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 Extraordinary Meeting Type  غير عادية وع اجتماع الجمعية العامةن
عدد مرات الدعوة الجتماع 

 الجمعية العامة
 First Meeting No. of Meeting  االجتماع األول

الجمعية العامة  اجتماعتدعو شركة ساب للتكافل مساهميها الكرام إلى حضور  عنوان اإلعالن
 )األول )االجتماععادية غير ال

 SABB TAKAFUL INVITES ITS SHAREHOLDERS TO ATTEND THE 
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING(FIRST MEETING) 

Subject 

يسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور  مقدمة
ساعة من األول(، اجتماع الجمعية العامة غير العادية )االجتماع األول والثاني بعد 

بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي باالكتفاء بعقد جمعيات الشركات 
تعليق عقدها حضورياً حتى وسائل التقنية الحديثة عن بُعد والمساهمة المدرجة عبر 

ضمن دعم ة المتعاملين في السوق المالية وإشعار آخر، وذلك حرصاً على سالم
االحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات ئية ووقاالجهود و االجراءات ال

امتدادا للجهود ، و (COVID-19)العالقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد

المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ 
 التدابير الوقائية الالزمة لمنع انتشاره.

 The Board of Directors at SABB Takaful have the pleasure to invite 
the Company Shareholders to attend the Extraordinary General 
Meeting (EGM) (First Meeting and Second Meeting after One hour) 

Intro 

مكان ومدينة انعقاد الجمعية 
 العامة

عبدالعزيز بن األمير العامة للبنك السعودي البريطاني الكائن في شارع  اإلدارة
 مساعد بن جلوي بمدينة الرياض

 Saudi British Bank (SABB) Head Office, Prince Abdulaziz Bin Musaid 
Bin Jalawi Street in Riyadh 

Location 

 https://goo.gl/maps/4mzRe42S4YG2  https://goo.gl/maps/4mzRe42S4YG2 Location link رابط بمقر االجتماع

 Date 2020/06/29 - 1441/11/08  م2020/06/29 -هـ 1441/11/08 تاريخ انعقاد الجمعية العامة
 PM    Time 8:00  مساءاً  8:00الساعة  وقت انعقاد الجمعية العامة

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز  حق الحضور
التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور االلكتروني  اإليداع بنهاية جلسة

األنظمة والتصويت باستخدام منظومة تداوالتي في اجتماع الجمعية وبحسب 
ً بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد  واللوائح. علما
أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة والجمعية 

 .الفرز من فرز األصوات

 The Company wishes to clarify to all shareholders that the 
eligibility to attend the EGM, will be for shareholders registered in 
the Company’s share registry at the Depository Center as of the 
end of trading on the EGM day, and as per the rules and 
regulations. Noting that the right to attend the EGM ends before 
the beginning of the meeting, and the right to vote ends once the 
voting sorts has concluded. 

Attendance 
Eligibility  

النصاب الالزم النعقاد 
 الجمعية

 غير للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة األساسيمن النظام ( 33)طبقا للمادة 

. األقلى من رأس المال عل %65 العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون

الثاني بعد  االجتماع، سيتم عقد االجتماعلعقد هذا  الالزموإذا لم يتوفر النصاب 
صحيحا  االجتماع، ويكون األول االجتماع النعقادساعة من انتهاء المدة المحددة 

 .% من رأس المال على األقل25إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 

 As per Article (33) of the Bank Articles of Association, The Ordinary 
General Meeting shall be valid only if attended by shareholders 
representing at least 65% of the Company’s Capital. In case of non-
completion of the Quorum at this meeting, a second meeting will 
be held within one hour of the scheduled time for the first 

Quorum 

https://goo.gl/maps/4mzRe42S4YG2
https://goo.gl/maps/4mzRe42S4YG2
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meeting, and this meeting will be valid if attended by shareholders 
representing at least 25% of the company’s capital. 

ديسمبر  31مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  تقريرالتصويت على  .1 جدول أعمال الجمعية

 م. 2019
ديسمبر  31المالية عن السنة المالية المنتهية في  القوائمالتصويت على  .2

 م. 2019
 31الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  مراجعي تقريرالتصويت على  .3

 م. 2019 ديسمبر
 31ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في  إبراءالتصويت على  .4

 م. 2019 ديسمبر 
مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على  تعيينالتصويت على  .5

توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع 
م، والربع األول من عام 2020الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 

 م، وتحديد أتعابهم. 2021
فأة ألعضاء مجلس لاير سعودي كمكاألف  736مبلغ  صرفالتصويت على  .6

 م.2019ديسمبر   31عن السنة المالية المنتهية فياإلدارة 
والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي  األعمالالتصويت على  .7

البريطاني والتي ألعضاء مجلس اإلدارة االستاذ/ محمد الشايع، األستاذ/ بشار 
رة باعتبارهم ممثلين للبنك القنيبيط، واألستاذ/ ياسر البراك مصلحة غير مباش

السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عقود تأمين 
سنوية )وتشمل حماية الممتلكات ضد جميع االخطار، والمسؤولية تجاه الغير، 
وتوقف األعمال، والمعدات اإللكترونية، الحماية من أضرار اإلرهاب وديون 

ً بأن المبلغ بلغ خالل عام المجموعات، والرعاية للمجموع م 2019ات(علما

ألف  23,942ألف لاير سعودي. وبلغ مجموع المطالبات المدفوعة  55,855

 )مرفق(شروط تفضيلية في هذه االتفاقية.  ال يوجدلاير سعودي. علماً بأنه 
 

والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي  األعمالالتصويت على    .8
البريطاني والتي ألعضاء مجلس اإلدارة االستاذ/ محمد الشايع، األستاذ/ بشار 
القنيبيط، واألستاذ/ ياسر البراك مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك 

ات السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عقود خدم
تشغيل سنوية واستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية 

ألف لاير سعودي.  2,997م 2019المعلومات. علماً بأن المبلغ بلغ خالل عام 

 )مرفق(علماً بأنه ال يوجد شروط تفضيلية في هذه االتفاقية. 
 
والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي  األعمالالتصويت على  .9

البريطاني والتي ألعضاء مجلس اإلدارة االستاذ/ محمد الشايع، األستاذ/ بشار 
القنيبيط، واألستاذ/ ياسر البراك مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك 

مارات السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن دخل استث

 1. To vote on the Board report for the fiscal year ending 31 
December 2019. 

2. To vote on the financial statements for the fiscal year ending 31 
December 2019. 

3. To vote on the Auditors report for the fiscal year ending 31 
December 2019. 

4. To vote on relieving the Directors from their liability for the year 
ending 31 December 2019. 

5. To vote on the appointment of the Auditors of the Company 
from the nominees based on the recommendation of the Audit 
Committee to review and audit the financial statements of the 
second and third quarter and the annual financial statements for 
the year 2020, and the first quarter for the year 2021 and 
determining their fees. 

6. To vote on the disbursement of SAR 736 thousands as rewards 
and compensation to the members of the Board of Directors for 
the fiscal year ending 31 December 2019. 

7. To vote on authorizing the Company’s transactions and contracts 
represented by various annual insurance contracts with a party 
which has relation with (SABB) in which Board members: Mr. 
Moahmmed AlShayea, Mr. Bashaar Alqunabit, and Mr. Yasser 
Albarrak have an indirect interest with as SABB representatives, 
and to authorize it for a following year. In knowledge that the 
nature of transactions in 2018 was various annual insurance 
contracts (Property all risk, Public Liability, Business Interruption, 
Electronic Equipment, Sabotage & Terrorism, Group Creditor, 
Group Care, and Credit Shield) with a total contribution amount 
of SAR 55,855 thousand and claims paid with a total amount of 
SAR 23,942 thousand. There are no special or preferential terms 
with the mentioned contracts in this item. 

8. To vote on authorizing the Company’s transactions and contracts 
represented in annual operation servicing contracts, use of Fixed 
Asset and IT infrastructure with a party who has relation with 
(SABB) in which Board member: Mr. Moahmmed AlShayea, Mr. 

Agenda items 
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ً بأن المبلغ بلغ خالل عام  ألف لاير  709م 2019في ودائع مرابحة، علما

 )مرفق(سعودي. علماً بأنه ال يوجد شروط تفضيلية في هذه االتفاقية. 
 

والعقود التي ستتم بين الشركة وبين وكالة ساب  األعمالالتصويت على  .10
والتي ألعضاء مجلس ي )تابعة( التابعة للبنك السعودي البريطانللتأمين المحدودة 

اإلدارة االستاذ/ محمد الشايع، األستاذ/ بشار القنيبيط، واألستاذ/ ياسر البراك 
بريطاني والترخيص بها مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي ال

عن عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة  كانت عبارة لعام قادم.

علماً بأنه ال ألف لاير سعودي.  3,798ت التي دفعتها الشركة وبلغ إجمالي العموال

 )مرفق(يوجد شروط تفضيلية في هذه االتفاقية. 
 

لعقود التي ستتم بين الشركة وبين اتش اس وا األعمالالتصويت على  .11
والتي  )تابعة( التابعة للبنك السعودي البريطاني المحدودة بي سي العربية السعودية

دارة االستاذ/ محمد الشايع، األستاذ/ بشار القنيبيط، واألستاذ/ ألعضاء مجلس اإل
ياسر البراك مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني 
والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عقود تأمين سنوية )وتشمل حماية 

عمال، والمعدات الممتلكات ضد جميع االخطار، والمسؤولية تجاه الغير، وتوقف األ
ً بأن طبيعة التعامالت في عام اإللكترونية، الحماية من أضرار اإلرهاب ( علما

ألف لاير  1,141م كانت عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة بقيمة 2019

 )مرفق(علماً بأنه ال يوجد شروط تفضيلية في هذه االتفاقية.  سعودي.
 

اتش اس والعقود التي ستتم بين الشركة وبين  األعمالالتصويت على  .12
 )تابعة( التابعة للبنك السعودي البريطاني المحدودة بي سي العربية السعودية

والتي ألعضاء مجلس اإلدارة االستاذ/ محمد الشايع، األستاذ/ بشار القنيبيط، 
واألستاذ/ ياسر البراك مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي 

م 2019علماً بأن طبيعة التعامالت في عام البريطاني والترخيص بها لعام قادم. 

كانت عبارة عن عقود إدارة استثمارات حملة وثائق التكافل العائلي لألفراد في 
والتي  المحدودة االستثمارية شركة اتش اس بي سي العربية السعوديةالصناديق 

يمة االستثمارات المرتبطة ألف لاير سعودي، حيث بلغت ق 376,834بلغت 

، بينما بلغت قيمة ألف لاير سعودي 77,080بوحدات مشتراه خالل السنة 

 ألف لاير سعودي. 97,864االستثمارات المرتبطة بوحدات مباعة خالل السنة 

ألف  1,524كما بلغ الخصم المستلم على استثمارات مرتبطة بوحدات مبلغ 

 )مرفق(ط تفضيلية في هذه االتفاقية. علماً بأنه ال يوجد شرو لاير سعودي.
( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة 1) المادة تعديلالتصويت على  .13

 )مرفق( التأسيس.بـ
والمتعلقة  من النظام األساسي للشركة (2) المادة تعديلالتصويت على  .14

 )مرفق( . سم الشركةإب

Bashaar Alqunabit, and Mr. Yasser Albarrak have an indirect 
interest with as SABB representatives and to authorize it for a 
following year. In knowledge that nature of transitions in 2018 
were various annual operation servicing contracts, use of Fixed 
Assets and IT infrastructure with a total amount of SAR 2,997 
thousand. There are no special or preferential terms with the 
mentioned contracts in this item. 

9. To vote on authorizing the Company’s transactions and contracts 
represented in Investment Income of Murabaha Deposits with a 
party who has relation with (SABB) in which Board members: Mr. 
Moahmmed AlShayea, Mr. Bashaar Alqunabit, and Mr. Yasser 
Albarrak have indirect interest with as SABB representatives, and 
to authorize it for a following year. In knowledge that nature of 
2018 was Investment Income on Murabaha Deposits with a total 
amount of SAR 709 thousands. There are no special or 
preferential terms with the mentioned contracts in this item. 

10. To vote on authorizing the Company’s transactions and 
contracts represented in annual insurance agency contracts 
exclusive to sale the Company products with a party who has 
relation with (SABB Insurance Agency Ltd) in which Board 
members: Mr. Moahmmed AlShayea, Mr. Bashaar Alqunabit, and 
Mr. Yasser Albarrak have indirect interest with as SABB 
representatives and to authorize it for a following year. In 
knowledge that nature of transactions in 2019 was an annual 
insurance agency contract for selling Company’s products 
exclusively, and the total commission paid is SAR 3,798 
thousands. There are no special or preferential terms with the 
mentioned contracts in this item. 

11. To vote on authorizing the Company’s transactions and 
contracts represented in various annual insurance contracts with 
a party who has relation with (HSBC Saudi Arabia Ltd) where 
Board members: Mr. Moahmmed AlShayea, Mr. Bashaar 
Alqunabit, and Mr. Yasser Albarrak have indirect interest with as 
SABB representatives and to authorize it for a following year. In 
knowledge that nature of transaction in 2018 was various annual 
insurance contracts (Property all risk, Public Liability, Business 
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والمتعلقة ( من النظام األساسي للشركة 3) المادة تعديلالتصويت على  .15

 )مرفق( أغراض الشركة.بـ
( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة 4) المادة تعديلالتصويت على  .16

 )مرفق( .الشركاتالمشاركة والتملك في بـ
( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة 7) المادة تعديلالتصويت على  .17

 )مرفق( استثمارات الشركة.بـ
من النظام األساسي للشركة ( 12) المادة تعديلالتصويت على  .18

 )مرفق( تداول األسهم.والمتعلقة بـ
نظام األساسي للشركة ( من ال13) المادة تعديلالتصويت على  .19

 )مرفق( والمتعلقة بزيادة رأس المال.
نظام األساسي للشركة ( من ال14) المادة تعديلالتصويت على  .20

 )مرفق( والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
نظام األساسي للشركة ( من ال15) المادة تعديلالتصويت على  .21

 )مرفق( والمتعلقة بإدارة الشركة.
( من النظام األساسي للشركة 16) المادة تعديلالتصويت على  .22

 )مرفق( انتهاء عضوية المجلس.والمتعلقة بـ
نظام األساسي للشركة ( من ال17) المادة تعديلالتصويت على  .23

 مرفق() والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
نظام األساسي للشركة ( من ال18) المادة تعديلالتصويت على  .24

 )مرفق( والمتعلقة بصالحيات المجلس.
نظام األساسي للشركة ( من ال19) المادة تعديلالتصويت على  .25

والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس اإلدارة 
 )مرفق( والعضو المنتدب.

نظام األساسي للشركة ( من ال20) المادة تعديلالتصويت على  .26

 )مرفق( .والمتعلقة بصالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر
نظام األساسي للشركة ( من ال21) المادة تعديلالتصويت على  .27

 )مرفق( والمتعلقة باجتماعات المجلس.
نظام األساسي للشركة ( من ال22) المادة تعديلالتصويت على  .28

 )مرفق( والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
( من النظام األساسي للشركة 24) المادة تعديلالتصويت على  .29

 )مرفق( االتفاقيات والعقود.والمتعلقة بـ
( من النظام األساسي للشركة 25) المادة تعديلالتصويت على  .30

 )مرفق( حضور الجمعيات.والمتعلقة بـ
النظام األساسي للشركة ( من 26) المادة تعديلالتصويت على  .31

 )مرفق( التأسيسية. الجمعيةوالمتعلقة بـ
( من النظام األساسي للشركة 27) المادة تعديلالتصويت على  .32

 )مرفق( باختصاصات الجمعية التأسيسية.والمتعلقة 

Interruption, Electronic Equipment, Sabotage & Terrorism) with 
total amount of SAR 1,141 thousands. There are no special or 
preferential terms with the mentioned contracts in this item. 

12. To vote on authorizing the Company’s transactions and 
contracts represented in Policyholders’ Investment fund 
management contract for Family Takaful for individuals in HSBC 
Saudi Arabia Ltd. Investments Fund with a party who has relation 
with (HSBC Saudi Arabia Ltd.) where Board members: Mr. 
Moahmmed AlShayea, Mr. Bashaar Alqunabit, and Mr. Yasser 
Albarrak have indirect interest with as SABB representatives and 
to authorize it for a following year. In knowledge that nature of 
transaction in 2018 was Policyholders’ Investment fund 
management contract for Family Takaful for individuals in HSBC 
Saudi Arabia Ltd. Investments Fund amount of SAR 376,834 
thousands where the units purchased during the year is SAR 
77,080 thousands, while the units sold during the year is SAR 
97,864 thousands. The rebate fees received on unit-linked 
investments is SAR 1,524 thousands. There are no special or 
preferential terms with the mentioned contracts in this item. 

