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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
 األسهم المبينة أحكامها أدناه.، شركة مساهمة سعودية بين مالكي ولوائحه التنفيذية، والنظام األساسي للشركة

 المادة الثانية: اسم الشركة:

 شركة مساهمة سعودية.شركة ْتشب العربية للتأمين التعاوني 

 المادة الثالثة: أغراض الشركة: 

واإلدخارالعام)  التأمين  أعمال  مزاولة الحماية    لتحقيق   بها  القيام  يلزم  التي  األعمال  بجميع  تقوم  أن  وللشركة(  ، 
 أو   بيعها  أو  والنقدية  الثابتة  األموال  تحريك  و  بتملك  تقوم  أن  و  أموالها  استثمار  أو  التأمين  مجال   في  سواءً   أغراضها
  وتمارس  أخرى   جهات   مع  باالشتراك  أو  تشتريها  أو  تؤسسها  شركات  بواسطة  أو  مباشرة  بواسطتها  تأجيرها  أو  استبدالها
  في   السارية   والقواعد  واألنظمة  التنفيذية  والئحته  التعاوني  التأمين  شركات  مراقبة  نظام  ألحكام  وفقاً   أنشطتها  الشركة
 .وجدت إن  المختصة الجهات من  الالزمة التراخيص على الحصول وبعد السعودية العربية المملكة

 المادة الرابعة: المشاركة والتملك في الشركات: 

  خمسة   (5بشرط أال يقل رأس المال عن ))مساهمة مقفلة    أو  ،ذات مسؤولية محدودةشركات  يجوز للشركة إنشاء  
مليون ريال سعودي( كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق 

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

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

 س للشركة: المادة الخامسة: المركز الرئي

، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير في المملكة العربية السعوديةالخبر  يكون المركز الرئيس للشركة في مدينة 
العادية نقل المركز الرئيس إلى أي مدينة أخرى في المملكة العربية السععععععععععععععودية بموافقة مؤسعععععععععععععسعععععععععععععة النقد العربي 

أو توكيالت داخل المملكة العربية السعععععععودية أو خارجها بعد   السعععععععودي وللشععععععركة أن تنشععععععا لها فروعًا أو مكاتب
 موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

 المادة السادسة: مدة الشركة: 
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( تسعع وتسععون سعنة ميالدية تبدأ من تاريي قيدها في السعجل التجاري، وتجوز إطالة مدة الشعركة  99مدة الشعركة )
 العادية قبل انتهاء هذه المدة بسنة على األقل.بقرار تصدره الجمعية العامة غير 

 

 الثاني  الباب 

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

 : الشركة اتاستثمار: السابعة المادة

تسععععتثمر الشععععركة ما يتجمع لديها من أموال المؤمن لهم والمسععععاهمين في الشععععركة وفقًا للقواعد التي ي عععععها مجلس 
وبمعا ال يتععارم مع نظعام مراقبعة شععععععععععععععركعات التعأمين التععاوني والئحتعه التنفيعذيعة واللوائ  والتعليمعات األخرى اإلدارة  

 .أو أي جهة أخرى ذات عالقة ذات العالقة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

 الثالث  الباب 

 : رأس المال واالسهم 

 :: رأس المالالثامنةالمادة 

ن ن مليو عشري(  20.000.000)ريال سعودي، مقسم إلى  مليون    مائتين(  200.000.000)رأس مال الشركة هو  
 .وجميعها أسهم عادية نقدية ( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد10سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية )

 : االكتتاب في األسهم:التاسعةالمادة 

 . دفع القيمة كاملة اهمون بكامل رأس مال الشركة، وتمالمساكتتب 

 : سجل المساهمين: شرةاع الالمادة 

 .ولوائحه التنفيذية تتداول أسهم الشركة وفقًا ألحكام نظام السوق المالية

 االسهم: المادة الحادية عشرة: إصدار 

  هذه  من  بأعلى  تصدر   أن  يجوز  وإنما  االسمية  قيمتها   من  بأقل  تصدر  أن  يجوز  وال  اسمية  الشركة  أسهم  تكون 
  توزيعها   وال يجوز.  المساهمين  حقوق   ضمن   مستقل  بند  في  القيمة  فرق   ي اف  األخيرة  الحالة  هذه  وفي   القيمة،
 وجب  متعددون   أشخاص   السهم   ملك   الشركة، فإذا  مواجهة   في   للتجزئة   قابل   غير  المساهمين، والسهم  على  كأرباح
  بالت امن  مسؤولين  األشخاص  هؤالء  به، ويكون   المتعلقة  الحقوق   استعمال  في  عنهم  لينوب  أحدهم  يختاروا  ان  عليهم
 .ملكية السهم من الناشئة االلتزامات عن

 :شراء الشركة ألسهمها وبيعها وإرتهانهاالمادة الثانية عشرة: 
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 :  يلي ما للشركة يجوز  المختصة، الجهة ت عها التي وابطوال   لألسس طبقاً 

  التي لألسهم يكون  وال العادية غير  العامة الجمعية الجمعية بموافقة والممتازة العادية أسهمها شراء - 1
 .المساهمين جمعيات في أصوات الشركة تشتريها

 . المختصة  الجهة من  المحددة لألغرام وفقاً  خزينة كأسهم إلستخدامها أسهمها شراء - 2

 .الموظفين أسهم برنامج ضمن  تخصيصها لغرم أسهمها شراء - 3

 . مراحل عدة أو واحدة مرحلة  على الخزينة أسهم بيع - 4

 عشرة: تداول األسهم: الثالثةالمادة 

  منهما  كل تقل ال  ماليتين سنتين عن المالية القوائم نشر بعد إال المؤسسون  بها يكتتب التي األسهم تداول يجوز ال
 وتاريي  نوعها   على  يدل   بما  األسهم  هذه   صكوك  على   ويؤشر.  الشركة  تأسيس  تاريي  من  شهراً   عشر   اثني(  12)  عن

