
 

 

 

 ديةالعا غير تدعو الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء( مساهميها إلى حضور الجمعية العامة

  )االجتماع األول(

 

ير غيسر مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء( دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة 

 م21/05/2017الموافق  هـ25/08/1438 االحد يوم مساء   والنصف السادسةالساعة الذي سيعقد بمشيئة هللا في تمام العادية 

 ، وذلك للنظر في جدول األعمال التالي: الخبرفندق القصيبي بمدينة بقاعة 

 

 م.31/12/2016التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  1

 م.31/12/2016التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في  2

 م.31/12/2016على القوائم المالية للشركة الموحدة عن السنة المنتهية في  التصويت 3

 م.31/12/2016إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في  4

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة حسابات  5

 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.2017الشركة للعام المالي 

 التعاوني شركة والء للتأمينعلى تغيير مسمى الشركة من الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء( الى  التصويت 6

( من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 224التصويت على تعديل النظام األساسي للشركة وفقا  لمتطلبات المادة ) 7

 هـ. 28/1/1437بتاريخ  3م/

لاير سعودي كمكافاة ألعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في  1.260.000 على صرف لتصويتا 8

 م31/12/2016

التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة ورئيس مجلس اإلدارة االستاذ سليمان بن عبدهللا القاضي والترخيص لها لعام  9

الف لاير سعودي إلصدار وثيقة تأمين سيارات خاصة لمدة 129نت بقيمة أقساط قادم، علما بأن التعامالت للعام السابق كا

 سنة.

ن ب التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة العثمان والتي يمثلها نائب رئيس مجلس اإلدارة االستاذ عبدهللا 10

 .الف لاير سعودي 250محمد العثمان والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعامالت للعام السابق كانت بقيمة أقساط 

التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية والتي يمثلها عضو مجلس اإلدارة االستاذ وليد  11

مليون لاير  2.232ام قادم، علما بأن التعامالت للعام السابق كانت بقيمة أقساط بن محمد الجعفري والترخيص لها لع

 سعودي.

التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومستشفى بروكير / الرعاية والتي يمثلها عضو مجلس االدارة االستاذ خالد  12

 الف لاير سعودي. 92ت للعام السابق كانت بقيمة أقساط بن عبدالرحمن الراجحي والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعامال

التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة عصام قباني والتي يمثلها عضو مجلس اإلدارة االستاذ حسان بن  13

 22اط ة أقسعصام قباني عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعامالت للعام السابق كانت بقيم

 لاير سعودي. الف

التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة أميانتيت والتي يمثلها عضو مجلس اإلدارة الدكتور سليمان بن  14

عبدالعزيز التويجري عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعامالت للعام السابق كانت بقيمة أقساط 

 لاير سعودي.الف  302

التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس االدارة االستاذ وليد بن سهيل  15

الف  344الشعيبي عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعامالت للعام السابق كانت بقيمة أقساط  

 .لاير سعودي

 



 

الف لاير سعودي  306عن طريق وسطاء تأمين بمجموع أقساط  لمدة سنة واحدةتأمين  على إصدار وثيقة التصويت 16

 عبدهللا بن محمد العثمان.والتي يمثلها عضو مجلس االدارة االستاذ  العثمانلمجموعة 

س( أمين. )عمل منافالتصويت على مشاركة عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ حسان بن عصام قباني بعمل مختص بوساطة الت 17

 والترخيص له لعام قادم.

من رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في  %50علما  بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 

دد من المساهمين االجتماع األول يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة إلنعقاد االجتماع األول إذا حضره ع

المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز االيداع بنهاية جلسة من رأس المال على األقل ، ولكل  %25يمثل 

اجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين  حضورحق التداول الي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب االنظمة و اللوائح 

الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم )من غير أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة( أن 

،  لمصدقة من احد الجهات التالية: الغرفة التجارية، أو البنوك المرخصة، االشخاص المرخص لهم و كتابات العد الوكالةتكون 

الخبر  31616ص.ب. وعلى أن يتم إرسال نسخة منها قبل يومين من موعد انعقاد الجمعية الغير عادية على العنوان التالي 

لمقر إنعقاد الجمعية. باإلضافة إلى ضرورة إحضار المساهمين لالجتماع )أصالة او وكالة(  الوكالةوإحضار أصل  ،31952

تحويلة رقم  013 8652200التصال بإدارة عالقات المساهمين على الهاتف رقم: بطاقاتهم الشخصية، ولالستفسار يرجى ا

وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية . 401

 صباحا  وحتى 10:00م الساعة 16/05/2017ابتداء  ن تاريخ  http://tadawulaty.tadawul.com.sa باستخدام الرابط التالي

 علما  بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاح مجانا  لجميع المساهمين. الساعة الرابعة عصرا  من تاريخ إنعقاد الجمعية 

 وهللا الموفق

 مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني 

  https://goo.gl/maps/uc3FVPFjj6P2( على نظام جوجل هوفندق القصيبي بمدينة الخبرقاعة ) مقر إنعقاد الجمعيةموقع 

 نص التوكيل:

( )أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير _____( الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم )__أنا المساهم )اسم الموكل الرباعي( )

(، بصفتي )الشخصية( أو )مفوض بالتوقيع عن /مدير/ رئيس مجلس ادارة شركة ___________السعوديين( صادرة من )

والء(  -دية المتحدة للتأمين التعاوني ( سهما من أسهم شركة )الشركة السعو__)اسم الشركة الموكلة(( ومالك)ة( ألسهم عددها )

، واستنادا لنص المادة 2051034982)مساهمة سعودية( المسجلة في السجل التجاري في )وزارة التجارة واالستثمار( برقم 

ي ذمن النظام االساس للشركة فإنني بهذا أوكل )االسم رباعي( لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية ال 28

شعبان  25سيعقد في قاعة القصيبي بمدينة الخبر، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء  من يوم 

م . وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول 2017مايو  21هـ حسب تقويم أم القرى الموافق  1438

ي قد تطرحها  الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات االعمال وغيرها من المواضيع الت

والمستندات المتعلقة بهذه االجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا االجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه. وهذه 

 وكالة مني بذلك،

 حرر في ..../ ..../ .............

 ................................ ........................................... .........................................االسم: ...

 التوقيع: ...............................................................

 .......................................................... الصفة: .....

 التصديق: ........................................... ................

 

 

 

 

http://tadawulaty.tadawul.com.sa/
https://goo.gl/maps/uc3FVPFjj6P2


 

 

 العادية غير الجمعية العامة بنود

 

 

 م.31/12/2016التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  1

 م.31/12/2016التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في  2

 م.31/12/2016على القوائم المالية للشركة الموحدة عن السنة المنتهية في  التصويت 3

 م.31/12/2016إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في  4

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة حسابات  5

 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.2017لي الشركة للعام الما

 التعاوني شركة والء للتأمينعلى تغيير مسمى الشركة من الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء( الى  التصويت 6

( من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 224التصويت على تعديل النظام األساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المادة ) 7

 هـ. 28/1/1437بتاريخ  3م/

لاير سعودي كمكافاة ألعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في  1.260.000 على صرف التصويت 8

 م31/12/2016

التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة ورئيس مجلس اإلدارة االستاذ سليمان بن عبدهللا القاضي والترخيص لها لعام  9

الف لاير سعودي إلصدار وثيقة تأمين سيارات خاصة لمدة 129قادم، علما بأن التعامالت للعام السابق كانت بقيمة أقساط 

 سنة.

م بين الشركة ومجموعة العثمان والتي يمثلها نائب رئيس مجلس اإلدارة االستاذ عبدهللا بن التصويت على التعامل الذي سيت 10

 .الف لاير سعودي 250محمد العثمان والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعامالت للعام السابق كانت بقيمة أقساط 

د لطبية والتي يمثلها عضو مجلس اإلدارة االستاذ وليالتصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة الدواء للخدمات ا 11

مليون لاير  2.232بن محمد الجعفري والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعامالت للعام السابق كانت بقيمة أقساط 

 سعودي.

