
 

 

 

 العاديةغير العامة الجمعية اجتماع لحضور الشركة مساهمي السادة( الراجحي تكافل) التعاوني للتأمين الراجحي شركة تدعو

 عن طريق وسائل التقنية الحديثة (األول اإلجتماع)

 

 توضيح بند

كة لحضور يدعو  مقدمة ( السادة مساهمي الشر ي )تكافل الراجحي
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  مجلس إدارة شر

اجتماع الجمعية العامة غي  العادية )اإلجتماع األول(  بمدنية الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة 

ي تمام الساعة الحادية
ن
ي والمقرر إنعقادها بمشيئة هللا ف

عشر مساء يوم  بأستخدام منظومة تداوالن 

 عىل سالمة 2021-05-05ـه )حسب تقويم أم القرى( الموافق 1442-09-23األربعاء 
ً
م وذلك حرصا

ازية من قبل الجهات الصحية المختصة  ن و ضمن دعم الجهود واإلجراءات الوقائية واالحي  المساهمي 

وس كورونا المستجد ا للجهود (COVID-19) ذات العالقة للتصدي لفي 
ً
ي ، وامتداد

المتواصلة الت 

ي اتخاذ التدابي  الوقائية الالزمة لمنع 
ن
ي المملكة العربية السعودية ف

ن
تبذلها كافة الجهات الحكومية ف

  .انتشاره

مدينة و مكان انعقاد 

 الجمعية العامة

كة بمدينة الرياض  عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشر
) ي
 )وذلك من خالل استخدام منظومة تداوالن 

 www.tadawulaty.com.sa ابط بمقر االجتماعر 

تاري    خ انعقاد الجمعية 

  العامة

 م2021-05-05ـه )حسب تقويم أم القرى( الموافق 23-09-1442

وقت انعقاد الجمعية 

  العامة

23:00 

 حق الحضور

كة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة  ي سجل مساهمي الشر
ن
ن المقيدين ف يحق لكل مساهم من المساهمي 

ي تسبق اجتماع الجمعية 
  . وبحسب األنظمة واللوائحالتداول الت 

النصاب الالزم النعقاد 

 الجمعية

  غي  العادية العامة الجمعية اجتماع يكون
ً
ة إذا  صحيحا  عىل المال رأس  نصف يمثلون مساهمون حضن

ي  االجتماع عقد  سيتم االجتماع، هذا  لعقد  الالزم النصاب يتوفر  لم وإذا .  األقل
 انتهاء من ساعة بعد  الثانن

ي  االجتماع ويكون األول، االجتماع النعقاد  المحددة المدة
  الثانن

ً
ن  صحيحا ه عدد من المساهمي  اذا حضن

 . يمثلون رب  ع رأس المال عىل األقل

ي  عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي التصويت  .1 جدول األعمال
ن
 م.  31/12/2020المنتهي ف

كة عن العام المالي المنتهي  .2
  م.  31/12/2020التصويت عىل تقرير مراجعي حسابات الشر

ي   .3
ن
  م . 31/12/2020التصويت عىل القوائم المالية عن العام المالي المنتهي ف

ي التصويت عىل ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن ال .4
ن
 م. 31/12/2020سنة المالية المنتهية ف

ريال(    1.110.000التصويت عىل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة نظي  عضويتهم بمبلغ إجمالي )  .5

ي 
ن
 م . 31/12/2020عن السنة المالية المنتهية ف

ي تبدأ من  .6
ن للدورة القادمة والت  ن المرشحي  التصويت عىل انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بي 

م. )مرفق السي  29/5/2024ولمدة ثالث سنوات حيث تنتهي بتاري    خ  م30/05/2021تاري    خ 

) ن  الذاتية للمرشحي 

 



 

التصويت عىل تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة  .7

ي تبدأ من تاري    خ الجديدة 
 29/05/2024وحت  انتهاء الدورة بتاري    خ م 30/05/2021والت 

ً
م علما

ن ان المر  ي شحي 
ة مرفق وهم كاالن   :  الذاتية السي 

 

 مرشحي لجنة المراجعة

 صفة العضوية أسم المرشح م

 عضو مستقل من داخل المجلس( -)رئيس  األستاذ/ نبيل بن عىلي بن شعيب 1

 )من خارج المجلس (  األستاذ/ فهد بن محمد الفواز 2

 ()من خارج المجلس األستاذ/ محمد بن عىلي المبارك 3

 

ن بناء عىل توصية لجنة المراجعة  .8 ن المرشحي  كة بي  ن مراجعي الحسابات للشر التصويت عىل تعيي 

ي والثالث والسنوي من العام المالي 
، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب  ع الثانن

 م وتحديد أتعابه. 2022م والرب  ع األول من العام المالي 2021

كة والمتعلقة1رقم )التصويت عىل تعديل المادة  .9  بالتأسيس.)مرفق(.  ( من النظام األساس للشر

كة 3التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .10 كة والمتعلقة بأغراض الشر ( من النظام األساس للشر

 )مرفق(. 

كة والمتعلقة بالمشاركة والتملك 4التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .11 ( من النظام األساس للشر

كات )مرفق(.  ي الشر
ن
 ف

كة والمتعلقة باستثمارات 7ويت عىل تعديل المادة رقم )التص .12 ( من النظام األساس للشر

كة)مرفق(.   الشر

كة والمتعلقة برأس المال)مرفق(. 8التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .13  ( من النظام األساس للشر

كة والمتعلقة باالكتتاب )مرفق(9التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .14  . ( من النظام األساس للشر

كة والمتعلقة بتداول األسهم 12التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .15 ( من النظام األساس للشر

 )مرفق(. 

كة والمتعلقة بزيادة رأس المال 13التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .16 ( من النظام األساس للشر

 )مرفق(. 

كة والمتعلقة بتخ14التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .17 فيض رأس المال ( من النظام األساس للشر

 )مرفق(. 

كة 15التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .18 كة والمتعلقة بإدارة الشر ( من النظام األساس للشر

 )مرفق(. 

كة والمتعلقة بإنتهاء عضوية 16التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .19 ( من النظام األساس للشر

 المجلس )مرفق(. 

ي ( من النظام 17التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .20
ن
كة والمتعلقة بالمركز الشاغر ف األساس للشر

 المجلس )مرفق(. 

كة والمتعلقة بصالحيات المجلس 18التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .21 ( من النظام األساس للشر

 )مرفق(. 

كة والمتعلقة بمكافأة أعضاء 19التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .22 ( من النظام األساس للشر

 المجلس )مرفق(. 

كة والمتعلقة بصالحيات الرئيس 20 تعديل المادة رقم )التصويت عىل .23 ( من النظام األساس للشر

ن الش )مرفق(.   والنائب والعضو المنتدب وأمي 



 

كة والمتعلقة بإجتماعات 21التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .24 ( من النظام األساس للشر

 المجلس )مرفق(. 

كة والمتعلقة بنصاب إجتماع ( من النظام األ 22التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .25 ساس للشر

 المجلس )مرفق(. 

كة والمتعلقة باالتفاقيات والعقود 24التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .26 ( من النظام األساس للشر

 )مرفق(. 

كة والمتعلقة بحضور الجمعيات 25التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .27 ( من النظام األساس للشر

 )مرفق(. 

كة والمتعلقة بالجمعية التأسيسة 26مادة رقم )التصويت عىل تعديل ال .28 ( من النظام األساس للشر

 )مرفق(. 

كة والمتعلقة باختصاصات 27التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .29 ( من النظام األساس للشر

 الجمعية التأسيسة )مرفق(. 

كة والمتعلقة باختصاصات 28التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .30 ( من النظام األساس للشر

 لجمعية العامة العادية )مرفق(. ا

كة والمتعلقة بدعوة الجمعيات 30التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .31 ( من النظام األساس للشر

 )مرفق(. 

كة والمتعلقة بنصاب اجتماع 32التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .32 ( من النظام األساس للشر

 الجمعية العامة العادية )مرفق(. 

كة والمتعلقة بنصاب اجتماع 33ة رقم )التصويت عىل تعديل الماد .33 ( من النظام األساس للشر

 الجمعية العامة غي  العادية )مرفق(. 

ن مراجع 39التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .34 كة والمتعلقة بتعيي  ( من النظام األساس للشر

 الحسابات)مرفق(. 

كة 41التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .35 امات مراجع ( من النظام األساس للشر ن والمتعلقة بالي 

 الحسابات)مرفق(. 

كة والمتعلقة بالوثائق المالية 43التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .36 ( من النظام األساس للشر

 )مرفق(. 

كة والمتعلقة بالزكاة واالحتياطي 45التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .37 ( من النظام األساس للشر

 )مرفق(. 

كة والمتعلقة بمسؤولية اعضاء 49قم )التصويت عىل تعديل المادة ر  .38 ( من النظام األساس للشر

 مجلس اإلدارة)مرفق(. 

كة 50التصويت عىل تعديل المادة رقم ) .39 كة والمتعلقة بانقضاء الشر ( من النظام األساس للشر

 )مرفق(. 

ي ) تكافل الراجحي  التصويت عىل األعمال والعقود .40
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

( الت 

كة الراجحي المضفية لألستثمار و  ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان  شر
والت 

ونائب رئيس مجلس اإلدارة الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ / صالح بن عبدهللا الزميع 

األستاذ/ سعود بن عبدهللا الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن عبدهللا الراجحي 

ة ف ن مصلحة غي  مباشر  أن يها، وهي عبارة عن وثائق تأمي 
ً
وط او مزايا تفضيلية .علما دون أي شر

 )مرفق(.الف ريال 720.610م بلغت 2020عام  قيمة التعامالت خالل

ي ) تكافل الراجحي (  التصويت عىل األعمال والعقود .41
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

الت 

كة السعودية و  ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن  لصناعة مستلزمات السجاد الشر
والت 



 

ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ سعود بن عبدهللا الراجحي وعضو مجلس سليمان الراجحي 

ة فاإلدارة األستاذ/ نايف بن عبدهللا الراجحي  ن مصلحة غي  مباشر يها، وهي عبارة عن وثائق تأمي 

وط او م  أن قيمة التعامالت خالل عام دون أي شر
ً
الف  159م بلغت 2020زايا تفضيلية .علما

 )مرفق(.ريال

ي ) تكافل الراجحي (  التصويت عىل األعمال والعقود .42
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

الت 

كة الراجحي الماليةو  ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي  شر
 وعضو والت 

ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ سعود بن عبدهللا مجلس اإلدارة صالح بن عبدهللا الزميع 

ة فالراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن عبدهللا الراجحي  يها، وهي مصلحة غي  مباشر

ن   أن قيمة التعامالت خالل عام عبارة عن وثائق تأمي 
ً
وط او مزايا تفضيلية .علما دون أي شر

 )مرفق(.الف ريال 1.032م بلغت 2020

ي ) تكافل الراجحي (  .43
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

التصويت عىل العقود واألعمال الت 

كة الراجحي الماليةو  ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي  شر
وعضو  والت 

يس مجلس اإلدارة األستاذ/ سعود بن عبدهللا ونائب رئ مجلس اإلدارة صالح بن عبدهللا الزميع

ة فيها، وهي الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن عبدهللا الراجحي  مصلحة غي  مباشر

 أن  ق إستثمارية صناديإدارة عبارة عن ايرادات ورسوم 
ً
وط او مزايا تفضيلية .علما دون أي شر

 )مرفق(.ريال الف 8.477م بلغت2020قيمة التعامالت خالل عام 

ي ) تكافل الراجحي (  التصويت عىل األعمال والعقود .44
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

الت 

كة فرسان للسفر والسياحةو  ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان  شر
والت 

الراجحي ونائب رئيس مجلس االدارة األستاذ / سعود بن عبدهللا الراجحي و عضو مجلس االدارة 

ة فيها، وهي عبارة عن وثائ ن األستاذ / نايف بن عبدهللا الراجحي مصلحة غي  مباشر دون  ق تأمي 

 
ً
وط او مزايا تفضيلية .علما الف  1.154م بلغت 2020أن قيمة التعامالت خالل عام  أي شر

 )مرفق(.ريال

ي ) تكافل الراجحي (  التصويت عىل األعمال والعقود .45
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

الت 

كة فرسان للسفر والسياحةو  ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان  شر
والت 

االدارة األستاذ / سعود بن عبدهللا الراجحي و عضو مجلس االدارة الراجحي ونائب رئيس مجلس 

ة فيها، وهي عبارة عن  سفر خدمات األستاذ / نايف بن عبدهللا الراجحي مصلحة غي  مباشر

كة ي الشر  أن قيمة التعامالت خالل عام  لمنسون 
ً
وط او مزايا تفضيلية .علما م 2020دون أي شر

 )مرفق(.الف ريال 850بلغت 

ي ) تكافل الراجحي (  ت عىل األعمال والعقودالتصوي .46
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

الت 

وكيماوياتو  ي للبي  كة الفاران 
ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي   شر

والت 

األستاذ / وعضو مجلس االدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ سعود بن عبدهللا الراجحي 

ة فيها، وهي عبارة عن وثائق ن  نايف بن عبدهللا الراجحي مصلحة غي  مباشر وط تأمي  دون أي شر

 أن قيمة التعامالت خالل عام 
ً
 )مرفق(.الف ريال 8.090م بلغت 2020او مزايا تفضيلية .علما

ي ) تكاف التصويت عىل األعمال والعقود .47
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

ل الراجحي ( الت 

ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي وعضو  ووكالة تكافل الراجحي 
والت 

ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ سعود بن مجلس االدارة األستاذ / صالح بن عبدهللا الزميع 

ة مصلعبدهللا الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن عبدهللا الراجحي  حة غي  مباشر

ن فيها، وهي عبارة عن وثائق وعموال   أن قيمة  ت تأمي 
ً
وط او مزايا تفضيلية .علما دون أي شر

 )مرفق(.الف ريال 7.524م بلغت 2020التعامالت خالل عام 



 

ي ) تكافل الراجحي (  التصويت عىل األعمال والعقود .48
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

الت 

كة و  ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان   اعات الغذائيةمرامي للصنشر
والت 

وعضو مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ سعود بن عبدهللا الراجحي الراجحي 

ة فيها، وهي عبارة عن وثائقاألستاذ/ نايف بن عبدهللا الراجحي  ن  مصلحة غي  مباشر دون أي تأمي 

وط او مزايا تفض  أن قيمة التعامالت خالل عام شر
ً
الف  999م بلغت 2020يلية .علما

 )مرفق(.ريال

ي ) تكافل الراجحي (  التصويت عىل األعمال والعقود .49
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

الت 

كة مدىو  ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي  شر
ونائب رئيس والت 

األستاذ/ سعود بن عبدهللا الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن مجلس اإلدارة 

ة فيها، وهي عبارة عن وثائعبدهللا الراجحي  ن مصلحة غي  مباشر وط او مزايا  ق تأمي  دون أي شر

