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Page 2 of 13 
 

 

 

 الباب األول

 تأسيس الشركة
 : التأسيس.المادة األولى

تؤسس طبقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحتـه التنفيذية ، ونظام الشركات ، ونظام السوق المالية، وهذا النظام 

  شركة مساهمة سعودية بين مالكي األسهم المبينة أحكامها أدناه .

 

 

 الشركـة إسم : المادة الثانية

 الشركة السعودية إلعادة التأمين "إعادة" التعاونية ، شركة مساهمة سعودية.

 

 : أغراض الشركة. المادة الثالثة

أو توكيالت أو تمثيل أو مراسلة أو  وتأمين مكرر - مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين

ميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها ، سواًء فى مجال التأمين أو إستثمار أموالها وأن تقوم وللشركة أن تقوم بج .وساطة

تشتريها أو  وستبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أابتملك وتحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو 

وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحتـه التنفيذية واألنظمة  وتمارس الشركة أنشطتها خـرى .أباإلشتراك مع جهات 

 وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.فى المملكة العربية السعودية  والقواعد السارية

 

 

 

 المشاركة والتملك في الشركات.المادة الرابعة : 

( خمسة ماليين لاير سعودي(  5يقل رأس المال عن ) إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة مقفلة )بشرط أاليجوز للشركة 

معها، ولها حق اإلشتراك مع الغير في تأسيس الشركات تندمج كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو 

بيهة زاول أعماالً شتج معها مالمحدودة على أن تكون الشركات التي أنشأتها الشركة أو تشترك فيها أو تندالمساهمة أو ذات المسؤولية 

في هذا بعة المت، وذلك بعد إستيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات أو التي تعاونها على تحقيق غرضها  ،األعمال الماليةأو  ،بأعمالها

 ة النقد العربي السعودي.الشأن، وبعد الحصول على موافقة مؤسس

 

 

 للشركة. الرئيس : المركز  المادة الخامسة

ادية نقله غير الع ويجوز بقرار من الجمعية العامةفي المملكة العربية السعودية  للشركة فى مدينة الرياض  الرئيس يكون المركز 

أو  وللشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب يالسعود العربيقد النخـرى فى المملكة العربية السعودية بموافقة مؤسسة أإلى أي مدينة 

 توكيالت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

 

 

 

 : مدة الشركة. المادة السادسة

سنة ميالدية، تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية  (تسع وتسعون)مدة الشركة 

 العامة غير العادية قبل إنتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل .
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 الباب الثاني

 القواعد التي تلتزم بها الشركة في مباشرتها لألعمال واألغراض المحددة لها.
 ستثمارات الشركة. ا:  المادة السابعة

 تستثمر الشركة ما يتجمع لديها من أموال المؤمن لهم والمساهمين فى الشركة ، وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة .

وبما ال يتعارض مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة الصادرة عن 

 مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي جهة أخرى ذات عالقة.

 

 

 الباب الثالث

 رأس المال واألسهـم
 رأس المال.: المادة الثامنة

إسمية بقيمة متساوية  ( مائة مليون سهم100,000,000، مقسم إلى )سعودي ( ألف مليون لاير 1,000,000,000رأس مال الشركة )

 الواحد، وجميعها أسهم عادية نقدية. ت سعودية للسهمرياال عشرة (10)

 

 

 اإلكتتاب في األسهم. : المادة التاسعة

( مائة مليون سهم بقيمة إجمالية وقدرها 100,000,000تم إكتتاب كافة األسهم التي تشكل رأس مال الشركة نقداً والتي تبلغ )

 ( عشرة  رياالت للسهم الواحد.10مليون لاير سعودي بواقع ) ألف( 1000,000,000)

 

 

 : سجل المساهمين.المادة العاشرة

 .ولوائحة التنفيذية السوق الماليةنظام تتداول أسهم الشركة وفقاً ألحكام 

 

 

 إصدار األسهم.المادة الحادية عشرة  : 

االسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة تكون أسهم الشركة اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها 

األخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين ، والسهم غير قابل 

م لينوب عنهم في إستعمال الحقوق للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحده

 المتعلقة به، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.

