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الخطية والوكاالت الشـــر ية والرســـمية لتوكيل أو تفويض أو إنابة شـــخص أو عدة أشـــخاص  التفاويض
أو جهة أو عدة جهات بكل أو بعض الصالحيات الواردة أعاله، كما له حق إعطاء الوكالء صالحية 

 توكيل الغير.
ي ن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من الغير فأ -ختصاصه في حدود ا - ويكون للمجلس 

 مباشرة عمل أو أعمال معينة بما ال يتعارض مع األنظمة واللوائح ذات العالقة.
ل يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض أيًّا كانت مدتها، أو بيع أصول الشركة أو رهنها، أو بيع مح -2

 والشركة التجاري أو رهنه، أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، ما لم يتضمن هذا النظام أ
 يصدر من الجمعية العامة العادية ما يقيد صالحيات مجلس اإلدارة في ذلك.

عضو يس مجلس اإلدارة والئضاء المجلس، والمكافأة الخاصة بر مكافأة أع /المادة التاسعة عشرة
 المنتدب:

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

 %( من10إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد هذه النسبة على ) -2
قبة ي األرباح، وذلك بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقًا ألحكام نظام مراصاف

شركات التأمين التعاوني ونظام الشركات وهذا النظام، وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن 
عدد الجلسات %( من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع 5)

 التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطاًل. 
في جميع األحوال؛ ال يتجاوز مجموع ما يحصــــــل عليه عضــــــو مجلس اإلدارة من مكاف ت ومزايا  -3

 وفقوذلك مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنويًا )ويستثنى من ذلك أعضاء لجنة المراجعة(، 
 يحدد مجلس اإلدارة المكافأة الخاصــة لرئيس المجلس كما ا هيئة الســوق المالية.الضــوابط التي تضــعه

نظير أعماله ومســــــؤولياته التي يضــــــطلع بها بهذه الصــــــفة، باإلضــــــافة إلى المكافأة المقررة ألعضــــــاء 
 ألعضـــــاء الســـــنوية للمكافأة األعلى للحد اإلدارة مجلس لرئيس الخاصـــــة المكافأة والتخضـــــعالمجلس، 
 قبل المؤســـــــــســـــــــة ممانعة عدم على الحصـــــــــول فيجب األعلى الحد تجاوزت حال وفي اإلدارة، مجلس
 .العتمادها للمساهمين العامة الجمعية إلى بها التوصية

 



اسم الشركة
 شركة التعاونية للتأمني

 وزارة التجارةالنظام االساسي
)إدارة حوكمة الشركات(

سجل جتاري
(1010061695)

هـ08/11/1441التاريخ 
م 28/06/2020 املوافق

 محمد الشهراني

 21 من 9 صفحةرقم الصفحة

 م03/05/2020*تم الشهر * *تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل -4
ة من مكاف ت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالي

وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير 
 أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضًا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات

 تماع للجمعية العامة.التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اج
و رئيس مجلس اإلدارة ومدة عضويته، وعضوية كٌل من النائب والعضصالحيات  /المادة العشرون 

 :المنتدب وأمين السر
ين عضوًا يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس. ويعين رئيسًا تنفيذيًا، ويجوز أن يع

رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، ويحق لرئيس منتدبًا، وال يجوز الجمع بين منصب 
ة مجلس اإلدارة التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات المجلس. ويختص رئيس مجلس اإلدارة بتمثيل الشرك

أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ولرئيس مجلس اإلدارة بقرار مكتوب أن يفوض بعض صالحياته 
س أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة. ويحدد مجلس اإلدارة إلى غيره من أعضاء المجل

الرواتب والبدالت والمكاف ت لكل من رئيس المجلس والعضو المنتدب وفقًا لما هو مقرر في المادة 
( من هذا النظام. ويجب على مجلس اإلدارة أن يعين أمينًا لسر المجلس. كما يجوز للمجلس أن 19)

أو أكثر في مختلف شؤون الشركة ويحدد المجلس مكاف تهم. وال تزيد مدة رئيس  يعين مستشارًا له
على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة  نائبه والعضو المنتدب وأمين السرالمجلس و 

انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيا منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا 
 غير مشروع أو في وقت غير مناسب.وقع العزل لسبب 

 اجتماعات المجلس: /المادة الحادية والعشرون 
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى االجتماع متى طلب إليه 
ت ذلك اثنان من األعضاء ويجب أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها المجلس. وُتعقد اجتماعا

( 4فة دورية وكلما دعت الحاجة، على أال يقل عدد اجتماعات المجلس السنوية عن )المجلس بص
 اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد على األقل كل ثالثة أشهر.

 نصاب اجتماع المجلس: /المادة الثانية والعشرون 
اإلنابة بطريق أو بأنفسهم األعضاء من)ستة( ال يكون اجتماع المجلس صحيحًا إال إذا حضره  -1

 . األقل على أعضاء)أربعة(  بأنفسهم الحاضرين األعضاء عدد يكون  أن بشرط
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 : الجمعية العامة للمساهمينمرجع الصالحيـة .1
 

 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعةالخاصة ب تعويضاتالومكافآت السياسة : الموضـوع .2
 

 : الغرض .3
المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة التعاونية آلية تحديد واعتماد هذه السياسة  توضح
، باإلضافة إلى معايير تحديد مجلس إدارة الشركةالتابعة ل)"الشركة"( وكذلك أعضاء اللجان  للتأمين

 المكافآت وربطها باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
 
تهدف هذه السياسة إلى جذب الكفاءات المناسبة إلنجاز مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة واللجان و

حث أعضاء مجلس واستراتيجيتها وأهدافها، وتهدف إلى أن ت يتناسب مع نشاط الشركةالتابعة له بما 
وتحقيق  فاعلية إدارة المخاطرتعزيز ، واإلدارة على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل

  .سالمة واستقرار الوضع المالي للشركة
 

مول بها والصادرة من الجهات التنظيمية وتم إعداد هذه السياسة بما يتوافق مع األنظمة واللوائح المع
 ذات العالقة في المملكة العربية السعودية، والنظام األساسي للشركة.