 أن قيمة التعامالت خالل عام 
ً
 )مرفق(.الف ريال 1.153م بلغت 2020تفضيلية .علما

ي ) تكافل الراجحي (  التصويت عىل األعمال والعقود .50
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

الت 

كة الرحلة الرقمية ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي   و شر
ونائب والت 

وعضو مجلس االدارة األستاذ / نايف رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ سعود بن عبدهللا الراجحي 

ة فيها، وهي عبارة عن وثائق بن عبدهللا الراجحي  ن مصلحة غي  مباشر وط او مزايا تأمي  دون أي شر

 أن قيمة التعامالت خالل عام 
ً
 )مرفق(.الف ريال 99م بلغت 2020تفضيلية .علما

ي ) تكافل الراجحي (  التصويت عىل األعمال والعقود .51
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

الت 

كة الجبيل السعودية لصو  ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا   ناعة الجيوتاكسايلشر
والت 

ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ سعود بن عبدهللا الراجحي وعضو بن سليمان الراجحي 

ة فيها، وهي عبارة عن وثائمجلس اإلدارة األستاذ/ نايف بن عبدهللا الراجحي  ق مصلحة غي  مباشر

ن  وط او مزاي تأمي   أن قيمة التعامالت خالل عام دون أي شر
ً
 41م بلغت 2020ا تفضيلية .علما

 )مرفق(.الف ريال

ي ) تكافل الراجحي (  التصويت عىل األعمال والعقود .52
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

الت 

كة سليمان الراجحي لألستثمارات العقاريةو  ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن  شر
والت 

مان الراجحي ونائب رئيس مجلس االدارة األستاذ / سعود بن عبدهللا الراجحي وعضو مجلس سلي

ة فيها، وهي عبارة ع ن االدارة األستاذ / نايف بن عبدهللا الراجحي مصلحة غي  مباشر ن وثائق تأمي 

 أن قيمة التعامالت خالل عام 
ً
وط او مزايا تفضيلية .علما الف  189م بلغت 2020دون أي شر

 )مرفق(.ريال

ي ) تكافل الراجحي (  التصويت عىل األعمال والعقود .53
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

الت 

كة السعودية و  ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان  لعوازل المياهالشر
والت 

س اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ سعود بن عبدهللا الراجحي وعضو مجلالراجحي 

ة فيها، وهي عبارة عن وثائقاألستاذ/ نايف بن عبدهللا الراجحي  ن  مصلحة غي  مباشر دون أي تأمي 

 أن قيمة التعامالت خالل عام 
ً
وط او مزايا تفضيلية .علما  )مرفق(.الف ريال 93م بلغت 2020شر

ي ) تكافل الراجحي (  التصويت عىل األعمال والعقود .54
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

الت 

اءو  كة الرؤية الخضن ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن سليمان الراجحي  شر
ونائب  والت 

رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ سعود بن عبدهللا الراجحي وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ نايف 

ة فمصل بن عبدهللا الراجحي  ن حة غي  مباشر وط او مزايا يها، وهي عبارة عن وثائق تأمي  دون أي شر

 أن قيمة التعامالت خالل عام 
ً
 )مرفق(.الف ريال 75م بلغت 2020تفضيلية .علما

ي ) تكافل الراجحي (  التصويت عىل األعمال والعقود .55
ن التعاونن كة الراجحي للتأمي  ن شر ي ستتم بي 

الت 

كة الخليج لصناعة التغليفو  ي لرئيس مجلس االدارة األستاذ / عبدهللا بن  المحدودة شر
والت 



 

ونائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ سعود بن عبدهللا الراجحي وعضو مجلس  سليمان الراجحي 

ة ف اإلدارة األستاذ/ نايف بن عبدهللا الراجحي  ن مصلحة غي  مباشر يها، وهي عبارة عن وثائق تأمي 

وط او مزايا تفضيلية   أن قيمة التعامالت خالل عام دون أي شر
ً
الف  10م بلغت 2020.علما

 )مرفق(.ريال

ي فقط نموذج التوكيل
ونن  اليوجد حيث ان الحضور الكي 

ي 
 
ون  التصويت االلكتر

 عن بعد عىل بنود جدول 
ً
ونيا ي التصويت الكي 

ي خدمات تداوالن 
ن
ن ف ن الكرام المسجلي  بإمكان المساهمي 

 من 
ً
 يوم اعمال الجمعية بدءا

ً
ة صباحا  الموافق ـه 19/09/1442تاري    خ  السبتالساعة العاشر

ي خدمات  01/05/2021
ن
م وحت  نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت ف

ن باستخدام الرابط التالي   لجميع المساهمي 
ً
 ومجانا

ً
ي متاحا

 www.tadawulaty.com.sa :تداوالن 

تسجيل  أحقية
 الحضور والتصويت

احقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية 

ين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز االصوات  التصويت عىل بنود الجمعية للحاضن

 طريقة التواصل

ن   وحدة عالقات المساهمي 

shareholders@alrajhitakaful.com 

0114409666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 السادسمرفقات البند 

التصويت عىل انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بي   المرشحي   للدورة 

ي تبدأ من تاري    خ 
م ولمدة ثالث سنوات حيث 30/05/2021القادمة والتر

(29/5/2024تنتهي بتاري    خ   م. )مرفق الست  الذاتية للمرشحي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 السيرة الذاتية للمرشح -( 1) نموذج

 :المرشح للعضو الشخصية البيانات -أ

 عبدهللا بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي رباعي االسم

 هـ 01/07/1377 الميالد تاريخ سعودي الجنسية

 :المرشح للعضو العلمية المؤهالت -ب

 التخصص المؤهل م
 تاريخ
 على الحصول
 المؤهل

 ةالمانح الجهة اسم

 المملكة العربية السعودية -جامعة الملك عبدالعزيز م 1979 إدارة أعمال بكالوريوس 1

 :المرشح للعضو العملية الخبرات -ج

 الخبرة مجاالت الفترة م

م2012 –م 2004 1  مصرف الراجحي –رئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة المنتدب  

 كان أيا   أخرى شركة أي أو(  مدرجة غير أو مدرجة)  أخرى مساهمة شركات إدارات مجالس في الحالية العضوية -د

 :منها المنبثقة اللجان أو القانوني شكلها

 العضوية صفة النشاط الشركة اسم م
 طبيعة
 العضوية

 عضوية
 اللجان

 للشركة القانوني الشكل

1 

رئيس مجلس إدارة 

شركة الراجحي 

 المصرفية لالستثمار

 )مصرف الراجحي(

 يةاألعمال المصرف

 واإلستثمارية
 مساهمة مدرجة اللجنة التنفيذية بصفته الشخصية غير تنفيذي

2 

رئيس مجلس إدارة 

شركة الراجحي 

 للتأمين التعاوني

 )تكافل الراجحي(

 مساهمه مدرجة اللجنة التنفيذية بصفته الشخصية غير تنفيذي التأمين

3 
رئيس مجلس إدارة 

شركة مجموعة 

 الراجحي القابضة

 مساهمة غير مدرجة - بصفته الشخصية غير تنفيذي شركة قابضة

4 
رئيس مجلس إدارة 

شركة الفارابي 

 للبتروكيماويات

 مساهمة غير مدرجة - بصفته الشخصية غير تنفيذي البتروكيماويات

5 

 

شركة فرسان للسفر 

 و السياحه
 ذات مسئولية محدودة - بصفته الشخصية غير تنفيذي السفر والسياحة
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 رئيس مجلس

شركة إدارة 

 الراجحي المالية

 أنشطة جميع ممارسة

 يةالمال األوراق أعمال
 - بصفته الشخصية غير تنفيذي

 

 ةمقفل مساهمة واحد شخص شركة



 

 

 

 

 السيرة الذاتية للمرشح -( 1نموذج )

 :المرشح للعضو الشخصية البيانات -أ

 يمان الراجحيبن عبدهللا بن سل سعود رباعي االسم

 الميالد تاريخ سعودي الجنسية
03/02/1402 
29/11/1981 

 :المرشح للعضو العلمية المؤهالت -ب

 التخصص المؤهل م
 تاريخ
 على الحصول
 المؤهل

 المانحة الجهة اسم

 االمارات العربية -الجامعة االمريكية  2017 ادارة مالية بكالوريوس 1

 :حالمرش للعضو العملية الخبرات -ج

 الخبرة مجاالت الفترة م

 (كفيف)عضو مجلس إدارة مجموعة المكفوفين األهلية بمنطقة الرياض  حتى االن –م 2019 1

 القابضة تكاتف مجموعة شركة - مدير عام  والعضو المنتدب حتى االن –م 2013 2

 المحدودة هوبر شركة - شريك ومدير عام 2017 – 2010 3

 كان أيا   أخرى شركة أي أو(  مدرجة غير أو مدرجة)  أخرى مساهمة شركات إدارات جالسم في الحالية العضوية -د

 :منها المنبثقة اللجان أو القانوني شكلها

 العضوية صفة النشاط الشركة اسم م
 طبيعة
 العضوية

 عضوية
 اللجان

 للشركة القانوني الشكل

1 
 فرسان شركة
 والسياحة للسفر

 الخدمات السياحية
عضو غير 

 فيذيتن
بصفته 

 الشخصية
 شركة ذات مسؤولية محدودة -

2 
 السعودية الشركة
 المعارض لتنظيم

 والمؤتمرات

تنظيم معارض 

 وتسويق
عضو غير 

 تنفيذي
بصفته 

 الشخصية
 شركة ذات مسؤولية محدودة -

3 
شركة تكاتف 

 القابضة
 عضو تنفيذي التطوير العقاري

بصفته 

 الشخصية
 شركة ذات مسؤولية محدودة -

4 
شركة اي اي بي 

الدارة االستثمار 

 في سنغافورة
 ادارة االستثمارات

عضو غير 

 تنفيذي
بصفته 

 الشخصية
 شركة ذات مسؤولية محدودة -



 

 

 السيرة الذاتية للمرشح -( 1نموذج )

 المرشح: للعضو الشخصية البيانات -أ

 نايف بن عبدهللا بن سليمان الراجحي رباعي االسم

 هـ 12/05/1410 الميالد تاريخ سعودي الجنسية

 المرشح: للعضو العلمية المؤهالت -ب

 التخصص المؤهل م
 تاريخ
 على الحصول
 المؤهل

 المانحة الجهة اسم

 بكالوريوس 1
Business 

Finance 
 جامعة سان فرانسيسكو 2012

 المرشح: للعضو العملية الخبرات -ج

 الخبرة مجاالت الفترة م

 الغرفة التجارية الصناعية في الرياض –يس المجلس ورئيس لجنة السياحة نائب رئ حتى االن – 2020 1

 مجلس الغرف التجارية السعودية –رئيس لجنة السياحة  حتى االن – 2020 2

 شركة فرسان للسفر والسياحة -الرئيس التنفيذي  حتى االن –م 2018 3

 شركة الرحلة الرقمية المحدودة -مديرعام  حتى االن –م 2018 4

 شركة دليل الناس لتقنية المعلومات -مدير عام   م2020 –م 2018 5

 كان أيا   أخرى شركة أي أو(  مدرجة غير أو مدرجة)  أخرى مساهمة شركات إدارات مجالس في الحالية العضوية -د

 :منها المنبثقة اللجان أو القانوني شكلها

 العضوية صفة النشاط الشركة اسم م
 طبيعة
 العضوية

 ةعضوي
 اللجان

 للشركة القانوني الشكل

1 
شركة تكاتف 

 القابضة
التطويرالعقاري 

 والمقاوالت
 غير تنفيذي

بصفته 
 الشخصية

 شركة ذات مسؤولية محدودة -

2 
الفارابي ة شرك

 للبتروكياويات
 غير تنفيذي البتروكيماويات

بصفته 
 الشخصية

 شركة مساهمة -

3 

الشركة السعودية 
لتنظيم المعارض 

 راتوالمؤتم
 غير تنفيذي تنظيم المعارض

بصفته 
 الشخصية

 شركة ذات مسؤولية محدودة -

4 
شركة الرحلة 

 الرقمية المحدودة
 تنفيذي الرحالت السياحية

بصفته 
 الشخصية

 شركة ذات مسؤولية محدودة -

5 

شركة مرامي 
للصناعات 

 الغذائية
 غير تنفيذي صناعات غذائية

بصفته 
 الشخصية

 حدودةشركة ذات مسؤولية م -



 

 

 السيرة الذاتية للمرشح -( 1)  نموذج

 :المرشح للعضو الشخصية البيانات -أ

 احمد سامر بن حمدي الزعيم  رباعي االسم

 سعودي الجنسية
 تاريخ

 الميالد
 هـ 1385/  03 /14

 :المرشح للعضو العلمية المؤهالت -ب

 التخصص المؤهل م
 تاريخ
 على الحصول
 المؤهل

 ةالمانح الجهة اسم

 الجامعة اللبنانية االمريكية ببيروت  م 1987 إدارة أعمال  بكالوريوس 1

 جامعة والية نيويورك  م 1992 اقتصاد  بكالوريوس 2

 :المرشح للعضو العملية الخبرات -ج

 الخبرة مجاالت الفترة م

1 

2009 – 2012 

2015 – 2018 

2015 - 2020 

 ين التعاونيشركة الراجحي للتأم  -عضو لجنة المراجعة 

 شركة الراجحي للتأمين التعاوني  -رئيس لجنة المراجعة 

 شركة الراجحي للتأمين التعاوني  -رئيس لجنة الترشيحات والمكافات 

2 
2005 – 2017 

2012 - 2018 

 مجموعة الطيار للسفر والسياحة –عضو مجلس اإلدارة 

 مجموعة الطيار  للسفر والسياحة –رئيس لجنة المراجعة 

3 
1997 – 2015 

1991 - 2006 

 عضو مجلس اإلدارة 

 مدير مفوض 

 الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستيك

 شركة مجموعة كابالت الرياض –مدير مفوض  2006 - 1996 4

 كان أيا   رىأخ شركة أي أو(  مدرجة غير أو مدرجة)  أخرى مساهمة شركات إدارات مجالس في الحالية العضوية -د