 

 

 تداول األسهمالمادة الثانية عشرة  : 

( شهرا من 12كل منهما عن )ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل 

بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها ، األسهم هذه صكوك ويؤشر على  تاريخ تأسيس الشركة ،

د حمن ورثة أ من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخـر أو –وفقاً ألحكام بيع الحقوق  –ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم

المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير، أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس ، على أن تكون أولوية إمتالك تلك 

 األسهم للمؤسسين اآلخرين، وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر. 
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 : زيادة رأس المال.عشرة  الثالثةالمادة 

ط أن يكون رأس المال قد دفع وبشر –بعد موافقة الجهات المختصة  –للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة 

األولوية في  –المال بالموافقة على زيادة رأس غير العادية وقت صدور قرار الجمعية العامة  –للمساهم المالك للسهم و  كامالً 

أو بإبالغهم  بالنشر في صحيفة يومية –إن وجدت  –اإلكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم 

عادية يحق للجمعية العامة غير الوكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وإنتهائه. ن قرار زيادة رأس المال وشروط االبوساطة البريد المسجل ع

وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في اإلكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في 

األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار حق يحق للمساهم بيع والحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة. 

كتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق وفقاً البالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم لدية غير العاالجمعية العامة 

 للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

 

 

 : تخفيض رأس المالعشرة رابعة المادة ال

بعد موافقة الجهات  –أو إذا منيت بخسائر  ة الشركةتخفيض رأس المال إذا زاد على حاجغير العادية أن تقرر العامة للجمعية 

يصدر القرار إال بعد تالوة  . وال( مئتي مليون لاير200على أال يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين عن ) –المختصة 

لتزامات، هذه اإل تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن اإللتزامات التي على الشركة، وأثـر التخفيض في

( ستين يوماً 60وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادتة عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء إعتراضهم عليه خالل )

ع فى المدي وقّدم  . فإن إعترض أحدهمها مركز الشركة الرئيس يوجد بنة التي من تاريخ نشر قرار التخفيض فى جريدة يومية توزَّ

لشركة مستنداته فى الميعاد المذكور وجب على الشركة ان تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا إلى ا

 كان آجالً .

 

 

 الرابع الباب

 اإلدارة مجلس
 : إدارة الشركة.عشرة الخامسةلمادة ا

ب ويجسنوات،  ثالثن ة العادية لمدة ال تزيد عتنتخبهم الجمعية العام أعضاء تسعة( 9) من مؤلفمجلس إدارة  يتولى إدارة الشركة 

أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيالً مناسباً من األعضاء المستقلين. وفي جميع األحوال ال يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس 

جاوز عية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة ال تتمالمستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر. واستثناًء من ذلك تعين الج

 ثالث سنوات تبدأ من تاريخ شهر قرار وزارة التجارة واإلستثمار بتأسيس الشركة.

 

 

 : إنتهاء عضوية المجلس.عشرة  السادسةالمادة 

طريقة أن العضو قد أخل بواجباته ب ستقالة أو الوفاة أو إذا ثبت لمجلس اإلدارةتنتهى عضوية مجلس اإلدارة بإنتهاء مدة التعيين أو اال

تضر بمصلحة الشركة ، بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية ، أو بإنتهاء عضويته وفقاً ألى نظام أو تعليمات سارية 

أو  ف عن دفع ديونه ،أو إذا حكم بشهر إفالسه أو إعساره ، أو قدم طلباً للتسوية مع دائنيه ، أو توقالعربية السعودية  فى المملكة

 رتكابه عمالً مخالً باألمانة واألخالق أو أُدين بالتزوير.اي ، أو إذا ثبت أصبح فاقداً للشعور ، أو أُصيب بمرض عقل

ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو 

 ولعضو مجلس اإلدارة أن .ة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسبالمعزول تجاه الشرك

  عتزال من أضرار.يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوال قبل الشركة مما يترتب على اال
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 المركز الشاغر في المجلسالمادة السابعة عشرة :  

عضواً في المركز الشاغر ممن تتوافر فيهم الخبرة  -مؤقتاً -في حال شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة ، كان للمجلس أن يعين 

ودون النظر للترتيب في الحصول على األصوات في  -وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي  –الكافية 

( خمسة أيام عمل من تاريخ 5جلس اإلدارة خاللها، ويجب أن تبلغ بذلك هيئة السوق المالية خالل )الجمعية العامة التي تم انتخاب م

التعيين وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع   لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. ويجوز بقرار 

لالنعقاد في حال نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة انعقاده، من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة العادية 

ويجب إبالغ مؤسسة النقد العربي السعودي عند إستقالة أي عضو في المجلس أو إنهاء عضويته ألي سبب عدا إنتهاء دورة المجلس 

 ذات العالقة. ( خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل ومراعاة متطلبات االفصاح5وذلك خالل )

 

 

 

 : صالحيات المجلس. عشرة الثامنةالمادة 

مع مراعاة اإلختصاصات المقررة للجمعية العامة , يكون لمجلس اإلدارة أوسع  الصالحيات فى إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، 

أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير فى مباشرة عمل أو أعمال معينة. ويكون  –ختصاصه افى حدود  –كما يكون له 