13. To vote on the amendment made on the article (1) in the 
Company by-laws which related to Incorporation. 
14. To vote on the amendment made on the article (2) in the 
Company by-laws which related to company name. 
15. To vote on the amendment made on the article (3) in the 
Company by-laws which related to Objectives of the Company. 
16. To vote on the amendment made on the article (4) in the 
Company by-laws which related to Participation & Acquisition of 
Companies.  
17. To vote on the amendment made on the article (7) in the 
Company by-laws which related to Investments of the Company. 
18. To vote on the amendment made on the article (12) in the 
Company by-laws which related to Transfer of Shares. 
19. To vote on the amendment made on the article (13) in the 
Company by-laws which related to Increase of Capital. 
20. To vote on the amendment made on the article (14) in the 
Company by-laws which related to Decrease of Capital. 
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( من النظام األساسي للشركة 28) المادة تعديلالتصويت على  .33

 )مرفق(اختصاصات الجمعية العامة العادية. والمتعلقة 
( من النظام األساسي للشركة 30) المادة تعديلالتصويت على  .34

 )مرفق( دعوة الجمعيات.والمتعلقة بـ
نظام األساسي للشركة ( من ال32) المادة تعديلالتصويت على  .35

 )مرفق( والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
( من النظام األساسي للشركة 33) المادة تعديلالتصويت على  .36

 )مرفق( نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.والمتعلقة بـ
( من النظام األساسي للشركة 36) المادة تعديلالتصويت على  .37

 )مرفق( .بالمناقشة في الجمعياتوالمتعلقة 
( من النظام األساسي للشركة 37) المادة تعديلالتصويت على  .38

 )مرفق( رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.بـوالمتعلقة 
( من النظام األساسي للشركة 39) المادة تعديلالتصويت على  .39

 )مرفق( تعيين مراجع الحسابات.والمتعلقة بـ
( من النظام األساسي للشركة 41) المادة تعديلالتصويت على  .40

 )مرفق( والمتعلقة بـالتزامات مراجع الحسابات.
( من النظام األساسي للشركة 43) ادةالم تعديلالتصويت على  .41

 )مرفق( الوثائق المالية.والمتعلقة بـ
( من النظام األساسي للشركة 45) المادة تعديلالتصويت على  .42

 )مرفق( بالزكاة واالحتياطي.والمتعلقة 
( من النظام األساسي للشركة 46) المادة تعديلالتصويت على  .43

 )مرفق( باستحقاق األرباح.والمتعلقة 
( من النظام األساسي للشركة 47) المادة تعديلالتصويت على  .44

 )مرفق(بخسائر الشركةوالمتعلقة 
( من النظام األساسي للشركة 49) المادة تعديلالتصويت على  .45

 )مرفق( مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة.والمتعلقة بـ
( من النظام األساسي للشركة 50) المادة تعديلالتصويت على  .46

 )مرفق( قضاء الشركة.انوالمتعلقة بـ
 )مرفق(. الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت تعديلالتصويت على  .47
 )مرفق(.الشركةحوكمة  الئحة تعديلالتصويت على  .48
سياسات مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس  تعديلالتصويت على  .49

 )مرفق( واللجان المنبثقة عنه.واالدارة التنفيذية 
 .سياسة ومعايير الترشح لعضوية مجلس اإلدارة تعديل التصويت على .50

 )مرفق(

21. To vote on the amendment made on the article (15) in the 
Company by-laws which related to Management of the Company. 
22. To vote on the amendment made on the article (16) in the 
Company by-laws which related to Termination of Membership. 
23. To vote on the amendment made on the article (17) in the 
Company by-laws which related to Vacancies. 
24. To vote on the amendment made on the article (18) in the 
Company by-laws which related to Powers of the Board of 
Directors. 
25. To vote on the amendment made on the article (19) in the 
Company by-laws which related to Remuneration of Board of 
directors.   
26. To vote on the amendment made on the article (20) in the 
Company by-laws which related to Chairman, Vice-Chairman, 
Managing Director and Secretary. 
27. To vote on the amendment made on the article (21) in the 
Company by-laws which related to Board Meeting. 
28. To vote on the amendment made on the article (22) in the 
Company by-laws which related to Quorum. 
29. To vote on the amendment made on the article (24) in the 
Company by-laws which related to Agreements & Contracts. 
30. To vote on the amendment made on the article (25) in the 
Company by-laws which related to General Assembly.  
31. To vote on the amendment made on the article (26) in the 
Company by-laws which related to Constituent General Assembly. 
32. To vote on the amendment made on the article (27) in the 
Company by-laws which related to Powers of the Constituent 
General Assembly. 
33. To vote on the amendment made on the article (28) in the 
Company by-laws which related to Ordinary General Assembly. 
34. To vote on the amendment made on the article (30) in the 
Company by-laws which related to Invitations to General 
Assemblies.   
35. To vote on the amendment made on the article (32) in the 
Company by-laws which related to Quorum for the Ordinary 
General assembly. 



 

RESTRICTED 

36. To vote on the amendment made on the article (33) in the 
Company by-laws which related to Quorum for the Extraordinary 
General assembly.  
37. To vote on the amendment made on the article (36) in the 
Company by-laws which related to Deliberations. 
38. To vote on the amendment made on the article (37) in the 
Company by-laws which related to Proceedings of the General 
Assembly & Minutes of Meetings. 
39. To vote on the amendment made on the article (39) in the 
Company by-laws which related to Appointment of Auditors.  
40. To vote on the amendment made on the article (41) in the 
Company by-laws which related to Auditor's Obligations.  
41. To vote on the amendment made on the article (43) in the 
Company by-laws which related to Financial Statements 
42. To vote on the amendment made on the article (45) in the 
Company by-laws which related to Zakat & Reserves. 
43. To vote on the amendment made on the article (46) in the 
Company by-laws which related to Entitlement to Profits. 
44. To vote on the amendment made on the article (47) in the 
Company by-laws which related to Company Losses. 
45. To vote on the amendment made on the article (49) in the 
Company by-laws which related to Liabilities of the Board of 
Directors. 
46. To vote on the amendment made on the article (50) in the 
Company by-laws which related to Dissolution of the Company. 
47. To vote on the amendments made on the Term of 
Reference for Nomination and Compensation committee. 
48. To vote on the amendments made on Corporate 
Governance Policy 
49. To vote on the amendments made on the Directors 
Compensation Policy. 
50. To vote on the amendments made on Policy & Criteria for 
Selection & Appointment of Directions. 
 

 Attached Proxy template  مرفق نموذج التوكيل
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 اإللكتروني تداوالتيسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات  التصويت اإللكتروني
 خاللالعادية وذلك من  غير التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة

ً من الساعة العاشرة صباح اعتباراً  اإللكتروني(التصويت )خدمة   الخميس من يوم  ا
وحتى نهاية وقت انعقاد  م2020/06/25ـ الموافق  هـ1441/11/04تاريخ 

. وسيكون م2020/06/29الموافق  هـ1441/11/08 تاريخ االثنينيوم الجمعية 

متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام  تداوالتيالتسجيل والتصويت في خدمات 
  :www.tadawulaty.com.saالرابط التالي

 The shareholders who are registered in the website of 
(Tadawulaty) electronic trading services can remotely vote on the 
items of the EGM through (electronic voting) service, and note that 
the remote voting will start at 10:00 AM on Thursday 25 Jun 2020, 
and continue until 04:00 PM on the day of the Meeting, on 29 Jun 
2020, Please note that registration in Tadawulaty service and 
voting is provided free of charge for all shareholders through the 
following link: (www.tadawulaty.com.sa) 

Electronic voting 

 .Additional info    معلومات إضافية
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 تقرير لجنة المراجعة لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
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 : فعالية إجراءات الرقابة الداخليةالتقرير السنوي ل

 

ويتحقق ذلك . على السياسات واالجراءات الرئيسية التي وضعت من قبل مجلس اإلدارة لتوفير رقابة داخلية فعالةويعتمد هذا النظام . إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن وضع نظام للضوابط الداخلية والتأكد من فعاليته

لمخاطر المقبولة لدى الشركة وذلك من أجل حماية ة الى إدارة المخاطر ضمن إطار امن خالل االحتفاظ بسجالت محاسبية مناسبة والتأكد من موثوقية المعلومات المالية وفائدتها وكذلك االمتثال للقوانين واللوائح باإلضاف

 . األصول من سوء االستخدام أو السرقة

ر صحيحة واالخطاء ويمكن لهذه اإلجراءات أن توفر ضمانًا معقواًل وليس مطلقًا فيما يخص البيانات الجوهرية الغي.  تم تصميم هذه اإلجراءات إلدارة وتخفيف المخاطر التي من الممكن ان تعيق تحقيق اهداف الشركة

 . نظام الضوابط الداخلية كما ان اإلدارة مسؤولة كذلك عن تحديد وتقييم المخاطر التي تواجه الشركة بشكل دوري كما يقع على عاتق إدارة الشركة التأكد من فعالية. والخسائر واالحتيال التي قد تواجهها الشركة

 : خطوط الدفاع الثالثة

 : إلدارة المخاطر التي تواجه الشركة على النحو التالي"  لدفاع الثالثةخطوط ا" طبقت الشركة نموذج 

كذلك مسؤولة عن تنفيذ آليات رصد فعالة الكتشاف ومنع االنحرافات  التنفيذيةكما ان اإلدارة . ، مسؤولة عن وضع اإلجراءات والمعايير في جميع المناطق الواقعة تحت مسؤوليتهاخط الدفاع األولبصفتها  االدارة التنفيذية،

 . أو االنتهاكات للسياسات الموضوعة والمتطلبات التنظيمية

. الشركة وتقديم التقارير إلى لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارةهي المسؤولة عن اإلشراف ومتابعة المخاطر المختلفة في ادارة المخاطر  .والرقابة المالية ادارة االلتزامإدارة المخاطر و من خط الدفاع الثاني تكوني

غسل  للمتطلبات التنظيمية، وخاصة لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي المطبقة على قطاع التأمين بما في ذلك قواعد مكافحة لتزامباإلشراف على العمليات اإلدارية وإجراءات اإلدارة لضمان اال لتزاموتحتفظ وظيفة اال

وظيفة الرقابة المالية المدير المالي في الشركة ويرجع مباشرة الى الرئيس كما يرأس . األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب إلى جانب االمتثال لقواعد ولوائح هيئة السوق المالية ويتم رفع تقارير االمتثال إلى لجنة المراجعة

 . التنفيذي للشركة

 . بشكل مستقل فعالية الضوابط الداخلية من خالل التقييم الدوري لتلك الضوابط من خالل اختبارها عبر مختلف وظائف الشركة تراجع و اع الثالثالدفتمثل المراجعة الداخلية خط 

كما ان اإلدارة التنفيذية هي الجهة المسؤولة عن ضمان تنفيذ . النهائية إلى لجنة المراجعة تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة حول جميع المسائل المتعلقة بالمراجعة الداخلية وتقدم جميع تقاريرها

 .  التصحيحية الى ادارة المراجعة الداخلية لمراجعتها والتحقق من صحتها خططويجب ان ترفع ال. خطط العمل التصحيحية المتفق عليها حسب المواعيد الزمنية المحددة

وتم رفع تقارير عمليات المراجعة إلى لجنة المراجعة وبينت هذه التقارير . دارة المراجعة الداخلية بمراجعة عدًدا من أنشطة الشركة وعملياتها باستخدام خطة المراجعة المبنية على اساس المخاطرقامت إ, 2019خالل عام 

 . الكفاءةتحسين يز ضوابط الرقابة الداخلية أو التي تحتاج إلى تدخل اإلدارة لمعالجة أوجه القصور، وكذلك العمليات التي يمكن تعديلها لنتائج االختبارات التي تم إجراؤها مع تسليط الضوء على النقاط التي تحتاج إلى تعز

 . ، لم يتم فيها تحديد أي أوجه قصور حرجة يمكن اإلبالغ عنها2019بشكل عام، فأن عمليات المراجعة التي أجريت خالل عام 
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 محمد عبدالعزيز الشايع

 رئيس مجلس اإلدارة

 

( لنظام الشركات في حالة أن يكون ألعضاء مجلس 71تقرير رئيس مجلس اإلدارة حسب ما ورد في البند )

 اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة: 

إن األطراف ذات الصلة )و/أو( العالقة تعني المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة 

يشرفون ويؤثرون عليها بشكل مباشر. ت األخرى التي المنشآوالشركات التي يعتبرون مالك رئيسين فيها وأي من 

 شركات المجموعة.ن األطراف ذات الصلة بشركة ساب للتكافل هي في األغلب وإ

وحيث أن ممارسة نشاطات االعمال تتم بصورة عادية، تقوم شركة ساب للتكافل )"الشركة"( بمعامالت مع 

هذه المعامالت من جميع األطراف واعتمادها  االطراف ذات الصلة. ويتم االتفاق على عملية التسعير وشروط

 بواسطة إدارة الشركة ومجلس إدارتها. 

 م. 2019ديسمبر  31ه جميع معامالت األطراف ذات الصلة خالل العام المنتهي في يوضح الجدول أدنا

 طبيعة المعاملة األطراف ذات الصلة
 مبلغ المعاملة 

 (السعودية )آالف الرياالت

البنك السعودي البريطاني 

 (رئيسي )مساهم -)ساب(

  55,855 اشتراكات

 23,942 المطالبات المدفوعة

بصيانة أجهزة تقنية المعلومات مصاريف متعلقة 

وكذلك المصاريف ذات الصلة المتحملة بوساطة 

 ساب نيابة عن الشركة

2,997 

 709 دخل االستثمارات في ودائع المرابحة

وكالة ساب للتأمين 

 (زميلة) –المحدودة 
 3,798 تكاليف اقتناء وثائق مدفوعة

 العربية أتش أس بي سي

 (زميلة) – السعودية

 1,141 اشتراكات

شركة موجودات حاملي وثائق التأمين تحت إدارة 

         أتش أس بي سي العربية السعودية

 نهاية السنة(كما في  )الرصيد 

376,834 

 77,080 خالل السنة مشتراة -

 (97,864) خالل السنة مباعة -

 1,524 خصم على استثمارات مرتبطة بوحدات

 948 واللجان اآلخرى اإلدارةأتعاب أعضاء مجلس  مجلس اإلدارة

   

م، لم تكن هناك أي معامالت مع األطراف ذات الصلة خالف التي تم 2019ديسمبر  31وخالل السنة المنتهية في 

اإلفصاح عنها بالكشف اعاله، والتي تمت من قبل الشركة ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة 

 شخصية لهم.

غير والمعامالت تعتبر جزء من بنود جدول األعمال والمراد الموافقة عليها من قبل المساهمين في الجمعية العامة 

  العادية.

 2020/05/31 التاريخ:       محمد عبدالعزيـز الشايـع

 )رئيس مجلس اإلدارة(  
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 شركة ساب للتكافل
 نظام الشركة األساس

 التعديل بعدالمادة  المادة قبل التعديل رقم المادة
تؤسس طبقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية، ونظام  1

، والنظام األساسي للشركة، شركة التنفيذيةالشركات، ونظام السوق المالية ولوائحه 
 مساهمة سعودية بين مالكي األسهم المبينة أحكامها أدناه.

عاوني ، ونظام الشركات، ونظام السوق المالية تؤسس طبقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين الت
شركة مساهمة سعودية بين مالكي األسهم  وتكون، والنظام األساسي للشركة، التنفيذيةولوائحه 

 المبينة أحكامها أدناه.

 مساهمة سعودية )ويشار لها فيما بعد بالشركة(.شركة ساب للتكافل. وهي شركة  شركة ساب للتكافل. وهي شركة مساهمة سعودية )ويشار لها فيما بعد بالشركة(. 2
مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين أو  3

توكيالت أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم 
أموالها و أن تقوم القيام بها لتحقيق أغراضها سواًء في مجال التأمين أو استثمار 

بتملك و تحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها 
أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى  مباشرة

وتمارس الشركة أنشطتها وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 
ألنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية وبعد والئحته التنفيذية وا

 الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

 تباشر وللشركة أن في فرع التأمين العام وتأمين الحماية واالدخارمزاولة أعمال التأمين التعاوني 
نظام مراقبة  لارس الشركة أنشطتها وفقاً جميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها وتم

واألحكام الصادرة من المؤسسة واألنظمة والقواعد شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية 
في المملكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات  السارية

 المختصة إن وجدت.

مسؤولية محدودة، أو مساهمة مقفلة )بشرط أال يقل يجوز للشركة إنشاء شركات ذات  4
( خمسة مليون لاير سعودي( كما يجوز لها أن تمتلك األسهم 5رأس المال عن )

والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في 
على أن تكون الشركات –تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة 

لتي تُنشأها الشركة أو تشترك فيها أو تندمج معها تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو ا
وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه  -األعمال المالية أو التي تعاونها على تحقيق غرضها

األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، وبعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد 
 العربي السعودي.

كما يجوز لها  مساهمة من شخص واحد كة إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة، أويجوز للشر
أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير 

على أن تكون الشركات التي تُنشأها –في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة 
يها أو تندمج معها تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو األعمال المالية أو التي الشركة أو تشترك ف

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

ال المؤمن لهم والمساهمين في الشركة وفقاً تستثمر الشركة ما يتجمع لديها من أمو 7
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.

شركة ما يتجمع لديها من أموال المؤمن لهم والمساهمين في الشركة وفقاً للقواعد التي تستثمر ال
يضعها مجلس اإلدارة وبما ال يتعارض مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية 

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

ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالية عن  12
( اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس 12سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن )

الشركة. ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس 

 نشووووووور بعووووووود إال المؤسسوووووووون بهوووووووا يكتتوووووووب التوووووووي األسوووووووهم توووووووداول يجووووووووز ال -1

 عشوووووور اثنووووووي( 12) عوووووون منهمووووووا كوووووول تقوووووول ال موووووواليتين سوووووونتين عوووووون الماليووووووة القوووووووائم
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جوز خالل فترة الحظر نقل ملكية الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها، ومع ذلك ي
األسهم وفقاً ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة 

أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس  الغيرأحد المؤسسين في حالة وفاته إلى 
المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآلخرين. 

ام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال وتسري أحك
 قبل انقضاء مدة الحظر.

 موافقووووووة المؤسسووووووة.وبعوووووود الحصووووووول علووووووى  ،الشووووووركة تأسوووووويس توووووواريخ موووووون شووووووهراً 

 تأسوووووويس وتوووووواريخ نوعهووووووا علووووووى يوووووودل بمووووووا األسووووووهم هووووووذه صووووووكوك علووووووى ويؤشوووووور

 .تداولها فيها يمنع التي والمدة الشركة

ً  األسوووووووهم ملكيوووووووة نقووووووول الحظووووووور فتووووووورة خوووووووالل يجووووووووز  -2  بيوووووووع ألحكوووووووام وفقوووووووا

 فوووووي المؤسسوووووين أحووووود ورثوووووة مووووون أو آخووووور مؤسوووووس إلوووووى المؤسسوووووين أحووووود مووووون الحقووووووق

 أو المعسوووووور المؤسووووووس أموووووووال علووووووى التنفيووووووذ حالووووووة فووووووي أو الغيوووووور إلووووووى وفاتووووووه حالووووووة

 . اآلخرين للمؤسسين األسهم تلك امتالك أولوية تكون أن على المفلس،

 مدة انقضاء قبل المال رأس زيادة حالة في المؤسسون به يكتتب ما على المادة هذه أحكام تسري
 .الحظر

موافقة الجهات  بعد –الشركة للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال  13
 –أن يكون رأس المال قد دفع كامالً. وللمساهم المالك للسهم  وبشرط – المختصة

في  األولوية – صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال وقت
االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم 

في صحيفة يومية أو بإبالغهم بواسطة البريد المسجل عن  بالنشر – وجدت إن –
قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه. ويحق 
للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب 

غير المساهمين في بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية ل
الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة. ويحق للمساهم بيع حق األولوية أو 

على زيادة  بالموافقةالتنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة 
رأس المال إلى آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً 

 ضعها الجهة المختصة.للضوابط التي ت

 بعوووووود الشووووووركة مووووووال رأس زيووووووادة تقوووووورر أن العاديووووووة غيوووووور العامووووووة للجمعيووووووة -1

 دفووووووع قوووووود المووووووال رأس يكووووووون أن وبشوووووورط ،موافقووووووة المؤسسووووووة وهيئووووووة السوووووووق الماليووووووة

وال يشووووووترط أن يكووووووون رأس المووووووال قوووووود دفووووووع كووووووامالً إذا كووووووان الجووووووزء غيوووووور  .كووووووامالً 

مقابووووول تحويووووول أدوات ديووووون أو المووووودفوع مووووون رأس الموووووال يعوووووود إلوووووى أسوووووهم صووووودرت 

 صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتِه بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.