 :منها المنبثقة اللجان أو القانوني شكلها

 العضوية صفة النشاط الشركة اسم م
 طبيعة
 العضوية

 اللجان عضوية
 الشكل
 القانوني
 للشركة

 مجموعة سييرا القابضة 1
الخدمات 

 االستهالكية
 غير تنفيذي

بصفته 

 الشخصية 

نائب رئيس مجلس 

 اإلدارة 

 عضو لجنة المراجعة 

مساهمة 

 رجة مد

2 
شركة مجموعة كابالت 

 الرياض 
 غير تنفيذي صناعة الكابالت 

بصفته 

 الشخصية 

 عضو مجلس اإلدارة 

 عضو اللجنة التنفيذية

 عضو لجنة الترشيحات 

مساهمة 

 مقفلة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

الشركة السعودية الحديثة 

لصناعة المعادن والكابالت 

 والبالستيك 

 غير تنفيذي صناعة الكابالت 
بصفته 

 الشخصية 

 رئيس مجلس اإلدارة 

عضو اللجنة التنفيذية 

 عضو لجنة الترشيحات 

مساهمة 

 مقفلة 

4 

الشركة السعودية الحديثة 

لصناعة االسالك والكابالت 

 المتخصصة 

 غير تنفيذي صناعة الكابالت 
بصفته 

 الشخصية 

عضو اللجنة التنفيذية 

 عضو لجنة الترشيحات 

مساهمة 

 مقفلة 

5 
يثة الشركة السعودية الحد

 لصناعة الكابالت الهاتفية 
 غير تنفيذي صناعة الكابالت 

بصفته 

 الشخصية 

 رئيس مجلس اإلدارة 

عضو اللجنة التنفيذية 

 عضو لجنة الترشيحات 

مساهمة 

 مقفلة 

 غير تنفيذي صناعة الكابالت  شركة كابالت الرياض 6
بصفته 

 الشخصية 

عضو اللجنة التنفيذية 

 عضو لجنة الترشيحات 

ة مساهم

 مقفلة 

7 
الشركة السعودية الحديثة 

 للكابالت المحدودة 

استشارات وخدمات 

 صناعية 
 غير تنفيذي

بصفته 

 الشخصية 
 عضو مجلس مديرين 

محدودة 

 المسؤولية 

8 
الشركة الدولية الخليجية 

 للتجارة واالستثمار العقاري 

التجارة واالستثمار 

 العقاري
 تنفيذي

بصفته 

 الشخصية 
 رين عضو مجلس مدي

محدودة 

 المسؤولية 

9 
الشركة الدولية لتجارة 

 السيراميك 

تجارة السيراميك 

 ومواد البناء 
 تنفيذي

بصفته 

 الشخصية 
 عضو مجلس مديرين 

محدودة 

 المسؤولية 

10 
الشركة الدولية الخليجية 

 لتجهيزات المنزل 

تجارة المطابخ 

والتجهيزات 

 الكهربائية 

 تنفيذي
بصفته 

 الشخصية 
 لس مديرين عضو مج

محدودة 

 المسؤولية 

 شركة تقنيات االنارة المحدودة  11
تجارة تجهيزات 

 االنارة 
 غير تنفيذي

بصفته 

 الشخصية 
 رئيس مجلس مديرين 

محدودة 

 المسؤولية 

 تنفيذي التجارة  شركة الكروان الفضي للتجارة  12
بصفته 

 الشخصية 
 رئيس مجلس مديرين 

شركة ذات 

شخص واحد 

محدودة 

 مسؤولية ال

13 
شركة الموحدة الطبيعية 

 للتجارة 
 غير تنفيذي التجاري

بصفته 

 الشخصية
 عضو مجلس مديرين 

محدودة 

 المسؤولية 



 

 

 

 

 السيرة الذاتية للمرشح -)أ(  نموذج

 :المرشح للعضو الشخصية البيانات -أ

 ) ممثل عن مصرف الراجحي ( - وليد بن عبدهللا بن علي المقبل رباعي االسم

 04/05/1976 الميالد تاريخ سعودي الجنسية

 :المرشح للعضو العلمية المؤهالت -ب

 التخصص المؤهل م
 تاريخ
 على الحصول
 المؤهل

 المانحة الجهة اسم

 المملكة العربية السعودية –جامعة الملك سعود  1998 محاسبة  بكالوريوس 1

 المملكة المتحدة –جامعة ساوث هامبتون  2003 مالية  ماجستير  2

 المملكة المتحدة –جامعة كاردف  2006 مراجعة  دكتوراه  3

 المملكة العربية السعودية 2012 محاسبة  الزمالة المحاسبية  4

 :المرشح للعضو العملية الخبرات -ج

 الخبرة مجاالت الفترة م

 حتى االن   - 2010 1

 الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي )حاليا( 

 نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي 

 الخدمات المشتركة ورئيس العمليات لمصرف الراجحيمدير عام 

 مدير عام المجموعة المالية لمصرف الراجحي

 عضو مجلس المديرين في الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة( 2017 – 2016 2

 رئيس مجلس المديرين في شركة الراجحي للخدمات  2019 – 2015 3

 ماليزيا  –عضو مجلس اإلدارة في مصرف الراجحي  2018 – 2012 4

 عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني  2015 – 2012 5

 كان أيا   أخرى شركة أي أو(  مدرجة غير أو مدرجة)  أخرى مساهمة تشركا إدارات مجالس في ةالحالي العضوية -د

 :منها المنبثقة اللجان أو القانوني شكلها

 العضوية صفة النشاط الشركة اسم م
 طبيعة
 العضوية

 عضوية
 اللجان

 للشركة القانوني الشكل

1 
شركة الراجحي 

 للتأمين التعاوني 
 غير تنفيذي  تأمين 

بصفته 

 الشخصية 

 اللجنةعضو 

 التنفيذية 
 شركة مساهمة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية للمرشح - (1نموذج )

 :المرشح للعضو الشخصية البيانات -أ

 عبداللطيف بن خليفة بن عبداللطيف الملحم رباعي االسم

 هـ 07/12/1409 الميالد تاريخ سعودي الجنسية

 :المرشح للعضو العلمية المؤهالت -ب

 التخصص المؤهل م
 تاريخ

 على لحصولا
 المؤهل

 المانحة الجهة اسم

 مونتريال -جامعة كونكورديا  2013 الهندسة المدنية  بكالوريوس 1

 :المرشح للعضو العملية الخبرات -ج

 الخبرة مجاالت الفترة م

 صندوق التنمية الصناعية السعودي -محلل ائتماني أول  حتى االن – 2016 1

 Flour)) شركة فلور –مهندس  2015 - 2013 2

 كان أيا   أخرى شركة أي أو(  مدرجة غير أو مدرجة)  أخرى مساهمة تشركا إدارات مجالس في ةالحالي العضوية -د

 :منها المنبثقة اللجان أو القانوني شكلها

 العضوية صفة النشاط الشركة اسم م
 طبيعة
 العضوية

 عضوية
 اللجان

 للشركة القانوني الشكل

 غير تنفيذي  تبتروكيماويا التصنيع  1
بصفته 

 الشخصية 

عضو لجنة 

الترشيحات 

 والمكافات 

 شركة مساهمة مدرجة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية للمرشح -( 1)  نموذج

 :المرشح للعضو الشخصية البيانات -أ

 عبداالله بن صالح بن محمد آل الشيخ رباعي االسم

  30/04/1959 الميالد تاريخ سعودي الجنسية

 :المرشح للعضو العلمية ؤهالتالم -ب

 التخصص المؤهل م
 تاريخ
 على الحصول
 المؤهل

 المانحة الجهة اسم

 جامعة والية بورتالند 1985 إدارة أعمال بكالوريوس 1

 جامعة شرق نيو مكسيكو 1988 إدارة اعمال  ماجستير  2

 المرشح للعضو العملية الخبرات -ج

 الخبرة مجاالت الفترة م

 الرئيس التنفيذي  –الشركة السعودية لتمويل المساكن  2020 -2011 1

 المدير العام قطاع الشركات على المملكة  -البنك السعودي الهولندي )األول(  1998-2010 2

 المنطقة الوسطى –المديراالقليمي لقطاع الشركات  -البنك السعودي الفرنسي  1988-1998 3

 كان أيا   أخرى شركة أي أو(  مدرجة غير أو مدرجة)  أخرى مساهمة شركات تإدارا مجالس في الحالية العضوية -د

 :منها المنبثقة اللجان أو القانوني شكلها

 العضوية صفة النشاط الشركة اسم م
 طبيعة
 العضوية

 عضوية
 اللجان

 للشركة القانوني الشكل

 مساهمة عامة المراجعةلجنة  بصفته الشخصية مستقل التعليم األهلي شركة عطاء التعليمية 1

2 

شركة درع الرعاية 

القابضة ) المالك 

 لمستشفى المملكة (

 بصفته الشخصية مستقل الصحي
لجنة الترشيحات 

 والمكافات
 مساهمة مغلقة



 

 

 

 السيرة الذاتية للمرشح -( 1نموذج )

 المرشح: للعضو الشخصية البيانات -أ

 علي بن هادي بن حسن آل منصور رباعي االسم

 هـ13/11/1400 الميالد تاريخ سعودي الجنسية

 المرشح: للعضو العلمية المؤهالت -ب

 التخصص المؤهل م
 تاريخ
 على الحصول
 المؤهل

 المانحة الجهة اسم

 جامعة نورث كاليفورنيا 2002 مالية بكالوريوس 1

 للبترول والمعادن جامعة الملك فهد 2008 إدارة أعمال ماجستير 2

 المرشح: للعضو العملية الخبرات -ج

 الخبرة مجاالت الفترة م

 شركة  الرائدة لألستثمار   - والدولية المالية لألسواق التنفيذي المدير إلى األن - 2017 1

 شركة جدوى لإلستثمار  -مستشار إدارة اإلستثمار  2017 - 2015 2

 شركة أرامكو السعودية  -رئيس إدارة المحافظ  2015 - 2003 3

 كان أيا   أخرى شركة أي أو(  مدرجة غير أو مدرجة)  أخرى مساهمة شركات إدارات مجالس في الحالية العضوية -د

 :منها المنبثقة اللجان أو القانوني شكلها

 النشاط الشركة اسم م
 صفة

 العضوية
 طبيعة
 العضوية

 للشركة القانوني الشكل اللجان عضوية

1 
مجموعة سامبا 

 المالية

 خدمات مالية

 وبنكية
 غير تنفيذي

بصفته 

 الشخصية
 شركة مساهمة مدرجة  -

2 

مجلس الضمان 

الصحي 

 التعاوني

 غير تنفيذي الرعاية الصحية
بصفته 

 الشخصية
 جهة حكومية لجنة االستثمار

3 
شركة أوقاف 

 لالستثمار
 غير تنفيذي االستثمار

بصفته 

 الشخصية
 شركة ذات مسؤولية محدوده لجنة االستثمار

4 
العامة  المؤسسة

 للتقاعد

تنفيذ أنظمة التقاعد 

 المدني والعسكري
 غير تنفيذي

بصفته 

 الشخصية
 جهة حكومية لجنة العقار التمويلي



 

 السيرة الذاتية للمرشح -( 1نموذج )

 المرشح: للعضو الشخصية البيانات -أ

 كردي عبدالفتاح بن خالد بن عمرو رباعي االسم

 11/04/1979 الميالد تاريخ سعودي الجنسية

 المرشح: للعضو العلمية المؤهالت -ب

 التخصص المؤهل م
 تاريخ
 على الحصول
 المؤهل

 المانحة الجهة اسم

 أمريكا –جامعة شمال تكساس  2010 محاسبة دكتوراه 1

 امريكا -جامعة اريزونا  2004 محاسبة ماجستير 2

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2001 محاسبة بكلوريوس 3

4 
شهادة الزمالة في 

 المحاسبة االدارية
 معهد المحاسبين اإلداريين في الواليات المتحدة االمريكية ۲۰۱۸ محاسبة

 المرشح: للعضو العملية الخبرات -ج

 الخبرة مجاالت الفترة م

 دسر الصناعي لالستثمار العربية السعودية بالشركة لألعمال التنفيذي الرئيس م حتى تاريخه  2019ابريل  1

 الرئيس التنفيذي للمالية بشركة اميانتيت العربية السعودية  م  2019م حتى ابريل  2017ابريل  2

 والمعادن للبترول فهد الملك جامعة - الداخلية للمراجعة التنفيذي الرئيس م ۲۰۱۷ أبريل حتى م ۲۰۱۳ سبتمبر 3

 والمعادن للبترول فهد ملكال جامعة - المحاسبة استاذ ۲۰۱۷ أبريل حتى م ۲۰۱۰ سبتمبر 4

 كان أيا   أخرى شركة أي أو(  مدرجة غير أو مدرجة)  أخرى مساهمة شركات إدارات مجالس في الحالية العضوية -د

 :منها المنبثقة اللجان أو القانوني شكلها

 العضوية صفة النشاط الشركة اسم م
 طبيعة
 العضوية

 عضوية
 اللجان

 للشركة القانوني الشكل

1 
االتصاالت  شركة

 السعودية 
 مستقل  االتصاالت 

بصفته 

 الشخصية 

لجنة 

المراجعة 

والمخاطر 

 وااللتزام 

 مساهمة عامة 

2 

الهيئة العامة 

للصناعات 

 العسكرية 

تنظيم الصناعات 

 العسكرية 
 مستقل 

بصفته 

 الشخصية 

لجنة 

المراجعة 

والمخاطر 

 وااللتزام 

 جهة حكومية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

جنرال الكتريك 

السعودية 

للتوربينات 

 المتقدمة

صناعة توربينات 

 الطاقة 
 تنفيذي 

ممثل عن 

شخصية 

 اعتبارية

لجنة 

 المراجعة 
 مساهمة مغلقة 

4 

معهد المحاسبين 

اإلداريين في 

الواليات المتحدة 

 االمريكية 

ترخيص مهنة 

المحاسبة اإلدارية 

 دوليا 

 مستقل 
بصفته 

 الشخصية 

مجلس 

 اإلدارة 
 مؤسسة غير ربحية 



 

 

 السيرة الذاتية للمرشح -( 1)نموذج 

 المرشح: للعضو الشخصية البيانات -أ

 جهاد عبدالحميد سليمان النقلة رباعي االسم

 م  15/06/1958 الميالد تاريخ بريطاني  الجنسية

 المرشح: للعضو العلمية المؤهالت -ب

 التخصص المؤهل م
 الحصول تاريخ
 المؤهل على

 المانحة الجهة اسم

 بريطانيا  –جامعة لغبرة  1987 التحليل العددي دكتوراة  1

 بريطانيا  –جامعة لغبرة  1983 الرياضيات ماجستير  2

 بريطانيا  –جامعة دندي  1982 الكمبيوتر واالحصاء  دبلوم عالي 3

 ليبيا  –جامعة بنغازي  1980 الرياضيات  بكالوريوس  4

  ACCA – UK 1997 ة والماليةالمحاسب دبلوم  5

 المرشح: للعضو العملية الخبرات -ج

 الخبرة مجاالت الفترة م

 شركة اكريتوس –مستشار اعلى  حتى االن – 2020 1

 دبي –المدير اإلقليمي لوكالة موديز في الشرق األوسط  2020 – 2007 2

 الرياض –البنك العربي الوطني  –نائب مدير عام  2007 - 1999 3

 كان أيا   أخرى شركة أي أو(  مدرجة غير أو مدرجة)  أخرى مساهمة شركات إدارات مجالس في الحالية العضوية -د

