تدعو شركة اإلنماء طوكيو مارين مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير
العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (االجتماع االول)
يدعو مجلس إدارة شركة اإلنماء طوكيو مارين السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير
العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة والكائن في برج العنود  2الدور  ، 21طريق
الملك فهد بمدينة الرياض (الموقع ) https://goo.gl/zGP960 :و ذلك يوم األربعاء بتاريخ
 1438-08-14هـ الموافق  2017-05-10م في تمام الساعة  18:30وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي:
.1

التصويت على تخفيض رأس مال الشركة كما يلي:


رأس المال قبل التخفيض  450مليون ريال  ،رأس المال بعد التخفيض  300مليون ريال،
بنسبة انخفاض قدرها . %33.33



عدد األسهم قبل التخفيض  45مليون سهم ،عدد األسهم بعد التخفيض  30مليون
سهم.



سيتم تخفيض  1سهم لكل  3سهم.



سبب تخفيض رأس المال :إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء خسائر متراكمة ودعم
ً
نمو الشركة مستقبال .



طريقة تخفيض رأس المال :إلغاء عدد  15مليون سهم من األسهم.



أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة :ال يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة
على التزاماتها المالية.

وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال،
ً
سيكون قرار التخفيض نافذا على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجالت مركز ايداع األوراق المالية
(مركز اإليداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
 -2التصويت على تعديل النظام األساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد
(حسب المرفق).
 -3التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام األساس للشركة بما يتناسب مع تخفيض
رأس المال.
 -4التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها إلكمال
ً
الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ2018/06/08م علما بأن األعضاء المرشحين هم السادة:
 .1المكرم  /د .عصام عبدالعزيز باناجه
 .2المكرم  /د .أحمد عبدالله المغامس
 .3المكرم  /عبدالله عبدالرحمن الرويس

.

 -5التصويت على ما ورد في تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
 -6التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
 -7التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م .
 -8التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أدائهم خالل العام المالي المنتهي
في 2016/12/31م.
 -9التصويت على إختيار مدققي الحسابات بناء على توصية لجنة المراجعة لمراجعة حسابات
الشركة للسنة المالية  2017وتحديد أتعابهم .
 -10التصويت على التعامالت والعقود التي سوف تتم مع مصرف اإلنماء والمتمثلة في
إصدار وثائق التأمين للمصرف والتي لعضو مجلس اإلدارة عبدالمحسن بن عبدالعزيز
الفارس و فهد محمد السماري مصلحة فيها بإعتبارهم يمثالن مصرف اإلنماء في مجلس
ً
إدارة شركة اإلنماء طوكيو مارين والترخيص بها لعام قادم ،علما بأن التعامالت التي تمت
في عام 2016م تمثلت في إصدار وثائق التأمين للمصرف بأجمالي أقساط  33,357الف
ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بقيمة  15,930ألف ريال سعودي ،وتؤكد الشركة أن
المعامالت لم تمنح مزايا تفضيلية.
 -11التصويت على التعامالت والعقود التي سوف تتم مع وكالة اإلنماء للتأمين التعاوني
ً
والمتمثلة في عمولة إتفاقية وكالة التأمين علما بأن وكالة اإلنماء للتامين التعاوني
مملوكة بالكامل لمصرف اإلنماء والتي لعضو مجلس اإلدارة عبدالمحسن بن عبدالعزيز
الفارس و فهد محمد السماري مصلحة فيها بإعتبارهم يمثالن مصرف اإلنماء في مجلس
ً
إدارة شركة اإلنماء طوكيو مارين والترخيص بها لعام قادم ،علما بأن التعامالت التي تمت
في عام 2016م تمثلت في عمولة إتفاقية وكالة التأمين بإجمالي أقساط  656ألف ريال
سعودي  ،وتؤكد الشركة أن المعامالت لم تمنح مزايا تفضيلية.
 -12التصويت على التعامالت والعقود التي سوف تتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو آند
فاير والمتمثلة في دفع أقساط إعادة تأمين (االختيارية والمعاهدة) و وتحصيل عمولة
إعادة التأمين والتي لعضو مجلس اإلدارة هيساتوا حمادا و هايروناري ايواكوما مصلحة
فيها بإعتبارهم يمثالن شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين في مجلس اإلدارة
ً
بشركة اإلنماء طوكيو مارين  ،والترخيص بها لعام قادم ،علما بأن التعامالت التي تمت
في عام 2016م تمثلت في دفع أقساط إعادة تأمين (االختيارية والمعاهدة)  4,770الف
ريال سعودي وتحصيل عمولة إعادة التأمين  1,121ألف ريال سعودي ،.وتؤكد الشركة أن
المعامالت لم تمنح مزايا تفضيلية.

.