من سلطته )أي مجلس اإلدارة( رسم السياسة العامة للشركة بما يتفق مع أغراضها وتحقيق أهدافها وإجراء كافة التصرفات 

س الشركات التي تساهم فيها الشركة بما يتفق مع المادة الرابعة من والمعامالت الالزمة والتوقيع أمام كاتب العدل على عقود تأسي

ب نسحاانضمام أو اهذا النظام مع كافة قرارات تعديلها ، سواًء كان التعديل بزيادة أو تخفيض رأس المال، أو تعديل األغراض أو 

طب في السجالت التجارية أو تعديلها أو إنهاء مساهم أو تعديل أي بند من بنود النظام األساسي للشركة أو تصفية الشركات أو الش

ض ستئجار والتأجير والقبنشاطها داخل المملكة وخارجها، وله حق شراء العقارات وبيعها واإلفراغ وقبوله واإلستالم والتسليم واال

بإسم  قد واإللتزام واإلرتباطودفع الثمن والرهن وفك الرهن والفرز والتجنيب والتسديد واإلقرار، كما يكون لمجلس اإلدارة حق التعا

الشركة ونيابة عنها ولمجلس اإلدارة القيام بكافة األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة، كما أن له حق فتح 

 تالحسابات المصرفية اإلستثمارية بكافة أنواعها لدى البنوك وإصدار الشيكات واإلعتمادات والسحب واإليداع وإصدار الضماناً 

المصرفية والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق واإلتفاقيات والصكوك واألوراق والمستندات والشيكات وكافة المعامالت 

المصرفية لدى كافة البنوك وشركات التمويل والصناديق التمويلية بإسم الشركة وإستالم المبالغ المدفوعة للشركة وتسليمها، ولمجلس 

اقات القروض مهما بلغت مدتها والضماناًت والكفاالت والرهن لدى البنوك وصناديق اإلقراض العامة والجهات اإلدارة حق عقد إتف

التمويلية المحلية والدولية. وله حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق واإلتفاقيات والصكوك واألوراق والمستندات الخاصة 

والمخاصمة والمطالبة واإلقرار واإلنكار والشفعة والكفالة وسماع الدعاوى والرد عليها  بالشركة، كما له حق المرافعة والمدافعة

وإقامة البينة والدفع وإنكار الخطوط واألختام والطعن فيها وطلب تعيين الخبراء والمحكمين وردهم ومتابعة كل القضايا التي تقام من 

بتدائية قضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال والهيئات العمالية االقبل الشركة أو ضدها أمام المحاكم الشرعية والهيئات ال

والعليا ولجان األوراق التجارية وكافة الهيئات واللجان القضائية األخـرى وهيئات التحكيم، وله حق التصالح وقبول األحكام ونفيها 

وإبراء ذمة مديني الشركة والدخول في المناقصات وحق  عن الشركة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ

التعامل مع مؤسسات التمويل الحكومية وله حق إستخراج التراخيص الالزمة ألعمال الشركة وتعديلها وتجديدها وطلب التأشيرات 

تنازل ائي ونقل الكفاالت والمن مكاتب العمل واإلستقدام بإسم الشركة ومنح مكفولي الشركة تأشيرات الخروج والعودة والخروج النه

عنها. كما له حق تمثيل الشركة في عالقتها مع الغير وأمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل 

كتاب العدل و والعمال والهيئات العمالية العليا واإلبتدائية ولجان األوراق التجارية وكافة اللجان القضائية األخـرى وهيئات التحكيم

والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والجهات الحكومية األخـرى والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والبنوك والشركات 

والمؤسسات على إختالف أنواعها داخل وخارج المملكة، وله حق إصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، وله حق تعيين 

تحديد رواتبهم ومكافآتهم وعزلهم، كما له سلطة إعتماد اللوائح وتشكيل لجان العمل المتخصصة وتحديد الموظفين والممثلين و

 صالحيتها وإختصاصاتها وآلية إختيارها.
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  مكافأة أعضاء المجلس .التاسعة عشرة :  المادة

كذلك الحد األدنى مائة وثمانون ألف لاير سعودي ولاير(  180,000لمكافأة السنوية لرئيس مجلس اإلدارة مبلغ )ل الحد األدنى كوني

لاير( مائة وعشرون ألف لاير سعودي نظير عضويتهم في مجلس  120,000لمكافأة السنوية لكل عضو من أعضاء المجلس مبلغ )ل

 دارة.قة من مجلس اإلاإلدارة ومشاركتهم في أعماله، شاملة للمكافآت اإلضافية في حالة مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان المنبث

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

( من رأس %5الجمعية العامة تطبيقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن )

الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك مال 

 يكون باطالً.

 500,000مبلغ )أو عينية وفي جميع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية 

  سنوياً.لاير( خمسمائة ألف لاير

لاير ( خمسة االف لاير عن كل جلسة، غير شاملة مصاريف  5,000يكون الحد األعلى لبدل حضور جلسات المجلس ولجانه )  

 السفر واإلقامة.

دفع لكل عضو من أعضاء المجلس بما فيهم رئيس المجلس؛ قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس تُ 

 اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإلعاشة.أو 

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

كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم  السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل

عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد 

 الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

 

 والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. الرئيسصالحيات :  ونعشرالالمادة 

ين ، و يجوز أن يعين عضواً منتدباً ، وال يجوز الجمع بورئيسا تنفيذياً يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً له ونائباً للرئيس 

رارات ذ قـوتنفيع عن الشركة ـالتوقيق لرئيس مجلس اإلدارة ـويح، منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة 

وب ولرئيس مجلس اإلدارة بقرار مكتوالغير، وهيئات التحكيم المجلس . ويختص رئيس مجلس اإلدارة بتمثيل الشركة أمام القضاء 

أن يفوض بعض صالحيته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة، ويحدد مجلس اإلدارة 

من هذا النظام.  تاسعة عشر( ال19كافآت لكل من رئيس المجلس والعضو المنتدب وفقاً لما هو مقرر في المادة )الرواتب والبدالت والم

وبجب على مجلس اإلدارة أن يعين أميناً لسر المجلس ، كما يجوز للمجلس أن يعين مستشاراً له أو أكثر في مختلف شؤون الشركة 

المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس اإلدارة على مدة عضوية وال تزيد مدة رئيس  ويحدد المجلس مكافآتهم.

كل منهم في المجلس ، ويجوز إعادة إنتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض 

 إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب. 

 

 المجلس.اجتماعات   :  عشرون الالحادية والمادة 

إليه  متى طلب  جتماع  ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى االللشركة بدعوة من رئيسه  يجتمع المجلس فى المركز الرئيس 

 لماالمجلس بصفة دورية وكاجتماعات   ذلك إثنان من األعضاء ، ويجب أن تكون الدعوة موثقة بالطريق التي يراها المجلس. وتنعقد 

واحد على األقل  اجتماع  بحيث يكون هناك اجتماعات   أربعة ( 4المجلس السنوية عن )اجتماعات   دعت الحاجة، على أال يقل عدد 

 كل ثالثة أشهر.

 

 المجلس. اجتماع  نصاب  :  ثانية والعشرونالمادة ال

بأنفسهم أو بطريق اإلنابة ، بشرط أن  المجلس  عضاءأخمسة من   ) (5المجلس صحيحاً إال إذا حضره على األقل  اجتماع  ال يكون 

لمجلس ااجتماعات  للعضو أن ينيب عنه عضواً آخـر فى حضور ويكون عدد األعضاء الحاضرين بأنفسهم أربعة أعضاء على األقل. 

الجانب  اآلراء يرجحوفى التصويت فيها . تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي 

الذي صوت معه رئيس الجلسة. ولمجلس اإلدارة أن يصدر القرارات في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين ما لم يطلب 

 اجتماع  المجلس للمداولة فيها، وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول  اجتماع   -كتابة-أحد األعضاء 

 .تال له
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 مداوالت المجلس. : ونعشرالالثالثة والمادة 

تثبت مداوالت المجلس وقراراته فى محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر وتدون فى 

 سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.

 

 

 اإلتفاقيات والعقود.  ون: عشروال الرابعةالمادة 

أن تعقد إتفاقية إلدارة الخدمات الفنية مع شركة أو  –بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي  -يحق للشركة 

أكثر من الشركات المؤهلة في مجال التأمين، ويجوز ألعضاء المجلس أن يبرموا مع الشركة عقود تأمين لهم مصلحة فيها شريطة 

ة بتفاصيل تلك العقود التأمينية. وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من أن يزود رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العام

واليجوز  .جتماع  مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ في محضر اال

شأن في مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين. ويبلغ رئيس شتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا اللهذا العضو اال

مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند إنعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير 

لحتة عن اإلفصاح عن مص مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي. وإذا تخلف عضو المجلس

، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من 

 ذلك.

 

 الباب الخامس

 جمعيات المساهمين

 حضور الجمعيات.  .ونعشروالالخامسة المادة 

لكل  و .ها مركز الشركة الرئيس يوجد بنة التي تمثل جميع المساهمين ، وتنعقد فى المديالجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحا 

حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء أياً كان عدد أسهمه مساهم 

 وإشتراك للمساهمين العامة الجمعياتت   اجتماعا عقد مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة. ويجوز

 .المختصة الجهة تضعها التي الضوابط بحسب الحديثة، على قراراتها بواسطة وسائل التقنية والتصويت مداوالتها في المساهم

 

 

 

 الجمعية التأسيسية.: والعشرون السادسةالمادة 

( خمسة وأربعين يوماً من تاريخ قفل االكتتاب في األسهم، ولكل 45يدعو المؤسسون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تأسيسية خالل )

حق حضور الجمعية التأسيسية . ويشترط لصحة االجتماع   حضور عدد من المكتتبين يمثل )نصف(  –أياً كان عدد أسهمه -مكتتب 

( خمسة عشر يوماً على األقل من 15لم يتوافر هذا النصاب ، وجهت دعوة إلى اجتماع   ثان يعقد بعد )رأس المال على األقل. فإذا 

 توجيه الدعوة إليه. ومع ذلك يجوز أن يعقد االجتماع   الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة إلنعقاد االجتماع   األول ، ويجب أن

يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع  . وفي جميع األحوال ، يكون االجتماع   الثاني تتضمن الدعوة لعقد االجتماع   األول ما 

 صحيحاً أياً كان عدد المكتتبين فيه.

 

 

 

 ختصاصات الجمعية التأسيسية.االمادة السابعة والعشرون :  

 تختص الجمعية التأسيسية باألمور األتية :

 ومن الوفاء بالحد األدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة األسهم. كتتاب بكل رأس المال التحقق من اال  1

إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة األساس على أال تدخل تعديالت جوهرية على النظام المعروض عليها إال بموافقة جميع   2

 المكتتبين الممثلين فيها .

 إذا لم يكونوا قد عينوا في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها األساسي. ت( سنوا3س إدارة لمدة ال تتجاوز )تعيين أعضاء أول مجل 3

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

 قتضاها تأسيس الشركة وإقراره.االمداولة فى تقارير المؤسسين عن األعمال والنفقات التي   6
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 .العادية العامة الجمعية ختصاصاتا : والعشرون الثامنةدة الما

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

 اديةع عامة جمعيات عقد إلى الدعوة ويجوز ، للشركة المالية السنة إلنتهاء التالية الستة األشهر خالل السنة فى األقل على مرة

 ومن اختصاصات الجمعية العامة العادية تشكيل لجنة المراجعة وتحديد أتعابها. . ذلك إلى الحاجة دعت كلما خـرىأ

 

 

 ختصاصات الجمعية العامة غير العادية.ا والعشرون: التاسعة المادة

ر دتعديلها نظاماً ، ولها أن تص بإستثناء األحكام المحظور عليهااألساس تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة 

 . عامة العاديةتصاص الجمعية العامة العادية ، وذلك بالشروط واألوضاع المقررة للجمعية الاخقرارات فى األمور الداخلة فى 

 

 

 دعوة الجمعيات الثالثون :  المادة 

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد 

( من رأس المال على األقل. ويجوز لمراجع %5إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثلون )

 ( ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.30ات دعوة الجمعية لإلنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل )الحساب

( عشرة  أيام 10تنشر هذه الدعوة في صحيفة توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس  قبل الميعاد المحدد لإلنعقاد ب  )

فاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من على األقل. ومع ذلك يجوز اإلكت

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

 

 سجل حضور الجمعيات.المادة الحادية والثالثون : 

مة أو الخاصة أسماءهم في مركز الشركة الرئيس  قبل الوقت المحدد النعقاد يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العا

 الجمعية.

 

 

 الجمعية العامة العادية. اجتماع  نصاب المادة الثانية والثالثون : 

فر لم يتو رأس مال الشركة على األقل ، فإنع( ال يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون  )رب

ه السابق،وتنشر هذجتماع  ثان يعقد خالل الثالثين يوماً التالية لال اجتماع األول وجهت الدعوة إلى جتماع  هذا  النصاب فى  اال

الثاني بعد ساعة من إنتهاء  جتماعومع ذلك ، يجوز أن يعقد اال، ( من هذا النظام31الدعوة بالطريق المنصوص عليها فى المادة )

األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا  جتماع  األول ، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد اال جتماع  نعقاد االالمدة المحددة ال

ة الجمعي اتاجتماعويجوز عقد الثانى صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه .  جتماع  وفي جميع األحوال، يكون اال .جتماعاال

العامة العادية للمساهمين وإشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط 

 التي تضعها الجهة المختصة.