  بيع   ألحكام  وفقاً   األسهم  ملكية  نقل  الحظر  فترة  خالل  يجوز  ذلك  ومع  تداولها،  فيها  يمنع  التي  والمدة  الشركة  تأسيس
  حالة   في  أو  الغير  إلى  وفاته   حالة  في  المؤسسين  أحد  ورثة  من   أو  آخر  مؤسس  إلى   المؤسسين  أحد  من  الحقوق 
. اآلخرين  للمؤسسين  األسهم  تلك  امتالك  أولوية  تكون   أن  على  المفلس،  أو  المعسر  المؤسس  أموال  على  التنفيذ
 . الحظر  مدة انق اء قبل المال رأس زيادة حالة في المؤسسون  به يكتتب ما  على المادة هذه أحكام وتسري 

 عشرة: زيادة رأس المال: الرابعةالمادة 

  يكون   أن  وبشرط  -المختصةبعد موافقة الجهات  –  الشركة  مال  رأس  زيادة  تقرر  أن   العادية   غير  العامة  للجمعية
  رأس   زيادة  على  بالموافقة   العامة  الجمعية  قرار  صدور   وقت-  للسهم  المالك  للمساهمو   .كامالً   دفع   قد   المال  رأس
  - وجدت  إن-  بأولويتهم  هؤالء   ويبلغ  نقدية،  حصص  مقابل  تصدر  التي  الجديدة  باألسهم  االكتتاب  في  األولوية  -المال
 ومدته  االكتتاب  وشروط   المال  رأس  زيادة  قرار  عن  المسجل  البريد  بواسطة  بإبالغهم  أو  يومية  صحيفة  في  بالنشر
  بزيادة   االكتتاب  في  للمساهمين  األولوية  بحق  العمل  وقف  العادية   غير  العامة  للجمعية  يحقو   .وانتهائه  بدايته  وتاريي
  لمصلحة  مناسبة  تراها  التي  الحاالت  في  المساهمين  لغير  األولوية  إعطاء  أو  نقدية   حصص  مقابل  المال  رأس
  بالموافقة   العامة  الجمعية  قرار  صدور   وقت  من  المدة  خالل  عنه   التنازل  أو  األولوية  حق  بيع  للمساهم  يحقو .  الشركة
  ت عها   التي  لل وابط  وفقاً   الحقوق،  بهذه  المرتبطة  الجديدة  األسهم  في  لالكتتاب  يوم  آخر   إلى  المال   رأس  زيادة   على
 . المختصة الجهة

 عشرة: تخفيض رأس المال: الخامسةالمادة 

بعد -أو إذا منيت بخسائر  الشركة  العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجةللجمعية العامة غير  
  ( 100أن ال يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين بعد تخفيض رأس المال عن ) على- المختصةالجهات  موافقة  
الحسابات عن األسباب الموجبة وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع    .مليون ريال  مئة
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وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة   .ن أثر التخفيض في هذه االلتزاماتله وعن االلتزامات التي على الشركة وع
يومًا من تاريي نشر قرار  ستين    ( 60)زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم خالل  

زع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترم أحد الدائنين وقدم إلى  التخفيض في صحيفة يومية تو 
الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حااًل أو أن تقدم له ضمانًا  

 . آجالً  كافيًا للوفاء به إذا كان

 الرابع  الباب 

 مجلس اإلدارة:

 عشرة: إدارة الشركة: السادسةالمادة 

لمدة ال تزيد تنتخبهم الجمعية العامة العادية    ( أع اء9)يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ال يقل عدد أع ائه عن  
أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثياًل مناسعععععبًا من األع عععععاء المسعععععتقلين. وفي جميع    ويجب  على ثالث سعععععنوات  

األحوال ال يجوز أن يقل عدد أع عععععععاء المجلس المسعععععععتقلين عن ع عععععععوين أو ثلأ أع عععععععاء المجلس أيهما أكثر. 
تبدأ من  اتسععععنو  ثالث (3)ن الجمعية التأسععععيسععععية أع ععععاء أول مجلس إدارة لمدة ال تتجاوز واسععععتثناًء من ذلك تعي  

 تاريي شهر قرار وزارة التجارة واالستثمار بتأسيس الشركة.

 عشرة: انتهاء عضوية المجلس:  السابعةالمادة 

تنتهي ع وية مجلس اإلدارة بانتهاء مدة التعيين أو االستقالة أو الوفاة أو إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن الع و قد  
الشركة بمصلحة  بطريقة ت ر  بواجباته  بانتهاء    أخل  أو  العادية،  العامة  الجمعية  بموافقة  ذلك  يقترن  أن  بشرط 

أو إذا حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو   ،العربية السعودية  ع ويته وفقًا ألي نظعام أو تعليمات سارية في المملكة
و إذا ثبت قدم طلبًا للتسوية مع دائنيه، أو توقف عن دفع ديونه أو أصب  فاقد الشعور، أو أصيب بمرم عقلي أ

ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل  ارتكابه عماًل مخاًل باألمانة واألخالق أو أدين بالتزوير.  
جميع أع اء مجلس اإلدارة أو بع هم وذلك دون إخالل بحق الع و المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض 

مناسب ولع و مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير  
 كان مسؤواًل قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار. وإال في وقت مناسب 

 عشرة: المركز الشاغر في المجلس: الثامنةالمادة 

ممن    المركز الشععاغرع ععوًا في   -مؤقتاً –في حال شععغر مركز أحد أع ععاء مجلس اإلدارة، كان للمجلس أن يعين 
ودون النظر للترتيب  مؤسععععسععععة النقد العربي السعععععوديوبعد الحصععععول على عدم ممانعة    يتوافر فيهم الخبرة الكافية

ويجب أن تبلغ بذلك  ،في الحصععععول على األصععععوات في الجمعية العامة التي تم انتخاب مجلس اإلدارة من خاللها
التعيين على الجمعية هذا أن يعرم م عمل من تاريي التعيين و ( خمسععععة أيا5هيئة السععععوق المالية خالل خمسععععة )

. ويجوز بقرار من الجهة المختصععة دعوة  فقط العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل الع ععو الجديد مدة سععلفه
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 الجمعية العامة العادية لالنعقاد في حال نقص عدد أع اء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة انعقاده، ويجب
عند اسعتقالة أي ع عو في المجلس أو إنهاء ع عويته ألي سعبب عدا انتهاء  مؤسعسعة النقد العربي السععوديإبالغ 

