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 (شركة مساهمة سعودية)التعاوني  للتأمين العربية بوبا النظام األساس لشركة
 

 :الباب األول 
 تأسيس الشركة

 

 :املادة األولى/ التأسيس

الشركات، ونظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية، والنظام األساس للشركة، تؤسس طبقًا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظام 
 .وتكون شركة مساهمة سعودية بين مالكي األسهم املبينة أحكامها أدناه

 

 :املادة الثانية/ اسم الشركة

 ".شركة مساهمة سعودية"شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 
 

 :املادة الثالثة/ أغراض الشركة

شطتها لشركة أنمزاولة أعمال التأمين التعاوني في فرع التأمين الصحي وللشركة أن تباشر جميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها وتمارس ا
اململكة العربية وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألحكام الصادرة من املؤسسة واألنظمة والقواعد السارية في 

 .السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت
 

 :املادة الرابعة/ املشاركة والتملك في الشركات

يجوز للشركة إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة من شخص واحد كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة 
على أن تكون الشركات التي ُتنشأها الشركة –تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات املساهمة أو ذات املسؤولية املحدودة أو 

ما تتطلبه األنظمة ذلك بعد استيفاء و  -أو تشترك فيها أو تندمج معها تزاول أعمااًل شبيهة بأعمالها أو األعمال املالية أو التي تعاونها على تحقيق غرضها
 .والتعليمات املتبعة في هذا الشأن، وبعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي

 

 :املادة الخامسة/ املركز الرئيس للشركة

ي املركز الرئيس إلى أفي اململكة العربية السعودية، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية نقل  جدةيكون املركز الرئيس للشركة في مدينة 
 اململكة مدينة أخرى في اململكة العربية السعودية بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وللشركة أن تنش ئ لها فروعًا أو مكاتب أو توكيالت داخل

 .العربية السعودية أو خارجها بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي
 

 :املادة السادسة/ مدة الشركة

ر تصدره الجمعية العامة غير امدة الشركة بقر  تسع وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتجوز إطالة (99)شركة مدة ال
 .العادية قبل انتهاء هذه املدة بسنة على األقل
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 :الباب الثاني
 لهاض املحددة االقواعد التي تلتزم بها الشركة في مباشرتها لألعمال واالغر 

 
 :ت الشركةااملادة السابعة/ استثمار 

قبة امجلس اإلدارة وبما ال يتعارض مع نظام مر  تستثمر الشركة ما يتجمع لديها من أموال املؤمن لهم واملساهمين في الشركة وفقًا للقواعد التي يضعها
 .النقد العربي السعودي أو أي جهة أخرى ذات عالقةواألحكام الصادرة عن مؤسسة  شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واللوائح

 

 :الباب الثالث
 س املال واألسهمأر 

 
 :س املالأاملادة الثامنة/ ر 

سهم متساوية القيمة مئة وعشرون مليون  (120,000,000) ريال سعودي، مقسم إلىمليون  مائتيمليار و  (1,200,000,000)س مال الشركة هو أر 
 .أسهم عادية نقدية رياالت سعودية للسهم الواحد وجميعهاعشرة (10) اسميةبقيمة 

 

 :املادة التاسعة/ االكتتاب في األسهم

 .س مال الشركة، وتم دفع القيمة كاملةأاكتتب املساهمون بكامل ر 
 

 :املادة العاشرة/ سجل املساهمين

 .تتداول أسهم الشركة وفقًا ألحكام نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية
 

 :املادة الحادية عشرة/ إصدار االسهم

 الحالة هذه وفي القيمة، هذه من بأعلى تصدر أن يجوز  وانما االسمية قيمتها من بأقل تصدر أن يجوز  وال اسمية الشركة أسهم تكون  .1
 للتجزئة قابل غير والسهم املساهمين، على كأرباح توزيعها يجوز  وال .املساهمين حقوق  ضمن مستقل بند في القيمة فرق  يضاف األخيرة

 به، املتعلقة الحقوق  استعمال في عنهم لينوب أحدهم يختاروا ان عليهم وجب متعددون  أشخاص السهم ملك فإذا الشركة، مواجهة في
 .السهم ملكية من الناشئة ماتاااللتز  عن بالتضامن مسؤولين األشخاص هؤالء ويكون 

ضمن برنامج أسهم املوظفين، وذلك وفقًا لنظام الشركات  أسهمها وبيع شراء بعد الحصول على عدم ممانعة املؤسسة، ،للشركة يجوز  .2
 والضوابط الصادرة من قبل الجهات الرقابية والتنظيمية. 
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 :املادة الثانية عشرة/ تداول األسهم

 اً ر اثني عشر شه (12)ال تقل كل منهما عن  ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها املؤسسون إال بعد نشر القوائم املالية عن سنتين ماليتين .1
املؤسسة. ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس  من تاريخ تأسيس الشركة، وبعد الحصول على موافقة

 .يمنع فيها تداولها الشركة واملدة التي

آخر أو من ورثة أحد املؤسسين في  د املؤسسين إلى مؤسسيجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم وفقًا ألحكام بيع الحقوق من أح .2
املعسر أو املفلس، على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين  حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال املؤسس

 .اآلخرين

 .الحظر انقضاء مدةس املال قبل رأتسري أحكام هذه املادة على ما يكتتب به املؤسسون في حالة زيادة  .3

 

 :س املالأاملادة الثالثة عشرة/ زيادة ر 

س املال قد أاملالية، وبشرط أن يكون ر  س مال الشركة بعد موافقة املؤسسة وهيئة السوق أر  للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة .1
س املال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أاملدفوع من ر إذا كان الجزء غير  س املال قد دفع كامالً أدفع كاماًل. وال يشترط أن يكون ر 

 .صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتِه بعد املدة املقررة لتحويلها إلى أسهم أدوات دين أو

أو جزءًا منها للعاملين في الشركة  س املالأللجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم املصدرة عند زيادة ر  .2
 .للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم املخصصة للعاملين والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز 

جديدة التي في االكتتاب باألسهم ال األولوية -س املالأقة على زيادة ر ر الجمعية العامة باملوافاوقت صدور قر -للمساهم املالك للسهم  .3
ر ايفة يومية أو بإبالغهم بواسطة البريد املسجل عن قر بالنشر في صح -إن وجدت-حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم تصدر مقابل 

 .االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه س املال وشروطأزيادة ر 

ال مقابل حصص نقدية أو إعطاء امل سأيحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة ر  .4
 .ملصلحة الشركة ها مناسبةااألولوية لغير املساهمين في الحاالت التي تر 

س املال إلى آخر أباملوافقة على زيادة ر  ر الجمعية العامةايحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل املدة من وقت صدور قر  .5
 .وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة السوق املالية تبطة بهذه الحقوق،يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة املر 