 :منها المنبثقة اللجان أو القانوني شكلها

 العضوية صفة النشاط الشركة اسم م
 طبيعة
 العضوية

 عضوية
 اللجان

 للشركة القانوني الشكل

1 
مجموعة البركة 

 المصرفية 
 مستقل مستقل بنك

رئيس 

لجنة 

 المخاطر 

 شركة مساهمة عامة

2 
مجموعة البركة 

 المصرفية 
 مستقل مستقل بنك

عضو 

لجنة 

 التدقيق 

 شركة مساهمة عامة

3 
مجموعة البركة 

 المصرفية 
 مستقل مستقل بنك

عضو 

لجنة 

الحوكمة 

 واالمتثال 

 شركة مساهمة عامة



 

 

 السيرة الذاتية للمرشح -( 1)نموذج 

 المرشح: للعضو الشخصية لبياناتا -أ

 الحجاج صالح بن محمد بن خالد رباعي االسم

 01/07/1386 الميالد تاريخ سعودي الجنسية

 المرشح: للعضو العلمية المؤهالت -ب

 التخصص المؤهل م

 تاريخ

 على الحصول

 المؤهل

 المانحة الجهة اسم

 اإلدارة دكتوراة 1
إدارة االبتكار وتقنية 

 المعلومات
ا بريطانيا بريستول 2018  جامعة غرب إنجليى

 اإلدارة ماجستير  2
إدارة االبتكار وتقنية 

 المعلومات
ا بريطانيا بريستول 2013  جامعة غرب إنجليى

3 

زمالة فاحصي 
الغش واالحتيال 

 CFEاالمريكية 
 

فحص الغش 
 واالحتيال 

 ACFEهيئة فاحصي الغش واالحتيال  2002

4 
زمالة المراجعة 

 CIA ية الداخل
 IIAمعهد المراجعير  الداخليير  االمريكية  2001 المراجعة الداخلية

5 
بكالوريوس 

 العلوم اإلدارية 
 جامعة الملك سعود 1991 محاسبة 

 المرشح: للعضو العملية الخبرات -ج

 الخبرة مجاالت الفترة م

 مؤسس / الرئيس التنفيذي مجموعة ديفا االستشارية  اىل االن  – 2002 1

 مستشار الرئيس جامعة المستقبل  2020 - 2019 2

 مؤسس / الرئيس التنفيذي مجموعة ديفا التقنية 2014 - 1993 3

 مستشار غير متفرغ مجلس الشورى السعودي  2009-2009 4

 مؤسس / مدير عام مصنع جبل سواج 2001-2002 5

كة اراسكو 1999-2001 6  المراجعة العام شر

ي السعوديمفتش بن 1993-1999 7  كي مراقبة البنوك مؤسسة النقد العرن 

ي السعودي 1992-1993 8 ف بنكي مراقبة البنوك مؤسسة النقد العرن   مشر

كة السعودية لتسجيل األسهم  1992-1992 9  رئيس قسم التسويات الشر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كان أيا   أخرى ةشرك أي أو(  مدرجة غير أو مدرجة)  أخرى مساهمة شركات إدارات مجالس في الحالية العضوية -د

 :منها المنبثقة اللجان أو القانوني شكلها

 العضوية صفة النشاط الشركة اسم م
 طبيعة

 العضوية

 عضوية

 اللجان
 للشركة القانوني الشكل

      ال يوجد 1



 

 

 

 السيرة الذاتية للمرشح - (1)نموذج 

 المرشح: للعضو الشخصية البيانات -أ

 مجتبى بن نادر بن محمد الخنيزي رباعي االسم

 سعودي الجنسية
 تاريخ
 الميالد

26/04/1987 

 المرشح: للعضو العلمية المؤهالت -ب

 التخصص المؤهل م
 تاريخ
 الحصول

 المؤهل على
 المانحة الجهة اسم

1 

 
 جامعة ميشغان 2014 محاسبة ماجستير

 جامعة ويسترن ميشغان 2009 محاسبة بكالوريوس 2

 هادة مهنيةش 3

محاسب 

قانوني 

 معتمد
 المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 2017

 شهادة مهنية 4
مراجع 

 معتمد
 معهد المراجعين الداخليين 2019

 شهادة مهنية 5

ضمان 

إدارة 

 المخاطر
 معهد المراجعين الداخليين 2020

 المرشح: للعضو العملية الخبرات -ج

 الخبرة مجاالت الفترة م

 أمريكان إكسبريس  - رئيس المراجعة الداخلية حتى االن – 2019 1

 البنك األول –مدير المراجعة  2019 - 2018 2

 اليف ورد تريدنق –مدير عام  2017 - 2016 3

 ديلويت -أول  مراجع 2015 - 2015 4

 (PWCبرايس وتر هاوس ) –مراجع خبير  2015 – 2014 5

 ديلويت -مراجع  2014 - 2010 6

 كان أيا   أخرى شركة أي أو(  مدرجة غير أو مدرجة)  أخرى مساهمة شركات إدارات مجالس في الحالية العضوية -د

 :منها المنبثقة اللجان أو القانوني شكلها

 النشاط الشركة اسم م
 صفة

 العضوية
 طبيعة
 العضوية

 عضوية
 اللجان

 للشركة القانوني الشكل

1 -      



 

 

 

 الذاتية للمرشحالسيرة  -( 1نموذج )

 المرشح: للعضو الشخصية البيانات -أ

 بن حسن العـــزاوي قصي مهند بن  رباعي االسم

 سعودي الجنسية
 تاريخ
 الميالد

 هـ01/07/1390

 المرشح: للعضو العلمية المؤهالت -ب

 التخصص المؤهل م
 الحصول تاريخ
 المؤهل على

 المانحة الجهة اسم

 بكالوريوس هندسة 1
هندسة 

 حاسب اآلىلي ال
 جامعة الملك سعود 1993

 المرشح: للعضو العملية الخبرات -ج

 الخبرة مجاالت الفترة م

 اآلن حتى  -  م1/2/1994 1
كة -رئيس تنفيذي   الهندسية والمشاريــــع الصناعية لإلنشاءات السعودية الشر

 سايسب – المحدودة

كة -رئيس تنفيذي  اآلن حتى  -  م12/11/1994 2  المحدودة والتجارة للتقنية ةالسعودي الشر

كةرئيس تنفيذي  اآلن حتى  -  م1/5/2005 3  للتنمية الوسطاء شر

 كان أيا   أخرى شركة أي أو(  مدرجة غير أو مدرجة)  أخرى مساهمة شركات إدارات مجالس في الحالية العضوية -د

 :منها المنبثقة اللجان أو القانوني شكلها

 ضويةالع صفة النشاط الشركة اسم م
 طبيعة
 العضوية

 اللجان عضوية
 الشكل
 القانوني
 للشركة

1 
يل  السعودية لينش مير

Merrill Lynch   KSA 

كة  أوراق شر
 مرخصة مالية

 السوق هيئة من
 المالية

 مجلس رئيس
 مستقل اإلدارة

 بصفته
 الشخصية

شيحات لجنةرئيس   اليى
 والمكافآت

كة  شر
 مساهمة
  مغلقة

كة طيبة لالستثمار 2  شر

كة  إدارة شر
 وتطوير 
العقارات 
 من مرخصة

 السوق هيئة
 المالية

 مجلس عضو 
 مستقل اإلدارة

 بصفته
 الشخصية

شيحات لجنةعضو   اليى
 والمكافآت

 االستثمار لجنة عضو 
 لمشاريــــعا لجنة رئيس

كة  شر
 مساهمة
 مدرجة

3 
 السعودية الدوىلي  الخليج بنك

GIB KSA 

 سعودي بنك
 من مرخص
 النقد  مؤسسة

 مجلس عضو 
 مستقل اإلدارة

 بصفته
 الشخصية

 الحوكمة لجنةعضو 
شيحات  والمكافآت واليى

 التنفيذية اللجنة عضو 

كة  شر
 مساهمة
  مغلقة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي   العرن 
 السعودي

كة 4  السعودية للجولف الشر
كة  الشخص شر
 مرخصة الواحد 

 التجارة وزارة من

 مجلس عضو 
 مستقل اإلدارة

 بصفته
 الشخصية

 االستثمار لجنة رئيس

كة  شر
 مساهمة
 مغلقة

مدرجة  غير



 

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية للمرشح -( 1نموذج )

 المرشح: للعضو الشخصية البيانات -أ

 نبيل علي حسن شعيب رباعي االسم

 هـ03/04/1483 الميالد تاريخ سعودي الجنسية

 المرشح: للعضو العلمية المؤهالت -ب

 التخصص المؤهل م
 تاريخ
 على الحصول
 المؤهل

 المانحة الجهة اسم

1 O' Level GCE 1980  المملكة المتحدة -لندن 

 المرشح: للعضو العملية الخبرات -ج

 الخبرة مجاالت الفترة م

ي سي   -رئيس العمليات ونائب الرئيس التنفيذي  2016 - 2014 1 كة إتش إس ن   HSBC)) شر

ي لجنة المراجعة  2013-2014 2
 
ي سي  –عضو ف كة إتش إس ن   HSBC)) شر

كة السعودية للخدمات المالية المساندة –نائب الرئيس  2010-2014 3  الشر

كة سمه للمعلومات اإلئتمانية –عضو مجلس إدارة  2013-2014 4  شر

 ساب -مدير عام إلدارة المراجعة الداخلية  2014 - 2009 5

 ساب تكافل –عضو مجلس إدارة  2009 - 2008 6

 كان أيا   أخرى شركة أي أو(  مدرجة غير أو مدرجة)  أخرى مساهمة شركات إدارات لسمجا في الحالية العضوية -د

 :منها المنبثقة اللجان أو القانوني شكلها

 العضوية صفة النشاط الشركة اسم م
 طبيعة
 العضوية

 عضوية
 اللجان

 للشركة القانوني الشكل

1 
كة الوطنية  الشر

 للتمويل
 مستقل تمويل

بصفته 
 الشخصية

لجنة 
 لمراجعةا

كة مساهمه  شر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية للمرشح -( 1)نموذج 

 :المرشح للعضو الشخصية البيانات -أ

 سامي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزبن  رباعي االسم

 ـه  01/07/1402 الميالد تاريخ سعودي الجنسية

 :المرشح للعضو العلمية المؤهالت -ب

 التخصص المؤهل م

 تاريخ

 على الحصول

 المؤهل

 المانحة الجهة اسم

 جامعة الملك سعود 1424 قانون بكالوريوس 1

كات ماجستير  2  جامعة نوتنجهام  1431 قانون شر

 :المرشح للعضو العملية الخبرات -ج

 الخبرة مجاالت الفترة م

 وزارة التجارة -مستشار  1440  -1438 1

ام  1438  -1434  2  الراجحي كابيتال  -اإلدارة القانونية وإدارة الحوكمة واإلليى 

ان   1434 – 1433 3 يطانية للطير كة الي   الشر

ي   1433 – 1424 4
 الديوان الملكي  -مستشار قانون 

 كان أيا   أخرى شركة أي أو(  مدرجة غير أو مدرجة)  أخرى مساهمة شركات إدارات مجالس في الحالية العضوية -د

 :منها المنبثقة اللجان أو القانوني شكلها

 العضوية صفة النشاط الشركة اسم م
 طبيعة

 العضوية

 عضوية

 اللجان
 للشركة القانوني الشكل

1 -      



 

 

 السيرة الذاتية للمرشح -( 1) نموذج

 :المرشح للعضو الشخصية البيانات -أ

 سلطان محمد عبدالقادر قرامش رباعي االسم

 18/03/1988 الميالد تاريخ سعودي الجنسية

 :المرشح للعضو العلمية المؤهالت -ب

 التخصص المؤهل م
 تاريخ
 على الحصول
 المؤهل

 المانحة الجهة اسم

 زجامعة المك عبد العزي 2015 المحاسبة ماجستير أكاديمي  1

 زجامعة الملك عبد العزي 2010 المحاسبة سبكالوريو  2

3 

زمالة هيئة 
المحاسبير  
القانونير  
SOCPA 

 SOCPAالهيئة السعودية للمحاسبير  القانونير   2015 المحاسبة القانونية

4 
زمالة المراجعير  

  CIAالداخلير  

المراجعة التدقيق 
الداخلي الرقابة و 
الحوكمة و إدارة 

 المخاطر

 المتحدة تالواليا يا معهد المراجعير  الداخلير  كاليفورن 2015

5 
باحث مرشح 

 دكتوراه
 2020 إدارة االعمال

ي 
 
الند الواليات المتحدة جامعة مورجان الحكومية ف والية مير

 االمريكية

6 
برنامج اللغة 

ي  ةاإلنجلير 
 االكاديمية

 جامعة والية واشنطن سياتل الواليات المتحدة االمريكية 2019 اللغة االكاديمية

 :المرشح للعضو العملية الخبرات -ج

 الخبرة مجاالت الفترة م

كة المتحدة  اىل االن 2020 1 كة مساهمة سعوديةمدير حسابات الشر  الدولية للمواصالت )بدجت( شر

 2017اىل  2015 2
كة  ي شر

 
 5ومستشارون أحد أكي   نمحاسبون قانونيو  BDOمساعد مدير مراجعة ف
ي العام

 
 مكاتب محاسبة ف

 2015اىل  2011 3
كة الفطيم و  ي مجالت مختلفة منها شر

 
كات سعودية ف ي شر

 
وظائف مالية ومحاسبية ف

ي  كيل معدات فولو و 
كة باتشر  شر

 كان أيا   أخرى شركة أي أو(  مدرجة غير أو مدرجة)  أخرى مساهمة تشركا إدارات مجالس في ةالحالي العضوية -د

 :منها المنبثقة اللجان أو القانوني شكلها

 العضوية صفة النشاط الشركة اسم م
 طبيعة
 العضوية

 عضوية
 اللجان

 للشركة القانوني الشكل

1 -      



 

 

 السيرة الذاتية للمرشح -( 1) نموذج

 :البيانات الشخصية للعضو المرشح -أ

ي  االسم رباعي  ياش بن محمد بن عاتق الحرن 

 هـ25/05/1390 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

 :المؤهالت العلمية للعضو المرشح -ب

 التخصص المؤهل م

تاريخ 

الحصول على 

 المؤهل

 اسم الجهة المانحة

 جامعة الملك سعود م1990 علم اللغويات بكالوريوس 1

 الواليات المتحدة االمريكية – أي أي يو  م2005 نظم المعلومات دكتوراه 2

 :الخبرات العملية للعضو المرشح -ج

 مجاالت الخبرة الفترة م

 جمعية الحاسبات السعودية إىل اآلن 2004من  1

 جمعية اإلدارة السعودية إىل اآلن 2006من  2

 جمعية االقتصاد السعودية إىل اآلن 2006من  3

كة أبرال الدولية  2019م إىل 1990من عام  4  المؤسس ونائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشر

 بنك مسقط –العمانية عضو مجلس إدارة صندوق األسهم  2016إىل  2011من  5

 عضو مجلس إدارة صندوق وثيقة األوراق المالية 2013إىل  2011من  6

كة الرياض للتعمير  2013إىل  2010من  7  عضو مجلس إدارة شر

ة والمتوسطة بالغرفة التجارية بالرياض 2012إىل  2008 8  لجنة المنشآت الصغير

 2011إىل  2008من  9
كة المرصية وعات مجلس إدارة الشر جمهورية  -السعودية لتطوير واستثمارات المشر