 
 : النطـاق .٤

تطبق هذه الالئحة على أعضاء مجلس إدارة الشركة التعاونية للتأمين )"الشركة"( وكذلك  ١-٤
مجلس إدارة الشركة خالل فترة عضويتهم، وفيما يلي أسماء اللجان التابعة لأعضاء اللجان 

 التي تطبق على أعضائها هذه السياسة: التابعة
 اللجنة التنفيذية. ١-١-٤
 جنة المخاطر.ل ٢-١-٤
 لجنة الترشيحات والمكافآت. ٣-١-٤
 جنة االستثمار.ل ٤-١-٤
لجنة تابعة أخرى يقوم بتأسيسها مجلس إدارة الشركة طبقاً لطبيعة العمل على  أي ٥-١-٤

ون من أعضاء تلك اللجنة عضو مجلس إدارة واحد على األقل، وذلك بعد ان يك
 أخذ الموافقات النظامية على تشكيلها.

 
تستثني من هذه السياسة لجنة المراجعة المعتمد تشكيلها بقرار من الجمعية العامة لمساهمي  ٢-٤

 الشركة والمحددة مكافاتهم وبدالت حضورهم ومصاريفهم في الئحة عملها.
 

 : المراجـع .٥
 .نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ١-٥
 الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية. ٢-٥
 السعودي.البنك المركزي الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة من  ٣-٥
 النظام األساسي للشركة. ٤-٥



 
الشركات الخاصة بشركات المساهمة الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام  ٥-٥

 .الصادرة من هيئة السوق المالية، والمدرجة
الخاصة  االسترشادي للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركاتالدليل  ٦-٥

 .من هيئة السوق المالية ، والصادربشركات المساهمة المدرجة
اء مجالس إدارات شركات التأمين وشركات "مكافأة روس البنك المركزي السعوديتعميم  ٧-٥

 . ١٦٦/٢٠١٨٠٩إعادة التأمين" رقم 
 

 : تعاريف  .٦
 الشركة التعاونية للتأمين.اإلدارة: مجلس إدارة  مجلس ١-٦
اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة والتي تطبق عليهم هذه : أعضاء التابعةأعضاء اللجان  ٢-٦

 .السياسة
 التابعة اللجان إحدى وهي للتأمين، التعاونية الشركة في والمكافآت الترشيحات لجنة: اللجنة ٣-٦

 .اإلدارة مجلس قبل من أعضائها نيتعييتم   والتي اإلدارة مجلسل
المبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية : المكافآت ٤-٦

عينية أخرى،  أي مزاياوالمرتبطة باألداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة األجل، 
باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس 

ويعتبر منح أسهم في الشركة ألعضاء المجلس سواء أكانت  .اإلدارة لغرض تأدية عمله
 إصداراً جديداً أم أسهما اشترتها الشركة ضمن المزايا والمكافآت.

 .هيئة السوق المالية: الهيئة ٥-٦
 .البنك المركزي السعودي: البنك المركزي ٦-٦
 .الشركة التعاونية للتأمينالشركة:  ٧-٦
 .الجمعية العامة لمساهمي الشركة التعاونية للتأمين الجمعية: ٨-٦

 
 :معايير تحديد المكافآت .٧

التي يحصل عليها  المكافآت أن تراعي في تحديد وصرف المكافآتيجب على لجنة الترشيحات و
 التابعة له المعايير اآلتية:اللجان أعضاء المجلس و

التي  المسؤولياتتكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال و أن  ١-٧
 يتحملها أعضاء مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.يقوم بها و

 التقييم الدوري ألداء عضو مجلس اإلدارة نتائجأن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع   ٢-٧
 .الشركة وأهدافها وآدائها على المدى الطويلوالذي ينسجم مع استراتيجية 

والمهارة الالزمة ودرجة المخاطر فيها أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة  ٣-٧
 لعضوية مجلس إدارتها.

األخذ بعين االعتبار تعقيدات عمل التأمين وحجم أعمال الشركة وخبرة كل من أعضاء  ٤-٧
 على حدة.مجلس اإلدارة 

أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة  ٥-٧
 وأن تكون المكافأة محفزة لألعضاء الستقطابهم.

يجوز أن تكون مكافآت أعضاء المجلس واللجان التابعة له متفاوتة المقدار بحيث تعكس  ٦-٧
الله وعدد الجلسات التي مدى خبرة العضو واختصاصه والمهام المنوطة به واستق

 يحضرها وغيرها من االعتبارات.



 
 
 

 

أن يلتزم عضو مجلس اإلدارة و/أو عضو اللجنة التابعة بحضور ثلثي االجتماعات المنعقدة  ٧-٧
 على األقل خالل السنة المالية للشركة.

أن يتم تحديد المكافأة السنوية بالقياس على مدة وتاريخ االلتحاق والمغادرة وبشرط تحقيق  ٨-٧
 الحد األدنى وهو ثلثي االجتماعات المنعقدة منذ تاريخ التحاقه أو مغادرته.

األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ  ٩-٧
 .عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات

 

 

 

 :شروط عامة للمكافآت .٨
على بند مكافآت مجلس اإلدارة في اجتماع  ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت ١-٨

، ويشمل هذا المنع عضو مجلس اإلدارة سواء كان تصويته في اجتماع الجمعية العامة
 .الجمعية العامة باألصالة عن نفسه أو بالوكالة عن غيره

لجنة المراجعة يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في  ٢-٨
ومناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أأعمال مقابل أي  أو معية العامة،المشكلة من قبل الج

إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك باإلضافة  –بموجب ترخيص مهني  –أو استشارية 
وفي اللجان التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوا في مجلس اإلدارة على مكافأته 

لمكافآت ضمن نطاق الحد األعلى للمكافأة المشكلة من قبل مجلس اإلدارة، وال تدخل تلك ا
 .ي للشركةالمنصوص عليه في نظام الشركات والنظام األساس

     

إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد هذه النسبة على  ٣-٨
( من صافي األرباح، وذلك بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة %١٠)

، األساس تطبيقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركات و النظام
( من رأس مال الشركة المدفوع، على %٥وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن )

ً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل  أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا
 الً تقدير يخالف ذلك يكون باط

إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس اإلدارة بسبب عدم  ٤-٨
حضوره ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فال يستحق هذا العضو أي 

ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي  مكافآت عن الفترة التي تلي أخر اجتماع حضره،
  صرفت له عن تلك الفترة.

المكافآت التي أن  البنك المركزيإذا تبين للجنة المراجعة أو مجلس اإلدارة أو الهيئة أو  ٥-٨
صرفت ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم 
عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس اإلدارة السنوي، فيجب عليه 

، وال يعفي ذلك عضو مجلس اإلدارة من ه بردهاإعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبت



 
أي مسئوليات عن أي أضرار وقعت على الشركة أو مساهميها أو أي أشخاص آخرين 

 .ذوي عالقة نتيجة لذلك
يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما   ٦-٨

مالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة ال
ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين 
أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على 

ر اجتماع بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخ
 للجمعية العامة.

 

  

 

 :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة .٩
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بناًء على توصية لجنة باقتراح يقوم مجلس اإلدارة  ١-٩

الترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة ومع أي 
وال تعتمد أي من المكافآت والتعويضات المقترحة  شروط معتمدة من الجمعية العامة

  لرئيس وأعضاء المجلس إال بعد موافقة الجمعية العامة عليها.
من نشر كل التفاصيل مكتوبة للمكافآت والتعويضات المقترحة لتكون  بالتأكدالشركة تقوم  ٢-٩

لى تلك متاحة لجميع المساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة التي يتم فيها التصويت ع
 المكافآت والتعويضات.

ً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا   ٣-٩ تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مبلغاً معينا
 عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.

مكافآت في جميع األحوال؛ ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من  ٤-٩
ً )ويستثنى من ذلك أعضاء لجنة  ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف لاير سنويا

يحدد مجلس اإلدارة  كماوفق الضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية.  وذلكالمراجعة(، 
المكافأة الخاصة لرئيس المجلس نظير أعماله ومسؤولياته التي يضطلع بها بهذه الصفة، 

 مجلس لرئيس الخاصة المكافأة والتخضعى المكافأة المقررة ألعضاء المجلس، باإلضافة إل
 الحد تجاوزت حال وفي اإلدارة، مجلس ألعضاء السنوية للمكافأة األعلى للحد اإلدارة
 الجمعية إلى بها التوصية قبل البنك المركزي ممانعة عدم على الحصول فيجب األعلى
 .العتمادها للمساهمين العامة

  
 التي ومسؤولياته أعماله نظير المجلس لرئيس الخاصة المكافأة اإلدارة مجلس يحدد ٥-٩

 في إليها المشار المجلس ألعضاء المقررة المكافأة إلى باإلضافة الصفة، بهذه بها يضطلع
 .أعاله( ١-٩) الفقرة

تأمين طبي  و/أو عضو اللجنة التابعةعضو مجلس اإلدارة  يمنحأسوةً بموظفي الشركة،  ٦-٩
أخرى عن طريق جهة هذه المنفعة يتمتع بسرته الذين يعولهم، باستثناء من أفراد له وأل

 مزاياال إضافةً إلى ،يعمل بها أو يتعاون معها أو يقتضي نظامها شموله بهذه التغطية
الشركة تغطية تأمينية للمسئولية  منح، كما تالتي تمنحها الشركة لموظفيها خرىاأل يةتأمينال

 . و/أو اللجان التابعة المهنية ألعضاء مجلس اإلدارة



 
 
 

 

عن أي ضرائب أو رسوم حكومية و/أو اللجان التابعة تعوض الشركة عضو مجلس اإلدارة  ٧-٩
 يحتسبوال  ،إدارة الشركةمثل ضريبة القيمة المضافة الناشئة عن عضويته في مجلس 

األعلى الوارد في  ت والتعويضات التي تندرج ضمن الحدهذا التعويض ضمن المكافآ
 .(٤-٩)الفقرة 
 
 

 :بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان التابعة له .10

يستحق كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجان التابعة له مبلغ نقدي مقابل بدل حضور جلسة 
حات يمجلس اإلدارة بناًء على توصية لجنة الترش يحددهاالجتماع، وذلك عن كل جلسة اجتماع 

  والمكافآت وبما يتوافق مع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة 
 
 

 :الحضور ألعضاء المجلس واللجان التابعة لهمصاريف السفر و .11

يستحق عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التابعة الحاضر لجلسة االجتماع مبلغ نقدي مقابل بدل 
 يتموال مصاريف السفر، على أن تكون جلسة االجتماع خارج مدينة اإلقامة الدائمة لذلك العضو. 