االستاذ خالد  دارةالتصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومستشفى بروكير / الرعاية والتي يمثلها عضو مجلس اال 12

 الف لاير سعودي. 92بن عبدالرحمن الراجحي والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعامالت للعام السابق كانت بقيمة أقساط 

التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة عصام قباني والتي يمثلها عضو مجلس اإلدارة االستاذ حسان بن  13

 22عصام قباني عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعامالت للعام السابق كانت بقيمة أقساط 

 لاير سعودي. الف

سيتم بين الشركة ومجموعة أميانتيت والتي يمثلها عضو مجلس اإلدارة الدكتور سليمان بن  التصويت على التعامل الذي 14

عبدالعزيز التويجري عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعامالت للعام السابق كانت بقيمة أقساط 

 الف لاير سعودي. 302

ة ومجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس االدارة االستاذ وليد بن سهيل التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشرك 15

الف  344الشعيبي عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعامالت للعام السابق كانت بقيمة أقساط  

 .لاير سعودي

 

الف لاير سعودي  306مين بمجموع أقساط عن طريق وسطاء تأ لمدة سنة واحدةتأمين  التصويت على إصدار وثيقة 16

 عبدهللا بن محمد العثمان.والتي يمثلها عضو مجلس االدارة االستاذ  العثمانلمجموعة 

التصويت على مشاركة عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ حسان بن عصام قباني بعمل مختص بوساطة التأمين. )عمل منافس(  17

 والترخيص له لعام قادم.

 



 
 

 نموذج التوكيل

 
 

( )أو رقم اإلقامة أو _____( الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم )__أنا المساهم )اسم الموكل الرباعي( )

(، بصفتي )الشخصية( أو )مفوض بالتوقيع عن ___________جواز السفر لغير السعوديين( صادرة من )

( سهما من أسهم شركة __)مدير/ رئيس مجلس ادارة شركة )اسم الشركة الموكلة(( ومالك)ة( ألسهم عددها /

( )مساهمة سعودية( المسجلة في السجل التجاري في )وزارة والء -السعودية المتحدة للتأمين التعاوني الشركة )

من النظام االساس للشركة فإنني بهذا  28واستنادا لنص المادة  ،2051034982التجارة واالستثمار( برقم 

امة الغير عادية الذي سيعقد في قاعة القصيبي الجمعية الع اجتماعأوكل )االسم رباعي( لينوب عني في حضور 

هـ  1438 شعبان 25من يوم السادسة والنصف مساًء المملكة العربية السعودية في تمام الساعة  بمدينة الخبر،

 المدرجة علىم . وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع 2017مايو  21حسب تقويم أم القرى الموافق 

جدول االعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها  الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني 

على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه االجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا االجتماع 

 أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه. وهذه وكالة مني بذلك،

 ............. /.... ..../حرر في 

 ......................................... ... ............................................االسم: ...............................

 ................التوقيع: ...............................................

 ..........................................................فة: ..... الص

 التصديق: ........................................... ................

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة والء للتأمين ل يالنظام األساس

 شركة مساهمة سعودية
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 األول الباب

 :الشركة تأسيس

 :التأسيس: األولى المادة

ام الشركات، ونظام السوق المالية تؤسس طبقًا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية، ونظ
 ، شركة مساهمة سعودية بين مالكي األسهم المبينة أحكامها أدناه.والنظام األساسي للشركةولوائحه التنفيذية، 

 المادة الثانية: اسم الشركة:

 شركة مساهمة سعودية. شركة والء للتأمين

 المادة الثالثة: أغراض الشركة:

تذوكيتت أو تمييذل أو مراسذلة أو مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذذه األعمذال مذن دعذادم تذأمين أو 
في مجال التأمين أو اسذتيمار  وساطة وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواءً 

أموالهذذا و أن تقذذوم بتملذذر و تحريذذر األمذذوال اليابتذذة والنقديذذة أو بيعهذذا أو اسذذتبدالها أو تأجيرهذذا بواسذذطتها مباشذذرم أو 
وتمذذارس الشذذركة أنشذذطتها وفقذذًا ألحكذذام نظذذام  تؤسسذذها أو تشذذتريها أو باالشذذترار مذذع جهذذات أ ذذر  بواسذذطة شذذركات

مراقبذذة شذذركات التذذأمين التعذذاوني والئحتذذه التنفيذيذذة واألنظمذذة والقواعذذد السذذارية فذذي المملكذذة العربيذذة السذذعودية وبعذذد 
 .الحصول على الترا يص التزمة من الجهات الم تصة دن وجدت

 رابعة: المشاركة والتملك في الشركات:المادة ال

  مسة (5بشرط أال يقل رأس المال عن ))مساهمة مقفلة  أو ،ذات مسؤولية محدودمشركات يجوز للشركة دنشاء 
مليون لاير سعودي( كما يجوز لها أن تمتلر األسهم والحصص في شركات أ ر  قائمة أو تندمج معها ولها حق 

على أن تكون الشركات التي –االشترار مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودم 
بأعمالها أو األعمال المالية أو التي تعاونها نشأها الشركة أو تشترر فيها أو تندمج معها تزاول أعمااًل شبيهة ت  

بعد الحصول ، و وذلر بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن -على تحقيق غرضها
 العربي السعودي. على موافقة مؤسسة النقد

 المادة الخامسة: المركز الرئيس للشركة:

، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير في المملكة العربية السعودية برال  يكون المركز الرئيس للشركة في مدينة
العاديذذذة نقذذذل المركذذذز الذذذرئيس دلذذذى أي مدينذذذة أ ذذذر  فذذذي المملكذذذة العربيذذذة السذذذعودية بموافقذذذة مؤسسذذذة النقذذذد العربذذذي 

جهذذا بعذذد السذذعودي وللشذذركة أن تنشذذف لهذذا فروعذذًا أو مكاتذذد أو تذذوكيتت دا ذذل المملكذذة العربيذذة السذذعودية أو  ار 
 موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
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 المادة السادسة: مدة الشركة:

( تسع وتسعون سنة ميتدية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتجذوز دطالذة مذدم الشذركة 99مدم الشركة )
 بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء هذه المدم بسنة على األقل.

 الثاني الباب

 :القواعد التي تلتزم بها الشركة في مباشرتها لألعمال واالغراض المحددة لها

 :الشركة اتاستثمار: السابعة المادة

تستيمر الشركة مذا يتجمذع لذديها مذن أمذوال المذؤمن لهذم والمسذاهمين فذي الشذركة وفقذًا للقواعذد التذي يضذعها مجلذس 
التذذأمين التعذذاوني والئحتذذه التنفيذيذذة واللذذوائا والتعليمذذات األ ذذر   وبمذذا ال يتعذذار  مذذع نظذذام مراقبذذة شذذركاتاإلدارم 

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

 الثالث الباب

 :رأس المال واالسهم

 :: رأس المالالثامنةالمادة 

أربعين ( 40،000،000لاير سعودي، مقسم دلى ) أربعمائة مليون( 400،000،000رأس مال الشركة هو )
 .وجميعها أسهم عادية نقدية ( عشرم رياالت سعودية للسهم الواحد10سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية ) مليون

 : االكتتاب في األسهم:التاسعةالمادة 

 .دفع القيمة كاملة اهمون بكامل رأس مال الشركة، وتمالمساكتتد 

 سجل المساهمين:: شرةاعالالمادة 

 .ولوائحه التنفيذية تتداول أسهم الشركة وفقًا ألحكام نظام السوق المالية

 المادة الحادية عشرة: إصدار االسهم:

نما االسمية قيمتها من بأقل تصدر أن يجوز وال اسمية الشركة أسهم تكون  هذه من بأعلى تصدر أن يجوز وا 
 توزيعها وال يجوز. المساهمين حقوق ضمن مستقل بند في القيمة فرق يضاف األ يرم الحالة هذه وفي القيمة،
 وجد متعددون أش اص السهم ملر الشركة، فإذا مواجهة في للتجزئة قابل غير المساهمين، والسهم على كأرباح
 مسؤولين األش اص هؤالء به، ويكون المتعلقة الحقوق استعمال في عنهم لينود أحدهم ي تاروا ان عليهم

 .ملكية السهم من الناشئة االلتزامات عن بالتضامن

 المادة الثانية عشرة: تداول األسهم:

 منهما كل تقل ال ماليتين سنتين عن المالية القوائم نشر بعد دال المؤسسون بها يكتتد التي األسهم تداول يجوز ال
 نوعها على يدل بما األسهم هذه صكور على ويؤشر. الشركة تأسيس تاريخ من شهراً  عشر ايني( 12) عن

 وفقاً  األسهم ملكية نقل الحظر فترم  تل يجوز ذلر ومع تداولها، فيها يمنع التي والمدم الشركة تأسيس وتاريخ
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 أو الغير دلى وفاته حالة في المؤسسين أحد ورية من أو آ ر مؤسس دلى المؤسسين أحد من الحقوق بيع ألحكام
 للمؤسسين األسهم تلر امتتر أولوية تكون أن على المفلس، أو المعسر المؤسس أموال على التنفيذ حالة في

 مدم انقضاء قبل المال رأس زيادم حالة في المؤسسون به يكتتد ما على المادم هذه أحكام وتسري. اآل رين
 .الحظر

 عشرة: زيادة رأس المال: الثالثةالمادة 

 يكون أن وبشرط -الم تصةبعد موافقة الجهات – الشركة مال رأس زيادم تقرر أن العادية غير العامة للجمعية
 رأس زيادم على بالموافقة العامة الجمعية قرار صدور وقت- للسهم المالر للمساهمو  .كامتً  دفع قد المال رأس
 دن- بأولويتهم هؤالء ويبلغ نقدية، حصص مقابل تصدر التي الجديدم باألسهم االكتتاد في األولوية -المال
 وشروط المال رأس زيادم قرار عن المسجل البريد بواسطة بإبتغهم أو يومية صحيفة في بالنشر -وجدت

 للمساهمين األولوية بحق العمل وقف العادية غير العامة للجمعية يحقو  .وانتهائه بدايته وتاريخ ومدته االكتتاد
 تراها التي الحاالت في المساهمين لغير األولوية دعطاء أو نقدية حصص مقابل المال رأس بزيادم االكتتاد في

 قرار صدور وقت من المدم  تل عنه التنازل أو األولوية حق بيع للمساهم يحقو . الشركة لمصلحة مناسبة
 الحقوق، بهذه المرتبطة الجديدم األسهم في لتكتتاد يوم آ ر دلى المال رأس زيادم على بالموافقة العامة الجمعية

 .الم تصة الجهة تضعها التي للضوابط وفقاً 

 عشرة: تخفيض رأس المال: الرابعةالمادة 

بعد -أو دذا منيت ب سائر الشركة للجمعية العامة غير العادية أن تقرر ت في  رأس المال دذا زاد على حاجة
 (100أن ال يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين بعد ت في  رأس المال عن ) على-الم تصةالجهات موافقة 

مليون لاير كما ال يقل رأس المال المدفوع لشركة دعادم التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه  مئة
وال يصدر قرار الت في  دال بعد تتوم تقرير  اص يعده  .مليون لاير مئتي (200أعمال دعادم التأمين عن )

ن أير الت في  في هذه على الشركة وعمراجع الحسابات عن األسباد الموجبة له وعن االلتزامات التي 
ذا كان ت في  رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوم الدائنين دلى دبداء  .االلتزامات وا 

يومًا من تاريخ نشر قرار الت في  في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها ستين  (60)اعتراضاتهم  تل 
ر  أحد الدائنين وقدم دلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجد على مركز الشركة الرئيس. فإن اعت

 .آجتً  الشركة أن تؤدي دليه دينه دذا كان حااًل أو أن تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به دذا كان

 الرابع الباب

 مجلس اإلدارة:

 عشرة: إدارة الشركة: الخامسةالمادة 

 –أعضذاء تنت ذبهم الجمعيذة العامذة العاديذة لمذدم ال تزيذد علذى يذت  سذنوات  10مجلذس ددارم الشذركة مذن  يتكذون
 ويجذد -أعضذاء  معشذر  (10) وال يزيذد علذىأعضذاء  سذبعة (7) على أن ال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارم عذن

أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارم تمييًت مناسبًا من األعضاء المستقلين. وفي جميذع األحذوال ال يجذوز أن يقذل عذدد 
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أعضذاء المجلذس المسذذتقلين عذن عضذذوين أو يلذ  أعضذاء المجلذذس أيهمذا أكيذذر. واسذتيناًء مذن ذلذذر تعذي ن الجمعيذذة 
ات تبذذذدأ مذذن تذذاريخ شذذذهر قذذرار وزارم التجذذذارم سذذنو  يذذذت  (3التأسيسذذية أعضذذاء أول مجلذذذس ددارم لمذذدم ال تتجذذاوز )

 واالستيمار بتأسيس الشركة.

 عشرة: انتهاء عضوية المجلس: السادسةالمادة 

تنتهذذذذذذذذذذي عضذذذذذذذذذذذوية مجلذذذذذذذذذذس اإلدارم بانتهذذذذذذذذذذذاء مذذذذذذذذذذدم التعيذذذذذذذذذذذين أو االسذذذذذذذذذذتقالة أو الوفذذذذذذذذذذذام أو دذا يبذذذذذذذذذذت لمجلذذذذذذذذذذذس 
أن يقتذذذذذذذذذذذرن ذلذذذذذذذذذذذر بشذذذذذذذذذذذرط  اإلدارم أن العضذذذذذذذذذذذو قذذذذذذذذذذذد أ ذذذذذذذذذذذل بواجباتذذذذذذذذذذذه بطريقذذذذذذذذذذذة تضذذذذذذذذذذذر بمصذذذذذذذذذذذلحة الشذذذذذذذذذذذركة

بموافقذذذذذذذذذذة الجمعيذذذذذذذذذذة العامذذذذذذذذذذة العاديذذذذذذذذذذة، أو بانتهذذذذذذذذذذاء عضذذذذذذذذذذويته وفقذذذذذذذذذذًا ألي نظذذذذذذذذذذذام أو تعليمذذذذذذذذذذات سذذذذذذذذذذارية فذذذذذذذذذذي 
أو دذا حكذذذذذذذذذذذم بشذذذذذذذذذذذهر دفتسذذذذذذذذذذذه أو دعسذذذذذذذذذذذاره أو قذذذذذذذذذذذدم طلبذذذذذذذذذذذًا للتسذذذذذذذذذذذوية مذذذذذذذذذذذع  ،العربيذذذذذذذذذذذة السذذذذذذذذذذذعودية المملكذذذذذذذذذذذة

 دائنيذذذذذذذذذذذه، أو توقذذذذذذذذذذذف عذذذذذذذذذذذن دفذذذذذذذذذذذع ديونذذذذذذذذذذذه أو أصذذذذذذذذذذذبا فاقذذذذذذذذذذذد الشذذذذذذذذذذذعور، أو أصذذذذذذذذذذذيد بمذذذذذذذذذذذر  عقلذذذذذذذذذذذي أو دذا
ومذذذذذذذذذذذع ذلذذذذذذذذذذذر يجذذذذذذذذذذذوز للجمعيذذذذذذذذذذذة يبذذذذذذذذذذذت ارتكابذذذذذذذذذذذه عمذذذذذذذذذذذًت م ذذذذذذذذذذذًت باألمانذذذذذذذذذذذة واأل ذذذذذذذذذذذتق أو أديذذذذذذذذذذذن بذذذذذذذذذذذالتزوير. 

العامذذذذذذذذذذذذة العاديذذذذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذذذذي كذذذذذذذذذذذذل وقذذذذذذذذذذذذت عذذذذذذذذذذذذزل جميذذذذذذذذذذذذع أعضذذذذذذذذذذذذاء مجلذذذذذذذذذذذذس اإلدارم أو بعضذذذذذذذذذذذذهم وذلذذذذذذذذذذذذر دون 
د ذذذذذذذذذتل بحذذذذذذذذذق العضذذذذذذذذذو المعذذذذذذذذذزول تجذذذذذذذذذاه الشذذذذذذذذذركة بالمطالبذذذذذذذذذة بذذذذذذذذذالتعوي  دذا وقذذذذذذذذذع العذذذذذذذذذزل لسذذذذذذذذذبد غيذذذذذذذذذر 

ولعضذذذذذذذذذو مجلذذذذذذذذذس اإلدارم أن يعتذذذذذذذذذزل بشذذذذذذذذذرط أن يكذذذذذذذذذون ذلذذذذذذذذذر فذذذذذذذذذي  مقبذذذذذذذذذول أو فذذذذذذذذذي وقذذذذذذذذذت غيذذذذذذذذذر مناسذذذذذذذذذد
 وقت مناسد وأال كان مسؤواًل قبل الشركة عما يترتد على االعتزال من أضرار.

 عشرة: المركز الشاغر في المجلس: السابعةالمادة 

ممذن  عضوًا في المركز الشذاغر -مؤقتاً –في حال شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارم، كان للمجلس أن يعين 
ودون النظذر للترتيذد  مؤسسذة النقذد العربذي السذعوديوبعذد الحصذول علذى عذدم ممانعذة  يتذوافر فذيهم ال بذرم الكافيذة

ويجذد أن تبلذغ بذذلر  ،في الحصول على األصوات في الجمعية العامة التي تم انت اد مجلس اإلدارم مذن  تلهذا
التعيذين علذى الجمعيذة هذذا أن يعذر  خ التعيذين و (  مسذة أيذام عمذل مذن تذاري5هيئة السوق المالية  تل  مسة )

. ويجوز بقرار من الجهة الم تصذة دعذوم فقط العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدم سلفه
الجمعيذذة العامذذة العاديذذة لتنعقذذاد فذذي حذذال نقذذص عذذدد أعضذذاء مجلذذس اإلدارم عذذن الحذذد األدنذذى لصذذحة انعقذذاده، 

عند استقالة أي عضو في المجلس أو دنهاء عضويته ألي سبد عذدا  النقد العربي السعوديمؤسسة ويجد دبتغ 
(  مسذذة أيذذام عمذذل مذذن تذذاريخ تذذرر العمذذل ومراعذذام متطلبذذات اإلفصذذاح ذات 5انتهذذاء دورم المجلذذس وذلذذر  ذذتل )

 .العتقة

 : صالحيات المجلس:عشرة الثامنةالمادة 

العامذذة، يكذذون لمجلذذس اإلدارم أوسذذع السذذلطات فذذي ددارم الشذذركة بمذذا مذذع مراعذذام اال تصاصذذات المقذذررم للجمعيذذة 
ي مباشذذرم عمذذل أو فذذ يفذذو  واحذذدًا أو أكيذذر مذذن أعضذذائه يحقذذق غرضذذها، كمذذا يكذذون لذذه فذذي حذذدود ا تصاصذذه أن

، علذذى سذذبيل الميذذال ال اإلدارة وللمجلسس   -بمذذا ال يتعذذار  مذذع األنظمذذة واللذذوائا ذات العتقذذة –أعمذذال معينذذة 
الحصذذذر، والحقذذذوق المدنيذذذة وأقسذذذام الشذذذرطة والغذذذرف التجاريذذذة والصذذذناعية وكافذذذة الشذذذركات والمؤسسذذذات والبنذذذور 
والمصارف التجارية وبيوت المال وكافذة صذناديق ومؤسسذات التمويذل الحكذومي بم تلذف مسذمياتها وا تصاصذاتها 

بذذذراء ذمذذذة مذذذديني الشذذذركة مذذذن التزامذذذاتهم والذذذد ول فذذذي وغيذذذرهم مذذذن المقرضذذذين وقذذذب  مذذذا يحصذذذل مذذذن التنفيذذذذ وا  
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المناقصات وبيع  وشذراء ورهذن العقذارات. كمذا للمجلذس حذق التعاقذد والتوقيذع باسذم الشذركة ونيابذة عنهذا علذى كافذة 
أنذواع العقذذود والويذائق والمسذذتندات بمذذا فذي ذلذذر دون حصذذر عقذود تأسذذيس الشذركات التذذي تشذذترر فيهذا الشذذركة مذذع 

تها ومتحقها وقرارات التعديل والتوقيع على االتفاقيات والصكور أمذام كاتذد العذدل والجهذات الرسذمية، كافة تعديت
صذدار الوكذاالت الشذرعية نيابذة  وكذلر اتفاقيات القذرو  والضذمانات والكفذاالت والصذكور لبيذع وشذراء العقذارات وا 

لشذذراء واإلفذذراغ وقبولذذه واالسذذتتم والتسذذليم ، والبيذذع وافيمذذا عذذدا صذذتحية تمييذذل الشذذركة امذذام القضذذاء  عذذن الشذذركة
صذذذذدار  واالعتمذذذذاداتواالسذذذذتئجار والتذذذذأجير والقذذذذب  والذذذذدفع وفذذذذتا الحسذذذذابات  والسذذذذحد واإليذذذذداع لذذذذد  البنذذذذور وا 

الضذمانات للبنذذور والصذناديق ومؤسسذذات التمويذل الحكذذومي والتوقيذع علذذى كافذة األوراق وسذذندات األمذر والشذذيكات 
 والمستندات وكافة المعامتت المصرفية.وكافة األوراق التجارية 

 : مكافأة أعضاء المجلس:عشرة التاسعةالمادة 

ألف لاير  مائتان و مسونلاير ( 250،000تكون مكافأم رئيس مجلس اإلدارم مقابل ال دمات التي يقوم بها مبلغ ) 
 180.000مكافذأم كذل عضذو مذن أعضذاء مجلذس اإلدارم مقابذل ال ذدمات التذي يقذوم بهذا مبلذغ ) و سعودي سذنويًا ،

تكذذون مكافذذلم كذذل عضذذو مذذن أعضذذاء اللجذذان مقابذذل ال ذذدمات التذذي و  ،ألذذف لاير سذذعودي سذذنوياً  ئذذة ويمذذانونلاير ( ما
لاير  5،000يدفع لكل مذن الذرئيس وكذل عضذو مبلذغ ) كما لاير( سبعون الف لاير سنويًا،  70،000يقوم بها مبلغ )

لاير ( ألذذذذف  2،500آالف لاير سذذذذعودي عذذذذن كذذذذل اجتمذذذذاع يحضذذذذره مذذذذن اجتماعذذذذات المجلذذذذس ومبلذذذذغ )   مسذذذذة( 
غيذذر شذذاملة مصذذاريف السذذفر واإلقامذذة،  اللجذذان،و مسذذمائة لاير سذذعودي عذذن كذذل اجتمذذاع يحضذذره مذذن اجتماعذذات 

او اللجان في حالة مشاركة العضو في أي لجنة يه عضو مجلس اإلدارم ال يتجاوز مجموع ما يحصل عل على أن
لاير(  مسمائة ألف لاير  500.000من مكافلت ومزايا مالية أو عينية مبلغ )من اللجان المنبيقة من مجلس اإلدارم 

   سنوياً 

عذذذد  صذذذم ( مذذذن بذذذاقي صذذذافي الذذذربا ب%10فذذذي حذذذال حققذذذت الشذذذركة أربذذذاح يجذذذوز أن يذذذتم توزيذذذع نسذذذبة تعذذذادل )و 
االحتياطيذذات التذذي قررتهذذا الجمعيذذة العامذذة تطبيقذذًا ألحكذذام نظذذام مراقبذذة شذذركات التذذأمين التعذذاوني وبعذذد توزيذذع ربذذا 

( من رأس مذال الشذركة المذدفوع، علذى أن يكذون اسذتحقاق هذذه المكافذأم متناسذبًا %5على المساهمين ال يقل عن )
 لف ذلر يكون باطًت.مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير ي ا

ي ذذدفع لكذذل عضذذو مذذن أعضذذاء المجلذذس بمذذا فذذيهم رئذذيس المجلذذسي قيمذذة النفقذذات الفعليذذة التذذي يتحملونهذذا مذذن أجذذل 
حضذذذذور اجتماعذذذذات المجلذذذذس أو اللجذذذذان المنبيقذذذذة مذذذذن مجلذذذذس اإلدارم بمذذذذا فذذذذي ذلذذذذر مصذذذذروفات السذذذذفر واإلقامذذذذة 

 .واإلعاشة

 أعضذاء عليذه حصذل مذا لكذل شذامل بيذان علذى العاديذة العامذة الجمعيذة دلذى اإلدارم مجلذس تقريذر يشذتمل أن يجد
 علذذى كذذذلر يشذذتمل وأن. المزايذذا مذذن ذلذذر وغيذذر مصذذروفات وبذذدل مكافذذلت مذذن الماليذذة السذذنة  ذذتل اإلدارم مجلذذس
 أو دداريذذذذة أو فنيذذذة أعمذذذال نظيذذذر قبضذذذوه مذذذا أو دداريذذذين أو عذذذذاملين بوصذذذفهم المجلذذذس أعضذذذاء قبضذذذه مذذذا بيذذذان

 تذاريخ مذن عضذو كذل حضذرها التذي الجلسات وعدد المجلس جلسات بعدد بيان على أيضاً  يشتمل وأن. استشارات
 .العامة للجمعية اجتماع آ ر
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 : صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر:العشرونالمادة 

وال ويجوز أن يعين عضوًا منتدبًا، ين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس. ويعين رئيسًا تنفيذيًا، يعين مجلس اإلدارم من ب
ويحذق لذرئيس مجلذس اإلدارم التوقيذع  ،تنفيذذي بالشذركة وأي منصذديجوز الجمع بين منصد رئيس مجلذس اإلدارم 

عذذن الشذذركة وتنفيذذذ قذذرارات المجلذذس. وي ذذتص رئذذيس مجلذذس اإلدارم بتمييذذل الشذذركة أمذذام القضذذاء وهيئذذات التحكذذيم 
ار مكتذود أن يفذو  بعذ  صذتحياته دلذى غيذره مذن أعضذاء المجلذس أو مذن والغير، ولذرئيس مجلذس اإلدارم بقذر 

الغيذذذر فذذذي مباشذذذرم عمذذذل أو أعمذذذال محذذذددم. ويحذذذدد مجلذذذس اإلدارم الرواتذذذد والبذذذدالت والمكافذذذلت لكذذذل مذذذن رئذذذيس 
ويجد على مجلس اإلدارم أن يعين  ( من هذا النظام.19المجلس والعضو المنتدد وفقًا لما هو مقرر في المادم )

مينًا لسر المجلس. كما يجذوز للمجلذس أن يعذين مستشذارًا لذه أو أكيذر فذي م تلذف شذؤون الشذركة ويحذدد المجلذس أ
 عضوية مدم على اإلدارم مجلس عضو السر وأمين المنتدد والعضو ونائبه المجلس رئيس مدم تزيد وال مكافلتهم.

 مذن بحذق أ ذتل دون مذنهم أيا أو يعزلهم أن وقت أي في وللمجلس انت ابهم دعادم ويجوز المجلس، في منهم كل
 .مناسد غير وقت في أو مشروع غير لسبد العزل وقع دذا التعوي  في عزل

 : اجتماعات المجلس:الحادية والعشرونالمادة 

يجتمع المجلس في المركز الذرئيس للشذركة بذدعوم مذن رئيسذه ويجذد علذى رئذيس المجلذس أن يذدعو دلذى االجتمذاع 
اينذذذان مذذذن األعضذذذاء ويجذذذد أن تكذذذون الذذذدعوم مويقذذذة بالطريقذذذة التذذذي يراهذذذا المجلذذذس. وت عقذذذد متذذذى طلذذذد دليذذذه ذلذذذر 

( 4) عذذن السذذنوية المجلذذس اجتماعذذات عذذدد يقذذل أال علذذى الحاجذذة، دعذذت وكلمذذا دوريذذة بصذذفة المجلذذس اجتماعذذات
 أشهر. يتية كل األقل على واحد اجتماع هنار يكون بحي  اجتماعات

 نصاب اجتماع المجلس:: الثانية والعشرونالمادة 

بأنفسذذهم أو  سذذبعة أعضذذاء علذذى األقذذل مذذن بيذذنهم عضذذو مسذذتقلال يكذذون اجتمذذاع المجلذذس صذذحيحًا دال دذا حضذذره 
تصذدر  للعضو أن ينيذد عنذه عضذوًا آ ذر فذي حضذور اجتماعذات المجلذس وفذي التصذويت فيهذا.و  ،بطريق اإلنابة

قرارات المجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو المميلين فيه، وعند تساوي اآلراء يرجا الجانذد الذذي صذوت 
معه رئيس الجلسة. ولمجلس اإلدارم أن يصدر القرارات في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين ما لم 

هذا، وفذي هذذه الحالذة تعذر  هذذه القذرارات علذى مجلذس اجتماع المجلس للمداولة في -كتابة–يطلد أحد األعضاء 
 اإلدارم في أول اجتماع تال له. 

 :مداوالت المجلس: والعشرون الثالثةالمادة 

تيبذذت مذذذداوالت المجلذذذس وقراراتذذذه فذذي محاضذذذر يوقعهذذذا رئذذذيس الجلسذذة وأعضذذذاء مجلذذذس اإلدارم الحاضذذذرون وأمذذذين 
 السر. وتدون هذه المحاضر في سجل  اص يوقعه رئيس مجلس اإلدارم وأمين السر. 

 والعشرون: االتفاقيات والعقود : الرابعةالمادة 

 ال ذذدمات إلدارم اتفاقيذة تعقذذد أن -السذعودي العربذي النقذذد مؤسسذة الحصذول علذى عذذدم ممانعذة بعذذد-يحذق للشذركة 
التأمين. ويجذوز ألعضذاء المجلذس أن يبرمذوا مذع الشذركة  مجال في المؤهلة الشركات من أكير أو شركة مع الفنية
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. شريطة أن يزود رئيس مجلس االدارم الجمعية العامة بتفاصيل تلر العقذود التأمينيذةعقود تأمين لهم مصلحة فيها 
على عضو مجلس اإلدارم أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرم أو غير مباشذرم فذي األعمذال والعقذود التذي و 

تتم لحساد الشركة، وييبت هذا التبليغ في محضر االجتماع. وال يجوز لهذا العضو االشترار فذي التصذويت علذى 
ين. ويبلذذغ رئذذيس مجلذذس اإلدارم الجمعيذذة القذرار الذذذي يصذذدر فذذي هذذذا الشذذأن فذذي مجلذس اإلدارم وجمعيذذات المسذذاهم

العامذذة العاديذذة عنذذد انعقادهذذا عذذن األعمذذال والعقذذود التذذي يكذذون ألحذذد أعضذذاء المجلذذس مصذذلحة مباشذذرم أو غيذذر 
ذا ت لذذف  عضذو المجلذس عذذن مباشذرم فيهذا، ويرافذذق التبليذغ تقريذر  ذذاص مذن مراجذع حسذذابات الشذركة ال ذارجي. وا 

و لكل ذي مصذلحة المطالبذة أمذام الجهذة القضذائية الم تصذة بإبطذال العقذد جاز للشركة أ، اإلفصاح عن مصلحته
 أو دلزام العضو بأداء أي ربا أو منفعة تحققت له من ذلر.

 الخامس الباب

 جمعيات المساهمين:

 والعشرون: حضور الجمعيات: الخامسةالمادة 

فذي المدينذة التذي يقذع فيهذا المركذز الذرئيس الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا تميذل جميذع المسذاهمين، وتنعقذد 
للشركة، ولكل مساهم أيًا كان عذدد أسذهمه حذق حضذور الجمعيذات العامذة للمسذاهمين ولذه فذي ذلذر أن يوكذل عنذه 

، ويجذذذوز عقذذذد ي الشذذذركة فذذذي حضذذذور الجمعيذذذة العامذذذةش صذذذًا آ ذذذر مذذذن غيذذذر أعضذذذاء مجلذذذس اإلدارم أو عذذذامل
واشذذترار المسذذاهم فذذي مذذداوالتها والتصذذويت علذذى قرارتهذذا بواسذذطة وسذذائل اجتماعذذات الجمعيذذات العامذذة للمسذذاهمين 

 التقنية الحديية بحسد الضوابط التي تضعها الجهة الم تصة.

 والعشرون: الجمعية التأسيسية: السادسةالمادة 

قفل  تاريخ من يوماً  وأربعين  مسة (45)  تل تأسيسية جمعية عقد دلى المكتتبين جميع المؤسسون يدعو
رط لصحة تشحق حضور الجمعية التأسيسية. وي - أيًا كان عدد أسهمه –االكتتاد في األسهم، ولكل مكتتد 

 نصاد، وجهترأس المال على األقل. فإذا لم يتوافر هذا ال (نصف)االجتماع حضور عدد من المكتتبين يميل 
 أن يجوز ذلر، ومع. دليه الدعوم توجيه من األقل على يوماً  عشر  مسة (15بعد ) يعقد يان   اجتماع دلى دعوم
 لعقد الدعوم تتضمن أن ويجد األول، االجتماع النعقاد المحددم المدم انتهاء من ساعة بعد الياني االجتماع يعقد

 الياني االجتماع يكون األحوال، جميع وفي. االجتماع هذا عقد دمكانية عن اإلعتن يفيد ما األول االجتماع
 .فيه المميلين المكتتبين عدد كان أيًّا صحيحاً 

 والعشرون: اختصاصات الجمعية التأسيسية: السابعةالمادة 

 :اآلتية باألمور التأسيسية الجمعية ت تص

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

 المعرو  النظام على جوهرية تعديتت على دال ت د ل األساس، الشركة لنظام النهائية النصوص دقرار -2
 .فيها المميلين المكتتبين جميع بموافقة دال عليها
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 عقد في ع ينوا قد يكونوا لم دذا سنوات يت  (3) تتجاوز ال لمدم للشركة ددارم مجلس أول أعضاء تعيين -3
 .األساس نظامها في أو الشركة تأسيس

 . دذا لم يكونوا قد عينوا في عقد تأسيس الشركة أتعابهم وتحديد للشركة حسابات مراجعي تعيين -4
قرارهالشركة تأسيس اقتضاها التي والنفقات األعمال عن المؤسسين تقارير في المداولة -5  .، وا 

 :: اختصاصات الجمعية العامة العاديةوالعشرون الثامنةالمادة 

العامة غير العادية، ت تص الجمعية العامة العادية بجميع األمور فيما عدا األمور التي ت تص بها الجمعية 
المتعلقة بالشركة وتنعقد مره على األقل في السنة  تل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز 

عامة ، ومن ا تصاصات الجمعية الالدعوم لجمعيات عامة عادية أ ر  لتجتماع كلما دعت الحاجة دلى ذلر
 .العادية تشكيل لجنة المراجعة وتحديد اتعابها

 : اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:والعشرون التاسعةالمادة 

 تعديلها عليها المحظور األحكام باستيناء األساس، الشركة نظام بتعديل العادية غير العامة الجمعية ت تص
 الشروط بنفس وذلر العادية العامة الجمعية ا تصاص في الدا لة األمور في قرارات تصدر أن ولها نظامًا،

 .العامة العادية للجمعية المقررم واألوضاع

 الجمعيات: دعوة: الثالثونالمادة 

وعلى مجلس اإلدارم أن يدعو الجمعية تنعقد الجمعيات العامة أو ال اصة للمساهمين بدعوم من مجلس اإلدارم، 
( من %5العامة العادية لتنعقاد دذا طلد ذلر مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يميل )

رأس المال على األقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوم الجمعية لتنعقاد دذا لم يقم المجلس بدعوم الجمعية  تل 
 . ن تاريخ طلد مراجع الحساباتيومًا م يتيين (30)

 (10)بذتنشر هذه الدعوم في صحيفة توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد النعقاد 
. ومع ذلر يجوز االكتفاء وترسل صورم من الدعوم وجدول األعمال دلى هيئة السوق المالية أيام على األقلعشرم 

. وترسل صورم من الدعوم وجدول الميعاد المذكور دلى جميع المساهمين ب طابات مسجلةبتوجيه الدعوم في 
 األعمال دلى هيئة السوق المالية وذلر  تل المدم المحددم للنشر.

 :سجل حضور الجمعيات: والثالثون الحاديةالمادة 

بل مركز الشركة الرئيسي قيسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو ال اصة أسمائهم في 
 .الوقت المحدد النعقاد الجمعية

 :نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية: الثانية والثالثونالمادة 

 على الشركة مال رأس (ربع) يميلون مساهمون حضر دذا دال صحيحاً  العادية العامة الجمعية انعقاد يكون ال
 يوماً  اليتيين  تل يعقد يان اجتماع دلى الدعوم وجهت األول، االجتماع في النصاد هذا يتوفر لم فإذا. األقل
 ذلر ومع النظام هذا من( 30) المادم في عليها المنصوص بالطريقة الدعوم هذه وتنشر. السابق لتجتماع التالية



 

  10 
 

 تتضمن بشرط أن األول االجتماع النعقاد المحددم المدم انتهاء من ساعة بعد الياني االجتماع ي عقد أن يجوز
 االجتماع يكون األحوال جميع وفي االجتماع، هذا عقد دمكانية عن اإلعتن ي فيد ما األول االجتماع لعقد الدعوم
 للمساهمين العادية العامة الجمعية اجتماعات عقد ويجوز. فيه المميلة األسهم عدد كان أياً  صحيحاً  الياني

 التي الضوابط بحسد الحديية، التقنية وسائل بواسطة قراراتها على والتصويت مداوالتها في المساهم واشترار
 .الم تصة الجهة تضعها

 :نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية: والثالثون الثالثةالمادة 

 الشركة مال رأس (نصف) يميلون مساهمون حضره دذا دال صحيحاً  العادية غير العامة الجمعية انعقاد يكون ال
 األوضاع بنفس يان، اجتماع دلى الدعوم وجهت األول، االجتماع في النصاد هذا يتوفر لم فإذا األقل ، على

 المدم انتهاء من ساعة بعد الياني االجتماع ي عقد أن ويجوز. ( من هذا النظام30) المادم في عليها المنصوص
 عقد دمكانية عن اإلعتن ي فيد ما األول االجتماع لعقد الدعوم تتضمن أن بشرط األول االجتماع النعقاد المحددم

 (ربع) يميلون المساهمين من عدد حضره دذا صحيحاً  الياني االجتماع يكون األحوال جميع وفي االجتماع، هذا
ذاو . األقل على المال رأس  ينعقد يال  اجتماع دلى دعوم وجهت الياني، االجتماع في التزم النصاد يتوافر لم ا 

 كان أياً  صحيحاً  اليال  االجتماع ويكون ،( من هذا النظام30عليها في المادم ) المنصوص نفسها باألوضاع
 العادية غير العامة الجمعية اجتماعات عقد ويجوز. الم تصة الجهات موافقة بعد فيه، المميلة األسهم عدد

 بحسد الحديية، التقنية وسائل بواسطة قراراتها على والتصويت مداوالتها في المساهم واشترار للمساهمين
 .الم تصة الجهة تضعها التي الضوابط

 والثالثون: التصويت في الجمعيات: الرابعةالمادة 

. سهم لكل صوت أساس على العادية وغير العادية العامة والجمعيات التأسيسية الجمعية في األصوات تحسد
 للسهم التصويت حق است دام يجوز ال بحي  اإلدارم، مجلس انت اد في التراكمي التصويت است دام ويجد
 تتعلق التي الجمعية قرارات على التصويت في االشترار اإلدارم مجلس ألعضاء يجوز وال. واحدم مرم من أكير
 .لهم مباشرم غير أو مباشرم بمصلحة تتعلق التي أو الشركة ددارم عن المسؤولية من ذممهم بإبراء

 والثالثون: قرارات الجمعيات: الخامسةالمادة 

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم المميلة فيها، وتصدر قرارات الجمعية العامة 
العادية باألغلبية المطلقة لتسهم المميلة في االجتماع )يجوز النص على نسبة أعلى( ومع ذلر فإنه دذا تعلقت 

األسهم المذكورم بعد  (يليي)يا  اصة لزمت موافقة أغلبية المكتتبين باألسهم التي تميل هذه القرارات بتقييم مزا
استبعاد ما اكتتد به المستفيدون من المزايا ال اصة، وتصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية 

 في  رأس المال أو بإطالة مدم الشركة يليي األسهم المميلة في االجتماع دال دذا كان القرار متعلقًا بزيادم أو بت
أو بحل الشركة قبل المدم المحددم في نظامها أو بإدماجها في شركة أو في مؤسسة أ ر  فت يكون القرار 

 صحيحًا دال دذا صدر بأغلبية يتية أرباع األسهم المميلة في االجتماع.
 

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

ذا  .نافذاً  الشأن هذا في قرارها وكان الجمعية، دلى احتكم مقنع، غير سؤاله على الرد أن المساهم رأ  وا 

 والثالثون: رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر: السابعةالمادة 

اإلدارم من بين أعضائه لذلر يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارم أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس 
في حال غياد رئيس مجلس اإلدارم ونائبه، ويحرر باجتماع الجمعية العامة محضر يتضمن عدد المساهمين 
الحاضرين أو المميلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المقررم لها والقرارات 

ت عليها أو  الفتها و تصة وافية للمناقشة التي دارت في االجتماع، التي ات ذت وعدد األصوات التي وافق
وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقد كل اجتماع في سجل  اص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع 

 األصوات.

 السادس الباب

 اللجان المنبثقة من مجلس االدارة:

 المادة الثامنة والثالثون: لجان مجلس اإلدارة:

 .مجلس اإلدارم وفقًا لألنظمة واللوائا ذات العتقة لجان ت شكل

 السابع الباب

 مراجع الحسابات:

 : تعيين مراجع الحسابات:والثالثون التاسعةالمادة 

يجد أن تعين الجمعية العامة مراجعي حسابات )أو أكير( من بين مراجعي الحسابات المر ص لهم بالعمل في 
عملهم، ويحوز لها دعادم تعينهم، ويجوز للجمعية العامة أيضًا وفي كل وقت المملكة، وتحدد مكافأتهم ومدم 

 تغييرهم مع عدم اال تل بحقهم في التعوي  دذا وقع التغيير في وقت غير مناسد أو لسبد غير مشروع.
 

 :صالحيات مراجع الحسابات: األربعونالمادة 

كة وسذذجتتها وغيذذر ذلذذر مذذن الويذذائق ولذذه أن حذذق االطذذتع علذذى دفذذاتر الشذذر  -فذذي أي وقذذت-لمراجذذع الحسذذابات 
يطلذذذد البيانذذذات واإليضذذذاحات التذذذي يذذذر  ضذذذرورم الحصذذذول عليهذذذا ولذذذه أيضذذذًا أن يتحقذذذق مذذذن موجذذذودات الشذذذركة 

ذا والتزاماتهذذا.  وغيذذر ذلذذر ممذذا يذذد ل فذذي نطذذاق عملذذه. وعلذذى رئذذيس مجلذذس اإلدارم أن يمكنذذه مذذن أداء واجبذذه، وا 
ذا الشذذأن أيبذذت ذلذذر فذذي تقريذذر يقذذدم دلذذى مجلذذس اإلدارم. فذذإذا لذذم ييسذذر صذذادف مراجذذع الحسذذابات صذذعوبة فذذي هذذ

المجلس عمل مراجع الحسابات، وجد عليه أن يطلد من مجلس اإلدارم دعوم الجمعية العامة العادية للنظر في 
 األمر.

 



 

  12 
 

 التزامات مراجع الحسابات: :واألربعون الحاديةالمادة 

علذذى مراجذذع الحسذذابات أن يقذذدم دلذذى الجمعيذذة العامذذة السذذنوية تقريذذرًا يعذذد وفقذذًا لمعذذايير المراجعذذة المتعذذارف عليهذذا 
يضمنه موقف ددارم الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات واإليضذاحات التذي طلبهذا ومذا يكذون قذد كشذفه 

واألنظمذة واللذوائا والتعليمذات األ ذر   حتذه التنفيذيذةنظذام مراقبذة شذركات التذأمين التعذاوني والئألحكام  م الفةمن 
ذا ورأيه في مد  عدالة القوائم المالية للشركة.  ذات العتقة ويتلو مراجع الحسذابات تقريذره فذي الجمعيذة العامذة. وا 

 قذررت الجمعيذذة التصذذديق علذذى تقريذذر مجلذذس اإلدارم والقذوائم الماليذذة دون االسذذتماع دلذذى تقريذذر مراجذذع الحسذذابات،
 كان قرارها باطًت.

 الثامن الباب

 حسابات الشركة وتوزيع األرباح:

 : السنة المالية:واألربعون الثانيةالمادة 

السنة نفسها على أن تبدأ السنة  ( فيديسمبر)وتنتهي بنهاية  (يناير)تبدأ سنة الشركة المالية من األول من 
ديسمبر من العام  (31)المالية األولى من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعتن تأسيس الشركة وتنتهي في 

 التالي.

 : الوثائق المالية:الثالثة واألربعونالمادة 

)وتتكذون القذوائم الماليذة مذن: قائمذة  يجد على مجلس اإلدارم في نهاية كذل سذنة ماليذة أن يعذد القذوائم الماليذة -1
المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين، قائمة فائ  )عجز( عمليات التأمين، قائمذة د ذل المسذاهمين، 

وتقريرًا  قائمة حقوق المساهمين، قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين(.
زهذا المذالي عذن السذنة الماليذة المنقضذية ويتضذمن هذذا التقريذر الطريقذة التذي يقترحهذا عن نشاط الشركة ومرك

لتوزيذذع األربذذاح ويضذذع المجلذذس هذذذه الويذذائق تحذذت تصذذرف مراجذذع الحسذذابات، قبذذل الموعذذد المحذذدد النعقذذاد 
 يومًا على األقل.   مسة وأربعين (45)بذالجمعية العامة 

(، 1ا التنفيذذي ومذديرها المذالي علذى الويذائق المذذكورم فذي الفقذرم )يجد أن يوقع رئيس مجلس اإلدارم ورئيسذه -2
وتودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف المسذاهمين، قبذل الموعذد المحذدد النعقذاد الجمعيذة 

 أيام على األقل. عشرم (10)بذالعامة 

تقريذر مجلذس اإلدارم وتقريذر مراجذع على رئيس مجلس اإلدارم أن يذزود المسذاهمين بذالقوائم الماليذة للشذركة و   -3
الحسذذابات مذذالم تنشذذر فذذي صذذحيفة يوميذذة تذذوزع فذذي المركذذز الذذرئيس للشذذركة، علذذى أن يرسذذل صذذورم مذذن هذذذه 

يومذذًا   مسذذة عشذذر (15)بذذذالويذذائق دلذذى هيئذذة السذذوق الماليذذة وذلذذر قبذذل تذذاريخ انعقذذاد الجمعيذذة العامذذة العاديذذة 
 على األقل.

 

 حسابات عمليات التأمين:: واألربعون الرابعةالمادة 

  تكون حسابات عملية التأمين مستقلة عن قائمة د ل المساهمين، وذلر على التفصيل التالي:

 أواًل: حسابات عمليات التأمين:
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 يفرد حساد لألقساط المكتسبة وعموالت دعادم التأمين والعموالت األ ر . -1
 يفرد حساد للتعويضات المتكبدم من الشركة. -2

ة كل عام الفائ  اإلجمالي الذي يميل الفرق بين مجموع األقساط والتعويضات محسومًا منه يحدد في نهاي  -3
 المصاريف التسويقية واإلدارية والتشغيلية والم صصات الفنية التزمة حسد التعليمات المنظمة لذلر.

 يكون تحديد الفائ  الصافي على النحو التالي: -4
( أعذذذته أو ي صذذذم منذذذه مذذذا ي ذذذص المذذذؤمن لهذذذم مذذذن عائذذذد 3) يضذذذاف للفذذذائ  اإلجمذذذالي الذذذوارد فذذذي الفقذذذذرم

 االستيمار بعد احتساد ما لهم من عوائد و صم ما عليهم من مصاريف محققه.
للمذذذؤمن لهذذذم مباشذذذرم، أو بت فذذذي   ةعشذذذرم بالمائذذذ (%10)توزيذذذع الفذذذائ  الصذذذافي، ويذذذتم دمذذذا بتوزيذذذع نسذذذبة  -5

 دلى حسابات د ل المساهمين.  ةتسعون بالمائ (%90)أقساطهم للسنة التالية، ويرحل ما نسبته 

 

 ثانيًا: قائمة دخل المساهمين:

 اإلدارم. مجلس يضعها التي للقواعد وفقاً  المساهمين أموال استيمار عائد من المساهمين أرباح تكون -1

 هذذه مذن أوالً  البنذد مذن ال امسذة الفقذرم فذي ورد مذا حسذد الصذافي الفذائ  مذن المساهمين حصة تكون -2
 .المادم

 
 :الزكاة واالحتياطي: واألربعون الخامسةالمادة 

 يجد على الشركة:

 .المقررم الد ل وضريبة الزكام دتجن   -1
 هذا وقف العادية العامة للجمعية ويجوز نظامي، احتياطي لتكوين الصافية األرباح من( %20) دجن  ت  -2

 .المدفوع المال رأس من( %100) االحتياطي اجمالي بلغ متى التجنيد

 احتياطيذذذات تكذذذوين تقذذذرر أن األربذذذاح صذذذافي فذذذي األسذذذهم نصذذذيد تحديذذذد عنذذذد العاديذذذة العامذذذة للجمعيذذذة  -3
 علذذذذى اإلمكذذذذان قذذذذدر يابتذذذذة أربذذذذاح توزيذذذذع يكفذذذذل أو الشذذذذركة مصذذذذلحة يحقذذذذق الذذذذذي بالقذذذذدر وذلذذذذر أ ذذذذر ،

 .المساهمين

 : استحقاق األرباح:واألربعون السادسةالمادة 

 تاريخ القرار ويبين الشأن، هذا في الصادر العامة الجمعية لقرار وفقاً  األرباح في حصته المساهم يستحق
 اليوم نهاية في المساهمين سجتت في المسجلين األسهم لمالكي األرباح أحقية وتكون. التوزيع وتاريخ االستحقاق

 بذلر التوصية أو األرباح لتوزيع قرارات بأي تأ ير دون المالية السوق هيئة الشركة وت بلغ .لتستحقاق المحدد
 للتعليمات وفقاً  اإلدارم، مجلس يحددها التي والمواعيد المكان في المساهمين على توزيعها المقرر األرباح وتدفع
 .السعودي العربي النقد لمؤسسة المسبقة الكتابية الموافقة مراعام مع الجهة الم تصة تصدرها التي

 : خسائر الشركة:واألربعون السابعةالمادة 

رأس المال المدفوع في أي وقت  تل السنة المالية، وجد على أي مسؤول  (نصف)دذا بلغت  سائر الشركة 
في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلر دبتغ رئيس مجلس اإلدارم، وعلى رئيس مجلس اإلدارم دبتغ 
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علمه بذلر دعوم الجمعية العامة يومًا من   مسة عشر( 15أعضاء المجلس بذلر، وعلى مجلس اإلدارم  تل )
يوم من تاريخ علمه بال سائر لت قرر دما زيادم رأس مال   مسة وأربعين( 45غير العادية لتجتماع  تل )

وذلر دلى الحد الذي تن ف  معه نسبة ال سائر دلى ما دون  -وفقًا ألحكام نظام الشركات -الشركة أو ت فيضه
لشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس. وينشر قرار الجمعية في رأس المال المدفوع، أو حل ا (نصف)

 لم دذا النظام بقوم منقضية الشركة تعدو .على الموقع االلكتروني لوزارم التجارم واالستيمارجميع االحوال في 
 في قرار دصدار عليها وتعذر اجتمعت دذا أو أعته، المحددم المدم  تل العادية غير العامة الجمعية تجتمع

 زيادم كل في االكتتاد يتم ولم المادم هذه في المقررم األوضاع وفق المال رأس زيادم قررت دذا أو الموضوع،
 .بالزيادم الجمعية قرار صدور من يوماً  تسعين (90)  تل المال رأس

 التاسع الباب

 المنازعات:

 :مسؤولية الشركة: واألربعون الثامنةالمادة 

تلتزم الشركة بجميع األعمال والتصرفات التي يجريها مجلس اإلدارم ولو كانت  ارج ا تصاصاته، ما لم يكن 
ء النية أو يعلم أن تلر األعمال  ارج ا تصاصات المجلس.   صاحد المصلحة سي 

 المادة التاسعة واألربعون: مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة:

لتضامن عن تعوي  الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ويكون أعضاء مجلس اإلدارم مسؤولين با
 ينشأ عن دساءتهم تدبير شؤون الشركة أو م الفتهم أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية

وكل شرط يقضي بغير ذلر يعد كأن لم يكن. وتقع المسؤولية  واألنظمة واللوائا والتعليمات األ ر  ذات العتقة،
على جميع أعضاء مجلس اإلدارم دذا نشأ ال طأ من قرار صدر بإجماعهم. أما القرارات التي تصدر بأغلبية 
اآلراء، فت يسأل عنها األعضاء المعارضون متى أيبتوا اعتراضهم صراحة في محضر االجتماع. وال يعد الغياد 

االجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا لإلعفاء من المسؤولية دال دذا يبت عدم علم العضو الغائد عن حضور 
بالقرار أو عدم تمكنه من االعترا  عليه بعد علمه به. وال تحول دون دقامة دعو  المسؤولية موافقة الجمعية 

يت  سنوات  (3) سؤولية بعد انقضاءالعامة العادية على دبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارم. وال تسمع دعو  الم
حالتي الغش والتزوير، ال تسمع دعو  المسؤولية في جميع  -من تاريخ اكتشاف الفعل الضار. وفيما عدا 

يت   (3)  مس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو( 5)األحوال بعد مرور 
 المسؤولية دعو  رفع في الحق مساهم ولكل اإلدارم المعني أيهما أبعد.سنوات من انتهاء عضوية عضو مجلس 

 وال. به  اص ضرر دلحاق منهم صدر الذي ال طأ شأن من كان دذا اإلدارم مجلس أعضاء على للشركة المقررم
 أن المساهم على ويجد. قائماً  يزال ال رفعها في الشركة حق كان دذا دال المذكورم الدعو  رفع للمساهم يجوز
 لحق الذي ال اص الضرر عن بالتعوي  المطالبة على حقه قصر مع الدعو ، رفع على بعزمه الشركة يبلغ
 .به

 شراعال الباب
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 :تصفية الشركة

 : انقضاء الشركة:الخمسونالمادة 

تد ل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالش صية االعتبارية التزمة بالقدر التزم للتصفية، 
، ويجد أن يشتمل قرار التصفية على تعيين الم صفي هيئة السوق الماليةويصدر قرار التصفية اال تيارية من 

نية التزمة للتصفية ويجد أن ال تتجاوز مدم وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدم الزم
(  مس سنوات، وال يجوز تمديدها ألكير من ذلر دال بأمر قضائي، وتنتهي سلطة مجلس 5التصفية اال تيارية )

ددارم الشركة بحلها ومع ذلر يظل هؤالء قائمين على ددارم الشركة ويعدون بالنسبة للغير في حكم المصفين دلى 
 تل مدم التصفية ا تصاصاتها التي ال تتعار  مع ا تصاصات  وتبقى ألجهزم الشركة ين الم صفيأن ي ع

واالحتياطات المكونة حسد  الم صفي، ويراعي في التصفية حفظ حق المشتركين في فائ  عمليات التأمين
 .( من هذا النظام45( و )44) المنصوص عليه في المادتين

 عشر الحادي الباب

 أحكام ختامية:

 نظام الشركة :الحادية والخمسونالمادة 

واألنظمة واللوائا  ونظام الشركات ولوائحه أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية تطبق
 .األساسي النظام هذا في ذكره يرد لم ما كل علىوالتعليمات األ ر  ذات العتقة 

 النشر :الثانية والخمسونالمادة 

 .ولوائحه النظام وينشر طبقًا لنظام الشركاتيودع هذا 

 
 