 -13التصويت على التعامالت والعقود التي سوف تتم مع شركة اإلنماء لإلستثمار والمتمثلة
في إتفاقية إستثمار  ،والمملوكة بالكامل لمصرف اإلنماء والتي لعضو مجلس اإلدارة
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس و فهد محمد السماري مصلحة فيها بإعتبارهم يمثالن
مصرف اإلنماء في مجلس إدارة شركة اإلنماء طوكيو مارين والترخيص بها لعام قادم،
ً
علما بأن التعامالت التي تمت في عام 2016م تمثلت في إتفاقية إستثمار بقيمة 70,363
ألف ريال سعودي  ،وتؤكد الشركة أن المعامالت لم تمنح مزايا تفضيلية.
 -14التصويت على التعامالت والعقود التي سوف تتم مع شركة حسين العويني والمتمثلة
في نفقات عامة وإدارية  ،والمملوكة لغسان شاكر المالك للمؤسسة السعودية للتجارة
والتوزيع أحد كبار المساهمين واللتي تملك ما نسبته  %5من أسهم الشركة ( اإلنماء
ً
طوكيو مارين) ،والترخيص بها لعام قادم ،علما بأن التعامالت التي تمت في عام 2016م
تمثلت في نفقات عامة .وإدارية بقيمة  3,595ألف ريال  ،وتؤكد الشركة أن المعامالت لم
تمنح مزايا تفضيلية.
 -15التصويت على توصية مجلس اإلدارة بعدم نقل محفظة التأمين الخاصة بشركة طوكيو
مارين نيشيدو آند فاير انشورنز والتي تم اإلفصاح عنها في نشرة إصدار الطرح األولي
من قبل الشركة.
فعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم بالحضور إلى
مقر االجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف إلنهاء اجراءات التسجيل ،وعلى كل مساهم يرغب في حضور
ُ َ
االجتماع إحضار الهوية الوطنية ( للسعوديين) و اإلقامة (لغير السعوديين) ،كما أن لكل مساهم مقيد
بسجل المساهمين لدى مركز األيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة حق
الحضور لهذه الجمعية و حيث يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر من غير أعضاء مجلس
اإلدارة أو موظفي الشركة (وفق النموذج المرفق) بموجب توكيل مكتوب مصدق عليه من أحد الجهات
االتية :
ً
الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا ألحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أومؤسسة اعتبارية.
البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقومبالتصديق.
-كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

.

على أن تسلم نسخة من تلك الوكـاالت لمقر اإلدارة العامة لشركة اإلنماء طوكيو مارين الكائن بطريق
الملك فهد برج العنود  2الطابق  21بمدينة الرياض  ،أو إرسالها على الفاكس رقـم  ، 0112129444قبل
يومين على األقل من موعد انعقاد الجمعية  ،وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية .كما
يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر االجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على االقل
إلنهاء إجراءات التسجيل.
كما نأمل من جميع مساهمي الشركة الذين يتعذر حضورهم يوم انعقاد الجمعية المشاركة والتصويت
عن بعد من خالل موقع تداوالتي اإللكتروني وذلك عن طريق زيارة الرابط التالي:
ً
 ، www.tadawulaty.com.saعلما بأنه التصويت سيكون متاح من يوم الجمعة 1438/08/09هـ الموافق
ً
مساء حتى  16:00مساء من يوم إنعقاد الجمعية.
2017/05/05م الساعة 16:00

وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مباشرة مع الشركة باإلتصال على هاتف ، 0112129365:
ً
ً
علما بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية ال يكون صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس
المال على األقل بحسب المادة (  ) 33من النظام األساسي للشركة ،وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم
انعقاد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول وسيكون االجتماع
ً
الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل  %25من رأس المال على األقل ،في حالة عدم اكتمال
نصاب االجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

.

توكيل خاص
نموذج التوكيل
تاريخ تحرير التوكيل:
الموافق:
أنا المساهم  .............. ،...............................الجنسية بموجب هوية شخصية رقم ().......................
أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادرة من  .............................بصفتي (
الشخصية أو مفوض من مدير /رئيس مجلس إدارة شركة  ………………………………..ومالك
ً
ألسهم عددها  ............................سهما من أسهم شركة شركة اإلنماء طوكيو مارين
(مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري برقم  1010342527في 1433/07/28هـ
ً
وإستنادا لنص المادة ( )28من النظام األساسي للشركة فأنني بهذا أوكل ..............................
لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة والمقرر عقدها في برج
العنود  2الدور  ، 21طريق الملك فهد بمدينة الرياض  ،المملكة العربية السعودية في تمام
الساعة  18:30من يوم األربعاء بتاريخ  1438-08-14هـ الموافق  2017-05-10م وقد وكلته
بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول األعمال وغيرها من المواضيع اللتي
قد تطرحها الجمعية العامةللتصويت عليها ،والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات و
المستندات المتعلقة بهذه اإلجتماعات  .ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا اإلجتماع أو
أي إجتماع الحق يؤجل له.
أسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم
اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)

ً
الموكل (باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصا معنويا)
توقيع
ِ

.

النظام األساس لشركة اإلنماء طوكيو مارين
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:
اإلنماء طوكيو مارين شركة مساهمة سعودية.

المادة الثالثة :أغراض الشركة:
مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين أو توكيالت أو تمثيل أو م ارس ل ل ل لللة أو
اء في مجال التأمين أو استثمار
وساطة وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سو ً
أموالها و أن تقوم بتملك و تحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو اس ل للتبدالها أو تأجيرها بواس ل للطتها مباشل ل لرة أو
بواسللطة شللركات تؤس لسللها أو تشللتريها أو باالشللتراك مع جهات أ ر وتمارس الشللركة أنشللطتها وفقاً ألحكام نظام
مراقبة ش ل ل للركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد الس ل ل للارية في المملكة العربية الس ل ل للعودية وبعد
الحصول على الت ار يص الالزمة من الجهات الم تصة إن وجدت.