 

 :س املالأبعة عشرة/ تخفيض ر ااملادة الر 

بخسائر بعد موافقة املؤسسة وهيئة  على حاجة الشركة أو إذا منيت زادس املال إذا أللجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض ر  .1
املال  رأسمئة مليون ريال كما ال يقل  (100)س املال عن أبعد تخفيض ر  املدفوع لشركة التأمين س املالأالسوق املالية على أال يقل ر 

ريال. وال يصدر  مئتي مليون  (200)ول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن االتأمين أو شركة التأمين التي تز  املدفوع لشركة إعادة
مات التي على الشركة وعن أثر ااملوجبة له وعن االلتز  جع الحسابات عن األسبابار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مر اقر 

 .ماتاالتخفيض في هذه االلتز 

ستين يومًا من تاريخ  (60)ضاتهم خالل ااعتر  س املال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداءأإذا كان تخفيض ر  .2
املنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة  توزع في ر التخفيض في صحيفة يوميةانشر قر 

 .الً للوفاء به إذا كان آج امليعاد املذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حااًل أو أن تقدم له ضمانًا كافياً  مستنداته في

 :بعاالباب الر 
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 مجلس اإلدارة
 :عشرة/ إدارة الشركة املادة الخامسة

 تعكس أن ويجب ،ميالدية سنوات ثالث على تزيد ال ملدة تنتخبهم الجمعية العامة العادية اءضعأ تسعة( 9)إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من  يتولى
 ثلث أو عضوين عن املستقلين املجلس أعضاء عدد يقل أن يجوز  ال األحوال جميع وفي. املستقلين األعضاء من مناسباً  تمثيالً  اإلدارة مجلس تركيبة
ر سنوات تبدأ من تاريخ شه ثالث (3)تتجاوز  ال ملدة إدارة مجلس أول  أعضاء التأسيسية الجمعية تعّين ذلك من واستثناءً . أكثر أيهما املجلس أعضاء

 .الشركة بتأسيس واالستثمار التجارة رةاوز  راقر 

 
 :املادة السادسة عشرة/ انتهاء عضوية املجلس

اجتماعات خالل سنة واحدة دون عذر  تنتهي عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء دورة املجلس، أو االستقالة، أو الوفاة، أو التغيب عن ثالث .1
بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة  مشروع ومقبول، أو إذا ثبت ملجلس اإلدارة أن العضو قد أخل

ه عضويته وفقًا ألي نظام أو تعليمات سارية في اململكة العربية السعودية، أو إذا حكم بشهر إفالس ية، أو بانتهاءالجمعية العامة العاد
جسدية قد تؤدي إلى عدم قدرة  إعساره أو قدم طلبًا للتسوية مع دائنيه، أو توقف عن دفع ديونه، أو أصيب بمرض عقلي أو إعاقة أو

 .باألمانة واألخالق أو أدين بالتزوير بموجب حكم نهائي وجه، أو ثبت ارتكابه عماًل مخالً العضو على القيام بدوره على أكمل 

إخالل بحق العضو املعزول تجاه  يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون  .2
وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون  يالشركة باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو ف

 .رال من أضر امسؤواًل قبل الشركة عما يترتب على االعتز  ذلك في وقت مناسب واال كان

بها إلى رئيس مجلس اإلدارة، ويجب  إذا استقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب .3
 .رض هذا البيان على أعضاء مجلس اإلدارةع

ألي سبب عدا انتهاء دورة املجلس وذلك  يجب إبالغ مؤسسة النقد العربي السعودي عند استقالة أي عضو في املجلس أو إنهاء عضويته .4
 .متطلبات اإلفصاح ذات العالقة عاةاخمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل ومر  (5)خالل 

 

 :املركز الشاغر في املجلس املادة السابعة عشرة/

الشاغر ممن يتوافر فيهم الخبرة الكافية وبعد  ضوًا في املركزع - مؤقتاً  –في حال شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة، كان للمجلس أن يعين 
العامة التي تم انتخاب مجلس ودون النظر للترتيب في الحصول على األصوات في الجمعية  الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي

خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن ( 5)رة التجارة واالستثمار، وكذلك هيئة السوق املالية خالل خمسة امن خاللها، ويجب أن تبلغ وز  اإلدارة
 .لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع

 

 :املادة الثامنة عشرة/ صالحيات املجلس

ضها، وذلك فيما االشركة بما يحقق أغر  عاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارةامع مر  .1
وللمجلس مة، العامن أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية  عدا ما استثني بنص خاص في نظام الشركات أو هذا النظام

الغرف التجارية والصناعية وكافة الشركات واملؤسسات والبنوك واملصارف التجارية وبيوت املال وكافة صناديق أمام تمثيل الشركة 
وللمجلس حق إبراء ذمة مديني الشركة من  ،ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها وغيرهم من املقرضين

وشراء ورهن العقارات. كما للمجلس حق التعاقد والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على كافة   ل في املناقصات وبيعالتزاماتهم والدخو 
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أنواع العقود والوثائق واملستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها 
االتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات وقرارات التعديل والتوقيع على 

والكفاالت والصكوك لبيع وشراء العقارات وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم 
ابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحس

والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع على كافة األوراق وسندات األمر والشيكات وكافة األوراق التجارية واملستندات وكافة 
من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو  واحدًا أو أكثرأن يفوض  -في حدود اختصاصه  -ويكون للمجلس أيضًا املعامالت املصرفية. 

 .العالقة أعمال معينة بما ال يتعارض مع األنظمة واللوائح ذات

ا كانت مدتها، أو بيع أصول الشركة أو رهنها، أو بيع محل .2 ء ذمة االشركة التجاري أو رهنه، أو إبر  يجوز ملجلس اإلدارة عقد القروض أيًّ
 .يصدر من الجمعية العامة العادية ما يقيد صالحيات مجلس اإلدارة في ذلك ماتهم، ما لم يتضمن هذا النظام أواالتز مديني الشركة من 

 

 :املنتدب رئيس مجلس اإلدارة والعضو عضاء املجلس، واملكافأة الخاصة باملادة التاسعة عشرة/ مكافأة أ

نسبة معينة من صافي األرباح، ويجوز  يا عينية أواحضور عن الجلسات أو مز تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مبلغًا معينًا أو بدل  .1
 .يااالجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه املز 

صافي األرباح، وذلك بعد خصم  من (10)%إذا كانت املكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد هذه النسبة على  .2
يع شركات التأمين التعاوني ونظام الشركات وهذا النظام، وبعد توز  قبةاالعامة تطبيقًا ألحكام نظام مر االحتياطيات التي قررتها الجمعية 