للجمعيووووووة العامووووووة غيوووووور العاديووووووة فووووووي جميووووووع األحوووووووال أن تخصووووووص األسووووووهم  -2

المصوووووووودرة عنوووووووود زيووووووووادة رأس المووووووووال أو جووووووووزءاً منهووووووووا للعوووووووواملين فووووووووي الشووووووووركة 

والشووووووركات التابعووووووة أو بعضووووووها، أو أي موووووون ذلووووووك. وال يجوووووووز للمسوووووواهمين ممارسوووووووة 

 حق األلوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين. 

 العاموووووووووة الجمعيوووووووووة قووووووووورار صووووووووودور وقوووووووووت – للسوووووووووهم المالوووووووووك للمسووووووووواهم  -3

 الجديووووووودة باألسوووووووهم االكتتووووووواب فوووووووي األولويوووووووة – الموووووووال رأس زيوووووووادة علوووووووى بالموافقوووووووة

 – وجووووووودت إن – بوووووووأولويتهم هوووووووؤالء ويبلوووووووغ نقديوووووووة، حصوووووووص مقابووووووول تصووووووودر التوووووووي

 قووووووورار عوووووون المسووووووجل البريووووووود بواسووووووطة بووووووإبالغهم أو يوميوووووووة صووووووحيفة فووووووي بالنشوووووور

 .وانتهائه بدايته وتاريخ ومدته تتاباالك وشروط المال رأس زيادة

 األولويووووووووة بحووووووووق العموووووووول وقووووووووف العاديووووووووة غيوووووووور العامووووووووة للجمعيووووووووة يحووووووووق -4

 إعطووووووواء أو نقديوووووووة حصوووووووص مقابووووووول الموووووووال رأس بزيوووووووادة االكتتووووووواب فوووووووي للمسووووووواهمين

 . الشركة لمصلحة مناسبة تراها التي الحاالت في المساهمين لغير األولوية

 الجمعية قرار صدور وقت من المدة خالل عنه التنازل أو األولوية حق بيع للمساهم يحق -5
 بهذه المرتبطة الجديدة األسهم في لالكتتاب يوم آخر إلى المال رأس زيادة على بالموافقة العامة

ً  الحقوق،  .هيئة السوق المالية تضعها التي للضوابط وفقا



 

RESTRICTED 

 

على حاجة الشركة للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد  14
أن ال يقل رأس المال  على – موافقة الجهات المختصة بعد -أو إذا منيت بخسائر

( مئة مليون لاير. وال يصدر 100المدفوع للشركة بعد تخفيض رأس المال عن )
قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب 

على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الموجبة له وعن االلتزامات التي 
االلتزامات. وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت 

( ستين يوماً من تاريخ نشر قرار 60دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم خالل )
الرئيس. فإن  الشركةالتخفيض في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز 

رض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على اعت
الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان 

 آجالً.

 زاد إذا المووووووووال رأس تخفوووووووويض تقوووووووورر أن العاديووووووووة غيوووووووور العامووووووووة للجمعيووووووووة -1

بعوووووود موافقووووووة المؤسسووووووة وهيئووووووة السوووووووق  بخسووووووائر منيووووووت إذا أو الشووووووركة حاجووووووة علووووووى

 رأس تخفوووووويض بعوووووود شووووووركة التووووووأمينل الموووووودفوع المووووووال رأس يقوووووول ال أن علووووووى الماليووووووة

كموووووووا ال يقووووووول رأس الموووووووال المووووووودفوع لشوووووووركة  لاير مليوووووووون مئوووووووة( 100) عووووووون الموووووووال

إعووووووادة التووووووأمين أو شووووووركة التووووووأمين التووووووي تووووووزاول فووووووي الوقووووووت نفسووووووه أعمووووووال إعووووووادة 

 بعوووووووود إال التخفوووووووويض قوووووووورار يصوووووووودر وال ون لاير.( مئتووووووووي مليوووووووو200التووووووووأمين عوووووووون )

 وعوووووون لووووووه الموجبووووووة األسووووووباب عوووووون الحسووووووابات مراجووووووع يعووووووده خوووووواص تقريوووووور تووووووالوة

 .االلتزامات هذه في التخفيض أثر وعن الشركة على التي االلتزامات

 إلى الدائنين دعوة وجبت الشركة، حاجة على زيادته نتيجة المال رأس تخفيض كان إذا -2
ً  ستين( 60) خالل اعتراضاتهم إبداء  توزع يومية صحيفة في التخفيض قرار نشر تاريخ من يوما
 مستنداته الشركة إلى وقدم الدائنين أحد اعترض فإن. الرئيس الشركة مركز فيها التي المنطقة في
ً  له تقدم أن أو حاالً  كان إذا دينه إليه تؤدي أن الشركة على وجب المذكور، الميعاد في ً  ضمانا  كافيا

 .آجالً  كان إذا به للوفاء
( أعضاء  تعيينهم الجمعية 8يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية ) 15

العامة العادية لمدة ال تزيد على ثالث سنوات، وال يخل ذلك التعيين بحق الشخص 
ويجب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة المعنوي في استبدال من يمثله في المجلس، 

ناسباً من األعضاء المستقلين. وفي جميع األحوال ال يجوز أن يقل عدد تمثيالً م
أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر. واستثناًء 

( ثالث 3من ذلك تعيّن الجمعية التأسيسية أعضاء أول مجلس إدارة لمدة ال تتجاوز )
 ة واالستثمار بتأسيس الشركة.سنوات تبدأ من تاريخ شهر قرار وزارة التجار

 
( أعضاء في المجلس. ويحق له تبديل 5ويحق للبنك السعودي البريطاني تعيين )

ممثليه جميعا أو أيا منهم ويتم هذا التعيين أو التبديل بقرار يصدره البنك السعودي 
البريطاني. ويتولى إبالغه بكتاب يوجه إلى مجلس إدارة الشركة ويجوز إعادة 

 .يع األعضاءتعيين جم

 تنتخووووووووبهمأعضوووووووواء  ثمانيووووووووة ( 8موووووووون ) مكووووووووونيتووووووووولى إدارة الشووووووووركة مجلووووووووس إدارة 

علوووووي أن ال يقووووول عووووودد  -الجمعيوووووة العاموووووة العاديوووووة لمووووودة ال تزيووووود علوووووى ثوووووالث سووووونوات 

( أحوووووووود 11( خمسووووووووة أعضوووووووواء وال يزيوووووووود علووووووووي )5أعضوووووووواء مجلووووووووس اإلدارة عوووووووون )

ويجوووووووب أن تعكوووووووس تركيبوووووووة مجلوووووووس اإلدارة تمثووووووويالً مناسوووووووباً مووووووون  –عشووووووور عضوووووووواً 

األعضووووووواء المسووووووووتقلين. وفوووووووي جميووووووووع األحووووووووال ال يجوووووووووز أن يقووووووول عوووووووودد أعضوووووووواء 

المجلوووووس المسوووووتقلين عووووون عضووووووين أو ثلوووووث أعضووووواء المجلوووووس أيهموووووا أكثووووور. واسوووووتثناًء 

مووووووون ذلوووووووك تعووووووويّن الجمعيوووووووة التأسيسوووووووية أعضووووووواء أول مجلوووووووس إدارة لمووووووودة ال تتجووووووواوز 

تبووووووودأ مووووووون تووووووواريخ شوووووووهر قووووووورار وزارة التجوووووووارة واالسوووووووتثمار  سووووووونوات خموووووووس ( 5)

 بتأسيس الشركة.

( أعضوووووواء فووووووي المجلووووووس. ويحووووووق لووووووه 5ويحووووووق للبنووووووك السووووووعودي البريطوووووواني تعيووووووين )

تبووووووديل ممثليووووووه جميعووووووا أو أيووووووا موووووونهم ويووووووتم هووووووذا التعيووووووين أو التبووووووديل بقوووووورار يصوووووودره 

إلوووووووى مجلوووووووس إدارة البنوووووووك السوووووووعودي البريطووووووواني. ويتوووووووولى إبالغوووووووه بكتووووووواب يوجوووووووه 

 .الشركة ويجوز إعادة تعيين جميع األعضاء

تنتهوووووووي عضووووووووية مجلوووووووس اإلدارة بانتهووووووواء مووووووودة التعيوووووووين أو االسوووووووتقالة أو  16

الوفوووووووواة أو إذا ثبووووووووت لمجلووووووووس اإلدارة أن العضووووووووو قوووووووود أخوووووووول بواجباتووووووووه 

 أو االسووووووووتقالة أو دورة المجلووووووووس بانتهوووووووواء اإلدارة مجلووووووووس عضوووووووووية تنتهووووووووي -1

التغيووووووب عوووووون ثووووووالث اجتماعووووووات خووووووالل سوووووونة واحوووووودة دون عووووووذر مشووووووروع  أو الوفوووووواة
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بطريقوووووووة تضووووووور بمصووووووولحة الشوووووووركة بشووووووورط أن يقتووووووورن ذلوووووووك بموافقوووووووة 

نتهووووووواء عضوووووووويته وفقووووووواً ألي نظووووووو ام أو الجمعيوووووووة العاموووووووة العاديوووووووة، أو با

تعليمووووووات سووووووارية فووووووي المملكووووووة العربيووووووة السووووووعودية، أو إذا حكووووووم بشووووووهر 

إفالسوووووه أو إعسووووواره أو قوووووودم طلبووووواً للتسووووووية مووووووع دائنيوووووه، أو توقوووووف عوووووون 

دفووووووع ديونووووووه أو أصووووووبح فاقوووووود الشووووووعور، أو أصوووووويب بموووووورض عقلووووووي أو إذا 

بوووووووالتزوير.  ثبوووووووت ارتكابوووووووه عموووووووالً مخوووووووالً باألمانوووووووة واألخوووووووالق أو أديووووووون

ومووووع ذلوووووك يجووووووز للجمعيوووووة العاموووووة العاديووووة فوووووي كووووول وقوووووت عوووووزل جميوووووع 

أعضوووووواء مجلووووووس اإلدارة أو بعضووووووهم وذلووووووك دون إخووووووالل بحووووووق العضووووووو 

المعووووووزول تجوووووواه الشووووووركة بالمطالبووووووة بووووووالتعويض إذا وقووووووع العووووووزل لسووووووبب 

غيوووووور مقبووووووول أو فووووووي وقووووووت غيوووووور مناسووووووب ولعضووووووو مجلووووووس اإلدارة أن 

قووووووت مناسووووووب وأال كووووووان مسووووووؤوالً يعتووووووزل بشوووووورط أن يكووووووون ذلووووووك فووووووي و

 قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار.

 بطريقووووووووة بواجباتووووووووه أخوووووووول قوووووووود العضووووووووو أن اإلدارة لمجلووووووووس ثبووووووووت إذا ومقبووووووووول، أو

 العاديوووووة، العاموووووة الجمعيوووووة بموافقوووووة ذلوووووك يقتووووورن أن بشووووورط الشوووووركة بمصووووولحة تضووووور

ً  عضوووووووويته بانتهووووووواء أو  العربيوووووووة المملكوووووووة فوووووووي سوووووووارية تعليموووووووات أو نظووووووو ام ألي وفقوووووووا

ً  قووووووودم أو إعسووووووواره أو إفالسوووووووه بشوووووووهر حكوووووووم إذا أو السوووووووعودية،  موووووووع للتسووووووووية طلبوووووووا

إعاقوووووة جسووووودية قووووود  أو عقلوووووي بمووووورض أصووووويب أو ديونوووووه، دفوووووع عووووون توقوووووف أو دائنيوووووه،

 ثبووووووت تووووووؤدي إلووووووى عوووووودم قوووووودرة العضووووووو علووووووي القيووووووام بوووووودوره علووووووى أكموووووول وجووووووه، أو

 بموجب حكم نهائي. بالتزوير أدين أو واألخالق باألمانة مخالً  عمالً  ارتكابه

 أعضوووووواء جميووووووع عووووووزل وقووووووت كوووووول فووووووي العاديووووووة العامووووووة للجمعيووووووة يجوووووووز  -2

 تجوووووووواه المعووووووووزول العضووووووووو بحووووووووق إخووووووووالل دون وذلووووووووك بعضووووووووهم أو اإلدارة مجلووووووووس

 وقووووووت فووووووي أو مقبووووووول غيوووووور لسووووووبب العووووووزل وقووووووع إذا بووووووالتعويض بالمطالبووووووة الشووووووركة

 وقوووووت فوووووي ذلوووووك يكوووووون أن بشووووورط يعتوووووزل أن اإلدارة مجلوووووس ولعضوووووو مناسوووووب غيووووور

 مووووووون االعتوووووووزال علوووووووى يترتوووووووب عموووووووا الشوووووووركة قبووووووول مسوووووووؤوالً  كوووووووان وأال مناسوووووووب

 .أضرار

إذا اسووووووووتقال عضووووووووو مجلووووووووس اإلدارة، وكانووووووووت لديووووووووه ملحوظووووووووات علووووووووي أداء  -3

الشوووووووركة، فعليوووووووه تقوووووووديم بيوووووووان مكتووووووووب بهوووووووا إلوووووووى رئووووووويس مجلوووووووس اإلدارة، ويجوووووووب 

 عرض هذا البيان على أعضاء مجلس اإلدارة. 

يجوووووب إبوووووالن مؤسسوووووة النقووووود العربوووووي السوووووعودي عنووووود اسوووووتقالة أي عضوووووو فوووووي المجلوووووس 

( 5تهوووووووواء دورة المجلووووووووس وذلووووووووك خووووووووالل )أو إنهوووووووواء عضووووووووويته ألي سووووووووبب عوووووووودا ان

خمسووووووة أيووووووام عموووووول موووووون توووووواريخ توووووورك العموووووول ومراعوووووواة متطلبووووووات اإلفصوووووووا  ذات 

 العالقة.

فوووووي حوووووال شوووووغر مركوووووز أحووووود أعضووووواء مجلوووووس اإلدارة، كوووووان للمجلوووووس أن  17

ً –يعووووين  عضووووواً فووووي المركووووز الشوووواغر مموووون يتوووووافر فوووويهم الخبوووورة  -مؤقتووووا

علووووووى عوووووودم ممانعووووووة مؤسسووووووة النقوووووود العربووووووي  الحصووووووولالكافيووووووة وبعوووووود 

السووووووعودي ودون النظوووووور للترتيووووووب فووووووي الحصووووووول علووووووى األصوووووووات فووووووي 

الجمعيوووووة العاموووووة التوووووي توووووم انتخووووواب مجلوووووس اإلدارة مووووون خاللهوووووا، ويجوووووب 

( خمسووووووة أيووووووام 5أن تبلووووووغ بووووووذلك هيئووووووة السوووووووق الماليووووووة خووووووالل خمسووووووة )

عموووووول موووووون توووووواريخ التعيووووووين وأن يعوووووورض هووووووذا التعيووووووين علووووووى الجمعيووووووة 

العامووووووة العاديووووووة فووووووي أول اجتموووووواع لهووووووا، ويكموووووول العضووووووو الجديوووووود موووووودة 

–فووووووي حووووووال شووووووغر مركووووووز أحوووووود أعضوووووواء مجلووووووس اإلدارة، كووووووان للمجلووووووس أن يعووووووين 
 ً فيووووووة وبعوووووود عضووووووواً فووووووي المركووووووز الشوووووواغر مموووووون يتوووووووافر فوووووويهم الخبوووووورة الكا -مؤقتووووووا

علوووووووى عووووووودم ممانعوووووووة مؤسسوووووووة النقووووووود العربوووووووي السوووووووعودي ودون النظووووووور  الحصوووووووول
للترتيووووووب فووووووي الحصووووووول علووووووى األصوووووووات فووووووي الجمعيووووووة العامووووووة التووووووي تووووووم انتخوووووواب 

 وزارة التجووووووارة واالسووووووتثمار، وكووووووذلكمجلووووووس اإلدارة موووووون خاللهووووووا، ويجووووووب أن تبلووووووغ 
التعيوووووين وأن  ( خمسوووووة أيوووووام عمووووول مووووون تووووواريخ5هيئوووووة السووووووق الماليوووووة خوووووالل خمسوووووة )
فوووووي أول اجتمووووواع لهوووووا، ويكمووووول  العاموووووة العاديوووووةيعووووورض هوووووذا التعيوووووين علوووووى الجمعيوووووة 

 العضو الجديد مدة سلفه فقط.



 

RESTRICTED 

دعووووووة الجمعيوووووة  سووووولفه فقوووووط. ويجووووووز بقووووورار مووووون الجهوووووة المختصوووووة

العاموووووة العاديوووووة لالنعقووووواد فوووووي حوووووال نقوووووص عووووودد أعضووووواء مجلوووووس اإلدارة 

عووووووون الحووووووود األدنوووووووى لصوووووووحة انعقووووووواده، ويجوووووووب إبوووووووالن مؤسسوووووووة النقووووووود 

المجلوووووووس أو إنهووووووواء العربوووووووي السوووووووعودي عنووووووود اسوووووووتقالة أي عضوووووووو فوووووووي 

( 5ألي سوووووووبب عووووووودا انتهووووووواء دورة المجلوووووووس وذلوووووووك خوووووووالل ) عضوووووووويته

خمسوووووووة أيوووووووام عمووووووول مووووووون تووووووواريخ تووووووورك العمووووووول ومراعووووووواة متطلبوووووووات 

 اإلفصا  ذات العالقة.