 .( خمسة أيام عمل من تاريي ترك العمل ومراعاة متطلبات اإلفصاح ذات العالقة5دورة المجلس وذلك خالل )

 : صالحيات المجلس:عشرة التاسعةالمادة 

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق  
غرضعها، كما يكون له في حدود اختصعاصعه أن يفوم واحدًا أو أكثر من أع عائه أو من الغير في مباشعرة عمل 

ولرئيس مجلس اإلدارة، على سعععععععععبيل المثال   -قةبما ال يتعارم مع األنظمة واللوائ  ذات العال –أو أعمال معينة  
ال الحصر، تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام كافة المحاكم الشرعية وديوان  
المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية لتسعععععععععوية الخالفات العمالية ولجنة األوراق التجارية وكافة 

لجان الق عععععععائية األخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسعععععععام الشعععععععرطة والغرف التجارية والصعععععععناعية وكافة ال
الشععععركات والمؤسععععسععععات والبنوك والمصععععارف التجارية وبيوت المال وكافة صععععناديق ومؤسععععسععععات التمويل الحكومي 

إلقرار والمطالبة والمدافعة  بمختلف مسععععععععععمياتها واختصععععععععععاصععععععععععاتها وغيرهم من المقرضععععععععععين ولرئيس المجلس حق ا
والمرافعة والمخاصععمة والتنازل والصععل  وقبول األحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ األحكام ومعارضععتها وقبض ما 
يحصععل من التنفيذ وإبراء ذمة مديني الشععركة من التزاماتهم والدخول في المناقصععات وبيع  وشععراء ورهن العقارات. 

اقد والتوقيع باسععم الشععركة ونيابة عنها على كافة أنواع العقود والوثائق والمسععتندات بما كما لرئيس المجلس حق التع
في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل 

فاقيات القروم وال ععععععععمانات والتوقيع على االتفاقيات والصععععععععكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسععععععععمية، وكذلك ات
والكفاالت والصععععكوك لبيع وشععععراء العقارات وإصععععدار الوكاالت الشععععرعية نيابة عن الشععععركة، والبيع والشععععراء واإلفراغ 
وقبوله واالسعتالم والتسعليم واالسعتئجار والتأجير والقبض والدفع وفت  الحسعابات واالعتمادات والسعحب واإليداع لدى  

للبنوك والصعععناديق ومؤسعععسعععات التمويل الحكومي والتوقيع على كافة األوراق وسعععندات البنوك وإصعععدار ال عععمانات 
 األمر والشيكات وكافة األوراق التجارية والمستندات وكافة المعامالت المصرفية.

 : مكافأة أعضاء المجلس:العشرونالمادة 

ألف    مائة وعشعععععرون ريال (    120.000)يكون الحد األدنى للمكافأة السعععععنوية لرئيس وأع عععععاء مجلس اإلدارة مبلغ 
سععععنويًا نظير ع ععععويتهم في  سعععععودي ريال ( خمسععععمائة ألف ريال  500.000والحد األعلى مبلغ )   سعععععودي ريال

مجلس اإلدارة ومشاركتهم في أعماله، شاملة للمكافآت اإلضافية في حالة مشاركة الع و في أي لجنة من اللجان  
 المنبثقة من مجلس اإلدارة.

( من باقي صعععععععععععافي الرب  بعد خصعععععععععععم  %10قت الشعععععععععععركة أرباح يجوز أن يتم توزيع نسعععععععععععبة تعادل )في حال حقو 
االحتيعاطيعات التي قررتهعا الجمعيعة الععامعة تطبيقعًا ألحكعام نظعام مراقبعة شععععععععععععععركعات التعأمين التععاوني وبععد توزيع رب  
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ق هذه المكافأة متناسععععبًا ( من رأس مال الشععععركة المدفوع، على أن يكون اسععععتحقا%5على المسععععاهمين ال يقل عن )
 مع عدد الجلسات التي يح رها الع و، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطاًل.

 أو عينية وفي جميع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما يحصعععععععل عليه ع عععععععو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية
 ريال( خمسمائة ألف ريال سنويًا. 500.000مبلغ )

ريال ( خمسععععة االف ريال عن كل جلسععععة،   5.000 ععععور جلسععععات المجلس ولجانه ) يكون الحد األعلى لبدل ح 
 غير شاملة مصاريف السفر واإلقامة.

ي دفع لكل ع ععععععععععععععو من أع ععععععععععععععاء المجلس بما فيهم رئيس المجلسي قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل  
ذلعك مصععععععععععععععروفعات السععععععععععععععفر واإلقعامعة  ح ععععععععععععععور اجتمعاععات المجلس أو اللجعان المنبثقعة من مجلس اإلدارة بمعا في

 .واإلعاشة

 أع عععععاء  عليه حصعععععل ما  لكل شعععععامل  بيان  على العادية  العامة الجمعية  إلى اإلدارة مجلس تقرير  يشعععععتمل أن يجب
  على كذلك يشعععععععتمل  وأن. المزايا  من ذلك  وغير  مصعععععععروفات وبدل مكافآت من  المالية  السعععععععنة  خالل اإلدارة مجلس
 أو  إدارية أو  فنية أعمال نظير  قب عععععععععععوه ما  أو إداريين  أو عاملين  بوصعععععععععععفهم  المجلس أع عععععععععععاء قب عععععععععععه ما بيان

 تاريي من  ع عو كل  ح عرها التي  الجلسعات  وعدد المجلس  جلسعات بعدد بيان  على  أي عاً   يشعتمل  وأن. اسعتشعارات
 .العامة للجمعية اجتماع آخر

 المنتدب وأمين السر:: صالحيات الرئيس والنائب والعضو العشرون الحادية المادة

وال ويجوز أن يعين ع عوًا منتدبًا،  ين أع عائه رئيسعًا ونائبًا للرئيس. ويعين رئيسعًا تنفيذيًا،  يعين مجلس اإلدارة من ب
ويحق لرئيس مجلس اإلدارة التوقيع    ،تنفيذي بالشعععركة  وأي منصعععبيجوز الجمع بين منصعععب رئيس مجلس اإلدارة 

