مرفقات البند األول –البند الرابع

التصويت على تعديل النظام األساس للشركة كما يلي :
 .1تعديل المادة رقم  3من النظام األساس والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
 .2تعديل المادة رقم  19من النظام األساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق).
 .3تعديل المادة رقم  24من النظام األساس والمتعلقة باالتفاقيات والعقود (مرفق).
 .4اتعديل المادة رقم  30من النظام األساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).

بيان بالتعديالت على النظام األساس

المادة
3

النظام األساس الحالي

تفاصيل التعديل

النظام األساس بعد التحديث

مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق إلغاء النص التالي "أو توكيالت أو

يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين أو بهذه األعمال من إعادة تأمين ،وللشركة أن تمثيل أو مراسلة أو وساطة".
توكيالت أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها( ....التعديل وفقا لتوصية شعبة

السياسات في إدارة الرقابة على

وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي إن وجدت.

يلزم القيام بها ....إن وجدت.
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التأمين)

يكون الحد األدنى للمكافأة السنوية يكون الحد األدنى للمكافأة السنوية ألعضاء إلغاء مصطلح "رئيس".
لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  ...يكون مجلس اإلدارة  ...يكون باطالً.

(تعديل المادة وفقاً لتعميم سعادة

باطالً.

مدير عام الرقابة على التأمين

رقم 166وتاريخ  2018/9/6م)

بعد خصم االحتياطيات التي قررتها بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية إضافة مصطلح "نظام الشركات"
وذلك ليخضع خصم االحتياطات إلى

الجمعية العامة تطبيقاً ألحكام نظام العامة تطبيقاً ألحكام نظام مراقبة شركات
مراقبة شركات التأمين التعاوني  ...التأمين التعاوني ونظام الشركات  ...باطالً .أحكامها المقررة.

باطالً.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يحدد مجلس اإلدارة المكافأة الخاصة لرئيس إضافة بند للمكافأة الخاصة برئيس
المجلس نظير أعماله ومسؤولياته التي مجلس اإلدارة.

يضطلع بها بهذه الصفة ،باإلضافة إلى (تعديل المادة وفقاً لتعميم سعادة
المكافأة

المقررة

ألعضاء

المجلس ،مدير عام الرقابة على التأمين

والتخضع المكافأة الخاصة لرئيس مجلس رقم 166وتاريخ  2018/9/6م)

اإلدارة للحد األعلى للمكافأة السنوية

ألعضاء مجلس اإلدارة ،وفي حال تجاوزت
الحد األعلى فيجب الحصول على عدم
ممانعة المؤسسة قبل التوصية بها إلى

الجمعية العامة للمساهمين العتمادها.
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يحق للشركة -بعد الحصول على عدم يحق للشركة -بعد الحصول على عدم تعديل المادة طبقاً للمادة ( )71من
ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي  ...نظام الشركات.

 ...أو منفعة تحققت له من ذلك.

لم يتمكن من االعتراض عليه بعد علمه به.
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30

تنشر هذه الدعوة في صحيفة توزع في تنشر هذه الدعوة في صحيفة يومية توزع في  إضافة المصطلحات التالية:

المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل
قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بـعشرة أيام الميعاد المحدد لالنعقاد بـ( )21واحد

.1يومية.

.2و ازرة التجارة واالستثمار.

على األقل وترسل صورة من الدعوة وعشرين يوماً على األقل وترسل صورة من  تعديل موعد الدعوة إلى الجمعية
وجدول األعمال إلى هيئة السوق الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق
العمومية.

المالية .ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه المالية .ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه ( التعديل وفقاً للتعديل األخير في
الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المادة  91من نظام الشركات

المساهمين بخطابات مسجلة .وترسل المساهمين بخطابات مسجلة .وترسل صورة والمادة  13من الئحة حوكمة
صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى من الدعوة وجدول األعمال إلى و ازرة التجارة

هيئة السوق المالية وذلك خالل المدة واإلستثمار وهيئة السوق المالية وذلك خالل

المحددة للنشر.

المدة المحددة للنشر.

الشركات الصادرة من هيئة

السوق المالية)
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النظام األساس لشركة التعاونية للتأمين
شركة مساهمة سعودية
(بعد التعديل)
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الباب األول
تأسيس الشركة:
المادة األولى :التأسيس:
تؤسس طبقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية ،ونظام الشركات ،ونظام السوق المالية

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

المادة الثانية :اسم الشركة:
شركة التعاونية للتأمين  ،شركة مساهمة سعودية.