مووووووع مراعوووووواة االختصاصووووووات المقووووووررة للجمعيووووووة العامووووووة، يكووووووون لمجلووووووس  18

اإلدارة أوسووووووع السوووووولطات فووووووي إدارة الشووووووركة بمووووووا يحقووووووق غرضووووووها، كمووووووا 

ض واحووووووداً أو أكثوووووور مووووووون يكووووووون لووووووه فووووووي حوووووودود اختصاصوووووووه أن يفووووووو

بموووووا ال  –أعضوووووائه أو مووووون الغيووووور فوووووي مباشووووورة عمووووول أو أعموووووال معينوووووة 

ولمجلوووووووووس اإلدارة،  -يتعووووووووارض مووووووووع األنظموووووووووة واللوووووووووائح ذات العالقووووووووة

علووووووى سووووووبيل المثووووووال ال الحصوووووور، تمثيوووووول الشووووووركة فووووووي عالقاتهووووووا مووووووع 

الغيوووووووور والجهووووووووات الحكوميووووووووة والخاصووووووووة والحقوووووووووق المدنيووووووووة وأقسووووووووام 

لتجاريوووووووووووة والصوووووووووووناعية وكافوووووووووووة الشوووووووووووركات الشووووووووووورطة والغووووووووووورف ا

والمؤسسوووووووات والبنووووووووك والمصوووووووارف التجاريوووووووة وبيووووووووت الموووووووال وكافوووووووة 

صوووووووووووناديق ومؤسسوووووووووووات التمويووووووووووول الحكوووووووووووومي بمختلوووووووووووف مسووووووووووومياتها 

واختصاصوووووووواتها وغيوووووووورهم موووووووون المقرضووووووووين وللمجلووووووووس وقووووووووبض مووووووووا 

يحصووووووول مووووووون التنفيوووووووذ وإبوووووووراء ذموووووووة موووووووديني الشوووووووركة مووووووون التزامووووووواتهم 

بيوووووووع  وشوووووووراء ورهووووووون العقوووووووارات. كموووووووا والووووووودخول فوووووووي المناقصوووووووات و

للمجلوووووس حوووووق التعاقووووود والتوقيوووووع باسوووووم الشوووووركة ونيابوووووة عنهوووووا علوووووى كافوووووة 

أنوووووواع العقوووووود والوثوووووائق والمسوووووتندات بموووووا فوووووي ذلوووووك دون حصووووور عقوووووود 

تأسوووووويس الشووووووركات التووووووي تشووووووترك فيهووووووا الشووووووركة مووووووع كافووووووة تعووووووديالتها 

وك ومالحقهوووووووا وقووووووورارات التعوووووووديل والتوقيوووووووع علوووووووى االتفاقيوووووووات والصوووووووك

أمووووووام كاتوووووووب العوووووودل والجهوووووووات الرسووووووومية، وكووووووذلك اتفاقيوووووووات القوووووووروض 

والضوووووومانات والكفوووووواالت والصووووووكوك لبيووووووع وشووووووراء العقووووووارات وإصوووووودار 

والبيووووووع والشووووووراء واإلفووووووران  الوكوووووواالت الشوووووورعية نيابووووووة عوووووون الشووووووركة،

وقبولوووووووه واالسوووووووتالم والتسوووووووليم واالسوووووووتئجار والتوووووووأجير والقوووووووبض والووووووودفع 

 لمجلوووووووس يكوووووووون العاموووووووة، للجمعيوووووووة المقوووووووررة االختصاصوووووووات مراعووووووواة موووووووع -1

وذلوووووك فيموووووا عووووودا  ،ضوووووهااغرأ يحقوووووق بموووووا الشوووووركة إدارة فوووووي السووووولطات أوسوووووع اإلدارة

مووووووا اسووووووتثني بوووووونص خوووووواص فووووووي نظووووووام الشووووووركات أو هووووووذا النظووووووام موووووون أعمووووووال أو 

 سووووووبيل علووووووى اإلدارة، ولمجلووووووس تصوووووورفات توووووودخل فووووووي اختصوووووواص الجمعيووووووة العامووووووة،

 الحكوميووووووة والجهووووووات الغيوووووور مووووووع عالقاتهووووووا فووووووي الشووووووركة تمثيوووووول الحصوووووور، ال المثووووووال

 والصووووووووناعية التجاريووووووووة والغوووووووورف الشووووووورطة وأقسووووووووام المدنيووووووووة والحقوووووووووق والخاصوووووووة

 المووووووووال وبيوووووووووت التجاريووووووووة والمصووووووووارف والبنوووووووووك والمؤسسووووووووات الشووووووووركات وكافووووووووة

 مسوووووووووووومياتها بمختلووووووووووووف الحكووووووووووووومي التمويوووووووووووول ومؤسسووووووووووووات صووووووووووووناديق وكافووووووووووووة

 مووووووون يحصووووووول موووووووا وقوووووووبض وللمجلوووووووس المقرضوووووووين مووووووون وغيووووووورهم واختصاصووووووواتها

 المناقصووووووات فووووووي والوووووودخول التزاموووووواتهم موووووون الشووووووركة نيموووووودي ذمووووووة وإبووووووراء التنفيووووووذ

 باسوووووووم والتوقيوووووووع التعاقووووووود حوووووووق للمجلوووووووس كموووووووا. العقوووووووارات ورهووووووون وشوووووووراء  وبيوووووووع

 ذلووووك فووووي بمووووا والمسووووتندات والوثووووائق العقووووود أنووووواع كافووووة علووووى عنهووووا ونيابووووة الشووووركة

 كافوووووووة موووووووع الشوووووووركة فيهوووووووا تشوووووووترك التوووووووي الشوووووووركات تأسووووووويس عقوووووووود حصووووووور دون

 والصووووووووكوك االتفاقيوووووووات علووووووووى والتوقيوووووووع التعوووووووديل وقوووووووورارات ومالحقهوووووووا تعوووووووديالتها

 والضوووووومانات القووووووروض اتفاقيووووووات وكووووووذلك الرسوووووومية، والجهووووووات العوووووودل كاتووووووب أمووووووام

 نيابووووووة الشوووووورعية الوكوووووواالت وإصوووووودار العقووووووارات وشووووووراء لبيووووووع والصووووووكوك والكفوووووواالت

 واالسووووووتئجار والتسووووووليم واالسووووووتالم وقبولووووووه واإلفووووووران والشووووووراء والبيووووووع الشووووووركة، عوووووون

 واإليووووووووداع والسووووووووحب واالعتمووووووووادات الحسووووووووابات وفووووووووتح والوووووووودفع والقووووووووبض والتووووووووأجير

 التمويوووووووول ومؤسسووووووووات والصووووووووناديق للبنوووووووووك الضوووووووومانات وإصوووووووودار البنوووووووووك لوووووووودى

 وكافووووووووة والشوووووووويكات األموووووووور وسووووووووندات األوراق كافووووووووة علووووووووى والتوقيووووووووع الحكووووووووومي

للمجلووووووووس يكووووووووون و المصوووووووورفية المعووووووووامالت وكافووووووووة والمسووووووووتندات التجاريووووووووة األوراق
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والسووووووووحب واإليووووووووداع لوووووووودى البنوووووووووك  وفووووووووتح الحسووووووووابات واالعتمووووووووادات

وإصوووووووووودار الضوووووووووومانات للبنوووووووووووك والصووووووووووناديق ومؤسسووووووووووات التمويوووووووووول 

الحكوووووووومي والتوقيوووووووع علوووووووى كافوووووووة األوراق وسوووووووندات األمووووووور والشووووووويكات 

 وكافة األوراق التجارية والمستندات وكافة المعامالت المصرفية.

أن يفووووووض واحوووووداً أو أكثووووور مووووون أعضوووووائه أو مووووون  - فوووووي حووووودود اختصاصوووووه -أيضووووواً 

الغيووووور فوووووي مباشووووورة عمووووول أو أعموووووال معينوووووة  بموووووا ال يتعوووووارض موووووع األنظموووووة واللووووووائح 

 .ذات العالقة

يجوووووووز لمجلووووووس اإلدارة عقوووووود القووووووروض أيوووووواً كانووووووت موووووودتها، أو بيووووووع أصووووووول الشووووووركة 
ه، أو إبوووووووراء ذموووووووة موووووووديني أو رهنهوووووووا، أو بيوووووووع محووووووول الشوووووووركة التجووووووواري أو رهنووووووو

الشووووركة موووون التزاموووواتهم، مووووا لووووم يتضوووومن هووووذا النظووووام أو يصوووودر موووون الجمعيووووة العامووووة 
 العادية ما يقيد صالحيات مجلس اإلدارة في ذلك.

 120000اليقل عن عضاء مجلس اإلدارة مبلغ ألللمكافأة السنوية  األدنىيكون الحد  19
خمسمائة ألف لاير سعودي سنوياً  لاير 500.000لاير سعودي والحد األعلى مبلغ 

لاير نظير  180000التقل عن على ان تكون مكافأة رئيس المجلس لكل عضو 
في  اإلضافيةعضويتهم في مجلس اإلدارة ومشاركتهم في أعماله، شاملة للمكافآت 
 حالة مشاركة العضو في أي لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة.

%( من باقي 10أربا  يجوز أن يتم توزيع نسبة تعادل ) وفي حال حققت الشركة
صافي الربح بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً ألحكام نظام 

%( 5مراقبة شركات التأمين التعاوني وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن )
كافأة متناسباً مع عدد من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه الم

 الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطالً.
وفي جميع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من 

 ألف لاير سنوياً. لاير( خمسمائة 500.000مكافآت ومزايا مالية مبلغ )
لاير سعودي عن كل  3000اليقل عن  ويدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ

لاير سعودي عن  1500اليقل عن  ومبلغ المجلساجتماع يحضره من اجتماعات 
السفر  مصاريفكل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجان المنبثقة، غير شاملة 

 .واإلقامة
المجلس بما فيهم رئيس المجلس؛ قيمة النفقات الفعلية  أعضاءيُدفع لكل عضو من 
أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس  التي يتحملونها من

 اإلدارة بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإلعاشة.
 

يجووووووب أن يشووووووتمل تقريوووووور مجلووووووس اإلدارة إلووووووى الجمعيووووووة العامووووووة العاديووووووة 

 خووووواللعلووووى بيوووووان شوووووامل لكووووول موووووا حصووووول عليوووووه أعضووووواء مجلوووووس اإلدارة 

السوووونة الماليووووة موووون مكافووووآت وبوووودل مصووووروفات وغيوووور ذلووووك موووون المزايووووا. 

وأن يشووووووتمل كووووووذلك علووووووى بيووووووان مووووووا قبضووووووه أعضوووووواء المجلووووووس بوصووووووفهم 

تكووووووون مكافووووووأة أعضوووووواء مجلووووووس اإلدارة مبلغوووووواً معينوووووواً أو بوووووودل حضووووووور عوووووون  -1

الجلسووووووات أو مزايووووووا عينيووووووة أو نسووووووبة معينووووووة موووووون صووووووافي األربووووووا ، ويجوووووووز الجمووووووع 

 بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا. 

يووووود إذا كانوووووت المكافوووووأة نسوووووبة معينوووووة مووووون أربوووووا  الشوووووركة، فوووووال يجووووووز أن تز -2
%( موووووون صووووووافي األربووووووا ، وذلووووووك بعوووووود خصووووووم االحتياطووووووات 10هووووووذه النسووووووبة علووووووي )

التوووووووي قررتهوووووووا الجميعوووووووة العاموووووووة تطبيقووووووواً ألحكوووووووام نظوووووووام مراقبوووووووة شوووووووركات التوووووووأمين 
التعووووواوني ونظوووووام الشوووووركات وهووووووذا النظوووووام، وبعووووود توزيووووووع ربوووووح علوووووي المسوووووواهمين ال 

قاق هوووووذه %( مووووون رأس موووووال الشوووووركة المووووودفوع، علوووووى أن يكوووووون اسوووووتح5يقووووول عووووون )
الجلسوووووات التوووووي يحضووووورها العضوووووو، وكووووول تقووووودير يخوووووالف  المكافوووووأة متناسوووووباً موووووع عووووودد

  ذلك يكون باطالً.
ال يتجووووووواوز مجمووووووووع موووووووا يحصووووووول عليوووووووه عضوووووووو  ؛فوووووووي جميوووووووع األحووووووووال -3

خمسووووووومائة أألف لاير  مبلوووووووغ عينيوووووووةأو  مجلوووووووس اإلدارة مووووووون مكافوووووووآت ومزايوووووووا ماليوووووووة

المراجعوووووووة(، وفوووووووق الضووووووووابط التوووووووي ويسوووووووتثنى مووووووون ذلوووووووك أعضووووووواء لجنوووووووة ) سووووووونوياً 

 تضعها هيئة السوق المالية.

 بيووووووان علووووووى العاديووووووة العامووووووة الجمعيووووووة إلووووووى اإلدارة مجلووووووس تقريوووووور يشووووووتمل أن يجووووووب
 موووووون الماليووووووة السوووووونة خووووووالل اإلدارة مجلووووووس أعضوووووواء عليووووووه حصوووووول مووووووا لكوووووول شووووووامل
 بيوووووان علوووووى كوووووذلك يشوووووتمل وأن. المزايوووووا مووووون ذلوووووك وغيووووور مصوووووروفات وبووووودل مكافوووووآت

 نظيوووووور قبضوووووووه مووووووا أو إداريووووووين أو عوووووواملين بوصووووووفهم المجلووووووس أعضوووووواء قبضووووووه مووووووا
ً  يشوووووتمل وأن. استشوووووارات أو إداريوووووة أو فنيوووووة أعموووووال  جلسوووووات بعووووودد بيوووووان علوووووى أيضوووووا
 اجتموووووواع آخوووووور توووووواريخ موووووون عضووووووو كوووووول حضوووووورها التووووووي الجلسووووووات وعوووووودد المجلووووووس
 .العامة للجمعية
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عوووووواملين أو إداريووووووين أو مووووووا قبضوووووووه نظيوووووور أعمووووووال فنيووووووة أو إداريووووووة أو 

استشوووووووارات. وأن يشوووووووتمل أيضووووووواً علوووووووى بيوووووووان بعووووووودد جلسوووووووات المجلوووووووس 

تووووواريخ آخووووور اجتمووووواع  وعووووودد الجلسوووووات التوووووي حضووووورها كووووول عضوووووو مووووون

 .للجمعية العامة

20  ً ً ونائبا ً تنفيذياً، يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا للرئيس. ويعين رئيسا
ويجوز أن يعين عضواً منتدباً، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة 
وأي منصب تنفيذي بالشركة، ويحق لرئيس مجلس اإلدارة التوقيع عن الشركة وتنفيذ 

 قرارات المجلس.
والغير، ويختص رئيس مجلس اإلدارة بتمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم 

ولرئيس مجلس اإلدارة بقرار مكتوب أن يفوض بعض صالحياته إلى غيره من 
 أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة.

ويحدد مجلس اإلدارة الرواتب والبدالت والمكافآت لكل من رئيس المجلس والعضو 
 ( من هذا النظام.19المنتدب وفقاً لما هو مقرر في المادة )

 ويجب على مجلس اإلدارة أن يعين أميناً لسر المجلس.
كما يجوز للمجلس أن يعين مستشاراً له أو أكثر في مختلف شؤون الشركة ويحدد 

 المجلس مكافآتهم.
وال تزيووووود مووووودة رئووووويس المجلوووووس ونائبوووووه والعضوووووو المنتووووودب وأموووووين السووووور 

عضووووووو مجلووووووس اإلدارة علووووووى موووووودة عضوووووووية كوووووول موووووونهم فووووووي المجلووووووس، 

انتخووووووابهم وللمجلووووووس فووووووي أي وقووووووت أن يعووووووزلهم أو أيووووووا  ويجوووووووز إعووووووادة

موووووونهم دون أخووووووالل بحووووووق موووووون عووووووزل فووووووي التعووووووويض إذا وقووووووع العووووووزل 

 لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

يعووووووين مجلووووووس اإلدارة موووووون بووووووين أعضووووووائه رئيسوووووواً ونائبوووووواً للوووووورئيس. ويعووووووين رئيسوووووواً 
ن منصووووووب رئوووووويس تنفيووووووذياً، ويجوووووووز أن يعووووووين عضووووووواً منتوووووودباً، وال يجوووووووز الجمووووووع بووووووي

مجلووووووووس اإلدارة وأي منصووووووووب تنفيووووووووذي بالشووووووووركة، ويحووووووووق لوووووووورئيس مجلووووووووس اإلدارة 
 التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات المجلس.

 اإلدارة مجلووووووس لوووووورئيس يكووووووون العامووووووة، للجمعيووووووة المقووووووررة االختصاصووووووات مراعوووووواة مووووووع   
جميووووووع المحوووووواكم بمووووووا فيهووووووا المحوووووواكم اإلداريووووووة والتجاريووووووة  أمااااااامالشووووووركة  تمثيوووووول صووووووالحيات

بجميووووووع درجاتهووووووا ومحوووووواكم االسووووووتئناف بمووووووا فيهووووووا اإلداريووووووة  واللجووووووان والعامووووووة والهيئووووووات
والتجاريووووووة والعامووووووة، وهيئووووووات التحكوووووويم وغيرهووووووا موووووون الجهووووووات التووووووي تنوووووودر  تحووووووت السوووووولك 

 الوووووودعاوى وسووووووماع المدافعووووووة و والمرافعووووووة الوووووودعاوى وإقامووووووة المطالبووووووة فووووووي وذلووووووكالقضووووووائي 
 فيهوووووووا والطعووووووون والبينوووووووات الشوووووووهود وإحضوووووووار واإلبوووووووراء والصووووووولح واإلقووووووورار عليهوووووووا والووووووورد

 والمحكموووووووين الخبوووووووراء وتعيوووووووين والتواقيوووووووع واألختوووووووام الخطووووووووط وإنكوووووووار بوووووووالتزوير والطعووووووون
 األحكوووووووام بتنفيوووووووذ والمطالبوووووووة واسوووووووتبدالهم وردهوووووووم والمحكموووووووين الخبوووووووراء بتقوووووووارير والطعووووووون
 إعووووووادة والتموووووواس االسووووووتئناف وطلووووووب األحكووووووام علووووووى واالعتووووووراض ونفيهووووووا األحكووووووام وقبووووووول
 المحوووووواكم جميووووووع لوووووودى الوووووودعاوى جميووووووع فووووووي الجلسووووووات حضووووووور يلووووووزم مووووووا وإنهوووووواء النظوووووور

 لووووووودى والتوووووووداخل اإلدخوووووووال وطلوووووووب القاضوووووووي تنحوووووووي وطلوووووووب األحكوووووووام صوووووووكوك واسوووووووتالم
 الغيوووووور يوكوووووول أن اإلدارة مجلووووووس ولوووووورئيس. والعامووووووة والتجاريووووووة اإلداريووووووة فيهووووووا بمووووووا المحوووووواكم

 .صالحياته من جزء أو كل في الغير من أو المجلس أعضاء من
ويحوووووودد مجلووووووس اإلدارة الرواتووووووب والبوووووودالت والمكافووووووآت لكوووووول موووووون رئوووووويس المجلووووووس 

 ( من هذا النظام.19والعضو المنتدب وفقاً لما هو مقرر في المادة )
 ويجب على مجلس اإلدارة أن يعين أميناً لسر المجلس.