 

 

 الجمعية العامة غير العادية. اجتماع  نصاب الثالثون: الثالثة والمادة 

رأس مال الشركة على األقل ، فإن لم  غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون  )نصف(نعقاد الجمعية العامة اال يكون 

( من  31ثان بنفس األوضاع المنصوص عليها فى المادة )  اجتماع  األول وجهت الدعوة إلى  جتماع  يتوفر هذا  النصاب فى  اال

األول ، بشرط أن تتضمن الدعوة  جتماع  من إنتهاء المدة المحددة إلنعقاد االالثاني بعد ساعة  جتماع  ويجوز أن يعقد اال، هذا النظام

 الثانى صحيحاً إذا حضره جتماع  .  وفي جميع األحوال، يكون االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع لعقد اال

الثاني ، وجهت الدعوة إلى جتماع  عدد من المساهمين يمثلون )ربع( رأس المال على األقل. وإذا لم يتوافر النصاب الالزم في اال

كان عدد الثالث صحيحاً أياً  جتماع ويكون اال ،( من هذا النظام31ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها فى المادة ) اجتماع  

ات الجمعية العامة غير العادية للمساهمين وإشتراك المساهم في اجتماعاألسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهات المختصة. ويجوز عقد 

 مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
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 التصويت في الجمعيات. ة والثالثون: رابعالمادة ال

ة وغير العادية على أساس صوت لكل سهم ، ويجب إستخدام يتحسب األصوات فى الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العاد

وال يجوز التصويت التراكمي عند إنتخاب مجلس اإلدارة ، بحيث ال يجوز إستخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة، 

شتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من المسؤولية عن إدارة الشركة أو اء مجلس اإلدارة االألعض

 التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.

 

 

 

 قرارات الجمعيات. ة والثالثون :خامسالمادة ال

باألغلبية  لعاديةالعامة اتصدر القرارات فى الجمعية و مثلة فيها ،لألسهم المباألغلبية المطلقة تصدر القرارات فى الجمعية التأسيسية 

نية هذه القرارات بتقويم حصص عي تومع ذلك فإنه إذا تعلقفي االجتماع   )ويجوز النص على نسبة أعلى( ، مثلة المطلقة لألسهم الم

ايا ون من المزالمستفيدما اكتتب به م المذكورة بعد إستبعاد أو مزايا خاصة لزمت موافقة أغلبية المكتتبين بأسهم تمثل ثلثي األسه

فى هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب األسهم النقدية . وتصدر القرارت فى الجمعية العامة غير  يالخاصة ، وال يكون لهؤالء رأ

و ادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أ، إال إذا كان القرار متعلقاً بزي جتماع  العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة فى اال

ثة البحلها قبل المدة المحددة فى نظامها أو بإدماجها فى شركة أو فى مؤسسة أخـرى ، فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ث

 . جتماع  أرباع األسهم الممثلة فى اال

 

 

 

 

 

 الجمعيات.المناقشة في  والثالثون :  السادسةالمادة 

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع 

 الحسابات. وكل نص في نظام الشركة األساس يحرم المساهم من هذ الحق يكون باطالً.

بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين 

 أن الرد على سؤاله غير مقنع إحتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

 

 

 رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.  المادة السابعة والثالثون :

اب غيأو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه وذلك في حالة يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة  أو نائبه  عند غيابه 

المساهمين الحاضرين أو الممثلين ، وعدد األسهم  عددالجمعية العامة محضر يتضمن  اجتماع  ويحرر برئيس مجلس اإلدارة ونائبه، 

تخذت ، وعدد األصوات التي وافقت عليها االتي فى حيازتهم باألصالة أو الوكالة ، وعدد األصوات المقررة لها ، والقرارات التي 

ل  خاص فى سج اجتماع  . وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل  جتماع  اال أو خالفتها ، وخالصة وافية للمناقشة التي دارت فى 

 يوقعه رئيس الجمعية  وأمين السر وجامع األصوات .

 

 

 الباب السادس

 اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة
 لجان مجلس اإلدارة.  والثالثون: لثامنةاالمادة 

 تشكل لجان مجلس اإلدارة وفقاً لألنظمة واللوائح ذات العالقة.
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 الباب السابع

 الحساباتمراجع 

 مراجع الحسابات.  المادة التاسعة والثالثون :

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

مكافآتهم ومدة عملهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم ، ويجوز للجمعية العامة أيضاً وفي كل وقت تغييرهم مع عدم اإلخالل بحقهم في 

 التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

 

 

 صالحيات مراجع الحسابات. : األربعـونلمادة ا

طالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق ، وله أيضا أن يطلب البيانات لمراجع الحسابات فى كل وقت حق اال

في نطاق  وغير ذلك مما يدخللتزاماتها . ا، وأن يتحقق من موجودات الشركة وواإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها 

دارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير إلعمله. وعلى رئيس مجلس ا

يقدم إلى مجلس اإلدارة ، فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات ، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة 

 في األمر.العادية للنظر 

 

 إلتزامات مراجع الحسابات.: ربعون األالحادية والمادة 

يعد وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها يضمنه موقف إدارة  اً تقريرعلى مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية 

قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام مراقبة شركات  الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات  واإليضاحات التي طلبها وما يكون

 .التأمين التعاوني والئحتـه التنفيذية واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة

قرير مجلس اإلدارة دون اإلستماع إلى تويتلو مراجع الحسابات تقريره في الجمعية العامة ، وإذا قررت الجمعية التصديق على تقرير 

 .مراجع الحسابات كان قرارها باطالً 

 

 

 الباب الثامن

 حسابات الشركة وتوزيع األرباح

 السنة المالية.: الثانية واألربعون المادة 

تبدأ سنة الشركة المالية من األول من يناير من كل سنة وتنتهى بنهاية ديسمبر من نفس السنة نفسها على أن تبدأ السنة المالية األولى 

 ديسمبر من العام التالي.  31من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة وتنتهى فى 

 

 

 المالية.الوثائق :  ثالثة واألربعونالمادة ال

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

التأمين ، قائمة دخل المساهمين ، قائمة حقوق إعادة التأمين والمساهمين ، قائمة فائض )عجز( عمليات إعادة لعمليات 

اط الشركة ـ(. وتقريراً عن نش التأمين وقائمة التدفقات النقدية للمساهمينإعادة ات النقدية لعمليات المساهمين، قائمة التدفق

ة المنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح ويضع المجلس هذه ـومركزها المالي عن السنة المالي

( خمسة وأربعين يوماً على 45ة ب )ـنعقاد الجمعية العامالمحدد الد ـالوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات، قبل الموع

 األقل.

( وتودع نسخ منها 1يحب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي على الوثائق المذكورة في الفقرة ) .2

( عشرة  أيام على 10ية العامة ب )للشركة تحت تصرف المساهمين، قبل الموعد المحدد إلنعقاد الجمع في المركز الرئيس 

 األقل.
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 على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجع الحسابات مالم  .3

 للشركة، على أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى هيئة السوق المالية الرئيس تنشر في صحيفة يومية توزع في المركز 

 يوماً على األقل. عشر( خمسة 15وذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية ب )

 

 

 

 التأمين.إعادة حسابات عمليات   األربعون : ة ورابعال المادة

 التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين وذلك على التفصيل التالي :إعادة تكون حسابات عمليات 

 

 التأمين :إعادة : حسابات عمليات  أوال

 التأمين والعموالت األخـرى .إعادة يفرد حساب لألقساط المكتسبة وعموالت    - 1

 يفرد حساب للتعويضات التي تكبدتها الشركة    - 2

           يحدد فى نهاية كل عام الفائض اإلجمالي الذى يمثل الفرق بين مجموع األقساط والتعويضات ، محسوماً منه العموالت المدفوعة    - 3

 والمصروفات التسويقية واإلدارية والتشغيلية والمخصصات  الفنية الالزمة بحسب التعليمات المنظمة لذلك .

 النحو التالي : يكون تحديد الفائض الصافي على  - 4

             ستثمار بعد إحتساب ( أعاله أو يخصم منه ما يخص المؤمن لهم من عائد اال3يضاف الي الفائض اإلجمالي الوارد فى الفقرة )      

 مالهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصروفات محققه .

مائة للمؤمن لهم مباشرة أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية ، ( عشرة  بال%10توزيع الفائض الصافي ، ويتم إما بتوزيع نسبة )  -5

 ( تسعون بالمائة إلى حسابات دخل المساهمين .%90ويرحل ما نسبته )

 

 قائمة دخل المساهمين :ثانيا : 

 ستثمار أموال المساهمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة .اتكون أرباح المساهمين من عائد   (1)

 حصة المساهمين من الفائض الصافي حسبما ورد فى الفقرة الخامسة من البند أوالً من هذه المادة . ( تكون2)

 

 

 الزكاة واإلحتياطي. : ة واألربعونخامسالمادة ال

 يجب على الشركة :

 تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة .  -1

( من األرباح الصافية  لتكوين إحتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متي بلغ إجمالي %10يجنب )  -2

 المدفوع .( من رأس المال %30اإلحتياطي )

يحقق  لقدر الذيللجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم في صافي األرباح أن تقرر تكوين إحتياطات أخرى، وذلك با -3

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

 

 إستحقاق األرباح. :  واألربعون السادسةالمادة 

يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة في هذا الشأن ، ويبين القرار تاريخ اإلستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون 

لمالية تبلغ الشركة هيئة السوق ا، واألرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لإلستحقاق أحقية

بأي قرار لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك ، وتدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين فى المكان والمواعيد التي  -دون تأخير-

ة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة ، مع مراعاة الموافقة الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد يحددها مجلس اإلدار

 العربي السعودي .