، حيث إن هذا احتساب مجموع بدل مصاريف السفر ضمن الحد األعلى المقرر لمكافآت كل عضو
بما في ذلك مصروفات  البدل يعد تعويضاً عن المصاريف الفعلية التي تكبدها العضو لحضور الجلسة

 .السفر واإلقامة واإلعاشة
 

 :النشر والنفاذ والتعديل .12
يعمل بما جاء في هذه السياسة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة  ١-١٢

عليها وتتم مراجعة الالئحة بشكل سنوي  للمساهمين وتوزع على أصحاب العالقة لالطالع
من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت وإذا رأت اللجنة في ضوء هذه المراجعة تعديل هذه 
السياسة فيجب عليها أن ترفع إلى مجلس اإلدارة التعديالت المقترحة للموافقة عليها تمهيداً 

 تالي العتمادها.لعرضها على الجمعية العامة لمساهمي الشركة في أول اجتماع 
بأي تعديالت تتم  هايتم إشعارو هذه السياسة، بنسخة من البنك المركزي السعودي تُزَود ٢-١٢

 .التعديل ها أو اعتماديوم عمل من تاريخ اعتماد( ٢١على هذه السياسة خالل )



 

 

 

 

عشر الحادي  –بند السابع مرفقات ال  

 

تعديل النظام األساس للشركة التصويت على   
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 التعديلسبب  النسخة المحدثة النسخة الحالية فقرةال المادة
المادة  المستند النظامي

 المرجعية

رقم 

 الصفحة

- -  
 المؤسسة 

 العربي السعودي مؤسسة النقد

 البنك المركزي

 البنك المركزي السعودي

 تعديل
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تكون أسهم الشركة اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من 

قيمتها االسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، 

وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل 

توزيعها كأرباح على ضمن حقوق المساهمين. وال يجوز 

المساهمين، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، 

فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم ان يختاروا 

أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون 

هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات 

 الناشئة من ملكية السهم.

 إصدار االسهم: /دية عشرةالمادة الحا

تكون أسهم الشركة اسمية وال يجوز أن تصدر  -1

بأقل من قيمتها االسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى 

من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق 

القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. وال 

يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين، والسهم غير 

للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم  قابل

أشخاص متعددون وجب عليهم ان يختاروا أحدهم 

لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون 

هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن 

 االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.

يجوز للشركة، بعد الحصول على عدم  -2

شراء وبيع أسهمها ،  ممانعة البنك المركزي،

وذلك وفقاً لنظام الشركات والضوابط الصادرة 

 .من قبل الجهات الرقابية والتنظيمية

 
 

 إضافة

 

سبب التعديل ان 
النظام يسمح 
اء  كات بشر للشر
اسهمها وفقا 

للنصوص المواد 
المشار اليها، وانه قد 

كة  تقوم الشر
اء  مستقبال بشر

 . اسهمها 

الضوابط و 

االجراءات 

التنظيمية الصادرة 

تنفيذاً لنظام 

ت الخاصة الشركا

بشركات المساهمة 

 المدرجة 

 

الرابع / الباب 

شراء الشركة 

ألسهمها وبيعها 

 وارتهانها.

 

 الفصل األول

ضوابط عملية 

 الشراء

12 

 

13 

 

24  

 

المواد 

المشار اليه 

جميعها 

تشير الى 

امكانية 

شراء 

الشركة 

السهمها 

وفقا 

الغراض 

متعددة 

ابط بضو

 معينة.
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16 

 

19 

13 3 

وقت صدور قرار الجمعية العامة -للمساهم المالك للسهم 

األولوية في االكتتاب  -بالموافقة على زيادة رأس المال

باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ 

أو بالنشر في صحيفة  -إن وجدت-هؤالء بأولويتهم 

عن قرار زيادة رأس بإبالغهم بواسطة البريد المسجل 

 المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

 

وقت صدور قرار -للمساهم المالك للسهم 

الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس 

األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة  -المال

هؤالء التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ 

 بالنشر في صحيفة -إن وجدت-بأولويتهم 

 تعديل

 

سبب 
 )االضافة(التعديل

كات ملزمه  الن الشر
بابالغ السوق بشكل 

  13 الئحة الحوكمة

 فقرة )د(

19 

بيان بالتعديالت –النظام األساس شركة التعاونية للتأمين   
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بإبالغهم بواسطة البريد المسجل أو  يومية

  االلكتروني للسوق المالية "تداول"الموقع و

عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب 

  ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

فوري عن نتائج 
الجمعيه العامه 
بشكل فوري عبر 

منصة تداول المعنيه 
عن نشر اخبار 

كات لمساهميها  الشر
، وايضا لصعوبة 
تطبيق ابالغ 
ن  المساهمي 

بخطابات مسجله 
عىل بريدهم 

المسجل وذلك الن 
ن  عدد المساهمي 

كبب  والن ذلك ياخذ 
 الكثب  من الوقت

30 4 

تنشر هذه الدعوة وجدول األعمال في صحيفة يومية توزع 

قبل الميعاد  في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس

( واحد وعشرين يوم على األقل 21المحدد النعقاد بـ)

وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة 

ية ومع صورة إلى هيئة السوق المالالتجارة ، وكذلك ترسل 

ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى 

جميع المساهمين بخطابات مسجلة. ترسل صورة من 

الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة سوق المالية وذلك خالل 

 المدة المحددة للنشر

 

 

تنشر هذه الدعوة وجدول األعمال في صحيفة 

المنطقة التي فيها مركز  يومية توزع في

وفي الموقع االلكتروني للسوق  الشركة الرئيس

قبل الميعاد المحدد النعقاد  المالية "تداول"

( واحد وعشرين يوم على األقل وترسل 21بـ)

صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة 

التجارة ، وكذلك ترسل صورة إلى هيئة السوق 

االكتفاء بتوجيه الدعوة ومع ذلك يجوز ية المال

في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين 

بخطابات مسجلة. ترسل صورة من الدعوة 

وجدول األعمال إلى هيئة سوق المالية وذلك 

 خالل المدة المحددة للنشر

 تعديل

 

سبب التعديل الن 
كات ملزمه  الشر
بابالغ السوق 

بالدعوه لحضور 
عبر  الجمعيه العامه 
المعنيه منصة تداول 

عن نشر اخبار 
كات لمساهميها  الشر
، وايضا لصعوبة 
تطبيق ابالغ 
ن  المساهمي 

بخطابات مسجله 
عىل بريدهم 

المسجل وذلك الن 
ن  عدد المساهمي 

كبب  والن ذلك ياخذ 
 . الكثب  من الوقت

  13 الئحة الحوكمة

 فقرة )د(
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يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية 

الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي قبل  العامة أو

 الوقت المحدد النعقاد الجمعية

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور 

الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز 

، الشركة الرئيسي قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية

ويجوز الحضور والتسجيل عبر القنوات االلكترونية 

.هيئة السوق المالية وتعلن عنها الشركةالتي تحددها   

 اضافة

 

سبب التعديل هو 
ان النظام الحالي 

الضوابط و 

االجراءات 

التنظيمية الصادرة 

تنفيذاً لنظام 

ت الخاصة الشركا

8 

9 

10 

 

12 

 

13 
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كات عقد   ن للشر يجب 
الجمعيات العامه 
بوساطة الوسائل 

التقنيه لذا 
فالمساهم اليحضن 
بنفسه ال مقر 

كة للتسجيل ،  الشر
وانما يمكن له 
الحضور من بعد 
بوساطة الوسائل 
التقنيه ويمكن له 

 . التسجيل

بشركات المساهمة 

 المدرجة 

 

الباب الثالث عقد 

اجتماعات 

الجمعيات العامة 

والخاصة 

للمساهمين و 

مشاركتهم فيها 

بواسطة وسائل 

   التقنية الحديثة

47 - 

المدفوع في أي  إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال

وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في 

الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس 

مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء 

( خمسة 15المجلس بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل )

ية عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العاد

( خمسة وأربعين يوم من تاريخ علمه 45لالجتماع خالل )

 -بالخسائر لتُقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه

وذلك إلى الحد الذي تنخفض  -وفقاً ألحكام نظام الشركات

معه نسبة الخسائر إلى ما دون )نصف( رأس المال 

المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها 

. وينشر قرار الجمعية في جميع االحوال على األساس

وتعد الشركة منقضية  الموقع االلكتروني لوزارة التجارة

بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل 

المدة المحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار 

قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق 

ضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل األو

( تسعين يوماً من صدور قرار 90زيادة رأس المال خالل )

 الجمعية بالزيادة.

 

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع 

في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي 

مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه 

غ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس بذلك إبال

مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس بذلك، وعلى 

ً من 15مجلس اإلدارة خالل ) ( خمسة عشر يوما

علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية 

( خمسة وأربعين يوم من تاريخ 45لالجتماع خالل )

علمه بالخسائر لتُقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو 

ً ألحكام نظام الشركات -هتخفيض وذلك إلى  -وفقا

الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون 

)نصف( رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل 

األجل المحدد في نظامها األساس. وينشر قرار 

الجمعية في جميع االحوال على الموقع االلكتروني 

الية والموقع االلكتروني للسوق الم لوزارة التجارة

. وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم "تداول"

تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة 

المحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار 

قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال 

وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم 

( 90لمال خالل )االكتتاب في كل زيادة رأس ا

 تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

 

 تعديل

 

سبب التعديل) 
االضافة( هو ان 
النظام يلزم بابالغ 
السوق بشكل فوري 
عن نتائج الجمعيه 
العامه بشكل فوري 
عبر منصة تداول 
المعنيه عن نشر 
كات  اخبار الشر
 . لمساهميها 

قواعد الطرح و 

االفصاحات 

 المستمرة 

 

 

 

 

 

 

قواعد اإلدراج 

 )تداول(

  60المادة 

 فقرة )أ(

 

 

 

 

 

29 

 فقرة )أ(

48 
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  الثالث والثالثون – الثالث عشربند مرفقات ال

 

األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركات التي ألعضاء التصويت على 

 مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة فيها
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Ϧϴϣ΄ΘϠϟ�ΔϴϧϭΎόΘϟ�Δϛήθϟ�ϲϤϫΎδϣ�ΓΩΎδϟ���ϦϴϣήΘΤϤϟ�
ˬˬˬϪΗΎϛήΑϭ�ௌ�ΔϤΣέϭ�ϢϜϴϠϋ�ϡϼδϟ�ΪόΑϭ 

