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تعديل النظام األساس
املادة

املادة بالنظام األساس املعتمد للشركة

مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين أو توكيالت أو تمثيل
أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها
ً
سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها و أن تقوم بتملك و تحريك األموال الثابتة والنقدية
املادة ()3
أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو
أغراض
ً
باالشتراك مع جهات أخرى وتمارس الشركة أنشطتها وفقا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين
الشركة
التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات
املختصة إن وجدت.
يجوز للشركة إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة ،أو مساهمة مقفلة (بشرط أال يقل رأس
املال عن ( )5خمسة مليون ريال سعودي) كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات
املادة ()4
أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات املساهمة أو ذات
املشاركة
ُ
املسؤولية املحدودة –على أن تكون الشركات التي تنشأها الشركة أو تشترك فيها أو تندمج معها
والتملك في
ً
تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو األعمال املالية أو التي تعاونها على تحقيق غرضها -وذلك بعد
الشركات
استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات املتبعة في هذا الشأن ،وبعد الحصول على موافقة
مؤسسة النقد العربي السعودي.
املادة ( )5يكون املركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض في اململكة العربية السعودية ،ويجوز بقرار من
املركزالرئيس الجمعية العامة غير العادية نقل املركز الرئيس إلى أي مدينة أخرى في اململكة العربية
ً
السعودية بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وللشركة أن تنش ئ لها فروعا أو مكاتب أو
للشركة
توكيالت داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها بعد موافقة مؤسسة النقد العربي
السعودي.
ً
تستثمر الشركة ما يتجمع لديها من أموال املؤمن لهم واملساهمين في الشركة وفقا للقواعد التي
املادة ()7
يضعها مجلس اإلدارة وبما ال يتعارض مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته
استثمارات
التنفيذية واللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي
الشركة
السعودي أو أي جهة أخرى ذات عالقة.
رأس مال الشركة هو ( )240,000,000مئتين وأربعون مليون ريال سعودي ،مقسم إلى
املادة ()8
( )24,000,000أربعة وعشرون مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية ( )10عشرة رياالت
رأس املال
سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.
ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها املؤسسون إال بعد نشر القوائم املالية عن سنتين ماليتين
املادة ()12
ً
ال تقل كل منهما عن ( )12اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة .ويؤشر على صكوك هذه

املادة بالنظام األساس بعد التعديل
مزاولة أعمال التأمين التعاوني في فرع التأمين العام والتأمين الصحي وللشركة أن تباشر جميع
ً
األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها وتمارس الشركة أنشطتها وفقا لنظام مراقبة
شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألحكام الصادرة من البنك املركزي السعودي
والقواعد السارية في اململكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من
الجهات املختصة إن وجدت.

تفاصيل التعديل

تعديل

يجوز للشركة إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة ،أو مساهمة من شخص واحد كما يجوز
لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع
الغير في تأسيس الشركات املساهمة أو ذات املسؤولية املحدودة –على أن تكون الشركات التي
ً
ُ
تنشأها الشركة أو تشترك فيها أو تندمج معها تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو األعمال املالية أو
التي تعاونها على تحقيق غرضها -وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات املتبعة في
هذا الشأن ،وبعد الحصول على موافقة البنك املركزي السعودي.

تعديل

يكون املركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض في اململكة العربية السعودية ،ويجوز بقرار من
الجمعية العامة غير العادية نقل املركز الرئيس إلى أي مدينة أخرى في اململكة العربية
ً
السعودية بموافقة البنك املركزي السعودي وللشركة أن تنش ئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيالت
داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها بعد موافقة البنك املركزي السعودي.

تعديل

ً
تستثمر الشركة ما يتجمع لديها من أموال املؤمن لهم واملساهمين في الشركة وفقا للقواعد التي
يضعها مجلس اإلدارة وبما ال يتعارض مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته
التنفيذية واللوائح واألحكام الصادرة عن البنك املركزي السعودي أو أي جهة أخرى ذات
عالقة.
رأس مال الشركة هو ( )130,000,000مائة وثالثون مليون ريال سعودي ،مقسم إلى
( )13,000,000ثالثة عشر مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية ( )10عشرة رياالت
سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.
 .1ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها املؤسسون إال بعد نشر القوائم املالية عن سنتين
ً
ماليتين ال تقل كل منهما عن ( )12اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة ،وبعد
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تداول
األسهم

األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة واملدة التي يمنع فيها تداولها ،ومع ذلك يجوز
ً
خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم وفقا ألحكام بيع الحقوق من أحد املؤسسين إلى مؤسس
آخر أو من ورثة أحد املؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال املؤسس
املعسر أو املفلس ،على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآلخرين .وتسري أحكام
هذه املادة على ما يكتتب به املؤسسون في حالة زيادة رأس املال قبل انقضاء مدة الحظر.

الحصول على موافقة البنك املركزي السعودي .ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل
على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة واملدة التي يمنع فيها تداولها.
ً
 .2يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم وفقا ألحكام بيع الحقوق من أحد املؤسسين
إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد املؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على
أموال املؤسس املعسر أو املفلس ،على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين
اآلخرين.
 .3تسري أحكام هذه املادة على ما يكتتب به املؤسسون في حالة زيادة رأس املال قبل انقضاء
مدة الحظر.
 .1للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة بعد موافقة البنك املركزي
ً
السعودي وهيئة السوق املالية ،وبشرط أن يكون رأس املال قد دفع كامال .وال يشترط أن
ً
يكون رأس املال قد دفع كامال إذا كان الجزء غير املدفوع من رأس املال يعود إلى أسهم
تنته بعد املدة املقررة
صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم ِ
لتحويلها إلى أسهم.
 .2للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم املصدرة عند زيادة رأس
ً
املال أو جزءا منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها ،أو أي من ذلك .وال
يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم املخصصة للعاملين.
 .3للمساهم املالك للسهم -وقت صدور قرار الجمعية العامة باملوافقة على زيادة رأس املال-
األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية ،ويبلغ هؤالء
بأولويتهم -إن وجدت -بالنشر في صحيفة يومية أو بإبالغهم بواسطة البريد املسجل عن
قرار زيادة رأس املال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه .
 .4يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة
رأس املال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير املساهمين في الحاالت التي تراها
مناسبة ملصلحة الشركة.
 .5يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل املدة من وقت صدور قرار الجمعية
العامة باملوافقة على زيادة رأس املال إلى آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة املرتبطة
ً
بهذه الحقوق ،وفقا للضوابط التي تضعها هيئة السوق املالية.