يعوووووين مستشووووواراً لوووووه أو أكثووووور فوووووي مختلوووووف شوووووؤون الشوووووركة كموووووا يجووووووز للمجلوووووس أن 
 ويحدد المجلس مكافآتهم.

وال تزيوووووود موووووودة رئوووووويس المجلووووووس ونائبووووووه والعضووووووو المنتوووووودب وأمووووووين السوووووور عضووووووو 
مجلوووووووس اإلدارة علوووووووى مووووووودة عضووووووووية كووووووول مووووووونهم فوووووووي المجلوووووووس، ويجووووووووز إعوووووووادة 
انتخووووووابهم وللمجلووووووس فووووووي أي وقووووووت أن يعووووووزلهم أو أيووووووا موووووونهم دون أخووووووالل بحووووووق موووووون 

زل فووووووي التعووووووويض إذا وقووووووع العووووووزل لسووووووبب غيوووووور مشووووووروع أو فووووووي وقووووووت غيوووووور عوووووو
 مناسب.

يجتمووووووع المجلووووووس فووووووي المركووووووز الوووووورئيس للشووووووركة بوووووودعوة موووووون رئيسووووووه  21

ويجووووب علوووووى رئوووويس المجلوووووس أن يووووودعو إلووووى االجتمووووواع متووووى طلوووووب إليوووووه 

يجتموووووع المجلوووووس بووووودعوة مووووون رئيسوووووه ويجوووووب علوووووى رئووووويس المجلوووووس أن يووووودعو إلوووووى 
ء ويجووووووب أن تكووووووون الوووووودعوة االجتموووووواع متووووووى طلووووووب إليووووووه ذلووووووك اثنووووووان موووووون األعضووووووا



 

RESTRICTED 

ذلوووووك اثنوووووان مووووون األعضووووواء ويجوووووب أن تكوووووون الووووودعوة موثقوووووة بالطريقوووووة 

اجتماعوووووووات المجلوووووووس بصوووووووفة دوريوووووووة  التوووووووي يراهوووووووا المجلوووووووس. وتُعقووووووود

وكلمووووووووا دعووووووووت الحاجووووووووة، علووووووووى أال يقوووووووول عوووووووودد اجتماعووووووووات المجلووووووووس 

( اجتماعوووووات بحيوووووث يكوووووون هنووووواك اجتمووووواع واحووووود علوووووى 4السووووونوية عووووون )

 األقل كل ثالثة أشهر.

موثقوووووة بالطريقووووووة التووووووي يراهووووووا المجلووووووس. وتُعقووووود اجتماعووووووات المجلووووووس بصووووووفة دوريووووووة 
( 4وكلمووووووا دعووووووت الحاجووووووة، علووووووى أال يقوووووول عوووووودد اجتماعووووووات المجلووووووس السوووووونوية عوووووون )

 اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد على األقل كل ثالثة أشهر.

ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره )ثلثا( األعضاء بأنفسهم أو بطريق  22
اإلنابة بشرط أن يكون عدد األعضاء الحاضرين بأنفسهم )أربعة( أعضاء على األقل 
من بينهم عضو مستقل، وللعضو أن ينيب عنه عضواً آخر في حضور اجتماعات 

س بأغلبية آراء األعضاء المجلس وفي التصويت فيها. تصدر قرارات المجل
، وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه فيهالحاضرين أو الممثلين 

رئيس الجلسة. ولمجلس اإلدارة أن يصدر القرارات في األمور العاجلة بعرضها على 
اجتماع المجلس للمداولة فيها،  -كتابة–األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء 

 تعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له. وفي هذه الحالة

ً  المجلووووووووس اجتموووووووواع يكووووووووون ال -1 نصووووووووف االعضوووووووواء  حضووووووووره إذا إال صووووووووحيحا

 .األقل علىثالثة  عن الحاضرين عدد األ يقل بشرط على األقل،

إذا لوووووووم تتووووووووافر الشوووووووروط الالزموووووووة النعقووووووواد مجلوووووووس اإلدارة بسوووووووبب نقوووووووص   -2

المنصووووووص عليوووووه فوووووي هوووووذا النظوووووام، وجوووووب علوووووى عووووودد أعضوووووائه عووووون الحووووود األدنوووووى 

بقيوووووووة األعضووووووواء دعووووووووة الجمعيوووووووة العاموووووووة العاديوووووووة لالنعقووووووواد خوووووووالل سوووووووتين يومووووووواً؛ 

 النتخاب العدد الالزم من األعضاء.

ويجووووووز بقووووورار مووووون هيئووووووة السووووووق الماليوووووة دعوووووووة الجمعيوووووة العاموووووة العاديووووووة  -3

لالنعقووووواد فوووووي حوووووال نقوووووص عووووودد أعضووووواء مجلوووووس اإلدارة عووووون الحووووود األدنوووووى لصوووووحة 

 انعقاده. 

ال يجوووووووووز لعضووووووووو مجلووووووووس اإلدارة أن ينيووووووووب عنووووووووه غيووووووووره فووووووووي حضووووووووور  -4

االجتمووووواع. واسوووووتثناء مووووون ذلوووووك، يجووووووز لعضوووووو مجلوووووس اإلدارة أن ينيوووووب عنوووووه غيوووووره 

 األعضاء. من 

تصووووووووووودر قووووووووووورارات المجلوووووووووووس بأغلبيوووووووووووة آراء األعضووووووووووواء الحاضووووووووووورين أو  -5

الممثلووووووين فيووووووه، وعنوووووود تسوووووواوي اآلراء يوووووورجح الجانووووووب الووووووذي صوووووووت معووووووه رئوووووويس 

 الجلسة. 

 علوووووووووى بعرضوووووووووها العاجلوووووووووة األموووووووووور فوووووووووي القووووووووورارات يصووووووووودر أن اإلدارة لمجلوووووووووس
 المجلوووووووس اجتمووووووواع -كتابوووووووة– األعضووووووواء أحووووووود يطلوووووووب لوووووووم موووووووا متفووووووورقين األعضووووووواء

 أول فوووووي المجلوووووس علوووووى القووووورارات هوووووذه تعووووورض الحالوووووة هوووووذه وفوووووي فيهوووووا، مداولوووووةلل
 .له تال   اجتماع

الحصووووووول علووووووى عوووووودم ممانعووووووة مؤسسووووووة النقوووووود  بعوووووود –حووووووق للشووووووركة ي 24

تعقوووووووود اتفاقيووووووووة إلدارة الخوووووووودمات الفنيووووووووة مووووووووع  أن – العربووووووووي السووووووووعودي

شووووووركة أو أكثوووووور موووووون الشووووووركات المؤهلووووووة فووووووي مجووووووال التووووووأمين. ويجوووووووز 

ألعضووووواء المجلوووووس أن يبرمووووووا موووووع الشوووووركة عقوووووود توووووأمين لهوووووم مصووووولحة 

فيهوووووووووا شوووووووووريطة أن يوووووووووزود رئووووووووويس مجلوووووووووس االدارة الجمعيوووووووووة العاموووووووووة 

 النقوووووووود مؤسسوووووووة ممانعووووووووة عووووووودم علووووووووى الحصوووووووول بعوووووووود – للشوووووووركة يحوووووووق -1

 أكثوووووور أو شووووووركة مووووووع الفنيووووووة الخوووووودمات إلدارة اتفاقيووووووة تعقوووووود أن – السووووووعودي العربووووووي

 .التأمين مجال في المؤهلة الشركات من

ال يجوووووووووووز أن يكووووووووووون لعضووووووووووو مجلووووووووووس اإلدارة أي مصوووووووووولحة مباشوووووووووورة أو  -2

غيووووور مباشووووورة فوووووي األعموووووال والعقوووووود التوووووي توووووتم لحسووووواب الشوووووركة إال بتووووورخيص مووووون 



 

RESTRICTED 

بتفاصوووووووويل تلووووووووك العقووووووووود التأمينيووووووووة. وعلووووووووى عضووووووووو مجلووووووووس اإلدارة أن 

بلووووووغ المجلووووووس بمووووووا لووووووه موووووون مصوووووولحة مباشوووووورة أو غيوووووور مباشوووووورة فووووووي ي

األعموووووال والعقوووووود التوووووي توووووتم لحسووووواب الشوووووركة، ويثبوووووت هوووووذا التبليوووووغ فوووووي 

محضووووور االجتموووووواع. وال يجوووووووز لهووووووذا العضوووووو االشووووووتراك فووووووي التصووووووويت 

علوووووووى القووووووورار الوووووووذي يصووووووودر فوووووووي هوووووووذا الشوووووووأن فوووووووي مجلوووووووس اإلدارة 

رة الجمعيووووووة العامووووووة وجمعيووووووات المسوووووواهمين. ويبلووووووغ رئوووووويس مجلووووووس اإلدا

العاديوووووووة عنووووووود انعقادهوووووووا عووووووون األعموووووووال والعقوووووووود التوووووووي يكوووووووون ألحووووووود 

أعضوووووواء المجلووووووس مصوووووولحة مباشوووووورة أو غيوووووور مباشوووووورة فيهووووووا، ويرافووووووق 

التبليووووووغ تقريوووووور خوووووواص موووووون مراجووووووع حسووووووابات الشووووووركة الخووووووارجي. وإذا 

تخلوووووف عضوووووو المجلوووووس عووووون اإلفصوووووا  عووووون مصووووولحته، جووووواز للشوووووركة 

مووووووووام الجهووووووووة القضووووووووائية المختصووووووووة أو لكوووووووول ذي مصوووووووولحة المطالبووووووووة أ

بإبطووووووال العقوووووود أو إلووووووزام العضووووووو بووووووأداء أي ربووووووح أو منفعووووووة تحققووووووت لووووووه 

 من ذلك.

 مجلوووووووس عضوووووووو وعلوووووووى الجمعيوووووووة العاموووووووة العاديوووووووة، وعلوووووووى عضوووووووو مجلوووووووس اإلدارة

 فوووووووي مباشووووووورة غيووووووور أو مباشووووووورة مصووووووولحة مووووووون لوووووووه بموووووووا المجلوووووووس يبلوووووووغ أن اإلدارة

 محضوووووور فووووووي التبليووووووغ هووووووذا ويثبووووووت الشووووووركة، لحسوووووواب تووووووتم التووووووي والعقووووووود األعمووووووال

 . االجتماع

 الوووووووذي القووووووورار علوووووووى التصوووووووويت فوووووووي االشوووووووتراك العضوووووووو لهوووووووذا يجووووووووز ال -3

 .المساهمين وجمعيات اإلدارة مجلس في الشأن هذا في يصدر

 عوووووون انعقادهووووووا عنوووووود العاديووووووة العامووووووة الجمعيووووووة اإلدارة مجلووووووس رئوووووويس يبلووووووغ  -4

 غيوووووور أو مباشوووووورة مصوووووولحة المجلووووووس أعضوووووواء ألحوووووود يكووووووون التووووووي والعقووووووود األعمووووووال

 الشوووووووركة حسوووووووابات مراجوووووووع مووووووون خووووووواص تقريووووووور التبليوووووووغ ويرافوووووووق فيهوووووووا، مباشووووووورة

 .الخارجي

 للشووووووركة جوووووواز مصوووووولحته، عوووووون اإلفصووووووا  عوووووون المجلووووووس عضووووووو تخلووووووف إذا  -5

 أو العقوووووود بإبطووووووال المختصووووووة القضووووووائية الجهووووووة أمووووووام المطالبووووووة مصوووووولحة ذي لكوووووول أو

 .ذلك من له تحققت منفعة أو ربح أي بأداء العضو إلزام

( 1تقع المسووؤولية عن األضوورار الناتجة من األعمال والعقود المشووار إليها في الفقرة ) -6
صووواحب المصووولحة من العمل أو العقد، وكذلك على أعضووواء مجلس  من هذه المادة على العضوووو

اإلدارة، إذا تمت تلك األعمال والعقود بالمخالفة ألحكام تلك الفقرة أو إذا ثبت أنها غير عادلة، أو 
 تنطوي على تعارض مصالح وتلحق الضرر بالمساهمين.  

يعفوووووووووى أعضووووووووواء مجلوووووووووس اإلدارة المعارضوووووووووون للقووووووووورار مووووووووون المسوووووووووؤولية  -7

متووووووى أثبتوووووووا اعتراضووووووهم صووووووراحة فووووووي محضوووووور االجتموووووواع، وال يعوووووود الغيوووووواب عوووووون 

حضوووووور االجتمووووواع الوووووذي يصووووودر فيوووووه القووووورار سوووووبباً ل عفووووواء مووووون المسوووووؤولية إال إذا 

ثبوووووت أن العضوووووو الغائوووووب لوووووم يعلوووووم بوووووالقرار أو لوووووم يوووووتمكن مووووون االعتوووووراض عليوووووه بعووووود 

 لمه به. ع

ال يجووووووووز لعضوووووووو مجلوووووووس اإلدارة أن يشوووووووترك فوووووووي أي عمووووووول مووووووون شوووووووأنه منافسوووووووة 
الشووووووركة، أو أن ينووووووافس الشووووووركة فووووووي أحوووووود فووووووروع النشوووووواط الووووووذي تزاولووووووه؛ وإال كووووووان 
للشووووووركة أن تطالبووووووه أمووووووام الجهووووووة القضووووووائية المختصووووووة بووووووالتعويض المناسووووووب، مووووووا لووووووم 

يجوووووودد كوووووول  –يووووووة يكوووووون حاصووووووالً علووووووى توووووورخيص سووووووابق موووووون الجمعيووووووة العادمووووووة العاد
 يسمح له القيام بذلك. –سنة 

الجمعيووووووة العامووووووة المكونووووووة تكوينوووووواً صووووووحيحاً تمثوووووول جميووووووع المسوووووواهمين،  25

وتنعقووووود فوووووي المدينوووووة التوووووي يقوووووع فيهوووووا المركوووووز الووووورئيس للشوووووركة، ولكووووول 

ً  المكونووووووووة العامووووووووة الجمعيووووووووة -1 ً  تكوينووووووووا  المسوووووووواهمين، جميووووووووع تمثوووووووول صووووووووحيحا

 . للشركة الرئيس المركز فيها يقع التي المدينة في وتنعقد
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مسووووووواهم أيووووووواً كوووووووان عووووووودد أسوووووووهمه حوووووووق حضوووووووور الجمعيوووووووات العاموووووووة 

غيوووووور  للمسوووووواهمين ولووووووه فووووووي ذلووووووك أن يوكوووووول عنووووووه شخصوووووواً آخوووووور موووووون

أعضووووووواء مجلوووووووس اإلدارة أو عووووووواملي الشووووووووركة فوووووووي حضوووووووور الجمعيووووووووة 

العامووووووووة، ويجوووووووووز عقوووووووود اجتماعووووووووات الجمعيووووووووات العامووووووووة للمسوووووووواهمين 

واشوووووتراك المسووووواهم فوووووي موووووداوالتها والتصوووووويت علوووووى قرارتهوووووا بواسوووووطة 

وسووووووووائل التقنيووووووووة الحديثووووووووة بحسووووووووب الضوووووووووابط التووووووووي تضووووووووعها الجهووووووووة 

 المختصة.

ً  مسوووووواهم لكوووووول   للمسوووووواهمين العامووووووة الجمعيووووووات حضووووووور حووووووق أسووووووهمه عوووووودد كووووووان أيووووووا
ً  عنوووووه يوكووووول أن ذلوووووك فوووووي ولوووووه  أو اإلدارة مجلوووووس أعضووووواء غيووووور مووووون آخووووور شخصوووووا

 الجمعيوووووات اجتماعوووووات عقووووود ويجووووووز العاموووووة، الجمعيوووووة حضوووووور فوووووي الشوووووركة عووووواملي
 قرارتهووووووا علووووووى والتصووووووويت مووووووداوالتها فووووووي المسوووووواهم واشووووووتراك للمسوووووواهمين العامووووووة
هيئووووووة السوووووووق  تضووووووعها التووووووي الضوووووووابط بحسووووووب الحديثووووووة التقنيووووووة وسووووووائل بواسووووووطة

 .المالية

( خمسة وأربعين 45يدعو المؤسسون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تأسيسية خالل ) 26
حق  -أياً كان عدد أسهمه –تاريخ قفل االكتتاب في األسهم، ولكل مكتتب يوماً من 

حضور الجمعية التأسيسية. ويشترط لصحة االجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل 
)نصف( رأس المال على األقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجهت دعوة إلى اجتماع 

من توجيه الدعوة إليه. ومع ذلك،  ( خمسة عشر يوماً على األقل15ثان  يعقد بعد )
يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع 
األول، ويجب أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية 

كان عدد عقد هذا االجتماع. وفي جميع األحوال، يكون االجتماع الثاني صحيحاً أيًّا 
 المكتتبين الممثلين فيه.