التي  س مال الشركة املدفوع، على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبًا مع عدد الجلساتأمن  ر ( 5)% ربح على املساهمين ال يقل عن
 .باطالً  يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون 

خمسمائة ألف ريال  مالية أو عينية مبلغ ياافي جميع األحوال؛ ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومز  .3
  .الضوابط التي تضعها هيئة السوق املالية جعة، وذلك وفقاسنويًا ويستثنى من ذلك أعضاء لجنة املر 

رة س املجلس نظير أعماله ومسؤولياته التي يضطلع بها بهذه الصفة، باإلضافة إلى املكافأة املقر املكافأة الخاصة لرئي يحدد مجلس اإلدارة .4
ألعضاء املجلس، والتخضع املكافأة الخاصة لرئيس مجلس اإلدارة للحد األعلى للمكافأة السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة، وفي حال 

  سة قبل التوصية بها إلى الجمعية العامة للمساهمين إلعتمادها.تجاوزت الحد األعلى فيجب الحصول على عدم ممانعة املؤس

عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة  يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل .5
ا قبضه أعضاء املجلس بوصفهم عاملين أو وأن يشتمل كذلك على بيان م .ياااملالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من املز 

التي  ت. وأن يشتمل أيضًا على بيان بعدد جلسات املجلس وعدد الجلساتاأعمال فنية أو إدارية أو استشار  إداريين أو ما قبضوه نظير
 .حضرها كل عضو من تا ريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

 

 :املنتدب وأمين السر عضويته، وعضوية كٌل من النائب والعضو صالحيات رئيس مجلس اإلدارة ومدة املادة العشرون / 

 ويعين رئيسًا تنفيذيًا، ويجوز أن يعين عضواً  ،غيابهعند يحل محل الرئيس  يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس .1
مجلس اإلدارة التوقيع عن الشركة  ويحق لرئيسمنتدبًا، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، 

 ت املجلس. اوتنفيذ قرار 

 ديوان) اإلدارية املحاكم كافة أمام الشركة تمثيل ولهأمام القضاء وهيئات التحكيم والغير،  يختص رئيس مجلس اإلدارة بتمثيل الشركة .2
 التحكيم وهيئات األخرى  القضائية وشبه القضائية والهيئات اللجان وكافة درجاتها بكافة التنفيذ ومحاكم العامة واملحاكم( املظالم
 جميع لدى والدعاوى  القضايا جميع في الجلسات حضور  يلزم ما إنهاء وله ،النيابة العامةو  والتحقيق الرقابة هيئة ولدى العدل، وكتابات
 والرد الدعاوى  وسماع واملدافعة واملرافعة الدعاوى  وإقامة املطالبة وله القضائية، اللجان وكافة املحاكم أنواع وكافة الرسمية الجهات
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 والجرح واالجابة فيها والطعن والبيانات الشهود وإحضار عنه واالمتناع ورده اليمين وطلب والتنازل  والصلح واإلنكار واإلقرار عليها
 االعتبار رد وطلب النظر إعادة التماس وطلب والتنفيذ الحجز وطلب والتواقيع، واألختام الخطوط وإنكار بالتزوير والطعن والتعديل

 واملحكمين الخبراء وتعيين التحكيم وثيقة واعتماد التحكيم طلب وله والتداخل، اإلدخال وطلب القاض ي تنحي وطلب الشفعة وطلب
 وطلب عليها واالعتراض ونفيها وتنفيذها األحكام وقبول  األحكام صكوك واستالم واستبدالهم، وردهم واملحكمين الخبراء بتقارير والطعن

 املرافعات نظام من 230 املادة تطبيق وطلب األحكام بتنفيذ واملطالبة واستالمها، الغير لدى الشركة بحقوق  املطالبة له كما ، االستئناف
 أو النقدية املبالغ واستالم الشركة، حقوق  لتحصيل التعامل منع وطلب ورفعه السفر من املنع وطلب والتنفيذ الحجز وطلب الشرعية
ر اولرئيس مجلس اإلدارة بقر واملخالصات،  واملستندات الصكوك واستالم الشركة ديون  وتسديد املخالصات، واعطاء شيكات بموجب
ولرئيس  إلى غيره من أعضاء املجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة أن يفوض بعض صالحياتهأو بوكالة شرعية مكتوب 

حية إصدار التفويضات الخطية والوكاالت الشرعية والرسمية لتوكيل أو تفويض أو إنابة شخص أو عدة أشخاص مجلس اإلدارة صال 
الرواتب  . ويحدد مجلس اإلدارةأو جهة أو عدة جهات بكل أو بعض الصالحيات الواردة أعاله كما له إعطاء الوكالء صالحية توكيل الغير

من هذا النظام. ويجب على مجلس اإلدارة أن ( 19) والعضو املنتدب وفقًا ملا هو مقرر في املادةوالبدالت واملكافآت لكل من رئيس املجلس 
له أو أكثر في مختلف شؤون الشركة ويحدد املجلس مكافآتهم. وال تزيد ًا يعين مستشار  يعين أمينًا لسر املجلس. كما يجوز للمجلس أن

انتخابهم وللمجلس في أي  السر على مدة عضوية كل منهم في املجلس، ويجوز إعادةاملجلس ونائبه والعضو املنتدب وأمين  مدة رئيس
 .وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب وقت أن يعزلهم أو أيا منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا

 ال املثال سبيل على التالية الصالحيات وله ليومي،ا العمل ومتابعة للشركة التنفيذية اإلدارة بأعمال القيامللرئيس التنفيذي  يكون  .3

 : الحصر

 جميع أمام الشركة ويمثل أغراضها، لتنفيذ الالزمة والصالحيات السلطات كافة وله وإدارتها، اليومية الشركة أعمال بكافة القيام
 عنها، ونيابة الشركة باسم التعاقد حق له كما السعودية، العربية اململكة وخارج داخل والخاصة والرقابية والرسمية الحكومية الجهات

 بالشركة واملوظفين املدراء تعيين حق له كما الجهات، جميع مع والتصرفات األعمال بكافة والقيام واملزايدات املناقصات في والدخول 
 .واملحاميين ووكالئها الشركة ممثلي وعزل  وتعيين وعزلهم، معهم والتعاقد

السجالت  كافةإدارة  هلو ، بجميع الصالحيات، لالستثمارالتجارية والهيئة العامة  والغرف واالستثماروزارة التجارة  أمامتمثيل الشركة 
السجالت و وإدارة كافة األعمال التجارية واإلشراف على فروع الشركة  وتعديلها،التجارية والتراخيص وإصدارها وتجديدها وشطبها 