 
 

�� ΓΩΎϤϟ�ΕΎΒϠτΘϣ�ϰϟ·� ΓέΎη·��Ϧϣ�� ϡΎψϧ ΕΎϛήθϟ Ϧϋ�έΩΎμϟ Γέίϭ ΓέΎΠΘϟ �κϨΗ�ϲΘϟϭ
ϻ�ϰϠϋ ίϮΠϳ ϥ ϥϮϜϳ Ϯπόϟ βϠΠϣ ΓέΩϹ ϱ ΔΤϠμϣ ΓήηΎΒϣ ϭ ήϴϏ ΓήηΎΒϣ ϲϓ ϝΎϤϋϷ 
ΩϮϘόϟϭ ϲΘϟ ϢΘΗ ΏΎδΤϟ Δϛήθϟ ϻ· κϴΧήΘΑ Ϧϣ ΔϴόϤΠϟ ΔϣΎόϟ ˬΔϳΩΎόϟ �˱ ΎϘϓϭϭ ςΑϮπϠϟ ϲΘϟ 
ΎϬόπΗ ΔϬΠϟ ˬΔμΘΨϤϟ ϰϠϋϭ Ϯπϋ βϠΠϣ ΓέΩϹ ϥ ώϠΒϳ βϠΠϤϟ ΎϤΑ Ϫϟ Ϧϣ ΔΤϠμϣ ΓήηΎΒϣ 

ϭ ήϴϏ ΓήηΎΒϣ ϲϓ ϝΎϤϋϷ ΩϮϘόϟϭ ϲΘϟ ϢΘΗ ΏΎδΤϟ ˬΔϛήθϟ ΖΒΜϳϭ άϫ ώϴϠΒΘϟ ϲϓ ήπΤϣ 
ωΎϤΘΟϻˬ ϻϭ ίϮΠϳ άϬϟ Ϯπόϟ ϙήΘηϻ ϲϓ ΖϳϮμΘϟ ϰϠϋ έήϘϟ ϱάϟ έΪμϳ ϲϓ άϫ ϥ΄θϟ 

ϲϓ βϠΠϣ ΓέΩϹ ΕΎϴόϤΟϭ ϦϴϤϫΎδϤϟ�ˬώϠΒϳϭ βϴέ βϠΠϣ ΓέΩϹ ΔϴόϤΠϟ ΔϣΎόϟ ΔϳΩΎόϟ ΪϨϋ 
ΎϫΩΎϘόϧ Ϧϋ ϝΎϤϋϷ ΩϮϘόϟϭ ϲΘϟ ϥϮϜϳ ΪΣϷ ˯Ύπϋ βϠΠϤϟ ΔΤϠμϣ ΓήηΎΒϣ ϭ ήϴϏ ΓήηΎΒϣ 
ˬΎϬϴϓ ϖϓήϳϭ ώϴϠΒΘϟ ήϳήϘΗ ιΎΧ Ϧϣ ϊΟήϣ ΕΎΑΎδΣ Δϛήθϟ ϲΟέΎΨϟ���Ϛϟάϟϊϓήϳ��βϠΠϣ

ΩϮϘόϟϭ�ΕϼϣΎόΘϟΎΑ� Ϧϴϣ΄ΘϠϟ� ΔϴϧϭΎόΘϟ� Δϛήθϟ� ϲϤϫΎδϤϟ� ΔϣΎόϟ� ΔϴόϤΠϠϟ� ϪΘϴλϮΗ� ΓέΩϹ�ϲΘϟ�
ήηΎΒϣ�ήϴϏ�ϭ� ΓήηΎΒϣ�ΔΤϠμϣ�ΓέΩϹ�βϠΠϣ�˯ΎπϋϷΓ��ΓΩΎδϟ�κϴΧήΗ�ϰϠϋ�ϝϮμΤϠϟ� ΎϬϴϓ

ϛήθϟ�ϲϤϫΎδϣΔ�ˬ�ΔϴόϤΠϟ�ΔϴΣϼμΑ�ΓέΩϹ�βϠΠϣ�ξϳϮϔΗ�ΐΟϮϤΑ�ϪϴϠϋ�ΔϘϓϮϤϟ�ϢΗ�Ύϣ�˯ΎϨΜΘγΎΑ
�ΓήϘϔϟ�ϲϓ�ΩέϮϟ�κϴΧήΘϟΎΑ�ΔϳΩΎόϟ�ΔϣΎόϟ��ΕΎϛήθϟ�ϡΎψϧ�Ϧϣ�ϦϴόΒδϟϭ�ΔϳΩΎΤϟ�ΓΩΎϤϟ�Ϧϣ��

�Ϧϣ�Ϟϗ�ϞϜθΗ�ϲΘϟ�ϮπόϠϟ�ΔϴϟΎϤϟ�ΔϨδϟ�ϝϼΧ�ΩϮϘόϟϭ�ϝΎϤϋϷ�ϲϟΎϤΟ·�ϥ΄θΑ��ΕΩήϳ·�Ϧϣ��
ϵ�˱ΎϘϓϭ�Δϛήθϟ�ίϭΎΠΘΗ�ϻ�ϥ�ϰϠϋϭ�ΔόΟήϣ�ΔϴϟΎϣ�ϢϮϗ�ήΧ����ϲϓ�οϮϣ�Ϯϫ�ΎϤϛ�்�Ϧϴϳϼϣ
�ϩΎϧΩ�ϝϭΪΠϟ�

 

 

 
 