. ويختص رئيس مجلس اإلدارة بتمثيل الشعععععععركة أمام الق عععععععاء وهيئات التحكيم  عن الشعععععععركة وتنفيذ قرارات المجلس
والغير، ولرئيس مجلس اإلدارة بقرار مكتوب أن يفوم بعض صععععععععالحياته إلى غيره من أع ععععععععاء المجلس أو من 

جلس الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة. ويحدد مجلس اإلدارة الرواتب والبدالت والمكافآت لكل من رئيس الم
ويجعب على مجلس اإلدارة أن يعين أمينعًا    ( من هعذا النظعام.19والع ععععععععععععععو المنتعدب وفقعًا لمعا هو مقرر في المعادة )

لسععععععععر المجلس. كما يجوز للمجلس أن يعين مسععععععععتشععععععععارًا له أو أكثر في مختلف شععععععععؤون الشععععععععركة ويحدد المجلس 
 ع عوية مدة  على اإلدارة مجلس  ع عو السعر  وأمين  المنتدب  والع عو  ونائبه  المجلس  رئيس مدة تزيد وال  مكافآتهم.

 من  بحق إخالل  دون   منهم أيعا  أو  يعزلهم أن  وقعت  أي في  وللمجلس  انتخعابهم  إععادة  ويجوز المجلس،  في  منهم  كعل
 .مناسب غير وقت في أو مشروع غير لسبب العزل وقع إذا التعويض في عزل

 المجلس:: اجتماعات والعشرون الثانيةالمادة 

ويجب على   ،بدعوة من رئيسععه في المملكة العربية السعععوديةأو خارجه    يجتمع المجلس في المركز الرئيس للشععركة
رئيس المجلس أن يعدعو إلى االجتمعاع متى طلعب إليعه ذلعك اثنعان من األع ععععععععععععععاء ويجعب أن تكون العدعوة موثقعة  
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وسعائل  األع عاء شعخصعيًا أو من خاللبح عور س  اجتماعات المجل  تعقدويمكن أن    بالطريقة التي يراها المجلس.
 يقل أال  على  الحاجة،  دعت وكلما دورية بصععععفة  المجلس وت عقد اجتماعات .االتصععععال الحديثة المرئي أو المسععععموع

 أشهر. ثالثة كل  األقل  على  واحد اجتماع هناك  يكون  بحيأ ( اجتماعات4)  عن السنوية  المجلس اجتماعات  عدد

 : نصاب اجتماع المجلس: والعشرون الثالثةالمادة 

بأنفسعععععهم أو بطريق اإلنابة بشعععععرط أن يكون عدد   أع عععععاء (6)ال يكون اجتماع المجلس صعععععحيحًا إال إذا ح عععععره 
للع عو أن ينيب عنه ع عوًا  و  اء على األقل من بينهم ع عو مسعتقل،أع ع (أربعة)األع عاء الحاضعرين بأنفسعهم  

تصعععععععععععدر قرارات المجلس بأغلبية آراء األع عععععععععععاء   التصعععععععععععويت فيها.آخر في ح عععععععععععور اجتماعات المجلس وفي  
الحاضععععرين أو الممثلين فيه، وعند تسععععاوي اآلراء يرج  الجانب الذي صععععوت معه رئيس الجلسععععة. ولمجلس اإلدارة 

 -كتابة–أن يصعععععععدر القرارات في األمور العاجلة بعرضعععععععها على األع عععععععاء متفرقين ما لم يطلب أحد األع عععععععاء 
 اجتماع المجلس للمداولة فيها، وفي هذه الحالة تعرم هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له. 

 :مداوالت المجلس: والعشرون الرابعةالمادة 

تثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأع اء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر.  
 ه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر. وتدون هذ

 والعشرون: االتفاقيات والعقود:  الخامسةالمادة 

 الخدمات إلدارة اتفاقية تعقد أن -السععععودي العربي  النقد  مؤسعععسعععة الحصعععول على عدم ممانعة بعد-يحق للشعععركة 
التأمين. ويجوز ألع ععاء المجلس أن يبرموا مع الشععركة   مجال  في  المؤهلة  الشععركات من أكثر أو  شععركة مع الفنية

. شعريطة أن يزود رئيس مجلس االدارة الجمعية العامة بتفاصعيل تلك العقود التأمينيةعقود تأمين لهم مصعلحة فيها 
وعلى ع ععو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصععلحة مباشععرة أو غير مباشععرة في األعمال والعقود التي 

سعاب الشعركة، ويثبت هذا التبليغ في مح عر االجتماع. وال يجوز لهذا الع عو االشعتراك في التصعويت على  تتم لح
القرار الذي يصععععععدر في هذا الشععععععأن في مجلس اإلدارة وجمعيات المسععععععاهمين. ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية 

المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة   العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أع اء
ع ععو المجلس عن اإلفصععاح فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسععابات الشععركة الخارجي. وإذا تخلف 

جاز للشععععركة أو لكل ذي مصععععلحة المطالبة أمام الجهة الق ععععائية المختصععععة بإبطال العقد أو إلزام ، عن مصععععلحته
 منفعة تحققت له من ذلك.الع و بأداء أي رب  أو 

 الخامس  الباب 

 جمعيات المساهمين: 

 والعشرون: حضور الجمعيات:  السادسةالمادة 



 

 اسم الشركة  
شب العربية للتأمني التعاوني 

ْ
 شركة ت

 وزارة التجارة  االساسيالنظام 
 )إدارة حوكمة الشركات( 

 سجل جتاري 

 

2051043431 

 هـ 1441/ 12/ 29التاريخ  
 م  2020/ 08/ 19 املوافق

 محمد الشهراني 

  15 من 8 صفحة رقم الصفحة 

 

 م13/05/2020*تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ تم الشهر * *

الجمعية العامة المكونة تكوينًا صععععععحيحًا تمثل جميع المسععععععاهمين، وتنعقد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس  
الجمعيات العامة للمسعععاهمين وله في ذلك أن يوكل عنه للشعععركة، ولكل مسعععاهم أيًا كان عدد أسعععهمه حق ح عععور  
، ويجوز عقد ي الشعععععععععركة في ح عععععععععور الجمعية العامةشعععععععععخصعععععععععًا آخر من غير أع عععععععععاء مجلس اإلدارة أو عامل