ستالم الرموز اوالحصول على الخدمات اإللكترونية و  ،شطة وحذفها، وتعيين مدراء الفروع وعزلهمبها وتعديلها وإضافة األن الخاصة
 .على التسجيل واالعتراض التجارية العالمات استخدامالعالمات التجارية وتسجيل و األسماء  تسجيلو  ،واألرقام السرية

س الشركات التابعة وتعديل عقود تأسيسها صالحية تأسي -رة ناء على قرار من أغلبية أعضاء مجلس اإلداب -كما للرئيس التنفيذي 
دل ومراجعة وزارة العدل ووزارة التجارة واالستثمار والهيئة العامة لالستثمار والغرفة التجارية والهيئة العامة للزكاة والدخل وكاتب ع

 والتعاقد بالشركات التابعة تعيين املوظفين لزم وحقوجميع الجهات املختصة إلنهاء إجراءات تأسيس الشركات التابعة والتوقيع على ما ي
 .وعزلهم معهم

شتراك بها والتوقيع على كافة التعامالت معها، وطلب وفتح حسابات اال  االجتماعيةتمثيل الشركة لدى املؤسسة العامة للتأمينات 
والتقديم على تعويضات  منها،طلب كافة البيانات والشهادات الالزمة و  بها،الخدمات اإللكترونية واستالم الرموز السرية الخاصة 

 اصابات العمل.

ة، والنهائي ةلزكاة والدخل، والتوقيع على كافة املستندات، وطلب شهادات الزكاة املؤقتل العامة الهيئةتمثيل الشركة لدى وزارة املالية و 
 .واعتمادهاها وتسليم القوائم املالية الربع سنوية والسنوية ومراجعت

 وتجديدها وتعديلها وإلغائها. واستالمهارخص التمثيل الشركة لدى الدفاع املدني واألمانات والبلديات للتقديم على 
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، ووزارة الخارجية، لفتح  االستقدام، وصندوق تنمية املوارد البشرية، ومكاتب  االجتماعيةتمثيل الشركة لدى وزارة العمل والتنمية 
بالغ ، وتعديل املهن والجنسيات ونقل الكفاالت وتحديث املالتأشيرات واستالم تعويضات التأشيرات واسترداد  راجواستخامللفات 

رخص العمل وتجديدها وإضافة موظفين املنشأة وإلغائهم ، واستالم شهادات  واستخراجالبيانات والتبليغ عن الهروب وإلغاء البالغات 
لدعوات التجارية ومراجعة السفارات والقنصليات واملمثليات السعودية بالخارج ، وتمديد تأشيرات السعودة ،والتقديم على الزيارات وا

وطلب الخدمات اإللكترونية واستالم الرموز واألرقام السرية لها وكذلك التوقيع على  االستقدامالزيارة وتوقيع التعاقدات مع مكاتب 
 تسويتها.مبالغ الدعم و  واستالملبرامج الدعم  االتفاقيات

العامة للجوازات بكافة املناطق واملحافظات واملنافذ وطلب الخدمات اإللكترونية واستالم الرموز  اإلدارةتمثيل الشركة لدى إدارات 
بدل مفقود أو تالف، وإصدار تأشيرات الخروج والعودة أو  واستخراجواالرقام السرية واستخراج اإلقامات وتجديدها وتعديل بياناتها 

ل التناز و ج النهائي وإلغائها أو تمديد مددها، ونقل الكفاالت ونقل املعلومات وتحديثها للشركة وموظفيها ، وتعديل املهن والتسوية الخرو 
وفي، تمديد الزيارة وإنهاء إجراءات املتو  طلبعن املوظفين والتبليغ عن الهروب أو الغاء بالغات الهروب، واملنع من السفر وإلغاء املنع، و 

كشف بيانات، ومراجعة إدارات الوافدين وشئون الوافدين وشعبة التزوير ، استالم العامالت ومستخدمات الشركة من املنافذ وطلب 
 الحدودية واملطارات.

الشركة لدى جميع الوزارات والجهات والهيئات الحكومية والرسمية واألمنية وكذلك إمارات املناطق واملحافظات وإدارات الشرطة  تمثيل
 الغير.اكزها بكل ما يختص بها من أعمال أو في عالقاتها مع ومر 

الشركة لدى جميع شركات مزودي الخدمات مثل خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية والهاتف الثابت والهاتف الجوال  تمثيل
مة من خدمات أو التنازل عن بكافة ما تقد لالشتراكوخدمات اإلنترنت، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية للمياه، 
 .الخدمات أو الغاء الخدمات وطلب االرقام والرموز السرية للخدمات اإللكترونية

له الحق بمراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك، وطلب الخدمات اإللكترونية  كما
 والوكاالت الخطية التفاويض واصدار أعاله، املذكورة والصالحيات الخدمات لكافةواستالم الرموز واالرقام السرية للخدمات اإللكترونية 

 أعاله، الواردة الصالحيات بعض أو بكل جهات عدة أو جهة أو أشخاص، عدة أو شخص انابة أو تفويض أو لتوكيل لرسميةوا الشرعية
 .الغير توكيل صالحية الوكالء اعطاء له كما

 

 :املادة الحادية والعشرون / اجتماعات املجلس

ذلك اثنان من األعضاء ويجب أن تكون الدعوة  االجتماع متى طلب إليهبدعوة من رئيسه ويجب على رئيس املجلس أن يدعو إلى  يجتمع املجلس
املجلس بصفة دورية وكلما دعت الحاجة، على أال يقل عدد اجتماعات املجلس السنوية عن  ها املجلس. وُتعقد اجتماعاتاموثقة بالطريقة التي ير 

 .اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد على األقل كل ثالثة أشهر( 4)
 

 :املادة الثانية والعشرون / نصاب اجتماع املجلس

 .)ثالثة على األقل)عن  ، بشرط أال يقل عدد الحاضرين)خمسة أعضاء(ال يكون اجتماع املجلس صحيحًا إال إذا حضره  .1

النظام، وجب  املنصوص عليه في هذا إذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى .2
 .النتخاب العدد الالزم من األعضاء ،ستين يوماً  على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل

أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى  ر من هيئة السوق املالية دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد في حال نقص عدداويجوز بقر  .3
 لصحة انعقاده،

لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره  يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره في حضور االجتماع. واستثناء من ذلك، يجوز ال  .4
 .من األعضاء
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يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس  اآلراءالحاضرين أو املمثلين فيه، وعند تساوي  األعضاء اآلراءت املجلس بأغلبية اتصدر قرار  .5
 .الجلسة

لس اجتماع املج -كتابة  -أحد األعضاء  ت في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين، ما لم يطلبااإلدارة أن يصدر قرار  ملجلس .6
 .أول اجتماع تاٍل له ت على املجلس فياللمداولة فيها. وتعرض هذه القرار 