املادة ()13
زيادة رأس
املال

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة –بعد موافقة الجهات املختصة-
وبشرط أن يكون راس املال دفع كامال وال يشترط أن يكون رأس املال قد دفع بأكمله اذا كان
الجزء الغير مدفوع من رأس املال يعود الى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك
تمويلية الى اسهم ولم تنته بعد املدة املقررة لتحويلها الى أسهم وللجمعية العامة غير العادية
ً
في جميع االحوال أن تخصص األسهم املصدرة عند زيادة رأس املال أو جزءا منها للعاملين في
الشركة والشركات التابعة  ,وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة
لألسهم املخصصة للعاملين و للمساهم املالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير
العادية باملوافقة على زيادة رأس املال  -األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر
مقابل حصص نقدية ،ويبلغ هؤالء بأولويتهم –إن وجدت -بالنشر في صحيفة يومية أو بإبالغهم
بواسطة البريد املسجل عن قرار زيادة رأس املال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته
وانتهائه,و توزع األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب  ,بنسبة ما
يملكون من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس املال بشرط أال
يتجاوز ما يحصلون عليه على ما طلبوه من االسهم الجديدة  ,ويوزع الباقي من االسهم الجديدة
على حملة حقوق االولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم  ,بنسبة ما يملكون من حقوق أولوية
من إجمالي حقوق األولوية الناتجة عن زيادة رأس املال  ,وبشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه
ما طلبوه من االسهم الجديدة  ,ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير  ,ما لم تقرر الجمعية
العامة غير العادية أو ينص نظام السوق املالية على غير ذلك ويحق للجمعية العامة غير
العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس املال مقابل حصص
نقدية أو إعطاء األولوية لغير املساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة ملصلحة الشركةو يحق
للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل املدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة
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باملوافقة على زيادة رأس املال إلى آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة املرتبطة بهذه الحقوق،
ً
وفقا للضوابط التي تضعها الجهة املختصة.
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس املال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت  .1للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس املال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا
منيت بخسائر بعد موافقة البنك املركزي السعودي وهيئة السوق املالية على أال يقل
بخسائر-بعد موافقة الجهات املختصة-على أن ال يقل رأس املال املدفوع لشركة التأمين بعد
رأس املال املدفوع لشركة التأمين بعد تخفيض رأس املال عن ( )100مئة مليون ريال كما
تخفيض رأس املال عن ( )100مئة مليون ريال كما ال يقل رأس املال املدفوع لشركة إعادة
التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن ( )200مئتي مليون
ال يقل رأس املال املدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت
نفسه أعمال إعادة التأمين عن ( )200مئتي مليون ريال .وال يصدر قرار التخفيض إال
ريال .وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب
بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات
املوجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات .وإذا كان
التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات .
تخفيض رأس املال نتيجة زيادته على حاجة الشركة ،وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء
ً
اعتراضاتهم خالل ( )60ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية توزع في  .2إذا كان تخفيض رأس املال نتيجة زيادته على حاجة الشركة ،وجبت دعوة الدائنين إلى
ً
إبداء اعتراضاتهم خالل ( )60ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية
املنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس .فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته
ً
ً
توزع في املنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس .فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى
في امليعاد املذكور ،وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال أو أن تقدم له ضمانا
ً
ً
ً
الشركة مستنداته في امليعاد املذكور ،وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال
كافيا للوفاء به إذا كان آجال.
ً ً
ً
أو أن تقدم له ضمانا كافيا للوفاء به إذا كان آجال.
تنتهي عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء مدة التعيين أو االستقالة أو الوفاة أو إذا ثبت ملجلس  .1تنتهي عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء دورة املجلس ،أو االستقالة ،أو الوفاة ،أو التغيب
عن ثالث اجتماعات خالل سنة واحدة دون عذر مشروع ومقبول ،أو إذا ثبت ملجلس
اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك
ً
اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك
بموافقة الجمعية العامة العادية ،أو بانتهاء عضويته وفقا ألي نظـام أو تعليمات سارية في
ً
ً
بموافقة الجمعية العامة العادية ،أو بانتهاء عضويته وفقا ألي نظـام أو تعليمات سارية
اململكة العربية السعودية ،أو إذا حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو قدم طلبا للتسوية مع
ً
في اململكة العربية السعودية ،أو إذا حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو قدم طلبا للتسوية
دائنيه ،أو توقف عن دفع ديونه أو أصبح فاقد الشعور ،أو أصيب بمرض عقلي أو إذا ثبت
ً
ً
مع دائنيه ،أو توقف عن دفع ديونه ،أو أصيب بمرض عقلي أو إعاقة جسدية قد تؤدي
ارتكابه عمال مخال باألمانة واألخالق أو أدين بالتزوير أو فى حال تغيبه عن ( )3ثالث إجتماعات
ً
ً
إلى عدم قدرة العضو على القيام بدوره على أكمل وجه ،أو ثبت ارتكابه عمال مخال باألمانة
خالل سنة واحدة بدون عذر مشروع ومقبول .ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل
واألخالق أو أدين بالتزوير بموجب حكم نهائي.
وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو املعزول تجاه
الشركة باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو  .2يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم
ً
وذلك دون إخالل بحق العضو املعزول تجاه الشركة باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل
مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب و إال كان مسؤوال قبل الشركة
لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن
عما يترتب على االعتزال من أضرار.
ً
يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوال قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من
أضرار.
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 .3إذا استقال عضو مجلس اإلدارة ،وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة ،فعليه تقديم
بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس اإلدارة ،ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس
اإلدارة.
 .4يجب إبالغ البنك املركزي السعودي عند استقالة أي عضو في املجلس أو إنهاء عضويته
ألي سبب عدا انتهاء دورة املجلس وذلك خالل ( )5خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل
ومراعاة متطلبات اإلفصاح ذات العالقة.
ً
ً
في حال شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة ،كان للمجلس أن يعين –مؤقتا -عضوا في املركز
الشاغر ممن يتوافر فيهم الخبرة الكافية وبعد الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي
السعودي ودون النظر للترتيب في الحصول على األصوات في الجمعية العامة التي تم انتخاب
مجلس اإلدارة من خاللها ،ويجب أن تبلغ وزارة التجارة  ،وكذلك هيئة السوق املالية خالل
خمسة ( )5خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة
العادية في أول اجتماع لها ،ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