المادة الرابعة :المشاركة والتملك في الشركات:
يجوز للشركة إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة ،أو مساهمة مقفلة (بشرط أال يقل رأس المال عن ( )5مسة
مليون لاير سعودي) كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أ ر قائمة أو تندمج معها ولها حق
االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة –على أن تكون الشركات التي
تنشأها الشركة أو تشترك فيها أو تندمج معها تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو األعمال المالية أو التي تعاونها على
تحقيق غرضها -وذلك 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 للش ل ل للركة في مدينة الرياض في المملكة العربية الس ل ل للعودية ،ويجوز بقرار من الجمعية العامة
غير العادية نقل المركز الرئيس إلى أي مدينة أ ر في المملكة العربية الس ل للعودية بموافقة مؤسل ل لس ل للة النقد العربي
السل ل للعودي وللشل ل للركة أن تنشل ل للا لها فروعاً أو مكاتل أو توكيالت دا ل المملكة العربية السل ل للعودية أو ارجها بعد
موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

المادة السادسة :مدة الشركة:
مدة الشلركة ( )99تسلع وتسلعون سلنة ميالدية تبدأ من تاريي قيدها في السلجل التجاري ،وتجوز إطالة مدة الشلركة
بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء هذه المدة بسنة على األقل.
2

الباب الثاني
القواعد التي تلتزم بها الشركة في مباشرتها لألعمال واالغراض المحددة لها:
المادة السابعة :استثمارات الشركة:
تس للتثمر الش للركة ما يتجمع لديها من أموال المؤمن لهم والمس للاهمين في الش للركة وفقاً للقواعد التي يض للعها مجلس
اإلدارة وبما ال يتعارض مع أحكام الش ل ل ل لريعة اإلسل ل ل للالمية ونظام مراقبة شل ل ل للركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية
واللوائح والتعليمات األ ر ذات العالقة الص ل ل للادرة عن مؤسل ل ل لس ل ل للة النقد العربي الس ل ل للعودي أو أي جهة أ ر ذات
عالقة.

الباب الثالث
رأس المال واالسهم:
المادة الثامنة :رأس المال:
رأس مال الشركة هو ( )300,000,000ثالث مائة مليون لاير سعودي ،مقسم إلى ( )30,000,000ثالثون مليون
سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.

المادة التاسعة :االكتتاب في األسهم:
اكتتل 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 ملك السهم أش اص متعددون وجل
عليهم ان ي تاروا أحدهم لينول 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 يكتتل بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما
عن ( )12اثني عشر شه اًر من تاريي تأسيس الشركة .ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريي
تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها ،ومع ذلك يجوز الل فترة الحظر نقل ملكية األسهم وفقاً ألحكام بيع
الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آ ر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة

3

التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس ،على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآل رين.
وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتل 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 كامالً .وللمساهم المالك للسهم -وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس
المال -األولوية في االكتتال باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية ،ويبلغ هؤالء بأولويتهم -إن وجدت-
بالنشر في صحيفة يومية أو بإبالغهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتال ومدته
وتاريي بدايته وانتهائه .ويحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتال بزيادة
رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة
الشركة .ويحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه الل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة
على زيادة رأس المال إلى آ ر يوم لالكتتال 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 فيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت ب سائر-بعد
موافقة الجهات الم تصة-على أن ال يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين بعد ت فيض رأس المال عن ()100
مئة مليون لاير كما ال يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه
أعمال إعادة التأمين عن ( )200مئتي مليون لاير .وال يصدر قرار الت فيض إال بعد تالوة تقرير اص يعده مراجع
الحسابات عن األسبال الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر الت فيض في هذه االلتزامات .واذا
كان ت فيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة ،وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم الل ()60
ستين يوماً من تاريي نشر قرار الت فيض في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس .فإن
اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور ،وجل على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا
كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً.