 

 :املادة الثالثة والعشرون / مداوالت املجلس

وأمين السر. وتدون هذه املحاضر في سجل خاص  في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرونتثبت مداوالت املجلس وقرارته 
 .يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر

 

 :بعة والعشرون / االتفاقيات والعقود وتعارض املصالح ومنافسة الشركةااملادة الر 

إلدارة الخدمات الفنية مع شركة أو  ن تعقد اتفاقيةأ -النقد العربي السعوديبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة  -يحق للشركة  .1
 .أكثر من الشركات املؤهلة في مجال التأمين

التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من  ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود .2
املجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي  على عضو مجلس اإلدارة أن يبلغالجمعية العامة العادية، و 

 .ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع تتم لحساب الشركة،

 .ناإلدارة وجمعيات املساهمي ر الذي يصدر في هذا الشأن في مجلساك في التصويت على القر اال يجوز لهذا العضو االشتر  .3

ألحد أعضاء املجلس مصلحة مباشرة  يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون  .4
 .حسابات الشركة الخارجي جعافق التبليغ تقرير خاص من مر اأو غير مباشرة فيها، وير 

أمام الجهة القضائية املختصة بإبطال  كل ذي مصلحة املطالبةإذا تخلف عضو املجلس عن اإلفصاح عن مصلحته، جاز للشركة أو ل .5
 .ذلك م العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له مناالعقد أو إلز 

 على العضو صاحب املصلحة من العمل من هذه املادة( 1)ر الناتجة من األعمال والعقود املشار إليها في الفقرة اتقع املسؤولية عن األضر  .6
أو  األعمال أو العقود باملخالفة ألحكام تلك الفقرة أو إذا ثبت أنها غير عادلة، على أعضاء مجلس اإلدارة، إذا تمت تلك أو العقد، وكذلك

 .مصالح وتلحق الضرر باملساهمين تنطوي على تعارض

 حضور  عن الغياب ديع وال االجتماع، محضر فياعتراضهم صراحة  أثبتوا متى املسؤولية من املعارضون  اإلدارة مجلس أعضاء يعفى .7

االعتراض  من يتمكن لم أو القرارب يعلم لم الغائب العضو أن ثبت إذا إال من املسؤولية لإلعفاء فيه القرار سبباً  يصدر الذي االجتماع
 .به علمه بعد عليه

وله؛ افروع النشاط الذي تز الشركة في أحد  ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس  .8
بالتعويض املناسب، ما لم يكن حاصاًل على ترخيص سابق من الجمعية  واال كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية املختصة

 .سمح له القيام بذلكي -سنة  يجدد كل -العامة العادية 

 

 الباب الخامس
 :جمعيات املساهمين

 
 :الجمعياتاملادة الخامسة والعشرون / حضور 
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  .املركز الرئيس للشركة الجمعية العامة املكونة تكوينًا صحيحًا تمثل جميع املساهمين، وتنعقد في املدينة التي يقع فيها .1

عنه شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس  لكل مساهم أيًا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين وله في ذلك أن يوكل .2
ك املساهم في مداوالتها اعقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتر  الشركة في حضور الجمعية العامة، ويجوز اإلدارة أو عاملي 

 .بواسطة وسائل التقنية الحديثة بحسب الضوابط التي تضعها هيئة السوق املالية رتهااوالتصويت على قر 

 

 :املادة السادسة والعشرون / الجمعية التأسيسية

تاريخ قفل االكتتاب في األسهم، على أال  خمسة وأربعين يومًا من (45)ون جميع املكتتبين إلى عقد جمعية تأسيسية خالل يدعو املؤسس .1
 .تقل املدة بين تاريخ الدعوة وتاريخ االنعقاد عن عشرة أيام

 )نصف(من املكتتبين يمثل حضور عدد  ق حضور الجمعية التأسيسية. ويشترط لصحة االجتماعح -يًا كان عدد أسهمهأ –لكل مكتتب  .2
خمسة عشر يومًا على األقل من توجيه  (15)دعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد بعد  س املال على األقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجهتأر 

تتضمن  ويجب أنيجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول،  الدعوة إليه. ومع ذلك،
ا  الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع. وفي جميع ان ك األحوال، يكون االجتماع الثاني صحيحًا أيًّ

 .عدد املكتتبين املمثلين فيه

 

 :املادة السابعة والعشرون / اختصاصات الجمعية التأسيسية

 :اآلتيةتختص الجمعية التأسيسية باألمور 

 .من قيمة األسهم وفقًا ألحكام النظام املال وبالقدر املستحق رأسالتحقق من االكتتاب بكل أسهم الشركة ومن الوفاء بالحد األدنى من  .أ

 .املداولة في تقرير تقويم الحصص العينية .ب

عروض عليها إال بموافقة جميع املكتتبين امل ر النصوص النهائية لنظام الشركة األساس، على أال ُتدخل تعديالت جوهرية على النظاماإقر  .ج
 .املمثلين فيها

نوا في عقد تأسيس الشركة أو في  جع حسابات إذا لم يكونوااتعيين أعضاء أول مجلس إدارة ملدة ال تتجاوز خمس سنوات وأول مر  .د قد ُعِيّ
 .نظامها األساس

رة التجارة واالستثمار، وكذلك الوز  ره. ويجوز االشركة، واقر  املداولة في تقرير املؤسسين عن األعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس .ه
 .الجمعية التأسيسية للشركة؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام قبًا لحضور ابوصفه مر  )أو أكثر(لهيئة السوق املالية أن توفد مندوبًا 

 

 :العاديةاملادة الثامنة والعشرون / اختصاصات الجمعية العامة 

قل األمور املتعلقة بالشركة وتنعقد مره على األ لتي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميعفيما عدا األمور ا
 .للشركة، ويجوز الدعوة لجمعيات عامة عادية أخرى لالجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك في السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة املالية

 

 :املادة التاسعة والعشرون / اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

ر ت في األمو اتعديلها نظامًا، ولها أن تصدر قرار  تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس، باستثناء األحكام املحظور عليها
 .واألوضاع املقررة للجمعية العامة العادية بنفس الشروط الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك

 



 اسم الشركة
 شركة بوبا العربية للتأمني التعاوني

 وزارة التجارة النظام االساسي
 )إدارة حوكمة الشركات(

 سجل جتاري

 

4030178881 

 هـ02/03/1442التاريخ 
 م 19/10/2020 املوافق

 العليانيفيصل 

 16 من 10 صفحة رقم الصفحة

 

 م2020-06-30*تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ تم الشهر * *

    

 :املادة الثالثون / دعوة الجمعيات

يدعو الجمعية العامة العادية  تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن .1
جع اس املال على األقل. ويجوز ملر أمن ر  (5)%املساهمين يمثل  جعة أو عدد مناجع الحسابات أو لجنة املر الالنعقاد إذا طلب ذلك مر 