 
�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
ήμϳϮϨϟ�ϢϴϫήΑ�ϦΑ�ΰϳΰόϟΪΒϋ�

������ΓέΩϹ�βϠΠϣ�βϴέ�
 

 

 

 



�
�

 
Δϗϼόϟ�ΕΫ�ϑέρϷ�ΩϭϘϋ 

 

�ϝϼΧ�ΕϼϣΎόΘϟ

�Ϧϣ�ΔϨδϟϭ��ήϳΎϨϳ

ϮϬϮϭ��ϰΘΣϭϯϭ�

�ήΒϤδϳΩϮϬϮϭ  

�ΪϨϋ�ΩϮϘόϟ�ΔϤϴϗ

ϭ�ϞϣΎόΘϟ�ΔϳΪΑ�
ΪϳΪΠΘϟ�ΪϨϋ 

��ΔϠϣΎόϤϟ�ΔόϴΒρ� �ϑήτϟ���Δϛήθϟ�Ϣγ

Ϫόϣ�ϞϣΎόΘϤϟ 

Ϯπϋ���βϴέ��βϠΠϣ

ΓέΩϹ 

24,392,252 

 

20,075,682 

�

Ϧϴϣ΄Η�ϖΎΛϭ� ΪϋΎϘΘϠϟ�ΔϣΎόϟ�ΔδγΆϤϟ��ϡΗ
�ΔϣΎόϟ�Δγγ΅ϣϟ�ΝΎϣΩϧ

�ΔϣΎόϟ�Δγγ΅ϣϟ�ϊϣ�ΩϋΎϘΗϠϟ
�ΔϳϋΎϣΗΟϻ�ΕΎϧϳϣ΄ΗϠϟ 

ήγΎΠϟ�ήγΎΟ���ΫΎΘγϷ�

1,666,398 

�

440,000 έΎΠϳ�ΪϘϋ� ΔϴϧϭΎόΘϟ�ΝήΑ� ήγΎΠϟ�ήγΎΟ���ΫΎΘγϷ 

 

ϲϜϟΎϤϟ�ϥΎδϏ���ΫΎΘγϷ�399,367 

 

373,494 

�

Ϧϴϣ΄Η�ϖΎΛϭ�

30,787,760  25,998,871 

 

Ϧϴϣ΄Η�ϖΎΛϭ� έΎϤΜΘγϼϟ�ϱΩϮόδϟ�ϚϨΒϟ �ΰϳΰόϟΪΒϋ���ΫΎΘγϷ
βϴϤΨϟ 

940,874 

 

 

 

�ΪΟϮΗ�ϻ�ΔΘΑΎΛ�ΔϤϴϗ
ΩΪΤΗ�ϦϜϟϭ�ΪϘόϠϟ�
ΕϼϣΎόΘϟ�ΐδΣ 

�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�ϲϫϭ
�Ϧϴϣ΄Η�ϖΎΛϭ�ϡϮγέ

ΕΎΒϟΎτϣϭ 

�ϖΎΛϭ�ϡϮγέ
Ϧϴϣ΄Η�

Ϧϴϣ΄ΘϠϟ�ΓΪΤΘϤϟ�Δϛήθϟ� �ΰϳΰόϟΪΒϋ���ΫΎΘγϷ
βϴϤΨϟ 

 

ϰδϴόϟ�Ϊϴϟϭ���ΫΎΘγϷ 

 

�ΰϳΰόϟΪΒϋ��ΫΎΘγϷ
ϕϮΒϟ�

�

ήγΎΠϟ�ήγΎΟ���ΫΎΘγϷ 

�

��ΫΎΘγϷ��ϥΎτϠγ
ϲθϤΨϟ�

5,907,273 �ϡϮγέ
�ΕΎΒϟΎτϣ
ΔϴϨϴϣ΄Η�



�
�

 
7,877,250 

 

4,222,775 

 

Ϧϴϣ΄Η�ϖΎΛϭ� �ϪϴϓήΘϟ�ϊϳέΎθϣ�Δϛήη
ΔϳΩϮόδϟ�

�ΰϳΰόϟΪΒϋ���ΫΎΘγϷ
ήμϳϮϨϟ�

168,704,528  217,839,149  

 

Ϧϴϣ΄Η�ϖΎΛϭ� ϢϜΤΗ�ΔϋϮϤΠϣ� �ΰϳΰόϟΪΒϋ���ΫΎΘγϷ
ήμϳϮϨϟ�

757,063 

 

�ᓙᓤዛᐤግᓋ�ዑᎮᓨግᏋዑ
�ᓠዛᐜ� ᤆ

ᣐ�ᑫዷዛᏋ
ϮϬϮϬ 

�

Ϧϴϣ΄Η�ϖΎΛϭ� �ΔϛήηϯήϘϟ�ϡ�ΖϨϤγ 
�ϲϓ�ΔϳϮπόϟ�˯ΎϬΘϧ�������

�ΰϳΰόϟΪΒϋ���ΫΎΘγϷ
ήμϳϮϨϟ�

41,082,202 

 

   24,652,886  

 

Ϧϴϣ΄Η�ϖΎΛϭ� �ρϮτΨϠϟ�ΔϳΩϮόδϟ�Δϛήθϟ
ΔϳΪϳΪΤϟ�

�ΰϳΰόϟΪΒϋ���ΫΎΘγϷ
ήμϳϮϨϟ�

7,509,996 

 

5,437,653 

�

Ϧϴϣ΄Η�ϖΎΛϭ� ϞϳΩ�ϥήϴρ� �ΰϳΰόϟΪΒϋ���ΫΎΘγϷ
ήμϳϮϨϟ�

5,778 

 