 

 

 خسائر الشركة. :واألربعون السابعةالمادة 

إذا بلغت خسائر الشركة  )نصف( رأس المال المدفوع في أي وقت خالل السنة المالية، ، وجب على أي مسؤول في الشركة أو 

مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة ، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس بذلك، وعلى 

( خمسة 45خالل ) جتماع  دعوة الجمعية العامة غير العادية لال –من علمه بذلك  يوماً  عشر( خمسة 15خالل ) –مجلس اإلدارة 
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وذلك  –وفقاً ألحكام نظام الشركات  –وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه 

دفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون )نصف(  رأس المال الم

ركة شوتعد الموقع األلكتروني لوزارة التجارة واإلستثمار ، النظامها األساس. وينشر قرار الجمعية في جميع األحوال في 

عليها إصدار منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة أعاله ، أو إذا إجتمعت وتعذر 

كتتاب في كل زيادة رأس لمقررة في هذه المادة ولم يتم االقرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع ا

 بالزيادة. العامة غيرالعادية (  تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية90المال خالل )

 

 

 الباب التاسـع

 المنازعات

 مسؤولية الشركة.:  واألربعون الثامنةالمادة 

تلتزم الشركة بجميع األعمال والتصرفات التي يجريها مجلس اإلدارة ولو كانت خارج إختصاصاته، مالم يكن صاحب المصلحة 

 سيئ النية أو يعلم أن تلك األعمال خارج إختصاصات المجلس.

 

 

 مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة.المادة التاسعة واألربعون : 

اإلدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم يكون أعضاء مجلس 

تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذات 

لم يكن، وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ من قرار صدر العالقة. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن 

بإجماعهم. أما القرارات التي تصدر بأغلبية اآلراء فال يسأل عنها األعضاء المعارضون متى أثبتوا إعتراضهم صراحة في محضر 

ر سبباً لإلعفاء من المسؤولية إال إذا ثبت عدم علم العضو االجتماع  . وال يعد الغياب عن حضور االجتماع   الذي يصدر فيه القرا

الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من اإلعتراض عليه بعد علمه به. وال تحول دون إقامة دعوى المسؤولية موافقة الجمعية العامة العادية 

ت من تاريخ إنتهاء السنة المالية التي ( خمس سنوا5على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة. وال تسمع دعوى المسؤولية بعد مرور )

( ثالث سنوات من إنتهاء عضوية عضو المجلس المعني أيهما أبعد. ولكل مساهم الحق في رفع دعوى 3وقع فيها الفعل الضار أو  )

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

للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائماً. ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع 

 الدعوى، مع قصر حقه على المطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به.

  

 

 الباب العاشـر

 تصفية الشركة
 الشركة.إنقضاء المادة الخمسـون : 

تدخل الشركة بمجرد إنقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية اإلعتبارية بالقدر الالزم للتصفية، ويصدر قرار التصفية االختيارية 

من هيئة السوق المالية، ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته 

( خمس سنوات، وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال 5ية الالزمة للتصفية ويجب أن ال تتجاوز مدة التصفية االختيارية )والمدة الزمن

في  ويعدون بالنسبة للغيرعلى إدارة الشركة يظل هؤالء قائمين ، ومع ذلك الشركة بحلها  إدارةمجلس بأمر قضائي ، وتنتهي سلطة 

 اتتصاصخاتعارض مع تال  التيختصاصاتها خالل مدة التصفية ان يعين  المصفي ، وتبقي ألجهزة الشركة أإلى حكم المصفين 

 . المصفي

ين التأمين واإلحتياطات المكونة بحسب المنصوص عليه فى المادت إعادةويراعى فى التصفية حفظ حق المشتركين فى فائض عمليات 

 ( من هذا النظام .46( و ) 45) 
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 الباب الحادي عشـر

 أحكام ختاميــة

 : أحكام ختامية. نالحادية والخمسـوالمادة 

 

ات واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذتطبق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحتـه التنفيذية ، ونظام الشركات 

 كل ما لم يرد ذكره فى هذا النظام األساسي .العالقة على 

 

 

 النشــر. :ثانية والخمسون المادة ال

 

 ولوائحه. لنظام الشركات يودع هذا النظام وينشر طبقاً 

 