 .جع الحساباتاثالثين يومًا من تاريخ طلب مر  (30)إذا لم يقم املجلس بدعوة الجمعية خالل الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد

 :اآلتيةر من هيئة السوق املالية دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد في الحاالت ايجوز بقر  .2
 .انعقادها دون  (األشهر الستة التالية النتهاء السنة املالية للشركة لالنعقاد )خاللإذا انقضت املدة املحددة  .أ

 .إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة انعقاده .ب

 .كةإذا تبين وجود مخالفات ألحكام النظام أو نظام الشركة األساس، أو وقوع خلل في إدارة الشر  .ج

جعة أو االحسابات أو لجنة املر  جعاإذا لم يوجه املجلس الدعوة النعقاد الجمعية العامة خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ طلب مر  .د
 .املال على األقل رأسمن  (5)%عدد من املساهمين يمثل 

الية لدعوة الجمعية العامة العادية امل س املال على األقل تقديم طلب إلى هيئة السوق أمن ر  (2)%يجوز لعدد من املساهمين يمثل  .3
الل من هذه املادة. وعلى هيئة السوق املالية توجيه الدعوة لالنعقاد خ( 2) لالنعقاد، إذا توافر أي من الحاالت املنصوص عليها في الفقرة

  .املساهمون  ملطلوب أن يوافق عليهاطلب املساهمين، على أن تتضمن الدعوة جدواًل بأعمال الجمعية والبنود ا ثالثين يومًا من تاريخ تقديم

( 21تنشر هذه الدعوة وجدول األعمال في صحيفة يومية توزع في املنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل امليعاد املحدد النعقاد ب) .4
ترسل صورة إلى هيئة السوق واحد وعشرين يوم على األقل وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارة واالستثمار، وكذلك 

املالية. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في امليعاد املذكور إلى جميع املساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة 
 .وجدول األعمال إلى هيئة السوق املالية وذلك خالل املدة املحددة للنشر

 

 :تاملادة الحادية والثالثون / سجل حضور الجمعيا

 .الرئيس ي قبل الوقت املحدد النعقاد الجمعية يسجل املساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة
 

 :املادة الثانية والثالثون / نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

 الشركة على األقل  س مالأر  )ربع(ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحًا إال إذا حضر مساهمون يمثلون  .1

وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد  من هذه املادة، (1)إذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة  .2
وز من هذا النظام ومع ذلك يج (30)بالطريقة املنصوص عليها في املادة  لالجتماع السابق. وتنشر هذه الدعوةخالل الثالثين يومًا التالية 
األول ما  بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع أن ُيعقد االجتماع الثاني

  .صحيحًا أيًا كان عدد األسهم املمثلة فيه االجتماع، وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني ُيفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا

 

 :املادة الثالثة والثالثون / نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

 .األقل علىس مال الشركة أر ) )نصفال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون  .1

املادة، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان،  من هذه (1)إذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفق الفقرة  .2
النعقاد النظام. ويجوز أن ُيعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة  من هذا (30)بنفس األوضاع املنصوص عليها في املادة 
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جميع األحوال يكون  بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما ُيفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع، وفي االجتماع األول 
 .على األقل س املالأر  )ربع(االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من املساهمين يمثلون 

ن م (30)نفسها املنصوص عليها في املادة  لثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاعإذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع ا .3
  .عدد األسهم املمثلة فيه، بعد موافقة هيئة السوق املالية هذا النظام، ويكون االجتماع الثالث صحيحًا أيًا كان

 

 :بعة والثالثون / التصويت في الجمعياتااملادة الر 

كمي الكل سهم. ويجب استخدام التصويت التر  الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت تحسب األصوات في
ك في التصويت األعضاء مجلس اإلدارة االشتر  التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة. وال يجوز  في انتخاب مجلس اإلدارة، بحيث ال يجوز استخدام حق

 .أو غير مباشرة لهم ء ذممهم من املسؤولية عن إدارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة مباشرةاة التي تتعلق بإبر ت الجمعياقرار  على
 

 :الجمعياتت ااملادة الخامسة والثالثون / قرار 

م باألغلبية املطلقة لالسه العامة العادية ت الجمعيةات في الجمعية التأسيسية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيها، وتصدر قرار اتصدر القرار 
 األسهم )ثلثي)يا خاصة لزمت موافقة أغلبية املكتتبين باألسهم التي تمثل ات بتقييم مز افإنه إذا تعلقت هذه القرار  املمثلة في االجتماع ومع ذلك

لة في غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمث العامة ت في الجمعيةايا الخاصة، وتصدر القرار ااملذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به املستفيدون من املز 
في  اجهاس املال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل املدة املحددة في نظامها أو بإدمبتخفيض رأ ر متعلقًا بزيادة أوااالجتماع إال إذا كان القر 

 .املمثلة في االجتماع أرباع األسهمر صحيحًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة اشركة أو في مؤسسة أخرى فال يكون القر 

 

 :املادة السادسة والثالثون / املناقشة في الجمعيات

جع الحسابات. وكل اأعضاء مجلس اإلدارة ومر  لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى
جع الحسابات عن أسئلة املساهمين بالقدر الذي ال يعرض اباطاًل. ويجيب مجلس اإلدارة أو مر  يكون نص في هذا النظام يحرم املساهم من هذا الحق، 

 .هذا الشأن نافذاً  رها فيااملساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، احتكم إلى الجمعية، وكان قر  رأى وإذاالشركة للضرر.  مصلحة
 

 :املحاضراملادة السابعة والثالثون / رئاسة الجمعيات واعداد 

بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس  س الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة منأير  .1
 .مجلس اإلدارة ونائبه

باألصالة أو الوكالة األسهم التي في حيازتهم  يحرر باجتماع الجمعية العامة محضر يتضمن عدد املساهمين الحاضرين أو املمثلين وعدد .2
األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشة التي دارت في  ت التي اتخذت وعدداوعدد األصوات املقررة لها والقرار 

 .األصوات املحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع االجتماع، وتدون 

 
 

 
 السادس الباب
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 :اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة
 

 :املادة الثامنة والثالثون / لجان مجلس اإلدارة

 .ُتشكل لجان مجلس اإلدارة وفقًا لألنظمة واللوائح ذات العالقة
 
 
 
 
 

