في شهر اكتوبر السنوية المكافأة مبلغ من % 25 دفع يتم 

o للربع الرابع في شهر يناير السنوية المكافأة مبلغ من % 25 دفع يتم 

األدنى المطلوب للحضور وهو ثلثي االجتماعات أو في حال عدم موافقة المساهمون  الحد  شرطحال لم يحقق عضو مجلس اإلدارة  في ▪
 من بوبا العربية. فائضةإرجاع أي مبالغ  اإلدارةفسيتم الطلب من عضو  ةفي الجمعية العامة على المكافأ

 :يلي ما مع يتوافق بما ،أعلى وماهو المطلوب الحضور أساس علىوفقا لمبلغ سنوي ثابت،  اإلدارة مجلس عضو مكافأة دفع يتمس ▪

 .سنويا سعودي لاير 450,000: بحد أقصى اإلدارة مجلس رئيس -

 .سنويا سعودي لاير  425,000: بحد أقصى لجنةمن  أكثريشغل منصب رئيس  الذي   اإلدارة مجلس عضو -

 .سنويا سعودي لاير  425,000 أقصى بحدمجلس اإلدارة الذي يشغل منصب رئيس لجنة المراجعة:  عضو -

 .سنويا سعودي لاير  375,000أقصى  بحدمجلس اإلدارة الذي يشغل منصب عضو لجنة المراجعة:  عضو -
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 .سنويا سعودي لاير 375,000 أقصى  بحد: لجنة رئيس منصب يشغل الذي   اإلدارة مجلس عضو -

 سنويا سعودي لاير 350,000مجلس اإلدارة الذي يشغل منصب عضو لجنة : بحد أقصى  عضو -

 لاير سعودي سنويا. 200,000ال يشغل منصب بلجنة المجلس : بحد أقصى   الذي   اإلدارة مجلس عضو -

لاير سعودي سنويا  لحضور اجتماعات   50,000أعضاء مجلس اإلدارة لألعضاء غير التنفيذيين بحد أقصى    رحضو  رسومدفع مبلغ    سيتم ▪
 مجلس اإلدارة والجمعية العمومية ولجان المجلس، على أساس: 

o الواحد االجتماع  لحضورلاير سعودي  5,000: في مقر االجتماع الشخصي   الحضور  حال في 
o لاير سعودي لالجتماع الواحد  2,500حال الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة:  في 
o شخصيا   اإلدارة مجلس عضو يحضره لم مؤهليتم دفع أي رسوم حضور ألي اجتماع  لن 

 سعودي لاير 500,000تجاوز الحد األقصى الكلي للمبلغ اإلجمالي لرسوم المكافأة السنوية والحد األقصى لمبلغ رسوم الحضور  عدم ▪
 سنويا

 
 

 اإلدارة مجلس لرئيس السنوية العالوة
 
  الحد  إلى باإلضافة اإلدارة، مجلس رئيس عالوة يفوضلمجلس اإلدارة وفقا  لتقديره وبشرط السماح به وفقا  للوائح السعودية أن  يجوز ▪

أولى عدم اعتراض أي جهة   بشريطةلاير سعودي،  500,000ورسوم الحضور المذكور األعاله والذي يبلغ  السنوية للمكافأة األقصى
 . المجلس لرئيس التسوية بدفع الشركة  قيام قبل اإلدارة مجلس رئيس عالوة مبلغ علىتنظيمية 

 موافقة  أي   لتلقي   خاضعةلاير سعودي سنويا    750,000هذه السياسة  لالحد االقصى لمبلغ العالوة السنوية لرئيس مجلس اإلدارة وفقا     يكون ▪
 .مطلوبة تنظيمية

 
 المصاريف  و بالسفر الخاصة  التعويضات

 

 التابعة  السفر  لسياسة  وفقا    ،يلي كما  التكاليفالتعويض عن هذه    ذات الصلة و يتم  يفوالتكال  السفرتكاليف  الثابت    ةالسنوي  المكافأةيشمل مبلغ    ال
 :العربية بوبا لشركة
 وجدت، إن  الجوية األميالأو ما يعادلها من تكلفة  ،األعمال   رجال فئة طيران تذكرة ▪

 العربية، بوبا شركة من مقدما   عليها الموافقة يتم كمافندقية  إقامة ▪

 الصلة، ذاتاألعمال  سفر تكاليف ▪

 ،النقل ▪

 ،المطلوبةالمكالمات الهاتفية الخاصة بمكالمات مؤتمرات المجلس  تكلفة ▪

 . الفعلية الفواتير استالم بعد يوما، عشر اربعة غضون وفي المتأخرات، من السفر تكاليف عن التعويض يتم ▪

 

 ممثلي  كبار  بتعيين  أو  للمخاطر،  التنفيذي  الرئيس  أو  ، الشركة  سكرتير  قبل  من  والموافقة  للمراجعة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  سفر  مصاريف  تخضع
 .البشرية الموارد أو المالية
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 اإلدارة  مجلس لعضو  األخرى   لمزاياا

 
أي مزايا أخرى   ى عل صول الح لهم يحق ال ،التنفيذيين غير اإلدارة مجلس أعضاء يتلقاها ال والتي  هنا عليها المنصوص االستحقاقات بخالف

 بأي من التفاصيل أدناه:  المزاياتتعلق بدورهم كعضو مجلس، ليس بشكل نقدي أو بخالفه، وبالتحديد ال تتعلق 
 خدمة، نهاية فوائد ▪
 الشركة،  أسهم برنامج ▪
 .مجاني صحي تأمين ▪

 
 الفعلي   لتاريخا
 

 . رسمي بشكل السياسة على العموميين  المساهمينحيث يوافق  العمومية الجمعيةالفعلي لهذه السياسة هو تاريخ اجتماع  التاريخ

اإلدارة بشرط عدم   مجلس عضاءبأ الخاصة المكافآتالتاريخ الفعلي ألي تغيير مستقبلي في سياسة  سيحدد المستقبلية، التعديالتيخص  وفيما
  موافقةل فقا  مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية مع عدم مخالفة القوانين الداخلية الخاصة بشركة بوبا العربية وو

 التالي.  العمومية الجمعيةفي إجتماع  العموميين المساهميينبإقرار موافقة  بعد ذلك مرهونا و ،اإلدارة مجلس

 



 

 
 

2020يونيو  –إجتماع الجمعية العامة غير العادية    

 

 

 

 

عشر إلى  ثالثالبند ال
 األربعون السابع البند

  
التي و التي تمت األعمال والعقودالتصويت على 

ر ة أي مصلحة مباشرة أو غيألعضاء مجلس اإلدار
 .مباشرة فيها

 
  



  
 كي بي ام جي الفوزان وشركاه

 محاسبون ومراجعون قانونیون

 مركز زھران لألعمال، الدور التاسع 

 شارع األمیر سلطان 
 ٥٥۰۷۸ص. ب 

 ۲۱٥۳٤جدة 
 المملكة العربیة السعودیة 

 + ۹٦٦ ۱۲ ٦۹۸ ۹٥۹٥ ھاتف
 + ۹٦٦ ۱۲ ٦۹۸ ۹٤۹٤ فاكس

 www.kpmg.com.sa إنترنت
 

 ۱۹۹۲/۳/۱۱صادر في  ۳۲۳/۱۱/٤٦ترخیص رقم 

 

 
كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، شركة مھنیة مسجلة في المملكة العربیة 

السعودیة وعضو غیر شریك في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي ام جي العالمیة،  
 شركة تعاونیة سویسریة.

 

 

 تقریر تأكید محدود مستقل
 السادة / المساھمون

 شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني

 ۲۳۸۰۷ص.ب 

 ۲۱٤٦۳جدة 

 المملكة العربیة السعودیة 

فیما ("الشركة")، قمنا بتنفیذ ارتباط التأكید المحدود بھدف بیان    بناًء على طلب إدارة شركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني
إذا كان ھناك أي أمرقد لفت انتباھنا یجعلنا نعتقد بأن موضوع التأكید المفصل أدناه ("موضوع التأكید") لم یتم اإلبالغ 

 عنھ وإعداده بالشكل المناسب، من كافة النواحي الجوھریة، وفقاً للضوابط المطبقة المبینة أدناه ("الضوابط المطبقة").

 موضوع التأكید

) المرفق  ۱موضوع التأكید الرتباط التأكید المحدود بالتبلیغ الخاص برئیس مجلس اإلدارة المرفق في الملحق رقم (یتعلق  
) من نظام الشركات والمقدم من قبل رئیس مجلس إدارة شركة  ۷۱("التبلیغ") المعد من قبل اإلدارة وفقاً لمتطلبات المادة (

  ۳۱والذي یتكون من المعامالت التي قامت بھا الشركة خالل السنة المنتھیة في    ("الشركة")  بوبا العربیة للتأمین التعاوني
م والتي كان ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصیة فیھا سواء بشكل مباشر أو غیر ۲۰۱۹دیسمبر 
 مباشر.

 الضوابط المطبقة

 لقد استخدمنا التالي كضوابط مطبقة:

 م). ۲۰۱٥ -ھـ ۱٤۳۷ودي الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار (من نظام الشركات السع ۷۱المادة  . ۱

 مسئولیة اإلدارة 

إن إدارة الشركة مسئولة عن إعداد وعرض موضوع التأكید وعرضھ بالشكل المناسب وفقاً للضوابط المطبقة. كما، أن 
وعرض موضوع التأكید خالیاً من التحریفات إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء واالحتفاظ بنظام رقابة داخلیة مالئم إلعداد  

الجوھریة، سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، واختیار وتطبیق الضوابط المالئمة واالحتفاظ بسجالت كافیة وإجراء 
 التقدیرات المعقولة وفقاً للظروف.

 مسئولیتنا

بناًء على ارتباط التأكید المحدود الذي قمنا بھ وفقاً  إن مسئولیتنا ھي إبداء استنتاج تأكید محدود على موضوع التأكید 
"ارتباطات التأكید بخالف عملیات مراجعة وفحص المعلومات المالیة التاریخیة"    ۳۰۰۰للمعیار الدولي الرتباطات التأكید  

المرجعیة  الصادر عن مجلس معاییر المراجعة والتأكید الدولي والمعتمد بالمملكة العربیة السعودیة وكذلك الشروط
 بخطاب االرتباط وفقاً لما تم االتفاق علیھ مع الشركة. 

تم تصمیم إجراءاتنا بھدف الحصول على مستوى محدود من التأكید الذي یعتمد علیھ استنتاجنا والتي ال توفر كافة األدلة  
مھني بما في ذلك مخاطر الضروریة لتقدیم مستوى معقول من التأكید. تعتمد اإلجراءات التي قمنا بھا على تقدیرنا ال

وجود تحریف جوھري في موضوع التأكید، سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعندما نأخذ باالعتبار فعالیة الرقابة  
الداخلیة لإلدارة عند تحدید طبیعة وحجم إجراءاتنا، فإن ارتباط التأكید الذي قمنا بھ ال یھدف إلى توفیر تأكید حول نظام 

 الرقابة الداخلیة. 



۲ 

 اإلستقاللیة ورقابة الجودة

السعودیة ذات الصلة بارتباط  العربیة المملكة في إننا مستقلون عن الشركة وذلك وفقاً لقواعد آداب وسلوك المھنة المعتمدة
 التأكید الذي تم تكلیفنا بھ، كما أننا التزمنا بمسؤولیتنا األخالقیة األخرى وفقاً لتلك القواعد. 

) وعلیھ یحتفظ بنظام شامل لمراقبة الجودة یشمل سیاسات وإجراءات ۱بتطبیق المعیار الدولي لمراقبة الجودة (یقوم مكتبنا  
 موثقة تتعلق بااللتزام بمتطلبات آداب وسلوك المھنة ومعاییر مھنیة ومتطلبات نظامیة وتنظیمیة واجبة التطبیق.

 ملخص اإلجراءات 

التأكید المحدود تختلف في طبیعتھا وتوقیتھا وتُعد أقل في حجمھا من ارتباط التأكید    إن اإلجراءات التي قمنا بھا في ارتباط
المعقول. وتبعاً لذلك، فإن مستوى التأكید الذي یتم الحصول علیھ في ارتباط التأكید المحدود یُعد أقل بصورة جوھریة من 

 المعقول.التأكید الذي یتم الحصول علیھ فیما لو قمنا بتنفیذ ارتباط التأكید 

وكجزء من ھذا اإلرتباط، لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من موضوع التأكید وال للسجالت 
 أو المصادر األخرى التي تم استخراج موضوع التأكید منھا. وعلیھ، فإننا لن نبدي مثل ھذا الرأي. 

 تشتمل إجراءاتنا وال تقتصر على:

البیان (التبلیغ) المعد من قبل رئیس مجلس اإلدارة والذي یشتمل على جمیع األعمال والعقود المنفذة الحصول على  •
 من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر لمصلحة الشركة خالل السنة 

 ).۱(مرفق 

شعار مجلس اإلدارة باألعمال والعقود المنفذة مراجعة محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة التي تشیر إلى قیام العضو بإ •
من قبل عضو مجلس اإلدارة وبأن ھذا العضو لم یقم بالتصویت على القرار الصادر بھذا الخصوص باجتماعات 

 مجلس اإلدارة والجمعیات العامة للمساھمین.

 ).۱الحصول على الموافقات المتعلقة بتلك المعامالت المذكورة في التبلیغ (مرفق  •

تأكد من أن إجمالي مبالغ المعامالت المدرجة في البیان المعدة من قبل رئیس مجلس اإلدارة مطابقة إلجمالي مبالغ ال •
 ) من القوائم المالیة المراجعة. ۲٤المعامالت المدرجة في اإلیضاح (

 استنتاجنا حول التأكید المحدود

واألدلة التي حصلنا علیھا، لم یلفت انتباھنا ما یجعلنا نعتقد أن التبلیغ وبناًء على إجراءات التأكید المحدود التي قمنا بھا 
 المرفق لم یتم إعداده من كافة النواحي الجوھریة وفقاً للضوابط المطبقة.

 القید على التوزیع واإلستخدام

یة العامة وفقاً لمتطلبات تم إعداد تقریرنا بناًء على طلب إدارة الشركة لیتم عرضة على المساھمین باجتماعھم في الجمع
 ) من نظام الشركات السعودي وال یجوز إستخدامھ ألي غرض آخر. ۷۱المادة (

 عن / كي بي إم جي الفوزان وشركاه

 محاسبون ومراجعون قانونیون

ــ ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

 إبراھیم عبود باعشن

 محاسب قانوني

 ۳۸۲ترخیص رقم 

ھـ ۱٤٤۱  شوال ۱٦جدة في 
 م ۲۰۲۰ یونیو ۸الموافق 
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 بوبا العربية للتأمين التعاوني 
 23807صندوق بريد 

 21436جدة 
 المملكة العربية السعودية 

 456 000 920 966+تلفون: 

 0525 692 2 966+ فاكس:

 م2020 يونيو  8 يخ:التار
 

والتي يكون ألعضاء مجلس   والعقود المنفذة لشركة بوبا العربية للتأمين معامالتالمجلس اإلدارة عن  رئيس المقدم من  التبليغالموضوع:  
 .اإلدارة مصلحة شخصية فيها

 
ها باإلشارة إلى متطلبات المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات والتي تقتضي بأن يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند إنعقاد

 عن االعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها. 
 