 مرص العربية

 PMIجمعية إدارة المشاريــــع األمريكية  2010إىل  2006من  10

 دولة اإلمارات العربية المتحدة –رئيس مجلس إدارة الوصلة الرقمية  2010إىل  2006من  11

قية للتنمية 2007إىل  2006من  12 كة الشر  عضو مجلس إدارة شر

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ) مدرجة أو غير مدرجة ( أو أي شركة أخرى أيا  كان  -د

 شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

 صفة العضوية النشاط اسم الشركة م
طبيعة 

 العضوية
 الشكل القانوني للشركة عضوية اللجان



 

 

 

 

1 
كة األهلية  الشر

ي للتأمير  
 التعاون 

 مستقل تأمير  
بصفته 
 الشخصية

لجنة االستثمار 
ولجنة المكافآت 
شيحات  واليى

كة مساهمة مدرجة  شر



 

 

 

 السابعمرفقات البند 

التصويت عىل تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها 

ي تبدأ من تاري    خ 
م 30/05/2021ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتر

مرفق الست  الذاتية )م . 29/05/2024وحتر انتهاء الدورة بتاري    خ 

 (للمرشحي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية للمرشح -( 1) نموذج

 :المرشح للعضو الشخصية البيانات -أ

 عبدالمحسن المباركبن علي بن محمد  رباعي االسم

 هـ08/02/1404 الميالد تاريخ سعودي الجنسية

 :المرشح للعضو العلمية المؤهالت -ب

 التخصص المؤهل م
 تاريخ
 على الحصول
 المؤهل

 المانحة الجهة اسم

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2007 محاسبة بكالوريس 1

 :المرشح للعضو العملية الخبرات -ج

 الخبرة مجاالت الفترة م

 صندوق األستثمارات العامة –مدير إدارة مراجعة األصول المحلية  حتى االن – 2019 1

 إيداع –مدير إدارة المراجعة الداخلية  2019 – 2017 2

 مصرف اإلنماء –مدير أول في مجموعة المراجعة الداخلية  2017- 2014 3

 (EYمدير المراجعة في إرنست ويونغ )  2014 – 2012 4

 كان أيا   أخرى شركة أي أو(  مدرجة غير أو مدرجة)  أخرى مساهمة شركات إدارات مجالس في الحالية العضوية -د

 :منها المنبثقة اللجان أو القانوني شكلها

 العضوية صفة النشاط الشركة اسم م
 طبيعة
 العضوية

 عضوية
 اللجان

 للشركة القانوني الشكل

1 -      



 

 

 

 

 السيرة الذاتية للمرشح -( 1) نموذج

 :المرشح للعضو الشخصية البيانات -أ

 فهد بن محمد بن صالح الفواز رباعي االسم

 هـ28/03/1385 الميالد تاريخ سعودي الجنسية

 :المرشح للعضو العلمية المؤهالت -ب

 التخصص المؤهل م
 تاريخ
 على الحصول
 المؤهل

 المانحة الجهة اسم

 جامعة سيري بريطانيا 2001 إدارة أعمال ماجستير 1

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1989 إدارة صناعية بكالرويس 2

 :المرشح للعضو العملية الخبرات -ج

 الخبرة مجاالت الفترة م

 الشركة الوطنية للسياحة –رئيس تنفيذي  حتى تاريخه  – 2019 1

 عضو لجنة المراجعة –األهلية للتأمين  2016-2020 2

 عضو مجلس إدارة / عضو لجنة المراجعة –شركة واحة األلياف الزجاجية  2017-2020 3

 عضو اللجنة التنفيذية  –شركة عبدالعزيز وسعد المعجل للتجارة  2018-2020 4

 عضو لجنة المراجعة –شركة الغاز والتصنيع األهلية  2014-2019 5

 عضو مجلس المديرين / عضو لجنة المراجعة –شركة العقيق   2016-2017 6

 عضو مجلس اإلدارة / عضو لجنة المراجعة –شركة طيبة  2014-2017 7

 كان أيا   أخرى شركة أي أو(  مدرجة غير أو مدرجة)  أخرى مساهمة شركات إدارات مجالس في الحالية العضوية -د

 :منها المنبثقة اللجان أو القانوني شكلها

 العضوية صفة النشاط الشركة اسم م
 طبيعة
 العضوية

 عضوية
 اللجان

 للشركة القانوني الشكل

 غير تنفيذي رعاية صحية شركة أراك 1
بصفته 

 الشخصية

عضو لجنة 

 المراجعة
 شركة ذات مسؤولية محدوده

2 

شركة رافعات 

للتأجير  الخليج

 التمويلي

 غير تنفيذي تأجير تمويلي
بصفته 

 الشخصية

عضو لجنة 

المراجعة 

 واإللتزام

 شركة مساهمة مغلقه



 

 

 

 السيرة الذاتية للمرشح -( 1)نموذج 

 :المرشح للعضو الشخصية البيانات -أ

 نبيل علي حسن شعيب رباعي االسم

 هـ03/04/1483 الميالد تاريخ سعودي الجنسية

 :المرشح للعضو العلمية المؤهالت -ب

 التخصص المؤهل م
 تاريخ
 على الحصول
 المؤهل

 المانحة الجهة اسم

1 O' Level GCE 1980  المملكة المتحدة -لندن 

 :المرشح للعضو العملية الخبرات -ج

 الخبرة مجاالت الفترة م

ي سي   -رئيس العمليات ونائب الرئيس التنفيذي  2016 - 2014 1 كة إتش إس ب   HSBC)) شر

ي لجنة المراجعة  2013-2014 2
 
ي سي  –عضو ف كة إتش إس ب   HSBC)) شر

كة السعودية للخدمات المالية المساندة –نائب الرئيس  2010-2014 3  الشر

كة سمه للمعلومات اإلئتمانية –عضو مجلس إدارة  2013-2014 4  شر

 ساب -مدير عام إلدارة المراجعة الداخلية  2014 - 2009 5

 ساب تكافل –عضو مجلس إدارة  2009 - 2008 6

 كان أيا   أخرى شركة أي أو(  مدرجة غير أو مدرجة)  أخرى مساهمة تشركا إدارات مجالس في ةالحالي العضوية -د

 :منها المنبثقة اللجان أو القانوني شكلها

 العضوية صفة النشاط الشركة اسم م
 طبيعة
 العضوية

 عضوية
 اللجان

 للشركة القانوني الشكل

1 
كة الوطنية  الشر

 للتمويل
 مستقل تمويل

بصفته 
 الشخصية

لجنة 
 المراجعة

كة مساهمه  شر



 

 

 والثالثون التاسع وحتر  التاسعمرفقات البند 

 

كة  واد التصويت عىل تعديل الم  من النظام األساس للشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 المادة النظام األساس الحالي   لنظام األساس المحدثا

تؤسس طبقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية، ونظام 

شركة  وتكونالشركات، ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والنظام األساس للشركة، 

 . مساهمة سعودية بين مالكي األسهم المبينة أحكامها أدناه

ن التعاوني والئحته التنفيذية، ونظام الشركات، ونظام السوق تؤسس طبقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمي

المالية ولوائحه التنفيذية، والنظام األساسي للشركة، شركة مساهمة سعودية بين مالكي األسهم المبينة أحكامها 

 . أدناه

 التأسيس : المادة األولى 

الصحي وتأمين الحماية في فرع التأمين العام والتأمين مزاولة أعمال  التأمين التعاوني  

وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها - - واإلدخار

وتمارس الشركة أنشطتها وفقاً  لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية 

ملكة واألحكام الصادرة من البنك المركزي السعودي واألنظمة والقواعد السارية في الم

 . العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت

كل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين أو توكيالت أو تمثيل أو مراسلة أو ومزاولة أعمال  التأمين التعاوني 

سواًء في مجال التأمين أو استثمار وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها  وساطة

أموالها و أن تقوم بتملك و تحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو 

وتمارس الشركة أنشطتها وفقاً ألحكام نظام  جهات أخرىبواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع 

مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية وبعد 

 . الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت

أغراض : المادة الثالثة 

 الشركة

كما  مساهمة  من شخص واحديجوز للشركة إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة، أو 

يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق 

على أن –االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة 

أو تشترك فيها أو تندمج معها تزاول أعماالً شبيهة تكون الشركات التي تُنشأها الشركة 

وذلك بعد استيفاء ما  -بأعمالها أو األعمال المالية أو التي تعاونها على تحقيق غرضها

البنك تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، وبعد الحصول على موافقة 

 . المركزي السعودي

خمسة ( 5)بشرط أال يقل رأس المال عن )مساهمة مقفلة  ية محدودة، أويجوز للشركة إنشاء شركات ذات مسؤول

كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق ( مليون لاير سعودي

على أن تكون الشركات التي –االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة 

نشأها الشركة أو تشترك فيها أو تندمج معها تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو األعمال المالية أو التي تعاونها تُ 

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

 . مؤسسة النقد العربي السعودي موافقة

المشاركة : المادرة الرابعة 

 والتملك في الشركات

تستثمر الشركة ما يتجمع لديها من أموال  المؤمن لهم والمساهمين في الشركة وفقاً للقواعد 

التي يضعها مجلس اإلدارة وبما ال يتعارض مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 

أو أي جهة  البنك المركزي السعودي الصادرة عن واألحكاموالئحته التنفيذية واللوائح  

 أخرى ذات عالقة

تستثمر الشركة ما يتجمع لديها من أموال  المؤمن لهم والمساهمين في الشركة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس 

والتعليمات األخرى اإلدارة وبما ال يتعارض مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واللوائح 

 . أو أي جهة أخرى ذات عالقة عن مؤسسة النقد العربي السعوديالصادرة  ات العالقةذ

استثمارات : المادة السابعة 

 الشركة

لاير سعودي، مقسم إلى  أربعين ( 400.000.000)رأس مال الشركة هو أربعمائة مليون 

عشرة رياالت سعودية ( 10) بقيمة اسميةسهم  متساوية القيمة ( 40.000.000)مليون 

 . وجميعها أسهم عادية نقدية. للسهم الواحد 

لاير سعودي ، مقسم إلى أربعين مليون ( 400.000.000)رأس مال الشركة هو أربعمائة مليون 

( عشرة رياالت سعودية. وجميعها أسهم عادية 10) تبلغ قيمة كل منهاسهم متساوية القيمة ( 40.000.000)

 نقدية.

 رأس المال: المادة الثامنة 

االكتتاب في : المادة التاسعة  . بكامل راس مال الشركة، وتم دفع القيمة كاملة المؤسسوناكتتب  . بكامل راس مال الشركة، وتم دفع القيمة كاملة المساهموناكتتب 

 األسهم 



 
 
 

 المادة النظام األساس الحالي   لنظام األساس المحدثا

ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين  -1

وبعد . اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة( 12)ماليتين ال تقل كل منهما عن 

ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل  الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي

 . شركة والمدة التي يمنع فيها تداولهاعلى نوعها وتاريخ تأسيس ال

يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم وفقاً ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين    -2

إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ 

الك تلك األسهم على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امت

 . للمؤسسين اآلخرين

تسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل  -3

 . انقضاء مدة الحظر

ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما 

ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها . اً من تاريخ تأسيس الشركةاثني عشر شهر( 12)عن 

وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها، ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم وفقاً 

ه إلى الغير أو ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفات

في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين 

وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة . اآلخرين

 . الحظر

تداول : المادة الثانية عشر 

 األسهم 

موافقة البنك بعد  –للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة  -1

وال . وبشرط أن يكون رأس المال قد دفع كامالً  -المركزي السعودي وهيئة السوق المالية

يشترط أن يكون رأس المال قد دفع كامالً إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال 

ل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد يعود الى أسهم صدرت مقاب

 . المدة المقررة لتحويلها الى أسهم

للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة  -2

رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من 

يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة وال . ذلك

 . للعاملين

وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس -للمساهم المالك للسهم   -3

األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء  -المال

بالنشر في صحيفة يومية أو بإبالغهم بواسطة البريد المسجل عن  -إن وجدت-بأولويتهم 

 . قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه

يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب   -4

ة لغير المساهمين في الحاالت التي بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوي

 . تراها مناسبة لمصلحة الشركة

يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار   -5

الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة 

 . هيئة السوق الماليةالتي تضعها المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط 

وبشرط أن يكون  -عد موافقة الجهات المختصةب–للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة 

وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس -وللمساهم المالك للسهم . رأس المال قد دفع كامالً 

إن -األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم  -المال

بالنشر في صحيفة يومية أو بإبالغهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط  -وجدت

العمل بحق األولوية للمساهمين ويحق للجمعية العامة غير العادية وقف . االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه

في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها 

ويحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار . مناسبة لمصلحة الشركة

ة رأس المال إلى آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، الجمعية العامة بالموافقة على زياد

 . الجهة المختصةوابط التي تضعها Dوفقاً للض

زيادة : المادة الثالثة عشرة  

 رأس المال



 
 
 

 المادة النظام األساس الحالي   لنظام األساس المحدثا

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو  -1

على أن ال -موافقة  البنك المركزي السعودي وهيئة السوق الماليةبعد -إذا منيت بخسائر

مئة مليون لاير ( 100)يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين بعد تخفيض رأس المال عن 

كما ال يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت 

وال يصدر قرار التخفيض إال بعد . مئتي مليون لاير( 200)نفسه أعمال إعادة التأمين عن 

تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي 

 . على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات

إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى   -2

ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية ( 60)إبداء اعتراضاتهم خالل 

فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى . توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس

الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً 

 . اناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً أو أن تقدم له ضم

بعد -للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر

( 100)على أن ال يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين بعد تخفيض رأس المال عن -موافقة الجهات المختصة

مئة مليون لاير كما ال يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه 

وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده . مئتي مليون لاير( 200)أعمال إعادة التأمين عن 

تي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات ال

وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء . االلتزامات

ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها ( 60)اعتراضاتهم خالل 

اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على فإن . مركز الشركة الرئيس

 . الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً 

: المادة الرابعة عشرة 

 تخفيض رأس المال 

أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة ثمانية ( 8)يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة  مكون من 

العادية لمدة ال تزيد على ثالث سنوات  ويجب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيالً 

وفي جميع األحوال ال يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس . مناسباً من األعضاء المستقلين

يّن الجمعية واستثناًء من ذلك تع. المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر

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

 . قرار وزارة التجارة واالستثمار بتأسيس الشركة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة عدد أعضائه ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد على 

أحد عشر ( 11)خمسة أعضاء وال يزيد على ( 5)على أن ال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن  -ثالث سنوات 

وفي جميع األحوال ال . ويجب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيالً مناسباً من األعضاء المستقلينعضواً 