ً
ً
في حال شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة ،كان للمجلس أن يعين –مؤقتا -عضوا في املركز
الشاغر ممن يتوافر فيهم الخبرة الكافية وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد
العربي السعودي ودون النظر للترتيب في الحصول على األصوات في الجمعية العامة التي تم
انتخاب مجلس اإلدارة من خاللها ،ويجب أن تبلغ بذلك هيئة السوق املالية خالل خمسة ()5
خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول
املادة ( )17اجتماع لها ،ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط .واذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد
املركزالشاغر مجلس االدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد االدنى املنصوص عليه في نظام الشركات
في املجلس أو هذا النظام وجب على بقية االعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين
يوما النتخاب العدد الالزم من االعضاء ويجوز بقرار من الجهة املختصة دعوة الجمعية العامة
العادية لالنعقاد في حال نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة انعقاده،
ويجب إبالغ مؤسسة النقد العربي السعودي عند استقالة أي عضو في املجلس أو إنهاء
عضويته ألي سبب عدا انتهاء دورة املجلس وذلك خالل ( )5خمسة أيام عمل من تاريخ ترك
العمل ومراعاة متطلبات اإلفصاح ذات العالقة.
مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة  .1مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجلس اإلدارة أوسع السلطات في
ً
إدارة الشركة بما يحقق أغراضها ،وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في نظام الشركات
الشركة بما يحقق غرضها ،كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحدا أو أكثر من
أو هذا النظام من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة ،وملجلس
أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة – بما ال يتعارض مع األنظمة واللوائح
اإلدارة ،على سبيل املثال ال الحصر ،حق التعاقد والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على
املادة ( )18ذات العالقة -وملجلس اإلدارة ،على سبيل املثال ال الحصر ،حق التعاقد والتوقيع باسم
كافة أنواع العقود والوثائق واملستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي
صالحيات الشركة ونيابة عنها على كافة أنواع العقود والوثائق واملستندات بما في ذلك دون حصر عقود
تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع على االتفاقيات
تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل
املجلس
والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية ،لدى كافة البنوك واملصارف والصناديق
والتوقيع على االتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية ،وكذلك اتفاقيات
ومؤسسات التمويل الحكومي وبيوت املال وغيرها من املقرضين ،والتوقيع على كل ما
القروض والضمانات والكفاالت والصكوك لبيع وشراء العقارات وإصدار الوكاالت الشرعية
يختص بإصدار وتوقيع وتجيير وصرف الشيكات والتحويالت البنكية والسندات ألمر وكافة
نيابة عن الشركة ،والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير
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والقبض والدفع وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار
الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع على كافة األوراق
وسندات األمر والشيكات وكافة األوراق التجارية واملستندات وكافة املعامالت املصرفية.
وتعيين املوظفين والفنيين واملستشارين والوكالء وإستقدام العمالة وتوقيع العقود معهم،
وتحديد شروط عملهم ورواتبهم ،وأتعابهم وعزلهم وتغييرهم وتعيين كبار موظفي الشركة أو
الشركات التابعة سواء كانوا من األعضاء أو من الغير وتحديد صالحياتهم وسلطاتهم وواجباتهم
وحقوقهم التعاقدية على وجه التحديد وفصلهم أو تجديد تعيينهم .

األوراق التجارية وتظهيرها وتمثيل الشركة أمام عمالئها والجهات الحكومية والخاصة
والحقوق املدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية ووزارة التجارة وفروعها
والسجل التجاري وكتابات العدل في اململكة العربية السعودية وجميع الوزارات والهيئات
واملؤسسات العامة بما فيها وزارة العمل واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ومصلحة
الزكاة وضريبة الدخل وإدارة الجوازات وجميع الشركات واملؤسسات ،وإبراء ذمة مديني
الشركة من إلتزاماتهم وتعيين املحامين واملستشارين والخبراء القانونيين واملحكمين
والوكالء الشرعيين ،وجميع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارة الشركة وتسيير األعمال
اليومية .وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت والصكوك لبيع وشراء العقارات
وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة ،والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم
والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب
واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي
والتوقيع على كافة األوراق وسندات األمر والشيكات وكافة األوراق التجارية واملستندات
وكافة املعامالت املصرفية .وتعيين املوظفين والفنيين واملستشارين والوكالء وإستقدام
العمالة وتوقيع العقود معهم ،وتحديد شروط عملهم ورواتبهم ،وأتعابهم وعزلهم وتغييرهم
وتعيين كبار موظفي الشركة أو الشركات التابعة سواء كانوا من األعضاء أو من الغير
وتحديد صالحياتهم وسلطاتهم وواجباتهم وحقوقهم التعاقدية على وجه التحديد وفصلهم
أو تجديد تعيينهم .وحضور الجمعيات التأسيسية للشركات املساهمة التي تساهم فيها
ً
الشركة والتصويت على جدول األعمال.ويكون للمجلس أيضا  -في حدود اختصاصه  -أن
ً
يفوض واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة بما ال
يتعارض مع األنظمة واللوائح ذات العالقة.
 .2يجوز ملجلس اإلدارة عقد القروض ًّأيا كانت مدتها ،أو بيع أصول الشركة أو رهنها ،أو بيع
محل الشركة التجاري أو رهنه ،أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم ،ما لم يتضمن
هذا النظام أو يصدر من الجمعية العامة العادية ما يقيد صالحيات مجلس اإلدارة في ذلك.
ً
ً
 .1تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مبلغا معينا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا
عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح ،ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه املزايا .
 .2إذا كانت املكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة ،فال يجوز أن تزيد هذه النسبة على
( )%10من صافي األرباح ،وذلك بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة
ً
تطبيقا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركات وهذا النظام ،وبعد

 .1يكون الحد األدنى للمكافأة السنوية لرئيس املجلس مبلغ ( )180,000مائة وثمانون ألف ريال
سعودي وأعضاء مجلس اإلدارة مبلغ ( )120,000مائة وعشرون ألف ريال سعودي والحد
ً
األعلى مبلغ ( )500,000خمسمائة ألف ريال سعودي سنويا نظير عضويتهم في مجلس اإلدارة
ومشاركتهم في أعماله ،شاملة للمكافآت اإلضافية في حالة مشاركة العضو في أي لجنة من
اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة .وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
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 .2وفي حال حققت الشركة أرباح يجوز أن يتم توزيع نسبة تعادل ( )%10من باقي صافي الربح
ً
بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا ألحكام نظام مراقبة شركات
التأمين التعاوني وبعد توزيع ربح على املساهمين ال يقل عن ( )%5من رأس مال الشركة املدفوع،
ً
على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو ،وكل
ً
تقدير يخالف ذلك يكون باطال.
 .3وفي جميع األحوال ،ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا
ً
مالية أو عينية مبلغ ( )500,000خمسمائة ألف ريال سعودي سنويا.
 .4يكون الحد األعلى لبدل حضور جلسات املجلس ولجانه ( )5,000خمسة آالف ريال سعودي
عن كل جلسة ،غير شاملة مصاريف السفر واإلقامة.
ُ .5يدفع لكل عضو من أعضاء املجلس بما فيهم رئيس املجلس؛ قيمة النفقات الفعلية التي
يتحملونها من أجل حضور اجتماعات املجلس أو اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة بما في ذلك
مصروفات السفر واإلقامة واإلعاشة.
 .6يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما
حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك
من املزايا .وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو
ً
ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات .وأن يشتمل أيضا على بيان بعدد جلسات
املجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

توزيع ربح على املساهمين ال يقل عن ( )%5من رأس مال الشركة املدفوع ،على أن يكون
ً
استحقاق هذه املكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو ،وكل تقدير
ً
يخالف ذلك يكون باطال .
 .3في جميع األحوال؛ ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت
ً
ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنويا (ويستثنى من ذلك أعضاء لجنة
املراجعة) ،وذلك وفق الضوابط التي تضعها هيئة السوق املالية.
 .4يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما
حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير
ذلك من املزايا .وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم عاملين أو
ً
إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات .وأن يشتمل أيضا على بيان
بعدد جلسات املجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع
للجمعية العامة.