تها بواسعععطة وسعععائل ااجتماعات الجمعيات العامة للمسعععاهمين واشعععتراك المسعععاهم في مداوالتها والتصعععويت على قرار 
 ل وابط التي ت عها الجهة المختصة.التقنية الحديثة بحسب ا

 

 والعشرون: الجمعية التأسيسية:  السابعةالمادة 

قفل االكتتاب    تاريي  من  يوماً   وأربعين  خمسة   (45)   خالل  تأسيسية  جمعية  عقد  إلى  المكتتبين  جميع  المؤسسون   يدعو
األسهم، ولكل مكتتب   التأسيسية. وي  -أيًا كان عدد أسهمه  –في  الجمعية  رط لصحة االجتماع  تشحق ح ور 

  إلى  دعوة  نصاب، وجهترأس المال على األقل. فإذا لم يتوافر هذا ال  (نصف)ح ور عدد من المكتتبين يمثل  
  االجتماع   يعقد  أن  يجوز  ذلك،  ومع.  إليه  الدعوة  توجيه  من  األقل  على  يوماً   عشر  خمسة  (15بعد )  يعقد  ثان    اجتماع
 األول االجتماع لعقد  الدعوة  تت من أن ويجب األول، االجتماع النعقاد المحددة المدة  انتهاء من ساعة  بعد الثاني
  عدد  كان أيًّا صحيحاً  الثاني االجتماع يكون  األحوال، جميع وفي. االجتماع هذا عقد إمكانية عن اإلعالن يفيد ما

 .فيه الممثلين المكتتبين

 والعشرون: اختصاصات الجمعية التأسيسية:  الثامنةالمادة 

 :اآلتية باألمور التأسيسية الجمعية تختص

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

 المعروم  النظام على جوهرية تعديالت ت دخلعلى إال  األساس، الشركة لنظام النهائية النصوص إقرار -2
 .فيها الممثلين المكتتبين  جميع بموافقة إال عليها

  عقد   في   ع ينوا   قد  يكونوا  لم  إذا   سنوات ثالث  ( 3)  تتجاوز  ال   لمدة  للشركة  إدارة مجلس  أول   أع اء   تعيين -3
 .األساس نظامها في أو الشركة تأسيس

 .  إذا لم يكونوا قد عينوا في عقد تأسيس الشركة أتعابهم وتحديد للشركة حسابات مراجعي تعيين -4
 . ، وإقرارهالشركة تأسيس اقت اها التي والنفقات  األعمال عن المؤسسين تقارير في المداولة  -5

 :: اختصاصات الجمعية العامة العاديةوالعشرون التاسعةالمادة 

العامة غير   الجمعية  بها  التي تختص  األمور  األمور  فيما عدا  العادية بجميع  العامة  الجمعية  العادية، تختص 
المتعلقة بالشركة وتنعقد مره على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز  
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إلى ذلك الحاجة  العامة الدعوة لجمعيات عامة عادية أخرى لالجتماع كلما دعت  الجمعية  ، ومن اختصاصات 
 . ة تشكيل لجنة المراجعة وتحديد اتعابهاالعادي

 : اختصاصات الجمعية العامة غير العادية: الثالثونالمادة 

  نظامًا،   تعديلها  عليها  المحظور  األحكام  باستثناء  األساس،  الشركة   نظام  بتعديل  العادية  غير  العامة  الجمعية  تختص
  واألوضاع   الشروط  بنفس  وذلك  العادية  العامة  الجمعية  اختصاص  في  الداخلة  األمور  في  قرارات  تصدر  أن  ولها
 . العامة العادية للجمعية المقررة

 الجمعيات: دعوة: الثالثونالحادية والمادة 

  الجمعية  يدعو  أن  اإلدارة  مجلس  وعلى  اإلدارة،  مجلس  من  بدعوة  للمساهمين  الخاصة  أو  العامة  الجمعيات  تنعقد
  من(  %5)  يمثل  المساهمين  من  عدد  أو  المراجعة  لجنة  أو  الحسابات  مراجع  ذلك  طلب  إذا  لالنعقاد  العادية  العامة
  خالل  الجمعية  بدعوة   المجلس  يقم  لم  إذا  لالنعقاد  الجمعية  دعوة  الحسابات  لمراجع  ويجوز.  األقل  على  المال  رأس
 . الحسابات مراجع طلب تاريي من يوماً  ثالثين( 30)

  على   يوم  وعشرين  واحد(  21)بع  النعقاد  المحدد  الميعاد  قبل  يومية  صحيفة  فيوجدول األعمال    الدعوة  هذه  تنشر
 يجوز ذلك ومع.  ووزارة التجارة واإلستثمار المالية السوق  هيئة إلى  األعمال وجدول الدعوة من صورة وترسل األقل
  الدعوة  من  صورة  وترسل.  مسجلة  بخطابات  المساهمين  جميع  إلى   المذكور  الميعاد  في   الدعوة   بتوجيه  االكتفاء
 . للنشر  المحددة المدة خالل وذلكووزارة التجارة واإلستثمار  المالية السوق   هيئة إلى  األعمال وجدول

 : سجل حضور الجمعيات: والثالثون الثانيةالمادة 

بل  الشركة الرئيسي قيسجل المساهمون الذين يرغبون في ح ور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز  
 .الوقت المحدد النعقاد الجمعية

 :نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية: والثالثون الثالثةالمادة 

.  األقل  على  الشركة  مال   رأس(  ربع)  يمثلون   مساهمون   ح ر   إذا   إال  صحيحاً   العادية  العامة  الجمعية  انعقاد  يكون   ال
 التالية  يوماً   الثالثين  خالل  يعقد  ثان  اجتماع  إلى  الدعوة  وجهت  األول،  االجتماع  في  النصاب  هذا  يتوفر  لم  فإذا

 يجوز   ذلك  ومع  النظام  هذا  من(  31)  المادة  في  عليها  المنصوص  بالطريقة  الدعوة  هذه  وتنشر.  السابق  لالجتماع
  لعقد   الدعوة   تت من  أن   بشرط  األول  االجتماع  النعقاد  المحددة   المدة  انتهاء  من   ساعة  بعد  الثاني  االجتماع  ي عقد  أن