واستثناًء من ذلك . ريجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكث

ثالث سنوات تبدأ من تاريخ شهر قرار ( 3)تعيّن الجمعية التأسيسية أعضاء أول مجلس إدارة لمدة ال تتجاوز 

 . وزارة التجارة واالستثمار بتأسيس الشركة

: المادة الخامسة عشرة 

 إدارة الشركة



 
 
 

 المادة النظام األساس الحالي   لنظام األساس المحدثا

أو الوفاة أو التغيب تنتهي عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء  دورة المجلس أو االستقالة  -1

عن ثالث اجتماعات خالل سنة واحدة دون عذر مشروع ومقبول أو إذا ثبت لمجلس 

قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك  اإلدارة أن العضو

بموافقة الجمعية العامة العادية، أو بانتهاء عضويته وفقاً ألي نظـام أو تعليمات سارية في 

لكة العربية السعودية، أو إذا حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو قدم طلباً للتسوية مع المم

أو إعاقة جسدية قد تؤدي الى  دائنيه، أو توقف عن دفع ديونه ، أو أصيب بمرض عقلي

أو إذا ثبت ارتكابه عمالً مخالً باألمانة  عدم قدرة العضو على القيام بدوره على أكمل وجه

 . بالتزوير بموجب حكم نهائي أدين واألخالق أو

يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم   -2

وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل 

لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن 

يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوالً قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من 

 . أضرار

إذا استقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم  -3

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

 . اإلدارة

غ البنك المركزي السعودي عند استقالة أي عضو في المجلس أو إنهاء يجب إبال -4

خمسة أيام عمل من تاريخ (  5)عضويته ألي سبب عدا انتهاء دورة المجلس وذلك خالل 

 . ترك العمل ومراعاة متطلبات اإلفصاح ذات العالقة

إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو قد أو االستقالة أو الوفاة أو  مدة التعيينتنتهي عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء 

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

عضويته وفقاً ألي نظـام أو تعليمات سارية في المملكة العربية السعودية، أو إذا حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو 

، أو أصيب بمرض عقلي أو إذا ثبت أو أصبح فاقد الشعور مع دائنيه، أو توقف عن دفع ديونهقدم طلباً للتسوية 

ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت . ارتكابه عمالً مخالً باألمانة واألخالق أو أدين بالتزوير

اه الشركة بالمطالبة عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تج

بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن 

 . يكون ذلك في وقت مناسب وأال كان مسؤوالً قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار

: المادة السادسة عشرة 

 انتهاء عضوية المجلس

ً –في حال شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة، كان للمجلس أن يعين  عضواً في  -مؤقتا

ممانعة البنك المركز الشاغر ممن يتوافر فيهم الخبرة الكافية وبعد الحصول على عدم 

ودون النظر للترتيب في الحصول على األصوات في الجمعية العامة  المركزي السعودي

وكذلك هيئة  وزارة التجارة ،ة من خاللها، ويجب أن تبلغ  التي تم انتخاب مجلس اإلدار

خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض هذا التعيين ( 5)السوق المالية خالل خمسة 

 . على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط

ً –للمجلس أن يعين  في حال شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة، كان عضواً في المركز الشاغر ممن  -مؤقتا

ودون النظر للترتيب  ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودييتوافر فيهم الخبرة الكافية وبعد الحصول على عدم 

في الحصول على األصوات في الجمعية العامة التي تم انتخاب مجلس اإلدارة من خاللها، ويجب أن تبلغ بذلك 

خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية ( 5)سوق المالية خالل خمسة هيئة ال

ويجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة . العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط

عن الحد األدنى لصحة انعقاده، ويجب  الجمعية العامة العادية لالنعقاد في حال نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة

إبالغ مؤسسة النقد العربي السعودي عند استقالة أي عضو في المجلس أو إنهاء عضويته ألي سبب عدا انتهاء 

 . خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل ومراعاة متطلبات اإلفصاح ذات العالقة( 5)دورة المجلس وذلك خالل 

: المادة السابعة عشرة 

 الشاغر في المجلس المركز



 
 
 

 المادة النظام األساس الحالي   لنظام األساس المحدثا

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع  -1

وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، 

،  نظام الشركات أو هذا النظام من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة

ولمجلس اإلدارة ، على سبيل المثال ال الحصر ، تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وكافة 

الشركات والمؤسسات والبنوك والمصارف التجارية وبيوت المال وكافة صناديق 

ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها وغيرهم من المقرضين 

تزاماتهم والدخول في المناقصات وبيع  وشراء ورهن وإبراء ذمة مديني الشركة من ال

ولمجلس اإلدارة حق التعاقد والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على كافة أنواع . العقارات

العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك 

تعديل والتوقيع على االتفاقيات فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات ال

والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات 

والكفاالت والصكوك لبيع وشراء العقارات وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، 

بض والدفع والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والق

وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك 

والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع على كافة األوراق وسندات األمر 

و يكون  . والشيكات وكافة األوراق التجارية والمستندات وكافة المعامالت المصرفية

أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير   -ود اختصاصهفي حد -للمجلس أيضاً 

 . بما ال يتعارض مع األنظمة واللوائح ذات العالقة –في مباشرة عمل أو أعمال معينة 

يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض أيًّا كانت مدتها، أو بيع أصول الشركة أو رهنها،  -2

راء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، ما لم أو بيع محل الشركة التجاري أو رهنه، أو إب

يتضمن هذا النظام أو يصدر من الجمعية العامة العادية ما يقيد صالحيات مجلس اإلدارة 

 . في ذلك

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما 

ود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة يحقق غرضها، كما يكون له في حد

ولمجلس اإلدارة ، على سبيل المثال ال  -بما ال يتعارض مع األنظمة واللوائح ذات العالقة –عمل أو أعمال معينة 

جارية الحصر ، تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وكافة الشركات والمؤسسات والبنوك والمصارف الت

وبيوت المال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها وغيرهم من 

. المقرضين وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم والدخول في المناقصات وبيع  وشراء ورهن العقارات

أنواع العقود والوثائق والمستندات بما ولمجلس اإلدارة حق التعاقد والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على كافة 

في ذلك 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 

وشراء العقارات وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع  والضمانات والكفاالت والصكوك لبيع

والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات واالعتمادات 

قيع على والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتو

 . كافة األوراق وسندات األمر والشيكات وكافة األوراق التجارية والمستندات وكافة المعامالت المصرفية

: المادة الثامنة عشرة 

 صالحيات المجلس



 
 
 

 المادة النظام األساس الحالي   لنظام األساس المحدثا

تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا  -1

األرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه عينية أو نسبة معينة من صافي 

 . المزايا

إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد هذه النسبة على   -2

من  صافي  األرباح،  وذلك بعد خصم اإلحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة %( 10)

التعاوني ونظام الشركات وهذا النظام، وبعد  تطبيقاَ ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين

من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون %( 5)توزيع ربح على المساهمين اليقل عن 

استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف 

 . ذلك يكون باطالً 

يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من في جميع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما   -3

ويستثنى ) خمسمائة ألف لاير سنوياً ( لاير 500.000)مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 

 . ، وذلك وفق الضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية(من ذلك أعضاء لجنة المراجعة

بيان شامل لكل ما يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على  -4

حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير 

وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو . ذلك من المزايا

وأن يشتمل أيضاً على بيان . إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات

بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع 

 . للجمعية العامة

مائة وثمانون ألف لاير سعودي ( لاير180,000)يكون الحد األدنى للمكافأة السنوية لرئيس مجلس اإلدارة مبلغ 

مائة وعشرون ألف ( لاير000120,)سنوياً ويكون الحد األدنى للمكافأة السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة مبلغ 

 ً والحد األعلى للمكافأة السنوية لكل من رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة هو . لاير سعودي سنويا

خمسمائة الف لاير سعودي سنوياً نظير عضويتهم في مجلس اإلدارة ومشاركتهم في (لاير 500.000)مبلغ 

 . مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارةأعماله، شاملة للمكافئات اإلضافية في حال 

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

اإلحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاَ ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وبعد توزيع ربح 

من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذة المكافأة متناسباً مع %( 5)المساهمين اليقل عن على 

 . عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطالً 

ثالثة آالف لاير سعودي عن كل اجتماع ( لاير  3.000) ويكون الحد األدنى لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ 

ألف وخمسمائة لاير سعودي عن كل اجتماع يحضره من ( لاير  1.500) حضره من اجتماعات المجلس ومبلغ ي

 . اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

خمسة آالف لاير عن جلسة، غير شاملة ( لاير 5000)يكون الحد األعلى لبدل حضور جلسات المجلس ولجانة 

 . مصاريف السفر واإلقامة

ع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية وفي جمي

ً ( لاير 500.000)مبلغ   . خمسمائة ألف لاير سنويا

يدفع لكل عضو من أعضاء المجلس بما فيهم رئيس المجلس ، قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل 

جان المنبثقة من مجلس اإلدارة بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة حضور اجتماعات المجلس أو الل

 . واإلعاشة

يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء 

كذلك على وأن يشتمل . مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا

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

وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ . استشارات

 . آخر اجتماع للجمعية العامة

: المادة التاسعة عشرة 

 المجلسمكافأة أعضاء 



 
 
 

 المادة النظام األساس الحالي   لنظام األساس المحدثا

ويعين رئيساً تنفيذياً، ويجوز أن . يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس

يعين عضواً منتدباً، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي 

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

مجلس اإلدارة بتمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ولرئيس  ويختص رئيس

مجلس اإلدارة بقرار مكتوب أن يفوض بعض صالحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو 

ويحدد مجلس اإلدارة الرواتب والبدالت . من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة

من ( 19)لمنتدب وفقاً لما هو مقرر في المادة والمكافآت لكل من رئيس المجلس والعضو ا

كما يجوز للمجلس أن . ويجب على مجلس اإلدارة أن يعين أميناً لسر المجلس. هذا النظام

وال تزيد مدة . يعين مستشاراً له أو أكثر في مختلف شؤون الشركة ويحدد المجلس مكافآتهم

ة عضوية كل منهم في رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر على مد

المجلس، 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

أن يعين عضواً منتدباً، ويعين رئيساً تنفيذياً، ويجوز . يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس

وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، ويحق لرئيس مجلس اإلدارة 

ويختص رئيس مجلس اإلدارة بتمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات . التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات المجلس

تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير ، المثال ال الحصر على سبيلالتحكيم والغير، ولرئيس مجلس اإلدارة، 

والجهات الحكومية والخاصة وأمام كافة المحاكم الشرعية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا 

التحكيم واالبتدائية لتسوية الخالفات العمالية ولجنة األوراق التجارية وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات 

والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية وله حق اإلقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة 

والمخاصمة والتنازل والصلح وقبول األحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل 

إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير في  ، وله بقرار مكتوب أن يفوض بعض صالحياته من التنفيذ

ويحدد مجلس اإلدارة الرواتب والبدالت والمكافآت لكل من رئيس المجلس . مباشرة عمل أو أعمال محددة

ويجب على مجلس اإلدارة أن يعين أميناً لسر . من هذا النظام( 19)والعضو المنتدب وفقاً لما هو مقرر في المادة 

وال . مجلس أن يعين مستشاراً له أو أكثر في مختلف شؤون الشركة ويحدد المجلس مكافآتهمكما يجوز لل. المجلس

تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس اإلدارة على مدة عضوية كل منهم في 

بحق من عزل في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيا منهم دون أخالل 

يحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل .  التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب

 . رئيس مجلس الإلدارة عند غيابه

صالحيات : المادة العشرون 

الرئيس والنائب والعضو 

 المنتدب وأمين السر 

يدعو إلى االجتماع متى يجتمع المجلس  بدعوة من رئيسه ويجب على رئيس المجلس أن 

طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء ويجب أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها 

وتُعقد اجتماعات المجلس بصفة دورية وكلما دعت الحاجة، على أال يقل عدد . المجلس

اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد على األقل ( 4)اجتماعات المجلس السنوية عن 

 . ثة أشهركل ثال

بدعوة من رئيسه ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى االجتماع  ي المركز الرئيس للشركةيجتمع المجلس ف

وتُعقد . متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء ويجب أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها المجلس

( 4)عدد اجتماعات المجلس السنوية عن  اجتماعات المجلس بصفة دورية وكلما دعت الحاجة، على أال يقل

يجوز أن ينعقد اجتماع المجلس خارج و. اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد على األقل كل ثالثة أشهر

 . مقر الشركة

: المادة الحادية والعشرون 

 اجتماعات المجلس



 
 
 

 المادة النظام األساس الحالي   لنظام األساس المحدثا

،   ( نصف األعضاء على االقل)   ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره -1

 (. ثالثة على األقل)عن  بشرط  أال يقل عدد الحاضرين

إذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن  -2

الحد األدنى المنصوص عليه في هذا النظام، وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية 

 . عدد الالزم من األعضاءالعامة العادية لالنعقاد خالل ستين يوماً؛ النتخاب ال

ويجوز بقرار من هيئة السوق المالية دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد في حال  -3

 نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة انعقاده.