ً
ً
ً
ً
املادة ( )20يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس .ويعين رئيسا تنفيذيا ،ويجوز أن يعين
ً
ً
صالحيات عضوا منتدبا ،وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة،
رئيس مجلس ويحق لرئيس مجلس اإلدارة التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات املجلس .ويختص رئيس مجلس
اإلدارة ومدة اإلدارة بتمثيل الشركة وينوب عنها وعن مجلس اإلدارة ،لدى كافة البنوك واملصارف
عضويته  ،والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي وبيوت املال وغيرها من املقرضين ،والتوقيع على كل
ما يختص بإصدار وتوقيع وتجيير وصرف الشيكات والتحويالت البنكية والسندات ألمر وكافة
وعضوية
األوراق التجارية وتظهيرها وتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام عمالئها والجهات
نائب
الحكومية والخاصة وأمام جميع املحاكم بكافة درجاتها وإختصاصاتها وديوان املظالم ومكاتب
والعضو
العمل واللجان العليا واإلبتدائية لتسوية الخالفات العمالية ولجنة األوراق التجارية وجميع
املنتدب
وأمين السر اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم والحقوق املدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية

ً
ً
ً
ً
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس .ويعين رئيسا تنفيذيا ،ويجوز أن يعين
ً
ً
عضوا منتدبا ،وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة،
ويحق لرئيس مجلس اإلدارة التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات املجلس .ويختص رئيس مجلس
اإلدارة بتمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير ،ولرئيس مجلس اإلدارة بقرار
مكتوب أن يفوض بعض صالحياته إلى غيره من أعضاء املجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو
أعمال محددة .ويحدد مجلس اإلدارة الرواتب والبدالت واملكافآت لكل من رئيس املجلس
ً
والعضو املنتدب وفقا ملا هو مقرر في املادة ( )19من هذا النظام .ويجب على مجلس اإلدارة أن
ً
ً
يعين أمينا لسر املجلس .كما يجوز للمجلس أن يعين مستشارا له أو أكثر في مختلف شؤون
الشركة ويحدد املجلس مكافآتهم .وال تزيد مدة رئيس املجلس ونائبه والعضو املنتدب وأمين
السر على مدة عضوية كل منهم في املجلس ،ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن
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والصناعية ووزارة التجارة واالستثمار وفروعها والسجل التجاري وكتابات العدل في اململكة يعزلهم أو أيا منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو
العربية السعودية وجميع الوزارات والهيئات واملؤسسات العامة بما فيها وزارة العمل واملؤسسة في وقت غير مناسب.
العامة للتأمينات االجتماعية ومصلحة الزكاة وضريبة الدخل وإدارة الجوازات وجميع الشركات
واملؤسسات ،وله ّ
حق اإلقرار واملطالبة وإقامة الدعاوى وسماعها وشطبها واملدافعة واملرافعة
واملخاصمة والتنازل والصلح وقبول األحكام ورفضها والتحكيم وسماع اليمين والشهود وتقديم
ال ّبينات والطعن فيها وطلب التمييز واإلعتراض واإلستئناف وإستالم الصكوك واألحكام
والقرارات واملستندات وجميع الوثائق وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من
التنفيذ وإبراء ذمة مديني الشركة من إلتزاماتهم وتعيين املحامين واملستشارين والخبراء
القانونيين واملحكمين والوكالء الشرعيين ،وله جميع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارة
الشركة وتسيير األعمال اليومية ،وحضور الجمعيات التأسيسية للشركات املساهمة التي
ّ
تساهم فيها الشركة والتصويت على جدول األعمال نيابة عنها والتوقيع على اإلتفاقيات أمام
كتابات العدل والجهات الرسمية كافة ،ولرئيس مجلس اإلدارة بقرار مكتوب أن يفوض بعض
صالحياته إلى غيره من أعضاء املجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة .ويحدد
ً
مجلس اإلدارة الرواتب والبدالت واملكافآت لكل من رئيس املجلس والعضو املنتدب وفقا ملا هو
ً
مقرر في املادة ( )19من هذا النظام .ويجب على مجلس اإلدارة أن يعين أمينا لسر املجلس .كما
ً
يجوز للمجلس أن يعين مستشارا له أو أكثر في مختلف شؤون الشركة ويحدد املجلس
مكافآتهم .وال تزيد مدة رئيس املجلس ونائبه والعضو املنتدب وأمين السر عضو مجلس اإلدارة
على مدة عضوية كل منهم في املجلس ،ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم
أو أيا منهم دون أخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت
غير مناسب.
ً
ً
ال يكون اجتماع املجلس صحيحا إال إذا حضره على األقل ( )5خمسة من أعضائه أصالة عن  .1ال يكون اجتماع املجلس صحيحا إال إذا حضره على األقل ( )5خمسة من أعضائه بشرط
أال يقل عدد الحاضرين عن (أربعة) أعضاء.
بأنفسهم أو بطريق اإلنابة بشرط أن يكون عدد األعضاء الحاضرين بأنفسهم (أربعة) أعضاء
ً
على األقل من بينهم عضو مستقل ،وللعضو أن ينيب عنه عضوا آخر في حضور اجتماعات  .2إذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن
ً
الحد األدنى املنصوص عليه في هذا النظام ،وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية
املجلس وفي التصويت فيها ،وفقا للضوابط التالية:
ً
العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يوما؛ النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
 .1ال يجوز لعضو مجلس االدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات
 .3ويجوز بقرار من هيئة السوق املالية دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد في حال
االجتماع.
نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة انعقاده،
 .2أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.
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 .3ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب التصويت .4
بشأنها.
تصدر قرارات املجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو املمثلين فيه ،وعند تساوي اآلراء .5
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .وملجلس اإلدارة أن يصدر القرارات في األمور
العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء –كتابة -اجتماع املجلس .6
للمداولة فيها ،وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له.

