النظام األساس لشركة المجموعة المتحدة للتأمين
التعاوني (أسيج)
شركة مساهمة سعودية

الباب األول
تأسيس الشركة:
المادة األولى :التأسيس:
تؤسس طبقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية ،ونظام الشركات ،ونظام السوق المالية
ولوائحه التنفيذية ،والنظام األساسي للشركة ،شركة مساهمة سعودية بين مالكي األسهم المبينة أحكامها أدناه.

المادة الثانية :اسم الشركة:
شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) شركة مساهمة سعودية.

المادة الثالثة :أغراض الشركة:
مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذذه األعمذال مذن دعذادة تذأمين أو تذوكيتت أو تم يذل أو م ارسذلة أو
اء في مجال التأمين أو اسذت مار
وساطة وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سو ً
أموالهذذا و أن تقذذوم بتملذذر و تحريذذر األمذوال ال ابتذذة والنقديذذة أو بيعهذذا أو اسذذتبدالها أو تأجيرهذذا بواسذذطتها مباشذرة أو
بواسذذطة شذذركات تؤسسذذها أو تشذذتريها أو باالشذذترار مذذع جهذذات أ ذذر وتمذذارس الشذذركة أنشذذطتها وفقذاً ألحكذذام نظذذام
مراقبذذة شذذركات التذذأمين التعذذاوني والئحتذذه التنفيذيذذة واألنظمذذة والقواعذذد السذذارية فذذي المملكذذة العربيذذة السذذعودية وبعذذد
الحصول على الت ار يص التزمة من الجهات الم تصة دن وجدت.

المادة الرابعة :المشاركة والتملك في الشركات:
يجوز للشركة دنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة ،أو مساهمة مقفلة (بشرط أال يقل رأس المال عن ( )5مسة
مليون لاير سعودي) كما يجوز لها أن تمتلر األسهم والحصص في شركات أ ر قائمة أو تندمج معها ولها حق
االشترار مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة –على أن تكون الشركات التي
تنشأها الشركة أو تشترر فيها أو تندمج معها تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو األعمال المالية أو التي تعاونها
على تحقيق غرضها -وذلر بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن ،وبعد الحصول
على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

المادة الخامسة :المركز الرئيس للشركة:
يكون المركز الرئيس للشذركة فذي مدينذة الريذا

فذي المملكذة العربيذة السذعودية ،ويجذوز بقذرار مذن الجمعيذة العامذة

غير العادية نقل المركذز الذرئيس دلذى أي مدينذة أ ذر فذي المملكذة العربيذة السذعودية بموافقذة مؤسسذة النقذد العربذي
السذذعودي وللشذذركة أن تنشذذف لهذذا فروع ذاً أو مكاتذذد أو تذذوكيتت دا ذذل المملكذذة العربيذذة السذذعودية أو ارجهذذا بعذذد
موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

المادة السادسة :مدة الشركة:
مدة الشركة ( )99تسع وتسعون سنة ميتدية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ،وتجذوز دطالذة مذدة الشذركة
بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء هذه المدة بسنة على األقل.
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الباب الثاني
القواعد التي تلتزم بها الشركة في مباشرتها لألعمال واالغراض المحددة لها:
المادة السابعة :استثمارات الشركة:
تست مر الشركة مذا يتجمذع لذديها مذن أمذوال المذؤمن لهذم والمسذاهمين فذي الشذركة وفقذاً للقواعذد التذي يضذعها مجلذس
اإلدارة وبمذذا ال يتعذذار

مذذع نظذذام مراقبذذة شذذركات التذذأمين التعذذاوني والئحتذذه التنفيذيذذة والل ذوائا والتعليمذذات األ ذذر

ذات العتقة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي جهة أ ر ذات عتقة.

الباب الثالث
رأس المال واالسهم:
المادة الثامنة :رأس المال:
رأس مال الشركة هو ( )222,222,222مئتين مليون لاير سعودي ،مقسم دلى ( )20,000,000عشرون مليون
سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية ( )12عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.

المادة التاسعة :االكتتاب في األسهم:
اكتتد المساهمون بكامل رأس مال الشركة ،وتم دفع القيمة كاملة.

المادة العاشرة :سجل المساهمين:
تتداول أسهم الشركة وفقاً ألحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

المادة الحادية عشرة :إصدار االسهم:
تكون أسهم الشركة اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية وانما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه
القيمة ،وفي هذه الحالة األ يرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين .وال يجوز توزيعها
كأرباح على المساهمين ،والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة ،فإذا ملر السهم أش اص متعددون وجد
عليهم ان ي تاروا أحدهم لينود عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به ،ويكون هؤالء األش اص مسؤولين
بالتضامن عن االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.

المادة الثانية عشرة :تداول األسهم:
ال يجوز تداول األسهم التي يكتتد بها المؤسسون دال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما
عن ( )12ا ني عشر شه اًر من تاريخ تأسيس الشركة .ويؤشر على صكور هذه األسهم بما يدل على نوعها
وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها ،ومع ذلر يجوز تل فترة الحظر نقل ملكية األسهم وفقاً
ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين دلى مؤسس آ ر أو من ور ة أحد المؤسسين في حالة وفاته دلى الغير أو
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في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس ،على أن تكون أولوية امتتر تلر األسهم للمؤسسين
اآل رين .وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتد به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة
الحظر.

المادة الثالثة عشرة :زيادة رأس المال:
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة –بعد موافقة الجهات الم تصة -وبشرط أن يكون
رأس المال قد دفع كامتً .وللمساهم المالر للسهم -وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس
المال -األولوية في االكتتاد باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية ،ويبلغ هؤالء بأولويتهم -دن
وجدت -بالنشر في صحيفة يومية أو بإبتغهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط
االكتتاد ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه .ويحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين
في االكتتاد بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو دعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها
مناسبة لمصلحة الشركة .ويحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه تل المدة من وقت صدور قرار
الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال دلى آ ر يوم لتكتتاد في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق،
وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة الم تصة.

المادة الرابعة عشرة :تخفيض رأس المال:
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر ت في

رأس المال دذا زاد على حاجة الشركة أو دذا منيت ب سائر-بعد

موافقة الجهات الم تصة-على أن ال يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين بعد ت في

رأس المال عن ()122

مئة مليون لاير كما ال يقل رأس المال المدفوع لشركة دعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه
أعمال دعادة التأمين عن ( )222مئتي مليون لاير .وال يصدر قرار الت في

دال بعد تتوة تقرير اص يعده

مراجع الحسابات عن األسباد الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أ ر الت في
االلتزامات .واذا كان ت في

في هذه

رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة ،وجبت دعوة الدائنين دلى دبداء

اعتراضاتهم تل ( )02ستين يوماً من تاريخ نشر قرار الت في
مركز الشركة الرئيس .فإن اعتر

في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها

أحد الدائنين وقدم دلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور ،وجد على

الشركة أن تؤدي دليه دينه دذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به دذا كان آجتً.
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الباب الرابع
مجلس اإلدارة:
المادة الخامسة عشرة :إدارة الشركة:
يتذذولى ددارة الشذذركة مجلذذس ددارة عذذدد أعضذذائه ( )10أعضذذاء تنت ذذبهم الجمعيذذة العامذذة العاديذذة لمذذدة ال تزيذذد علذذى
تث سنوات ويجد أن تعكس تركيبذة مجلذس اإلدارة تم ذيتً مناسذباً مذن األعضذاء المسذتقلين .وفذي جميذع األحذوال
ناء مذن
ال يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو لث أعضاء المجلس أيهما أك ذر .واسذت ً
ذلذذر تعذذين الجمعيذذة التأسيسذذية أعضذذاء أول مجلذذس ددارة لمذذدة ال تتجذذاوز ( )3ذذتث سذذنوات تبذذدأ مذذن تذذاريخ شذذهر
قرار و ازرة التجارة واالست مار بتأسيس الشركة.

المادة السادسة عشرة :انتهاء عضوية المجلس:
تنتهذ ذ ذ ذ ذذي عضذ ذ ذ ذ ذذوية مجلذ ذ ذ ذ ذذس اإلدارة بانتهذ ذ ذ ذ ذذاء مذ ذ ذ ذ ذذدة التعيذ ذ ذ ذ ذذين أو االسذ ذ ذ ذ ذذتقالة أو الوفذ ذ ذ ذ ذذاة أو دذا بذ ذ ذ ذ ذذت لمجلذ ذ ذ ذ ذذس
اإلدارة أن العض ذ ذ ذ ذ ذذو ق ذ ذ ذ ذ ذذد أ ذ ذ ذ ذ ذذل بواجبات ذ ذ ذ ذ ذذه بطريق ذ ذ ذ ذ ذذة تض ذ ذ ذ ذ ذذر بمص ذ ذ ذ ذ ذذلحة الش ذ ذ ذ ذ ذذركة بش ذ ذ ذ ذ ذذرط أن يقت ذ ذ ذ ذ ذذرن ذل ذ ذ ذ ذ ذذر
بموافق ذ ذ ذ ذذة الجمعيذ ذ ذ ذ ذذة العامذ ذ ذ ذ ذذة العاديذ ذ ذ ذ ذذة ،أو بانتهذ ذ ذ ذ ذذاء عضذذ ذ ذ ذذويته وفق ذ ذ ذ ذ ذاً ألي نظ ذ ذ ذ ذ ذذام أو تعليمذ ذ ذ ذ ذذات سذ ذ ذ ذ ذذارية فذ ذ ذ ذ ذذي
المملك ذ ذ ذ ذ ذذة العربي ذ ذ ذ ذ ذذة الس ذ ذ ذ ذ ذذعودية ،أو دذا حك ذ ذ ذ ذ ذذم بش ذ ذ ذ ذ ذذهر دفتس ذ ذ ذ ذ ذذه أو دعس ذ ذ ذ ذ ذذاره أو ق ذ ذ ذ ذ ذذدم طلبذ ذ ذ ذ ذ ذاً للتس ذ ذ ذ ذ ذذوية م ذ ذ ذ ذ ذذع
دائنيذ ذ ذ ذ ذذه ،أو توق ذ ذ ذ ذ ذذف عذ ذ ذ ذ ذذن دف ذ ذ ذ ذ ذذع ديون ذ ذ ذ ذ ذذه أو أصذ ذ ذ ذ ذذبا فاق ذ ذ ذ ذ ذذد الش ذ ذ ذ ذ ذذعور ،أو أص ذ ذ ذ ذ ذذيد بم ذ ذ ذ ذ ذذر

عقل ذ ذ ذ ذ ذذي أو دذا

بذ ذ ذ ذ ذذت ارتكابذ ذ ذ ذ ذذه عم ذ ذ ذ ذ ذتً م ذ ذ ذ ذ ذتً باألمانذ ذ ذ ذ ذذة واأل ذ ذ ذ ذ ذذتق أو أديذ ذ ذ ذ ذذن بذ ذ ذ ذ ذذالتزوير .ومذ ذ ذ ذ ذذع ذلذ ذ ذ ذ ذذر يجذ ذ ذ ذ ذذوز للجمعيذ ذ ذ ذ ذذة
العامذ ذ ذ ذ ذ ذذة العاديذ ذ ذ ذ ذ ذذة فذ ذ ذ ذ ذ ذذي كذ ذ ذ ذ ذ ذذل وقذ ذ ذ ذ ذ ذذت عذ ذ ذ ذ ذ ذذزل جميذ ذ ذ ذ ذ ذذع أعضذ ذ ذ ذ ذ ذذاء مجلذ ذ ذ ذ ذ ذذس اإلدارة أو بعضذ ذ ذ ذ ذ ذذهم وذلذ ذ ذ ذ ذ ذذر دون
د ذ ذ ذ ذذتل بح ذ ذ ذ ذذق العض ذ ذ ذ ذذو المع ذ ذ ذ ذذزول تج ذ ذ ذ ذذاه الش ذ ذ ذ ذذركة بالمطالب ذ ذ ذ ذذة ب ذ ذ ذ ذذالتعوي

دذا وق ذ ذ ذ ذذع الع ذ ذ ذ ذذزل لس ذ ذ ذ ذذبد غي ذ ذ ذ ذذر

مقب ذ ذ ذ ذذول أو ف ذ ذ ذ ذذي وق ذ ذ ذ ذذت غي ذ ذ ذ ذذر مناس ذ ذ ذ ذذد ولعض ذ ذ ذ ذذو مجل ذ ذ ذ ذذس اإلدارة أن يعت ذ ذ ذ ذذزل بش ذ ذ ذ ذذرط أن يك ذ ذ ذ ذذون ذل ذ ذ ذ ذذر ف ذ ذ ذ ذذي
وقت مناسد وأال كان مسؤوالً قبل الشركة عما يترتد على االعتزال من أضرار.

المادة السابعة عشرة :المركز الشاغر في المجلس:
في حال شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة ،كان للمجلس أن يعين –مؤقتاً -عضواً في المركز الشذاغر ممذن
يتذوافر فذيهم ال بذرة الكافيذة وبعذد الحصذول علذى عذدم ممانعذة مؤسسذة النقذد العربذي السذعودي ودون النظذر للترتيذد
في الحصول على األصوات في الجمعية العامة التي تم انت اد مجلس اإلدارة مذن تلهذا ،ويجذد أن تبلذغ بذذلر
هيئة السوق المالية تل ( )5مسذة أيذام عمذل مذن تذاريخ التعيذين وأن يعذر