 صحيحاً   الثاني  االجتماع   يكون   األحوال  جميع  وفي  االجتماع،  هذا  عقد  إمكانية  عن  اإلعالن  ي فيد  ما  األول  االجتماع
  في   المساهم  واشتراك  للمساهمين  العادية  العامة  الجمعية  اجتماعات  عقد  ويجوز.  فيه  الممثلة  األسهم  عدد  كان  أياً 

 . المختصة الجهة ت عها التي ال وابط بحسب الحديثة، التقنية وسائل بواسطة قراراتها على والتصويت مداوالتها

 : نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية: والثالثون الرابعةالمادة 
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  الشركة   مال  رأس(  نصف)  يمثلون   مساهمون   ح ره  إذا   إال  صحيحاً   العادية   غير  العامة  الجمعية  انعقاد  يكون   ال
  األوضاع   بنفس  ثان،  اجتماع  إلى  الدعوة  وجهت  األول،  االجتماع  في  النصاب  هذا  يتوفر  لم  فإذا  ،  األقل  على

  ح ره  إذا   صحيحاً   الثاني  االجتماع  يكون   األحوال   جميع  وفي   .النظام  هذا   من (  31)  المادة   في   عليها  المنصوص
 وجهت  الثاني،  االجتماع   في  الالزم  النصاب  يتوافر  لم  وإذا.  األقل  على  المال  رأس(  ربع)  يمثلون   المساهمين  من  عدد
  االجتماع   ويكون   النظام،   هذا   من (  31)  المادة   في  عليها  المنصوص  نفسها  باألوضاع  ينعقد  ثالأ  اجتماع  إلى   دعوة
 الجمعية  اجتماعات  عقد  ويجوز.  المختصة  الجهات  موافقة  بعد  فيه،  الممثلة  األسهم  عدد  كان  أياً   صحيحاً   الثالأ
  الحديثة،   التقنية  وسائل  بواسطة  قراراتها  على  والتصويت  مداوالتها  في  المساهم  واشتراك  للمساهمين  العادية  غير  العامة
 .  المختصة الجهة ت عها التي ال وابط بحسب

 والثالثون: التصويت في الجمعيات:  الخامسةالمادة 

. سهم  لكل  صوت  أساس  على  العادية  وغير  العادية  العامة  والجمعيات  التأسيسية  الجمعية  في  األصوات  تحسب
 أكثر للسهم التصويت حق  استخدام يجوز ال بحيأ اإلدارة، مجلس انتخاب في  التراكمي التصويت استخدام ويجب
 بإبراء  تتعلق  التي  الجمعية  قرارات  على  التصويت  في  االشتراك  اإلدارة  مجلس  ألع اء  يجوز  وال.  واحدة  مرة  من

 . لهم مباشرة غير أو مباشرة بمصلحة تتعلق التي أو الشركة إدارة عن  المسؤولية من ذممهم

 والثالثون: قرارات الجمعيات:  السادسةالمادة 

العامة  الجمعية  قرارات  فيها، وتصدر  الممثلة  لألسهم  المطلقة  باألغلبية  التأسيسية  الجمعية  في  القرارات  تصدر 
العادية باألغلبية المطلقة لالسهم الممثلة في االجتماع ومع ذلك فإنه إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم مزايا خاصة  

ثلثي األسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به المستفيدون من  لزمت موافقة أغلبية المكتتبين باألسهم التي تمثل  
المزايا الخاصة، وتصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا  

الم دة المحددة في  كان القرار متعلقًا بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل 
نظامها أو بإدماجها في شركة أو في مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع  

 األسهم الممثلة في االجتماع.
 

 والثالثون: المناقشة في الجمعيات:  السابعةالمادة 

  أع اء   إلى   شأنها  في   األسئلة   وتوجيه  الجمعية  أعمال   جدول   في  المدرجة   الموضوعات  مناقشة   حق   مساهم  لكل
.  باطالً   يكون   الحق،   هذا   من   المساهم  يحرم  األساس الشركة  نظام  في   نص   وكل.  الحسابات  ومراجع  اإلدارة  مجلس
.  لل رر  الشركة  مصلحة  يعرم  ال  الذي  بالقدر  المساهمين  أسئلة  عن  الحسابات  مراجع  أو  اإلدارة  مجلس  ويجيب
 . نافذاً  الشأن هذا في قرارها وكان الجمعية،  إلى احتكم مقنع، غير سؤاله على   الرد  أن  المساهم رأى وإذا 

 والثالثون: رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر:  الثامنةالمادة 
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يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أع ائه لذلك  
المساهمين  في حال غياب رئيس مجلس   العامة مح ر يت من عدد  الجمعية  باجتماع  اإلدارة ونائبه، ويحرر 

الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات 
ت في االجتماع، وتدون التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشة التي دار 

 المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات. 

 السادس  الباب 

 اللجان المنبثقة من مجلس االدارة: 

 والثالثون: لجان مجلس اإلدارة: التاسعةالمادة 

 . مجلس اإلدارة وفقًا لألنظمة واللوائ  ذات العالقة ت شكل لجان

 السابع  الباب 

 مراجع الحسابات: 

 : تعيين مراجع الحسابات: األربعونالمادة 

يجب أن تعين الجمعية العامة مراجعي حسابات )أو أكثر( من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في  
لها إعادة تعينهم، ويجوز للجمعية العامة أي ًا وفي كل وقت تغييرهم  وز  جالمملكة، وتحدد مكافأتهم ومدة عملهم، وي

 مع عدم االخالل بحقهم في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.
 
 

 :صالحيات مراجع الحسابات: األربعونالحادية والمادة 

حق االطالع على دفاتر الشعععععععركة وسعععععععجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أن   -في أي وقت-لمراجع الحسعععععععابات 
يطلب البيانات واإلي عععععععاحات التي يرى ضعععععععرورة الحصعععععععول عليها وله أي عععععععًا أن يتحقق من موجودات الشعععععععركة 

وغير ذلععك ممععا يععدخععل في نطععاق عملععه. وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنععه من أداء واجبععه، وإذا  والتزامععاتهععا.  
مراجع الحسععععععابات صعععععععوبة في هذا الشععععععأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة. فإذا لم ييسععععععر   صععععععادف

المجلس عمل مراجع الحسععابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في 
 األمر.