18,844 

�

Ϧϴϣ΄Η�ϖΎΛϭ� �ΩέϮϤϠϟ�ΓέΎϬϣ�Δϛήη
ΔϳήθΒϟ�

�ΰϳΰόϟΪΒϋ���ΫΎΘγϷ
ήμϳϮϨϟ�

 

52,211,803 

 

 

 

35,969,120 

�

Ϧϴϣ΄Η�ϖΎΛϭ� �ΕϻΎμΗϻ�ΩΎΤΗ�Δϛήη
�ϲϠϳΎΑϮϣ��

�ΰϳΰόϟΪΒϋ���ΫΎΘγϷ
ήμϳϮϨϟ�

�

���ΫΎΘγϷ�ΩϮϤΣ
ϱήΠϳϮΘϟ 

 

ϢϴϨϐϟ�ΪϟΎΧ��ΫΎΘγϻ�

31,905,930 

 

29,471,316 

�

�ϖΎΛϭϦϴϣ΄Η� �ΕΎϨϴϣ΄ΘϠϟ�ΔϣΎόϟ�ΔδγΆϤϟ
�ΔϴϋΎϤΘΟϹ�

 

ϲϜϟΎϤϟ�ϥΎδϏ���ΫΎΘγϷ 

 

ήγΎΠϟ�ήγΎΟ���ΫΎΘγϷ 145,324 �ΔΘΑΎΛ�ΔϤϴϗ�ΪΟϮΗ�ϻ
�ϦϜϟϭ�ΪϘόϠϟ
�ΐδΣ�ΩΪΤΗ
ΕϼϣΎόΘϟ�

ΕΎϣΪΧ�ϢϳΪϘΗ�ΪϘϋ�

 

14,445,034 

 

 

14,431,861 

 

Ϧϴϣ΄Η�ϖΎΛϭ�

�ϝϭΪΗ��ΔϴϟΎϤϟ�ϕϮδϟ�Δϛήη� �ϦϤΣήϟΪΒϋ���ΫΎΘγϷ
ϥΩϮόϟ�



�
�

 

 

�ΦϳέΎΗΑ�ΓΩϘόϧϣϟ�ΔϳΩΎόϟ�ΔϣΎόϟ�ΔϳόϣΟϟ�νϳϭϔΗ�ΏΟϭϣΑ�ΓέΩϹ�αϠΟϣ�ϥϣ�ΎϬϳϠϋ�ϖϓϭϣϮϵ?Ϭϰ?ϮϬϮϭ 

742,879 �ΔΘΑΎΛ�ΔϤϴϗ�ΪΟϮΗ�ϻ
�ϦϜϟϭ�ΪϘόϠϟ
�ΐδΣ�ΩΪΤΗ
ΕϼϣΎόΘϟ�

�ϢϳΪϘΗ�ΩϮϘϋ
ΕΎϣΪΧ�

285,226,789 247,319,230 Ϧϴϣ΄Η�ϖΎΛϭ�

�

�ΔϋϮϤΠϣ�ϲϠϫϷ�ϚϨΒϟ
ϱΩϮόδϟ�

�ϦϤΣήϟΪΒϋ���ΫΎΘγϷ
ϥΩϮόϟ�

1,835,769 

 

1,502,272 

�

Ϧϴϣ΄Η�ϖΎΛϭ�

�

ϝίΎϨϤϟ�ϞϳϮϤΘϟ�ΔϳΪΑ� ���ΫΎΘγϷ�ΏΎϬϳ·ύΎΑΪϟ�

484 

 

96,989 Ϧϴϣ΄Η�ϖΎΛϭ� �ΕϻΎμΗϼϟ��ίϮϫ�Δϛήη
ΎϣϮϠόϤϟ�ΔϴϨϘΗϭΕ�

ϢϴϨϐϟ�ΪϟΎΧ��ΫΎΘγϻ�

1,658,073 

 

1,167,052 

�

Ϧϴϣ΄Η�ϖΎΛϭ� ΕϻΎμΗϹ�ϝϮϠΣ�Δϛήη� ϢϴϨϐϟ�ΪϟΎΧ��ΫΎΘγϻ�

498,061 

 

107,408 Ϧϴϣ΄Η�ϖΎΛϭ� �ΕΎϣϮϠόϤϠϟ�ϥΎϴΑ�Δϛήη
ΔϴϧΎϤΘϻ�

ϢϴϨϐϟ�ΪϟΎΧ��ΫΎΘγϻ�

886,735 

 

695,516 Ϧϴϣ΄Η�ϖΎΛϭ� Ϟϴλϭ� �ΰϳΰόϟΪΒϋ��ΫΎΘγϷ
ϕϮΒϟ�

ϱΩήϛ�ϭήϤϋ��έϮΘϛΪϟ�

ϲΒμϘϟ�ϥΎϤΜϋ���ΫΎΘγϷ�
3,755,298 ΔΘΑΎΛ�ΔϤϴϗ�ΪΟϮΗ�ϻ�

�ϦϜϟϭ�ΪϘόϠϟ
�ΐδΣ�ΩΪΤΗ
ΕϼϣΎόΘϟ�

ΕΎϣΪΧ�ϢϳΪϘΗ�ΪϘϋ 

697,000 681,792 Ϧϴϣ΄Η�ϖΎΛϭ� ϥΎϴϨΑ� �ΰϳΰόϟΪΒϋ��ΫΎΘγϷ
ϕϮΒϟ 

�ϭήϤϋ��έϮΘϛΪϟϱΩήϛ�










