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 األول انثاب

 :انشركح ذأضٍص

 :انرأضٍص: األونى انًادج

اـ الشركات، ونظاـ السوؽ المالية تؤسس طبقًا ألحكاـ نظاـ مراقبة شركات التأميف التعاوني والئحتو التنفيذية، ونظ
 ، شركة مساىمة سعودية بيف مالكي األسيـ المبينة أحكاميا أدناه.التنفيذية، والنظاـ األساسي لمشركة ولوائحو

 انًادج انثاٍَح: اضى انشركح:

 شركة مساىمة سعودية. شركة الدرع العربي لمتأميف التعاوني 

 انًادج انثانثح: أغراض انشركح:

األعمػاؿ مػف إعػادأ تػأميف أو تػوكي ت أو تمويػؿ أو مراسػمة أو  مزاولة أعماؿ التأميف التعاوني وكؿ ما يتعمؽ بيػذه
في مجاؿ التأميف أو اسػتومار  وساطة ولمشركة أف تقـو بجميع األعماؿ التي يمـز القياـ بيا لتحقيؽ أغراضيا سواءً 

طتيا مباشػػرأ أو أمواليػػا و أف تقػػـو بتممػػؾ و تحريػػؾ األمػػواؿ الوابتػػة والنقديػػة أو بيعيػػا أو اسػػتبداليا أو تأجيرىػػا بواسػػ
وتمػػارس الشػػركة أنشػػطتيا وفقػػًا ألحكػػاـ نظػػاـ  بواسػػطة شػػركات تؤسسػػيا أو تشػػترييا أو باالشػػتراؾ مػػع جيػػات أ ػػر 

مراقبػػة شػػركات التػػأميف التعػػاوني والئحتػػو التنفيذيػػة واألنظمػػة والقواعػػد السػػارية فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعودية وبعػػد 
 .الم تصة إف وجدت الحصوؿ عمى الترا يص ال زمة مف الجيات

 انًادج انراتؼح: انًشاركح وانرًهك فً انشركاخ:

  مسة (5بشرط أال يقؿ رأس الماؿ عف ))مساىمة مقفمة  أو ،ذات مسؤولية محدودأشركات يجوز لمشركة إنشاء 
مميوف لاير سعودي( كما يجوز ليا أف تمتمؾ األسيـ والحصص في شركات أ ر  قائمة أو تندمج معيا وليا حؽ 

عمى أف تكوف الشركات التي –االشتراؾ مع الغير في تأسيس الشركات المساىمة أو ذات المسؤولية المحدودأ 
بأعماليا أو األعماؿ المالية أو التي تعاونيا نشأىا الشركة أو تشترؾ فييا أو تندمج معيا تزاوؿ أعمااًل شبيية ت  

بعد الحصوؿ ، و وذلؾ بعد استيفاء ما تتطمبو األنظمة والتعميمات المتبعة في ىذا الشأف -عمى تحقيؽ غرضيا
 العربي السعودي. عمى موافقة مؤسسة النقد

 انًادج انخايطح: انًركس انرئٍص نهشركح:

، ويجػوز بقػرار مػف الجمعيػة العامػة فػي المممكػة العربيػة السػعودية يػاضالر يكوف المركز الرئيس لمشػركة فػي مدينػة 
غير العادية نقؿ المركػز الػرئيس إلػى أي مدينػة أ ػر  فػي المممكػة العربيػة السػعودية بموافقػة مؤسسػة النقػد العربػي 

رجيػػا بعػػد السػػعودي ولمشػػركة أف تنشػػف ليػػا فروعػػًا أو مكاتػػد أو تػػوكي ت دا ػػؿ المممكػػة العربيػػة السػػعودية أو  ا
 موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
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 انًادج انطادضح: يذج انشركح:

( تسع وتسعوف سنة مي دية تبدأ مف تاريخ قيدىا في السجؿ التجاري، وتجػوز إطالػة مػدأ الشػركة 99مدأ الشركة )
 بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبؿ انتياء ىذه المدأ بسنة عمى األقؿ.

 انثاًَ انثاب

 :انمىاػذ انرً ذهرسو تها انشركح فً يثاشرذها نألػًال واالغراض انًحذدج نها

 :انشركح اخاضرثًار: انطاتؼح انًادج

تستومر الشركة مػا يتجمػع لػدييا مػف أمػواؿ المػؤمف ليػـ والمسػاىميف فػي الشػركة وفقػًا لمقواعػد التػي يضػعيا مجمػس 
شػػركات التػػأميف التعػػاوني والئحتػػو التنفيذيػػة والمػػوائ  والتعميمػػات األ ػػر  وبمػػا ال يتعػػارض مػػع نظػػاـ مراقبػػة اإلدارأ 

 .أو أي جية أ ر  ذات ع قة ذات الع قة الصادرأ عف مؤسسة النقد العربي السعودي

 انثانث انثاب

 :رأش انًال واالضهى

 :: رأش انًالانثايُحانًادج 

 عشريف مميوف( 22,222,222لاير سعودي، مقسـ إلى ) ( مائتا مميوف 222,222,222رأس ماؿ الشركة ىو )
 .وجميعيا أسيـ عادية نقدية ( عشرأ رياالت سعودية لمسيـ الواحد02سيـ متساوية القيمة بقيمة اسمية )

 : االكرراب فً األضهى:انراضؼحانًادج 

 .دفع القيمة كاممة اىموف بكامؿ رأس ماؿ الشركة، وتـالمساكتتد 

 انًطاهًٍٍ: : ضجمشرجاؼانانًادج 

 .ولوائحو التنفيذية تتداوؿ أسيـ الشركة وفقًا ألحكاـ نظاـ السوؽ المالية

 انًادج انحادٌح ػشرج: إصذار االضهى:

نما االسمية قيمتيا مف بأقؿ تصدر أف يجوز وال اسمية الشركة أسيـ تكوف  ىذه مف بأعمى تصدر أف يجوز وا 
 توزيعيا وال يجوز. المساىميف حقوؽ ضمف مستقؿ بند في القيمة فرؽ يضاؼ األ يرأ الحالة ىذه وفي القيمة،
 وجد متعددوف أش اص السيـ ممؾ الشركة، فإذا مواجية في لمتجزئة قابؿ غير المساىميف، والسيـ عمى كأرباح
 مسؤوليف األش اص ىؤالء بو، ويكوف المتعمقة الحقوؽ استعماؿ في عنيـ لينود أحدىـ ي تاروا اف عمييـ

 .ممكية السيـ مف الناشئة االلتزامات عف بالتضامف

 انًادج انثاٍَح ػشرج: ذذاول األضهى:

 منيما كؿ تقؿ ال ماليتيف سنتيف عف المالية القوائـ نشر بعد إال المؤسسوف بيا يكتتد التي األسيـ تداوؿ يجوز ال
 نوعيا عمى يدؿ بما األسيـ ىذه صكوؾ عمى ويؤشر. الشركة تأسيس تاريخ مف شيراً  عشر اوني( 02) عف
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 وفقاً  األسيـ ممكية نقؿ الحظر فترأ   ؿ يجوز ذلؾ ومع تداوليا، فييا يمنع التي والمدأ الشركة تأسيس وتاريخ
 أو الغير إلى وفاتو حالة في المؤسسيف أحد وروة مف أو آ ر مؤسس إلى المؤسسيف أحد مف الحقوؽ بيع ألحكاـ

 لممؤسسيف األسيـ تمؾ امت ؾ أولوية تكوف أف عمى المفمس، أو المعسر المؤسس أمواؿ عمى التنفيذ حالة في
 مدأ انقضاء قبؿ الماؿ رأس زيادأ حالة في المؤسسوف بو يكتتد ما عمى المادأ ىذه أحكاـ وتسري. اآل ريف
 .الحظر

 ػشرج: زٌادج رأش انًال: انثانثحانًادج 

 يكوف أف وبشرط -الم تصةبعد موافقة الجيات – الشركة ماؿ رأس زيادأ تقرر أف العادية غير العامة لمجمعية
 رأس زيادأ عمى بالموافقة العامة الجمعية قرار صدور وقت- لمسيـ المالؾ لممساىـو  .كام ً  دفع قد الماؿ رأس
 إف- بأولويتيـ ىؤالء ويبمغ نقدية، حصص مقابؿ تصدر التي الجديدأ باألسيـ االكتتاد في األولوية -الماؿ
 وشروط الماؿ رأس زيادأ قرار عف المسجؿ البريد بواسطة بإب غيـ أو يومية صحيفة في بالنشر -وجدت

 لممساىميف األولوية بحؽ العمؿ وقؼ العادية غير العامة لمجمعية يحؽو  .وانتيائو بدايتو وتاريخ ومدتو االكتتاد
 تراىا التي الحاالت في المساىميف لغير األولوية إعطاء أو نقدية حصص مقابؿ الماؿ رأس بزيادأ االكتتاد في

 قرار صدور وقت مف المدأ   ؿ عنو التنازؿ أو األولوية حؽ بيع لممساىـ يحؽو . الشركة لمصمحة مناسبة
 الحقوؽ، بيذه المرتبطة الجديدأ األسيـ في ل كتتاد يـو آ ر إلى الماؿ رأس زيادأ عمى بالموافقة العامة الجمعية

 .الم تصة الجية تضعيا التي لمضوابط وفقاً 

 ػشرج: ذخفٍط رأش انًال: انراتؼحانًادج 

بعد -أو إذا منيت ب سائر الشركة لمجمعية العامة غير العادية أف تقرر ت فيض رأس الماؿ إذا زاد عمى حاجة
 (022أف ال يقؿ رأس الماؿ المدفوع لشركة التأميف بعد ت فيض رأس الماؿ عف ) عمى-الم تصةالجيات موافقة 

كما ال يقؿ رأس الماؿ المدفوع لشركة إعادأ التأميف أو شركة التأميف التي تزاوؿ في الوقت نفسو  مميوف لاير مئة
وال يصدر قرار الت فيض إال بعد ت وأ تقرير  اص يعده  .مميوف لاير مئتي (222أعماؿ إعادأ التأميف عف )

ف أور الت فيض في ىذه وعمراجع الحسابات عف األسباد الموجبة لو وعف االلتزامات التي عمى الشركة 
ذا كاف ت فيض رأس الماؿ نتيجة زيادتو عمى حاجة الشركة، وجبت دعوأ الدائنيف إلى إبداء  .االلتزامات وا 

يومًا مف تاريخ نشر قرار الت فيض في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فييا ستيف  (62)اعتراضاتيـ   ؿ 
ئنيف وقدـ إلى الشركة مستنداتو في الميعاد المذكور، وجد عمى مركز الشركة الرئيس. فإف اعترض أحد الدا

 .آج ً  الشركة أف تؤدي إليو دينو إذا كاف حااًل أو أف تقدـ لو ضمانًا كافيًا لموفاء بو إذا كاف

 انراتغ انثاب

 يجهص اإلدارج:

 ػشرج: إدارج انشركح: انخايطحانًادج 

لمػػػدأ ال تزيػػػد عمػػػى وػػػ   تنت ػػػبيـ الجمعيػػة العامػػػة العاديػػػة أعضػػػاء  ( 8) عػػػددهيتػػولى إدارأ الشػػػركة مجمػػػس إدارأ 
أف تعكػػس تركيبػػة مجمػػس اإلدارأ تموػػيً  مناسػػبًا مػػف األعضػػاء المسػػتقميف. وفػػي جميػػع األحػػواؿ ال  ويجػػدسػػنوات 
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واسػػتوناًء مػػف يجػوز أف يقػػؿ عػدد أعضػػاء المجمػس المسػػتقميف عػف عضػػويف أو ومػ  أعضػػاء المجمػس أييمػػا أكوػر. 
تبػػدأ مػػف تػػاريخ شػػير  سػػنوات وػػ   (3)ف الجمعيػػة التأسيسػػية أعضػػاء أوؿ مجمػػس إدارأ لمػػدأ ال تتجػػاوز تعػػي  ذلػػؾ 

 قرار وزارأ التجارأ واالستومار بتأسيس الشركة.

 ػشرج: اَرهاء ػعىٌح انًجهص: انطادضحانًادج 

بػػػػػػػػػػت لمجمػػػػػػػػػػػس تنتيػػػػػػػػػػي عضػػػػػػػػػػػوية مجمػػػػػػػػػػس اإلدارأ بانتيػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػدأ التعيػػػػػػػػػػػيف أو االسػػػػػػػػػػتقالة أو الوفػػػػػػػػػػػاأ أو إذا و
بشػػػػػػػػػػػرط أف يقتػػػػػػػػػػػرف ذلػػػػػػػػػػػؾ  اإلدارأ أف العضػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػد أ ػػػػػػػػػػػؿ بواجباتػػػػػػػػػػػو بطريقػػػػػػػػػػػة تضػػػػػػػػػػػر بمصػػػػػػػػػػػمحة الشػػػػػػػػػػػركة

بموافقػػػػػػػػػػة الجمعيػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػة العاديػػػػػػػػػػة، أو بانتيػػػػػػػػػػاء عضػػػػػػػػػػويتو وفقػػػػػػػػػػًا ألي نظػػػػػػػػػػػاـ أو تعميمػػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػػارية فػػػػػػػػػػي 
أو إذا حكػػػػػػػػػػػـ بشػػػػػػػػػػػير إف سػػػػػػػػػػػو أو إعسػػػػػػػػػػػاره أو قػػػػػػػػػػػدـ طمبػػػػػػػػػػػًا لمتسػػػػػػػػػػػوية مػػػػػػػػػػػع  ،العربيػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػعودية المممكػػػػػػػػػػػة

دائنيػػػػػػػػػػػو، أو توقػػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػػف دفػػػػػػػػػػػع ديونػػػػػػػػػػػو أو أصػػػػػػػػػػػب  فاقػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػعور، أو أصػػػػػػػػػػػيد بمػػػػػػػػػػػرض عقمػػػػػػػػػػػي أو إذا 
ومػػػػػػػػػػػع ذلػػػػػػػػػػػؾ يجػػػػػػػػػػػوز لمجمعيػػػػػػػػػػػة وبػػػػػػػػػػػت ارتكابػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػً  م ػػػػػػػػػػػً  باألمانػػػػػػػػػػػة واأل ػػػػػػػػػػػ ؽ أو أديػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػالتزوير. 

س اإلدارأ أو بعضػػػػػػػػػػػػيـ وذلػػػػػػػػػػػػؾ دوف العامػػػػػػػػػػػػة العاديػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػؿ وقػػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػػزؿ جميػػػػػػػػػػػػع أعضػػػػػػػػػػػػاء مجمػػػػػػػػػػػػ
إ ػػػػػػػػػ ؿ بحػػػػػػػػػؽ العضػػػػػػػػػو المعػػػػػػػػػزوؿ تجػػػػػػػػػاه الشػػػػػػػػػركة بالمطالبػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػالتعويض إذا وقػػػػػػػػػع العػػػػػػػػػزؿ لسػػػػػػػػػبد غيػػػػػػػػػر 
مقبػػػػػػػػػوؿ أو فػػػػػػػػػي وقػػػػػػػػػت غيػػػػػػػػػر مناسػػػػػػػػػد ولعضػػػػػػػػػو مجمػػػػػػػػػس اإلدارأ أف يعتػػػػػػػػػزؿ بشػػػػػػػػػرط أف يكػػػػػػػػػوف ذلػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػي 

 وقت مناسد وأال كاف مسؤواًل قبؿ الشركة عما يترتد عمى االعتزاؿ مف أضرار.

 ػشرج: انًركس انشاغر فً انًجهص: انطاتؼحانًادج 

ممػف  عضوًا في المركز الشػاغر -مؤقتاً –في حاؿ شغر مركز أحد أعضاء مجمس اإلدارأ، كاف لممجمس أف يعيف 
ودوف النظػر لمترتيػد  مؤسسػة النقػد العربػي السػعوديوبعػد الحصػوؿ عمػى عػدـ ممانعػة  يتػوافر فػييـ ال بػرأ الكافيػة

ويجػد أف تبمػغ بػذلؾ  ،األصوات في الجمعية العامة التي تـ انت اد مجمس اإلدارأ مػف   ليػافي الحصوؿ عمى 
التعيػيف عمػى الجمعيػة ىػذا أف يعػرض (  مسػة أيػاـ عمػؿ مػف تػاريخ التعيػيف و 5ىيئة السوؽ المالية   ؿ  مسة )

ار مف الجية الم تصػة دعػوأ . ويجوز بقر فقط العامة العادية في أوؿ اجتماع ليا، ويكمؿ العضو الجديد مدأ سمفو
الجمعيػػة العامػػة العاديػػة ل نعقػػاد فػػي حػػاؿ نقػػص عػػدد أعضػػاء مجمػػس اإلدارأ عػػف الحػػد األدنػػى لصػػحة انعقػػاده، 

عند استقالة أي عضو في المجمس أو إنياء عضويتو ألي سبد عػدا  مؤسسة النقد العربي السعوديويجد إب غ 
ـ عمػػؿ مػػف تػػاريخ تػػرؾ العمػػؿ ومراعػػاأ متطمبػػات اإلفصػػاح ذات (  مسػػة أيػػا5انتيػػاء دورأ المجمػػس وذلػػؾ  ػػ ؿ )

 .الع قة

 : صالحٍاخ انًجهص:ػشرج انثايُحانًادج 

اإلدارأ أوسػػع السػػمطات فػػي إدارأ الشػػركة بمػػا  مػػع مراعػػاأ اال تصاصػػات المقػػررأ لمجمعيػػة العامػػة، يكػػوف لمجمػػس
يحقؽ غرضيا، كما يكوف لو في حدود ا تصاصو أف يفوض واحدًا أو أكور مف أعضائو أو مف الغير في مباشرأ 

، عمػػى سػػبيؿ الموػػاؿ ال والمجمػػس -بمػػا ال يتعػػارض مػػع األنظمػػة والمػػوائ  ذات الع قػػة –عمػػؿ أو أعمػػاؿ معينػػة 
وتكػوف الصػ حيات القضػائية لػرئيس  ع قاتيا مع الغيػر والجيػات الحكوميػة وال اصػةالحصر، تمويؿ الشركة في 

أمػػػاـ كافػػة المحػػػاكـ الشػػرعية وديػػػواف المظػػػالـ ومكاتػػد العمػػػؿ والعمػػاؿ والمجػػػاف العميػػا واالبتدائيػػػة لتسػػػوية المجمػػس 
المدنيػة وأقسػاـ  تحكيـ والحقػوؽال  فات العمالية ولجنة األوراؽ التجارية وكافة المجاف القضائية األ ر  وىيئات ال
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الشرطة والغرؼ التجارية والصناعية وكافة الشركات والمؤسسات والبنوؾ والمصارؼ التجارية وبيػوت المػاؿ وكافػة 
 ولػرئيس المجمػسصناديؽ ومؤسسات التمويػؿ الحكػومي بم تمػؼ مسػمياتيا وا تصاصػاتيا وغيػرىـ مػف المقرضػيف 

حؽ اإلقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والم اصمة والتنازؿ والصم  وقبوؿ األحكاـ ونفييا والتحكيـ وطمد تنفيذ 
بػػػػراء ذمػػػػة مػػػػديني الشػػػػركة مػػػػف التزامػػػػاتيـ والػػػػد وؿ فػػػػي  األحكػػػػاـ ومعارضػػػػتيا وقػػػػبض مػػػػا يحصػػػػؿ مػػػػف التنفيػػػػذ وا 

التعاقد والتوقيػع باسػـ الشػركة ونيابػة عنيػا عمػى  حؽ لرئيس المجمسالمناقصات وبيع  وشراء ورىف العقارات. كما 
كافة أنواع العقود والووائؽ والمستندات بمػا فػي ذلػؾ دوف حصػر عقػود تأسػيس الشػركات التػي تشػترؾ فييػا الشػركة 
مػػػع كافػػػة تعػػػدي تيا وم حقيػػػا وقػػػرارات التعػػػديؿ والتوقيػػػع عمػػػى االتفاقيػػػات والصػػػكوؾ أمػػػاـ كاتػػػد العػػػدؿ والجيػػػات 

صػػػدار الوكػػػاالت الرسػػػمية، وكػػػذ لؾ اتفاقيػػػات القػػػروض والضػػػمانات والكفػػػاالت والصػػػكوؾ لبيػػػع وشػػػراء العقػػػارات وا 
الشرعية نيابة عف الشركة، والبيػع والشػراء واإلفػراغ وقبولػو واالسػت ـ والتسػميـ واالسػتئجار والتػأجير والقػبض والػدفع 

صػػدار الضػػم واالعتمػػاداتوفػػت  الحسػػابات  انات لمبنػػوؾ والصػػناديؽ ومؤسسػػات والسػػحد واإليػػداع لػػد  البنػػوؾ وا 
التمويؿ الحكومي والتوقيع عمػى كافػة األوراؽ وسػندات األمػر والشػيكات وكافػة األوراؽ التجاريػة والمسػتندات وكافػة 

 المعام ت المصرفية.

 : يكافأج أػعاء انًجهص:ػشرج انراضؼحانًادج 

 سعودي لاير  مسوف ألؼلاير (  550555)مبمغ يكوف الحد األدنى لممكافأأ السنوية لرئيس وأعضاء مجمس اإلدارأ 
سػنويًا نظيػر عضػويتيـ فػي مجمػس اإلدارأ ومشػاركتيـ فػي أعمالػو،  سػعودي والحد األعمى مبمغ  مسػمائة ألػؼ لاير

 شاممة لممكافآت اإلضافية في حالة مشاركة العضو في أي لجنة مف المجاف المنبوقة مف مجمس اإلدارأ.

%( مػػػف بػػػاقي صػػػافي الػػػرب  بعػػػد  صػػػـ 05يجػػػوز أف يػػػتـ توزيػػػع نسػػػبة تعػػػادؿ ) فػػػي حػػػاؿ حققػػػت الشػػػركة أربػػػاحو 
االحتياطيػػات التػػي قررتيػػا الجمعيػػة العامػػة تطبيقػػًا ألحكػػاـ نظػػاـ مراقبػػة شػػركات التػػأميف التعػػاوني وبعػػد توزيػػع ربػػ  

متناسػبًا %( مف رأس مػاؿ الشػركة المػدفوع، عمػى أف يكػوف اسػتحقاؽ ىػذه المكافػأأ 5عمى المساىميف ال يقؿ عف )
 مع عدد الجمسات التي يحضرىا العضو، وكؿ تقدير ي الؼ ذلؾ يكوف باطً .

أو عينيػة وفي جميع األحواؿ، ال يتجاوز مجمػوع مػا يحصػؿ عميػو عضػو مجمػس اإلدارأ مػف مكافػآت ومزايػا ماليػة 
 مبمغ  مسمائة ألؼ لاير سنويًا.

مسػػة االؼ لاير عػػف كػػؿ جمسػػة، غيػػر شػػاممة  مبمػػغ يكػػوف الحػػد األعمػػى لبػػدؿ حضػػور جمسػػات المجمػػس ولجانػػو  
 مصاريؼ السفر واإلقامة.

ي ػػدفع لكػػؿ عضػػو مػػف أعضػػاء المجمػػس بمػػا فػػييـ رئػػيس المجمػػسي قيمػػة النفقػػات الفعميػػة التػػي يتحممونيػػا مػػف أجػػؿ 
حضػػػػور اجتماعػػػػات المجمػػػػس أو المجػػػػاف المنبوقػػػػة مػػػػف مجمػػػػس اإلدارأ بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ مصػػػػروفات السػػػػفر واإلقامػػػػة 

 .واإلعاشة

 أعضػاء عميػو حصػؿ مػا لكػؿ شػامؿ بيػاف عمػى العاديػة العامػة الجمعيػة إلػى اإلدارأ مجمػس تقريػر يشػتمؿ أف يجد
 عمػػى كػػذلؾ يشػػتمؿ وأف. المزايػػا مػػف ذلػػؾ وغيػػر مصػػروفات وبػػدؿ مكافػػآت مػػف الماليػػة السػػنة  ػػ ؿ اإلدارأ مجمػػس
 أو إداريػػػػة أو فنيػػػة أعمػػػاؿ نظيػػػر قبضػػػوه مػػػا أو إداريػػػيف أو عػػػػامميف بوصػػػفيـ المجمػػػس أعضػػػاء قبضػػػو مػػػا بيػػػاف
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 تػاريخ مػف عضػو كػؿ حضػرىا التػي الجمسات وعدد المجمس جمسات بعدد بياف عمى أيضاً  يشتمؿ وأف. استشارات
 .العامة لمجمعية اجتماع آ ر

 : صالحٍاخ انرئٍص وانُائة وانؼعى انًُرذب وأيٍٍ انطر:انؼشروٌانًادج 

وال ويجوز أف يعيف عضوًا منتدبًا، يف أعضائو رئيسًا ونائبًا لمرئيس. ويعيف رئيسًا تنفيذيًا، يعيف مجمس اإلدارأ مف ب
ويحػؽ لػرئيس مجمػس اإلدارأ التوقيػع  ،تنفيػذي بالشػركة وأي منصػديجوز الجمع بيف منصد رئيس مجمػس اإلدارأ 

اـ القضػػاء وىيئػػات التحكػػيـ عػػف الشػػركة وتنفيػػذ قػػرارات المجمػػس. وي ػػتص رئػػيس مجمػػس اإلدارأ بتمويػػؿ الشػػركة أمػػ
والغير، ولػرئيس مجمػس اإلدارأ بقػرار مكتػود أف يفػوض بعػض صػ حياتو إلػى غيػره مػف أعضػاء المجمػس أو مػف 
الغيػػػر فػػػي مباشػػػرأ عمػػػؿ أو أعمػػػاؿ محػػػددأ. ويحػػػدد مجمػػػس اإلدارأ الرواتػػػد والبػػػدالت والمكافػػػآت لكػػػؿ مػػػف رئػػػيس 

ويجد عمى مجمس اإلدارأ أف يعيف  ( مف ىذا النظاـ.01مادأ )المجمس والعضو المنتدد وفقًا لما ىو مقرر في ال
أمينًا لسر المجمس. كما يجػوز لممجمػس أف يعػيف مستشػارًا لػو أو أكوػر فػي م تمػؼ شػؤوف الشػركة ويحػدد المجمػس 

 عضوية مدأ عمى اإلدارأ مجمس عضو السر وأميف المنتدد والعضو ونائبو المجمس رئيس مدأ تزيد وال مكافآتيـ.
 مػف بحػؽ أ ػ ؿ دوف مػنيـ أيا أو يعزليـ أف وقت أي في ولممجمس انت ابيـ إعادأ ويجوز المجمس، في منيـ كؿ

 .مناسد غير وقت في أو مشروع غير لسبد العزؿ وقع إذا التعويض في عزؿ

 : اجرًاػاخ انًجهص:انحادٌح وانؼشروٌانًادج 

ويجػد عمػى رئػيس المجمػس أف يػدعو إلػى االجتمػاع يجتمع المجمس في المركز الػرئيس لمشػركة بػدعوأ مػف رئيسػو 
متػػػى طمػػػد إليػػػو ذلػػػؾ اونػػػاف مػػػف األعضػػػاء ويجػػػد أف تكػػػوف الػػػدعوأ مووقػػػة بالطريقػػػة التػػػي يراىػػػا المجمػػػس. وت عقػػػد 

( 4) عػػف السػػنوية المجمػػس اجتماعػػات عػػدد يقػػؿ أال عمػػى الحاجػػة، دعػػت وكممػػا دوريػػة بصػػفة المجمػػس اجتماعػػات
 أشير. و وة كؿ األقؿ عمى واحد اجتماع ىناؾ يكوف بحي  اجتماعات

 : َصاب اجرًاع انًجهص:انثاٍَح وانؼشروٌانًادج 

بأنفسػيـ أو بطريػػؽ اإلنابػة بشػػرط أف يكػوف عػػدد  أعضػػاء (سػتة)ال يكػوف اجتمػاع المجمػػس صػحيحًا إال إذا حضػػره 
ينيػد عنػو عضػوًا  لمعضػو أفو  اء عمى األقؿ مف بينيـ عضو مستقؿ،أعض (أربعة)األعضاء الحاضريف بأنفسيـ 

تصػػػػدر قػػػػرارات المجمػػػػس بأغمبيػػػػة آراء األعضػػػػاء  آ ػػػػر فػػػػي حضػػػػور اجتماعػػػػات المجمػػػػس وفػػػػي التصػػػػويت فييػػػػا.
الحاضػريف أو الممومػيف فيػػو، وعنػد تسػاوي اآلراء يػػرج  الجانػد الػػذي صػوت معػو رئػػيس الجمسػة. ولمجمػػس اإلدارأ 

 -كتابػػة–رقيف مػػا لػػـ يطمػػد أحػػد األعضػػاء أف يصػػدر القػػرارات فػػي األمػػور العاجمػػة بعرضػػيا عمػػى األعضػػاء متفػػ
 اجتماع المجمس لممداولة فييا، وفي ىذه الحالة تعرض ىذه القرارات عمى مجمس اإلدارأ في أوؿ اجتماع تاؿ لو. 

 :يذاوالخ انًجهص: وانؼشروٌ انثانثحانًادج 

توبػػت مػػػداوالت المجمػػػس وقراراتػػػو فػػي محاضػػػر يوقعيػػػا رئػػػيس الجمسػػة وأعضػػػاء مجمػػػس اإلدارأ الحاضػػػروف وأمػػػيف 
 السر. وتدوف ىذه المحاضر في سجؿ  اص يوقعو رئيس مجمس اإلدارأ وأميف السر. 
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 وانؼشروٌ: االذفالٍاخ وانؼمىد : انراتؼحانًادج 

 ال ػػدمات إلدارأ اتفاقيػة تعقػػد أف -السػعودي العربػي النقػػد مؤسسػة الحصػوؿ عمػى عػػدـ ممانعػة بعػػد-يحػؽ لمشػركة 
التأميف. ويجػوز ألعضػاء المجمػس أف يبرمػوا مػع الشػركة  مجاؿ في المؤىمة الشركات مف أكور أو شركة مع الفنية

. شريطة أف يزود رئيس مجمس االدارأ الجمعية العامة بتفاصيؿ تمؾ العقػود التأمينيػةعقود تأميف ليـ مصمحة فييا 
عمى عضو مجمس اإلدارأ أف يبمغ المجمس بما لو مف مصمحة مباشرأ أو غير مباشػرأ فػي األعمػاؿ والعقػود التػي و 

تتـ لحساد الشركة، ويوبت ىذا التبميغ في محضر االجتماع. وال يجوز ليذا العضو االشتراؾ فػي التصػويت عمػى 
يف. ويبمػػغ رئػػيس مجمػػس اإلدارأ الجمعيػػة القػرار الػػذي يصػػدر فػػي ىػػذا الشػػأف فػػي مجمػس اإلدارأ وجمعيػػات المسػػاىم

العامػػة العاديػػة عنػػد انعقادىػػا عػػف األعمػػاؿ والعقػػود التػػي يكػػوف ألحػػد أعضػػاء المجمػػس مصػػمحة مباشػػرأ أو غيػػر 
ذا ت مػػؼ  عضػو المجمػس عػػف مباشػرأ فييػا، ويرافػػؽ التبميػغ تقريػر  ػػاص مػف مراجػع حسػػابات الشػركة ال ػارجي. وا 

أو لكؿ ذي مصػمحة المطالبػة أمػاـ الجيػة القضػائية الم تصػة بإبطػاؿ العقػد جاز لمشركة ، اإلفصاح عف مصمحتو
 أو إلزاـ العضو بأداء أي رب  أو منفعة تحققت لو مف ذلؾ.

 انخايص انثاب

 جًؼٍاخ انًطاهًٍٍ:

 وانؼشروٌ: حعىر انجًؼٍاخ: انخايطحانًادج 

فػي المدينػة التػي يقػع فييػا المركػز الػرئيس  الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا تموػؿ جميػع المسػاىميف، وتنعقػد
لمشركة، ولكؿ مساىـ أيًا كاف عػدد أسػيمو حػؽ حضػور الجمعيػات العامػة لممسػاىميف ولػو فػي ذلػؾ أف يوكػؿ عنػو 

، ويجػػػوز عقػػػد ي الشػػػركة فػػػي حضػػػور الجمعيػػػة العامػػػةش صػػػًا آ ػػػر مػػػف غيػػػر أعضػػػاء مجمػػػس اإلدارأ أو عػػػامم
واشػػتراؾ المسػػاىـ فػػي مػػداوالتيا والتصػػويت عمػػى قرارتيػػا بواسػػطة وسػػائؿ اجتماعػػات الجمعيػػات العامػػة لممسػػاىميف 

 التقنية الحديوة بحسد الضوابط التي تضعيا الجية الم تصة.

 وانؼشروٌ: انجًؼٍح انرأضٍطٍح: انطادضحانًادج 

قفؿ  تاريخ مف يوماً  وأربعيف  مسة (45)   ؿ تأسيسية جمعية عقد إلى المكتتبيف جميع المؤسسوف يدعو
رط لصحة تشحؽ حضور الجمعية التأسيسية. وي -أيًا كاف عدد أسيمو –االكتتاد في األسيـ، ولكؿ مكتتد 

 نصاد، وجيترأس الماؿ عمى األقؿ. فإذا لـ يتوافر ىذا ال (نصؼ)االجتماع حضور عدد مف المكتتبيف يموؿ 
 أف يجوز ذلؾ، ومع. إليو الدعوأ جيوتو  مف األقؿ عمى يوماً  عشر  مسة (05بعد ) يعقد واف   اجتماع إلى دعوأ
 لعقد الدعوأ تتضمف أف ويجد األوؿ، االجتماع النعقاد المحددأ المدأ انتياء مف ساعة بعد الواني االجتماع يعقد

 الواني االجتماع يكوف األحواؿ، جميع وفي. االجتماع ىذا عقد إمكانية عف اإلع ف يفيد ما األوؿ االجتماع
 .فيو المموميف المكتتبيف عدد كاف أيًّا صحيحاً 
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 وانؼشروٌ: اخرصاصاخ انجًؼٍح انرأضٍطٍح: انطاتؼحانًادج 

 :اآلتية باألمور التأسيسية الجمعية ت تص

 مف المستحؽ وبالقدر الماؿ رأس مف األدنى بالحد الوفاء ومف الشركة أسيـ بكؿ االكتتاد مف التحقؽ -0
 .األسيـ قيمة

 المعروض النظاـ عمى جوىرية تعدي ت عمى إال ت د ؿ األساس، الشركة لنظاـ النيائية النصوص إقرار -2
 .فييا المموميف المكتتبيف جميع بموافقة إال عمييا

 عقد في ع ينوا قد يكونوا لـ إذا سنوات و   (3) تتجاوز ال لمدأ لمشركة إدارأ مجمس أوؿ أعضاء تعييف -3
 .األساس نظاميا في أو الشركة تأسيس

 . إذا لـ يكونوا قد عينوا في عقد تأسيس الشركة أتعابيـ وتحديد لمشركة حسابات مراجعي تعييف -4
قرارهالشركة تأسيس اقتضاىا التي والنفقات األعماؿ عف المؤسسيف تقارير في المداولة -5  .، وا 

 :: اخرصاصاخ انجًؼٍح انؼايح انؼادٌحوانؼشروٌ انثايُحانًادج 

العامة غير العادية، ت تص الجمعية العامة العادية بجميع األمور فيما عدا األمور التي ت تص بيا الجمعية 
المتعمقة بالشركة وتنعقد مره عمى األقؿ في السنة   ؿ الستة أشير التالية النتياء السنة المالية لمشركة، ويجوز 

عامة ، ومف ا تصاصات الجمعية الالدعوأ لجمعيات عامة عادية أ ر  ل جتماع كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ
 .العادية تشكيؿ لجنة المراجعة وتحديد اتعابيا

 : اخرصاصاخ انجًؼٍح انؼايح غٍر انؼادٌح:وانؼشروٌ انراضؼحانًادج 

 تعديميا عمييا المحظور األحكاـ باستوناء األساس، الشركة نظاـ بتعديؿ العادية غير العامة الجمعية ت تص
 الشروط بنفس وذلؾ العادية العامة الجمعية ا تصاص في الدا مة األمور في قرارات تصدر أف وليا نظامًا،

 .العامة العادية لمجمعية المقررأ واألوضاع

 انجًؼٍاخ: دػىج: انثالثىٌانًادج 

وعمى مجمس اإلدارأ أف يدعو الجمعية تنعقد الجمعيات العامة أو ال اصة لممساىميف بدعوأ مف مجمس اإلدارأ، 
%( مف 5العامة العادية ل نعقاد إذا طمد ذلؾ مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد مف المساىميف يموؿ )

رأس الماؿ عمى األقؿ. ويجوز لمراجع الحسابات دعوأ الجمعية ل نعقاد إذا لـ يقـ المجمس بدعوأ الجمعية   ؿ 
 . ف تاريخ طمد مراجع الحساباتيومًا م و ويف (35)

 (05)بػتنشر ىذه الدعوأ في صحيفة توزع في المنطقة التي فييا مركز الشركة الرئيس قبؿ الميعاد المحدد النعقاد 
. ومع ذلؾ يجوز االكتفاء وترسؿ صورأ مف الدعوأ وجدوؿ األعماؿ إلى ىيئة السوؽ المالية أياـ عمى األقؿعشرأ 

. وترسؿ صورأ مف الدعوأ وجدوؿ الميعاد المذكور إلى جميع المساىميف ب طابات مسجمةبتوجيو الدعوأ في 
 األعماؿ إلى ىيئة السوؽ المالية وذلؾ   ؿ المدأ المحددأ لمنشر.
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 :ضجم حعىر انجًؼٍاخ: وانثالثىٌ انحادٌحانًادج 

بؿ مركز الشركة الرئيسي قيسجؿ المساىموف الذيف يرغبوف في حضور الجمعية العامة أو ال اصة أسمائيـ في 
 .الوقت المحدد النعقاد الجمعية

 

 :َصاب اجرًاع انجًؼٍح انؼايح انؼادٌح: انثاٍَح وانثالثىٌانًادج 

 عمى الشركة ماؿ رأس (ربع) يموموف مساىموف حضر إذا إال صحيحاً  العادية العامة الجمعية انعقاد يكوف ال
 يوماً  الو ويف   ؿ يعقد واف اجتماع إلى الدعوأ وجيت األوؿ، االجتماع في النصاد ىذا يتوفر لـ فإذا. األقؿ
 ذلؾ ومع النظاـ ىذا مف( 35) المادأ في عمييا المنصوص بالطريقة الدعوأ ىذه وتنشر. السابؽ ل جتماع التالية
 تتضمف بشرط أف األوؿ االجتماع النعقاد المحددأ المدأ انتياء مف ساعة بعد الواني االجتماع ي عقد أف يجوز
 االجتماع يكوف األحواؿ جميع وفي االجتماع، ىذا عقد إمكانية عف اإلع ف ي فيد ما األوؿ االجتماع لعقد الدعوأ
 لممساىميف العادية العامة الجمعية اجتماعات عقد ويجوز. فيو الممومة األسيـ عدد كاف أياً  صحيحاً  الواني

 التي الضوابط بحسد الحديوة، التقنية وسائؿ بواسطة قراراتيا عمى والتصويت مداوالتيا في المساىـ واشتراؾ
 .الم تصة الجية تضعيا

 :َصاب اجرًاع انجًؼٍح انؼايح غٍر انؼادٌح: وانثالثىٌ انثانثحانًادج 

 الشركة ماؿ رأس (نصؼ) يموموف مساىموف حضره إذا إال صحيحاً  العادية غير العامة الجمعية انعقاد يكوف ال
 االجتماع في النصاد ىذا يتوفر لـ فإذا ،ة أعمى بشرط أال تتجاوز الومويف()يجوز أف تكوف نسباألقؿ  عمى

. ( مف ىذا النظاـ35) المادأ في عمييا المنصوص األوضاع بنفس واف، اجتماع إلى الدعوأ وجيت األوؿ،
 تتضمف أف بشرط األوؿ االجتماع النعقاد المحددأ المدأ انتياء مف ساعة بعد الواني االجتماع ي عقد أف ويجوز
 االجتماع يكوف األحواؿ جميع وفي االجتماع، ىذا عقد إمكانية عف اإلع ف ي فيد ما األوؿ االجتماع لعقد الدعوأ
ذاو . األقؿ عمى الماؿ رأس (ربع) يموموف المساىميف مف عدد حضره إذا صحيحاً  الواني  ال ـز النصاد يتوافر لـ ا 
( 35عمييا في المادأ ) المنصوص نفسيا باألوضاع ينعقد وال  اجتماع إلى دعوأ وجيت الواني، االجتماع في

. الم تصة الجيات موافقة بعد فيو، الممومة األسيـ عدد كاف أياً  صحيحاً  الوال  االجتماع ويكوف ،مف ىذا النظاـ
 عمى والتصويت مداوالتيا في المساىـ واشتراؾ لممساىميف العادية غير العامة الجمعية اجتماعات عقد ويجوز
 .الم تصة الجية تضعيا التي الضوابط بحسد الحديوة، التقنية وسائؿ بواسطة قراراتيا

 وانثالثىٌ: انرصىٌد فً انجًؼٍاخ: انراتؼحانًادج 

. سيـ لكؿ صوت أساس عمى العادية وغير العادية العامة والجمعيات التأسيسية الجمعية في األصوات تحسد
 لمسيـ التصويت حؽ است داـ يجوز ال بحي  اإلدارأ، مجمس انت اد في التراكمي التصويت است داـ ويجد
 تتعمؽ التي الجمعية قرارات عمى التصويت في االشتراؾ اإلدارأ مجمس ألعضاء يجوز وال. واحدأ مرأ مف أكور
 .ليـ مباشرأ غير أو مباشرأ بمصمحة تتعمؽ التي أو الشركة إدارأ عف المسؤولية مف ذمميـ بإبراء
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 وانثالثىٌ: لراراخ انجًؼٍاخ: انخايطحانًادج 

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغمبية المطمقة لألسيـ الممومة فييا، وتصدر قرارات الجمعية العامة 
العادية باألغمبية المطمقة ل سيـ الممومة في االجتماع ومع ذلؾ فإنو إذا تعمقت ىذه القرارات بتقييـ مزايا  اصة 

األسيـ المذكورأ بعد استبعاد ما اكتتد بو المستفيدوف  (وموي)لزمت موافقة أغمبية المكتتبيف باألسيـ التي تموؿ 
مف المزايا ال اصة، وتصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغمبية وموي األسيـ الممومة في االجتماع 

لمدأ المحددأ إال إذا كاف القرار متعمقًا بزيادأ أو بت فيض رأس الماؿ أو بإطالة مدأ الشركة أو بحؿ الشركة قبؿ ا
في نظاميا أو بإدماجيا في شركة أو في مؤسسة أ ر  ف  يكوف القرار صحيحًا إال إذا صدر بأغمبية و وة 

 أرباع األسيـ الممومة في االجتماع.
 

 وانثالثىٌ: انًُالشح فً انجًؼٍاخ: انطادضحانًادج 

 أعضاء إلى شأنيا في األسئمة وتوجيو الجمعية أعماؿ جدوؿ في المدرجة الموضوعات مناقشة حؽ مساىـ لكؿ
. باط ً  يكوف الحؽ، ىذا مف المساىـ يحـر األساس الشركة نظاـ في نص وكؿ. الحسابات ومراجع اإلدارأ مجمس
. لمضرر الشركة مصمحة يعرض ال الذي بالقدر المساىميف أسئمة عف الحسابات مراجع أو اإلدارأ مجمس ويجيد

ذا  .نافذاً  الشأف ىذا في قرارىا وكاف الجمعية، إلى احتكـ مقنع، غير سؤالو عمى الرد أف المساىـ رأ  وا 

 وانثالثىٌ: رئاضح انجًؼٍاخ وإػذاد انًحاظر: انطاتؼحانًادج 

يرأس الجمعية العامة رئيس مجمس اإلدارأ أو نائبو عند غيابو أو مف ينتدبو مجمس اإلدارأ مف بيف أعضائو لذلؾ 
اإلدارأ ونائبو، ويحرر باجتماع الجمعية العامة محضر يتضمف عدد المساىميف في حاؿ غياد رئيس مجمس 

الحاضريف أو المموميف وعدد األسيـ التي في حيازتيـ باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المقررأ ليا والقرارات 
ت في االجتماع، التي ات ذت وعدد األصوات التي وافقت عمييا أو  الفتيا و  صة وافية لممناقشة التي دار 

وتدوف المحاضر بصفة منتظمة عقد كؿ اجتماع في سجؿ  اص يوقعو رئيس الجمعية وأميف سرىا وجامع 
 األصوات.

 انطادش انثاب

 انهجاٌ انًُثثمح يٍ يجهص االدارج:

 انًادج انثايُح وانثالثىٌ: نجاٌ يجهص اإلدارج:

 .مجمس اإلدارأ وفقًا لألنظمة والموائ  ذات الع قة ت شكؿ لجاف
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 انطاتغ انثاب

 يراجغ انحطاتاخ:

 : ذؼٍٍٍ يراجغ انحطاتاخ:وانثالثىٌ انراضؼحانًادج 

يجد أف تعيف الجمعية العامة مراجعي حسابات )أو أكور( مف بيف مراجعي الحسابات المر ص ليـ بالعمؿ في 
عمميـ، ويحوز ليا إعادأ تعينيـ، ويجوز لمجمعية العامة أيضًا وفي كؿ وقت المممكة، وتحدد مكافأتيـ ومدأ 

 تغييرىـ مع عدـ اال  ؿ بحقيـ في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسد أو لسبد غير مشروع.

 
 

 :صالحٍاخ يراجغ انحطاتاخ: األرتؼىٌانًادج 

حػػؽ االطػػ ع عمػػى دفػػاتر الشػػركة وسػػج تيا وغيػػر ذلػػؾ مػػف الووػػائؽ ولػػو أف  -فػػي أي وقػػت-لمراجػػع الحسػػابات 
يطمػػػد البيانػػػات واإليضػػػاحات التػػػي يػػػر  ضػػػرورأ الحصػػػوؿ عمييػػػا ولػػػو أيضػػػًا أف يتحقػػػؽ مػػػف موجػػػودات الشػػػركة 

ذا والتزاماتيػػا.  وغيػػر ذلػػؾ ممػػا يػػد ؿ فػػي نطػػاؽ عممػػو. وعمػػى رئػػيس مجمػػس اإلدارأ أف يمكنػػو مػػف أداء واجبػػو، وا 
مراجػػع الحسػػابات صػػعوبة فػػي ىػػذا الشػػأف أوبػػت ذلػػؾ فػػي تقريػػر يقػػدـ إلػػى مجمػػس اإلدارأ. فػػإذا لػػـ ييسػػر  صػػادؼ

المجمس عمؿ مراجع الحسابات، وجد عميو أف يطمد مف مجمس اإلدارأ دعوأ الجمعية العامة العادية لمنظر في 
 األمر.

 

 انرساياخ يراجغ انحطاتاخ: :واألرتؼىٌ انحادٌحانًادج 

عمػػى مراجػػع الحسػػابات أف يقػػدـ إلػػى الجمعيػػة العامػػة السػػنوية تقريػػرًا يعػػد وفقػػًا لمعػػايير المراجعػػة المتعػػارؼ عمييػػا 
يضمنو موقؼ إدارأ الشركة مف تمكينو مف الحصوؿ عمى البيانات واإليضػاحات التػي طمبيػا ومػا يكػوف قػد كشػفو 

واألنظمػة والمػوائ  والتعميمػات األ ػر   والئحتػو التنفيذيػةنظػاـ مراقبػة شػركات التػأميف التعػاوني ألحكاـ  م الفةمف 
ذا ورأيو في مد  عدالة القوائـ المالية لمشركة.  ذات الع قة ويتمو مراجع الحسػابات تقريػره فػي الجمعيػة العامػة. وا 

بات، قػررت الجمعيػػة التصػػديؽ عمػػى تقريػػر مجمػػس اإلدارأ والقػوائـ الماليػػة دوف االسػػتماع إلػػى تقريػػر مراجػػع الحسػػا
 كاف قرارىا باطً .

 انثايٍ انثاب

 حطاتاخ انشركح وذىزٌغ األرتاح:

 : انطُح انًانٍح:واألرتؼىٌ انثاٍَحانًادج 

السنة نفسيا عمى أف تبدأ السنة  ( فيديسمبر)وتنتيي بنياية  (يناير)تبدأ سنة الشركة المالية مف األوؿ مف 
ديسمبر مف العاـ  (30)المالية األولى مف تاريخ القرار الوزاري الصادر بإع ف تأسيس الشركة وتنتيي في 

 التالي.

 



  03 
 

 

 : انىثائك انًانٍح:انثانثح واألرتؼىٌانًادج 

)وتتكػوف القػوائـ الماليػة مػف: قائمػة  يجد عمى مجمس اإلدارأ في نياية كػؿ سػنة ماليػة أف يعػد القػوائـ الماليػة -1
المركز المالي لعمميات التأميف والمساىميف، قائمة فائض )عجز( عمميات التأميف، قائمػة د ػؿ المسػاىميف، 

وتقريرًا  قائمة حقوؽ المساىميف، قائمة التدفقات النقدية لعمميات التأميف وقائمة التدفقات النقدية لممساىميف(.
زىػا المػالي عػف السػنة الماليػة المنقضػية ويتضػمف ىػذا التقريػر الطريقػة التػي يقترحيػا عف نشاط الشركة ومرك

لتوزيػػع األربػػاح ويضػػع المجمػػس ىػػذه الووػػائؽ تحػػت تصػػرؼ مراجػػع الحسػػابات، قبػػؿ الموعػػد المحػػدد النعقػػاد 
 يومًا عمى األقؿ.   مسة وأربعيف (45)بػالجمعية العامة 

(، 1ا التنفيػذي ومػديرىا المػالي عمػى الووػائؽ المػذكورأ فػي الفقػرأ )يجد أف يوقع رئيس مجمس اإلدارأ ورئيسػي -2
وتودع نسخ منيا في المركز الرئيس لمشركة تحت تصرؼ المسػاىميف، قبػؿ الموعػد المحػدد النعقػاد الجمعيػة 

 أياـ عمى األقؿ. عشرأ (11)بػالعامة 

تقريػر مجمػس اإلدارأ وتقريػر مراجػع عمى رئيس مجمس اإلدارأ أف يػزود المسػاىميف بػالقوائـ الماليػة لمشػركة و   -3
الحسػػابات مػػالـ تنشػػر فػػي صػػحيفة يوميػػة تػػوزع فػػي المركػػز الػػرئيس لمشػػركة، عمػػى أف يرسػػؿ صػػورأ مػػف ىػػذه 

يومػػًا   مسػػة عشػػر (15)بػػػالووػػائؽ إلػػى ىيئػػة السػػوؽ الماليػػة وذلػػؾ قبػػؿ تػػاريخ انعقػػاد الجمعيػػة العامػػة العاديػػة 
 عمى األقؿ.

 

 حطاتاخ ػًهٍاخ انرأيٍٍ:: واألرتؼىٌ انراتؼحانًادج 

  تكوف حسابات عممية التأميف مستقمة عف قائمة د ؿ المساىميف، وذلؾ عمى التفصيؿ التالي:

 أواًل: حسابات عمليات التأمين:

 يفرد حساد لألقساط المكتسبة وعموالت إعادأ التأميف والعموالت األ ر . -1
 يفرد حساد لمتعويضات المتكبدأ مف الشركة. -2

يحدد في نياية كؿ عاـ الفائض اإلجمالي الذي يموؿ الفرؽ بيف مجموع األقساط والتعويضات محسومًا منو   -3
 المصاريؼ التسويقية واإلدارية والتشغيمية والم صصات الفنية ال زمة حسد التعميمات المنظمة لذلؾ.

 يكوف تحديد الفائض الصافي عمى النحو التالي: -4
( أعػػػ ه أو ي صػػػـ منػػػو مػػػا ي ػػػص المػػػؤمف ليػػػـ مػػػف عائػػػد 3رد فػػػي الفقػػػػرأ )يضػػػاؼ لمفػػػائض اإلجمػػػالي الػػػوا

 االستومار بعد احتساد ما ليـ مف عوائد و صـ ما عمييـ مف مصاريؼ محققو.
لممػػػؤمف ليػػػـ مباشػػػرأ، أو بت فػػػيض  ةعشػػػرأ بالمائػػػ (%11)توزيػػػع الفػػػائض الصػػػافي، ويػػػتـ إمػػػا بتوزيػػػع نسػػػبة  -5

 إلى حسابات د ؿ المساىميف.  ةتسعوف بالمائ (%01)و أقساطيـ لمسنة التالية، ويرحؿ ما نسبت

 

 ثانيًا: قائمة دخل المساهمين:

 اإلدارأ. مجمس يضعيا التي لمقواعد وفقاً  المساىميف أمواؿ استومار عائد مف المساىميف أرباح تكوف -1

 ىػذه مػف أوالً  البنػد مػف ال امسػة الفقػرأ فػي ورد مػا حسػد الصػافي الفػائض مػف المساىميف حصة تكوف -2
 .المادأ
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 :انسكاج واالحرٍاغً: واألرتؼىٌ انخايطحانًادج 

 يجد عمى الشركة:

 .المقررأ الد ؿ وضريبة الزكاأ دتجن   -0
 ىذا وقؼ العادية العامة لمجمعية ويجوز نظامي، احتياطي لتكويف الصافية األرباح مف%( 22) دجن  ت  -2

 .المدفوع الماؿ رأس مف%( 022) االحتياطي اجمالي بمغ متى التجنيد

 احتياطيػػػات تكػػػويف تقػػػرر أف األربػػػاح صػػػافي فػػػي األسػػػيـ نصػػػيد تحديػػػد عنػػػد العاديػػػة العامػػػة لمجمعيػػػة  -3
 عمػػػػى اإلمكػػػػاف قػػػػدر وابتػػػػة أربػػػػاح توزيػػػػع يكفػػػػؿ أو الشػػػػركة مصػػػػمحة يحقػػػػؽ الػػػػذي بالقػػػػدر وذلػػػػؾ أ ػػػػر ،

 .المساىميف

 
 

 : اضرحماق األرتاح:واألرتؼىٌ انطادضحانًادج 

 تاريخ القرار ويبيف الشأف، ىذا في الصادر العامة الجمعية لقرار وفقاً  األرباح في حصتو المساىـ يستحؽ
 اليـو نياية في المساىميف سج ت في المسجميف األسيـ لمالكي األرباح أحقية وتكوف. التوزيع وتاريخ االستحقاؽ

 بذلؾ التوصية أو األرباح لتوزيع قرارات بأي تأ ير دوف المالية السوؽ ىيئة الشركة وت بمغ .ل ستحقاؽ المحدد
 لمتعميمات وفقاً  اإلدارأ، مجمس يحددىا التي والمواعيد المكاف في المساىميف عمى توزيعيا المقرر األرباح وتدفع
 .السعودي العربي النقد لمؤسسة المسبقة الكتابية الموافقة مراعاأ مع الجية الم تصة تصدرىا التي

 انشركح:: خطائر واألرتؼىٌ انطاتؼحانًادج 

رأس الماؿ المدفوع في أي وقت   ؿ السنة المالية، وجد عمى أي مسؤوؿ  (نصؼ)إذا بمغت  سائر الشركة 
في الشركة أو مراجع الحسابات فور عممو بذلؾ إب غ رئيس مجمس اإلدارأ، وعمى رئيس مجمس اإلدارأ إب غ 

ًا مف عممو بذلؾ دعوأ الجمعية العامة يوم  مسة عشر( 05أعضاء المجمس بذلؾ، وعمى مجمس اإلدارأ   ؿ )
يـو مف تاريخ عممو بال سائر لت قرر إما زيادأ رأس ماؿ   مسة وأربعيف( 45غير العادية ل جتماع   ؿ )

وذلؾ إلى الحد الذي تن فض معو نسبة ال سائر إلى ما دوف  -وفقًا ألحكاـ نظاـ الشركات -الشركة أو ت فيضو
و حؿ الشركة قبؿ األجؿ المحدد في نظاميا األساس. وينشر قرار الجمعية في رأس الماؿ المدفوع، أ (نصؼ)

 لـ إذا النظاـ بقوأ منقضية الشركة تعدو .عمى الموقع االلكتروني لوزارأ التجارأ واالستومارجميع االحواؿ في 
 في قرار إصدار عمييا وتعذر اجتمعت إذا أو أع ه، المحددأ المدأ   ؿ العادية غير العامة الجمعية تجتمع

 زيادأ كؿ في االكتتاد يتـ ولـ المادأ ىذه في المقررأ األوضاع وفؽ الماؿ رأس زيادأ قررت إذا أو الموضوع،
 .بالزيادأ الجمعية قرار صدور مف يوماً  تسعيف (15)   ؿ الماؿ رأس
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 انراضغ انثاب

 انًُازػاخ:

 :يطؤونٍح انشركح: واألرتؼىٌ انثايُحانًادج 

تمتـز الشركة بجميع األعماؿ والتصرفات التي يجرييا مجمس اإلدارأ ولو كانت  ارج ا تصاصاتو، ما لـ يكف 
ء النية أو يعمـ أف تمؾ األعماؿ  ارج ا تصاصات المجمس.   صاحد المصمحة سي 

 انًادج انراضؼح واألرتؼىٌ: يطؤونٍح أػعاء يجهص اإلدارج:

لتضامف عف تعويض الشركة أو المساىميف أو الغير عف الضرر الذي ويكوف أعضاء مجمس اإلدارأ مسؤوليف با
 ينشأ عف إساءتيـ تدبير شؤوف الشركة أو م الفتيـ أحكاـ نظاـ مراقبة شركات التأميف التعاوني والئحتو التنفيذية

المسؤولية وكؿ شرط يقضي بغير ذلؾ يعد كأف لـ يكف. وتقع  واألنظمة والموائ  والتعميمات األ ر  ذات الع قة،
عمى جميع أعضاء مجمس اإلدارأ إذا نشأ ال طأ مف قرار صدر بإجماعيـ. أما القرارات التي تصدر بأغمبية 
اآلراء، ف  يسأؿ عنيا األعضاء المعارضوف متى أوبتوا اعتراضيـ صراحة في محضر االجتماع. وال يعد الغياد 

مف المسؤولية إال إذا وبت عدـ عمـ العضو الغائد عف حضور االجتماع الذي يصدر فيو القرار سببًا لإلعفاء 
بالقرار أو عدـ تمكنو مف االعتراض عميو بعد عممو بو. وال تحوؿ دوف إقامة دعو  المسؤولية موافقة الجمعية 

و   سنوات  (3) العامة العادية عمى إبراء ذمة أعضاء مجمس اإلدارأ. وال تسمع دعو  المسؤولية بعد انقضاء
حالتي الغش والتزوير، ال تسمع دعو  المسؤولية في جميع  -تشاؼ الفعؿ الضار. وفيما عدا مف تاريخ اك

و    (3)  مس سنوات مف تاريخ انتياء السنة المالية التي وقع فييا الفعؿ الضار أو( 5)األحواؿ بعد مرور 
 المسؤولية دعو  رفع يف الحؽ مساىـ ولكؿ سنوات مف انتياء عضوية عضو مجمس اإلدارأ المعني أييما أبعد.

 وال. بو  اص ضرر إلحاؽ منيـ صدر الذي ال طأ شأف مف كاف إذا اإلدارأ مجمس أعضاء عمى لمشركة المقررأ
 أف المساىـ عمى ويجد. قائماً  يزاؿ ال رفعيا في الشركة حؽ كاف إذا إال المذكورأ الدعو  رفع لممساىـ يجوز
 لحؽ الذي ال اص الضرر عف بالتعويض المطالبة عمى حقو قصر مع الدعو ، رفع عمى بعزمو الشركة يبمغ
 .بو

 شراؼان انثاب

 :ذصفٍح انشركح

 : اَمعاء انشركح:انخًطىٌانًادج 

تد ؿ الشركة بمجرد انقضائيا دور التصفية وتحتفظ بالش صية االعتبارية ال زمة بالقدر ال ـز لمتصفية، 
، ويجد أف يشتمؿ قرار التصفية عمى تعييف الم صفي الماليةىيئة السوؽ ويصدر قرار التصفية اال تيارية مف 

وتحديد سمطاتو وأتعابو والقيود المفروضة عمى سمطاتو والمدأ الزمنية ال زمة لمتصفية ويجد أف ال تتجاوز مدأ 
(  مس سنوات، وال يجوز تمديدىا ألكور مف ذلؾ إال بأمر قضائي، وتنتيي سمطة مجمس 5التصفية اال تيارية )

ارأ الشركة بحميا ومع ذلؾ يظؿ ىؤالء قائميف عمى إدارأ الشركة ويعدوف بالنسبة لمغير في حكـ المصفيف إلى إد
  ؿ مدأ التصفية ا تصاصاتيا التي ال تتعارض مع ا تصاصات  يف الم صفي وتبقى ألجيزأ الشركةأف ي ع
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واالحتياطات المكونة حسد  فالم صفي، ويراعي في التصفية حفظ حؽ المشتركيف في فائض عمميات التأمي
 .( مف ىذا النظاـ45( و )44) المنصوص عميو في المادتيف

 ػشر انحادي انثاب

 أحكاو خرايٍح:

 َظاو انشركح :انحادٌح وانخًطىٌانًادج 

واألنظمة والموائ   ونظاـ الشركات ولوائحو أحكاـ نظاـ مراقبة شركات التأميف التعاوني والئحتو التنفيذية تطبؽ
 .األساسي النظاـ ىذا في ذكره يرد لـ ما كؿ عمىوالتعميمات األ ر  ذات الع قة 

 انُشر :انثاٍَح وانخًطىٌانًادج 

 .ولوائحو يودع ىذا النظاـ وينشر طبقًا لنظاـ الشركات

 
 