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

 . اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاءذلك، يجوز لعضو مجلس 

تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي  -5

 . اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة

لمجلس اإلدارة أن يصدر القرارات في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء   -6

اجتماع المجلس للمداولة فيها، وفي هذه الحالة  -كتابة–د األعضاء متفرقين ما لم يطلب أح

 . تعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له

بشرط أن يكون عدد أعضاء بأنفسهم أو بطريق اإلنابة ( ستة) ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره

على األقل من بينهم عضو مستقل، وللعضو أن ينيب عنه عضواً أعضاء ( أربعة)بأنفسهم  األعضاء الحاضرين

تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء األعضاء . آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها

ولمجلس اإلدارة . الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة

 -كتابة–ي األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء أن يصدر القرارات ف

 . اجتماع المجلس للمداولة فيها، وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له

: المادة الثانية والعشرون 

 نصاب اجتماع المجلس 



 
 
 

 المادة النظام األساس الحالي   لنظام األساس المحدثا

أن تعقد اتفاقية  - البنك المركزي السعوديبعد الحصول على عدم ممانعة -يحق للشركة  -1

 .  إلدارة الخدمات الفنية مع شركة أو أكثر من الشركات المؤهلة في مجال التأمين

ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في  -2

وعلى رخيص من الجمعية العامة العادية، األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بت

عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في 

 . األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع

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

 . مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين

يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود   -4

التبليغ التي يكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق 

 . تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي

إذا تخلف عضو المجلس عن اإلفصاح عن مصلحته، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة   -5

المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة 

 . تحققت له من ذلك

( 1)الناتجة من األعمال والعقود المشار إليها في الفقرة تقع المسؤولية عن األضرار  -6

من هذه المادة على العضو صاحب المصلحة من العمل أو العقد، وكذلك على أعضاء 

مجلس اإلدارة، إذا تمت تلك األعمال أو العقود بالمخالفة ألحكام تلك الفقرة أو إذا ثبت 

 . الضرر بالمساهمينأنها غير عادلة، أو تنطوي على تعارض مصالح وتلحق 

يعفى ٔاعضاء مجلس اإلدارة المعارضون للقرار من المسٔوولية متى ٔاثبتوا اعتراضهم -7

صراحة في محضر االجتماع، وال يعد الغياب عن حضور االجتماع الذي يصدر فيه القرار 

يتمكن من  سبباً لإلعفاء من المسٔوولية ٕاال ٕاذا ثبت ٔان العضو الغأيب لم يعلم بالقرار ٔاو لم

 االعتراض عليه بعد علمه

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن  -8

ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله؛ واال كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة 

بق من القضائية المختصة بالتعويض المناسب، ما لم يكن حاصالً على ترخيص سا

 . يسمح له القيام بذلك -يجدد كل سنة  -الجمعية العامة العادية 

 

أن تعقد اتفاقية إلدارة الخدمات  -مؤسسة النقد العربي السعوديبعد الحصول على عدم ممانعة -يحق للشركة 

الشركة ويجوز ألعضاء المجلس أن يبرموا مع . الفنية مع شركة أو أكثر من الشركات المؤهلة في مجال التأمين

. عقود تأمين لهم مصلحة فيها شريطة أن يزود رئيس مجلس االدارة الجمعية العامة بتفاصيل تلك العقود التأمينية

وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي 

وال يجوز لهذا العضو االشتراك في التصويت على . تماعتتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر االج

ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية . القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين

العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير 

وإذا تخلف عضو المجلس عن . يرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجيمباشرة فيها، و

اإلفصاح عن مصلحته، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو 

 . إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك

: المادة الرابعة والعشرون

 االتفاقيات والعقود



 
 
 

 المادة النظام األساس الحالي   لنظام األساس المحدثا

الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، وتنعقد في المدينة التي  -1

 . يقع فيها المركز الرئيس للشركة

لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين وله في ذلك    -2

أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور 

الجمعية العامة، ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في 

بواسطة وسائل التقنية الحديثة بحسب الضوابط التي  مداوالتها والتصويت على قرارتها

 . هيئة السوق الماليةتضعها 

الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، وتنعقد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس 

ي ذلك أن يوكل عنه للشركة، ولكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين وله ف

شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، ويجوز عقد 

اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على قرارتها بواسطة وسائل 

 . الجهة المختصةالتقنية الحديثة بحسب الضوابط التي تضعها 

المادة الخامسة والعشرون  

 حضور الجمعيات 

خمسة وأربعين ( 45)يدعو المؤسسون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تأسيسية خالل  -1

على أال تقل المدة بين تاريخ الدعوة وتاريخ يوماً من تاريخ قفل االكتتاب في األسهم، 

 . االنعقاد عن عشرة أيام

ويشترط لصحة . حق حضور الجمعية التأسيسية -أسهمهأياً كان عدد  –لكل مكتتب   -2

فإذا لم يتوافر هذا . رأس المال على األقل( نصف)االجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل 

خمسة عشر يوماً على األقل من ( 15)النصاب، وجهت دعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد بعد 

ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة ومع ذلك، يجوز أن يعقد االجتماع ال. توجيه الدعوة إليه

المحددة النعقاد االجتماع األول، ويجب أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد 

وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني صحيحاً . اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع

 . أيًّا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه

خمسة وأربعين يوماً من تاريخ قفل ( 45)تبين إلى عقد جمعية تأسيسية خالل يدعو المؤسسون جميع المكت

ويشترط لصحة . حق حضور الجمعية التأسيسية -أياً كان عدد أسهمه –االكتتاب في األسهم، ولكل مكتتب 

فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجهت . رأس المال على األقل( نصف)االجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل 

ومع ذلك، يجوز أن . خمسة عشر يوماً على األقل من توجيه الدعوة إليه( 15)دعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد بعد 

يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، ويجب أن تتضمن الدعوة لعقد 

وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني . جتماعاالجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا اال

 . صحيحاً أيًّا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه

المادة السادسة والعشرون  

 الجمعية التأسيسية

 : تختص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية

التحقق من االكتتاب بكل أسهم الشركة ومن الوفاء بالحد األدنى من رأس المال وبالقدر ( أ

 . وفقاً ألحكام النظامالمستحق من قيمة األسهم 

 . المداولة في تقرير تقويم الحصص العينية( ب

إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة األساس، على أال تُدخل تعديالت جوهرية على ( ج

 . معروض عليها إال بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيهاالنظام ال

وأول مراجع  سنوات ثالث  (3)للشركة لمدة ال تتجاوز تعيين أعضاء أول مجلس إدارة ( د

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

والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة، المداولة في تقارير المؤسسين عن األعمال ( ه

 (أو أكثر)ويجوز لوزارة التجارة  وكذلك لهيئة السوق المالية أن توفد مندوباً  . وإقراره

 . بوصفه مراقباً  لحضور الجمعية التأسيسية للشركة؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام

 : تختص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية

بكل أسهم الشركة ومن الوفاء بالحد األدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة  التحقق من االكتتاب -1

 . األسهم

إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة األساس، على إال تُدخل تعديالت جوهرية على النظام المعروض  -2

 . عليها إال بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها

إذا لم يكونوا قد ُعينوا في عقد ( ثالث سنوات 3 تتجاوز )ة للشركة لمدة التعيين أعضاء أول مجلس إدار -3

 . تأسيس الشركة أو في نظامها األساس

 . تعيين مراجعي حسابات للشركة وتحديد أتعابهم إذا لم يكونوا قد عينوا في عقد تأسيس الشركة -4

 . تأسيس الشركة، وإقراره المداولة في تقارير المؤسسين عن األعمال والنفقات التي اقتضاها -5

المادة السابعة والعشرون  

اختصاصات الجمعية 

 التأسيسية 



 
 
 

 المادة النظام األساس الحالي   لنظام األساس المحدثا

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

بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مره على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية 

السنة المالية للشركة، ويجوز الدعوة لجمعيات عامة عادية أخرى لالجتماع كلما النتهاء 

 . دعت الحاجة إلى ذلك

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

التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز المتعلقة بالشركة وتنعقد مره على األقل في السنة خالل الستة أشهر 

اختصاصات الجمعية العامة  ومنالدعوة لجمعيات عامة عادية أخرى لالجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، 

 . العادية تشكيل لجنة المراجعة وتحديد اتعابها

: المادة الثامنة والعشرون 

اختصاصات الجمعية العامة 

 العادية 

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس  -1

اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة 

ويجوز لمراجع . من رأس المال على األقل%( 5)المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل 

ثالثين يوماً ( 30)لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل الحسابات دعوة الجمعية 

 . من تاريخ طلب مراجع الحسابات

يجوز بقرار من هيئة السوق المالية دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد في الحاالت  -2

 : اآلتية

ء السنة المالية خالل األشهر الستة التالية النتها) إذا انقضت المدة المحددة لالنعقاد ( أ

 . دون انعقادها( للشركة 

 . إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة انعقاده( ب

إذا تبين وجود مخالفات ألحكام النظام أو نظام الشركة األساس، أو وقوع خلل في ( ج

 . إدارة الشركة

إذا لم يوجه المجلس الدعوة النعقاد الجمعية العامة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ ( د

من رأس %( 5)طلب مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل  

 . المال على األقل

من رأس المال على األقل تقديم طلب إلى هيئة %( 2)يجوز لعدد من المساهمين يمثل  -3

الية لدعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد، إذا توافر أي من الحاالت السوق الم

وعلى هيئة السوق المالية توجيه . من هذه المادة( 2)المنصوص عليها في الفقرة 

الدعوة لالنعقاد خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديم طلب المساهمين، على أن تتضمن 

 . لمطلوب أن يوافق عليها المساهمونالدعوة جدوالً بأعمال الجمعية والبنود ا

تنشر هذه الدعوة وجدول األعمال  في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز  -4

واحد وعشرون يوماً على األقل   (21) بـ الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد النعقاد

كذلك ترسل وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارة واالستثمار و

ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور . صورة إلى  هيئة السوق المالية

وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى . إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة

 . هيئة السوق المالية وذلك خالل المدة المحددة للنشر

مين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساه

من %( 5)العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل 

ية خالل ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمع. رأس المال على األقل

 . ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات( 30)

النعقاد تنشر هذه الدعوة في صحيفة توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد 

ومع ذلك يجوز . على األقل وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق المالية عشرة أيام( 10)بـ

وترسل صورة من الدعوة . االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة

 . وجدول األعمال إلى هيئة السوق المالية وذلك خالل المدة المحددة للنشر

دعوة : المادة الثالثون

 الجمعيات



 
 
 

 المادة النظام األساس الحالي   لنظام األساس المحدثا

( ربع)ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضر مساهمون يمثلون  -1

 . رأس مال الشركة على األقل

من ( 1)إذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة    -2

التالية لالجتماع هذه المادة، ، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوماً 

من هذا النظام ومع  (30) وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة . السابق

ذلك يجوز أن يُعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع 

ة عقد هذا األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يُفيد اإلعالن عن إمكاني

االجتماع، وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة 

 . فيه

رأس مال الشركة على ( ربع)ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضر مساهمون يمثلون 

وة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوماً فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول، وجهت الدع. األقل

من هذا النظام ومع ذلك  (31)وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة . التالية لالجتماع السابق

يجوز أن يُعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن 

االجتماع األول ما يُفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع، وفي جميع األحوال يكون االجتماع  الدعوة لعقد

ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة العادية للمساهمين . الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه

التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل 

 . تضعها الجهة المختصة

: المادة الثانية والثالثون

نصاب اجتماع الجمعية 

 العامة العادية 

ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون  -1

 . رأس مال الشركة على األقل ( نصف)

 (1)إذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير  العادية وفق الفقرة    -2

من هذه المادة، ، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان، بنفس األوضاع المنصوص عليها في 

ويجوز أن يُعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة . من هذا النظام (30) المادة 

المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يُفيد 

اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع، وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً 

 . رأس المال على األقل( ربع)إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 

إذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد   -3

من هذا النظام، ويكون االجتماع الثالث ( 30)باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة 

 . يةهيئة السوق المالصحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه، بعد موافقة 

رأس مال الشركة ( نصف)ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون 

، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان، بنفس األوضاع االجتماع األولعلى األقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في 

د االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة ويجوز أن يُعق. من هذا النظام (31)المنصوص عليها في المادة 

المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يُفيد اإلعالن عن إمكانية عقد 

( ربع)هذا االجتماع، وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 

وإذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد . لى األقلرأس المال ع

من هذا النظام، ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد ( 30)باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة 

اجتماعات الجمعية العامة غير العادية للمساهمين ويجوز عقد . موافقة الجهات المختصةاألسهم الممثلة فيه، بعد 

واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي 

 . تضعها الجهة المختصة

: المادة الثالثة والثالثون 

نصاب اجتماع الجمعية 

 العامة غير العادية 

من بين مراجعي الحسابات ( أو أكثر)يجب أن تعين الجمعية العامة مراجعي حسابات 

المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتحدد مكافأتهم ومدة عملهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم، 

ى أال يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة، ويجوز لمن استنفد هذه المدة لع

ويجوز للجمعية العامة أيضاً وفي كل  سنتين من تاريخ انتهائها،أن يعاد تعيينه بعد مضي 

وقت تغييرهم مع عدم االخالل بحقهم في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو 

 . لسبب غير مشروع

من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في ( أو أكثر)يجب أن تعين الجمعية العامة مراجعي حسابات 

ة، وتحدد مكافأتهم ومدة عملهم، ويجوز لها إعادة تعينهم، ويجوز للجمعية العامة أيضاً وفي كل وقت المملك

 . تغييرهم مع عدم االخالل بحقهم في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع

: المادة التاسعة والثالثون

 تعيين مراجع الحسابات



 
 
 

 المادة النظام األساس الحالي   لنظام األساس المحدثا

على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يعد وفقاً لمعايير 

المراجعة المتعارف عليها يضمن موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على 

البيانات واإليضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفة ألحكام نظام مراقبة 

ته التنفيذية واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذات شركات التأمين التعاوني والئح

ويتلو مراجع . ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة ونظام الشركة األساسالعالقة 

وإذا قررت الجمعية التصديق على تقرير مجلس . الحسابات تقريره في الجمعية العامة

 . رير مراجع الحسابات، كان قرارها باطالً اإلدارة والقوائم المالية دون االستماع إلى تق

على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يعد وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها 

يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه 

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى من مخالفة ألحكام 

وإذا . ويتلو مراجع الحسابات تقريره في الجمعية العامة. ذات العالقة ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة

دون االستماع إلى تقرير مراجع الحسابات،  قررت الجمعية التصديق على تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية

 . كان قرارها باطالً 

: المادة الحادية واالربعون 

 التزامات مراجع الحسابات 

وتتكون القوائم )يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعد القوائم المالية  -1

عمليات ( عجز)قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين، قائمة فائض : المالية من

التأمين، قائمة دخل المساهمين، قائمة حقوق المساهمين، قائمة التدفقات النقدية لعمليات 

وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن (. التأمين وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين

لمنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح ويضع السنة المالية ا

المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات، قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية 

 . خمسة وأربعين يوماً على األقل (45)العامة بـ

على الوثائق يجب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي  -2

، وتودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف (1)المذكورة في الفقرة 

على  واحد وعشرون يوما(  21) المساهمين، قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بـ

 . األقل

على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس   -3

دارة وتقرير مراجع الحسابات مالم تنشر في صحيفة يومية توزع في المركز الرئيس اإل

وهيئة السوق وزارة التجارة  للشركة،  وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى 

 . خمسة عشر يوماً على األقل( 15)المالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بـ

قائمة : وتتكون القوائم المالية من)اإلدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعد القوائم المالية يجب على مجلس  -1

عمليات التأمين، قائمة دخل المساهمين، قائمة ( عجز)المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين، قائمة فائض 

وتقريراً عن نشاط (. قات النقدية للمساهمينحقوق المساهمين، قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين وقائمة التدف

الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح 

( 45)ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات، قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بـ

 . ماً على األقلخمسة وأربعين يو

، (1)يجب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي على الوثائق المذكورة في الفقرة  -2

وتودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف المساهمين، قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية 

 . على األقلعشرة أيام ( 10)بـ العامة

مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجع على رئيس  -3

الحسابات مالم تنشر في صحيفة يومية توزع في المركز الرئيس للشركة، على أن يرسل صورة من هذه الوثائق 