 

 التزامات مراجع الحسابات: :واألربعون الثانيةالمادة 

على مراجع الحسعععععععععععابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السعععععععععععنوية تقريرًا يعد وفقًا لمعايير المراجعة المتعارف عليها 
ي ععمنه موقف إدارة الشععركة من تمكينه من الحصععول على البيانات واإلي ععاحات التي طلبها وما يكون قد كشععفه 

واألنظمة واللوائ  والتعليمات األخرى  حته التنفيذيةنظام مراقبة شعععععععععععركات التأمين التعاوني والئألحكام    مخالفةمن 
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ويتلو مراجع الحسعععابات تقريره في الجمعية العامة. وإذا  ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشعععركة.   ذات العالقة
 قررت الجمعية التصعععععديق على تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية دون االسعععععتماع إلى تقرير مراجع الحسعععععابات،

 كان قرارها باطاًل.

 الثامن  الباب 

 حسابات الشركة وتوزيع األرباح: 

 : السنة المالية: واألربعون الثالثةالمادة 

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

 : الوثائق المالية: واألربعون الرابعةالمادة 

وائم المالية من: قائمة )وتتكون الق  يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سععععععععععععنة مالية أن يعد القوائم المالية -1
المركز المالي لعمليات التأمين والمسعععاهمين، قائمة فائض )عجز( عمليات التأمين، قائمة دخل المسعععاهمين، 

وتقريرًا   قائمة حقوق المساهمين، قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين(.
ن السعععنة المالية المنق عععية ويت عععمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها عن نشعععاط الشعععركة ومركزها المالي ع

لتوزيع األرباح وي ععععععععع المجلس هذه الوثائق تحت تصععععععععرف مراجع الحسععععععععابات، قبل الموعد المحدد النعقاد 
 يومًا على األقل.  خمسة وأربعين (45)بعالجمعية العامة 

(،  1يجب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة ورئيسععععععععععها التنفيذي ومديرها المالي على الوثائق المذكورة في الفقرة ) -2
وتودع نسععي منها في المركز الرئيس للشععركة تحت تصععرف المسععاهمين، قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية 

 على األقل. واحد وعشرين يوم (21)بعالعامة 

ن يزود المسعععععاهمين بالقوائم المالية للشعععععركة وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجع على رئيس مجلس اإلدارة أ  -3
الحسععععابات مالم تنشععععر في صععععحيفة يومية توزع في المركز الرئيس للشععععركة، على أن يرسععععل صععععورة من هذه 

مًا يو  خمسععة عشععر (15)بععععععععععععععععالوثائق إلى هيئة السععوق المالية وذلك قبل تاريي انعقاد الجمعية العامة العادية  
 على األقل.

 
 : حسابات عمليات التأمين:واألربعون الخامسةالمادة 

   تكون حسابات عملية التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل التالي:

 أواًل: حسابات عمليات التأمين: 

 يفرد حساب لألقساط المكتسبة وعموالت إعادة التأمين والعموالت األخرى. -1
 حساب للتعوي ات المتكبدة من الشركة.يفرد  -2
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يحدد في نهاية كل عام الفائض اإلجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع األقساط والتعوي ات محسومًا منه   -3
 المصاريف التسويقية واإلدارية والتشغيلية والمخصصات الفنية الالزمة حسب التعليمات المنظمة لذلك.

 و التالي:يكون تحديد الفائض الصافي على النح -4
( أعاله أو يخصععععععععم منه ما يخص المؤمن لهم من عائد 3ي ععععععععاف للفائض اإلجمالي الوارد في الفقعععععععععععععععععععععععرة )

 االستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققه.
للمؤمن لهم مباشععععععععرة، أو بتخفيض   ةعشععععععععرة بالمائ  (%10)توزيع الفائض الصععععععععافي، ويتم إما بتوزيع نسععععععععبة  -5

 إلى حسابات دخل المساهمين.  ةتسعون بالمائ (%90)أقساطهم للسنة التالية، ويرحل ما نسبته 

 

 ثانيًا: قائمة دخل المساهمين:

 اإلدارة. مجلس ي عها التي للقواعد وفقاً  المساهمين أموال استثمار عائد من المساهمين أرباح تكون  -1

 هذه من أوالً  البند  من الخامسعععة الفقرة  في ورد ما حسعععب  الصعععافي الفائض من المسعععاهمين  حصعععة تكون  -2
 .المادة

 
 : الزكاة واالحتياطي:  واألربعون السادسةالمادة 

 يجب على الشركة:

 .المقررة الدخل وضريبة الزكاة  بتجن   -1
 هذا  وقف  العادية العامة  للجمعية ويجوز  نظامي، احتياطي لتكوين  الصععععافية األرباح من(  %20)  بجن  ت  -2

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

 احتياطيات تكوين تقرر أن األرباح صععععععععععافي في األسععععععععععهم نصععععععععععيب تحديد عند  العادية  العامة للجمعية  -3
  على  اإلمكععان  قععدر  ثععابتععة  أربععاح  توزيع  يكفععل  أو  الشععععععععععععععركععة  مصععععععععععععععلحععة  يحقق  الععذي  بععالقععدر  وذلععك  أخرى،

 .المساهمين

 : استحقاق األرباح: واألربعون السابعةالمادة 

  االستحقاق   تاريي  القرار  ويبين  الشأن،  هذا  في  الصادر  العامة  الجمعية  لقرار  وفقاً   األرباح  في  حصته  المساهم  يستحق
  المحدد   اليوم  نهاية  في   المساهمين  سجالت  في  المسجلين  األسهم  لمالكي  األرباح  أحقية  وتكون .  التوزيع  وتاريي