المادة الثالثة :أغراض الشركة:
مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين ،وللشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة أن تقوم بجميع األعمال
اء في مجال التأمين أو اس ــتثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك األموال
التي يلزم القيام بها لتحقيق أغ ارض ــها سـ ـو ً
الثابتة والنقدية أو بيعها أو اس ــتبدالها أو تأجيرها بواس ــطتها مباشـ ـرة أو بواســـطة شـــركات تؤسـ ـس ــها أو تش ــتريها أو
باالشـ ــت ار مع جهات أخر وتمارس الشـ ــركة أنشـ ــطتها وفقاً ألحكام نظام مراقبة شـ ــركات التأمين التعاوني والئحته

التنفيذية واألنظمة والقواعد السـ ـ ـ ـ ــارية في المملكة العربية السـ ـ ـ ـ ــعودية وبعد الحصـ ـ ـ ـ ــول على التراخيص الالزمة من

الجهات المختصة إن وجدت.

المادة الرابعة :المشاركة والتملك في الشركات:
يجوز للشركة إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة ،أو مساهمة مقفلة (بشرط أال يقل رأس المال عن ( )5خمسة
مليون ريال سعودي) كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخر قائمة أو تندمج معها ولها حق
االشت ار مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة –على أن تكون الشركات التي
تنشأها الشركة أو تشتر فيها أو تندمج معها تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو األعمال المالية أو التي تعاونها على
تحقيق غرضها -وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن ،وبعد الحصول على
موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

المادة الخامسة :المركز الرئيس للشركة:
يكون المركز الرئيس للش ـ ـ ــركة في مدينة الرياض في المملكة العربية الس ـ ـ ــعودية ،ويجوز بقرار من الجمعية العامة
غير العادية نقل المركز الرئيس إلى أي مدينة أخر في المملكة العربية الس ـ ــعودية بموافقة مؤسـ ـ ـس ـ ــة النقد العربي
الس ـ ــعودي وللش ـ ــركة أن تنش ـ ــا لها فروعاً أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة العربية الســ ــعودية أو خارجها بعد

موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

المادة السادسة :مدة الشركة:
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مدة الشركة ( )99تسع وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ،وتجوز إطالة مدة الشركة
بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء هذه المدة بسنة على األقل.

الباب الثاني
القواعد التي تلتزم بها الشركة في مباشرتها لألعمال واالغراض المحددة لها:
المادة السابعة :استثمارات الشركة:
تس ــتثمر الش ــركة ما يتجمع لديها من أموال المؤمن لهم والمس ــاهمين في الش ــركة وفقاً للقواعد التي يض ــعها مجلس
اإلدارة وبما ال يتعارض مع نظام مراقبة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واللوائح والتعليمات األخر
ذات العالقة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي جهة أخر ذات عالقة.

الباب الثالث
رأس المال واالسهم:
المادة الثامنة :رأس المال:
رأس مال الشركة هو ( )1250.000.000مليار ومئتين وخمسون ريال سعودي ،مقسم إلى ()125.000.000
مئة وخمسة وعشرون مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد وجميعها
أسهم عادية نقدية.

المادة التاسعة :االكتتاب في األسهم:
اكتتب المساهمون بكامل رأس مال الشركة ،وتم دفع القيمة كاملة.

المادة العاشرة :سجل المساهمين:
تتداول أسهم الشركة وفقاً ألحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

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

المادة الثانية عشرة :تداول األسهم:
ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما
عن ( )12اثني عشر شه اًر من تاريخ تأسيس الشركة .ويؤشر على صكو هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ

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

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

المادة الرابعة عشرة :تخفيض رأس المال:
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر-بعد
موافقة الجهات المختصة-على أن ال يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين بعد تخفيض رأس المال عن ()100
مئة مليون ريال كما ال يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه
أعمال إعادة التأمين عن ( )200مئتي مليون ريال .وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده
مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات.
وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة ،وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم خالل
( )60ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس.
فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور ،وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه
إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً.

الباب الرابع
مجلس اإلدارة:
المادة الخامسة عشرة :إدارة الشركة:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ( )9أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد على ثالث
سنوات ويجب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثيالً مناسباً من األعضاء المستقلين .وفي جميع األحوال ال
استثناء من ذلك تعين الجمعية
يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس .و
ً
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التأسيسية أعضاء أول مجلس إدارة لمدة ال تتجاوز ( )3ثالث سنوات تبدأ من تاريخ شهر قرار و ازرة التجارة
واالستثمار بتأسيس الشركة.