 . خمسة عشر يوماً على األقل( 15)إلى هيئة السوق المالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بـ

: المادة الثالثة واالربعون

 الوثائق المالية 



 
 
 

 المادة النظام األساس الحالي   لنظام األساس المحدثا

 : يجب على الشركة اآلتي

1-  ً  . أن تجنّب الزكاة وضريبة الدخل المقررة نظاما

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة %( 20)أن تجنّب  -2

 . من رأس المال المدفوع%( 100)العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اجمالي االحتياطي 

للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم في صافي األرباح أن تقرر تكوين   -3

مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر  احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق

 . اإلمكان على المساهمين

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية التي تحددها بعد خصم جميع المصروفات   -4

العامة والتكاليف األخرى، وتكوين االحتياطيات الالزمة لمواجهة الديون المشكوك فيها 

ئة التي يرى مجلس اإلدارة ضرورتها بما يتفق وخسائر األستثمارات وااللتزامات الطار

مع أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واألحكام الصادرة عن البنك المركزي 

السعودي ، ويخصص من الباقي من األرباح بعد خصم االحتياطيات المقررة بموجب 

وع للتوزيع على من رأس المال المدف -%5األنظمة ذات العالقة والزكاة نسبة ال تقل عن 

المساهمين طبقًا لما يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة، واذا كانت النسبة 

المتبقية من األرباح المستحقة للمساهمين ال تكفي لدفع هذه النسبة فال يجوز للمساهمين 

زيع المطالبة بدفعها في السنة أو السنوات التالية، وال يجوز للجمعية العامة أن تقرر تو

 . نسبة من األرباح تزيد عما اقترحه مجلس اإلدارة

 : يجب على الشركة

 . تجنّب الزكاة وضريبة الدخل المقررة -1

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا %( 20)تجنّب  -2

 . عمن رأس المال المدفو%( 100)التجنيب متى بلغ اجمالي االحتياطي 

للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم في صافي األرباح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك  -3

 . بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين

المادة الخامسة واالربعون 

 الزكاة واالحتياطي: 



 
 
 

 المادة النظام األساس الحالي   لنظام األساس المحدثا

اإلدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو يكون أعضاء مجلس   -1

الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام نظام 

مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى 

وتقع المسؤولية . بغير ذلك يعد كأن لم يكنذات العالقة وهذا النظام، وكل شرط يقضي 

أما القرارات . على جميع أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم

التي تصدر بأغلبية اآلراء، فال يسأل عنها األعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم 

يصدر فيه القرار وال يعد الغياب عن حضور االجتماع الذي . صراحة في محضر االجتماع

سبباً لإلعفاء من المسؤولية إال إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من 

 . االعتراض عليه بعد علمه به

ال تحول دون إقامة دعوى المسؤولية موافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة   -2

 . أعضاء مجلس اإلدارة

ثالث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل ( 3)بعد انقضاء  ال تسمع دعوى المسؤولية  -3

حالتي الغش والتزوير، ال تسمع دعوى المسؤولية في جميع األحوال  -وفيما عدا . الضار

خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ( 5)بعد مرور 

 . ة المعني أيهما أبعدثالث سنوات من انتهاء عضوية عضو مجلس اإلدار( 3)

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس   -4

وال يجوز للمساهم . اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به

 ً ويجب على  . رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائما

يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى، مع قصر حقه على المطالبة بالتعويض  المساهم أن

 . عن الضرر الخاص الذي لحق به

يجوز تحميل الشركة النفقات اآلتية التي تكلفها المساهم إلقامة دعوى أياً كانت  -5

 : نتيجتها بالشروط اآلتية

 . إذا أقام الدعوى بحسن نية -أ

الذي من أجله أقام الدعوى ولم يحصل على رد خالل إذا تقدم إلى الشركة بالسبب -ب

 ً  . ثالثين يوما

التاسعة ) إذا كان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى بناًء على حكم المادة   -ج

 . من نظام الشركات( والسبعين 

 . أن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح -د

شركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ويكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض ال

ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية 

وتقع . واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن

أما القرارات التي تصدر . أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم المسؤولية على جميع

وال . بأغلبية اآلراء، فال يسأل عنها األعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر االجتماع

ذا ثبت عدم علم العضو يعد الغياب عن حضور االجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً لإلعفاء من المسؤولية إال إ

وال تحول دون إقامة دعوى المسؤولية موافقة . الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من االعتراض عليه بعد علمه به

ثالث ( 3)وال تسمع دعوى المسؤولية بعد انقضاء . الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة

حالتي الغش والتزوير، ال تسمع دعوى المسؤولية في جميع  -وفيما عدا . سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار

ثالث ( 3)خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ( 5)األحوال بعد مرور 

ية ولكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤول. سنوات من انتهاء عضوية عضو مجلس اإلدارة المعني أيهما أبعد

وال . المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به

 ً ويجب على المساهم أن . يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائما

 . بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق بهيبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى، مع قصر حقه على المطالبة 

: المادة التاسعة واالربعون 

مسؤولية أعضاء مجلس 

 اإلدارة 



 
 
 

 المادة النظام األساس الحالي   لنظام األساس المحدثا

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية الالزمة  -1

 . بالقدر الالزم للتصفية

 . من الشركاء أوالجمعية العامة  يصدر قرار التصفية االختيارية  -2

يجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين الُمصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود   -3

المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب أن ال تتجاوز مدة التصفية 

 . خمس سنوات، وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي( 5)االختيارية 

الشركة بحلها ومع ذلك يظل  أعضاء المجلس قائمين على  تنتهي سلطة مجلس إدارة  -4

إدارة الشركة ويعدون بالنسبة للغير في حكم المصفين إلى أن يُعين الُمصفي وتبقى ألجهزة 

الشركة خالل مدة التصفية اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات الُمصفي، 

لتأمين واالحتياطات المكونة ويراعي في التصفية حفظ حق المشتركين في فائض عمليات ا

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

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية الالزمة بالقدر الالزم للتصفية، 

فية على تعيين الُمصفي ، ويجب أن يشتمل قرار التصمن هيئة السوق المالية ويصدر قرار التصفية االختيارية

وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب أن ال تتجاوز مدة 

خمس سنوات، وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي، وتنتهي سلطة مجلس ( 5)التصفية االختيارية 

ء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة للغير في حكم المصفين إلى إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤال

أن يُعين الُمصفي وتبقى ألجهزة الشركة خالل مدة التصفية اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات 

الُمصفي، ويراعي في التصفية حفظ حق المشتركين في فائض عمليات التأمين واالحتياطات المكونة حسب 

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

انقضاء : المادة الخمسون 

 الشركة 

 



 

 

 

 

 

 

 والخمسون  الخامسوحتر  االربعونالبند مرفقات 

 

 للمادة  .1
ً
كات ( 71تبليغ رئيس مجلس اإلداره )وفقا  من نظام الشر

ي حول التبليغ المقدم من رئيس المجلس  .2 تقرير المراجع الخارج 

 والعقود مع أعضاء مجلس اإلدارة . عن األعمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 
ض ٨٢٨٢)، برج اململكة، ص.ب. ٢٥برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم (   ، اململكة العربية السعودية ١١٤٨٢، الر

 east-www.pwc.com/middle +،٩٦٦)  ١١( ٢١١-٠٤٠١+، فاكس: ٩٦٦) ١١(  ٢١١- ٠٤٠٠هاتف: 

 
  
 
  
  أعضاء جملس اإلدارة     / السادة  إىل

  شركة الراجحي للتأمني التعاوين  
 

 رئيس جملس اإلدارة  التبليغ املقدم من حول كيد حمدود  تقرير 
  

كيد حمدودقمنا بتنفيذ    الراجحي للتأمني التعاوين األعمال والعقود املربمة بني شركة  لبيان املرفق لتبليغتعلق ي  فيما ارتباط 
  للمقاييس وفقاً  الشركةرئيس جملس إدارة من قبل  املعدّ  ٢٠٢٠ديسمرب  ٣١األطراف ذوي العالقة للسنة املنتهية يف  و ("الشركة") 

ه   املوضحة   "). التبليغمن نظام الشركات (" ٧١ رقم مع متطلبات املادة   يتفقلكي  أد
  

 املوضوع 
  

ذا التقرير. واعتمده رئيس جملس اإلدارة   الشركة  إدارةأعدته  الذي التبليغ هو   دودحملتأكيد  نا ارتباط موضوع إن     كما هو مرفق 
  

 املقاييس 
  

هـ) واليت تنص  ١٤٣٧ – ٢٠١٥من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ( ٧١ رقم املادة متطلبات  املطبقة هي املقاييس إن 
مع أي عضو من أعضاء    الشركةحلساب    اليت متتأو العقود    األعمالمباشرة أو غري مباشرة يف    مصلحة أي    ه يف حال وجودعلى أن 

لس  ا  يبلغ لس أن  اجيب على عضو      .اجلمعية العامة للشركة للموافقة عليها من قبل    حل اصامل  اإلبالغ عن هذهجيب  ه  فإن  ،لسا
لس يفالتصويت  يف االشرتاك عن العضو هذا ميتنع وأنحل اهذه املص عن   االعمال  هذهلموافقة على ل يصدر الذي القرار على ا

بالغ اجلمعية ا رئيس يقوم و أو العقود.  و غري مباشرة  ألس مصلحة مباشرة او العقود اليت يكون لعضو أ ألعمال  العامةلس 
 ا. فيه
  

 مسؤولية اإلدارة 
  
  تصميم وتنفيذ  ، أيضاً  ةيسؤول امل هذه تتضمن . ااكتماهلوالتأكد من  وفقًا للمقاييس التبليغإعداد عن  ولة ؤ مس الشركة  إدارة إن
نظمة  و    . أو خطأ   احتيال جتة عنكانت   اجلوهرية، سواءً  خطاءمن األ  اخلايل التبليغعداد إل مناسبة داخلية  رقابةاالحتفاظ 
  

 والرقابة النوعية استقاللنا 
  

  نا رتباطال  املناسبةاملتطلبات األخالقية  و   يف اململكة العربية السعودية  ةاملعتمدوآداب املهنة  االستقالل لقواعد سلوك  تطلبات  التزمنا مب
على املبادئ األساسية للنزاهة   مبنيةاليت تتضمن االستقالل ومتطلبات أخرى  ،يف اململكة العربية السعوديةلتأكيد احملدود 

 واملوضوعية والتأهيل املهين والعناية الواجبة والسرية والسلوك املهين. 



 

٢ 

  النوعية رقابة  للتفظ بنظام شامل  حتعليه    بناءً ، و اململكة العربية السعوديةمد يف  املعت  ١رقم    نوعيةرقابة ال للاملعيار الدويل    الشركةطبق  ت
ملتطلبات األخالقية واملعايري املهنية واملتطلبات  اللتزام    . التنظيمية و  النظامية يتضمن سياسات وإجراءات موثقة فيما يتعلق 

  
 تنامسؤولي

  
ا واألدلة اليت حصلنا عليها.  على بناء التبليغكيد حمدود حول  عن تنا هي إبداء استنتاج ي إن مسؤول لقد  اإلجراءات اليت قمنا 

  عمليات   ارتباط التأكيد خبالف ل)، "(املعدّ   ٣٠٠٠  رقم  التأكيد  ات رتباطال  الدويل   معيار للوفقا    دود حملتأكيد    نا ارتباط قمنا بتنفيذ
  . املعتمد يف اململكة العربية السعودية  )٣٠٠٠ رقم  التأكيد ات رتباطال  الدويل عيارمل(ا  "التارخيية ملعلومات املالية  افحص مراجعة أو 

  نعتقد  جيعلنا أمر أي  انتباهنا لفت إذا ما حول  حمدود  كيدهذا االرتباط للحصول على  تنفيذاملعيار منا ختطيط و  هذاتطلب ي
 . ٢٠٢٠ديسمرب  ٣١من نظام الشركات عند إعداد التبليغ للسنة املنتهية يف  ٧١ رقمالشركة مل تلتزم مبتطلبات املادة   أن
  

كانت    ، سواءً الضوابط الرقابية خفاق األنظمة و إملخاطر مثل اضمن تقييم ت وت، اجتهاداإلجراءات اليت يتم اختيارها على  تعتمد
لتزام  خذ بعني االعتبار الرقابة الداخلي فإننا  ، ملخاطرا بتقييمخطأ. وعند القيام أو  غش  عن جتة  مبتطلبات   الشركةاملتعلق 
اختباري لألدلة املؤيدة   على أساس  تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص  .التبليغ عند إعداد هذا  من نظام الشركات  ٧١ رقم  املادة

 . من نظام الشركات  ٧١رقم وفقاً ملتطلبات املادة  التبليغعداد  املتعلقة  الرقابة و لألنظمة 
  

  . لتأكيد احملدودل  نااستنتاجأساس إلبداء كومناسبة  دلة اليت حصلنا عليها كافية األ أن   نعتقد
  

 العمل املنجز طاق  لنملخص 
  

  من نظام الشركات   ٧١رقم  املادة  مبتطلبات    الشركة  التزام  حول  كيد حمدودقمنا بتخطيط وتنفيذ اإلجراءات التالية للحصول على  
  : التبليغعند إعداد هذا 

 
  اإلدارة جملس  أعضاء   من عضو قبل أي  من  املربمة  والعقود  األعمال على  احلصول عملية  حول اإلدارة مناقشة.   
  من قبل أي عضو من أعضاء   الشركةمع املربمة والعقود  املعامالت بكافة قائمةالذي يتضمن  التبليغ املرفقاحلصول على

  . ٢٠٢٠ديسمرب   ٣١للسنة املنتهية يف   و غري مباشرأ مباشر  بشكل  الشركة جملس إدارة 
 
 لس بتلك املعامالت والعقود اليت   جتماعات احماضر  مراجعة بالغ ا جملس اإلدارة اليت تشري إىل قيام عضو جملس اإلدارة 

لس  يفالتصويت    يف  االشرتاك  العضو  هلذا، ال جيوز  ذلك   اىل  إلضافة  ،أبرمها عضو جملس اإلدارة   يصدر   الذي  القرار  على  ا
لس اجتماعات  يف  الشأن  هذا يف  . ا

    كيد من عضو جملس اإلدارة ا عضو جملس اإلدارة خالل العام، ويف    املعين احلصول على  بشأن األعمال والعقود اليت قام 
كيًدا بعدم وجود معامالت خالل العام.    حالة أعضاء جملس اإلدارة الذين مل يكن لديهم معامالت 

 
   للسنة املنتهية    حول القوائم املالية املراجعة  ٢٠  رقم  اإليضاحيف  إلفصاح  مع ا  التبليغيف    املدرجةاملعامالت والعقود    توافق اختبار

 . ٢٠٢٠ديسمرب  ٣١يف 
 

  





 

 

 

 

 

 

ي تقرير لجنة المراجعة عن السنة المال
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