 خوووووووالل تأسيسوووووووية جمعيوووووووة عقووووووود إلوووووووى المكتتبوووووووين جميوووووووع المؤسسوووووووون يووووووودعو -1
ً  وأربعوووووين خمسوووووة( 45) علوووووى أال تقووووول  األسوووووهم، فوووووي االكتتووووواب قفووووول تووووواريخ مووووون يوموووووا

 المدة بين تاريخ الدعوة وتاريخ االنعقاد عن عشرة أيام.
ً  - مكتتوووووب لكووووول  ويشوووووترط. التأسيسوووووية الجمعيوووووة حضوووووور حوووووق - أسوووووهمه عووووودد كوووووان أيوووووا

 علووووووى المووووووال رأس( نصووووووف) يمثوووووول المكتتبووووووين موووووون عوووووودد حضووووووور االجتموووووواع لصووووووحة
 بعووووود يعقووووود ثوووووان   اجتمووووواع إلوووووى دعووووووة وجهوووووت النصووووواب، هوووووذا يتووووووافر لوووووم فوووووإذا. األقووووول

ً  عشووووور خمسوووووة( 15)  يجووووووز ذلوووووك، وموووووع. إليوووووه الووووودعوة توجيوووووه مووووون األقووووول علوووووى يوموووووا
 االجتمووووواع النعقووووواد المحوووووددة المووووودة انتهووووواء مووووون سووووواعة بعووووود الثووووواني االجتمووووواع يعقووووود أن

 عوووووون اإلعووووووالن يفيوووووود مووووووا األول االجتموووووواع لعقوووووود الوووووودعوة تتضوووووومن أن ويجووووووب األول،
 الثووووووواني االجتمووووووواع يكوووووووون األحووووووووال، جميوووووووع وفوووووووي. االجتمووووووواع هوووووووذا عقووووووود إمكانيوووووووة
 ً  .فيه الممثلين المكتتبين عدد كان أيًّا صحيحا

 اآلتية:تختص الجمعية التأسيسية باألمور  27
التحقق من االكتتاب بكل أسهم الشركة ومن الوفاء بالحد األدنى من رأس  -1

 المال وبالقدر المستحق من قيمة األسهم.
إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة األساس، على إال تُدخل تعديالت  -2

 جوهرية على النظام المعروض عليها إال بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.
( ثالث سنوات 3أعضاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة ال تتجاوز ) تعيين -3

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

 عقد تأسيس الشركة.
ت التي اقتضاها تأسيس المداولة في تقارير المؤسسين عن األعمال والنفقا -5

 الشركة، وإقراره.
 

 تختص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية:

التحقوووووق مووووون االكتتووووواب بكووووول أسوووووهم الشوووووركة ومووووون الوفووووواء بالحووووود األدنوووووى مووووون  .أ
 .وفقاً ألحكام النظام رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة األسهم

 المداولة في تقرير تقويم الحصص العينية. .ب
النهائيووووووووة لنظووووووووام الشووووووووركة األسوووووووواس، علووووووووى إال تُوووووووودخل إقوووووووورار النصوووووووووص  . 

تعووووووديالت جوهريووووووة علووووووى النظووووووام المعووووووروض عليهووووووا إال بموافقووووووة جميووووووع المكتتبووووووين 
 الممثلين فيها.

خموووووووووس تعيوووووووووين أعضووووووووواء أول مجلوووووووووس إدارة للشوووووووووركة لمووووووووودة ال تتجووووووووواوز  .د
إذا لوووووووم يكونووووووووا قووووووود ُعينووووووووا فوووووووي عقووووووود تأسووووووويس الشوووووووركة أو فوووووووي نظامهوووووووا  سووووووونوات
 األساس.

لووووووة فووووووي تقووووووارير المؤسسووووووين عوووووون األعمووووووال والنفقووووووات التووووووي اقتضوووووواها تأسوووووويس والمدا
 السوووووووق هيئووووووةلويجوووووووز لوووووووزارة التجووووووارة واالسووووووتثمار، وكووووووذلك الشووووووركة، وإقووووووراره. 
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ً  توفوووووود أن الماليووووووة ً  بوصووووووفه( أكثوووووور)أو  منووووووودوبا  التأسيسوووووووة الجمعيووووووة لحضووووووور مراقبوووووووا
 .النظام أحكام تطبيق من للتأكد للشركة؛

األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة فيما عدا  28
العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مره على األقل في السنة خالل الستة 
أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز الدعوة لجمعيات عامة عادية أخرى 

ذلك، ومن اختصاصات الجمعية العامة العادية تشكيل  لالجتماع كلما دعت الحاجة إلى
 لجنة المراجعة وتحديد اتعابها.

فيمووووووا عوووووودا األمووووووور التووووووي تخووووووتص بهووووووا الجمعيووووووة العامووووووة غيوووووور العاديووووووة، تخووووووتص 

الجمعيوووووة العاموووووة العاديوووووة بجميوووووع األموووووور المتعلقوووووة بالشوووووركة وتنعقووووود موووووره علوووووى األقووووول 

السوووووونة الماليووووووة للشووووووركة، ويجوووووووز فووووووي السوووووونة خووووووالل السووووووتة أشووووووهر التاليووووووة النتهوووووواء 

 .الدعوة لجمعيات عامة عادية أخرى لالجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس  30
اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو 

%( من رأس المال على األقل. ويجوز 5لمراجعة أو عدد من المساهمين يمثل )لجنة ا
لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل 

 ( ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.30)
ئيس قبل تنشر هذه الدعوة في صحيفة توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الر

( عشرة أيام على األقل وترسل صورة من الدعوة 10الميعاد المحدد النعقاد ب )
وجدول األعمال إلى هيئة السوق المالية. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في 
الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة 

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

 مجلووووووووس مووووووون بوووووووودعوة للمسووووووواهمين الخاصوووووووة أو العامووووووووة الجمعيوووووووات تنعقووووووود -1
 إذا لالنعقوووووووواد العاديووووووووة العامووووووووة الجمعيووووووووة يوووووووودعو أن اإلدارة مجلووووووووس وعلووووووووى اإلدارة،
 يمثوووووول المسوووووواهمين موووووون عوووووودد أو المراجعووووووة لجنووووووة أو الحسووووووابات مراجووووووع ذلووووووك طلووووووب

 الجمعيووووووة دعوووووووة الحسووووووابات لمراجووووووع ويجوووووووز. األقوووووول علووووووى المووووووال رأس موووووون%( 5)
ً  ثالثوووووين( 30) خوووووالل الجمعيوووووة بووووودعوة المجلوووووس يقوووووم لوووووم إذا لالنعقووووواد  تووووواريخ مووووون يوموووووا

 . الحسابات مراجع طلب
يجوووووووز بقوووووورار موووووون هيئووووووة السوووووووق الماليووووووة دعوووووووة الجمعيووووووة العامووووووة العاديووووووة  -2

 لالنعقاد في الحاالت اآلتية: 
إذا انقضووووووووت الموووووووودة المحووووووووددة لالنعقوووووووواد )خووووووووالل األشووووووووهر السووووووووت التاليووووووووة  .أ

 النتهاء السنة المالية للشركة( دون أنعقادها. 
إذا نقووووووووص عوووووووودد أعضوووووووواء مجلووووووووس اإلدارة عوووووووون الحوووووووود األدنووووووووى لصووووووووحة  .ب

 انعقاده. 
 . إذا تبووووووين وجووووووود مخالفووووووات ألحكووووووام النظووووووام أو نظووووووام الشووووووركة األسوووووواس، أو وقوووووووع 

 خلل في إدارة الشركة. 
د. إذا لووووووم يوجووووووه المجلووووووس الوووووودعوة النعقوووووواد الجمعيووووووة العامووووووة خووووووالل خمووووووس عشوووووورة 
يومووووووواً مووووووون تووووووواريخ طلوووووووب مراجوووووووع الحسوووووووابات أو لجنوووووووة المراجعوووووووة أو عووووووودد مووووووون 

  %( من رأس المال على األقل.5المساهمين يمثل )
 
%( من رأس المال على األقل  تقديم طلب إلى هيئة 2يجوز لعدد من المساهمين يمثل ) -3

المالية لدعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد، إذا توافر أي من الحاالت المنصوص عليها السوق 
( من هذه المادة. وعلى هيئة السوق المالية توجيه الدعوة لالنعقاد خالل ثالثين يوماً 2في الفقرة )

د المطلوب من تاريخ تقديم طلب المساهمين، على أن تتضمن الدعوة جدوالً بأعمال الجمعية والبنو
 أن يوافق عليها المساهمون.

 التووووي المنطقووووة فووووي توووووزع يوميووووة صووووحيفة فووووي وجوووودول األعمووووال  الوووودعوة هووووذه تنشوووور

واحوووووود  (21)بوووووو  النعقوووووواد المحوووووودد الميعوووووواد قبوووووول الوووووورئيس الشووووووركة مركووووووز فيهووووووا
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 إلووووووى األعمووووووال وجوووووودول الوووووودعوة موووووون صووووووورة وترسوووووول األقوووووول علووووووى وعشوووووورين يوووووووم

 ذلوووووك وموووووع. الماليوووووة السووووووق هيئوووووة وكوووووذلك صوووووورة إلوووووىوزارة التجوووووارة واالسوووووتثمار، 

 المسووووووواهمين جميوووووووع إلوووووووى الموووووووذكور الميعووووووواد فوووووووي الووووووودعوة بتوجيوووووووه االكتفووووووواء يجووووووووز

 هيئوووووووة إلوووووووى األعموووووووال وجووووووودول الووووووودعوة مووووووون صوووووووورة وترسووووووول. مسوووووووجلة بخطابوووووووات

 .للنشر المحددة المدة خالل وذلك المالية السوق

ً إال إذا حضر مساهمون يمثلون )ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية  32  صحيحا
رأس مال الشركة على األقل. فإذا لم يتوفر هذا من ( خمسون في المائة 50%

النصاب في االجتماع األول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوماً 
 التالية لالجتماع السابق. وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة

( من هذا النظام ومع ذلك يجوز أن يُعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء 30)
المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول 
ما يُفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع، وفي جميع األحوال يكون االجتماع 

دد األسهم الممثلة فيه. ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة الثاني صحيحاً أياً كان ع
العادية للمساهمين واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة 

 .وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة

ً  العاديووووووووووة العامووووووووووة الجمعيووووووووووة انعقوووووووووواد يكووووووووووون ال -1  حضوووووووووور إذا إال صووووووووووحيحا
 .األقل على الشركة مال رأسنصف  يمثلون مونمساه

( موووووون 1وفووووووق الفقوووووورة ) األول االجتموووووواع فووووووي النصوووووواب هووووووذا يتوووووووفر لووووووم إذا -2
ً  الثالثوووووين خوووووالل يعقووووود ثوووووان اجتمووووواع إلوووووى الووووودعوة وجهوووووت ،هوووووذه الموووووادة  التاليوووووة يوموووووا
 المووووووادة فووووووي عليهووووووا المنصوووووووص بالطريقووووووة الوووووودعوة هووووووذه وتنشوووووور. السووووووابق لالجتموووووواع

 مووووون سووووواعة بعووووود الثووووواني االجتمووووواع يُعقووووود أن يجووووووز ذلوووووك وموووووع النظوووووام هوووووذا مووووون( 30)
 لعقوووووود الوووووودعوة تتضوووووومن أن بشوووووورط األول االجتموووووواع النعقوووووواد المحووووووددة الموووووودة انتهوووووواء

 جميوووووع وفوووووي االجتمووووواع، هوووووذا عقووووود إمكانيوووووة عووووون اإلعوووووالن يُفيووووود موووووا األول االجتمووووواع
ً  الثاني االجتماع يكون األحوال  .فيه الممثلة األسهم عدد كان أياً  صحيحا

ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون  33
رأس مال الشركة على األقل ، فإذا لم يتوفر من ( %  خمسة وستون في المائة65)

هذا النصاب في االجتماع األول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان، بنفس األوضاع 
( من هذا النظام. ويجوز أن يُعقد االجتماع الثاني 30المادة )المنصوص عليها في 

بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة 
لعقد االجتماع األول ما يُفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع، وفي جميع 

دد من المساهمين يمثلون )ربع( األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره ع
رأس المال على األقل. وإذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، وجهت 

( من 30دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة )
ً كان عدد األسهم الممثلة فيه، بعد  ً أيا هذا النظام، ويكون االجتماع الثالث صحيحا
موافقة الجهات المختصة. ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة غير العادية 
للمساهمين واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل 

 التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

ً  العاديوووووووة غيووووووور العاموووووووة الجمعيوووووووة انعقووووووواد يكوووووووون ال -1  حضوووووووره إذا إال صوووووووحيحا

 الشووووووركة مووووووال رأس موووووون( المائووووووة فووووووي وسووووووتون خمسووووووة%  65) يمثلووووووون مسوووووواهمون

 .األقل على
لعقووووود اجتمووووواع الجمعيوووووة العاموووووة غيووووور العاديوووووة وفوووووق  النصووووواب يتووووووفر لوووووم إذا -2

 األوضووووواع بووووونفس ثوووووان، اجتمووووواع إلوووووى الووووودعوة وجهوووووت  ( مووووون هوووووذه الموووووادة.1الفقووووورة )

 االجتمووووواع يُعقووووود أن ويجووووووز. النظوووووام هوووووذا مووووون( 30) الموووووادة فوووووي عليهوووووا المنصووووووص

 أن بشوووووورط األول االجتموووووواع النعقوووووواد المحووووووددة الموووووودة انتهوووووواء موووووون سوووووواعة بعوووووود الثوووووواني

 هووووووذا عقوووووود إمكانيووووووة عوووووون اإلعووووووالن يُفيوووووود مووووووا األول االجتموووووواع لعقوووووود الوووووودعوة تتضوووووومن

ً  الثووووووواني االجتمووووووواع يكوووووووون األحووووووووال جميوووووووع وفوووووووي االجتمووووووواع،  حضوووووووره إذا صوووووووحيحا

 .األقل على المال رأس( ربع) يمثلون المساهمين من عدد

 إلوووووى دعووووووة وجهوووووت الثووووواني، االجتمووووواع فوووووي الوووووالزم النصووووواب يتووووووافر لوووووم إذا -3

 موووووون( 30) المووووووادة فووووووي عليهووووووا المنصوووووووص نفسووووووها باألوضوووووواع ينعقوووووود ثالووووووث اجتموووووواع

ً  الثالووووث االجتموووواع ويكووووون النظووووام، هووووذا ً  صووووحيحا  فيووووه، الممثلووووة األسووووهم عوووودد كووووان أيووووا

 هيئة السوق المالية. موافقة بعد
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لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه  36
األسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات. وكل نص في نظام 
الشركة األساس يحرم المساهم من هذا الحق، يكون باطالً. ويجيب مجلس اإلدارة أو 

ر الذي ال يعرض مصلحة الشركة مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقد
للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، احتكم إلى الجمعية، وكان 

 قرارها في هذا الشأن نافذاً.

لكوووووول مسوووووواهم حووووووق مناقشووووووة الموضوووووووعات المدرجووووووة فووووووي جوووووودول أعمووووووال الجمعيووووووة 

وتوجيوووووووه األسوووووووئلة فوووووووي شوووووووأنها إلوووووووى أعضووووووواء مجلوووووووس اإلدارة ومراجوووووووع الحسوووووووابات. 

يحوووورم المسوووواهم موووون هووووذا الحووووق، يكووووون بوووواطالً. ويجيووووب  هووووذا النظووووام فوووويوكوووول نووووص 

مجلووووووووس اإلدارة أو مراجووووووووع الحسووووووووابات عوووووووون أسووووووووئلة المسوووووووواهمين بالقوووووووودر الووووووووذي ال 

يعوووووورض مصوووووولحة الشووووووركة للضوووووورر. وإذا رأى المسوووووواهم أن الوووووورد علووووووى سووووووؤاله غيوووووور 

 مقنع، احتكم إلى الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس  37
اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه، ويحرر 
باجتماع الجمعية العامة محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد 

الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو 
التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشة 
التي دارت في االجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل 

 خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.

 أو غيابوووووووه عنووووووود نائبوووووووه أو اإلدارة مجلوووووووس رئووووووويس العاموووووووة الجمعيوووووووة يووووووورأس -1

 مجلوووووس رئوووويس غيووووواب حووووال فوووووي لووووذلك أعضووووائه بوووووين موووون اإلدارة مجلوووووس ينتدبووووه موووون

 .ونائبه اإلدارة

 المسوووووووواهمين عوووووووودد يتضوووووووومن محضوووووووور العامووووووووة الجمعيووووووووة باجتموووووووواع يحوووووووورر -2

 الوكالووووووة أو باألصووووووالة حيووووووازتهم فووووووي التووووووي األسووووووهم وعوووووودد الممثلووووووين أو الحاضوووووورين

 التووووووي األصوووووووات وعوووووودد اتخووووووذت التووووووي والقوووووورارات لهووووووا المقووووووررة األصوووووووات وعوووووودد

 االجتموووووواع، فووووووي دارت التووووووي للمناقشووووووة وافيووووووة وخالصووووووة خالفتهووووووا أو عليهووووووا وافقووووووت

 يوقعووووووه خوووووواص سووووووجل فووووووي اجتموووووواع كوووووول عقووووووب منتظمووووووة بصووووووفة المحاضوووووور وتوووووودون

 .األصوات وجامع سرها وأمين الجمعية رئيس

حسابات )أو أكثر( من بين مراجعي الحسابات يجب أن تعين الجمعية العامة مراجعي  39
المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتحدد مكافأتهم ومدة عملهم، ويحوز لها إعادة 
تعينهم، ويجوز للجمعية العامة أيضاً وفي كل وقت تغييرهم مع عدم االخالل بحقهم 

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

ن تعوووووين الجمعيوووووة العاموووووة مراجعوووووي حسوووووابات )أو أكثووووور( مووووون بوووووين مراجعوووووي يجوووووب أ

الحسووووووابات الموووووورخص لهووووووم بالعموووووول فووووووي المملكووووووة، وتحوووووودد مكافووووووأتهم وموووووودة عملهووووووم، 

علووووووى أال يتجوووووواوز مجموووووووع موووووودة تعيينووووووه خمووووووس سوووووونوات ويحوووووووز لهووووووا إعووووووادة تعينهم،

 متصووووولة، ويجووووووز لمووووون اسوووووتنفد هوووووذه المووووودة أن يعووووواد تعيينوووووه بعووووود مضوووووي سووووونتين مووووون

ويجووووووز للجمعيوووووة العاموووووة أيضووووواً وفوووووي كووووول وقوووووت تغييووووورهم موووووع عووووودم  تووووواريخ انتهائهوووووا،

االخوووووالل بحقهوووووم فوووووي التعوووووويض إذا وقوووووع التغييووووور فوووووي وقوووووت غيووووور مناسوووووب أو لسوووووبب 

 غير مشروع.