 الباب السابع
 :جع الحساباتامر 

 :جع الحساباتااملادة التاسعة والثالثون / تعيين مر 

بالعمل في اململكة، وتحدد مكافأتهم ومدة عملهم،  جعي الحسابات املرخص لهمامن بين مر  (أو أكثر)جعي حسابات االعامة مر يجب أن تعين الجمعية 
مدة تعيينه خمس سنوات متصلة، ويجوز ملن استنفد هذه املدة أن يعاد تعيينه بعد مض ي سنتين  ويجوز لها إعادة تعيينهم، على أال يتجاوز مجموع

إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو  انتهائها، ويجوز للجمعية العامة أيضًا وفي كل وقت تغييرهم مع عدم االخالل بحقهم في التعويضتاريخ  من
 .لسبب غير مشروع

 

 :جع الحساباتااملادة األربعون / صالحيات مر 

وله أن يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة  ن الوثائقملك حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذ - في أي وقت -جع الحسابات املر 
 ماتها. وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه مناالشركة والتز  الحصول عليها وله أيضًا أن يتحقق من موجودات

جع ااإلدارة. فإذا لم ييسر املجلس عمل مر  في تقرير يقدم إلى مجلسجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك اصادف مر  وإذاأداء واجبه، 
 .الجمعية العامة العادية للنظر في األمر الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة

 

 :جع الحساباتامات مر ااملادة الحادية واألربعون / التز 

ينه عليها يضمن موقف إدارة الشركة من تمك جعة املتعارفايعد وفقًا ملعايير املر  اً تقرير جع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية اعلى مر 
قبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية ايكون قد كشفه من مخالفة ألحكام نظام مر  من الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها وما

قريره جع الحسابات تاللشركة. ويتلو مر  يه في مدى عدالة القوائم املاليةأالعالقة ونظام الشركة األساس ور واللوائح والتعليمات األخرى ذات  واألنظمة
 رهااجع الحسابات، كان قر امجلس اإلدارة والقوائم املالية دون االستماع إلى تقرير مر  قررت الجمعية التصديق على تقرير وإذافي الجمعية العامة. 

 .باطالً 
 

 الباب الثامن
 :حسابات الشركة وتوزيع األرباح
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 :بعون / السنة املاليةر املادة الثانية واأل 

ري الصادر از ر الو االسنة املالية األولى من تاريخ القر  في السنة نفسها على أن تبدأ (ديسمبر)وتنتهي بنهاية  (يناير)تبدأ سنة الشركة املالية من األول من 
 .من العام التالي ديسمبر ( 31 )بإعالن تأسيس الشركة وتنتهي في 

 

 :املادة الثالثة واألربعون / الوثائق املالية

تأمين املركز املالي لعمليات ال قائمة) من  يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعد القوائم املالية وتتكون القوائم املالية .1
املساهمين، قائمة حقوق املساهمين، قائمة التدفقات النقدية لعمليات دخل  عمليات التأمين، قائمة)عجز(واملساهمين، قائمة فائض 
هذا  عن نشاط الشركة ومركزها املالي عن السنة املالية املنقضية ويتضمن اً . وتقرير (النقدية للمساهمين التأمين وقائمة التدفقات

الحسابات، قبل املوعد املحدد النعقاد  جعاتصرف مر التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح ويضع املجلس هذه الوثائق تحت 
 .خمسة وأربعين يومًا على األقل (45)الجمعية العامة ب

لرئيس ا، وتودع نسخ منها في املركز (1 )الفقرة  يجب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة ورئيسها التنفيذي ومديرها املالي على الوثائق املذكورة في .2
 .واحد وعشرون يوما على األقل (21)النعقاد الجمعية العامة ب قبل املوعد املحددللشركة تحت تصرف املساهمين، 

جع الحسابات مالم تنشر في امر  على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود املساهمين بالقوائم املالية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير .3
رة التجارة واالستثمار وهيئة السوق اصورة من هذه الوثائق إلى وز  صحيفة يومية توزع في املركز الرئيس للشركة، وعليه أيًضا أن يرسل

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

 

 :بعة واألربعون / حسابات عمليات التأمينااملادة الر 

 :وذلك على التفصيل التاليتكون حسابات عملية التأمين مستقلة عن قائمة دخل املساهمين، 

 :أواًل: حسابات عمليات التأمين

 .يفرد حساب لألقساط املكتسبة وعموالت إعادة التأمين والعموالت األخرى  .1

 .يفرد حساب للتعويضات املتكبدة من الشركة .2

املصاريف التسويقية  محسومًا منه يحدد في نهاية كل عام الفائض اإلجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع األقساط والتعويضات  .3
 .املنظمة لذلك واإلدارية والتشغيلية واملخصصات الفنية الالزمة حسب التعليمات

أعاله أو يخصم منه ما يخص املؤمن لهم  (3)للفائض اإلجمالي الوارد في الفقرة  يضاف :التالييكون تحديد الفائض الصافي على النحو  .4
 .عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققهاالستثمار بعد احتساب ما لهم من  من عائد

بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، ويرحل ما  عشرة باملائة للمؤمن لهم مباشرة، أو %(10نسبة)توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع  .5
 .املساهمين تسعون باملائة إلى حسابات دخل (%90 )نسبته 

 :ثانيًا: قائمة دخل املساهمين

 .همين من عائد استثمار أموال املساهمين وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارةتكون أرباح املسا .1

 .هذه املادة تكون حصة املساهمين من الفائض الصافي حسب ما ورد في الفقرة الخامسة من البند أواًل من .2

 

 :املادة الخامسة واألربعون / الزكاة واالحتياطي وتوزيع األرباح
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 :يجب على الشركة اآلتي
 .أن تجّنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة نظاًما .1

وقف هذا التجنيب متى بلغ اجمالي  من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية (% 20)أن تجّنب  .2
 .املال املدفوع رأسمن  (% 100)االحتياطي 

أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة  ألرباح أن تقرر تكوين احتياطياتللجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم في صافي ا .3
 .املساهمين الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على

 الالزمة االحتياطيات وتكوين األخرى، والتكاليف العامة املصروفات جميع خصم بعد تحددها التي الصافية السنوية الشركة أرباح توزع .4
 ةقبامر  نظام أحكام مع يتفق بما ضرورتها اإلدارة مجلس يرى  التي الطارئة ماتاوااللتز  تااالستثمار  وخسائر فيها املشكوك الديون  ملواجهة
 االحتياطيات خصم بعد األرباح من الباقي من ويخصص السعودي، العربي النقد مؤسسة عن الصادرة واألحكام التعاوني التأمين شركات

 مجلس يقترحه ملا طبًقا املساهمين على للتوزيع املدفوع املال سرأ من%  5 عن تقل الاملقررة بموجب األنظمة ذات العالقة والزكاة نسبة 
 يجوز  فال النسبة هذه لدفع تكفي ال للمساهمين املستحقة األرباح من املتبقية النسبة كانت واذا العامة، الجمعية وتقرره اإلدارة

 اقترحه عما تزيد األرباح من نسبة توزيع تقرر  أن العامة للجمعية يجوز  وال التالية، السنوات أو السنة في بدفعها املطالبة للمساهمين
  .اإلدارة مجلس

توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقًا  بعد الحصول على عدم ممانعة املؤسسة، ،يجوز للشركة .5
الصادرة عن هيئة السوق املالية، وذلك بناًء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة ملجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية للضوابط 

 يجدد سنويًا.