هذذا التعيذين علذى الجمعيذة العامذة

العاديذذة فذذي أول اجتمذذاع لهذذا ،ويكمذذل العضذذو الجديذذد مذذدة سذذلفه فقذذط .ويجذذوز بق ذرار مذذن الجهذذة الم تصذذة دعذذوة
الجمعيذذة العامذذة العاديذذة لتنعقذذاد فذذي حذذال نقذذص عذذدد أعضذذاء مجلذذس اإلدارة عذذن الحذذد األدنذذى لصذذحة انعقذذاده،
ويجد دبتغ مؤسسة النقد العربي السعودي عند استقالة أي عضو في المجلس أو دنهاء عضويته ألي سبد عذدا
انتهذذاء دورة المجلذذس وذلذذر ذذتل ( )5مسذذة أيذذام عمذذل مذذن تذذاريخ تذذرر العمذذل وم ارعذذاة متطلبذذات اإلفصذذاح ذات
العتقة.
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المادة الثامنة عشرة :صالحيات المجلس:
مذذع م ارعذذاة اال تصاصذذات المقذذررة للجمعيذذة العامذذة ،يكذذون لمجلذذس اإلدارة أوسذذع السذذلطات فذذي ددارة الشذذركة بمذذا
يحقق غرضها ،كما يكون له في حدود ا تصاصه أن يفو
عمذذل أو أعمذذال معينذذة – بمذذا ال يتع ذذار

واحداً أو أك ر من أعضائه أو من الغير في مباشرة

م ذذع األنظمذذة والل ذوائا ذات العتقذذة -ولذ ذرئيس مجلذذس اإلدارة  ،تم ي ذذل

الشركة في عتقاتها مع الغير والجهات الحكومية وال اصذة وأمذام كافذة المحذاكم الشذرعية وديذوان المظذالم ومكاتذد
العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية لتسوية ال تفذات العماليذة ولجنذة األوراق التجاريذة وكافذة اللجذان القضذائية
األ ر وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصذناعية وكافذة الشذركات والمؤسسذات
والبن ذذور والمص ذذارف التجاري ذذة وبي ذذوت الم ذذال وكاف ذذة ص ذذناديق ومؤسس ذذات التموي ذذل الحك ذذومي بم تل ذذف مس ذذمياتها
وا تصاصذذاتها وغيذذرهم مذذن المقرضذذين وللمجلذذس حذذق اإلق ذرار والمطالبذذة والمدافعذذة والمرافعذذة والم اصذذمة والتنذذازل
والصلا وقبول األحكام ونفيها والتحكيم وطلد تنفيذ األحكام ومعارضتها وقب

مذا يحصذل مذن التنفيذذ وابذراء ذمذة

مذذديني الشذذركة مذذن الت ازمذذاتهم والذذد ول فذذي المناقصذذات وبيذذع وشذراء ورهذذن العقذذارات .كمذذا لذرئيس المجلذذس اإلدارة
حذذق التعاقذذد والتوقيذذع باسذذم الشذذركة ونيابذذة عنهذذا علذذى كافذذة أن ذواع العقذذود والو ذذائق والمسذذتندات بمذذا فذذي ذلذذر دون
حصذذر عقذذود تأسذذيس الشذذركات التذذي تشذذترر فيهذذا الشذذركة مذذع كافذذة تعذذديتتها ومتحقهذذا وق ذ اررات التعذذديل والتوقيذذع
علذذى االتفاقيذذات والصذذكور أمذذام كاتذذد العذذدل والجهذذات الرسذذمية ،وكذذذلر اتفاقيذذات القذذرو

والضذذمانات والكفذذاالت

والصذذكور لبيذذع وش ذراء العقذذارات واصذذدار الوكذذاالت الشذذرعية نيابذذة عذذن الشذذركة ،والبيذذع والش ذراء واإلف ذراغ وقبولذذه
واالستتم والتسليم واالستئجار والتأجير والقب

والدفع وفتا الحسابات واالعتمادات والسحد واإليداع لد البنذور

واصذذدار الضذذمانات للبنذذور والصذذناديق ومؤسسذذات التمويذذل الحكذذومي والتوقيذذع علذذى كافذذة األوراق وسذذندات األمذذر
والشيكات وكافة األوراق التجارية والمستندات وكافة المعامتت المصرفية.

المادة التاسعة عشرة :مكافأة أعضاء المجلس:
يكون الحد األدنى للمكافأة السنوية لرئيس مجلس اإلدارة مقابل ال ذدمات التذي يقذوم بهذا بمبلذغ وقذدره مائذة و مذانون
( )001,111لاير سعودي سنويا ،كما يكون الحد األدنذى مذن مكافذأة كذل عضذو مذن أعضذاء مجلذس اإلدارة مقابذل
ال دمذذة التذذي يقذذوم بهذذا بمبلذذغ وقذذدره مائذذة وعشذذرون ألذذف ( )001,111لاير سذذعودي سذذنوياً ،علذذى أن يكذذون الحذذد
األعلذذى بمبلذذغ مسذذمائة ألذذف ( )511.111لاير سذذعودي سذذنوياً ،ويذذأتي ذلذذر نظيذذر عضذذويتهم فذذي مجلذذس اإلدارة
ومشاركتهم في أعماله ،شاملة للمكافآت اإلضافية في حالة مشاركة العضذو فذي أي لجنذة مذن اللجذان المنب قذة مذن
مجلس اإلدارة.
وفذذي حذذال حققذذت الشذذركة أربذذاح يجذذوز أن يذذتم توزيذذع نسذذبة تعذذادل ( )%01مذذن بذذاقي صذذافي ال ذربا بعذذد صذذم
االحتياطيذذات التذذي قررتهذذا الجمعيذذة العامذذة تطبيقذاً ألحكذذام نظذذام مراقبذذة شذذركات التذذأمين التعذذاوني وبعذذد توزيذذع ربذذا
على المساهمين ال يقل عن ( )%5من رأس مذال الشذركة المذدفوع ،علذى أن يكذون اسذتحقاق هذذه المكافذأة متناسذباً
مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو ،وكل تقدير ي الف ذلر يكون باطتً.
وفي جميع األحوال ،ال يتجاوز مجمذوع مذا يحصذل عليذه عضذو مجلذس اإلدارة مذن مكافذآت وم ازيذا ماليذة أو عينيذة
مبلغ ( 511.111لاير) مسمائة ألف لاير سنوياً.
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يكون الحد األعلى لبدل حضور جلسذات المجلذس ولجانذه (  5111لاير ) مسذة االف لاير عذن كذل جلسذة ،غيذر
شاملة مصاريف السفر واإلقامة.
يذذدفع لكذذل عضذذو مذذن أعضذذاء المجلذذس بمذذا فذذيهم رئذذيس المجلذذسي قيمذذة النفقذذات الفعليذذة التذذي يتحملونهذذا مذذن أجذذل
حض ذذور اجتماع ذذات المجل ذذس أو اللج ذذان المنب ق ذذة م ذذن مجل ذذس اإلدارة بم ذذا ف ذذي ذل ذذر مص ذذروفات الس ذذفر واإلقام ذذة
واإلعاشة.
يجد أن يشذتمل تقريذر مجلذس اإلدارة دلذى الجمعيذة العامذة العاديذة علذى بيذان شذامل لكذل مذا حصذل عليذه أعضذاء
مجلذذس اإلدارة ذذتل السذذنة الماليذذة مذذن مكافذذآت وبذذدل مصذذروفات وغيذذر ذلذذر مذذن الم ازيذذا .وأن يشذذتمل كذذذلر علذذى
بي ذذان م ذذا قبض ذذه أعض ذذاء المجل ذذس بوص ذذفهم ع ذذاملين أو دداري ذذين أو م ذذا قبض ذذوه نظي ذذر أعم ذذال فني ذذة أو دداري ذذة أو
استشارات .وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التذي حضذرها كذل عضذو مذن تذاريخ
آ ر اجتماع للجمعية العامة.