على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يعد وفقاً لمعايير  41
ضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على المراجعة المتعارف عليها ي

نظام مراقبة البيانات واإليضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفة ألحكام 
شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى 

ويتلو مراجع الحسابات ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة.  ذات العالقة
تقريره في الجمعية العامة. وإذا قررت الجمعية التصديق على تقرير مجلس اإلدارة 

 والقوائم المالية دون االستماع إلى تقرير مراجع الحسابات، كان قرارها باطالً.

علوووووى مراجوووووع الحسوووووابات أن يقووووودم إلوووووى الجمعيوووووة العاموووووة السووووونوية تقريوووووراً يعووووود وفقووووواً 

جعووووووة المتعووووووارف عليهووووووا يضوووووومنه موقووووووف إدارة الشووووووركة موووووون تمكينووووووه لمعووووووايير المرا

مووووون الحصوووووول علوووووى البيانوووووات واإليضووووواحات التوووووي طلبهوووووا وموووووا يكوووووون قووووود كشوووووفه مووووون 

نظووووووووام مراقبووووووووة شووووووووركات التووووووووأمين التعوووووووواوني والئحتووووووووه التنفيذيووووووووة مخالفووووووووة ألحكووووووووام 

 ونظوووووووام الشوووووووركة األسووووووواس واألنظموووووووة واللووووووووائح والتعليموووووووات األخووووووورى ذات العالقوووووووة

ويتلوووووو مراجوووووع الحسوووووابات تقريوووووره يوووووه فوووووي مووووودى عدالوووووة القووووووائم الماليوووووة للشوووووركة. ورأ
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فووووووي الجمعيووووووة العامووووووة. وإذا قووووووررت الجمعيووووووة التصووووووديق علووووووى تقريوووووور مجلووووووس اإلدارة 

والقووووووووائم الماليوووووووة دون االسوووووووتماع إلوووووووى تقريووووووور مراجوووووووع الحسوووووووابات، كوووووووان قرارهوووووووا 

 باطالً.

مالية أن يعد القوائم المالية يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة  -1 43
)وتتكون القوائم المالية من: قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين، قائمة 
فائض )عجز( عمليات التأمين، قائمة دخل المساهمين، قائمة حقوق المساهمين، قائمة 

وتقريراً عن التدفقات النقدية لعمليات التأمين وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين(. 
نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويتضمن هذا التقرير 
الطريقة التي يقترحها لتوزيع األربا  ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف 

( خمسة وأربعين 45مراجع الحسابات، قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة ب )
 يوماً على األقل.

قع رئيس مجلس اإلدارة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي على يجب أن يو -2
(، وتودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت 1الوثائق المذكورة في الفقرة )

( عشرة أيام 10تصرف المساهمين، قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة ب )
 على األقل.

بالقوائم المالية للشركة  على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين -3
وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجع الحسابات مالم تنشر في صحيفة يومية توزع 
في المركز الرئيس للشركة، على أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى هيئة السوق 

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

جب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعد القوائم المالية )وتتكون القوائم ي -1
المالية من: قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين، قائمة فائض )عجز( عمليات 
التأمين، قائمة دخل المساهمين، قائمة حقوق المساهمين، قائمة التدفقات النقدية لعمليات 

وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين(. وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي التأمين 
عن السنة المالية المنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع األربا  
ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات، قبل الموعد المحدد النعقاد 

 ة وأربعين يوماً على األقل.( خمس45الجمعية العامة ب )
يجب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي على الوثائق  -2

(، وتودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف 1المذكورة في الفقرة )
على  واحد وعشرين يوما ( 21ب )المساهمين، قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة 

 األقل.
على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس  -3

اإلدارة وتقرير مراجع الحسابات مالم تنشر في صحيفة يومية توزع في المركز الرئيس 
هيئة و وزارة التجارة واالستثمار للشركة، على أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى

( خمسة عشر يوماً 15لك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ب )السوق المالية وذ
 على األقل.

 يجب على الشركة: 45
 تجنّب الزكاة وضريبة الدخل المقررة. -1

%( من األربا  الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز 20تجنّب ) -2
%( من 100)للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اجمالي االحتياطي 

 رأس المال المدفوع.
للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم في صافي األربا  أن تقرر  -3

تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع 
 أربا  ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين.

 :يجب على الشركة اآلتي

 .المقررة نظاًما تجنّب الزكاة وضريبة الدخل  .1

%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة 20تجنّب )  .2

 .%( من رأس المال المدفوع100العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اجمالي االحتياطي )

للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم في صافي األرباح أن تقرر تكوين   .3

أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان احتياطيات 

 .على المساهمين
توزع أرباح الشركة السنوية الصافية التي تحددها بعد خصم جميع المصروفات العامة  .4

والتكاليف األخرى، وتكوين االحتياطيات الالزمة لمواجهة الديون المشكوك فيها وخسائر 

مارات وااللتزامات الطارئة التي يرى مجلس اإلدارة ضرورتها بما يتفق مع أحكام نظام االستث

مراقبة شركات التأمين التعاوني واألحكام الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، ويخصص 

من الباقي من األرباح بعد خصم االحتياطيات المقررة بموجب األنظمة ذات العالقة والزكاة نسبة 
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من رأس المال المدفوع للتوزيع على المساهمين طبقًا لما  -%5ال تقل عن – )......%(ل عن ال تق

يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة، وإذا كانت النسبة المتبقية من األرباح المستحقة 

للمساهمين ال تكفي لدفع هذه النسبة فال يجوز للمساهمين المطالبة بدفعها في السنة أو السنوات 

 تقرر توزيع نسبة  من األرباح تزيد عما اقترحه مجلس اإلدارة. وال يجوز للجمعية العامة أنالتالية، 
وفقاً لقرار الجمعية السنوية و/أو المرحلية  يستحق المساهم حصته في األربا  46

العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع. 
لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية وتكون أحقية األربا  

اليوم المحدد لالستحقاق. وتُبلغ الشركة هيئة السوق المالية دون تأخير بأي قرارات 
لتوزيع األربا  أو التوصية بذلك وتدفع األربا  المقرر توزيعها على المساهمين 

لتعليمات التي تصدرها في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة، وفقاً ل
الجهة المختصة مع مراعاة الموافقة الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد العربي 

 السعودي.

وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار  يستحق المساهم حصته في األربا 
المسجلين في سجالت  تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية األربا  لمالكي األسهم

المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق. وتُبلغ الشركة هيئة السوق المالية دون تأخير بأي 
قرارات لتوزيع األربا  أو التوصية بذلك وتدفع األربا  المقرر توزيعها على المساهمين في 

تصدرها الجهة المختصة مع  المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة، وفقاً للتعليمات التي
 مراعاة الموافقة الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.

إذا بلغت خسائر الشركة )نصف( رأس المال المدفوع في أي وقت خالل السنة  47
المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك 

رئيس مجلس اإلدارة إبالن أعضاء المجلس إبالن رئيس مجلس اإلدارة، وعلى 
( خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة 15بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل )

( خمسة وأربعين يوم من تاريخ 45الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل )
وفقاً ألحكام نظام  -علمه بالخسائر لتُقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه

وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون )نصف(  -اتالشرك
رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس. وينشر 
قرار الجمعية في جميع االحوال في على الموقع االلكتروني لوزارة التجارة 

جتمع الجمعية العامة غير واالستثمار. وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم ت
العادية خالل المدة المحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في 
الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة 

( تسعين يوماً من صدور 90ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل )
 ادة.قرار الجمعية بالزي

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 إبالن رئيس مجلس اإلدارة، وعلى 

( خمسة عشر 15رئيس مجلس اإلدارة إبالن أعضاء المجلس بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل )
( خمسة وأربعين يوم 45علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل ) يوماً من

وفقاً ألحكام نظام  -من تاريخ علمه بالخسائر لتُقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه
وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون )نصف( رأس المال  -الشركات

الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس. وينشر قرار الجمعية في جميع المدفوع، أو حل 
الموقع االلكتروني لوزارة التجارة واالستثمار. وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا  فياالحوال 

لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها 
إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة 

( تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية 90م يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل )ول
 بالزيادة.

ويكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو  49
المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو 

ت التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة مخالفتهم أحكام نظام مراقبة شركا
واللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم 
يكن. وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ من قرار 

األعضاء صدر بإجماعهم. أما القرارات التي تصدر بأغلبية اآلراء، فال يسأل عنها 

 تعوووووووووويض عوووووووون بالتضووووووووامن مسووووووووؤولين اإلدارة مجلووووووووس أعضوووووووواء ويكووووووووون -1

 توووووودبير إسوووووواءتهم عوووووون ينشووووووأ الووووووذي الضوووووورر عوووووون الغيوووووور وأ المسوووووواهمين أو الشووووووركة

 التعووووووواوني التوووووووأمين شوووووووركات مراقبوووووووة نظوووووووام أحكوووووووام مخوووووووالفتهم أو الشوووووووركة شوووووووؤون

وهوووووووذا  العالقوووووووة ذات األخووووووورى والتعليموووووووات واللووووووووائح واألنظموووووووة التنفيذيوووووووة والئحتوووووووه

 علوووووى المسوووووؤولية وتقوووووع. يكووووون لوووووم كوووووأن يعووووود ذلوووووك بغيووووور يقضوووووي شووووورط وكووووول ،النظوووووام

 أمووووووا. بإجموووووواعهم صوووووودر قوووووورار موووووون الخطووووووأ نشووووووأ إذا اإلدارة مجلووووووس أعضوووووواء جميووووووع
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المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر االجتماع. وال يعد الغياب 
عن حضور االجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً ل عفاء من المسؤولية إال إذا 
ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من االعتراض عليه بعد علمه 

لية موافقة الجمعية العامة العادية على إبراء به. وال تحول دون إقامة دعوى المسؤو
( ثالث 3ذمة أعضاء مجلس اإلدارة. وال تسمع دعوى المسؤولية بعد انقضاء )

حالتي الغش والتزوير، ال  -سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار. وفيما عدا 
( خمس سنوات من تاريخ 5تسمع دعوى المسؤولية في جميع األحوال بعد مرور )

( ثالث سنوات من انتهاء 3ء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو )انتها
عضوية عضو مجلس اإلدارة المعني أيهما أبعد. ولكل مساهم الحق في رفع دعوى 
المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي 

م رفع الدعوى المذكورة إال صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. وال يجوز للمساه
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.

 المعارضووووووون األعضوووووواء عنهووووووا يسووووووأل فووووووال اآلراء، بأغلبيووووووة تصوووووودر التووووووي القوووووورارات

 عوووووون الغيوووووواب يعوووووود وال. االجتموووووواع محضوووووور فووووووي صووووووراحة اعتراضووووووهم أثبتوووووووا متووووووى

ً  القووووورار فيووووووه يصوووووودر الووووووذي االجتموووووواع حضوووووور  إذا إال المسووووووؤولية موووووون ل عفوووووواء سووووووببا

 بعووووود عليوووووه االعتوووووراض مووووون تمكنوووووه عووووودم أو بوووووالقرار الغائوووووب العضوووووو علوووووم عووووودم ثبوووووت

 . به علمه

 العاديووووووة العامووووووة الجمعيووووووة موافقووووووة المسووووووؤولية دعوووووووى إقامووووووة دون تحووووووول ال -2

 . اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على

 موووووووون سوووووووونوات ثووووووووالث( 3) انقضوووووووواء بعوووووووود المسووووووووؤولية دعوووووووووى تسوووووووومع ال -3

 تسوووووومع ال والتزويوووووور، الغووووووش حووووووالتي عوووووودا وفيمووووووا -. الضووووووار الفعوووووول اكتشوووووواف توووووواريخ

 تووووواريخ مووووون سووووونوات خموووووس( 5) مووووورور بعووووود األحووووووال جميوووووع فوووووي المسوووووؤولية دعووووووى

 موووووون سوووووونوات ثووووووالث( 3) أو الضووووووار الفعوووووول فيهووووووا وقووووووع التووووووي الماليووووووة السوووووونة انتهوووووواء

 .أبعد أيهما المعني اإلدارة مجلس عضو عضوية انتهاء

 علوووووى للشوووووركة المقوووووررة المسوووووؤولية دعووووووى رفوووووع فوووووي الحوووووق مسووووواهم ولكووووول -4

 ضووووورر إلحووووواق مووووونهم صووووودر الوووووذي الخطوووووأ شوووووأن مووووون كوووووان إذا اإلدارة مجلوووووس أعضووووواء

 الشوووووركة حوووووق كوووووان إذا إال الموووووذكورة الووووودعوى رفوووووع للمسووووواهم يجووووووز وال. بوووووه خووووواص

ً  يوووووزال ال رفعهوووووا فوووووي  علوووووى بعزموووووه الشوووووركة يبلوووووغ أن المسووووواهم علوووووى ويجوووووب. قائموووووا

 الخووووواص الضووووورر عووووون بوووووالتعويض المطالبوووووة علوووووى حقوووووه قصووووور موووووع الووووودعوى، رفوووووع

 .به لحق الذي

يجووووووووز تحميووووووول الشوووووووركة النفقوووووووات اآلتيوووووووة التوووووووي تكلفهوووووووا المسووووووواهم إلقاموووووووة  -5

 دعوى أياً كانت نتيجتها بالشروط اآلتية: 

 إذا أقام الدعوى بحسن نية. -أ

إذا تقووووودم إلوووووى الشوووووركة بالسوووووبب الوووووذي مووووون أجلوووووه أقوووووام الووووودعوى ولوووووم يحصووووول  -ب

 على رد خالل ثالثين يوماً.

إذا كووووووان موووووون مصوووووولحة الشووووووركة إقامووووووة هووووووذه الوووووودعوى بنوووووواًء علووووووى حكووووووم المووووووادة   - 

 )التاسعة والسبعين( من نظام الشركات.

  أن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح.  -د
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تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية الالزمة  50
التصفية االختيارية من هيئة السوق المالية، بالقدر الالزم للتصفية، ويصدر قرار 

ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين الُمصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود 
المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب أن ال تتجاوز مدة 

 بأمر ( خمس سنوات، وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال5التصفية االختيارية )
قضائي، وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين 
على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة للغير في حكم المصفين إلى أن يُعين الُمصفي 
وتبقى ألجهزة الشركة خالل مدة التصفية اختصاصاتها التي ال تتعارض مع 

ق المشتركين في فائض اختصاصات الُمصفي، ويراعي في التصفية حفظ ح
( و 44) عمليات التأمين واالحتياطات المكونة حسب المنصوص عليه في المادتين

 ( من هذا النظام.45)

 بالشخصووووووووية وتحووووووووتفظ التصووووووووفية دور انقضووووووووائها بمجوووووووورد الشووووووووركة توووووووودخل -1

 .للتصفية الالزم بالقدر الالزمة االعتبارية

 الجميعة العامة.الشركاء أو   من االختيارية التصفية قرار يصدر -2

 سوووووولطاته وتحديوووووود الُمصووووووفي تعيووووووين علووووووى التصووووووفية قوووووورار يشووووووتمل أن يجووووووب -3

 للتصوووووووفية الالزموووووووة الزمنيوووووووة والمووووووودة سووووووولطاته علوووووووى المفروضوووووووة والقيوووووووود وأتعابوووووووه

 يجووووووووز وال سووووووونوات، خموووووووس( 5) االختياريوووووووة التصوووووووفية مووووووودة تتجووووووواوز ال أن ويجوووووووب

 .قضائي بأمر إال ذلك من ألكثر تمديدها

 أعضوووووواء المجلووووووس  يظوووووول ذلووووووك ومووووووع بحلهووووووا الشووووووركة إدارة مجلووووووس سوووووولطة تنتهووووووي

 أن إلووووووى المصووووووفين حكووووووم فووووووي للغيوووووور بالنسووووووبة ويعوووووودون الشووووووركة إدارة علووووووى قووووووائمين

 التووووووي اختصاصوووووواتها التصووووووفية موووووودة خووووووالل الشووووووركة ألجهووووووزة وتبقووووووى الُمصووووووفي يُعووووووين

 حوووووووق حفوووووووظ التصوووووووفية فوووووووي ويراعوووووووي الُمصوووووووفي، اختصاصوووووووات موووووووع تتعوووووووارض ال

 حسووووووووووب المكونووووووووووة واالحتياطووووووووووات التووووووووووأمين عمليووووووووووات فووووووووووائض فووووووووووي المشووووووووووتركين

 .النظام هذا من( 45)و( 44) المادتين في عليه المنصوص
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RESTRICTED 

 شركة ساب للتكافل
 بشركة ساب للتكافل الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكآفات

 
 المادة بعد التعديل المادة قبل التعديل

 والدعوة لها : اللجنة اجتماعات :رابعا  
 .ما دعت الحاجة لذلك متىفي العام على األقل أو  مرتيناللجنة  تجتمع

 والدعوة لها : اللجنة اجتماعات :رابعا  
 .ما دعت الحاجة لذلك متىفي العام على األقل أو  أربع مراتاللجنة  تجتمع
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 شركة ساب للتكافل
 بشركة ساب للتكافل وثيقة حوكمة الشركات
 

 المادة بعد التعديل المادة قبل التعديل

 إضافة فقرة

 مقدمة 

األدوار و الصالحيات لكل من المساهمين و مجلس اإلدارة, واإلدارة تحديد  .1

 التنفيذية, وأصحاب المصالح

 : التعاريف1الجزء 

 منبثقة عن مجلس إدارة للرعية الف اللجان: هي  لجان مجلس اإلدارة

ساب للتكافل، والتي تتشكل بقرارات من المجلس أو الجمعية العامة، 

ويشارك في عضويتها أعضاء من المجلس وخارجه، لتعاونه في أداء 

مهامه وأعماله، وتحدد نطاقات أعمال هذه اللجان وفق قواعد ولوائح 

 عملها 

 : التعاريف1الجزء 

  منبثقة عن مجلس إدارة متخصصة فرعية  لجان: هي  اإلدارةلجان مجلس

ساب للتكافل، والتي تتشكل بقرارات من المجلس أو الجمعية العامة، 

ويشارك في عضويتها أعضاء من المجلس وخارجه، لتعاونه في أداء 

 .ولوائح عملهامهامه وأعماله، وتحدد نطاقات أعمال هذه اللجان وفق قواعد 

  :وهو عضو في مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة  غير التنفيذي

الذي يقدم آراء واستشارات وال يشارك بأي طريقة في إدارة الشركة 

 وال  يتقاضى راتبا شهريا أو سنويا. 