يوجد بها مصلحة ألحد أعضاء  التية عن تفاصيل األعمال والعقود عليه، وبناءً على إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة، أود إبالغ الجمعي
 مجلس اإلدارة وهي على النحو التالي:  

 

 طراف ذات عالقةمعامالت مع أ -1

بوبا و ناظر لعدد من الشركات التي تتعامل   مجموعتي  بشكل أساسي عن ملكية تجةمع أطراف ذات عالقة والنا معامالت إن الشركة لديها
  بعض التفاصيل المتعلقة بتلك المعامالت. 4و   3،  2الفقرات ويبين الجدول التالي ملخصاً بتلك العمليات وتتضمن   بوبا العربية،مع 
 

 الشركة
األطراف ذات 

 المدة الوصف العالقة

م 2018
ألف لاير 
 سعودي

م ألف 2019
 لاير سعودي

م2019  

 الفرق
بوبا العالمية وحدة 

 األسواق
 بوبا

إعادة تأمين أقساط 
 صادرة

 –سنوي 
 سنة كاملة

14,939 36,423 21,484 

(521) 0 521 ال ينطبق رسوم تسويقية م/لؤي ناظر نادي اإلتحاد السعودي  

شركة عيادتي الدولية 
 –سنوي  رسوم ممرضة  ناظر الطبية

 99 132 33 سنة كاملة

د/عدنان  األهلي كابيتال
 233 715 482 أشهر 6 رسوم خدمات بنكية صوفي

 - رسوم أخرى متعددين رسوم متعددة
 صافي

 –سنوي 
(219) 673 892 سنة كاملة  

 أنفستمنتس بوبا شركة

 اوفرسيزليمتد
 –سنوي  معادلة الضريبة بوبا

 سنة كاملة
9,120 (2,988)  (12,108)  

 أنفستمنتس بوبا شركة

 بوبا اوفرسيزليمتد
 ءأعضا أتعاب
 اإلدارة مجلس

 واللجان التابعة

 –سنوي 
(158) 700 858 سنة كاملة  
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شركة بوبا الشرق األوسط 
 اثنينالقابضة 

 بوبا وناظر
رسوم العالمة 

 التجارية

 –سنوي 
 سنة كاملة

20,542 23,608 3,066 

شركة ناظر لغسيل الكلى 
والخدمات الصحية  

 (ديافرم)المتقدمة المحدودة

 ناظر
تكاليف طبية مطلوبة  

 لمقدمي خدمات

 –سنوي 
 سنة كاملة

38,817 89,805 50,988 

 62,864 149,068 86,204    جمالي  اإل

 
 عقود التأمين مع الشركات ذات الصلة بأعضاء مجلس اإلدارة: -2

بها. وتؤكد  ارتباطا يكون لهم وقعت الشركة عقود تأمين صحي مع شركات يمتلك بعض أعضاء مجلس إدارة بوبا العربية مصالح فيها أو 
متطلبات خسائر بوبا العربية بأن تسعير هذه العقود قد تم على أساس التعامل التجاري المستقل وطبقاً لتسعير الشركة المحدد المتفق عليه و 

ي خدمات أو أ او  يتعلق بأي مزايا إضافية خاصة. وتؤكد الشركة أيضاً أن تلك العقود ال تنطوي على أي ترتيبات خاصة فيما االكتتاب
 التجديد عند أو  المفعول سارية العقود هذه بموجب الخدمات استمرار معدعم مختلف غير ذلك المقدم ألي من عمالء الشركة اآلخرين 

 :كاآلتي م، 2020 عام خالل

 

 .سعودي لاير ألف 19,155  بقيمة التعاوني، للتأمين العربية بوبا لموظفي شركة التأمين الطبي عقد ➢

 
 والرئيس التنفيذي(    المنتدب ناظر )العضو  هشام  طل واألستاذ اإلدارة( مجلس رئيس)ناظر  لؤي المهندس كال من  يمثلها تأمين عقود ➢

 :ناظر التالية بشركات  عالقتهم خالل من
o سعودي لاير لفأ  656 وبقيمة القابضة ناظر شركة. 
o سعودي لاير ألف 2,774  وبقيمة المتقدمةوشركة ناظر العربية لألدوية   الطبية للعيادات ناظر شركة. 
o سعودي لاير ألف 6,286وبقيمة   المحدودة المتقدمة  والخدمات الصحية الكلى لغسيل ناظر شركة. 
o سعودي لاير ألف 535 شركة نواة للرعاية الصحية وبقيمة.  

 

 الشريك والذين يمثلون( 2019يوليو  1والسيدة جوي لينتون وسابقاً سايمون بريستون )حتى و مارتن هيوستن ر ديفيد فليتش السيد ➢
والمتعلقة  بوبا مجموعة لدى  كموظفين يعملون  )تنفيذيين غير إدارة مجلس أعضاء – اوفرسيزليمتد أنفستمنتس بوبا شركة(  اآلجنبي

  3,575: 2018عقد ) 25 من ألكثر سعودي لاير ألف 6,009 بقيمة في عقود التعاوني للتأمين العربية بوبا شركة بشراكتها مع
  عقد( 16ألف لاير سعودي ألكثر من 

  
 

المجلس،  في عضويتهم خالل من المستقلين اإلدارة مجلس أعضاء مع عالقة على والتي الصحي لدى بوبا العربية التأمين عقود ➢
 : أدناه موضح هو  كما او المتعلقة بتأمينهم الطبي الشخصي

o 2019يوليو  1للسنة كاملة وعضو لجنة المراجعة منذ   اإلدارة مجلس في  مستقل عضو  القويز، زيد األستاذ: 
 ألف لاير سعودي.   151,004كعضو مجلس إدارة في البنك األهلي التجاري، بقيمة   -

  9,423الدولي، بقيمة   التابعة لبنك الخليج كعضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في جي أي بي كابيتال الشركة -
 ألف لاير سعودي.

 ألف لاير سعودي.  6,878  كعضو مجلس إدارة شركة حديد الراجحي، بقيمة -

 

o قامت بوبا العربية بإجرائها مع شركات يوجد بها أقارب من الدرجة األولى لألستاذ زيد القويز  هناك أيضاً عقود تأمين طبي
 أدناه يوجد شرح تفصيلي لهذه العقود وهي جميعها عقود تأمين طبي لموظفين الشركات التالية: 

 ألف لاير سعودي  76,456شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(،  -
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 ألف لاير سعودي  11,092سعودية للتعدين(، شركة معادن )الشركة العربية ال -

 ألف لاير سعودي 236الشركة السعودية لالستثمار الصناعي،   -

 ألف لاير سعودي  1457شركة بوان للصناعات الخشبية،   -

 ألف لاير سعودي  1266شركة بوان للصناعات الحديدية،   -

 ألف لاير سعودي 101,163مصرف الراجحي،  -

 ألف لاير سعودي  8,329شركة مجموعة كيابل الرياض،  -

 

o 2019يوليو  1من  اإلدارة مجلس في مستقل عضو  ،الدكتور عبدهللا إلياس: 

  بقيمة عقد تأمين صحي للموظفين ويشمل د.عبدهللا إلياس وعائلته كريم شركةوالرئيس التنفيذي ل إدارة مجلس كعضو  -
 .سعودي لاير ألف 1,162

 

o  عقود تأمين كالتالي: :2019يونيو  30حتى   اإلدارة مجلس في  تنفيذيمستقل غير  الدكتور عدنان صوفي، عضو 
 ألف لاير 4,813كعضو مجلس إدارة في شركة األهلي كابيتال،   -
 ألف لاير   3,237كعضو مجلس إدارة في سدكو القابضة،  -

 ألف لاير 1,487ة،  رة مجموعة فتيحي القابضإدا مجلس كعضو  -

 

o 2019يونيو  30حتى   اإلدارة مجلس في  مستقل عضو  شايف، الهادي  عبد األستاذ: 

 .سعودي لاير ألف 64 بقيمة شخصيا اإلدارة مجلس عضو   قِبل من دفعت والتي وموظفيه  لعائلته تأمين عقد -

 .سعودي لايرألف  3,379  بقيمة المحدودة  الصحية المياه  تعبئة شركة إدارة مجلس كعضو  -
 

 بأعضاء مجلس اإلدارة:العقود األخرى مع الشركات ذات العالقة  -3
ناظر لغسيل الكلى م، تعاقدت الشركة مع مزود لخدمات غسل الكلى في الدمام، وهي شركة 2012 عاماعتباراً من الربع الثاني من 

لشركة مجموعة ناظر المحدودة  %98)وهي شركة تقدم خدمات متصلة بديافرم(، والمملوكة بنسبة   والخدمات الصحية المتقدمة المحدودة
للمهندس لؤي ناظر. وبالتالي، فإن العالقة مع الجهات ذات العالقة قائمة بسبب ملكية / عضوية المهندس / لؤي ناظر واألستاذ   %2وبنسبة  

الرئيس التنفيذي في شركة بوبا العربية على التوالي(. ويتعلق العقد بتقديم خدمات  /طل ناظر )رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي   /
طبية لمدة اثني عشر شهراً سنوياً، ومن المتوقع أن يستمر سنوياً، شريطة الحصول على موافقة المساهمين في اإلجتماع السنوي للجمعية  

خدمات غسيل الكلى إلى مرضى شركة بوبا العربية   ية المتقدمة المحدودةشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمات الصحالعمومية. وقد قدمت 
بالكامل(.  م2018 عامألف لاير سعودي مقدرة عن    38,817بالكامل )مقابل    م2019ألف لاير سعودي عن عام   89,805بتكلفة تقدر بـ 

  9,824بقيمة  ات الصحية المتقدمة المحدودةشركة ناظر لغسيل الكلى والخدمم، قدرت المبالغ المستحقة إلى 2019ديسمبر  31وفي 
 (. م2018 عامألف لاير سعودي مستحق عن  110ألف لاير سعودي )مقارنة بـ 

 
وشركة ناظر العربية لألدوية المتقدمة، فإن العالقة مع الجهات   الطبية للعيادات ناظر م تعاقدت بوبا العربية مع شركة2017خالل عام 

ناظر وشركة  الطبية للعيادات ناظر لؤي ناظر وطل ناظر لهم مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في شركة ذات العالقة قائمة بسبب أن
العقد بتقديم خدمات طبية ودوائية لعمالء شركة بوبا العربية. بلغت  حيث تقوم شركتي ناظر هذه من خالل . العربية لألدوية المتقدمة
 238مبلغ ب م2019 ديسمبر 31حتى قدر المستحقات بنهاية . وتم2019ألف لاير سعودي خالل عام  2,945تكلفت الخدمات المقدمة 

 31حتى ألف لاير سعودي مستحق  43بـ  )مقارنة ،ة ناظر العربية لألدوية المتقدمةوشرك الطبية للعيادات ناظر ألف لاير لشركة
 (.م2018ديسمبر
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تعاقدت بوبا العربية مع شركة ناظر للعيادات الطبية لتقديم خدمات تشغيل العيادة الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية   2018وخالل عام 
. وتعاقدت 2019عام  ألف لاير سعودي 132من مبلغ  بما يقارفي المقر الرئيسي في مدينة جدة وقد بلغت إجمالي قيمة تلك التعامالت 

 أيضاً بوبا العربية في نفس العام مع شركة ناظر للعيادات الطبية لتقديم خدمة الصالة الصحية لموظفي شركة بوبا العربية وتتضمن الخدمة
ما تكلفة هذه الخدمة  الصحية الروتينية للموظفين ووضع خطط غذائية وصحية لهم وقد بلغت االستشاراتإجراء الفحوصات وتقديم 

 .2018أشهر في  3ألف لمدة  33من  بيقار
 

ا وتؤكد بوبا العربية بأن تسعير العقود أعاله قد تم على أساس التعامل التجاري المستقل ووفقاً لنفس اإلجراءات التي تتبعها الشركة فيم
ة أيضاً أن العقود ال ينطوي عليها أي ترتيبات خاصة وتؤكد الشركيتعلق بمزودي خدمات المستشفيات والعيادات األخرى إلى الشركة. 

فيما يتعلق بأي مزايا خاصة إضافية، او أي خدمات أو دعم مختلف غير ذلك المقدم لمزودي خدمات المستشفيات والعيادات األخرى إلى 
لعام  لمالية السنوية السنويةالقوائم االمعامالت مع الجهات ذات العالقة ، في  -24الشركة. )تلك المعامالت ظهرت ضمن إيضاح 

 .(م2019
 

التي فوضت الشركة بإبرام اتفاقية ترخيص عالمة تجارية  م2009سبتمبر  9 في وطبقاً لموافقة الجمعية العمومية العادية في اجتماعها
ق  مع بوبا أو شركتها التابعة المعنية، وفوضت مجلس اإلدارة الموافقة على أحكام وشروط هذه االتفاقية بما في ذلك المقابل المالي المستح 

قة وهي شركة بوبا الشرق األوسط القابضة م اتفاقية مع الجهة ذات العال2010 عامللشركة المانحة للترخيص؛ أبرمت الشركة خالل 
للحصول على  –وهي شركة مشروع مشترك مملوكة لكل من شركة مجموعة ناظر المحدودة وبوبا إنفستمنت أوفر سيز ليمتد  –ذ.م.م. 

تفاقية، فإن الجهة ذات ترخيص الستعمال العالمات التجارية )كلمة بوبا مع الشعار أو دون الشعار( للجهة ذات العالقة. ووفقاً ألحكام اال
من أرباح الشركة في أي سنة   %5العالقة تحصل على مبلغ مساو لنسبة ثابتة من إجمالي األقساط المكتسبة شرط أال تزيد بحد أقصى عن  

ج الشركة، مالية كرسوم عالمة تجارية. تستوجب رسوم العالمة التجارية الدفع بأسعار مختلفة ترتبط بنتائج الشركة. ونتيجة ارتفاع نتائ
لف لاير سعودي خالل أ 23,608 فإن هناك زيادة في رسوم العالمة التجاري المستحقة. ووفقاً لذلك، فقد بلغت رسوم العالمة التجارية

 -19المعامالت مع الجهات ذات العالقة وايضاح  -24، )انظر إيضاح م 2018 عامألف لاير سعودي في    20,542م. مقابل  2019 عام
 (.م2019السنوية لعام   القوائم المالية السنويةالتجارية ، في رسوم العالمة 

 
م )ولم يشارك أعضاء مجلس اإلدارة 2019 م و 2012لقد وافق مجلس اإلدارة على الترتيبات التعاقدية المذكورة أعاله لألعوام مابين 

م 2019 لعاممن ذوي العالقة في التصويت على هذه األمور(، وسيتم عرض الترتيبات على اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية 
 م للموافقة على تلك الترتيبات.2020 عاموالذي سيعقد خالل 

 
 

م، مع بوبا إنشورانس ليمتد )طرف ذو عالقة( إلعادة تأمين جزء من األقساط 2013ديسمبر  31وقعت الشركة اتفاقية إعادة تأمين في 
المكتتبة المتصلة بعمالئها ومعوليهم خارج المملكة العربية السعودية. بوبا إنشورانس ليمتد هي شركة تابعة لمجموعة بوبا ويمثلها في 

والسيدة/جوي لينتون ، وسابقاً  ومارتن هيوستن ديفيد مارتن فليتشرمجلس اإلدارة شركة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد من خالل السادة/ 
 )مقابل  2019خالل ألف لاير سعودي  36,423 . بلغت قيمة األقساط المتنازل عنها (2019يوليو  1حتى )  سايمون بريستون

م )مقابل 2019من إجمالي األقساط المكتتبة السنوية لعام  %0.35م( وهذا يمثل  2018ديسمبر  31ألف لاير سعودي كما في   14,939
م(. وسوف تسعى بوبا العربية للحصول على موافقة المساهمين في االجتماع 2018من إجمالي األقساط المكتتبة السنوية عام  0.17%

 م.2020في عام  ام والمقرر انعقاده2019 عامالسنوي للجمعية العمومية ل
 

أعضاء مجلس اإلدارة تضارب في المصالح، فقد استبعد مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة المعني الذي لديه وحيثما كان لدى أحد 
 تضارب في المصالح من التصويت على الموافقة.