المادة العشرون :صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر:
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويعين مجلذس اإلدارة الذرئيس التنفيذذي ،ويجذوز أن يعذين
عض ذواً منتذذدباً ،وال يجذذوز الجمذذع بذذين منصذذد رئذذيس مجلذذس اإلدارة وأي منصذذد تنفيذذذي بالشذذركة ،ويحذذق ل ذرئيس
مجلذذس اإلدارة التوقيذذع عذذن الشذذركة وتنفيذذذ ق ذ اررات المجلذذس .وي ذذتص رئذذيس مجلذذس اإلدارة بتم يذذل الشذذركة أمذذام
القضاء وهيئذات التحكذيم والغيذر ،ولذرئيس مجلذس اإلدارة بقذرار مكتذود أن يفذو

بعذ

صذتحياته دلذى غيذره مذن

أعض ذذاء المجل ذذس أو م ذذن الغي ذذر ف ذذي مباشذ ذرة عم ذذل أو أعم ذذال مح ذذددة .ويح ذذدد مجل ذذس اإلدارة الروات ذذد والب ذذدالت
والمكافآت لكل من رئذيس المجلذس والعضذو المنتذدد وفقذاً لمذا هذو مقذرر فذي المذادة ( )01مذن هذذا النظذام .ويجذد
علذذى مجلذذس اإلدارة أن يعذذين أمينذاً لسذذر المجلذذس .كمذذا يجذذوز للمجلذذس أن يعذذين مستشذذا اًر لذذه أو أك ذذر فذذي م تلذذف
شؤون الشركة ويحدد المجلذس مكافذآتهم .وال تزيذد مذدة رئذيس المجلذس ونائبذه والعضذو المنتذدد وأمذين السذر عضذو
مجلس اإلدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس ،ويجذوز دعذادة انت ذابهم وللمجلذس فذي أي وقذت أن يعذزلهم
أو أيا منهم دون أ تل بحق من عزل في التعوي

دذا وقع العزل لسبد غير مشروع أو في وقت غير مناسد.

ولرئيس مجلذس اإلدارة فذتا الحسذابات لذد البنذور باسذم الشذركة وتوقيذع االتفاقيذات ،وتسذجيل الوكذاالت والعتمذات
التجاريذة وفذتا الفذروع للشذركة بعذذد الحصذول علذى عذدم ممانعذة المؤسسذذة ،واسذت ار السذجتت التجاريذة وتجديذذدها
للش ذذركة واالش ذذترار بالغرف ذذة التجاري ذذة وتجدي ذذدها واس ذذت ار التذ ذ ار يص وتجدي ذذدها للشذذذركة  ،واس ذذت ار الس ذذجتت
التجاريذة الرئيسذذية والفرعيذذة وتجديذذدها واجذراء التعذذديتت عليهذا مذذن حذذذف أو دضذذافة أو تغييذذر أو تعذذديل أو شذذطد
وطلذذد اسذذت ار الت ذ ار يص بكافذذة أنواعهذذا وتجديذذدها واج ذراء التعذذديتت عليهذذا مذذن حذذذف أو دضذذافة أو تغييذذر أو
تعذذديل أو دلغائهذذا وحجذذز االسذذماء التجاريذذة وتجديذذدها ولذذه حذذق فذذتا وادارة وتشذذغيل الحسذذابات الجاريذذة واالسذذت مارية
والمحافظ االست مارية ومحافظ األسهم باسم الشركة لد كافة البنذور دا ذل المملكذة العربيذة السذعودية و ارجهذا أو
اقفالهذذا أو تصذذفيتها والسذذحد واإليذذداع والتوقيذذع علذذى الشذذيكات وفذذتا االعتمذذادات والتوقيذذع علذذى جميذذع المسذذتندات
التزمذذة ولذذه حذذق متابعذذة كافذذة المعذذامتت ال اصذذة بالشذذركة وت ليصذذها واسذذتتم حقوقهذذا لذذد الغيذذر س ذواء كانذذت
شيكات أو اعتمادات أو نقدية أو ضمانات بنكية وله حق تسييلها لصذالا الشذركة ولذه حذق اسذتتم األربذاح العائذدة
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للشركة لد كافة الشركات بجميع أنواعها وله حق استتم المست لصات والتعويضات ال اصة بالشركة لد كافذة
الجهات الحكومية وغيرها من الجهذات األهليذة أو األفذراد أو الشذركات أو البنذور وقذب

قيمتهذا والتوقيذع نيابذة عذن

الشذذركة فذذي كذذل مذذا يلذذزم لذذذلر وتحصذذيل ديذذون الشذذركة لذذد الغيذذر وسذذداد الذذديون المسذذتحقة علذذى الشذذركة .وطلذذد
التسهيتت المصرفية واالعتمادات مذن كافذة البنذور وفقذاً للضذوابط الشذرعية .تم يذل الشذركة فذي عتقتهذا مذع الغيذر
والجهذذات والذذو ازرات والهيئذذات والمؤسسذذات الحكوميذذة والسذذفارات وفروعهذذا ومذذا يتبعهذذا مذذن ددارات وأقسذذام ،والجهذذات
والشذذركات والمؤسسذذات والجمعيذذات ال اصذذة ،وأمذذام كافذذة المحذذاكم الشذذرعية العامذذة والتجاريذذة والجزائيذذة والعماليذذة
وغيرها من الجهات والهيئات القضائية في المملكة العربية السعودية و ارجها والمحكمة اإلدارية (ديذوان المظذالم)،
ومكاتذذد العمذذل والهيئذذات العليذذا واالبتدائيذذة لتسذذوية ال تفذذات العماليذذة ولجذذان األوراق التجاريذذة ولجذذان الفصذذل فذذي
المنازعات والم الفات التأمينية وكافة اللجان القضائية األ ر وهيئذات التحكذيم ،والحقذوق المدنيذة ،وكتذاد العذدل،
ومراكز الشرطة ،وكافذة الجهذات األمنيذة والعسذكرية ،والغذرف التجاريذة والصذناعية ،وهيئذة التحقيذق واالدعذاء العذام،
واللجان الجمركية ،ولجان الغش التجاري ،وهيئة الرقابة والتحقيق ،ومكاتد الفصل في منازعذات األوراق التجاريذة،
ولجان حسم المنازعذات التجاريذة ،وكافذة الشذركات والمؤسسذات واألفذراد والبنذور والمصذارف التجاريذة وبيذوت المذال
وحذذق التعاقذذد مذذع المكاتذذد االستشذذارية وحذذق تعيذذين المحذذاميين والذذوكتء وع ذزلهم ولذذه حذذق مذذنا صذذتحيات التوقيذذع
باسذذم الشذذركة لمسذذئولي الشذذركة فذذي حذذدود مذذا ي ذراه .وفيمذذا ي ذذص الج ذوازات ،اسذذت ار اإلقامذذات وتجديذذد اإلقامذذات
واست ار اإلقامات بدل مفقود أو تالف وعمل رو وعودة وعمل ال رو النهائي ونقل الكفاالت ونقل المعلومات
وتحديث البيانات وتعديل المهن والتسوية والتنازل عن العمال والتبليغ عذن الهذرود والغذاء بتغذات الهذرود والغذاء
تأشذيرات ال ذرو والعذودة والغذذاء تأشذيرات ال ذرو النهذذائي واسذت ار تأشذيرات سذفر بذذدل تذالف أو مفقذود واسذذت ار
تمديذذد تأشذذيرات الزيذذارة واضذذافة تذذابعين وانهذذاء دج ذراءات العمالذذة المتوفذذاة واسذذت ار كشذذف بيانذذات العمذذال (برنذذت)
واسقاط العمالة ومراجعة ددارة الترحيل والوافدين واست ار مشاهد اإلعادة ،وفيما ي ص مكتد االستقدام وذلر فذي
اسذذت ار التأشذذيرات والغذذاء التأشذذيرات واسذذترداد مبذذالغ التأشذذيرات وتعذذديل الجنسذذيات واسذذت ار تأشذذيرات الزيذذارات
العائليذذة واسذذت ار تأشذذيرات اسذذتقدام العوائذذل وتعذذديل المهذذن فذذي التأشذذيرات ومراجعذذة السذذفارات والقنصذذليات وتمديذذد
تأشذذيرات ال ذذرو والعذذودة وتمديذذد تأشذذيرات الزيذذارة واسذذت ار كشذف بيانذذات (برنذذت) ،وفيمذذا ي ذذص اسذذتقدام العمالذذة
بموجذذد تأشذذيرة ،اسذذتقدام العمالذذة مذذن ال ذذار وجميذذع الذذدوائر الحكوميذذة والشذذرعية وكتابذذات العذذدل والشذذرط والحقذذوق
المدنيذذة وأمذذارات المنذذاطق والمحافظذذات والم اركذذز والجذوازات والمذذرور .ولذذه حذذق التوقيذذع لذذد كافذذة الغذذرف التجاريذذة
الصناعية د ا ل المملكة العربية السعودية و ارجها وله حق تفوي