املادة ()24
االتفاقيات
والعقود

يحق للشركة -بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي -أن تعقد .1
اتفاقية إلدارة الخدمات الفنية مع شركة أو أكثر من الشركات املؤهلة في مجال التأمين .ويجوز
ألعضاء املجلس أن يبرموا مع الشركة عقود تأمين لهم مصلحة فيها شريطة أن يزود رئيس .2
مجلس االدارة الجمعية العامة بتفاصيل تلك العقود التأمينية .وعلى عضو مجلس اإلدارة أن
يبلغ املجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب
الشركة ،ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع .وال يجوز لهذا العضو االشتراك في التصويت
على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات املساهمين .ويبلغ رئيس .3
مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد
أعضاء املجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ،ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع .4
حسابات الشركة الخارجي .وإذا تخلف عضو املجلس عن اإلفصاح عن مصلحته ،جاز للشركة
أو لكل ذي مصلحة املطالبة أمام الجهة القضائية املختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء
.5
أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.

.6

.7
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ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره في حضور االجتماع .واستثناء من ذلك،
يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء.
تصدر قرارات املجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو املمثلين فيه ،وعند تساوي
اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
ملجلس اإلدارة أن يصدر قرارات في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين ،ما لم
يطلب أحد األعضاء  -كتابة  -اجتماع املجلس للمداولة فيها .وتعرض هذه القرارات على
تال له.
املجلس في أول اجتماع ٍ
يحق للشركة -بعد الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي -أن تعقد اتفاقية
إلدارة الخدمات الفنية مع شركة أو أكثر من الشركات املؤهلة في مجال التأمين.
ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال
والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة العادية ،وعلى عضو
مجلس اإلدارة أن يبلغ املجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال
والعقود التي تتم لحساب الشركة ،ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع.
ال يجوز لهذا العضو االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في
مجلس اإلدارة وجمعيات املساهمين.
يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود
التي يكون ألحد أعضاء املجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ،ويرافق التبليغ تقرير
خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.
إذا تخلف عضو املجلس عن اإلفصاح عن مصلحته ،جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة
املطالبة أمام الجهة القضائية املختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو
منفعة تحققت له من ذلك.
تقع املسؤولية عن األضرار الناتجة من األعمال والعقود املشار إليها في الفقرة ( )1من هذه
املادة على العضو صاحب املصلحة من العمل أو العقد ،وكذلك على أعضاء مجلس
اإلدارة ،إذا تمت تلك األعمال أو العقود باملخالفة ألحكام تلك الفقرة أو إذا ثبت أنها غير
عادلة ،أو تنطوي على تعارض مصالح وتلحق الضرر باملساهمين.
يعفى أعضاء مجلس اإلدارة املعارضون للقرار من املسؤولية متى أثبتوا اعتراضهم صراحة
ً
في محضر االجتماع ،وال يعد الغياب عن حضور االجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا
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ً
ً
الجمعية العامة املكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع املساهمين ،وتنعقد في املدينة التي يقع فيها
ً
املركز الرئيس للشركة ،ولكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعيات العامة
ً
للمساهمين وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي
الشركة في حضور الجمعية العامة ،ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين
واشتراك املساهم في مداوالتها والتصويت على قرارتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة بحسب
الضوابط التي تضعها الجهة املختصة.
ً
يدعو املؤسسون جميع املكتتبين إلى عقد جمعية تأسيسية خالل ( )45خمسة وأربعين يوما
ً
من تاريخ قفل االكتتاب في األسهم ،ولكل مكتتب – أيا كان عدد أسهمه -حق حضور الجمعية
التأسيسية .ويشترط لصحة االجتماع حضور عدد من املكتتبين يمثل (نصف) رأس املال على
ثان يعقد بعد ( )15خمسة عشر
األقل .فإذا لم يتوافر هذا النصاب ،وجهت دعوة إلى اجتماع ٍ
ً
يوما على األقل من توجيه الدعوة إليه .ومع ذلك ،يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة
من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول ،ويجب أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول
ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع .وفي جميع األحوال ،يكون االجتماع الثاني
ً
صحيحا ًّأيا كان عدد املكتتبين املمثلين فيه.

تختص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية:
املادة ()27
 -1التحقق من االكتتاب بكل أسهم الشركة ومن الوفاء بالحد األدنى من رأس املال وبالقدر
اختصاصات
املستحق من قيمة األسهم.
الجمعية
ُ
 -2إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة األساس ،على إال تدخل تعديالت جوهرية على
التأسيسية
النظام املعروض عليها إال بموافقة جميع املكتتبين املمثلين فيها.

املادة بالنظام األساس بعد التعديل
لإلعفاء من املسؤولية إال إذا ثبت أن العضو الغائب لم يعلم بالقرار أو لم يتمكن من
االعتراض عليه بعد علمه به.
 .8ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن
ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله؛ وإال كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة
ً
القضائية املختصة بالتعويض املناسب ،ما لم يكن حاصال على ترخيص سابق من
الجمعية العامة العادية  -يجدد كل سنة  -يسمح له القيام بذلك.
ً
ً
 .1الجمعية العامة املكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع املساهمين ،وتنعقد في املدينة التي يقع
فيها املركز الرئيس للشركة.
ً
 .2لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين وله في ذلك أن
ً
يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية
العامة ،ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك املساهم في
مداوالتها والتصويت على قرارتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة بحسب الضوابط التي
تضعها هيئة السوق املالية.
 .1يدعو املؤسسون جميع املكتتبين إلى عقد جمعية تأسيسية خالل ( )45خمسة وأربعين
ً
يوما من تاريخ قفل االكتتاب في األسهم ،على أال تقل املدة بين تاريخ الدعوة وتاريخ
االنعقاد عن عشرة أيام.
ً
 .2لكل مكتتب – أيا كان عدد أسهمه -حق حضور الجمعية التأسيسية .ويشترط لصحة
االجتماع حضور عدد من املكتتبين يمثل (نصف) رأس املال على األقل .فإذا لم يتوافر
ً
ثان يعقد بعد ( )15خمسة عشر يوما على األقل
هذا النصاب ،وجهت دعوة إلى اجتماع ٍ
من توجيه الدعوة إليه .ومع ذلك ،يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء
املدة املحددة النعقاد االجتماع األول ،ويجب أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما
يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع .وفي جميع األحوال ،يكون االجتماع الثاني
ً
صحيحا ًّأيا كان عدد املكتتبين املمثلين فيه.
تختص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية:
 .1التحقق من االكتتاب بكل أسهم الشركة ومن الوفاء بالحد األدنى من رأس املال وبالقدر
ً
املستحق من قيمة األسهم وفقا ألحكام النظام.
 .2املداولة في تقرير تقويم الحصص العينية.
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 -3تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة ملدة ال تتجاوز ( )3ثالث سنوات إذا لم يكونوا قد
ُعينوا في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها األساس.
 -4تعيين مراجعي حسابات للشركة وتحديد أتعابهم إذا لم يكونوا قد عينوا في عقد تأسيس
الشركة.
 -5املداولة في تقارير املؤسسين عن األعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة ،وإقراره.

املادة بالنظام األساس بعد التعديل
ُ
 .3إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة األساس ،على أال تدخل تعديالت جوهرية على
النظام املعروض عليها إال بموافقة جميع املكتتبين املمثلين فيها.
 .4تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة ملدة ال تتجاوز ( )5خمس سنوات وأول مراجع
حسابات إذا لم يكونوا قد ُعينوا في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها األساس.
 .5املداولة في تقارير املؤسسين عن األعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة ،وإقراره.
ً
ً
ويجوز لوزارة التجارة  ،وكذلك لهيئة السوق املالية أن توفد مندوبا (أو أكثر) بوصفه مراقبا
لحضور الجمعية التأسيسية للشركة؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام.
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ،تختص الجمعية العامة العادية
بجميع األمور املتعلقة بالشركة وتنعقد مره على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية
النتهاء السنة املالية للشركة ،ويجوز الدعوة لجمعيات عامة عادية أخرى لالجتماع كلما دعت
الحاجة إلى ذلك.

املادة ( )28فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ،تختص الجمعية العامة العادية
اختصاصات بجميع األمور املتعلقة بالشركة وتنعقد مره على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية
النتهاء السنة املالية للشركة ،ويجوز الدعوة لجمعيات عامة عادية أخرى لالجتماع كلما دعت
الجمعية
الحاجة إلى ذلك ،ومن اختصاصات الجمعية العامة العادية تشكيل لجنة املراجعة وتحديد
العامة
اتعابها.
العادية
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وعلى مجلس  .1تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وعلى مجلس
اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة
اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة
املراجعة أو عدد من املساهمين يمثل ( )%5من رأس املال على األقل .ويجوز ملراجع
املراجعة أو عدد من املساهمين يمثل ( )%5من رأس املال على األقل .ويجوز ملراجع الحسابات
ً
الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم املجلس بدعوة الجمعية خالل ( )30ثالثين
دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم املجلس بدعوة الجمعية خالل ( )30ثالثين يوما من تاريخ
ً
يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
طلب مراجع الحسابات.
تنشر هذه الدعوة في صحيفة توزع في املنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل امليعاد  .2يجوز بقرار من هيئة السوق املالية دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد في الحاالت
اآلتية :
املادة ( )30املحدد النعقاد بـ( )21واحد وعشرون يوم على األقل وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال
أ .إذا انقضت املدة املحددة لالنعقاد (خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة املالية
إلى هيئة السوق املالية .ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في امليعاد املذكور إلى جميع
دعوة
للشركة) دون انعقادها .
الجمعيات املساهمين بخطابات مسجلة .وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق املالية
ب .إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة انعقاده .
وذلك خالل املدة املحددة للنشر.
ج .إذا تبين وجود مخالفات ألحكام النظام أو نظام الشركة األساس ،أو وقوع خلل في إدارة
يجوز بقرار من الجهة املختصة دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد في الحاالت اآلتية- :
الشركة .
أ -إذا انقضت املدة املحددة لالنعقاد املنصوص عليها في املادة السابعة والثمانين من نظام
ً
 .3إذا لم يوجه املجلس الدعوة النعقاد الجمعية العامة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ
الشركات دون انعقادها.
طلب مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من املساهمين يمثل ( )%5من رأس املال
ب -إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة انعقاده ،مع مراعاة ما ورد
على األقل .
في املادة التاسعة والستين من نظام الشركات.

15/10

تفاصيل التعديل

تعديل

تعديل
وإضافة

تعديل النظام األساس
املادة

املادة ()32
نصاب
اجتماع
الجمعية
العامة
العادية

املادة ()33
نصاب
اجتماع
الجمعية
العامة غير
العادية

املادة بالنظام األساس املعتمد للشركة

املادة بالنظام األساس بعد التعديل

ج -إذا تبين وجود مخالفات ألحكام نظام الشركات أو نظام الشركة األساس ،أو وقوع خلل
في إدارة الشركة.
ً
د -إذا لم يوجه املجلس الدعوة النعقاد الجمعية العامة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ
طلب مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من املساهمين يمثل  % 5من رأس املال
.
يجوز لعدد من املساهمين يمثل  %2من رأس املال على األقل تقديم طلب إلى الجهة املختصة
لدعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد ،إذا توافر أي من الحاالت املنصوص عليها أعاله وعلى
ً
الجهة املختصة توجيه الدعوة لالنعقاد خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم طلب املساهمين،
ً
على أن تتضمن الدعوة جدوال بأعمال الجمعية والبنود املطلوب أن يوافق عليها املساهمون.

 .4يجوز لعدد من املساهمين يمثل ( )%2من رأس املال على األقل تقديم طلب إلى هيئة السوق
املالية لدعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد ،إذا توافر أي من الحاالت املنصوص عليها
في الفقرة ( )2من هذه املادة .وعلى هيئة السوق املالية توجيه الدعوة لالنعقاد خالل ثالثين
ً
ً
يوما من تاريخ تقديم طلب املساهمين ،على أن تتضمن الدعوة جدوال بأعمال الجمعية
والبنود املطلوب أن يوافق عليها املساهمون.
 .5تنشر هذه الدعوة وجدول األعمال في صحيفة يومية توزع في املنطقة التي فيها مركز الشركة
الرئيس قبل امليعاد املحدد النعقاد بـ( )21واحد وعشرين يوم على األقل وترسل صورة من
الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارة  ،وكذلك ترسل صورة إلى هيئة السوق املالية .ومع
ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في امليعاد املذكور إلى جميع املساهمين بخطابات
مسجلة .وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق املالية وذلك خالل املدة
املحددة للنشر.
ً
 .1ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضر مساهمون يمثلون (ربع) رأس
مال الشركة على األقل.
 .2إذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة ( )1من هذه
ً
املادة ،وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما التالية لالجتماع السابق.
وتنشر هذه الدعوة بالطريقة املنصوص عليها في املادة ( )30من هذا النظام ومع ذلك يجوز
أن ُيعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول بشرط
أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما ُيفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع،
ً ً
وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد األسهم املمثلة فيه.