 

  :وهو عضو في مجلس اإلدارة الذي عضو مجلس اإلدارة  غير التنفيذي

و اليكون متفرغاً إلدارة الشركة و األعمال يقدم آراء واستشارات فنية 

وال يشارك بأي طريقة في إدارة الشركة وال  يتقاضى راتبا اليومية لها 

 شهريا أو سنويا. 

 

 :لشركة الذي ا إدارةهو عضو مجلس  عضو مجلس اإلدارة المستقل

باستقاللية كاملة عن اإلدارة والشركة ، والقادر على ممارسة  يتمتع

 مهامة

 

  اإلدارة الغير التنفيذي هو عضو مجلس  مجلس اإلدارة المستقل:عضو 

باستقاللية  باإلستقالل التام في مركزه و قراراته و  لشركة الذي يتمتعل

 كاملة عن اإلدارة والشركة ، والقادر على ممارسة مهامة

 

 حصة مباشرة أو من له صلة قرابة به شخصية بصفة العضو امتلك. 2

بما  لها أو في مجموعتها التابعة الشركات إحدى في أو اسهم الشركة من

 % أو أكثر.5يبلغ 

 ممثالأو  مباشرة أو من له صلة قرابة به شخصية بصفة العضو امتلك. 2

 إحدى في أو اسهم الشركة من حصةبتملك  اعتبارية  صفة ذو لشخص

% أو 5بما يبلغ  لصالحه. يعملأو لها أو في مجموعتها التابعة الشركات

 أكثر.

 أي أو الشركة إدارة مجلس من أعضاء عضو بأي قرابة صلة وجود. 4

من  شركة أي أو للشركة، التابعة الشركات أعضاء مجالس من عضو

 .مجموعتها

أو اإلدارة  الشركة إدارة مجلس من أعضاء عضو بأي قرابة صلة وجود. 4

 الشركات أعضاء مجالس من عضو أي أو العلياأو كبار التنفيذيين بالشركة

 .من مجموعتها شركة أي أو للشركة، التابعة

 والذين لقانونيين: هم األشخاص الطبيعيين أو  كبار حملة األسهم ،

ة، لوحدهم أو في اتحاد على أو غير مباشر ةمباشر يحكمون بطريقة

 .% أو أكثر من أسهم الشركة 5 مانسبته

 

 والذين ألعتباريون : هم األشخاص الطبيعيين أو ا كبار حملة األسهم ،

 بمفردهم او باإلشتراك مع آخرين مباشر أو غير مباشر،  بشكل ، سيطرون ي

 أو حقوق التصويت فيها. % أو أكثر من أسهم الشركة 5 على 

 

 باألسهم المرتبطة الحقوق باألسهم المرتبطة الحقوق
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والمشاركة في مناقشاتها  إجتماعات الجمعيات العموميةحضور المساهم 

والتصويت في القرارات المتعلقة بها ويشمل ذلك تعديل نظام الشركة 

 االساسي، اختيار أعضاء مجلس اإلدارة وتعيين المراجعين الخارجيين.

 

والمشاركة في العامة والخاصة  إجتماعات الجمعية العموميةحضور المساهم 

والتصويت في القرارات المتعلقة بها ويشمل ذلك تعديل نظام الشركة مناقشاتها 

 االساسي، اختيار أعضاء مجلس اإلدارة وتعيين المراجعين الخارجيين.

 

ولوائحهما وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية التصرف في أسهمه  دون قيود عن طريق البيع، الرهن، تحويل الملكية. التصرف في أسهمه 

 التنفيذية.

بما ال يضر بمصالح الشركة وال يعارض النظم  االستفسار وطلب معلومات

 المرعية والتوجيهات الصادرة عن الجهات اإلشرافية .

بما ال يضر بمصالح  على دفاتر الشركة ووثائقها االستفسار وطلب معلومات

لجهات الشركة وال يعارض النظم المرعية والتوجيهات الصادرة عن ا

 اإلشرافية .

 

  مراقبة آداء الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة. إضافة فقرة

 ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وإنتخابهم. إضافة فقرة

 تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات: 3-1

بشكل عام ووفق ما تقضي به سياسات الشركة اإلجرائية المختلفة ، فإن  .أ

العمل على تسهيل ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم على الشركة 

النظامية المتصلة بالسهم على أكمل وجه ، ومن ذلك توفير المعلومات 

، المتعلقة بأنشطتها العامة بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة

 ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة . 

 

 ولهم على المعلومات:تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحص 3-1

بشكل عام ووفق ما تقضي به سياسات الشركة اإلجرائية المختلفة ، فإن على  .أ

الشركة العمل على تسهيل ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية 

المتصلة بالسهم على أكمل وجه ، ومن ذلك توفير المعلومات المتعلقة 

وسهلة الوصول و  وافية ودقيقةبأنشطتها العامة بحيث تكون هذه المعلومات 

 ، ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة . غير مضلله

 

 إضافة فقرة

 الحصول على األرباح:

ع التي النسبة األساس الشركة نظام يبين .أ  األرباح من المساهمين على توزَّ

 .األخرى واالحتياطيات النظامي االحتياطي تجنيب بعد الصافية

 إضافة فقرة
 األسهم أرباح توزيع بشأن واضحة سياسة وضع اإلدارة مجلس على يجب .ب

ً  والشركة المساهمين مصالح يحقق بما  .األساس الشركة لنظام وفقا

 إضافة فقرة

ً  األرباح فيه حص المساهم يستحقج.   الصادر العامة الجمعية لقرار وفقا

 القاضي اإلدارة مجلس قرار أو المساهمين، على األرباح توزيع بشأن

 على التوزيع، وتاريخ االستحقاق تاريخ القرار ويبين مرحلية، أرباح بتوزيع

ً  القرار ينفَّذ أن  التنظيمية واإلجراءات الضوابط في  منصوص هو لما وفقا

 المدرجة المساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذاً  الصادرة

 إضافة فقرة
المساهمين الراغبين في الحضور في مركز يجب التحقق من تسجيل بيانات ذ. 

 الشركة الرئيسي قبل الوقت المحدد إلنعقاد الجمعية.

 إضافة فقرة

 العامة الجمعية أعمال بجدول المتعلقة القواعد -ت

 والموقع للشركة اإللكتروني الموقع خالل من للمساهمين يتاح أن يجب. 3

 على الحصول العامة الجمعية النعقاد الدعوة نشر عند للسوق اإللكتروني

 مجلس تقرير وبخاصة العامة، الجمعية أعمال جدول ببنود المتعلقة المعلومات
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 وذلك لجنة المراجعة؛ وتقرير المالية والقوائم الحسابات ومراجع اإلدارة

 المعلومات تلك تحديث الشركة وعلى .بشأنها مدروس قرار اتخاذ من لتمكينهم

 العامة. الجمعية أعمال جدول تعديل حال في

 .العامة الجمعية أعمال جدول إلى موضوعات من تراه ما إضافة للهيئة. 4 إضافة فقرة

 إضافة فقرة

 الفرعية واللجان اإلدارة مجلس تشكيل :5 الجزء

 

 اإلدارة مجلس

 بأن نشاطها وطبيعة الشركة حجم مع  اإلدارة مجلس أعضاء عدد تناسب .1

 ثالثة عن اليقل ان على اإلدارة, مجلس أعضاء عدد الشركة نظام يحدد

 اعضاء. عشرة عن يزيد وال

 

 العربي النقد مؤسسة ممانعة وعدم موافقة على الحصول الشركة على.4

 اإلدارة مجلس أعضاء بأسماء الهيئة وإشعار مرشح أي على السعودي

 . عضويتهم على تطرأ تغييرات وأي  عضويتهم وصفات

 

 العربي النقد مؤسسة ممانعة وعدم موافقة على الحصول الشركة على .4

 من عمل أيام خمسة خالل المؤسسة إشعار و , مرشح أي على السعودي

 إشعار و ،أقرب أيهما تعيينهم تاريخ من أو اإلدارة مجلس دورة بدأ تاريخ

 اتتغيير وأي  عضويتهم وصفات اإلدارة مجلس أعضاء بأسماء الهيئة

 التغييرات. حدوث تاريخ من عمل أيام خمسة خالل عضويتهم على تطرأ

 فقرة إضافة

 االنتخاب -ج

 اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب

 المرشحين عن معلومات للسوق اإللكتروني الموقع في الشركة تعلن )أ

 العامة، الجمعية النعقاد الدعوة يهتوج أو نشر عند اإلدارة مجلس لعضوية

ً  المعلومات تلك تتضمن أن على  ومؤهالتهم المرشحين لخبرات وصفا

 توفير الشركة وعلى والحالية، السابقة وعضوياتهم ووظائفهم ومهاراتهم

 .اإللكتروني وموقعها الرئيس مركزها في المعلومات هذه من نسخة

 

 فقرة إضافة

 ال بحيث اإلدارة، مجلس انتخاب في التراكمي التصويت استخدام يجب )ب

 .واحدة مرة من أكثر للسهم التصويت حق استخدام يجوز

 

 فقرة إضافة
 مجلس لعضوية المرشحين على العامة الجمعية في التصويت يقتصر )ج

 .فقرة )أ(ال وفق معلوماتهم عن الشركة أعلنت الذين اإلدارة

 مسؤوليات وواجبات رئيس مجلس اإلدارة 5-3 

     اإلدارة مجلس رئيس مسئوليات بين تداخل هناك يكون أال يجب -

 اإلدارة مجلس رئيس على ويجب .التنفيذي الرئيس ومسئوليات

 التي التنفيذية بالمهام القيام وعدم اإلشرافي بدوره والقيام االلتزام

 .التنفيذي الرئيس اختصاص من تكون
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 تنفيذي   منصب وأي اإلدارة مجلس رئيس منصب بين الجمع يحظر - 

 المدير أو التنفيذي الرئيس أو المنتدب العضو منصب مثل بالشركة

 .العام

 بأعماله يقوم المجلس أن من التأكد اإلدارة مجلس رئيس على يجب - 

 .التشغيلية الشركة عمليات في مبرر غير تدخل ودون بمسئولية

 المجلس         إعفاء رئيس أعضائه، أصوات بغالبية اإلدارة، لمجلس يمكن - 

 .وقت أي في مهامه من

 تقييم أداء مجلس اإلدارة  5-9

 

 عملية التقييم  -أ

 .يجري المجلس تقييماً ذاتياً ألدائه بصورة دورية ومنتظمة .1

 

 تقييم أداء مجلس اإلدارة  5-9

 

 عملية التقييم  -أ

 سنوياً  يجري المجلس تقييماً ذاتياً ألدائه بصورة دورية ومنتظمة .1

 

بمشاركة أعضاء مستقلين. يجوز ان تتم عملية تقييم أداء المجلس  .4

ويجوز تكليف مستشارين متخصصين في الموارد البشرية للمساعدة 

 .في عملية التقييم

 

يجوز ان تتم عملية تقييم أداء المجلس بمشاركة أعضاء مستقلين. ويجوز  .4

تكليف مستشارين متخصصين في الموارد البشرية للمساعدة في عملية 

 .كل ثالث سنوات التقييم

 

 فقرةإضافة 

 :لجنة المراجعة تقرير

ً  تقريراً  الداخلية المراجعة إدارة أو وحدة تعد  إلى وتقدم أعمالها عن مكتوبا

 أن ويجب .األقل على سنوي ربع بشكل المراجعة ولجنة اإلدارة مجلس

ً  التقرير هذا يتضمن  إلي انتهت وما الشركة في الداخلية الرقابة لنظام تقييما

 كل اتخذتها التي اإلجراءات وبيان وتوصيات، نتائج من اإلدارة أو الوحدة

 بشأنها ملحوظات وأي السابقة المراجعة وتوصيات نتائج معالجة بشأن إدارة

 .ذلك ودواعي المناسب الوقت في المعالجة عدم حال في السيما

 

ً  تقريراً  الداخلية المراجعة إدارة أو وحدة تعد  ً  عاما  مجلس إلى وتقدم مكتوبا

 السنة خالل أجريت التي المراجعة عمليات بشأن المراجعة ولجنة اإلدارة

 انحراف أو إخالل أي أسباب في المعتمدة،وتبين الخطة مع ومقارنتها المالية

 .المعنية المالية السنة لنهاية التالي الربع خالل وجد إن الخطة عن

 على بناءً  الداخلية المراجعة إدارة أو وحدة تقرير نطاق اإلدارة مجلس يحدد

 يتضمن أن على الداخلية، المراجعة إدارة أو ووحدة المراجعة لجنة توصية

 :يلي ما خاصة بصورة التقرير

 واالستثمارات المالية الشؤون على واإلشراف الرقابة إجراءات .1

 .المخاطر وإدارة
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 الموجودة؛ واألنظمة الشركة في المخاطر عوامل تطور تقييم .2

 .المالية السوق في المتوقعة غير أو الجذرية التغييرات لمواجهة

 الرقابة نظام تطبيق في العليا واإلدارة اإلدارة مجلس أداء تقييم .3

 المجلس فيها أخطر التي المرات عدد تحديد ذلك في بما الداخلية،

 بها عالج التي والطريقة )المخاطر إدارة ذلك في بما( رقابية بمسائل

 .المسائل هذه

 في الضعف مواطن أو الداخلية الرقابة تطبيق في اإلخفاق أوجه .4

 المالي األداء في تؤثر قد أو أثرت التي الطوارئ حاالت أو تطبيقها

 اإلخفاق هذا معالجة في الشركة اتبعت الذي واإلجراء للشركة،

 وبياناتها للشركة السنوية التقارير في عنها المفصح المشكالت السيما(

 .المالي

 

 



 

RESTRICTED 

 شركة ساب للتكافل
 بشركة ساب للتكافل سياسات ومعايير إجراءات الترشيح وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة

 
 المادة بعد التعديل المادة قبل التعديل

 وال تتحقق استقاللية العضو في حال:
. امتلك العضو بصفة شخصية مباشرة أو من له صلة قرابة به حصة من أسهم 2

 % أو أكثر.5في مجموعتها بما يبلغ  الشركات التابعة لها أو

 وال تتحق استقاللية العضو في حال:
. امتلك العضو بصفة شخصية مباشرة أو من له صلة قرابة به أو ممثالً 2

لشخص ذو صفة اعتبارية بتملك حصة من أسهم الشركات التابعة لها أو في 
 % أو أكثر. 5مجموعتها أو يعمل لصالحه بما يبلغ 

قرابة بأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي عضو من وجود صلة . 4

 أعضاء مجالس الشركات التابعة للشركة، أو أي شركة من مجموعتها.

وجود صلة قرابة بأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو اإلدارة . 4

أو كبار التنفيذيين بالشركة أو أي عضو من أعضاء مجالس الشركات  العليا
 ركة، أو أي شركة من مجموعتها.التابعة للش

 إضافة فقرة
مالي تجاه الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو  التزاميكون لديه .أن 12

ت ارارلى قدرته على الحكم واتخاذ القإدارتها العليا بشكل يمكن أن يؤثر ع
 باستقاللية تامة.

 



 

RESTRICTED 

 شركة ساب للتكافل
 بشركة ساب للتكافل سياسات مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه

 
 المادة بعد التعديل المادة قبل التعديل

 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة ساب تكافل  2.1

غير التنفيذيين والمستقلين مبلغاً  يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الشركة من .1

 ً لاير سعودي بصفة سنوية نظير  120,000 يبلغكتعويض مقطوعا

 عضويتهم في مجلس إدارة ساب تكافل ومشاركتهم في أعماله. 

 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة ساب تكافل  2.1

غير التنفيذيين والمستقلين مبلغاً  يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الشركة من .1

ً يبلغ   لاير سعودي بصفة سنوية نظير عضويتهم في  180,000مقطوعا

 مجلس إدارة ساب تكافل ومشاركتهم في أعماله. 

لاير سعودي  180,000يتقاضى رئيس مجلس إدارة الشركة مبلغ وقدره  .2

مبلغا مقطوعا سنويا، في مقابل دوره كرئيس مجلس إدارة الشركة وتمثيله 

 إياها.
 

لاير سعودي  240,000يتقاضى رئيس مجلس إدارة الشركة مبلغ وقدره .2

مبلغا مقطوعا سنويا، في مقابل دوره كرئيس مجلس إدارة الشركة وتمثيله 

 إياها.
 

يحصل عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي/المستقل على مبلغ وقدره   .4

لاير سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات المجلس سواء    3,000

الحضور بصفة مباشرة أو من خالل أي من خواص التواصل عن كان 

 بعد.

يحصل عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي/المستقل على مبلغ وقدره    4

لاير سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات المجلس سواء    5,000

 كان الحضور بصفة مباشرة أو من خالل أي من خواص التواصل عن بعد.

 :للجان من خارج مجلس إدارة الشركةتعويضات أعضاء ا 3.2

 مقدارهالمشاركته في أعمال اللجان  مكافأةالشركة من خارج المجلس على 

60,000  ً  .عضوية كل عن لاير سعودي سنويا
 

 :تعويضات أعضاء اللجان من خارج مجلس إدارة الشركة 3.2

 مقدارهالمشاركته في أعمال اللجان  مكافأةالشركة من خارج المجلس على 

100,000  ً  .عضوية كل عن لاير سعودي سنويا
 

لاير  1,500يحصل العضو من خارج مجلس االدارة على مبلغ وقدره 

سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات لجان المجلس التي هو عضو 

فيها سواء كان حضوره بصفة مباشرة او من خالل اي من خواص التواصل 

 عن بعد.

لاير  5,000يحصل العضو من خارج مجلس االدارة على مبلغ وقدره 

سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات لجان المجلس التي هو عضو 

فيها سواء كان حضوره بصفة مباشرة او من خالل اي من خواص التواصل 

 عن بعد.

 