المادة السادسة عشرة :انتهاء عضوية المجلس:
تنتهي عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء مدة التعيين أو االستقالة أو الوفاة أو إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو قد
أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية ،أو بانتهاء
عضويته وفقاً ألي نظـام أو تعليمات سارية في المملكة العربية السعودية ،أو إذا حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو
قدم طلباً للتسوية مع دائنيه ،أو توقف عن دفع ديونه أو أصبح فاقد الشعور ،أو أصيب بمرض عقلي أو إذا ثبت

ارتكابه عمالً مخالً باألمانة واألخالق أو أدين بالتزوير .ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل
جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض
إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك
في وقت مناسب وأال كان مسؤوالً قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار.

المادة السابعة عشرة :المركز الشاغر في المجلس:
في حال شــغر مركز أحد أعضــاء مجلس اإلدارة ،كان للمجلس أن يعين –مؤقتاً -عضـواً في المركز الشــاغر ممن

يتوافر فيهم الخبرة الكافية وبعد الحصـ ــول على عدم ممانعة مؤس ـ ـسـ ــة النقد العربي السـ ــعودي ودون النظر للترتيب

في الحص ــول على األصـ ـوات في الجمعية العامة التي تم انتخاب مجلس اإلدارة من خاللها ،ويجب أن تبلغ بذلك
هيئة السـ ـ ــوق المالية خالل ( )5خمسـ ـ ــة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة
العادية في أول اجتماع لها ،ويكمل العض ـ ـ ـ ـ ــو الجديد مدة س ـ ـ ـ ـ ــلفه فقط .ويجوز بقرار من الجهة المختص ـ ـ ـ ـ ــة دعوة
الجمعية العامة العادية لالنعقاد في حال نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة انعقاده ،ويجب
إبالغ مؤسسة النقد العربي السعودي عند استقالة أي عضو في المجلس أو إنهاء عضويته ألي سبب عدا انتهاء
دورة المجلس وذلك خالل ( )5خمسة أيام عمل من تاريخ تر العمل ومراعاة متطلبات اإلفصاح ذات العالقة.

المادة الثامنة عشرة :صالحيات المجلس:
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق
غرضها ،كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل

أو أعمال معينة – بما ال يتعارض مع األنظمة واللوائح ذات العالقة -ولرئيس مجلس اإلدارة ،على سـ ـ ـ ــبيل المثال
ال الحصر ،تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام كافة المحاكم الشرعية وديوان
المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية لتس ـ ـ ـ ــوية الخالفات العمالية ولجنة األوراق التجارية وكافة
اللجان القض ـ ـ ــائية األخر وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقس ـ ـ ــام الش ـ ـ ــرطة والغرف التجارية والص ـ ـ ــناعية وكافة
الشـ ــركات والمؤس ـ ـسـ ــات والبنو والمصـ ــارف التجارية وبيوت المال وكافة صـ ــناديق ومؤس ـ ـسـ ــات التمويل الحكومي
بمختلف مسـ ـ ـ ـ ــمياتها واختصـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــاتها وغيرهم من المقرضـ ـ ـ ـ ــين ولرئيس المجلس حق اإلقرار والمطالبة والمدافعة
والمرافعة والمخاصــمة والتنازل والصــلح وقبول األحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ األحكام ومعارضــتها وقبض ما
يحصــل من التنفيذ وإبراء ذمة مديني الشــركة من التزاماتهم والدخول في المناقصــات وبيع وش ـراء ورهن العقارات.
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كما لرئيس المجلس حق التعاقد والتوقيع باســم الشــركة ونيابة عنها على كافة أنواع العقود والوثائق والمســتندات بما
في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشتر فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وق اررات التعديل
والتوقيع على االتفاقيات والصـ ـ ـ ــكو أمام كاتب العدل والجهات الرسـ ـ ـ ــمية ،وكذلك اتفاقيات القروض والضـ ـ ـ ــمانات
والكفاالت والص ــكو لبيع وشـ ـراء العقارات وإص ــدار الوكاالت الش ــرعية نيابة عن الش ــركة ،والبيع والشـ ـراء واإلفراغ
وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لد
البنو وإص ــدار الض ــمانات للبنو والص ــناديق ومؤسـ ـس ــات التمويل الحكومي والتوقيع على كافة األوراق وس ــندات
األمر والشيكات وكافة األوراق التجارية والمستندات وكافة المعامالت المصرفية.