ً
 .1ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضر مساهمون يمثلون (ربع)
رأس املال الشركة على األقل.
 .2فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول ،وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خالل
ً
الثالثين يوما التالية لالجتماع السابق .وتنشر هذه الدعوة بالطريقة املنصوص عليها في
املادة ( )30من هذا النظام ومع ذلك يجوز أن ُيعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء
املدة املحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما
ُيفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع ،وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني
ً ً
صحيحا أيا كان عدد األسهم املمثلة فيه .ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة العادية
للمساهمين واشتراك املساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية
الحديثة ،بحسب الضوابط التي تضعها الجهة املختصة.
ً
ً
ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف)  .1ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون
(نصف) رأس مال الشركة على األقل.
رأس مال الشركة على األقل ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول ،وجهت الدعوة إلى
إجتماع ثان بنفس األوضاع املنصوص عليها في املادة ( )30ويجوز أن ُيعقد االجتماع الثاني بعد  .2إذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفق الفقرة ( )1من
هذه املادة ،وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان ،بنفس األوضاع املنصوص عليها في املادة ()30
ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع
ُ
من هذا النظام .ويجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد
األول ما ُيفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع  ،وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني
ً
االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما ُيفيد اإلعالن عن إمكانية
صحيحا إذا حضره عدد من املساهمين يمثلون (ربع) رأس املال على األقل .وإذا لم يتوافر
النصاب الالزم في االجتماع الثاني ،وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها
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ً ً
املنصوص عليها في املادة ( )30من هذا النظام ،ويكون االجتماع الثالث صحيحا أيا كان عدد
األسهم املمثلة فيه ،بعد موافقة الجهات املختصة .ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة غير
العادية للمساهمين واشتراك املساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل
التقنية الحديثة ،بحسب الضوابط التي تضعها الجهة املختصة.

املادة ()39
تعيين مراجع
الحسابات

يجب أن تعين الجمعية العامة مراجعي حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات املرخص
لهم بالعمل في اململكة ،وتحدد مكافأتهم ومدة عملهم ،ويجوز لها إعادة تعينهم وفق الضوابط
ً
التي تضعها الجهات املختصة ويجوز للجمعية العامة أيضا وفي كل وقت تغييرهم مع عدم
االخالل بحقهم في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

املادة ()41
التزامات
مراجع
الحسابات
املادة ()43
الوثائق
املالية

ً
ً
على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا يعد وفقا ملعايير املراجعة
املتعارف عليها يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات
واإليضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفة ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين
التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة ورأيه في مدى
عدالة القوائم املالية للشركة .ويتلو مراجع الحسابات تقريره في الجمعية العامة .وإذا قررت
الجمعية التصديق على تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية دون االستماع إلى تقرير مراجع
ً
الحسابات ،كان قرارها باطال.
 .1يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعد القوائم املالية (وتتكون القوائم
املالية من :قائمة املركز املالي لعمليات التأمين واملساهمين ،قائمة فائض (عجز) عمليات
التأمين ،قائمة دخل املساهمين ،قائمة حقوق املساهمين ،قائمة التدفقات النقدية
ً
لعمليات التأمين وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين) .وتقريرا عن نشاط الشركة
ومركزها املالي عن السنة املالية املنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها
لتوزيع األرباح ويضع املجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات ،قبل املوعد
ً
املحدد النعقاد الجمعية العامة بـ( )45خمسة وأربعين يوما على األقل.
 .2يجب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة ورئيسها التنفيذي ومديرها املالي على الوثائق املذكورة
في الفقرة ( ،)1وتودع نسخ منها في املركز الرئيس للشركة تحت تصرف املساهمين ،قبل
املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة بـ( )10عشرة أيام على األقل.

املادة بالنظام األساس بعد التعديل
ً
عقد هذا االجتماع ،وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من
املساهمين يمثلون (ربع) رأس املال على األقل.
 .3إذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني ،وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد
باألوضاع نفسها املنصوص عليها في املادة ( )30من هذا النظام ،ويكون االجتماع الثالث
ً ً
صحيحا أيا كان عدد األسهم املمثلة فيه ،بعد موافقة هيئة السوق املالية.
يجب أن تعين الجمعية العامة مراجعي حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات املرخص
لهم بالعمل في اململكة ،وتحدد مكافأتهم ومدة عملهم ،ويجوز لها إعادة تعيينهم ،على أال يتجاوز
مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة ،ويجوز ملن استنفد هذه املدة أن يعاد تعيينه بعد
ً
مض ي سنتين من تاريخ انتهائها ،ويجوز للجمعية العامة أيضا وفي كل وقت تغييرهم مع عدم
االخالل بحقهم في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.
ً
ً
على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا يعد وفقا ملعايير املراجعة
املتعارف عليها يضمن موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات واإليضاحات
التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفة ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته
التنفيذية واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة ونظام الشركة األساس ورأيه في
مدى عدالة القوائم املالية للشركة .ويتلو مراجع الحسابات تقريره في الجمعية العامة .وإذا
قررت الجمعية التصديق على تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية دون االستماع إلى تقرير
ً
مراجع الحسابات ،كان قرارها باطال.
 .1يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعد القوائم املالية (وتتكون القوائم
املالية من :قائمة املركز املالي لعمليات التأمين واملساهمين ،قائمة فائض (عجز) عمليات
التأمين ،قائمة دخل املساهمين ،قائمة حقوق املساهمين ،قائمة التدفقات النقدية
ً
لعمليات التأمين وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين) .وتقريرا عن نشاط الشركة
ومركزها املالي عن السنة املالية املنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها
لتوزيع األرباح ويضع املجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات ،قبل املوعد
ً
املحدد النعقاد الجمعية العامة بـ( )45خمسة وأربعين يوما على األقل .
 .2يجب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة ورئيسها التنفيذي ومديرها املالي على الوثائق املذكورة
في الفقرة ( ،)1وتودع نسخ منها في املركز الرئيس للشركة تحت تصرف املساهمين ،قبل
املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة بـ( )21واحد وعشرون يوما على األقل.
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املادة ()45
الزكاة
واالحتياطي

.1
.2
.3
.4

املادة ()46
استحقاق
األرباح

املادة ()49

املادة بالنظام األساس بعد التعديل

على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود املساهمين بالقوائم املالية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة
وتقرير مراجع الحسابات مالم تنشر في صحيفة يومية توزع في املركز الرئيس للشركة ،على
أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى هيئة السوق املالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية
ً
العامة العادية بـ( )15خمسة عشر يوما على األقل.
ً
ّ
تجنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة نظاما.
ّ
تجنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة.
ّ
تجنب ( )%20من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة
العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اجمالي االحتياطي ( )%100من رأس املال املدفوع.
للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم في صافي األرباح أن تقرر تكوين
احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة
قدر اإلمكان على املساهمين.