الباب الرابع
مجلس اإلدارة:
المادة الخامسة عشرة :إدارة الشركة:
يتولى إدارة الشل للركة مجلس إدارة مكون من تسل للعة ( )9أعضل للاء تنت بهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد على
ثالث سنوات –ويجل أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيالً مناسباً من األعضاء المستقلين .وفي جميع األحوال
استثناء من
ال يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر .و
ً
ذلك تعين الجمعية التأسيسية أعضاء أول مجلس إدارة لمدة ال تتجاوز ( )3ثالث سنوات تبدأ من تاريي شهر قرار
و ازرة التجارة واالستثمار بتأسيس الشركة.
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المادة السادسة عشرة :انتهاء عضوية المجلس:
تنتهل ل ل ل للي عضل ل ل ل للوية مجلل ل ل ل للس اإلدارة بانتهل ل ل ل للاء مل ل ل ل للدة التعيل ل ل ل للين أو االسل ل ل ل للتقالة أو الوفل ل ل ل للاة أو إذا ثبل ل ل ل للت لمجلل ل ل ل للس
اإلدارة أن العض ل ل ل ل للو ق ل ل ل ل للد أ ل ل ل ل للل بواجبات ل ل ل ل لله بطريق ل ل ل ل للة تض ل ل ل ل للر بمص ل ل ل ل لللحة الش ل ل ل ل للركة بش ل ل ل ل للرط أن يقت ل ل ل ل للرن ذل ل ل ل ل للك
بموافق ل ل ل للة الجمعيل ل ل ل للة العامل ل ل ل للة العاديل ل ل ل للة ،أو بانتهل ل ل ل للاء عضلل ل ل للويته وفق ل ل ل ل لاً ألي نظ ل ل ل ل للام أو تعليمل ل ل ل للات سل ل ل ل للارية فل ل ل ل للي
المملك ل ل ل ل للة العربي ل ل ل ل للة الس ل ل ل ل للعودية ،أو إذا حك ل ل ل ل للم بش ل ل ل ل للهر إفالس ل ل ل ل لله أو إعس ل ل ل ل للاره أو ق ل ل ل ل للدم طلبل ل ل ل ل لاً للتس ل ل ل ل للوية م ل ل ل ل للع
دائنيل ل ل ل لله ،أو توق ل ل ل ل للف عل ل ل ل للن دف ل ل ل ل للع ديون ل ل ل ل لله أو أصل ل ل ل للبح فاق ل ل ل ل للد الش ل ل ل ل للعور ،أو أصل ل ل ل لليل بم ل ل ل ل للرض عقل ل ل ل ل للي أو إذا
ثبل ل ل ل للت ارتكابل ل ل ل لله عم ل ل ل ل لالً م ل ل ل ل لالً باألمانل ل ل ل للة واأل ل ل ل ل للالق أو أديل ل ل ل للن بل ل ل ل للالتزوير .ومل ل ل ل للع ذلل ل ل ل للك يجل ل ل ل للوز للجمعيل ل ل ل للة
العامل ل ل ل ل للة العاديل ل ل ل ل للة فل ل ل ل ل للي كل ل ل ل ل للل وقل ل ل ل ل للت عل ل ل ل ل للزل جميل ل ل ل ل للع أعضل ل ل ل ل للاء مجل ل ل ل ل ل لس اإلدارة أو بعضل ل ل ل ل للهم وذلل ل ل ل ل للك دون
إ ل ل ل للالل بح ل ل ل للق العض ل ل ل للو المع ل ل ل للزول تج ل ل ل للاه الش ل ل ل للركة بالمطالب ل ل ل للة ب ل ل ل للالتعويض إذا وق ل ل ل للع الع ل ل ل للزل لس ل ل ل للبل غي ل ل ل للر
مقب ل ل ل للول أو ف ل ل ل للي وق ل ل ل للت غي ل ل ل للر مناس ل ل ل للل ولعض ل ل ل للو مجل ل ل ل للس اإلدارة أن يعت ل ل ل للزل بش ل ل ل للرط أن يك ل ل ل للون ذل ل ل ل للك ف ل ل ل للي
وقت مناسل وأال كان مسؤوالً قبل الشركة عما يترتل 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 الشاغر ممن
يتوافر فيهم ال برة الكافية وبعد الحصل للول على عدم ممانعة مؤس ل لسل للة النقد العربي السل للعودي ودون النظر للترتيل
في الحص للول على األصل لوات في الجمعية العامة التي تم انت ال مجلس اإلدارة من اللها ،ويجل أن تبلغ بذلك
هيئة السل للوق المالية الل مسل للة ( )5مسل للة أيام عمل من تاريي التعيين وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية
العامة العادية في أول اجتماع لها ،ويكمل العضللو الجديد مدة سلللفه فقط .ويجوز بقرار من الجهة الم تصللة دعوة
الجمعية العامة العادية لالنعقاد في حال نقص عدد أعضل ل ل ل ل ل للاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصل ل ل ل ل ل للحة انعقاده،
ويجل إبالغ مؤسسة النقد العربي السعودي عند استقالة أي عضو في المجلس أو إنهاء عضويته ألي سبل عدا
انتهاء دورة المجلس وذلك الل ( )5مس ل ل ل ل للة أيام عمل من تاريي ترك العمل ومراعاة متطلبات اإلفص ل ل ل ل للاح ذات
العالقة.

المادة الثامنة عشرة :صالحيات المجلس:
مع مراعاة اال تصاصات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق

غرضها ،كما يكون له في حدود ا تصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل

أو أعمال معينة – بما ال يتعارض مع األنظمة واللوائح ذات العالقة -ويمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة أمام
القضاء وهيئات التحكيم والغير .ولرئيس المجلس بقرار -مكتول أن يفوض بعض صالحياته إلى غيره من
أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة  ،ويحل نائل رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس

مجلس اإلدارة عند غيابه.
المادة التاسعة عشرة :مكافأة أعضاء المجلس:
يكون الحد األدنى للمكافأة السل ل ل ل ل ل للنوية لرئيس وأعضل ل ل ل ل ل للاء مجلس اإلدارة مبلغ ( 300,000لاير ) ثالثمائة ألف لاير
سل للعودي والحد األعلى مبلغ (  500.000لاير ) مسل للمائة ألف لاير سل للعودي سل للنوياً نظير عضل للويتهم في مجلس
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اإلدارة ومشل ل للاركتهم في أعماله ،شل ل للاملة للمكاففت اإلضل ل للافية في حالة مشل ل للاركة العضل ل للو في أي لجنة من اللجان
المنبثقة من مجلس اإلدارة.
وفي حال حققت الش ل ل ل للركة أرباح يجوز أن يتم توزيع نس ل ل ل للبة تعادل ( )10%من باقي ص ل ل ل للافي الربح بعد ص ل ل ل للم
االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً ألحكام نظام مراقبة شل ل ل ل ل ل للركات التأمين التعاوني وبعد توزيع ربح
على المس للاهمين ال يقل عن ( )5%من رأس مال الش للركة المدفوع ،على أن يكون اس للتحقاق هذه المكافأة متناس للباً
مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو ،وكل تقدير ي الف ذلك يكون باطالً.
وفي جميع األحوال ،ال يتجاوز مجموع ما يحصل ل للل عليه عضل ل للو مجلس اإلدارة من مكاففت ومزايا مالية أو عينية
مبلغ ( 500.000لاير) مسمائة ألف لاير سنوياً.
يكون الحد األعلى لبدل حض للور جلس للات المجلس ولجانه (  5000لاير ) مس للة االف لاير عن كل جلس للة ،غير
شاملة مصاريف السفر واإلقامة.
يدفع لكل عض ل ل ل ل ل للو من أعض ل ل ل ل ل للاء المجلس بما فيهم رئيس المجلس قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل
حضل ل ل ل ل ل للور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة بما في ذلك مصل ل ل ل ل ل للروفات السل ل ل ل ل ل للفر واإلقامة
واإلعاشة.
يجل أن يشل للتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شل للامل لكل ما حصل للل عليه أعضل للاء
مجلس اإلدارة الل الس ل ل للنة المالية من مكاففت وبدل مص ل ل للروفات وغير ذلك من المزايا .وأن يش ل ل للتمل كذلك على
بيان ما قبض ل ل ل ل لله أعض ل ل ل ل للاء المجلس بوص ل ل ل ل للفهم عاملين أو إداريين أو ما قبض ل ل ل ل للوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو
اسلتشلارات .وأن يشلتمل أيضلاً على بيان بعدد جلسلات المجلس وعدد الجلسلات التي حضلرها كل عضلو من تاريي
آ ر اجتماع للجمعية العامة.

المادة العشرون :صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر:
يعين مجلس اإلدارة من بين أعض للائه رئيسل لاً ونائباً للرئيس  .ويعين رئيسل لاً تنفيذياً ،ويجوز أن يعين عضل لواً منتدباً،
وال يجوز الجمع بين منص ل ل ل للل رئيس مجلس اإلدارة وأي منص ل ل ل للل تنفيذي بالش ل ل ل للركة ،ويحق لرئيس مجلس اإلدارة
التوقيع عن الش ل ل للركة وتنفيذ ق اررات المجلس .وي تص رئيس مجلس اإلدارة بتمثيل الش ل ل للركة أمام القض ل ل للاء وهيئات
التحكيم والغير ،ولرئيس مجلس اإلدارة بقرار مكتول أن يفوض بعض ص ل للالحياته إلى غيره من أعض ل للاء المجلس
أو من الغير في مباش للرة عمل أو أعمال محددة .ويحدد مجلس اإلدارة الرواتل والبدالت والمكاففت لكل من رئيس
المجلس والعضللو المنتدل وفقاً لما هو مقرر في المادة ( )19من هذا النظام .ويجل على مجلس اإلدارة أن يعين
أميناً لس للر المجلس .كما يجوز للمجلس أن يعين مس للتش للا اًر له أو أكثر في م تلف ش للؤون الش للركة ويحدد المجلس
مكاففتهم .وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدل وأمين السر عضو مجلس اإلدارة على مدة عضوية
كل منهم في المجلس ،ويجوز إعادة انت ابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيا منهم دون أ الل بحق من
عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبل غير مشروع أو في وقت غير مناسل.
6

المادة الحادية والعشرون :اجتماعات المجلس:
يجتمع المجلس في المركز الرئيس للش ل ل للركة بدعوة من رئيس ل ل لله ويجل على رئيس المجلس أن يدعو إلى االجتماع
متى طلللل إليلله ذلللك اثنللان من األعض ل ل ل ل ل ل للاء ويجللل أن تكون الللدعوة موثقللة بللالطريقللة التي ي ارهللا المجلس .وتعقلد
اجتماعات المجلس بصل ل ل ل للفة دورية وكلما دعت الحاجة ،على أال يقل عدد اجتماعات المجلس السل ل ل ل للنوية عن ()4
اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد على األقل كل ثالثة أشهر.

المادة الثانية والعشرون :نصاب اجتماع المجلس:
ال يكون اجتماع المجلس ص ل للحيحاً إال إذا حضل ل لره ( )6أعض ل للاء بأنفس ل للهم أو بطريق اإلنابة بش ل للرط أن يكون عدد
األعضاء الحاضرين بأنفسهم (أربعة) أعضاء على األقل من بينهم عضو مستقل ،وللعضو أن ينيل عنه عضواً
آ ر في حض ل ل ل ل للور اجتماعات المجلس وفي التص ل ل ل ل للويت فيها .تص ل ل ل ل للدر ق اررات المجلس بأغلبية آراء األعض ل ل ل ل للاء
الحاضرين أو الممثلين فيه ،وعند تساوي اآلراء يرجح الجانل الذي صوت معه رئيس الجلسة .ولمجلس اإلدارة أن
يصللدر الق اررات في األمور العاجلة بعرضللها على األعضللاء متفرقين ما لم يطلل أحد األعضللاء –كتابة -اجتماع
المجلس للمداولة فيها ،وفي هذه الحالة تعرض هذه الق اررات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له.

المادة الثالثة والعشرون :مداوالت المجلس:
تثبت مداوالت المجلس وق ارراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر.
وتدون هذه المحاضر في سجل اص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر.

المادة الرابعة والعشرون :االتفاقيات والعقود :
يحق للش للركة -بعد الحص للول على عدم ممانعة مؤسل لس للة النقد العربي الس للعودي -أن تعقد اتفاقية إلدارة ال دمات
الفنية مع شللركة أو أكثر من الشللركات المؤهلة في مجال التأمين .ويجوز ألعضللاء المجلس أن يبرموا مع الشللركة
عقود تأمين لهم مصلحة فيها شريطة أن يزود رئيس مجلس االدارة الجمعية العامة بتفاصيل تلك العقود التأمينية.
وعلى عضللو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلللحة مباش لرة أو غير مباش لرة في األعمال والعقود التي
تتم لحسال الشركة ،ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع .وال يجوز لهذا العضو االشت ارك في التصويت على
القرار الذي يصل ل للدر في هذا الشل ل للأن في مجلس اإلدارة وجمعيات المسل ل للاهمين .ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية
العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة
فيها ،ويرافق التبليغ تقرير اص من مراجع حسللابات الشللركة ال ارجي .واذا ت لف عضللو المجلس عن اإلفصللاح
عن مصل لللحته ،جاز للش للركة أو لكل ذي مصل لللحة المطالبة أمام الجهة القضلللائية الم تص للة بإبطال العقد أو إلزام
العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.

الباب الخامس
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جمعيات المساهمين:
المادة الخامسة والعشرون :حضور الجمعيات:
الجمعية العامة المكونة تكويناً صل ل للحيحاً تمثل جميع المسل ل للاهمين ،وتنعقد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس
للش للركة ،ولكل مس للاهم أياً كان عدد أس للهمه حق حض للور الجمعيات العامة للمس للاهمين وله في ذلك أن يوكل عنه
شل ل ل ل ل صل ل ل ل لاً آ ر من غير أعض ل ل ل للاء مجلس اإلدارة أو عاملي الش ل ل ل للركة في حض ل ل ل للور الجمعية العامة ،ويجوز عقد
اجتماعات الجمعيات العامة للمس للاهمين واش للتراك المس للاهم في مداوالتها والتص للويت على ق اررتها بواس للطة وس للائل
التقنية الحديثة بحسل الضوابط التي تضعها الجهة الم تصة.

المادة السادسة والعشرون :الجمعية التأسيسية:
يدعو المؤسسون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تأسيسية الل ( )45مسة وأربعين يوماً من تاريي قفل االكتتال
في األسهم ،ولكل مكتتل – أياً كان عدد أسهمه -حق حضور الجمعية التأسيسية .ويشترط لصحة االجتماع
حضور عدد من المكتتبين يمثل (نصف) رأس المال على األقل .فإذا لم يتوافر هذا النصال ،وجهت دعوة إلى
اجتماع ثان يعقد بعد ( )15مسة عشر يوماً على األقل من توجيه الدعوة إليه .ومع ذلك ،يجوز أن يعقد االجتماع
الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول ،ويجل أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول
ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع .وفي جميع األحوال ،يكون االجتماع الثاني صحيحاً أيًّا كان عدد
المكتتبين الممثلين فيه.

المادة السابعة والعشرون :اختصاصات الجمعية التأسيسية:
ت تص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية:
أ -التحقق من االكتتال بكل أسهم الشركة ومن الوفاء بالحد األدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة األسهم
وفقاً ألحكام النظام.
ل  -المداولة في تقرير تقويم الحصص العينية .
ج -إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة األساس ،على أال تد ل تعديالت جوهرية على النظام المعروض عليها إال
بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.
د تعيين أعضاء أول مجلس إدارة لمدة ال تتجاوز مس سنوات وأول مراجع حسابات إذا لم يكونوا قد عيِّنوا في عقد
تأسيس الشركة أو في نظامها األساس.
ه المداولة في تقرير المؤسسين عن األعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة ،واق ارره.

المادة الثامنة والعشرون :اختصاصات الجمعية العامة

العادية:
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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 الل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة ،ويجوز
الدعوة لجمعيات عامة عادية أ ر لالجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،ومن ا تصاصات الجمعية العامة
العادية تشكيل لجنة المراجعة وتحديد اتعابها.

المادة التاسعة والعشرون :اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:
ت تص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس ،باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً،
ولها أن تصدر ق اررات في األمور الدا لة في ا تصاص الجمعية العامة العادية وذلك 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 لالنعقاد إذا طلل ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل ( )5%من
رأس المال على األقل .ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية الل
( )30ثالثين يوماً من تاريي طلل مراجع الحسابات.
تنشر هذه الدعوة في صحيفة توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد النعقاد بل()10
عشرة أيام على األقل وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق المالية .ومع ذلك يجوز االكتفاء
بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين ب طابات مسجلة .وترسل صورة من الدعوة وجدول
األعمال إلى هيئة السوق المالية وذلك الل المدة المحددة للنشر.

المادة الحادية والثالثون :سجل حضور الجمعيات:
يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو ال اصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي قبل
الوقت المحدد النعقاد الجمعية.

المادة الثانية والثالثون :نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية:
ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضر مساهمون يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على األقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصال في االجتماع األول ،وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد الل الثالثين يوماً التالية
لالجتماع السابق .وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة ( )30من هذا النظام ومع ذلك يجوز
أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد
االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع ،وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً
أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه .ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة العادية للمساهمين واشتراك المساهم في

مداوالتها والتصويت على ق ارراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة ،بحسل الضوابط التي تضعها الجهة الم تصة.
المادة الثالثة والثالثون :نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية:
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ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس مال الشركة
على األقل  ،فإذا لم يتوفر هذا النصال في االجتماع األول ،وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان ،بنفس األوضاع
المنصوص عليها في المادة ( )30من هذا النظام .ويجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة
المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد
هذا االجتماع ،وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع)
رأس المال على األقل .واذا لم يتوافر النصال الالزم في االجتماع الثاني ،وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد
باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة ( )30من هذا النظام ،ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد
األسهم الممثلة فيه ،بعد موافقة الجهات الم تصة .ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة غير العادية للمساهمين
واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على ق ارراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة ،بحسل الضوابط التي تضعها
الجهة الم تصة.

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

المادة الخامسة والثالثون :قرارات الجمعيات:
تصدر الق اررات في الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها ،وتصدر ق اررات الجمعية العامة العادية
باألغلبية المطلقة لالسهم الممثلة في االجتماع ومع ذلك فإنه إذا تعلقت هذه الق اررات بتقييم مزايا اصة لزمت
موافقة أغلبية المكتتبين باألسهم التي تمثل (ثلثي) األسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتل به المستفيدون من المزايا
ال اصة ،وتصدر الق اررات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان
القرار متعلقاً بزيادة أو بت فيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل المدة المحددة في نظامها أو
بإدماجها في شركة أو في مؤسسة أ ر فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة
في االجتماع.