 
 فيها أو ( والتي تمثل الشركة طرفاً 4تؤكد الشركة أنها لم تقم بإبرام أي عقود أخرى مع أي جهة عدا ما ورد أعاله )وأدناه في الفقرة رقم 

 بمصلحة مادية فيها. أو كان يمتلك أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المسئول المالي األول أو من ينوب عنهم
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 عمليات أخرى تتصل بأطراف ذات عالقة -4

)كما في قسم   هلي كابيتالألشركة االبنك األهلي التجاري و  تقوم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني بتلقي بعض الخدمات اإلستثمارية من
 البنك األهلي التجاري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في األستاذ/ زيد القويزدارة إل، والتي لعضو مجلس ا(2

شركة باره عضو مجلس إدارة تها بإع( د/عدنان صوفي مصلحة غير مباشرة في2019يونيو   30والتي لعضو مجلس اإلدارة السابق )حتى  
 ألف لاير سعودي.  1,429م 2019وقد بلغت قيمتها خالل عام  هلي كابيتال. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات مالية للشركةألا

 
 

يشغل بها  –سعودي  ألف لاير 4,140الشركة السعودية لألنابيب الحديد، شركة مساهمة سعودية لديها تأمين صحي لموظفيها تبلغ قيمته  
 منصب عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة المراجعة.الرئيس التنفيذي المالي لشركة بوبا العربية األستاذ/نادر عاشور 

 
، ديفاريم إحدى شركات ناظر لغسيل  2020علماً بأن األستاذ نادر قد كان ممثالً لمجموعة ناظر في مجلس إدارة شركة ديفاريم حتى يناير 

الكلى والخدمات الصحية المتقدمة )يرجى مراجعة الجزء األول( ولمعلومات أكثر عن عقود شركة ناظر لغسيل الكلى والرعاية الصحية  
 المتقدمة )يرجى مراجعة الجزء الثاني والثالث(

 
علي شنيمر الرئيس التنفيذي  ألف لاير سعودي ويشغل بها األستاذ/  2,999شركة أحمد محمد باعشن ، لديها تأمين صحي لموظفيها بقيمة  

 لتطوير األعمال في بوبا العربية منصب عضو مستقل في مجلس اإلدارة. 
 

 
قامت الهيئة العامة  2018ترعى شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني نادي اإلتحاد الرياضي السعودي منذ عدة أعوام ، وفي نوفمبر 

مجلس اإلدارة للنادي بصورة مؤقتة لحين إنتهاء الموسم وإجراء إنتخابات رئاسية للرياضة بتكليف المهندس لؤي هشام ناظر برئاسة 
الجدير ذكره بأن المهندس لؤي ناظر لم يعد يشغل أي منصب بالنادي ألف لاير سعودي.  2,538للنادي، علماً أن تكلفة عقد الرعاية تبلغ  

 توقفت بوبا العربية عن رعايته.قد و 
 

دي الهالل الرياضي سعودي وقد قامت الهيئة العامة للرياضة مؤخراً بتكليف  العربية للتأمين التعاوني برعاية ناتقوم أيضاً شركة بوبا 
عضو لجنة المراجعة األستاذ/ سلمان الهتالن كعضو مجلس إدارة في النادي وأميناً للصندوق بشكالً مؤقت علماً أن تكلفة عقد الرعاية 

 ألف لاير سعودي.   3,170تبلغ  
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 الثامن واألربعونالبند 
 السادسإلى البند 

 والسبعون

  
 للشركةفي النظام األساس التغيير 
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للشركة حالياملادة بالنظام األساس ال بالنظام األساس بعد التعديلاملادة  تفاصيل التعديل  املادة 

 حذف

ة شركات تؤسس طبقًا ألحكام نظام مراقب
ظام الشركات، ونظام التأمين التعاوني، ون

السوق املالية ولوائحه التنفيذية، والنظام 
األساس للشركة، وتكون شركة مساهمة 

املبينة أحكامها سعودية بين مالكي األسهم 
 .أدناه

تؤسس طبقًا ألحكام نظام مراقبة شركات 
، والئحته التنفيذيةالتأمين التعاوني 
 نظام السوق املاليةونظام الشركات، و 

ولوائحه التنفيذية، والنظام األساس ي 
للشركة، شركة مساهمة سعودية بين 

 مالكي األسهم واملبينة أحكامها أدناه.

 ( 1املادة )
 التأسيس

 حذف

مزاولة أعمال التأمين التعاوني في فرع 
التأمين الصحي وللشركة أن تباشر جميع 

األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق 
غراضها وتمارس الشركة أنشطتها وفقًا أ

لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 
والئحته التنفيذية واألحكام الصادرة من 

 ملؤسسة واألنظمة والقواعد السارية فيا
اململكة العربية السعودية وبعد الحصول  

على التراخيص الالزمة من الجهات 
 .املختصة إن وجدت

اوني في فرع مزاولة أعمال التأمين التع
وللشركة أن تقوم بجميع  التأمين الصحي

األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق 
سواًء في مجال التأمين أو أغراضها 

استثمار أموالها و أن تقوم بتملك و 
تحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها 

أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها 
 أو بواسطة شركات تؤسسها أومباشرة 

 جهات أخرى تشتريها أو باالشتراك مع 
وتمارس الشركة أنشطتها وفقًا ألحكام 
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 
والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد 
السارية في اململكة العربية السعودية 
وبعد الحصول على التراخيص الالزمة  

 وجدت. من الجهات املختصة إن 

 ( 3املادة )
أغراض 

 لشركة ا

 تغيير

يجوز للشركة إنشاء شركات ذات مسؤولية 
  من شخص واحد محدودة، أو مساهمة 

كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص 
في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها 
حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات 

–املساهمة أو ذات املسؤولية املحدودة 
شأها الشركة على أن تكون الشركات التي ُتن

أو تشترك فيها أو تندمج معها تزاول أعمااًل 
ل املالية أو التي شبيهة بأعمالها أو األعما

وذلك بعد  -تعاونها على تحقيق غرضها
استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات 
املتبعة في هذا الشأن، وبعد الحصول على 

 .موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي

ء شركات ذات يجوز للشركة إنشا
، مقفلةمساهمة لية محدودة، أو مسؤو 

يجوز لها أن تمتلك األسهم  كما
صص في شركات أخرى قائمة أو والح

تندمج معها، ولها حق االشتراك مع الغير 
في تأسيس الشركات املساهمة أو ذات 

على أن تكون  –املسؤولية املحدودة 
الشركات التي ُتنشأها الشركة أو تشترك 

مج معها تزاول أعمااًل شبيهة فيها أو تند
بأعمالها أو األعمال املالية أو التي تعاونها 

وذلك بعد استيفاء  -قيق غرضها على تح
ما تتطلبه األنظمة والتعليمات املتبعة في 
هذا الشأن، وبعد الحصول على موافقة 

 مؤسسة النقد العربي السعودي.

 ( 4املادة )
املشاركة 

والتملك في 
 الشركات 

 إضافة

 أن  يجوز  وال اسمية الشركة أسهم تكون -1
 يجوز  وإنما االسمية قيمتها من بأقل  تصدر

 هذه وفي القيمة، هذه من بأعلى تصدر أن 
 بند  في القيمة فرق  يضاف األخيرة الحالة

 وال يجوز . املساهمين  حقوق  ضمن مستقل

 وال اسمية الشركة أسهم تكون  -1/ 11
 االسمية قيمتها من بأقل تصدر أن  يجوز 
 هذه  من بأعلى تصدر أن  يجوز  وإنما

 يضاف األخيرة الحالة هذه وفي القيمة،
 حقوق  ضمن مستقل بند في القيمة فرق 

(  11املادة )
إصدار 
 األسهم 
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 املساهمين، والسهم على كأرباح توزيعها
 فإذا الشركة، مواجهة في للتجزئة قابل غير
  وجب  متعددون  أشخاص السهم ملك

 في  عنهم لينوب أحدهم يختاروا ان  عليهم
 به، ويكون  املتعلقة الحقوق  استعمال

 عن بالتضامن مسؤولين  األشخاص هؤالء
 .ملكية السهم من الناشئة االلتزامات

 

بعد الحصول على عدم  ،للشركة يجوز  -2
 ضمن أسهمها  وبيع  شراء  ،ممانعة املؤسسة

 لنظام وفقاً  ، وذلكاملوظفين  همأس برنامج
 قبل  من الصادرة والضوابط الشركات

 الجهات الرقابية والتنظيمية.
 

 على  كأرباح توزيعها وال يجوز . املساهمين 
 في للتجزئة قابل غير املساهمين، والسهم

 السهم ملك الشركة، فإذا مواجهة
 ان  عليهم وجب متعددون  أشخاص
 استعمال  في عنهم لينوب أحدهم يختاروا
 هؤالء به، ويكون  املتعلقة الحقوق 

 عن بالتضامن مسؤولين  األشخاص
 .ملكية السهم من الناشئة االلتزامات

 أسهمها وبيع شراء للشركة يجوز  -2/ 11
  وفقاً   ، وذلكاملوظفين   أسهم  برنامج  ضمن
 من الصادرة والضوابط الشركات لنظام
 الجهات الرقابية والتنظيمية. قبل

 تقسيم املادة

ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها  .1
املؤسسون إال بعد نشر القوائم  
املالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل  

( اثني عشر شهرًا من 12منهما عن )
تاريخ تأسيس الشركة، وبعد 
الحصول على موافقة املؤسسة. 
ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما 
يدل على نوعها وتاريخ تأسيس  
 .الشركة واملدة التي يمنع فيها تداولها

يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية  .2
 ألحكام بيع الحقوق من األسهم وفقاً 

املؤسسين إلى مؤسس آخر أو من أحد 
ورثة أحد املؤسسين في حالة وفاته إلى 
الغير أو في حالة التنفيذ على أموال 
املؤسس املعسر أو املفلس، على أن 
تكون أولوية امتالك تلك األسهم 

 .للمؤسسين اآلخرين

تسري أحكام هذه املادة على ما يكتتب  .3
حالة زيادة رأس املال به املؤسسون في 

 .قضاء مدة الحظرقبل ان

 بها يكتتب التي األسهم تداول  ال يجوز 
 املالية القوائم نشر بعد إال املؤسسون 

 عن منهما كل  تقل ال ماليتين  سنتين  عن
 تأسيس تاريخ من شهراً  عشر ( اثني 12)

 األسهم هذه صكوك على ويؤشر. الشركة
 تأسيس وتاريخ نوعها على يدل بما

 ومع   تداولها،  فيها  يمنع  التي   واملدة  كةالشر 
 ملكية نقل الحظر فترة خالل  يجوز  ذلك

  أحد  من الحقوق  بيع ألحكام األسهم وفقاً 
 ورثة من أو آخر مؤسس إلى املؤسسين 

 أو الغير إلى وفاته حالة في املؤسسين  أحد
 املؤسس أموال على التنفيذ حالة في

 أولوية تكون  أن  على املفلس، أو املعسر
. اآلخرين للمؤسسين األسهم تلك كتالام

 يكتتب  ما على املادة هذه أحكام وتسري 
 املال  رأس زيادة حالة في املؤسسون  به

 .الحظر مدة انقضاء قبل
 

 (  12املادة )
تداول 
 األسهم 

 إضافة

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر  .1
زيادة رأس مال الشركة بعد موافقة 

، وبشرط املؤسسة وهيئة السوق املالية
أن يكون رأس املال قد دفع كاماًل. وال 
يشترط أن يكون رأس املال قد دفع 

زء غير املدفوع من كاماًل إذا كان الج
رأس املال يعود إلى أسهم صدرت مقابل 

 تقرر  أن العادية غير العامة للجمعية
بعد موافقة  –الشركة  مال رأس زيادة

 رأس  يكون   أن   وبشرط  -الجهات املختصة  
 املالك للمساهم .كامالً  دفع قد املال

 الجمعية قرار صدور  وقت - للسهم
  - املال  رأس زيادة على  باملوافقة العامة
 الجديدة  باألسهم االكتتاب في األولوية

 ( 13املادة )
زيادة رأس 

 املال
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أو صكوك تمويلية  تحويل أدوات دين
إلى أسهم ولم تنتِه بعد املدة املقررة 

 .لتحويلها إلى أسهم

عادية في جميع للجمعية العامة غير ال .2
أن تخصص األسهم املصدرة  األحوال

عند زيادة رأس املال أو جزءًا منها 
للعاملين في الشركة والشركات التابعة 
أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز 

سة حق األولوية عند للمساهمين ممار 
إصدار الشركة لألسهم املخصصة 

 .للعاملين 

وقت صدور -للمساهم املالك للسهم  .3
لجمعية العامة باملوافقة على قرار ا

األولوية في االكتتاب  -املال زيادة رأس
باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل 
-حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم 

أو   بالنشر في صحيفة يومية  -إن وجدت
بإبالغهم بواسطة البريد املسجل عن 
قرار زيادة رأس املال وشروط االكتتاب 

  .انتهائهومدته وتاريخ بدايته و 

يحق للجمعية العامة غير العادية وقف  .4
العمل بحق األولوية للمساهمين في 
االكتتاب بزيادة رأس املال مقابل 
حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير 

التي تراها  املساهمين في الحاالت
 .مناسبة ملصلحة الشركة

يحق للمساهم بيع حق األولوية أو  .5
صدور   التنازل عنه خالل املدة من وقت

قرار الجمعية العامة باملوافقة على 
آخر يوم لالكتتاب في زيادة رأس املال إلى  

األسهم الجديدة املرتبطة بهذه 
الحقوق، وفقًا للضوابط التي تضعها 

 .هيئة السوق املالية

 ويبلغ  نقدية، حصص مقابل تصدر التي 
 في  بالنشر  -وجدت  إن  - بأولويتهم هؤالء

 بواسطة بإبالغهم أو يومية صحيفة
 املال  رأس زيادة قرار عن املسجل يدبر ال

 بدايته وتاريخ ومدته االكتتاب وشروط
 غير العامة للجمعية يحق .وانتهائه
 األولوية بحق العمل وقف العادية

 املال  رأس بزيادة االكتتاب في للمساهمين 
 األولوية إعطاء أو نقدية حصص مقابل
 تراها التي  الحاالت في املساهمين  لغير

 للمساهم يحق .الشركة حةملصل مناسبة
 خالل  عنه التنازل  أو األولوية حق بيع

 الجمعية قرار صدور  وقت من املدة
  إلى  املال رأس زيادة على باملوافقة العامة

 الجديدة  األسهم في لالكتتاب يوم آخر
 للضوابط وفقاً  الحقوق، بهذه املرتبطة

 .املختصة الجهة تضعها التي 
 

 تقسيم املادة

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر  .1
تخفيض رأس املال إذا زاد على حاجة 
الشركة أو إذا منيت بخسائر بعد 
موافقة املؤسسة وهيئة السوق املالية 
على أال يقل رأس املال املدفوع لشركة 
التأمين بعد تخفيض رأس املال عن 

( مئة مليون ريال كما ال يقل رأس 100)
إعادة التأمين أو املدفوع لشركة  املال

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر 
تخفيض رأس املال إذا زاد على حاجة 

بعد -الشركة أو إذا منيت بخسائر
ال يقل  على أن -موافقة الجهات املختصة

ل املدفوع لشركة التأمين بعد رأس املا
( مئة مليون 100تخفيض رأس املال عن )

ريال كما ال يقل رأس املال املدفوع لشركة 
إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول 

 ( 14املادة )
تخفيض 

 الرأس امل
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شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه 
( مئتي 200أعمال إعادة التأمين عن )

مليون ريال. وال يصدر قرار التخفيض 
إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع  
الحسابات عن األسباب املوجبة له وعن 
االلتزامات التي على الشركة وعن أثر 

  .ه االلتزاماتالتخفيض في هذ

إذا كان تخفيض رأس املال نتيجة زيادته 
على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين 

( ستين 60إلى إبداء اعتراضاتهم خالل )
يومًا من تاريخ نشر قرار التخفيض في  

صحيفة يومية توزع في املنطقة التي فيها 
مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد 

مستنداته في الدائنين وقدم إلى الشركة 
يعاد املذكور، وجب على الشركة أن امل

تؤدي إليه دينه إذا كان حااًل أو أن تقدم له 
 .ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجالً 

في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن 
( مئتي مليون ريال. وال يصدر قرار 200)

قرير خاص التخفيض إال بعد تالوة ت
راجع الحسابات عن األسباب يعده م

املوجبة له وعن االلتزامات التي على 
الشركة وعن أثر التخفيض في هذه 
االلتزامات. وإذا كان تخفيض رأس املال 
نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت 
دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم خالل 

( ستين يومًا من تاريخ نشر قرار 60)
ية توزع في يض في صحيفة يومالتخف

املنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. 
فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى  
الشركة مستنداته في امليعاد املذكور، 
وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا 
كان حااًل أو أن تقدم له ضمانًا كافيًا 

 للوفاء به إذا كان آجاًل.

 وإضافةحذف 

إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من  يتولى
تنتخبهم الجمعية العامة  أعضاء تسعة( 9)

 سنوات ثالث على تزيد ال ملدةالعادية 
 مجلس  تركيبة تعكس أن  ويجب ،ميالدية
 األعضاء من مناسباً  تمثيالً  اإلدارة

 أن يجوز  ال األحوال جميع وفي. املستقلين 
 عن  املستقلين  املجلس أعضاء عدد يقل

. أكثر أيهما املجلس أعضاء ثلث أو عضوين
 الجمعية تعّين ذلك من واستثناءً 

 ال  ملدة  إدارة  مجلس  أول   أعضاء  التأسيسية
سنوات تبدأ من تاريخ شهر   ثالث(  3تتجاوز )

 بتأسيس  واالستثمار التجارة وزارة ارقر 
 .الشركة

 

مؤلف يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة 
تنتخبهم الجمعية اء من )تسعة( أعض

ملدة ال تزيد على ثالث العامة العادية 
سنوات ميالدية، وال يخل ذلك التعيين 
بحق الشخص املعنوي في استبدال من 
يمثله في املجلس. ويجب أن تعكس تركيبة 
مجلس اإلدارة تمثياًل مناسبًا من األعضاء 

ن. وفي جميع األحوال ال يجوز أن املستقلي
جلس املستقلين عن يقل عدد أعضاء امل

 عضوين أو ثلث أعضاء املجلس أيهما
أن تكون أغلبية أعضاء مجلس و أكثر، 

 .اإلدارة من األعضاء الغير تنفيذين
 

 ( 15املادة )
 إدارة الشركة 

 إضافة

تنتهي عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء  .1
دورة املجلس، أو االستقالة، أو 
الوفاة، أو التغيب عن ثالث 

واحدة دون اجتماعات خالل سنة 
عذر مشروع ومقبول، أو إذا ثبت 
ملجلس اإلدارة أن العضو قد أخل 
بواجباته بطريقة تضر بمصلحة 

أن يقترن ذلك  الشركة بشرط
ية، أو بموافقة الجمعية العامة العاد

بانتهاء عضويته وفقًا ألي نظـام أو 

عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء مدة تنتهي 
التعيين أو االستقالة أو الوفاة أو إذا ثبت 
ملجلس اإلدارة أن العضو قد أخل  

تضر بمصلحة الشركة بواجباته بطريقة 
بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية 
العامة العادية، أو بانتهاء عضويته وفقًا  

في اململكة ألي نظـام أو تعليمات سارية 
السعودية، أو بتغيبه عن حضور   العربية

أكثر من ثالث جلسات متتالية بدون عذر 
يقبله مجلس اإلدارة، أو إذا حكم بشهر 

 ( 16املادة )
انتهاء 

عضوية 
 املجلس
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تعليمات سارية في اململكة العربية 
السعودية، أو إذا حكم بشهر إفالسه 
أو إعساره أو قدم طلبًا للتسوية مع 
دائنيه، أو توقف عن دفع ديونه، أو 
أصيب بمرض عقلي أو  إعاقة جسدية 

لى عدم قدرة العضو على قد تؤدي إ
ل وجه، أو ثبت  القيام بدوره على أكم

ارتكابه عماًل مخاًل باألمانة واألخالق أو 
  بموجب حكم نهائي.أدين بالتزوير 

العادية في كل يجوز للجمعية العامة  .2
ل جميع أعضاء مجلس وقت عز 

اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل 
بحق العضو املعزول تجاه الشركة 
باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل 

مقبول أو في وقت غير لسبب غير 
مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن 
يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت 
مناسب وإال كان مسؤواًل قبل الشركة 

 ا يترتب على االعتزال من أضرار.عم
إذا استقال عضو مجلس اإلدارة،  .3

وكانت لديه ملحوظات على أداء 
الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب 

اإلدارة، ويجب بها إلى رئيس مجلس 
عرض هذا البيان على أعضاء مجلس 

 اإلدارة.

يجب إبالغ مؤسسة النقد العربي  .4
السعودي عند استقالة أي عضو في 

أو إنهاء عضويته ألي سبب املجلس 
عدا انتهاء دورة املجلس وذلك خالل  

أيام عمل من تاريخ ترك ( خمسة 5)
العمل ومراعاة متطلبات اإلفصاح 

 ذات العالقة.

و قدم طلبًا للتسوية إفالسه أو إعساره أ
مع دائنيه، أو توقف عن دفع ديونه أو 
أصبح فاقد الشعور، أو أصيب بمرض 
 عقلي أو إذا ثبت ارتكابه عماًل مخالً 

ق أو أدين بالتزوير. ومع باألمانة واألخال 
ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل  
وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو 

بحق العضو بعضهم وذلك دون إخالل 
املعزول تجاه الشركة باملطالبة 
بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير 
مقبول أو في وقت غير مناسب، ولعضو 

ون ن يعتزل بشرط أن يكمجلس اإلدارة أ
ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤواًل 
ِقَبل الشركة عما يترتب على االعتزال من 

 .أضرار

 حذف

في حال شغر مركز أحد أعضاء مجلس 
كان للمجلس االستمرار في اإلدارة، 

ممارسة أعماله طاملا لم يقل عدد أعضاءه 
عن الحد األدنى لصحة انعقاده، ويجوز 

عضوًا في  -مؤقتاً  –للمجلس أن يعين 
ممن يتوافر فيهم الخبرة  املركز الشاغر

الكافية وبعد الحصول على عدم ممانعة 
ودون  العربي السعودي،مؤسسة النقد 

النظر للترتيب في الحصول على األصوات 

في حال شغر مركز أحد أعضاء مجلس 
كان للمجلس االستمرار في اإلدارة، 

ممارسة أعماله طاملا لم يقل عدد 
أعضاءه عن الحد األدنى لصحة انعقاده، 

عضوًا  -مؤقتاً  –أن يعين  للمجلسويجوز 
ممن يتوافر فيهم الخبرة   في املركز الشاغر

دم ممانعة بعد الحصول على عالكافية و 
ودون  مؤسسة النقد العربي السعودي،

النظر للترتيب في الحصول على األصوات 

 ( 17املادة )
املركز 

الشاغر في 
 املجلس
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في الجمعية العامة التي تم انتخاب مجلس 
ويجب أن تبلغ بذلك  ،اإلدارة من خاللها

( 5هيئة السوق املالية خالل خمسة )
أن خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين و 

التعيين على الجمعية العامة هذا يعرض 
ضو ع لها، ويكمل العالعادية في أول اجتما
 فقط  الجديد مدة سلفه

في الجمعية العامة التي تم انتخاب 
ويجب أن تبلغ  ،مجلس اإلدارة من خاللها

بذلك هيئة السوق املالية خالل خمسة 
( خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين 5)
ة لى الجمعيالتعيين عهذا أن يعرض و 

ة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العام
ويجوز . فقط العضو الجديد مدة سلفه

الجمعية  ةبقرار من الجهة املختصة دعو 
العامة العادية لالنعقاد في حال نقص 
عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد 
األدنى لصحة انعقاده، ويجب إبالغ 

عند  مؤسسة النقد العربي السعودي
س أو إنهاء ملجلأي عضو في ا استقالة

عضويته ألي سبب عدا انتهاء دورة 
( خمسة أيام عمل 5املجلس وذلك خالل )

من تاريخ ترك العمل ومراعاة متطلبات 
 .اإلفصاح ذات العالقة

 

 إضافة

مع مراعاة االختصاصات املقررة  .1
للجمعية العامة، يكون ملجلس  

أوسع السلطات في إدارة  اإلدارة
الشركة بما يحقق أغراضها، وذلك 

ا استثني بنص خاص في فيما عدا م
نظام الشركات أو هذا النظام من 

أعمال أو تصرفات تدخل في  
اختصاص الجمعية العامة، 

وللمجلس تمثيل الشركة مع الغرف 
جارية والصناعية وكافة الشركات الت

واملؤسسات والبنوك واملصارف 
ية وبيوت املال وكافة صناديق التجار 

ومؤسسات التمويل الحكومي 
اتها واختصاصاتها بمختلف مسمي

وغيرهم من املقرضين، وللمجلس 
حق إبراء ذمة مديني الشركة من 
التزاماتهم والدخول في املناقصات  

، كما وبيع وشراء ورهن العقارات
للمجلس حق التعاقد والتوقيع باسم 

فة أنواع الشركة ونيابة عنها على كا
العقود والوثائق واملستندات بما في  

يس ذلك دون حصر عقود تأس
الشركات التي تشترك فيها الشركة مع 

مع مراعاة االختصاصات املقررة 
للجمعية العامة، يكون ملجلس اإلدارة 
أوسع السلطات في إدارة الشركة بما 
يحقق أغراضها، وذلك فيما عدا ما 

استثني بنص خاص في نظام الشركات أو 
هذا النظام من أعمال أو تصرفات 

تدخل في اختصاص الجمعية العامة، 
في  أمامتمثيل الشركة  وللمجلس

اتها مع الغير والجهات الحكومية القع
والخاصة وأمام كافة املحاكم الشرعية 
وديوان املظالم ومكاتب العمل والعمال 

واللجان العليا واالبتدائية لتسوية 
الخالفات العمالية ولجنة األوراق 

التجارية وكافة اللجان القضائية األخرى 
وهيئات التحكيم والحقوق املدنية 

ف التجارية غر لاوأقسام الشرطة و 
والصناعية وكافة الشركات واملؤسسات 
والبنوك واملصارف التجارية وبيوت املال 

وكافة صناديق ومؤسسات التمويل 
الحكومي بمختلف مسمياتها 

واختصاصاتها وغيرهم من املقرضين، 
اإلقرار واملطالبة وللمجلس حق 

واملدافعة واملرافعة واملخاصمة والتنازل 

 ( 18املادة )
صالحيات 

 املجلس
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كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات 
التعديل والتوقيع على االتفاقيات  

والصكوك أمام كاتب العدل  
ات الرسمية، وكذلك اتفاقيات والجه 

القروض والضمانات والكفاالت  
بيع وشراء العقارات والصكوك ل

وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن 
بيع والشراء واإلفراغ الشركة، وال

وقبوله واالستالم والتسليم 
واالستئجار والتأجير والقبض 

والدفع وفتح الحسابات واالعتمادات 
نوك والسحب واإليداع لدى الب

وإصدار الضمانات للبنوك 
والصناديق ومؤسسات التمويل 

لتوقيع على كافة األوراق الحكومي وا
والسندات ألمر والشيكات وكافة 

تجارية واملستندات وكافة األوراق ال
املعامالت املصرفية. ويكون للمجلس 

أن  -في حدود اختصاصه  -أيضًا 
يفوض واحدًا أو أكثر من أعضائه أو 

مباشرة عمل أو أعمال  من الغير في
معينة بما ال يتعارض مع األنظمة 

 .ت العالقةواللوائح ذا

يجوز ملجلس اإلدارة عقد القروض  .2
ا كانت مدتها، أو بيع أصول الشركة  أيًّ

أو رهنها، أو بيع محل الشركة 
التجاري أو رهنه، أو إبراء ذمة مديني 
الشركة من التزاماتهم، ما لم يتضمن 

ر من الجمعية هذا النظام أو يصد
العامة العادية ما يقيد صالحيات 

 .مجلس اإلدارة في ذلك

 

ونفيها والتحكيم  كاموالصلح وقبول األح
وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض 

إبراء ذمة مديني ما يحصل من التنفيذ و 
الشركة من التزاماتهم والدخول في  

وشراء ورهن العقارات.   املناقصات وبيع
كما للمجلس حق التعاقد والتوقيع  

باسم الشركة ونيابة عنها على كافة أنواع 
في ذلك  بماالعقود والوثائق واملستندات 

دون حصر عقود تأسيس الشركات التي 
تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها  

ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع على 
االتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل 

والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات 
القروض والضمانات والكفاالت  

والصكوك لبيع وشراء العقارات وإصدار 
عية نيابة عن الشركة، الوكاالت الشر 

والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله 
واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير 

والقبض والدفع وفتح الحسابات  
واالعتمادات والسحب واإليداع لدى 
البنوك وإصدار الضمانات للبنوك 

والصناديق ومؤسسات التمويل 
الحكومي والتوقيع على كافة األوراق 

لشيكات وكافة األوراق وسندات األمر وا
التجارية واملستندات وكافة املعامالت  

في  -املصرفية. ويكون للمجلس أيضًا 
أن يفوض واحدًا أو  -حدود اختصاصه 

أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة 
عمل أو أعمال معينة بما ال يتعارض مع 

 .األنظمة واللوائح ذات العالقة

 

 حذف وتعديل وإضافة 

تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   .1
مبلغًا معينًا أو بدل حضور عن  
الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة 
معينة من صافي األرباح، ويجوز 
الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه 

 .املزايا

إذا كانت املكافأة نسبة معينة من  .2
أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد هذه  

( من صافي األرباح،  10)% النسبة على

يكون الحد األعلى للمكافأة السنوية 
لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مبلغ 

ريال( خمسمائة ألف ريال  500.000)
سعودي سنويًا نظير عضويتهم في مجلس 

أعماله، شاملة اإلدارة ومشاركتهم في 
للمكافآت اإلضافية في حالة مشاركة 
العضو في أي لجنة من اللجان املنبثقة 

 .ن مجلس اإلدارةم
 

 ( 19)املادة 
مكافأة 
أعضاء 

املجلس ، 
واملكافأة 
الخاصة 
برئيس 
مجلس 
اإلدارة 
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وذلك بعد خصم االحتياطيات التي 
قررتها الجمعية العامة تطبيقًا 
ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين 
التعاوني ونظام الشركات وهذا 
النظام، وبعد توزيع ربح على  

( من رأس  5ين ال يقل عن )% املساهم
مال الشركة املدفوع، على أن يكون 

متناسبًا مع  استحقاق هذه املكافأة
عدد الجلسات التي يحضرها العضو،  
 .وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطالً 

في جميع األحوال؛ ال يتجاوز مجموع  .3
ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة 
من مكافآت ومزايا مالية أو عينية 
مبلغ خمسمائة ألف ريال سنويًا 
ويستثنى من ذلك أعضاء لجنة 

تي املراجعة، وذلك وفق الضوابط ال
  .تضعها هيئة السوق املالية

يحدد مجلس اإلدارة املكافأة الخاصة  .4
لرئيس املجلس نظير أعماله 
ومسؤولياته التي يضطلع بها بهذه 
الصفة، باإلضافة إلى املكافأة املقررة  

وال تخضع املكافأة  ألعضاء املجلس، 
الخاصة لرئيس مجلس اإلدارة للحد  
األعلى للمكافأة السنوية ألعضاء 

اإلدارة، وفي حال تجاوزت   مجلس
الحد األعلى فيجب الحصول على  
عدم ممانعة املؤسسة قبل التوصية 
بها إلى الجمعية العامة للمساهمين 

 العتمادها. 

يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة   .5
العامة العادية على بيان  إلى الجمعية

شامل لكل ما حصل عليه أعضاء 
من مجلس اإلدارة خالل السنة املالية  

مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك 
وأن يشتمل كذلك على  .من املزايا

بيان ما قبضه أعضاء املجلس  
بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما 
قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو 

مل أيضًا على استشارات. وأن يشت
بيان بعدد جلسات املجلس وعدد  

وفي حال حققت الشركة أرباح يجوز أن 
%( من باقي 10يتم توزيع نسبة تعادل )

صافي الربح بعد خصم االحتياطيات التي 
قررتها الجمعية العامة تطبيقًا ألحكام 

ركات التأمين التعاوني نظام مراقبة ش
وبعد توزيع ربح على املساهمين ال يقل عن 

املدفوع، على %( من رأس مال الشركة 5)
أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبًا 
مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، 

 .وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطالً 
وفي جميع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما 

س اإلدارة من يحصل عليه عضو مجل
مكافآت ومزايا مالية وعينية مبلغ 

ريال( خمسمائة ألف ريال  500.000)
وفي حدود ما نص عليه نظام  سنويًا،

 .الشركات ولوائحه
يكون الحد األعلى لبدل حضور جلسات 

ريال ( خمسة  5000املجلس ولجانه ) 
االف ريال عن كل جلسة، غير شاملة 

 .مصاريف السفر واإلقامة
ُيدفع لكل عضو من أعضاء املجلس بما 
فيهم رئيس املجلس، قيمة النفقات 

جل حضور الفعلية التي يتحملونها من أ
اجتماعات املجلس أو اللجان املنبثقة من 
مجلس اإلدارة بما في ذلك مصروفات 

 .السفر واإلقامة واإلعاشة
يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى  

ى بيان شامل الجمعية العامة العادية عل
لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة 
خالل السنة املالية من مكافآت وبدل  

ر ذلك من املزايا. وأن مصروفات وغي
يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء 
املجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما 
قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو 
استشارات. وأن يشتمل أيضًا على بيان 
بعدد جلسات املجلس وعدد الجلسات 
التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر 

 اجتماع للجمعية العامة.

والعضو 
 املنتدب
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الجلسات التي حضرها كل عضو من 
 .ماع للجمعية العامةتا ريخ آخر اجت

 حذف/تعديل/إضافة

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه  .1
رئيسًا ونائبًا للرئيس يحل محل  
الرئيس عند غيابه، ويعين رئيسًا 
تنفيذيًا، ويجوز أن يعين عضوًا 
منتدبًا، وال يجوز الجمع بين منصب 

مجلس اإلدارة وأي منصب  رئيس 
تنفيذي بالشركة، ويحق لرئيس  
مجلس اإلدارة التوقيع عن الشركة 

 ملجلس. وتنفيذ قرارات ا

يختص رئيس مجلس اإلدارة بتمثيل  .2
الشركة أمام القضاء وهيئات 

 الشركة تمثيل التحكيم والغير، وله
 ديوان) اإلدارية املحاكم كافة أمام

 مومحاك العامة واملحاكم( املظالم
 اللجان  وكافة درجاتها بكافة التنفيذ

 القضائية وشبه القضائية والهيئات
 وكتابات التحكيم وهيئات األخرى 
  والتحقيق  الرقابة هيئة ولدى العدل،

 يلزم ما إنهاء وله والنيابة العامة،
  القضايا  جميع في الجلسات حضور 

  الجهات  جميع لدى والدعاوى 
 وكافة املحاكم أنواع وكافة الرسمية
 املطالبة وله القضائية، اللجان 
  واملدافعة  واملرافعة الدعاوى  وإقامة
 واإلقرار عليها والرد الدعاوى  وسماع
 وطلب والتنازل  والصلح واإلنكار
 وإحضار عنه واالمتناع ورده اليمين 
 فيها والطعن والبيانات الشهود
  والطعن  والتعديل والجرح واالجابة
 واألختام الخطوط وإنكار بالتزوير

 والتنفيذ الحجز وطلب والتواقيع،
 رد وطلب النظر إعادة التماس وطلب

 تنحي وطلب الشفعة وطلب االعتبار
  والتداخل،  اإلدخال وطلب القاض ي 

 وثيقة واعتماد التحكيم طلب وله
 واملحكمين الخبراء وتعيين التحكيم
 واملحكمين  الخبراء بتقارير والطعن
 صكوك واستالم واستبدالهم، وردهم
  وتنفيذها  األحكام وقبول  اماألحك

 بين من اإلدارة مجلس  عين ي -1/ 20
يحل محل  للرئيس  ونائباً  رئيساً  أعضائه

 رئيساً   املجلس  يعين   كما.  الرئيس عند غيابه
 منتدبًا، عضواً  يعين  أن  ويجوز  تنفيذيًا،
 الرئيس  منصبي  يجمع  أن   للمجلس  ويجوز 

 شخص في املنتدب والعضو التنفيذي
 رئيس منصب بين  الجمع يجوز  وال واحد،
 تنفيذي  منصب يوأ اإلدارة مجلس

 اإلدارة  مجلس لرئيس ويحق بالشركة،
 قرارات  وتنفيذ الشركة عن التوقيع
 .  املجلس

 بتمثيل اإلدارة مجلس رئيس يختص
 التحكيم وهيئات القضاء أمام الشركة
 كافة أمام الشركة تمثيل وله والغير،
( املظالم ديوان ) اإلدارية املحاكم
 بكافة التنفيذ ومحاكم العامة واملحاكم
 القضائية والهيئات اللجان  وكافة درجاتها
 التحكيم  وهيئات  األخرى   القضائية  وشبه

 الرقابة هيئة ولدى العدل، وكتابات
 واالدعاء التحقيق هيئة ولدى والتحقيق

 الجلسات حضور  يلزم ما إنهاء وله العام،
 جميع لدى والدعاوى  القضايا جميع في

 املحاكم أنواع وكافة الرسمية الجهات
 املطالبة وله القضائية، اللجان  ةوكاف

 واملدافعة واملرافعة الدعاوى  وإقامة
 واإلقرار عليها والرد الدعاوى  وسماع
 اليمين وطلب والتنازل  والصلح واإلنكار

 الشهود وإحضار عنه واالمتناع ورده
 والجرح واالجابة فيها والطعن والبيانات
 وإنكار  بالتزوير والطعن والتعديل
 وطلب  والتواقيع، مواألختا الخطوط

 إعادة التماس وطلب والتنفيذ الحجز
 الشفعة وطلب االعتبار رد وطلب النظر
 اإلدخال  وطلب القاض ي  تنحي وطلب

 واعتماد التحكيم طلب وله والتداخل،
 واملحكمين  الخبراء  وتعيين   التحكيم  وثيقة

 واملحكمين الخبراء بتقارير والطعن
 صكوك واستالم واستبدالهم، وردهم

 ونفيها  وتنفيذها األحكام وقبول  حكاماأل 

 ( 20املادة )
صالحيات 

رئيس مجلس 
اإلدارة ومدة 

 عضويته ،
وعضوية 

نائب 
والعضو 
املنتدب 

 وأمين السر
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 وطلب عليها واالعتراض ونفيها
  بحقوق  املطالبة له كما ، االستئناف

 واستالمها، الغير لدى الشركة
  وطلب  األحكام بتنفيذ واملطالبة

  املرافعات   نظام  من   230  املادة  تطبيق
 والتنفيذ الحجز وطلب الشرعية

 وطلب ورفعه السفر من املنع وطلب
  حقوق  يللتحص التعامل منع

  أو  النقدية املبالغ واستالم الشركة،
  املخالصات،  واعطاء شيكات بموجب
 واستالم الشركة ديون  وتسديد
واملخالصات،   واملستندات الصكوك

ولرئيس مجلس اإلدارة بقرار مكتوب 
أو بوكالة شرعية أن يفوض بعض  
صالحياته إلى غيره من أعضاء املجلس  

ال أو من الغير في مباشرة عمل أو أعم
محددة ولرئيس مجلس اإلدارة  

التفويضات الخطية صالحية إصدار 
والوكاالت الشرعية والرسمية لتوكيل 
أو تفويض أو إنابة شخص أو عدة 
أشخاص أو جهة أو عدة جهات بكل 
أو بعض الصالحيات الواردة أعاله  
كما له إعطاء الوكالء صالحية توكيل 
الغير. ويحدد مجلس اإلدارة الرواتب 

ت واملكافآت لكل من رئيس  والبدال 
نتدب وفقًا ملا هو املجلس والعضو امل

( من هذا النظام. 19مقرر في املادة )
ويجب على مجلس اإلدارة أن يعين 
أمينًا لسر املجلس. كما يجوز  
للمجلس أن يعين مستشارًا له أو أكثر 
في مختلف شؤون الشركة ويحدد 
املجلس مكافآتهم. وال تزيد مدة رئيس  

ونائبه والعضو املنتدب  املجلس
عضوية كل منهم  وأمين السر على مدة  

في املجلس، ويجوز إعادة انتخابهم 
وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيا 
منهم دون إخالل بحق من عزل في 
التعويض إذا وقع العزل لسبب غير 

 مشروع أو في وقت غير مناسب.

 القيامللرئيس التنفيذي  يكون  .3
 للشركة نفيذيةالت اإلدارة بأعمال

 كما ، االستئناف وطلب عليها واالعتراض
 الغير لدى الشركة بحقوق  املطالبة له

 األحكام بتنفيذ واملطالبة واستالمها،
 نظام من 230 املادة تطبيق وطلب

 الحجز وطلب الشرعية املرافعات
 ورفعه السفر من املنع وطلب والتنفيذ

 حقوق  حصيللت التعامل منع وطلب
 أو النقدية  املبالغ واستالم الشركة،
 املخالصات، واعطاء شيكات بموجب
 الصكوك واستالم الشركة ديون  وتسديد

 ولرئيس. واملخالصات واملستندات
 بوكالة أو مكتوب بقرار اإلدارة مجلس
  إلى  صالحياته بعض يفوض أن  شرعية

 في  الغير من أو املجلس أعضاء من غيره
ولرئيس  محددة عمالأ أو عمل مباشرة

مجلس اإلدارة صالحية اصدار 
التفويضات الخطية والوكاالت الشرعية 
والرسمية لتوكيل أو تفويض أو إنابة 
شخص أو عدة أشخاص أو جهة أو عدة 
جهات بكل أو بعض الصالحيات الواردة 

 . أعاله

  والبدالت  الرواتب اإلدارة مجلس ويحدد
 املنتدب  العضو من لكل واملكافآت

 مكافأة   املجلس  يحدد.  التنفيذي  رئيسوال
 املادة في مقرر  هو ملا وفقاً  املجلس رئيس

 مجلس على ويجب. النظام هذا من( 19)
 كما. املجلس لسر أميناً  يعين  أن  اإلدارة
 أو له  مستشاراً  يعين  أن  للمجلس  يجوز 
 ويحدد الشركة شؤون  مختلف في أكثر

 رئيس مدة تزيد وال. مكافآتهم املجلس
 وأمين املنتدب والعضو ونائبه املجلس

 مدة  على اإلدارة مجلس عضو السر
 ويجوز  املجلس، في منهم كل  عضوية
 أن  وقت أي في وللمجلس انتخابهم إعادة

 من بحق  أخالل دون  منهم أيا أو يعزلهم
 لسبب  العزل  وقع إذا التعويض في عزل 
  .مناسب غير وقت في أو مشروع غير

ارة يحل نائب رئيس مجلس اإلد -2/ 20
  غيابه.محل رئيس مجلس اإلدارة عند 

 الرئيس أو املنتدب للعضو يكون  -3/ 20
 القيام( منفردين أو مجتمعين ) التنفيذي
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 وله اليومي، العمل ومتابعة
 املثال سبيل على التالية صالحياتال
 : الحصر ال

 اليومية الشركة أعمال بكافة القيام
 والصالحيات  السلطات كافة وله وإدارتها،
 الشركة ويمثل أغراضها، لتنفيذ الالزمة

 والرسمية الحكومية الجهات جميع أمام
 اململكة جوخار  داخل والخاصة والرقابية
  التعاقد  حق له كما السعودية، العربية
 في  والدخول  عنها، ونيابة الشركة باسم

 بكافة  والقيام واملزايدات املناقصات
 الجهات، جميع مع والتصرفات األعمال

 واملوظفين  املدراء تعيين  حق له كما
 وتعيين وعزلهم، معهم والتعاقد بالشركة

 .يين واملحام ووكالئها الشركة ممثلي وعزل 
وزارة التجارة  أمامتمثيل الشركة 

التجارية والهيئة العامة   والغرف  واالستثمار
إدارة  هلو ، بجميع الصالحيات، لالستثمار

السجالت التجارية والتراخيص  كافة
 وتعديلها،وإصدارها وتجديدها وشطبها 

وإدارة كافة األعمال التجارية واإلشراف على 
ا به الخاصةالسجالت و فروع الشركة 

شطة وحذفها، وتعديلها وإضافة األن
والحصول  ،وتعيين مدراء الفروع وعزلهم
ستالم الرموز اعلى الخدمات اإللكترونية و 

األسماء  تسجيلو  ،واألرقام السرية
 استخدامالعالمات التجارية وتسجيل و 

على  واالعتراض  التجارية العالمات
 .التسجيل

بناء على قرار من  -كما للرئيس التنفيذي 
صالحية  -رة غلبية أعضاء مجلس اإلداأ

تأسيس الشركات التابعة وتعديل عقود 
تأسيسها ومراجعة وزارة العدل ووزارة 
التجارة واالستثمار والهيئة العامة 
لالستثمار والغرفة التجارية والهيئة العامة 
للزكاة والدخل وكاتب عدل وجميع الجهات 
املختصة إلنهاء إجراءات تأسيس الشركات 

تعيين  لزم وحقابعة والتوقيع على ما يالت
 معهم  والتعاقد بالشركات التابعة املوظفين 
 .وعزلهم

 للشركة التنفيذية اإلدارة بأعمال
 الصالحيات وله اليومي، العمل ومتابعة
 :  الحصر ال املثال سبيل على التالية

 اليومية الشركة أعمال بكافة القيام
 والصالحيات  السلطات  كافة  وله  ،وإدارتها
 الشركة ويمثل أغراضها، لتنفيذ الالزمة

 والرسمية الحكومية الجهات جميع أمام
 اململكة وخارج داخل والخاصة والرقابية
  التعاقد  حق له كما السعودية، العربية
 في والدخول  عنها، ونيابة الشركة باسم

 بكافة والقيام واملزايدات املناقصات
 الجهات، جميع مع لتصرفاتوا األعمال

 واملوظفين املدراء تعيين  حق له كما
 وتعيين وعزلهم، معهم والتعاقد بالشركة

 .واملحاميين   ووكالئها  الشركة  ممثلي  وعزل 
وزارة التجارة  أمامتمثيل الشركة 

التجارية والهيئة  والغرف واالستثمار
، بجميع الصالحيات، لالستثمارالعامة 

ت التجارية السجال  كافةإدارة  هلو 
راخيص وإصدارها وتجديدها وشطبها والت

وإدارة كافة األعمال التجارية  وتعديلها،
السجالت و واإلشراف على فروع الشركة 

بها وتعديلها وإضافة األنشطة  الخاصة
 ،وحذفها، وتعيين مدراء الفروع وعزلهم

والحصول على الخدمات اإللكترونية 
 ،ستالم الرموز واألرقام السريةاو 
العالمات التجارية و األسماء  تسجيلو 

 التجارية العالمات استخداموتسجيل 
 . على التسجيل واالعتراض

بناء على قرار من  -كما للرئيس التنفيذي 
صالحية  -أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة 

تأسيس الشركات التابعة وتعديل عقود 
تأسيسها ومراجعة وزارة العدل ووزارة 

عامة ئة الالتجارة واالستثمار والهي
لالستثمار والغرفة التجارية والهيئة 
العامة للزكاة والدخل وكاتب عدل وجميع 
الجهات املختصة إلنهاء إجراءات تأسيس 
الشركات التابعة والتوقيع على ما يلزم 

 بالشركات التابعة تعيين املوظفين  وحق
 .وعزلهم معهم والتعاقد
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تمثيل الشركة لدى املؤسسة العامة 
وفتح حسابات  االجتماعيةللتأمينات 

شتراك بها والتوقيع على كافة التعامالت اال 
معها، وطلب الخدمات اإللكترونية 

طلب و  بها،واستالم الرموز السرية الخاصة 
 منها،كافة البيانات والشهادات الالزمة 

 والتقديم على تعويضات اصابات العمل.

 الهيئةتمثيل الشركة لدى وزارة املالية و 
افة لزكاة والدخل، والتوقيع على كل العامة

 ةاملستندات، وطلب شهادات الزكاة املؤقت
والنهائية، وتسليم القوائم املالية الربع  

 .واعتمادهاها سنوية والسنوية ومراجعت

تمثيل الشركة لدى الدفاع املدني واألمانات 
 واستالمهارخص الوالبلديات للتقديم على 

 وتجديدها وتعديلها وإلغائها.

تمثيل الشركة لدى وزارة العمل والتنمية 
، وصندوق تنمية املوارد  االجتماعية

، ووزارة  االستقدامالبشرية، ومكاتب 
 راجواستخالخارجية، لفتح امللفات 

التأشيرات واستالم تعويضات التأشيرات 
بالغ ، وتعديل املهن والجنسيات املواسترداد  

ونقل الكفاالت وتحديث البيانات والتبليغ 
 واستخراجعن الهروب وإلغاء البالغات 

رخص العمل وتجديدها وإضافة موظفين 
املنشأة وإلغائهم ، واستالم شهادات 
السعودة ،والتقديم على الزيارات 

لدعوات التجارية ومراجعة السفارات وا
والقنصليات واملمثليات السعودية بالخارج 
، وتمديد تأشيرات الزيارة وتوقيع 

وطلب  االستقدامب التعاقدات مع مكات
الخدمات اإللكترونية واستالم الرموز 
واألرقام السرية لها وكذلك التوقيع على 

مبالغ  واستالملبرامج الدعم  االتفاقيات
 تسويتها. الدعم و 

العامة  اإلدارةتمثيل الشركة لدى إدارات 
للجوازات بكافة املناطق واملحافظات 
واملنافذ وطلب الخدمات اإللكترونية 

م الرموز واالرقام السرية واستخراج واستال 
اإلقامات وتجديدها وتعديل بياناتها 

بدل مفقود أو تالف، وإصدار  واستخراج
ج تأشيرات الخروج والعودة أو الخرو 

تمثيل الشركة لدى املؤسسة العامة 
وفتح حسابات  اعيةالجتماللتأمينات 

شتراك بها والتوقيع على كافة اال 
التعامالت معها، وطلب الخدمات 
اإللكترونية واستالم الرموز السرية 

طلب كافة البيانات و الخاصة بها ، 
والشهادات الالزمة منها ، والتقديم على 

 تعويضات اصابات العمل.
 الهيئةتمثيل الشركة لدى وزارة املالية و 

والدخل، والتوقيع على كافة زكاة  لل  العامة
املستندات، وطلب شهادات الزكاة 

والنهائية، وتسليم القوائم املالية  ةاملؤقت
الربع سنوية والسنوية ومراجعتها 

 .واعتمادها
تمثيل الشركة لدى الدفاع املدني 
واألمانات والبلديات للتقديم على 

وتجديدها وتعديلها  واستالمهارخص ال
 وإلغائها.

ركة لدى وزارة العمل والتنمية ل الشتمثي
، وصندوق تنمية املوارد  االجتماعية

، ووزارة  االستقدامالبشرية، ومكاتب 
 واستخراجالخارجية، لفتح امللفات 

التأشيرات واستالم تعويضات التأشيرات 
بالغ ، وتعديل املهن املواسترداد 

والجنسيات ونقل الكفاالت وتحديث 
وإلغاء  لهروبالبيانات والتبليغ عن ا

رخص العمل  واستخراجالبالغات 
وتجديدها وإضافة موظفين املنشأة 
وإلغائهم ، واستالم شهادات السعودة 
،والتقديم على الزيارات والدعوات 
التجارية ومراجعة السفارات 
والقنصليات واملمثليات السعودية 
بالخارج ، وتمديد تأشيرات الزيارة وتوقيع 

وطلب  امستقداال التعاقدات مع مكاتب 
الخدمات اإللكترونية واستالم الرموز 
واألرقام السرية لها وكذلك التوقيع على 

مبالغ  واستالملبرامج الدعم  االتفاقيات
 الدعم وتسويتها. 

العامة   اإلدارةتمثيل الشركة لدى إدارات  
للجوازات بكافة املناطق واملحافظات 
واملنافذ وطلب الخدمات اإللكترونية 
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النهائي وإلغائها أو تمديد مددها، ونقل  
الكفاالت ونقل املعلومات وتحديثها للشركة 

 التنازل و وموظفيها ، وتعديل املهن والتسوية  
عن املوظفين والتبليغ عن الهروب أو الغاء 
بالغات الهروب، واملنع من السفر وإلغاء 

تمديد الزيارة وإنهاء إجراءات و  طلباملنع، و 
كشف بيانات، ومراجعة املتوفي، وطلب 

إدارات الوافدين وشئون الوافدين وشعبة 
التزوير ، استالم العامالت ومستخدمات 

 املطارات.الشركة من املنافذ الحدودية و 

الشركة لدى جميع الوزارات  تمثيل
والجهات والهيئات الحكومية والرسمية 
واألمنية وكذلك إمارات املناطق 

اكزها واملحافظات وإدارات الشرطة ومر 
بكل ما يختص بها من أعمال أو في عالقاتها 

 الغير.مع 

الشركة لدى جميع شركات مزودي  تمثيل
لكية الخدمات مثل خدمات االتصاالت الس 

والالسلكية والهاتف الثابت والهاتف 
الجوال وخدمات اإلنترنت، والشركة 
السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية 

مة من بكافة ما تقد لالشتراكللمياه، 
خدمات أو التنازل عن الخدمات أو الغاء 
الخدمات وطلب االرقام والرموز السرية 

 .للخدمات اإللكترونية

له الحق بمراجعة جميع الجهات ذات  كما
العالقة وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة 
والتوقيع فيما يتطلب ذلك، وطلب 
الخدمات اإللكترونية واستالم الرموز 

لخدمات اإللكترونية واالرقام السرية ل
 املذكورة  والصالحيات الخدمات لكافة
 الخطية التفاويض واصدار أعاله،

 أو  لتوكيل لرسميةوا الشرعية والوكاالت
 أشخاص، عدة أو شخص انابة أو تفويض

 بعض  أو بكل جهات عدة أو جهة أو
 اعطاء له كما أعاله، الواردة الصالحيات

 .الغير توكيل صالحية الوكالء

لرموز واالرقام السرية واستالم ا
واستخراج اإلقامات وتجديدها وتعديل  

بدل مفقود أو تالف،  واستخراجبياناتها 
وإصدار تأشيرات الخروج والعودة أو 
الخروج النهائي وإلغائها أو تمديد مددها، 

الكفاالت ونقل املعلومات وتحديثها ونقل 
للشركة وموظفيها ، وتعديل املهن 

املوظفين والتبليغ التنازل عن و والتسوية 
عن الهروب أو الغاء بالغات الهروب، 

 طلب واملنع من السفر وإلغاء املنع، و 
تمديد الزيارة وإنهاء إجراءات املتوفي، و 

وطلب كشف بيانات، ومراجعة إدارات 
ن الوافدين وشعبة الوافدين وشئو 

التزوير ، استالم العامالت ومستخدمات 
 ارات.الشركة من املنافذ الحدودية واملط

الشركة لدى جميع الوزارات  تمثيل
والجهات والهيئات الحكومية والرسمية 
واألمنية وكذلك إمارات املناطق 
واملحافظات وإدارات الشرطة ومراكزها 
بكل ما يختص بها من أعمال أو في 

 . الغيرقاتها مع عال
الشركة لدى جميع شركات مزودي   تمثيل

الخدمات مثل خدمات االتصاالت  
ة والالسلكية والهاتف الثابت السلكي

والهاتف الجوال وخدمات اإلنترنت، 
والشركة السعودية للكهرباء، والشركة 

بكافة ما  لالشتراكالوطنية للمياه، 
تقدمة من خدمات أو التنازل عن 

غاء الخدمات وطلب الخدمات أو ال
االرقام والرموز السرية للخدمات 

 .اإللكترونية
الجهات ذات   له الحق بمراجعة جميع  كما

العالقة وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة 
والتوقيع فيما يتطلب ذلك، وطلب 
الخدمات اإللكترونية واستالم الرموز 
واالرقام السرية للخدمات اإللكترونية 

 املذكورة حياتوالصال  الخدمات لكافة
 و الخطية التفاويض واصدار أعاله،

 أو لتوكيل الرسمية و الشرعية الوكاالت
 عدة  أو شخص انابة أو ويضتف
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 أو بكل جهات عدة أو جهة أو أشخاص،
 أعاله. الواردة الصالحيات بعض

 حذف

يجتمع املجلس بدعوة من رئيسه ويجب 
على رئيس املجلس أن يدعو إلى االجتماع 

لب إليه ذلك اثنان من األعضاء متى ط
ويجب أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة 

التي يراها املجلس. وُتعقد اجتماعات 
املجلس بصفة دورية وكلما دعت الحاجة، 

ى أال يقل عدد اجتماعات املجلس  عل
( اجتماعات بحيث يكون 4السنوية عن )

هناك اجتماع واحد على األقل كل ثالثة 
 أشهر.

 في املركز الرئيس للشركةيجتمع املجلس 
بدعوة من رئيسه ويجب على رئيس 
املجلس أن يدعو إلى االجتماع متى طلب 
إليه ذلك اثنان من األعضاء ويجب أن 

ثقة بالطريقة التي يراها تكون الدعوة مو 
ويجوز أن ينعقد املجلس خارج املجلس. 

 املجلس وُتعقد اجتماعات مقر الشركة،
 أال  على  جة،الحا  دعت  وكلما  دورية  بصفة
 السنوية املجلس اجتماعات عدد يقل
 هناك يكون  بحيث ( اجتماعات4) عن

 . أشهر ثالثة كل   األقل على واحد اجتماع

 ( 21املادة )
اجتماعات 

 املجلس

 حذف/تعديل 

ال يكون اجتماع املجلس صحيحًا إال إذا  .1
بأنفسهم أو عن   )خمسة أعضاء(حضره 

طريق اإلنابة، بشرط أال يقل عدد  
)ثالثة على ضرين بأنفسهم عن الحا

 . )األقل

إذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد   .2
مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد  

األدنى املنصوص عليه  أعضائه عن الحد  
في هذا النظام، وجب على بقية األعضاء 
دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد  
خالل ستين يومًا؛ النتخاب العدد الالزم  

 .من األعضاء

ويجوز بقرار من هيئة السوق املالية   .3
دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد  
في حال نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة 

 الحد األدنى لصحة انعقاده،عن 

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب   .4
عنه غيره في حضور االجتماع. واستثناء  
من ذلك، يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن  

 .األعضاءينيب عنه غيره من 

تصدر قرارات املجلس بأغلبية  .5
األعضاء الحاضرين أو املمثلين   اآلراء

يرجح الجانب   فيه، وعند تساوي اآلراء
 .ذي صوت معه رئيس الجلسةال

ملجلس اإلدارة أن يصدر قرارات في األمور   .6
العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين،  

  - كتابة  - ما لم يطلب أحد األعضاء 
لمداولة فيها. وتعرض  اجتماع املجلس ل

هذه القرارات على املجلس في أول اجتماع  
 .تاٍل له

ال يكون اجتماع املجلس صحيحًا إال إذا 
بطريق  بأنفسهم أو)ستة( أعضاء حضره 

اإلنابة بشرط أن يكون عدد األعضاء 
الحاضرين بأنفسهم )أربعة( أعضاء على 
األقل من بينهم عضو مستقل، وللعضو 

آخر في حضور  أن ينيب عنه عضواً 
اجتماعات املجلس وفي التصويت فيها. 

تصدر قرارات املجلس بأغلبية آراء 
يه، األعضاء الحاضرين أو املمثلين ف

وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي 
صوت معه رئيس الجلسة. وملجلس 
اإلدارة أن يصدر القرارات في األمور 

العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين 
 -كتابة  –أحد األعضاء  ما لم يطلب

اجتماع املجلس للمداولة فيها، وفي هذه 
الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس 

 اإلدارة في أول اجتماع تال له. 
 

 ( 22املادة )
نصاب 
اجتماع 
 املجلس
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 إضافة

بعد الحصول   -يحق للشركة  .1
على عدم ممانعة مؤسسة 

أن   -النقد العربي السعودي
خدمات تعقد اتفاقية إلدارة ال

الفنية مع شركة أو أكثر من 
الشركات املؤهلة في مجال  

 .التأمين 

ال يجوز أن يكون لعضو مجلس  .2
اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو 
غير مباشرة في األعمال والعقود 
التي تتم لحساب الشركة إال 
بترخيص من الجمعية العامة  
العادية، وعلى عضو مجلس 
اإلدارة أن يبلغ املجلس بما له  

باشرة أو غير صلحة ممن م
مباشرة في األعمال والعقود التي 
تتم لحساب الشركة، ويثبت 
 .هذا التبليغ في محضر االجتماع

ال يجوز لهذا العضو االشتراك  .3
في التصويت على القرار الذي  
يصدر في هذا الشأن في مجلس 

 .اإلدارة وجمعيات املساهمين

يبلغ رئيس مجلس اإلدارة   .4
ة عند الجمعية العامة العادي

انعقادها عن األعمال والعقود 
التي يكون ألحد أعضاء املجلس  
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة 
فيها، ويرافق التبليغ تقرير 
خاص من مراجع حسابات  

 .الشركة الخارجي

إذا تخلف عضو املجلس عن  .5
اإلفصاح عن مصلحته، جاز 
للشركة أو لكل ذي مصلحة  
املطالبة أمام الجهة القضائية 

ال العقد أو إلزام ة بإبطاملختص
العضو بأداء أي ربح أو منفعة 

 .تحققت له من ذلك

تقع املسؤولية عن األضرار  .6
الناتجة من األعمال والعقود 

( من  1املشار إليها في الفقرة )
هذه املادة على العضو صاحب 

الحصول على عدم  بعد -يحق للشركة 
 - السعودي العربي النقد مؤسسة ممانعة

 الفنية الخدمات إلدارة اتفاقية تعقد أن 
 في املؤهلة الشركات من أكثر أو شركة مع

التأمين. ويجوز ألعضاء املجلس أن  مجال
يبرموا مع الشركة عقود تأمين لهم 

أن يزود رئيس  شريطةمصلحة فيها 
مجلس االدارة الجمعية العامة بتفاصيل 

وعلى عضو مجلس .  تلك العقود التأمينية
مصلحة اإلدارة أن يبلغ املجلس بما له من  

اشرة في األعمال مباشرة أو غير مب
والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت 
هذا التبليغ في محضر االجتماع. وال يجوز 
لهذا العضو االشتراك في التصويت على 
القرار الذي يصدر في هذا الشأن في 
مجلس اإلدارة وجمعيات املساهمين. 
ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية 

ألعمال ادية عند انعقادها عن االعامة الع
والعقود التي يكون ألحد أعضاء املجلس 
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، 
ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع  
حسابات الشركة الخارجي. وإذا تخلف 
عضو املجلس عن اإلفصاح عن 

جاز للشركة أو لكل ذي ، مصلحته
مصلحة املطالبة أمام الجهة القضائية 

إلزام العضو ختصة بإبطال العقد أو امل
بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من 

 ذلك.
 

 ( 24املادة )
االتفاقيات 

 والعقود
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املصلحة من العمل أو العقد،  
وكذلك على أعضاء مجلس 
 اإلدارة، إذا تمت تلك األعمال أو
العقود باملخالفة ألحكام تلك  
الفقرة أو إذا ثبت أنها غير 
عادلة، أو تنطوي على تعارض 
مصالح وتلحق الضرر 

 باملساهمين.

 اإلدارة مجلس أعضاء يعفى .7

 متى  املسؤولية من املعارضون 

أثبتوا اعتراضهم صراحة في 
 يعد وال االجتماع، محضر

 االجتماع حضور  عن الغياب

 بباً سفيه القرار  يصدر الذي

 إذا إال من املسؤولية لإلعفاء

 يعلم لم الغائب العضو أن  ثبت

 من يتمكن لم أو بالقرار

 علمه به. بعد االعتراض عليه

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة  .8
أن يشترك في أي عمل من شأنه 
منافسة الشركة، أو أن ينافس 
الشركة في أحد فروع النشاط 
الذي تزاوله؛ واال كان للشركة 

ه أمام الجهة القضائية تطالبأن  
املختصة بالتعويض املناسب، 
ما لم يكن حاصاًل على ترخيص 
سابق من الجمعية العامة 

يسمح   -يجدد كل سنة    -العادية  
 .له القيام بذلك

 تعديل

الجمعية العامة املكونة تكوينًا   .1
صحيحًا تمثل جميع املساهمين، 
وتنعقد في املدينة التي يقع فيها املركز 

 .الرئيس للشركة

 لكل مساهم أيًا كان عدد أسهمه حق .2
حضور الجمعيات العامة 
للمساهمين وله في ذلك أن يوكل عنه 
شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس 
اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور 
الجمعية العامة، ويجوز عقد 
اجتماعات الجمعيات العامة 
للمساهمين واشتراك املساهم في 

الجمعية العامة املكونة تكوينًا صحيحًا 
تمثل جميع املساهمين، وتنعقد في املدينة 
التي يقع فيها املركز الرئيس للشركة، 
ولكل مساهم أيًا كان عدد أسهمه حق 
حضور الجمعيات العامة للمساهمين 
وله في ذلك أن يوكل عنه شخصًا آخر من 

أو عاملي  غير أعضاء مجلس اإلدارة
الشركة في حضور الجمعية العامة، 
ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة 
للمساهمين واشتراك املساهم في 
مداوالتها والتصويت على قرارتها بواسطة 

 (  25املادة )
حضور 

 الجمعيات
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مداوالتها والتصويت على قرارتها 
بواسطة وسائل التقنية الحديثة 

هيئة  حسب الضوابط التي تضعهاب
 السوق املالية.

وسائل التقنية الحديثة بحسب 
 الضوابط التي تضعها الجهة املختصة.

 إضافة

املكتتبين إلى  يدعو املؤسسون جميع .1
(  45عقد جمعية تأسيسية خالل )

خمسة وأربعين يومًا من تاريخ قفل  
على أال تقل املدة  االكتتاب في األسهم،  

بين تاريخ الدعوة وتاريخ االنعقاد عن 
 .عشرة أيام

 -أيًا كان عدد أسهمه –لكل مكتتب  .2
حق حضور الجمعية التأسيسية. 

لصحة االجتماع حضور ويشترط 
تتبين يمثل )نصف( رأس عدد من املك

املال على األقل. فإذا لم يتوافر هذا  
النصاب، وجهت دعوة إلى اجتماع 

( خمسة عشر يومًا  15ثاٍن يعقد بعد )
على األقل من توجيه الدعوة إليه. 
ومع ذلك، يجوز أن يعقد االجتماع 
الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة 

عقاد االجتماع األول، املحددة الن
تضمن الدعوة لعقد  ويجب أن ت

االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن 
إمكانية عقد هذا االجتماع. وفي جميع 
األحوال، يكون االجتماع الثاني  
ا كان عدد املكتتبين  صحيحًا أيًّ

 املمثلين فيه.

 إلى املكتتبين  جميع املؤسسون  يدعو
 (45خالل ) تأسيسية جمعية عقد

قفل   تاريخ من يوماً  وأربعين  خمسة
أيًا  –كتتاب في األسهم، ولكل مكتتب اال

حق حضور الجمعية  -كان عدد أسهمه
التأسيسية. ويشترط لصحة االجتماع 

حضور عدد من املكتتبين يمثل )نصف( 
رأس املال على األقل. فإذا لم يتوافر هذا 

 ثاٍن  اجتماع إلى دعوة النصاب، وجهت
 على  يوماً  شرع خمسة (15بعد ) يعقد
 ذلك، ومع. إليه دعوةال توجيه من األقل

  بعد الثاني االجتماع يعقد أن  يجوز 
 النعقاد املحددة املدة انتهاء من ساعة

 تتضمن أن  ويجب األول، االجتماع
  يفيد ما األول  االجتماع لعقد الدعوة
. االجتماع هذا عقد إمكانية عن اإلعالن 

 الثاني االجتماع يكون  األحوال، جميع وفي
ا صحيحاً   املمثلين  تتبين املك عدد كان  أيًّ

 .فيه

 ( 26املادة )
الجمعية 

 التأسيسية

 تعديل وإضافة

 :تختص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية
التحقق من االكتتاب بكل  .أ

أسهم الشركة ومن الوفاء 
بالحد األدنى من رأس املال  
وبالقدر املستحق من قيمة 

 .وفقًا ألحكام النظاماألسهم 

املداولة في تقرير تقويم   .ب
 .العينية الحصص

إقرار النصوص النهائية لنظام  .ج
الشركة األساس، على أال ُتدخل  
تعديالت جوهرية على النظام 
املعروض عليها إال بموافقة 

 .جميع املكتتبين املمثلين فيها

 باألمور  التأسيسية الجمعية تختص
 :اآلتية

 أسهم بكل االكتتاب من التحقق -1/ 27
 رأس  من  األدنى  بالحد  الوفاء  ومن  الشركة

 .األسهم قيمة من املستحق وبالقدر املال

 لنظام النهائية النصوص إقرار -2/ 27
 تعديالت  على إال ُتدخل األساس، الشركة
 إال عليها املعروض النظام على جوهرية
 .فيها املمثلين املكتتبين  جميع بموافقة

 إدارة  مجلس أول  أعضاء تعيين  -3/ 27
 سنوات  ثالث (3تتجاوز ) ال ملدة للشركة

 تأسيس عقد في ُعينوا قد يكونوا لم إذا
 .األساس نظامها في أو الشركة

 ( 27املادة )
اختصاصات 

الجمعية 
 التأسيسية
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تعيين أعضاء أول مجلس إدارة  .د
 خمس سنواتملدة ال تتجاوز 

وأول مراجع حسابات إذا لم 
نوا في عقد تأسي س يكونوا قد ُعِيّ
 .الشركة أو في نظامها األساس

املداولة في تقرير املؤسسين عن  .ه
األعمال والنفقات التي اقتضاها 

يس الشركة، واقراره. تأس
ويجوز لوزارة التجارة 
واالستثمار، وكذلك لهيئة 
السوق املالية أن توفد مندوبًا 
)أو أكثر( بوصفه مراقبًا 
لحضور الجمعية التأسيسية 

بيق للشركة؛ للتأكد من تط
 .أحكام النظام

 

 للشركة حسابات مراجعي تعيين  -4/ 27
عينوا في   أتعابهم إذا لم يكونوا قد  وتحديد

 .عقد تأسيس الشركة

 

 حذف

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

بالشركة وتنعقد مره على األقل في السنة 
 خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة

املالية للشركة، ويجوز الدعوة لجمعيات 
عامة عادية أخرى لالجتماع كلما دعت 

 ذلك. الحاجة إلى

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية 
العامة غير العادية، تختص الجمعية 
العامة العادية بجميع األمور املتعلقة 
بالشركة وتنعقد مره على األقل في السنة 

ة النتهاء السنة خالل الستة أشهر التالي
املالية للشركة، ويجوز الدعوة لجمعيات 

دعت  عامة عادية أخرى لالجتماع كلما
الحاجة إلى ذلك، ومن اختصاصات 

تشكيل لجنة الجمعية العامة العادية 
 .املراجعة وتحديد اتعابها

 ( 28املادة )
اختصاصات 

الجمعية 
العامة 
 العادية

 تعديل وإضافة

و الخاصة تنعقد الجمعيات العامة أ .1
للمساهمين بدعوة من مجلس  
اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو 
الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا  
طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة 
املراجعة أو عدد من املساهمين يمثل 

( من رأس املال على األقل. ويجوز 5)%
ملراجع الحسابات دعوة الجمعية 

جلس بدعوة  لالنعقاد إذا لم يقم امل
( ثالثين يومًا من  30الجمعية خالل)

 .تاريخ طلب مراجع الحسابات

يجوز بقرار من هيئة السوق املالية  .2
دعوة الجمعية العامة العادية 

 :لالنعقاد في الحاالت اآلتية

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة 
للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، 
وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية 
العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك 

لجنة املراجعة أو  مراجع الحسابات أو
%( من رأس 5عدد من املساهمين يمثل )

املال على األقل. ويجوز ملراجع الحسابات 
لالنعقاد إذا لم يقم دعوة الجمعية 

( 30)املجلس بدعوة الجمعية خالل 
يومًا من تاريخ طلب مراجع  ثالثين 

 . الحسابات
 

تنشر هذه الدعوة في صحيفة توزع في 
لشركة الرئيس املنطقة التي فيها مركز ا

واحد  (21بـ)قبل امليعاد املحدد النعقاد 

 ( 30املادة )
دعوة 

 جمعياتال
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إذا انقضت املدة املحددة  .أ
لالنعقاد )خالل األشهر 
الستة التالية النتهاء السنة 

ملالية للشركة( دون ا
 .ادهاانعق

إذا نقص عدد أعضاء  .ب
مجلس اإلدارة عن الحد  

 .األدنى لصحة انعقاده

إذا تبين وجود مخالفات  .ج
ألحكام النظام أو نظام 
الشركة األساس، أو وقوع 

 .خلل في إدارة الشركة

إذا لم يوجه املجلس الدعوة   .د
النعقاد الجمعية العامة 
خالل خمسة عشر يومًا من 

لب مراجع الحسابات  تاريخ ط
نة املراجعة أو عدد من أو لج

( من  5املساهمين يمثل )%
 .رأس املال على األقل

(  2يجوز لعدد من املساهمين يمثل )% .3
من رأس املال على األقل تقديم طلب  
إلى هيئة السوق املالية لدعوة 
الجمعية العامة العادية لالنعقاد، إذا 
توافر أي من الحاالت املنصوص عليها  

ادة. وعلى ( من هذه امل2ي الفقرة )ف
هيئة السوق املالية توجيه الدعوة 
لالنعقاد خالل ثالثين يومًا من تاريخ 
تقديم طلب املساهمين، على أن 
تتضمن الدعوة جدواًل بأعمال  
الجمعية والبنود املطلوب أن يوافق 

  .عليها املساهمون 

تنشر هذه الدعوة وجدول األعمال في   .4
في املنطقة التي  صحيفة يومية توزع

ركز الشركة الرئيس قبل امليعاد  فيها م
( واحد  21املحدد النعقاد ب)

وعشرين يوم على األقل وترسل 
صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى  
وزارة التجارة واالستثمار، وكذلك 
ترسل صورة إلى هيئة السوق املالية. 
ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه 

كور إلى جميع الدعوة في امليعاد املذ

وترسل صورة  على األقل وعشرين يوماً 
عمال إلى هيئة من الدعوة وجدول األ 

. السوق املالية ووزارة التجارة واالستثمار
ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة 
في امليعاد املذكور إلى جميع املساهمين 

ورة من . وترسل صبخطابات مسجلة
الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق 
 املالية وذلك خالل املدة املحددة للنشر.
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بخطابات مسجلة. وترسل املساهمين 
صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى  
هيئة السوق املالية وذلك خالل املدة  

 املحددة للنشر.

 تعديل

ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير  .1
العادية صحيحًا إال إذا حضره 

رأس مال ) مساهمون يمثلون )نصف
 الشركة على األقل.

قد  إذا لم يتوفر النصاب الالزم لع .2
اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

( من هذه املادة،  1وفق الفقرة )
وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان، بنفس 
األوضاع املنصوص عليها في املادة 

( من هذا النظام. ويجوز أن ُيعقد  30)
االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء 
املدة املحددة النعقاد االجتماع األول 

عوة لعقد  بشرط أن تتضمن الد
االجتماع األول ما ُيفيد اإلعالن عن 
إمكانية عقد هذا االجتماع، وفي 

الثاني  جميع األحوال يكون االجتماع
صحيحًا إذا حضره عدد من 
املساهمين يمثلون )ربع( رأس املال 

 .على األقل

إذا لم يتوافر النصاب الالزم في  .3
االجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى 

األوضاع نفسها  اجتماع ثالث ينعقد ب
( من هذا 30املنصوص عليها في املادة )

النظام، ويكون االجتماع الثالث 
األسهم املمثلة صحيحًا أيًا كان عدد 

  .فيه، بعد موافقة هيئة السوق املالية

 

 غير العامة الجمعية انعقاد يكون  ال
 مساهمون   حضره  إذا  إال  صحيحاً   العادية
 على  الشركة مال رأس )نصف( يمثلون 

 في النصاب هذا يتوفر لم فإذا ألقل،ا
  إلى  الدعوة وجهت األول، االجتماع
 املنصوص األوضاع بنفس ثان، اجتماع

. ( من هذا النظام30) املادة في عليها
 بعد  الثاني االجتماع ُيعقد أن ويجوز 
 النعقاد املحددة املدة انتهاء من ساعة

 الدعوة  تتضمن  أن   بشرط  األول   االجتماع
 عن اإلعالن  ُيفيد ما األول  االجتماع لعقد

 جميع وفي االجتماع، هذا عقد إمكانية
 صحيحاً  الثاني االجتماع يكون  األحوال

 يمثلون  املساهمين  من عدد حضره إذا
 يتوافر   لم  وإذا.  األقل  على  املال  رأس  )ربع(

 وجهت  الثاني،  االجتماع  في  الالزم  النصاب
 باألوضاع ينعقد ثالث اجتماع إلى دعوة
( من 30عليها في املادة ) نصوصامل نفسها

 الثالث  االجتماع ويكون  هذا النظام،
 فيه، املمثلة األسهم عدد كان  أياً  صحيحاً 

 ويجوز . املختصة الجهات موافقة بعد
 غير العامة الجمعية اجتماعات عقد

 في  املساهم واشتراك للمساهمين  العادية
 قراراتها على والتصويت مداوالتها
 الحديثة، يةالتقن وسائل بواسطة
 الجهة تضعها التي  الضوابط بحسب

 .املختصة
 

 (  33املادة )
نصاب 
اجتماع 

الجمعية 
العامة غير 

 العادية

 إضافة

يجب أن تعين الجمعية العامة مراجعي 
حسابات )أو أكثر( من بين مراجعي 
الحسابات املرخص لهم بالعمل في 

اململكة، وتحدد مكافأتهم ومدة عملهم، 
على أال يتجاوز ة تعيينهم، ويجوز لها إعاد

مجموع مدة تعيينه خمس سنوات 
متصلة، ويجوز ملن استنفد هذه املدة أن 

نتين من تاريخ يعاد تعيينه بعد مض ي س
، ويجوز للجمعية العامة أيضًا وفي انتهائها

يجب أن تعين الجمعية العامة مراجعي 
حسابات )أو أكثر( من بين مراجعي 
الحسابات املرخص لهم بالعمل في 

، وتحدد مكافأتهم ومدة عملهم، اململكة
وز لها إعادة تعينهم، ويجوز للجمعية جوي

العامة أيضًا وفي كل وقت تغييرهم مع 
عدم االخالل بحقهم في التعويض إذا وقع  

ر في وقت غير مناسب أو لسبب غير التغيي
 مشروع.

 ( 39املادة )
تعيين مراجع 

 الحسابات
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كل وقت تغييرهم مع عدم االخالل بحقهم 
في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير 

 ر مشروع.مناسب أو لسبب غي

 إضافة

على مراجع الحسابات أن يقدم إلى  
الجمعية العامة السنوية تقريرًا يعد وفقًا  

ملعايير املراجعة املتعارف عليها يضمن 
موقف إدارة الشركة من تمكينه من 

الحصول على البيانات واإليضاحات التي 
بها وما يكون قد كشفه من مخالفة طل

ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين 
ته التنفيذية واألنظمة التعاوني والئح

واللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة 
ورأيه في مدى  ونظام الشركة األساس

عدالة القوائم املالية للشركة. ويتلو 
مراجع الحسابات تقريره في الجمعية 

رت الجمعية التصديق على العامة. وإذا قر 
تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية دون 

رير مراجع الحسابات، كان االستماع إلى تق
 قرارها باطاًل.

على مراجع الحسابات أن يقدم إلى  
الجمعية العامة السنوية تقريرًا يعد وفقًا  
ملعايير املراجعة املتعارف عليها يضمنه 

ن موقف إدارة الشركة من تمكينه م
الحصول على البيانات واإليضاحات التي 
طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفة 
ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين 
التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة 
واللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة 
ورأيه في مدى عدالة القوائم املالية 
للشركة. ويتلو مراجع الحسابات تقريره 

معية العامة. وإذا قررت الجمعية في الج
التصديق على تقرير مجلس اإلدارة 

املالية دون االستماع إلى تقرير والقوائم 
 مراجع الحسابات، كان قرارها باطاًل. 

 ( 41املادة )
التزامات 
مراجع  

 الحسابات

 إضافة

 :يجب على الشركة اآلتي
أن تجّنب الزكاة وضريبة الدخل   .1

 .املقررة نظاًما

%( من األرباح الصافية   20)أن تجّنب   .2
لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز 

العامة العادية وقف هذا للجمعية 
التجنيب متى بلغ اجمالي االحتياطي 

 .%( من رأس املال املدفوع 100)

للجمعية العامة العادية عند تحديد   .3
نصيب األسهم في صافي األرباح أن 
تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك 

يحقق مصلحة الشركة بالقدر الذي 
أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر  

 .املساهمين اإلمكان على 

 الصافية  السنوية  الشركة  أرباح  توزع .4
  جميع  خصم بعد تحددها التي 

 والتكاليف العامة املصروفات
 الالزمة االحتياطيات وتكوين األخرى،
 فيها املشكوك الديون  ملواجهة
  وااللتزامات  االستثمارات وخسائر

 اإلدارة مجلس يرى  التي  ئةالطار 
 نظام أحكام مع يتفق بما ضرورتها

 يجب على الشركة:
  الدخل  وضريبة الزكاة تجّنب -1/ 45

 .املقررة
 الصافية  األرباح  من%(  20)  تجّنب  -2/ 45

 للجمعية  ويجوز   نظامي،  احتياطي  لتكوين
 متى  التجنيب هذا وقف العادية العامة

 رأس من%( 100) االحتياطي اجمالي بلغ
 .فوعاملد املال

 عند العادية العامة للجمعية -3/ 45
 أن  األرباح صافي في األسهم نصيب تحديد
 وذلك أخرى، احتياطيات تكوين تقرر 

 أو الشركة مصلحة يحقق الذي بالقدر
 على  اإلمكان  قدر ثابتة أرباح توزيع يكفل

 .املساهمين 
 

 ( 45املادة )
الزكاة  

 واالحتياطي
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 التعاوني التأمين  شركات مراقبة
  النقد  مؤسسة عن الصادرة واألحكام
 من ويخصص السعودي، العربي
  خصم  بعد األرباح من الباقي

املقررة بموجب األنظمة    االحتياطيات
  عن  تقل الذات العالقة والزكاة نسبة 

 للتوزيع ملدفوعا املال رأس من  5%
  يقترحه  ملا طبًقا املساهمين  على

 الجمعية وتقرره اإلدارة مجلس

 من  املتبقية  النسبة  كانت  واذا  العامة،
 تكفي  ال  للمساهمين  املستحقة  األرباح
 يجوز  فال النسبة هذه لدفع

 السنة  في  بدفعها  املطالبة  للمساهمين 
 يجوز  وال التالية، السنوات أو

 نسبة توزيع ر تقر  أن  العامة للجمعية

 مجلس اقترحه عما تزيد األرباح من
  .اإلدارة

، بعد الحصول على  يجوز للشركة .5
توزيع أرباح   عدم ممانعة املؤسسة،

مرحلية على مساهميها بشكل نصف  
سنوي أو ربع سنوي وفقًا للضوابط 
الصادرة عن هيئة السوق املالية، 
وذلك بناًء على تفويض صادر من قبل  

جلس اإلدارة الجمعية العامة مل
 بتوزيع أرباح مرحلية يجدد سنويًا.

 

 حذف

وفقًا يستحق املساهم حصته في األرباح 
الصادر في هذا لقرار الجمعية العامة 

الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق 
وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية األرباح ملالكي 
األسهم املسجلين في سجالت املساهمين في 

نهاية اليوم املحدد لالستحقاق. وُتبلغ 
الشركة هيئة السوق املالية دون تأخير 

أو التوصية  بأي قرارات لتوزيع األرباح
باح املقرر توزيعها على بذلك وتدفع األر 

املساهمين في املكان واملواعيد التي يحددها 
مجلس اإلدارة، وفقًا للتعليمات التي 
تصدرها الجهة املختصة مع مراعاة 

املوافقة الكتابية املسبقة ملؤسسة النقد  
 العربي السعودي.

  وفقاً  األرباح في حصته املساهم يستحق
 هذا  في الصادر العامة لجمعيةا لقرار

 االستحقاق تاريخ القرار ويبين  الشأن،
 األرباح أحقية وتكون . التوزيع وتاريخ
 سجالت  في املسجلين  األسهم ملالكي

 املحدد اليوم نهاية في املساهمين 
 السوق  هيئة الشركة وُتبلغ. لالستحقاق

  لتوزيع  قرارات بأي تأخير دون  املالية
 األرباح وتدفع ذلكب التوصية أو األرباح
 املكان  في املساهمين  على توزيعها املقرر 

 اإلدارة، مجلس يحددها التي  واملواعيد
 الجهة تصدرها التي  للتعليمات وفقاً 

 الكتابية املوافقة مراعاة مع املختصة
 .السعودي  العربي  النقد  ملؤسسة  املسبقة

 

 ( 46املادة )
استحقاق 

 األرباح
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يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على 
وي أو ربع  مساهميها بشكل نصف سن

سنوي وفقًا للضوابط الصادرة عن هيئة 
السوق املالية ، وذلك بناًء على تفويض 
صادر من قبل الجمعية العامة ملجلس 
  اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية يجدد سنويًا.

 إضافة

أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين يكون  .1
بالتضامن عن تعويض الشركة أو 

اهمين أو الغير عن الضرر الذي املس
ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة 
أو مخالفتهم أحكام نظام مراقبة 
شركات التأمين التعاوني والئحته 
التنفيذية واألنظمة واللوائح 
والتعليمات األخرى ذات العالقة وهذا 

ل شرط يقض ي بغير ذلك النظام، وك
يعد كأن لم يكن. وتقع املسؤولية على 

أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ  جميع
الخطأ من قرار صدر بإجماعهم. أما 
القرارات التي تصدر بأغلبية اآلراء، فال 
يسأل عنها األعضاء املعارضون متى 
أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر 
االجتماع. وال يعد الغياب عن حضور 

جتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا اال 
ذا ثبت عدم لإلعفاء من املسؤولية إال إ

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

ال تحول دون إقامة دعوى املسؤولية  .2
موافقة الجمعية العامة العادية على 

  .إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة

لية بعد انقضاء ال تسمع دعوى املسؤو  .3
( ثالث سنوات من تاريخ اكتشاف 3)

وفيما عدا حالتي الغش -الفعل الضار. 
ال تسمع دعوى املسؤولية في  -والتزوير

( خمس 5جميع األحوال بعد مرور )
سنوات من تاريخ انتهاء السنة املالية 

( ثالث 3التي وقع فيها الفعل الضار أو )
سنوات من انتهاء عضوية عضو مجلس 

  .ارة املعني أيهما أبعداإلد

ولكل مساهم الحق في رفع دعوى  .4
ية املقررة للشركة على أعضاء املسؤول

مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ 

ويكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين 
بالتضامن عن تعويض الشركة أو 
املساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ 

كة أو عن إساءتهم تدبير شؤون الشر 
مخالفتهم أحكام نظام مراقبة شركات 
التأمين التعاوني والئحته التنفيذية 
واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى 

يقض ي بغير ذات العالقة، وكل شرط 
ذلك يعد كأن لم يكن. وتقع املسؤولية 
على جميع أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ 

 الخطأ من قرار صدر بإجماعهم. 
تي تصدر بأغلبية اآلراء، أما القرارات ال

فال يسأل عنها األعضاء املعارضون متى 
أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر 

 االجتماع. 
ع وال يعد الغياب عن حضور االجتما

الذي يصدر فيه القرار سببًا لإلعفاء من 
املسؤولية إال إذا ثبت عدم علم العضو 
الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من 

 علمه به. االعتراض عليه بعد 
وال تحول دون إقامة دعوى املسؤولية 
موافقة الجمعية العامة العادية على 
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة. وال 

( 3بعد انقضاء ) تسمع دعوى املسؤولية
ثالث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل 

حالتي الغش  -الضار. وفيما عدا 
والتزوير، ال تسمع دعوى املسؤولية في 

( خمس 5ال بعد مرور )جميع األحو 
سنوات من تاريخ انتهاء السنة املالية التي 

( ثالث 3وقع فيها الفعل الضار أو )
سنوات من انتهاء عضوية عضو مجلس 

 ة املعني أيهما أبعد. اإلدار 
 دعوى  رفع في الحق مساهمولكل 

 أعضاء على للشركة املقررة املسؤولية
 الخطأ شأن  من كان  إذا اإلدارة مجلس

 ( 49املادة )
مسؤولية  

أعضاء 
س مجل

 اإلدارة 
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الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. 
وال يجوز للمساهم رفع الدعوى 
املذكورة إال إذا كان حق الشركة في 
رفعها ال يزال قائمًا. ويجب على املساهم 

يبلغ الشركة بعزمه على رفع  أن 
الدعوى، مع قصر حقه على املطالبة 
بالتعويض عن الضرر الخاص الذي 

 .لحق به

يجوز تحميل الشركة النفقات اآلتية  .5
التي تكلفها املساهم إلقامة دعوى أيًا 

  :كانت نتيجتها بالشروط اآلتية

  .إذا أقام الدعوى بحسن نية .أ
إذا تقدم إلى الشركة بالسبب   .ب

ن أجله أقام الدعوى ولم  الذي م
  .يحصل على رد خالل ثالثين يوماً 

كان من مصلحة الشركة إذا  .ج
إقامة هذه الدعوى بناًء على حكم 
املادة )التاسعة والسبعين( من 

  .نظام الشركات

أن تكون الدعوى قائمة على   .ح
 أساس صحيح.

. به خاص ضرر  إلحاق منهم درص الذي
 املذكورة الدعوى  رفع للمساهم يجوز  وال
 يزال  ال رفعها في الشركة حق كان  إذا إال

 . قائماً 
 الشركة يبلغ أن  املساهم على ويجب
 حقه قصر مع الدعوى، رفع على بعزمه
 الضرر  عن بالتعويض املطالبة على

   .به لحق الذي الخاص

 إضافة وتعديل

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور  .1
التصفية وتحتفظ بالشخصية 
االعتبارية الالزمة بالقدر الالزم 

 .للتصفية

يصدر قرار التصفية االختيارية من  .2
 .الشركاء أو الجمعية العامة

يجب أن يشتمل قرار التصفية على  .3
تعيين املُصفي وتحديد سلطاته 

فروضة على وأتعابه والقيود امل
سلطاته واملدة الزمنية الالزمة 
للتصفية ويجب أال تتجاوز مدة 

( خمس 5التصفية االختيارية )
يجوز تمديدها ألكثر من سنوات، وال 

 .ذلك إال بأمر قضائي

تنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة  .4
بحلها ومع ذلك يظل أعضاء املجلس 
قائمين على إدارة الشركة ويعدون 

حكم املصفين إلى أن   بالنسبة للغير في
ُيعين املُصفي وتبقى ألجهزة الشركة 
خالل مدة التصفية اختصاصاتها التي 

الشركة بمجرد انقضائها دور  تدخل 
التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية 
الالزمة بالقدر الالزم للتصفية، ويصدر 

صفية االختيارية من هيئة السوق قرار الت
املالية، ويجب أن يشتمل قرار التصفية 
على تعيين املُصفي وتحديد سلطاته 
وأتعابه والقيود املفروضة على سلطاته 

الالزمة للتصفية ويجب أن واملدة الزمنية 
( 5ال تتجاوز مدة التصفية االختيارية )

خمس سنوات، وال يجوز تمديدها ألكثر 
أمر قضائي، وتنتهي سلطة من ذلك إال ب

مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل 
هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون 
بالنسبة للغير في حكم املصفين إلى أن 

قى ألجهزة الشركة خالل ُيعين املُصفي وتب
مدة التصفية اختصاصاتها التي ال 
تتعارض مع اختصاصات املُصفي، ويراعي 

ملشتركين في في التصفية حفظ حق ا
فائض عمليات التأمين واالحتياطات 

 ( 50املادة )
انقضاء 
 الشركة 
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ت املُصفي، ال تتعارض مع اختصاصا
ويراعي في التصفية حفظ حق 
املشتركين في فائض عمليات التأمين 
واالحتياطات املكونة حسب 

( و 44املنصوص عليه في املادتين )
 ( من هذا النظام.45)

املكونة حسب املنصوص عليه في املادتين 
 ( من هذا النظام.45( و )44)

 تعديل 

ام نظام مراقبة شركات التأمين تطبق أحك
التعاوني والئحته التنفيذية ونظام 
الشركات ولوائحه واألنظمة واللوائح 
والتعليمات األخرى ذات العالقة على كل ما 

 لم يرد ذكره في هذا النظام األساس ي.

أحكام نظام مراقبة شركات التأمين   تطبق
ونظام  التعاوني والئحته التنفيذية

ونظام السوق املالية  الشركات ولوائحه
واألنظمة واللوائح  ولوائحه التنفيذية

  كل  والتعليمات األخرى ذات العالقة على
 .األساس ي النظام هذا في ذكره يرد لم ما

 ( 51املادة )
نظام 

 الشركة 

 