 

 :املادة السادسة واألربعون / استحقاق األرباح

ة تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقيار لقر ر الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين اايستحق املساهم حصته في األرباح وفقًا لقر 
ت رافي نهاية اليوم املحدد لالستحقاق. وُتبلغ الشركة هيئة السوق املالية دون تأخير بأي قرا األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت املساهمين

ات التي يحددها مجلس اإلدارة، وفقًا للتعليم همين في املكان واملواعيد التياألرباح أو التوصية بذلك وتدفع األرباح املقرر توزيعها على املسا لتوزيع
 ي.ملؤسسة النقد العربي السعود عاة املوافقة الكتابية املسبقةاتصدرها الجهة املختصة مع مر 

  

 :املادة السابعة واألربعون / خسائر الشركة

جع الحسابات فور علمه امسؤول في الشركة أو مر  خالل السنة املالية، وجب على أيس املال املدفوع في أي وقت أإذا بلغت خسائر الشركة نصف ر 
 خمسة عشر يومًا من علمه (15)اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل  بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس

س مال الشركة أو أبالخسائر لُتقرر إما زيادة ر  خمسة وأربعين يوم من تاريخ علمه( 45) بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل
س املال املدفوع، أو حل الشركة أر  (صفن)الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون  وذلك إلى الحد - وفقًا ألحكام نظام الشركات - تخفيضه

ضية التجارة واالستثمار. وتعد الشركة منق رةاعية في جميع االحوال في املوقع االلكتروني لوز الجم اراملحدد في نظامها األساس. وينشر قر  قبل األجل
قررت  ر في املوضوع، أو إذاااملدة املحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قر  بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل

 .الزيادةبالجمعية  ارتسعين يومًا من صدور قر (  90 )س املال خالل أاملقررة في هذه املادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة ر املال وفق األوضاع زيادة رأس 
 

 الباب التاسع
 :املنازعات
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 :املادة الثامنة واألربعون / مسؤولية الشركة

لم يكن صاحب املصلحة س ّيء النية أو يعلم أن  خارج اختصاصاته، ماتلتزم الشركة بجميع األعمال والتصرفات التي يجريها مجلس اإلدارة ولو كانت 
 .تلك األعمال خارج اختصاصات املجلس

 :املادة التاسعة واألربعون / مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة

هم تدبير الضرر الذي ينشأ عن إساءت يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو املساهمين أو الغير عن .1
واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذات  التعاوني والئحته التنفيذية قبة شركات التأمينراشؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام نظام م

من  يقض ي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. وتقع املسؤولية على جميع أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ العالقة وهذا النظام، وكل شرط
حة في محضر اضهم صر امتى أثبتوا اعتر  ء، فال يسأل عنها األعضاء املعارضون ات التي تصدر بأغلبية اآلر اصدر بإجماعهم. أما القرار ر اقر 

ر سببًا لإلعفاء من املسؤولية إال إذا ثبت عدم علم العضو الغائب افيه القر  االجتماع. وال يعد الغياب عن حضور االجتماع الذي يصدر
 .ض عليه بعد علمه بهااالعتر  تمكنه من ر أو عدمابالقر 

 .اإلدارة ء ذمة أعضاء مجلساال تحول دون إقامة دعوى املسؤولية موافقة الجمعية العامة العادية على إبر  .2

ال تسمع  -ويرعدا حالتي الغش والتز وفيما -الضار. ثالث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل  (3)ال تسمع دعوى املسؤولية بعد انقضاء  .3
ثالث  (3)من تاريخ انتهاء السنة املالية التي وقع فيها الفعل الضار أو  خمس سنوات (5)دعوى املسؤولية في جميع األحوال بعد مرور 

 .عضو مجلس اإلدارة املعني أيهما أبعد سنوات من انتهاء عضوية

من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق  رة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كانولكل مساهم الحق في رفع دعوى املسؤولية املقر  .4
ل قائمًا. ويجب على املساهم أن يبلغ اإذا كان حق الشركة في رفعها ال يز  ضرر خاص به. وال يجوز للمساهم رفع الدعوى املذكورة إال

 .عن الضرر الخاص الذي لحق به الدعوى، مع قصر حقه على املطالبة بالتعويض الشركة بعزمه على رفع

 :اآلتية يجوز تحميل الشركة النفقات اآلتية التي تكلفها املساهم إلقامة دعوى أيًا كانت نتيجتها بالشروط .5
 .إذا أقام الدعوى بحسن نية .أ

 .إذا تقدم إلى الشركة بالسبب الذي من أجله أقام الدعوى ولم يحصل على رد خالل ثالثين يوماً  .ب

 .الشركات من نظام (التاسعة والسبعين)ة الشركة إقامة هذه الدعوى بناًء على حكم املادة إذا كان من مصلح .ج

 .أن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح .د

 
 :املادة الخمسون / انقضاء الشركة

 .للتصفية تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية الالزمة بالقدر الالزم .1

 .ر التصفية االختيارية من الشركاء أو الجمعية العامةايصدر قر  .2

سلطاته واملدة الزمنية الالزمة  ر التصفية على تعيين املُصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود املفروضة علىايجب أن يشتمل قر  .3
 .ذلك إال بأمر قضائي وال يجوز تمديدها ألكثر من خمس سنوات،( 5)للتصفية ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية 

ويعدون بالنسبة للغير في حكم املصفين  تنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل أعضاء املجلس قائمين على إدارة الشركة .4
التصفية عي في االتصفية اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات املُصفي، وير  إلى أن ُيعين املُصفي وتبقى ألجهزة الشركة خالل مدة

 .من هذا النظام( 45)و ( 44)املشتركين في فائض عمليات التأمين واالحتياطات املكونة حسب املنصوص عليه في املادتين  حفظ حق
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 :املادة الحادية والخمسون / نظام الشركة

 واللوائح والتعليمات األخرى ذات العالقة واألنظمةقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية ونظام الشركات ولوائحه اتطبق أحكام نظام مر 
 .على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام األساس

 

 :املادة الثانية والخمسون / النشر

 يودع هذا النظام وينشر طبقًا لنظام الشركات ولوائحه.