  األرباح   وتدفع  بذلك  التوصية  أو  األرباح  لتوزيع  قرارات  بأي  تأخير  دون   المالية  السوق   هيئة  الشركة  وت بلغ  .لالستحقاق
  تصدرها   التي  للتعليمات   وفقاً   اإلدارة،  مجلس  يحددها  التي  والمواعيد  المكان   في  المساهمين  على  توزيعها  المقرر
 .السعودي العربي النقد  لمؤسسة المسبقة الكتابية الموافقة مراعاة مع المختصةالجهة 

 : خسائر الشركة: واألربعون الثامنةالمادة 

رأس المال المدفوع في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في   (نصف)إذا بلغت خسائر الشركة  
الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أع اء  
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العامة  خمسة عشر(  15المجلس بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل ) غير    يومًا من علمه بذلك دعوة الجمعية 
يوم من تاريي علمه بالخسائر لت قرر إما زيادة رأس مال الشركة أو    خمسة وأربعين(  45العادية لالجتماع خالل )

  ( نصف)وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون    -وفقًا ألحكام نظام الشركات  -تخفي ه
مها األساس. وينشر قرار الجمعية في جميع االحوال  رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظا

  العامة   الجمعية  تجتمع  لم  إذا  النظام  بقوة  منق ية  الشركة  تعدو  .على الموقع االلكتروني لوزارة التجارة واالستثمارفي  
  زيادة   قررت  إذا  أو   الموضوع،  في  قرار  إصدار   عليها  وتعذر  اجتمعت  إذا   أو  أعاله،  المحددة  المدة  خالل   العادية   غير
 تسعين  ( 90)   خالل  المال   رأس   زيادة  كل   في  االكتتاب  يتم  ولم  المادة  هذه  في   المقررة  األوضاع  وفق  المال   رأس
 .بالزيادة الجمعية قرار صدور من يوماً 

 

 

 التاسع  الباب 

 المنازعات: 

 : مسؤولية الشركة: واألربعون التاسعةالمادة 

لم يكن  التي يجريها مجلس اإلدارة ولو كانت خارج اختصاصاته، ما  الشركة بجميع األعمال والتصرفات  تلتزم 
ء النية أو يعلم أن تلك األعمال خارج اختصاصات المجلس.    صاحب المصلحة سي 

 : مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة:الخمسونالمادة 

بالت امن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن ال رر الذي ويكون أع اء مجلس اإلدارة مسؤولين  
 ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية

ع المسؤولية  وكل شرط يق ي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. وتق  واألنظمة واللوائ  والتعليمات األخرى ذات العالقة،
على جميع أع اء مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم. أما القرارات التي تصدر بأغلبية اآلراء، 
فال يسأل عنها األع اء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في مح ر االجتماع. وال يعد الغياب عن 

ء من المسؤولية إال إذا ثبت عدم علم الع و الغائب بالقرار ح ور االجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا لإلعفا
أو عدم تمكنه من االعترام عليه بعد علمه به. وال تحول دون إقامة دعوى المسؤولية موافقة الجمعية العامة  

ثالث سنوات من تاريي    (3)  العادية على إبراء ذمة أع اء مجلس اإلدارة. وال تسمع دعوى المسؤولية بعد انق اء
حالتي الغش والتزوير، ال تسمع دعوى المسؤولية في جميع األحوال بعد مرور    -اكتشاف الفعل ال ار. وفيما عدا  

الفعل ال ار أو(  5) ثالث سنوات من انتهاء   ( 3)  خمس سنوات من تاريي انتهاء السنة المالية التي وقع فيها 
  على   للشركة  المقررة  المسؤولية  دعوى   رفع  في  الحق  مساهم  ولكل  ع وية ع و مجلس اإلدارة المعني أيهما أبعد.

  رفع   للمساهم  يجوز  وال.  به  خاص  ضرر  إلحاق  منهم  صدر   الذي  الخطأ   شأن   من  كان  إذا   اإلدارة  مجلس  أع اء



 

 اسم الشركة  
شب العربية للتأمني التعاوني 

ْ
 شركة ت

 وزارة التجارة  االساسيالنظام 
 )إدارة حوكمة الشركات( 

 سجل جتاري 

 

2051043431 

 هـ 1441/ 12/ 29التاريخ  
 م  2020/ 08/ 19 املوافق

 محمد الشهراني 

  15 من 15 صفحة رقم الصفحة 

 

 م13/05/2020*تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ تم الشهر * *

  على   بعزمه  الشركة  يبلغ  أن  المساهم  على  ويجب.  قائماً   يزال  ال  رفعها  في  الشركة  حق  كان  إذا  إال  المذكورة  الدعوى 
 . به  لحق الذي  الخاص ال رر  عن بالتعويض المطالبة على  حقه قصر  مع الدعوى،  رفع

 شر اعال الباب 

 : تصفية الشركة

 : انقضاء الشركة: الخمسونالحادية المادة 

تدخل الشركة بمجرد انق ائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية الالزمة بالقدر الالزم للتصفية، ويصدر  
الماليةقرار التصفية االختيارية من   ، ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين الم صفي وتحديد  هيئة السوق 

نية الالزمة للتصفية ويجب أن ال تتجاوز مدة التصفية سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزم
إدارة  5االختيارية ) ( خمس سنوات، وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر ق ائي، وتنتهي سلطة مجلس 

ين  الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة للغير في حكم المصفين إلى أن ي ع
الشركة  الم صفي الم صفي،    وتبقى ألجهزة  اختصاصات  تتعارم مع  التي ال  اختصاصاتها  التصفية  خالل مدة 

واالحتياطات المكونة حسب المنصوص عليه    ويراعي في التصفية حفظ حق المشتركين في فائض عمليات التأمين
 . ( من هذا النظام45( و ) 44)  في المادتين

 

 عشر  الحادي الباب 

 ختامية: أحكام 

 نظام الشركة :والخمسون الثانيةالمادة 

التنفيذية  تطبق التعاوني والئحته  التأمين  مراقبة شركات  نظام  ولوائحه   أحكام  الشركات  واللوائ     ونظام  واألنظمة 
 .األساسي النظام هذا في ذكره يرد لم  ما كل علىوالتعليمات األخرى ذات العالقة  

 النشر  :والخمسون الثالثةالمادة 

 . ولوائحه يودع هذا النظام وينشر طبقًا لنظام الشركات

 
 