المادة السادسة والثالثون :المناقشة في الجمعيات:
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء
مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات .وكل نص في نظام الشركة األساس يحرم المساهم من هذا الحق ،يكون باطالً.
ويجيل مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر.
واذا أر المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع ،احتكم إلى 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 لذلك
في حال غيال رئيس مجلس اإلدارة ونائبه ،ويحرر باجتماع الجمعية العامة محضر يتضمن عدد المساهمين
الحاضرين أو الممثلين 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 الصة وافية للمناقشة التي دارت في االجتماع ،وتدون
المحاضر بصفة منتظمة عقل 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 واللوائح ذات العالقة.

الباب السابع
مراجع الحسابات:
المادة التاسعة والثالثون :تعيين مراجع الحسابات:
يجل أن تعين الجمعية العامة مراجعي حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المر ص لهم بالعمل في
المملكة ،وتحدد مكافأتهم ومدة عملهم ،ويحوز لها إعادة تعينهم ،ويجوز للجمعية العامة أيضاً وفي كل وقت تغييرهم
مع عدم اال الل بحقهم في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسل أو لسبل غير مشروع.

المادة األربعون :صالحيات مراجع الحسابات:
لمراجع الحس ل ل للابات -في أي وقت -حق االطالع على دفاتر الش ل ل للركة وس ل ل للجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أن
يطلل البيانات واإليض ل ل للاحات التي ير ض ل ل للرورة الحص ل ل للول عليها وله أيضل ل ل لاً أن يتحقق من موجودات الش ل ل للركة

والت ازمللاتهللا .وغير ذلللك ممللا يللد للل في نطللاق عمللله .وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنلله من أداء واجبلله ،واذا
ص ل للادف مراجع الحس ل للابات ص ل للعوبة في هذا الش ل للأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة .فإذا لم ييس ل للر
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المجلس عمل مراجع الحسللابات ،وجل عليه أن يطلل من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في
األمر.

المادة الحادية واألربعون :التزامات مراجع الحسابات:
على مراجع الحس ل ل ل ل للابات أن يقدم إلى الجمعية العامة الس ل ل ل ل للنوية تقري اًر يعد وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها

يضللمنه موقف إدارة الشللركة من تمكينه من الحصللول على البيانات واإليضللاحات التي طلبها وما يكون قد كشللفه

من م الفة ألحكام نظام مراقبة ش ل ل ل ل للركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة واللوائح والتعليمات األ ر
ذات العالقة ورأيه في مد عدالة القوائم المالية للش للركة .ويتلو مراجع الحس للابات تقريره في الجمعية العامة .واذا

قررت الجمعية التص ل للديق على تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية دون االس ل للتماع إلى تقرير مراجع الحس ل للابات،

كان قرارها باطالً.

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 تاريي القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة وتنتهي في ( )31ديسمبر من العام التالي.

المادة الثالثة واألربعون :الوثائق المالية:
 -1يجل على مجلس اإلدارة في نهاية كل سل ل ل ل ل للنة مالية أن يعد القوائم المالية (وتتكون القوائم المالية من :قائمة
المركز المالي لعمليات التأمين والمسللاهمين ،قائمة فائض (عجز) عمليات التأمين ،قائمة د ل المسللاهمين،

قائمة حقوق المساهمين ،قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين) .وتقري اًر
عن نش للاط الش للركة ومركزها المالي عن الس للنة المالية المنقض للية ويتض للمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها

لتوزيع األرباح ويضل ل ل للع المجلس هذه الوثائق تحت تصل ل ل للرف مراجع الحسل ل ل للابات ،قبل الموعد المحدد النعقاد
الجمعية العامة بل( )45مسة وأربعين يوماً على األقل.

 -2يجل أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة ورئيسل ل ل ل للها التنفيذي ومديرها المالي على الوثائق المذكورة في الفقرة (،)1
وتودع نسللي منها في المركز الرئيس للشللركة تحت تصللرف المسللاهمين ،قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية

العامة بل( )10عشرة أيام على األقل.
 -3على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المس ل للاهمين بالقوائم المالية للش ل للركة وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجع
الحس للابات مالم تنش للر في ص للحيفة يومية توزع في المركز الرئيس للشلللركة ،على أن يرس للل صلللورة من هذه
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الوثائق إلى هيئة السللوق المالية وذلك قبل تاريي انعقاد الجمعية العامة العادية ب ل ل ل ل ل ل ل ل( )15مسللة عشللر يوماً
على األقل.

المادة الرابعة واألربعون :حسابات عمليات التأمين:
تكون حسابات عملية التأمين مستقلة عن قائمة د ل المساهمين ،وذلك على التفصيل التالي:
أولا :حسابات عمليات التأمين:
 -1يفرد حسال لألقساط المكتسبة وعموالت إعادة التأمين والعموالت األ ر .
 -2يفرد حسال للتعويضات المتكبدة من الشركة.

 -3يحدد في نهاية كل عام الفائض اإلجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع األقساط والتعويضات محسوماً منه
المصاريف التسويقية واإلدارية والتشغيلية والم صصات الفنية الالزمة حسل التعليمات المنظمة لذلك.

 -4يكون تحديد الفائض الصافي على النحو التالي:

يضل ل ل للاف للفائض اإلجمالي الوارد في الفق ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لرة ( )3أعاله أو ي صل ل ل للم منه ما ي ص المؤمن لهم من عائد
االستثمار بعد احتسال ما لهم من عوائد و صم ما عليهم من مصاريف محققه.