ً
يستحق املساهم حصته في األرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ،ويبين
القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع .وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت
ُ
املساهمين في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق .وتبلغ الشركة هيئة السوق املالية دون تأخير بأي
قرارات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك وتدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمين في املكان
ً
واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة ،وفقا للتعليمات التي تصدرها الجهة املختصة مع مراعاة
املوافقة الكتابية املسبقة ملؤسسة النقد العربي السعودي.
ويكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو املساهمين أو الغير
عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام نظام مراقبة

 .3على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود املساهمين بالقوائم املالية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة
وتقرير مراجع الحسابات مالم تنشر في صحيفة يومية توزع في املركز الرئيس للشركة،
وعليه ً
أيضا أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة وهيئة السوق املالية وذلك
ً
قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بـ( )15خمسة عشر يوما على األقل.
 .1أن ّ
تجنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة ً
نظاما.
 .2أن ّ
تجنب ( )%20من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة
العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اجمالي االحتياطي ( )%100من رأس املال املدفوع.
 .3للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم في صافي األرباح أن تقرر تكوين
احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة
قدر اإلمكان على املساهمين.
 .4توزع أرباح الشركة السنوية الصافية التي تحددها بعد خصم جميع املصروفات العامة
والتكاليف األخرى ،وتكوين االحتياطيات الالزمة ملواجهة الديون املشكوك فيها وخسائر
االستثمارات وااللتزامات الطارئة التي يرى مجلس اإلدارة ضرورتها بما يتفق مع أحكام نظام
مراقبة شركات التأمين التعاوني واألحكام الصادرة عن البنك املركزي السعودي ،ويخصص
من الباقي من األرباح بعد خصم االحتياطيات املقررة بموجب األنظمة ذات العالقة والزكاة
نسبة ال تقل عن  %5من أس املال املدفوع للتوزيع على املساهمين ً
طبقا ملا يقترحه مجلس
ر
اإلدارة وتقرره الجمعية العامة ،وإذا كانت النسبة املتبقية من األرباح املستحقة للمساهمين
ال تكفي لدفع هذه النسبة فال يجوز للمساهمين املطالبة بدفعها في السنة أو السنوات
التالية ،وال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من األرباح تزيد عما اقترحه مجلس
اإلدارة.
ً
يستحق املساهم حصته في األرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ،ويبين
القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع .وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت
ُ
املساهمين في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق .وتبلغ الشركة هيئة السوق املالية دون تأخير بأي
قرارات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك وتدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمين في املكان
ً
واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة ،وفقا للتعليمات التي تصدرها الجهة املختصة مع مراعاة
املوافقة الكتابية املسبقة للبنك املركزي السعودي.
 .1يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو املساهمين أو
الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام نظام
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مسؤولية
أعضاء
مجلس
اإلدارة

شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذات
العالقة ،وكل شرط يقض ي بغير ذلك يعد كأن لم يكن .وتقع املسؤولية على جميع أعضاء
مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم .أما القرارات التي تصدر بأغلبية اآلراء،
فال يسأل عنها األعضاء املعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر االجتماع .وال يعد
ً
الغياب عن حضور االجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا لإلعفاء من املسؤولية إال إذا ثبت
عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من االعتراض عليه بعد علمه به .وال تحول دون
إقامة دعوى املسؤولية موافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.
وال تسمع دعوى املسؤولية بعد انقضاء ( )3ثالث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار.
وفيما عدا  -حالتي الغش والتزوير ،ال تسمع دعوى املسؤولية في جميع األحوال بعد مرور ()5
خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة املالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ( )3ثالث سنوات من
انتهاء عضوية عضو مجلس اإلدارة املعني أيهما أبعد .ولكل مساهم الحق في رفع دعوى
املسؤولية املقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم
إلحاق ضرر خاص به .وال يجوز للمساهم رفع الدعوى املذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها
ً
ال يزال قائما .ويجب على املساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى ،مع قصر حقه على
املطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به.

مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى
ذات العالقة وهذا النظام ،وكل شرط يقض ي بغير ذلك يعد كأن لم يكن .وتقع املسؤولية
على جميع أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم .أما القرارات التي
تصدر بأغلبية اآلراء ،فال يسأل عنها األعضاء املعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في
ً
محضر االجتماع .وال يعد الغياب عن حضور االجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا
لإلعفاء من املسؤولية إال إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من
االعتراض عليه بعد علمه به .
 .2ال تحول دون إقامة دعوى املسؤولية موافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء
مجلس اإلدارة .
 .3ال تسمع دعوى املسؤولية بعد انقضاء ( )3ثالث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار.
وفيما عدا حالتي الغش والتزوير -ال تسمع دعوى املسؤولية في جميع األحوال بعد مرور( )5خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة املالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ( )3ثالث
سنوات من انتهاء عضوية عضو مجلس اإلدارة املعني أيهما أبعد .
 .4ولكل مساهم الحق في رفع دعوى املسؤولية املقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا
كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به .وال يجوز للمساهم رفع الدعوى
ً
املذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائما .ويجب على املساهم أن يبلغ الشركة
بعزمه على رفع الدعوى ،مع قصر حقه على املطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي
لحق به.
ً
 .5يجوز تحميل الشركة النفقات اآلتية التي تكلفها املساهم إلقامة دعوى أيا كانت نتيجتها
بالشروط اآلتية :
أ .إذا أقام الدعوى بحسن نية .
ب .إذا تقدم إلى الشركة بالسبب الذي من أجله أقام الدعوى ولم يحصل على رد خالل
ً
ثالثين يوما .
ج .إذا كان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى ً
بناء على حكم املادة (التاسعة
والسبعين) من نظام الشركات .
د .أن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح.
 .1تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية الالزمة
بالقدر الالزم للتصفية.

املادة ()50

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية الالزمة بالقدر
الالزم للتصفية ،ويصدر قرار التصفية االختيارية من هيئة السوق املالية ،ويجب أن يشتمل
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املادة بالنظام األساس املعتمد للشركة
ُ
قرار التصفية على تعيين املصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود املفروضة على سلطاته
واملدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب أن ال تتجاوز مدة التصفية االختيارية ( )5خمس
سنوات ،وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي ،وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة
بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة للغير في حكم املصفين
ُ
إلى أن ُيعين املصفي وتبقى ألجهزة الشركة خالل مدة التصفية اختصاصاتها التي ال تتعارض مع
ُ
اختصاصات املصفي ،ويراعي في التصفية حفظ حق املشتركين في فائض عمليات التأمين
واالحتياطات املكونة حسب املنصوص عليه في املادتين ( )44و ( )45من هذا النظام.

املادة بالنظام األساس بعد التعديل
 .2يصدر قرار التصفية االختيارية من الشركاء أو الجمعية العامة.
ُ
 .3يجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين املصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود
املفروضة على سلطاته واملدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب أال تتجاوز مدة التصفية
االختيارية ( )5خمس سنوات ،وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي.
 .4تنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل أعضاء املجلس قائمين على إدارة
ُ
الشركة ويعدون بالنسبة للغير في حكم املصفين إلى أن ُيعين املصفي وتبقى ألجهزة الشركة
ُ
خالل مدة التصفية اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات املصفي ،ويراعي في
التصفية حفظ حق املشتركين في فائض عمليات التأمين واالحتياطات املكونة حسب
املنصوص عليه في املادتين ( )44و ( )45من هذا النظام.
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