او الغاء من يراه لذد جميذع الغذرف التجاريذة

وادارة السجتت وادارة أعمال الشركة التجارية كما يجوز لرئيس مجلس اإلدارة عمل وكالة شذرعية أو تفذوي
أعضاء المجلس أو الغير في مباشرة عمل أو أعمال من الصتحيات المذكورة أعته.
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أحذد

المادة الحادية والعشرون :اجتماعات المجلس:
يجتمع المجلس في المركز الذرئيس للشذركة بذدعوة مذن رئيسذه ويجذد علذى رئذيس المجلذس أن يذدعو دلذى االجتمذاع
متذذى طلذذد دليذذه ذلذذر ا نذذان مذذن األعضذذاء ويجذذد أن تكذذون الذذدعوة مو قذذة بالطريقذذة التذذي ي ارهذذا المجلذذس .وتعقذذد
اجتماعذذات المجلذذس بصذذفة دوريذذة وكلمذذا دعذذت الحاجذذة ،علذذى أال يقذذل عذذدد اجتماعذذات المجلذذس السذذنوية عذذن ()4
اجتماعات بحيث يكون هنار اجتماع واحد على األقل كل ت ة أشهر.

المادة الثانية والعشرون :نصاب اجتماع المجلس:
ال يكذذون اجتمذذاع المجلذذس صذذحيحاً دال دذا حض ذره (سذذبعة) األعضذذاء بأنفسذذهم أو بطريذذق اإلنابذذة بشذذرط أن يكذذون
عدد األعضاء الحاضرين بأنفسهم (أربعة) أعضاء علذى األقذل مذن بيذنهم عضذو مسذتقل ،وللعضذو أن ينيذد عنذه
عضواً آ ر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها.
تصدر ق اررات المجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو المم لين فيه ،وعند تساوي اآلراء يذرجا الجانذد الذذي
صذذوت معذذه رئذذيس الجلسذذة .ولمجلذذس اإلدارة أن يص ذذدر القذذ اررات ف ذذي األم ذذور العاجلذذة بعرضذذها عل ذذى األعضذذاء
متفرقين ما لم يطلد أحد األعضاء –كتابة -اجتماع المجلس للمداولة فيها ،وفي هذه الحالة تعر

هذذه القذ اررات

على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له.

المادة الثالثة والعشرون :مداوالت المجلس:
ت بذذت مذذداوالت المجلذذس وق ار ارتذذه فذذي محاضذذر يوقعهذذا رئذذيس الجلسذذة وأعضذذاء مجلذذس اإلدارة الحاضذذرون وأمذذين
السر .وتدون هذه المحاضر في سجل اص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر.

المادة الرابعة والعشرون :االتفاقيات والعقود :
يحذق للشذركة -بعذذد الحصذول علذى عذذدم ممانعذة مؤسسذة النقذذد العربذي السذعودي -أن تعقذذد اتفاقيذة إلدارة ال ذذدمات
الفنية مع شركة أو أك ر من الشركات المؤهلة في مجال التأمين .ويجذوز ألعضذاء المجلذس أن يبرمذوا مذع الشذركة
عقود تأمين لهم مصلحة فيها شريطة أن يزود رئيس مجلس االدارة الجمعية العامة بتفاصيل تلر العقذود التأمينيذة.
وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشذرة فذي األعمذال والعقذود التذي
تتم لحساد الشركة ،وي بت هذا التبليغ في محضر االجتماع .وال يجوز لهذا العضو االشترار فذي التصذويت علذى
القذرار الذذذي يصذذدر فذذي هذذذا الشذذأن فذذي مجلذس اإلدارة وجمعيذذات المسذذاهمين .ويبلذذغ رئذذيس مجلذذس اإلدارة الجمعيذذة
العامذذة العاديذذة عنذذد انعقادهذذا عذذن األعمذذال والعقذذود التذذي يكذذون ألحذذد أعضذذاء المجلذذس مصذذلحة مباش ذرة أو غيذذر
مباشذرة فيهذا ،وي ارفذذق التبليذغ تقريذر ذذاص مذن م ارجذع حسذذابات الشذركة ال ذارجي .واذا ت لذذف عضذو المجلذس عذذن
اإلفصاح عن مصلحته ،جاز للشركة أو لكل ذي مصذلحة المطالبذة أمذام الجهذة القضذائية الم تصذة بإبطذال العقذد
أو دلزام العضو بأداء أي ربا أو منفعة تحققت له من ذلر.
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الباب الخامس
جمعيات المساهمين:
المادة الخامسة والعشرون :حضور الجمعيات:
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تم ذل جميذع المسذاهمين ،وتنعقذد فذي المدينذة التذي يقذع فيهذا المركذز الذرئيس
للشركة ،ولكل مساهم أياً كان عذدد أسذهمه حذق حضذور الجمعيذات العامذة للمسذاهمين ولذه فذي ذلذر أن يوكذل عنذه
ش صذ ذاً آ ذذر م ذذن غي ذذر أعض ذذاء مجل ذذس اإلدارة أو ع ذذاملي الش ذذركة ف ذذي حض ذذور الجمعي ذذة العام ذذة ،ويج ذذوز عق ذذد
اجتماعذذات الجمعيذذات العامذذة للمسذذاهمين واشذذترار المسذذاهم فذذي مذذداوالتها والتصذذويت علذذى ق اررتهذذا بواسذذطة وسذذائل
التقنية الحدي ة بحسد الضوابط التي تضعها الجهة الم تصة.

المادة السادسة والعشرون :الجمعية التأسيسية:
يدعو المؤسسون جميع المكتتبين دلى عقد جمعية تأسيسية

تل ( )45مسة وأربعين يوم ًا من تاريخ قفل

االكتتاد في األسهم ،ولكل مكتتد – أياً كان عدد أسهمه -حق حضور الجمعية التأسيسية .ويشترط لصحة
االجتماع حضور عدد من المكتتبين يم ل (نصف) رأس المال على األقل .فإذا لم يتوافر هذا النصاد ،وجهت
دعوة دلى اجتماع ان يعقد بعد ( )05مسة عشر يوماً على األقل من توجيه الدعوة دليه .ومع ذلر ،يجوز أن
يعقد االجتماع ال اني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول ،ويجد أن تتضمن الدعوة لعقد
االجتماع األول ما يفيد اإلعتن عن دمكانية عقد هذا االجتماع .وفي جميع األحوال ،يكون االجتماع ال اني
صحيحاً أيًّا كان عدد المكتتبين المم لين فيه.

المادة السابعة والعشرون :اختصاصات الجمعية التأسيسية:
ت تص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية:
 -0التحقق من االكتتاد بكل أسهم الشركة ومن الوفاء بالحد األدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من
قيمة األسهم.
 -0دقرار النصوص النهائية لنظام الشركة األساس ،على دال تد ل تعديتت جوهرية على النظام المعرو
عليها دال بموافقة جميع المكتتبين المم لين فيها.
 -3تعيين أعضاء أول مجلس ددارة للشركة لمدة ال تتجاوز ( )3تث سنوات دذا لم يكونوا قد عينوا في عقد
تأسيس الشركة أو في نظامها األساس.
 -4تعيين مراجعي حسابات للشركة وتحديد أتعابهم دذا لم يكونوا قد عينوا في عقد تأسيس الشركة.
 -5المداولة في تقارير المؤسسين عن األعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة ،واق ارره.

المادة الثامنة والعشرون :اختصاصات الجمعية العامة

العادية:

فيما عدا األمور التي ت تص بها الجمعية العامة غير العادية ،ت تص الجمعية العامة العادية بجميع األمور
المتعلقة بالشركة وتنعقد مره على األقل في السنة تل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة ،ويجوز
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الدعوة لجمعيات عامة عادية أ ر لتجتماع كلما دعت الحاجة دلى ذلر ،ومن ا تصاصات الجمعية العامة
العادية تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مكافأة أعضاءها وضوابط عملها.

المادة التاسعة والعشرون :اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:
ت تص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس ،باست ناء األحكام المحظور عليها تعديلها
نظاماً ،ولها أن تصدر ق اررات في األمور الدا لة في ا تصاص الجمعية العامة العادية وذلر بنفس الشروط
واألوضاع المقررة للجمعية العامة العادية.

المادة الثالثون :دعوة الجمعيات:
تنعقد الجمعيات العامة أو ال اصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية
العامة العادية لتنعقاد دذا طلد ذلر مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يم ل ( )%5من
رأس المال على األقل .ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لتنعقاد دذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية تل
( )31ت ين يوماً من تاريخ طلد مراجع الحسابات.
تنشر هذه الدعوة في صحيفة توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد النعقاد بذ()01
عشرة أيام على األقل وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال دلى هيئة السوق المالية .ومع ذلر يجوز االكتفاء
بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور دلى جميع المساهمين ب طابات مسجلة .وترسل صورة من الدعوة وجدول
األعمال دلى هيئة السوق المالية وذلر تل المدة المحددة للنشر.

المادة الحادية والثالثون :سجل حضور الجمعيات:
يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو ال اصة أسمائهم في مقر دنعقاد الجمعية قبل
الوقت المحدد النعقادها.

المادة الثانية والثالثون :نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية:
ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً دال دذا حضر مساهمون يم لون (ربع) رأس مال الشركة على
األقل .فإذا لم يتوفر هذا النصاد في االجتماع األول ،وجهت الدعوة دلى اجتماع ان يعقد تل ال ت ين يوم ًا
التالية لتجتماع السابق .وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة ( )31من هذا النظام ومع ذلر
يجوز أن يعقد االجتماع ال اني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن
الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعتن عن دمكانية عقد هذا االجتماع ،وفي جميع األحوال يكون االجتماع
ال اني صحيحاً أياً كان عدد األسهم المم لة فيه .ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة العادية للمساهمين
واشترار المساهم في مداوالتها والتصويت على ق ارراتها بواسطة وسائل التقنية الحدي ة ،بحسد الضوابط التي

تضعها الجهة الم تصة.
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المادة الثالثة والثالثون :نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية:
ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً دال دذا حضره مساهمون يم لون (نصف) رأس مال الشركة
على األقل فإذا لم يتوفر هذا النصاد في االجتماع األول ،وجهت الدعوة دلى اجتماع ان ،بنفس األوضاع
المنصوص عليها في المادة ( )31من هذا النظام .ويجوز أن يعقد االجتماع ال اني بعد ساعة من انتهاء المدة
المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعتن عن دمكانية عقد
هذا االجتماع ،وفي جميع األحوال يكون االجتماع ال اني صحيحاً دذا حضره عدد من المساهمين يم لون (ربع)
رأس المال على األقل .واذا لم يتوافر النصاد التزم في االجتماع ال اني ،وجهت دعوة دلى اجتماع الث ينعقد
باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة ( )31من هذا النظام ،ويكون االجتماع ال الث صحيحاً أياً كان
عدد األسهم المم لة فيه ،بعد موافقة الجهات الم تصة .ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة غير العادية
للمساهمين واشترار المساهم في مداوالتها والتصويت على ق ارراتها بواسطة وسائل التقنية الحدي ة ،بحسد
الضوابط التي تضعها الجهة الم تصة.

المادة الرابعة والثالثون :التصويت في الجمعيات:
تحسد األصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم.
ويجد است دام التصويت التراكمي في انت اد مجلس اإلدارة ،بحيث ال يجوز است دام حق التصويت للسهم
أك ر من مرة واحدة .وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشترار في التصويت على ق اررات الجمعية التي تتعلق
بإبراء ذممهم من المسؤولية عن ددارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.

المادة الخامسة والثالثون :قرارات الجمعيات:
تصدر الق اررات في الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم المم لة فيها ،وتصدر ق اررات الجمعية العامة
العادية باألغلبية المطلقة لتسهم المم لة في االجتماع ومع ذلر فإنه دذا تعلقت هذه الق اررات بتقييم مزايا اصة
لزمت موافقة أغلبية المكتتبين باألسهم التي تم ل ( ل ي) األسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتد به المستفيدون
من المزايا ال اصة ،وتصدر الق اررات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ل ي األسهم المم لة في االجتماع
دال دذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بت في

رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل المدة المحددة

في نظامها أو بإدماجها في شركة أو في مؤسسة أ ر أو استحوذاها على شركة أ ر فت يكون القرار صحيحاً
دال دذا صدر بأغلبية ت ة أرباع األسهم المم لة في االجتماع.

المادة السادسة والثالثون :المناقشة في الجمعيات:
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها دلى أعضاء
مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات .وكل نص في نظام الشركة األساس يحرم المساهم من هذا الحق ،يكون باطتً.
ويجيد مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعر

مصلحة الشركة للضرر.

واذا أر المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع ،احتكم دلى الجمعية ،وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.
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المادة السابعة والثالثون :رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر:
يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلر
في حال غياد رئيس مجلس اإلدارة ونائبه ،ويحرر باجتماع الجمعية العامة محضر يتضمن عدد المساهمين
الحاضرين أو المم لين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والق اررات
التي ات ذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو الفتها و تصة وافية للمناقشة التي دارت في االجتماع،
وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقد كل اجتماع في سجل اص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع
األصوات.

الباب السادس
اللجان المنبثقة من مجلس االدارة:
المادة الثامنة والثالثون :لجان مجلس اإلدارة:
تشكل لجان مجلس اإلدارة وفقاً لألنظمة واللوائا ذات العتقة.

الباب السابع
مراجع الحسابات:
المادة التاسعة والثالثون :تعيين مراجع الحسابات:
يجد أن تعين الجمعية العامة مراجعي حسابات (أو أك ر) من بين مراجعي الحسابات المر ص لهم بالعمل في
المملكة ،وتحدد مكافأتهم ومدة عملهم ،ويحوز لها دعادة تعينهم ،ويجوز للجمعية العامة أيضاً وفي كل وقت
تغييرهم مع عدم اال تل بحقهم في التعوي

دذا وقع التغيير في وقت غير مناسد أو لسبد غير مشروع.

المادة األربعون :صالحيات مراجع الحسابات:
لم ارجذذع الحسذذابات -فذذي أي وقذذت -حذذق االطذذتع علذذى دفذذاتر الشذذركة وسذذجتتها وغيذذر ذلذذر مذذن الو ذذائق ولذذه أن
يطلذذد البيانذذات واإليضذذاحات التذذي يذذر ضذذرورة الحصذذول عليهذذا ولذذه أيض ذاً أن يتحقذذق مذذن موجذذودات الشذذركة

والتزاماتهذذا .وغيذذر ذلذذر ممذذا يذذد ل فذذي نطذذاق عملذذه .وعلذذى رئذذيس مجلذذس اإلدارة أن يمكنذذه مذذن أداء واجبذذه ،واذا

صذذادف م ارجذذع الحسذذابات صذذعوبة فذذي هذذذا الشذذأن أ بذذت ذلذذر فذذي تقريذذر يقذذدم دلذذى مجلذذس اإلدارة .فذذإذا لذذم ييسذذر
المجلس عمل مراجع الحسابات ،وجد عليه أن يطلد من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في

األمر.

المادة الحادية واألربعون :التزامات مراجع الحسابات:
علذذى م ارجذذع الحسذذابات أن يقذذدم دلذذى الجمعيذذة العامذذة السذذنوية تقريذ اًر يعذذد وفقذاً لمعذذايير المراجعذذة المتعذذارف عليهذذا

يضمنه موقف ددارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات واإليضذاحات التذي طلبهذا ومذا يكذون قذد كشذفه

من م الفة ألحكام نظذام مراقبذة شذركات التذأمين التعذاوني والئحتذه التنفيذيذة واألنظمذة واللذوائا والتعليمذات األ ذر
ذات العتقة ورأيه في مد عدالة القوائم المالية للشركة .ويتلو مراجع الحسذابات تقريذره فذي الجمعيذة العامذة .واذا
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قذررت الجمعيذذة التصذذديق علذذى تقريذذر مجلذذس اإلدارة والقذوائم الماليذذة دون االسذذتماع دلذذى تقريذذر م ارجذذع الحسذذابات،
كان قرارها باطتً.

الباب الثامن
حسابات الشركة وتوزيع األرباح:
المادة الثانية واألربعون :السنة المالية:
تبدأ سنة الشركة المالية من األول من (يناير) وتنتهي بنهاية (ديسمبر) في السنة نفسها على أن تبدأ السنة
المالية األولى من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعتن تأسيس الشركة وتنتهي في ( )30ديسمبر من العام
التالي.

المادة الثالثة واألربعون :الوثائق المالية:
 -1يجد على مجلس اإلدارة في نهاية كذل سذنة ماليذة أن يعذد القذوائم الماليذة (وتتكذون القذوائم الماليذة مذن :قائمذة
المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين ،قائمة فائ

(عجز) عمليات التأمين ،قائمذة د ذل المسذاهمين،

قائمة حقوق المساهمين ،قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين) .وتقري اًر

عن نشاط الشركة ومرك زهذا المذالي عذن السذنة الماليذة المنقضذية ويتضذمن هذذا التقريذر الطريقذة التذي يقترحهذا
لتوزيذذع األربذذاح ويضذذع المجلذذس هذذذه الو ذذائق تحذذت تصذذرف م ارجذذع الحسذذابات ،قبذذل الموعذذد المحذذدد النعقذذاد
الجمعية العامة بذ( )54مسة وأربعين يوماً على األقل.

 -2يجد أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة ورئيسذها التنفيذذي ومذديرها المذالي علذى الو ذائق المذذكورة فذي الفقذرة (،)1
وتودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف المسذاهمين ،قبذل الموعذد المحذدد النعقذاد الجمعيذة

العامة بذ( )11عشرة أيام على األقل.
 -3على رئيس مجلس اإلدارة أن يذزود المسذاهمين بذالقوائم الماليذة للشذركة وتقريذر مجلذس اإلدارة وتقريذر م ارجذع
الحسذذابات مذذالم تنشذذر فذذي صذذحيفة يوميذذة تذذوزع فذذي المركذذز الذرئيس للشذذركة ،علذذى أن يرسذذل صذذورة مذذن هذذذه
الو ذذائق دلذذى هيئذذة السذذوق الماليذذة وذلذذر قبذذل تذذاريخ انعقذذاد الجمعيذذة العامذذة العاديذذة ب ذ( )14مسذذة عشذذر يومذاً

على األقل.

المادة الرابعة واألربعون :حسابات عمليات التأمين:
تكون حسابات عملية التأمين مستقلة عن قائمة د ل المساهمين ،وذلر على التفصيل التالي:
أوالً :حسابات عمليات التأمين:
 -1يفرد حساد لألقساط المكتسبة وعموالت دعادة التأمين والعموالت األ ر .
 -2يفرد حساد للتعويضات المتكبدة من الشركة.
 -3يحدد في نهاية كل عام الفائ

اإلجمالي الذي يم ل الفرق بين مجموع األقساط والتعويضات محسوماً منه

المصاريف التسويقية واإلدارية والتشغيلية والم صصات الفنية التزمة حسد التعليمات المنظمة لذلر.

 -5يكون تحديد الفائ

الصافي على النحو التالي:
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يضذذاف للفذذائ

اإلجمذذالي ال ذوارد فذذي الفقذ ذرة ( )3أعذذته أو ي صذذم منذذه مذذا ي ذذص المذذؤمن لهذذم مذذن عائذذد

االست مار بعد احتساد ما لهم من عوائد و صم ما عليهم من مصاريف محققه.
 -4توزيذذع الفذذائ

الصذذافي ،ويذذتم دمذذا بتوزيذذع نسذذبة ( )%11عش ذرة بالمائذذة للمذذؤمن لهذذم مباش ذرة ،أو بت فذذي

أقساطهم للسنة التالية ،ويرحل ما نسبته ( )%01تسعون بالمائة دلى حسابات د ل المساهمين.

ثانياً :قائمة دخل المساهمين:

 -1تكون أرباح المساهمين من عائد است مار أموال المساهمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة.
 -2تكون حصة المساهمين مذن الفذائ
المادة.

الصذافي حسذد مذا ورد فذي الفقذرة ال امسذة مذن البنذد أوالً مذن هذذه

المادة الخامسة واألربعون :الزكاة واالحتياطي:
يجد على الشركة:
 -1تجند الزكاة وضريبة الد ل المقررة.
 -2تجند ( )%22من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا
التجنيد متى بلغ اجمالي االحتياطي ( )%122من رأس المال المدفوع.
 -3للجمعيذذة العامذذة العاديذذة عن ذذد تحديذذد نصذذيد األسذذهم فذذي صذذافي األرب ذذاح أن تقذذرر تكذذوين احتياطيذذات
أ ذذر  ،وذل ذذر بالق ذذدر ال ذذذي يحق ذذق مص ذذلحة الش ذذركة أو يكف ذذل توزي ذذع أرب ذذاح ابت ذذة ق ذذدر اإلمك ذذان علذذذى
المساهمين.

المادة السادسة واألربعون :استحقاق األرباح:
يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ،ويبين القرار تاريخ
االستحقاق وتاريخ التوزيع .وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجتت المساهمين في نهاية اليوم
المحدد لتستحقاق .وتبلغ الشركة هيئة السوق المالية دون تأ ير بأي ق اررات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلر
وتدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة ،وفقاً للتعليمات
التي تصدرها الجهة الم تصة مع مراعاة الموافقة الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.

المادة السابعة واألربعون :خسائر الشركة:
دذا بلغت سائر الشركة (نصف) رأس المال المدفوع في أي وقت تل السنة المالية ،وجد على أي مسؤول
في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلر دبتغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة دبتغ
أعضاء المجلس بذلر ،وعلى مجلس اإلدارة تل ( )05مسة عشر يوماً من علمه بذلر دعوة الجمعية العامة
غير العادية لتجتماع تل ( )45مسة وأربعين يوم من تاريخ علمه بال سائر لتقرر دما زيادة رأس مال
الشركة أو ت فيضه -وفقاً ألحكام نظام الشركات -وذلر دلى الحد الذي تن ف

معه نسبة ال سائر دلى ما دون

(نصف) رأس المال المدفوع ،أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس .وينشر قرار الجمعية في
جميع االحوال في على الموقع االلكتروني لو ازرة التجارة واالست مار .وتعد الشركة منقضية بقوة النظام دذا لم
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تجتمع الجمعية العامة غير العادية تل المدة المحددة أعته ،أو دذا اجتمعت وتعذر عليها دصدار قرار في
الموضوع ،أو دذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاد في كل زيادة
رأس المال تل ( )11تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

الباب التاسع
المنازعات:
المادة الثامنة واألربعون :مسؤولية الشركة:
تلتزم الشركة بجميع األعمال والتصرفات التي يجريها مجلس اإلدارة ولو كانت ار ا تصاصاته ،ما لم يكن
صاحد المصلحة سيء النية أو يعلم أن تلر األعمال ار ا تصاصات المجلس.

المادة التاسعة واألربعون :مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة:
ويكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين بالتضامن عن تعوي

الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي

ينشأ عن دساءتهم تدبير شؤون الشركة أو م الفتهم أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية
واألنظمة واللوائا والتعليمات األ ر ذات العتقة ،وكل شرط يقضي بغير ذلر يعد كأن لم يكن .وتقع المسؤولية
على جميع أعضاء مجلس اإلدارة دذا نشأ ال طأ من قرار صدر بإجماعهم .أما الق اررات التي تصدر بأغلبية
اآلراء ،فت يسأل عنها األعضاء المعارضون متى أ بتوا اعتراضهم صراحة في محضر االجتماع .وال يعد الغياد
عن حضور االجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً لإلعفاء من المسؤولية دال دذا بت عدم علم العضو الغائد
بالقرار أو عدم تمكنه من االعت ار

عليه بعد علمه به .وال تحول دون دقامة دعو المسؤولية موافقة الجمعية

العامة العادية على دبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة .وال تسمع دعو المسؤولية بعد انقضاء ( )3تث سنوات
من تاريخ اكتشاف الفعل الضار .وفيما عدا  -حالتي الغش والتزوير ،ال تسمع دعو المسؤولية في جميع
األحوال بعد مرور ( )5مس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ( )3تث
سنوات من انتهاء عضوية عضو مجلس اإلدارة المعني أيهما أبعد .ولكل مساهم الحق في رفع دعو المسؤولية
المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة دذا كان من شأن ال طأ الذي صدر منهم دلحاق ضرر اص به .وال
يجوز للمساهم رفع الدعو المذكورة دال دذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائماً .ويجد على المساهم أن
يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعو  ،مع قصر حقه على المطالبة بالتعوي

عن الضرر ال اص الذي لحق

به.

الباب العاشر
تصفية الشركة:
المادة الخمسون :انقضاء الشركة:
تد ل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالش صية االعتبارية التزمة بالقدر التزم للتصفية،
ويصدر قرار التصفية اال تيارية من هيئة السوق المالية ،ويجد أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي
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وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية التزمة للتصفية ويجد أن ال تتجاوز مدة
التصفية اال تيارية ( ) 5مس سنوات ،وال يجوز تمديدها ألك ر من ذلر دال بأمر قضائي ،وتنتهي سلطة مجلس
ددارة الشركة بحلها ومع ذلر يظل هؤالء قائمين على ددارة الشركة ويعدون بالنسبة للغير في حكم المصفين دلى
أن يعين المصفي وتبقى ألجهزة الشركة تل مدة التصفية ا تصاصاتها التي ال تتعار
المصفي ،ويراعي في التصفية حفظ حق المشتركين في فائ

مع ا تصاصات

عمليات التأمين واالحتياطات المكونة حسد

المنصوص عليه في المادتين ( )44و ( )45من هذا النظام.

الباب الحادي عشر
أحكام ختامية:
المادة الحادية والخمسون :نظام الشركة
تطبق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية ونظام الشركات ولوائحه واألنظمة واللوائا
والتعليمات األ ر ذات العتقة على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام األساسي.

المادة الثانية والخمسون :النشر
يودع هذا النظام وينشر طبقاً لنظام الشركات ولوائحه.
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