 -5تقوم الشركة بصفتها مدي اًر لعمليات التأمين بجميع أعمال التأمين المنصوص عليها في وثائقها لصالح حاملي
الوثائق وفي حال وجود فائض صاف في حسال التأمين فيتم توزيعه وفق الترتيل اآلتي:

أ-توزيع %10من الفائض الصافي السنوي على المؤمن لهم مباشرة أو بت فيض أقساطهم للسنة التالية.

ل-ترحيل النسبة المستحقة للشركة من إجمالي قيمة قساط التأمين المكتتبة والمحددة في وثائق التأمين إلى حسال
المساهمين باعتبارها رسماً مقابل إدارة الشركة .

ج -وما يتبقى بعد ذلك فليرحل منه إلى حسال المساهمين النسبة المحددة في وثائق التأمين كحافز أداء.
د -وما يتبقى بعد ذلك –إن وجد -فتحتفظ به الشركة في حسال احتياطي التأمين لصالح المؤمن لهم ،وللشركة

توزيعه كله أو بعضه على المؤمن لهم بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي والجمعية العامة للشركة .
ثاني ا :قائمة دخل المساهمين:

 -1تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموال المساهمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة.

 -2تكون حص للة المس للاهمين من الفائض الص للافي حس للل ما ورد في الفقرة ال امس للة من البند أوالً من هذه
المادة.

المادة الخامسة واألربعون :الزكاة واالحتياطي:
يجل على الشركة:
 -1تجنل الزكاة وضريبة الد ل المقررة.
 -2تجنل ( )20%من األرباح الصللافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا
التجنيل متى بلغ اجمالي االحتياطي ( )100%من رأس المال المدفوع.
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 -3للجمعية العامة العادية عند تحديد نصل ل ل ل لليل األسل ل ل ل للهم في صل ل ل ل للافي األرباح أن تقرر تكوين احتياطيات
أ ر  ،وذلللك بللالقللدر الللذي يحقق مصل ل ل ل ل ل لللحللة الشل ل ل ل ل ل للركللة أو يكفللل توزيع أربللاح ثللابتللة قللدر اإلمكللان على
المساهمين.

المادة السادسة واألربعون :استحقاق األرباح:
يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ،ويبين القرار تاريي االستحقاق
وتاريي التوزيع .وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد
لالستحقاق .وتبلغ الشركة هيئة السوق المالية دون تأ ير بأي ق اررات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك 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:
إذا بلغت سائر الشركة (نصف) رأس المال المدفوع في أي وقت الل السنة المالية ،وجل على أي مسؤول في
الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء
المجلس بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة الل ( )15مسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير
العادية لالجتماع الل ( )45مسة وأربعين يوم من تاريي علمه بال سائر لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو
ت فيضه -وفقاً ألحكام نظام الشركات -وذلك إلى الحد الذي تن فض معه نسبة ال سائر إلى 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 واالستثمار .وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة
غير العادية الل المدة المحددة أعاله ،أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع ،أو إذا قررت
زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتال في كل زيادة رأس المال الل ( )90تسعين
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 ارج ا تصاصاته ،ما لم يكن
صاحل المصلحة سيء النية أو يعلم أن تلك األعمال ارج ا تصاصات المجلس.

المادة التاسعة واألربعون :مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة:
ويكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي
ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو م الفتهم أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية
واألنظمة واللوائح والتعليمات األ ر ذات العالقة ،وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن .وتقع المسؤولية
على جميع أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ ال طأ من قرار صدر بإجماعهم .أما الق اررات التي تصدر بأغلبية اآلراء،
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فال يسأل عنها األعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر االجتماع .وال يعد الغيال عن
حضور االجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً لإلعفاء من المسؤولية إال إذا ثبت عدم علم العضو الغائل بالقرار
أو عدم تمكنه من االعتراض عليه بعد علمه به .وال تحول دون إقامة دعو المسؤولية موافقة الجمعية العامة
العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة .وال تسمع دعو المسؤولية بعد انقضاء ( )3ثالث سنوات من تاريي
اكتشاف الفعل الضار .وفيما عدا  -حالتي الغش والتزوير ،ال تسمع دعو المسؤولية في جميع األحوال بعد مرور
( )5مس سنوات من تاريي انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ( )3ثالث سنوات من انتهاء
عضوية عضو مجلس اإلدارة المعني أيهما أبعد .ولكل مساهم الحق في رفع دعو المسؤولية المقررة للشركة على
أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن ال طأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر اص به .وال يجوز للمساهم رفع
الدعو المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائماً .ويجل على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على
رفع الدعو  ،مع قصر حقه على المطالبة بالتعويض 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 الالزمة بالقدر الالزم للتصفية ،ويصدر
قرار التصفية اال تيارية من هيئة السوق المالية ،ويجل أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد
سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجل أن ال تتجاوز مدة التصفية
اال تيارية ( ) 5مس سنوات ،وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي ،وتنتهي سلطة مجلس إدارة
الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة للغير في حكم المصفين إلى أن يعين
المصفي وتبقى ألجهزة الشركة الل مدة التصفية ا تصاصاتها التي ال تتعارض مع ا تصاصات المصفي،
ويراعي في التصفية حفظ حق المشتركين في فائض عمليات التأمين واالحتياطات المكونة حسل 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 واللوائح
والتعليمات األ ر ذات العالقة على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام األساسي.
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المادة الثانية والخمسون :النشر
يودع هذا النظام وينشر طبقاً لنظام الشركات ولوائحه.
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