المادة التاسعة عشرة :مكافأة أعضاء المجلس:
يكون الحد األدنى للمكافأة الس ــنوية ألعض ــاء مجلس اإلدارة مبلغ ( 300.000ريال ) ثالثمائة ألف ريال س ــعودي
والحد األعلى مبلغ (  500.000ريال ) خمس ــمائة ألف ريال س ــعودي ســـنوياً نظير عضـــويتهم في مجلس اإلدارة

ومشــاركتهم في أعماله ،شــاملة للمكافآت اإلضــافية في حالة مشــاركة العضــو في أي لجنة من اللجان المنبثقة من

مجلس اإلدارة ،وفي حال حققت الشركة أرباح يجوز أن يتم توزيع نسبة تعادل ( )%10من باقي صافي الربح بعد
خصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً ألحكام نظام مراقبة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات التأمين التعاوني ونظام

الشـ ـ ـ ـ ــركات وبعد توزيع ربح على المسـ ـ ـ ـ ــاهمين ال يقل عن ( )%5من رأس مال الشـ ـ ـ ـ ــركة المدفوع ،على أن يكون
استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو ،وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطالً.
وفي جميع األحوال ،ال يتجاوز مجموع ما يحصـ ـ ــل عليه عضـ ـ ــو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية

مبلغ ( 500.000ريال) خمس ــمائة ألف ريال س ــنوياً .ويحدد مجلس اإلدارة المكافأة الخاصةةة لرئيس المجلس
نظير أعماله ومسؤولياته التي يضطلع بها بهذه الصفة ،باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء المجلس،
والتخضـع المكافأة الخاصـة لرئيس مجلس اإلدارة للحد األعلى للمكافأة السـنوية ألعضـاء مجلس اإلدارة ،وفي حال
تجاوزت الحد األعلى فيجب الحصـ ـ ـ ـ ـ ــول على عدم ممانعة المؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــة قبل التوصـ ـ ـ ـ ـ ــية بها إلى الجمعية العامة
للمساهمين العتمادها.
يكون الحد األعلى لبدل حض ـ ــور جلس ـ ــات المجلس ولجانه (  5000ريال ) خمس ـ ــة آالف ريال عن كل جلس ـ ــة،
غير شاملة مصاريف السفر واإلقامة.
يدفع لكل عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو من أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء المجلس بما فيهم رئيس المجلس؛ قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل
حضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة بما في ذلك مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروفات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفر واإلقامة
واإلعاشة.
يجب أن يشـ ــتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان ش ـ ــامل لكل ما حصـ ــل عليه أعضـ ــاء
مجلس اإلدارة خالل الس ـ ـ ــنة المالية من مكافآت وبدل مص ـ ـ ــروفات وغير ذلك من المزايا .وأن يش ـ ـ ــتمل كذلك على
بيان ما قبض ـ ـ ـ ـ ــه أعض ـ ـ ـ ـ ــاء المجلس بوص ـ ـ ـ ـ ــفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضــ ـ ـ ـ ــوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو
اسـتشـارات .وأن يشـتمل أيضـاً على بيان بعدد جلسـات المجلس وعدد الجلسـات التي حضـرها كل عضـو من تاريخ
آخر اجتماع للجمعية العامة.
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المادة العشرون :صالحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر:
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس .ويعين رئيساً تنفيذياً ،ويجوز أن يعين عضواً منتدباً ،وال
يجوز الجمع بين منص ــب رئيس مجلس اإلدارة وأي منص ــب تنفيذي بالش ــركة ،ويحق لرئيس مجلس اإلدارة التوقيع
عن الشـ ـ ــركة وتنفيذ ق اررات المجلس .ويختص رئيس مجلس اإلدارة بتمثيل الش ـ ـ ــركة أمام القضـ ـ ــاء وهيئات التحكيم
والغير ،ولرئيس مجلس اإلدارة بقرار مكتوب أن يفوض بعض صـ ـ ـ ــالحياته إلى غيره من أعضـ ـ ـ ــاء المجلس أو من
الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة .ويحدد مجلس اإلدارة الرواتب والبدالت والمكافآت لكل من رئيس المجلس
ونائبه والعض ـ ـ ـ ـ ــو المنتدب وفقاً لما هو مقرر في المادة ( )19من هذا النظام .ويجب على مجلس اإلدارة أن يعين
أميناً لس ــر المجلس .كما يجوز للمجلس أن يعين مس ــتش ــا اًر له أو أكثر في مختلف ش ــؤون الش ــركة ويحدد المجلس

مكافآتهم .وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس اإلدارة على مدة عضوية
كل منهم في المجلس ،ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيا منهم دون اخالل بحق من
عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

المادة الحادية والعشرون :اجتماعات المجلس:
يجتمع المجلس في المركز الرئيس للش ـ ــركة أو خارجه بدعوة من رئيس ـ ــه ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى
االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ويجب أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها المجلس.
وتعقد اجتماعات المجلس بص ـ ـ ــفة دورية وكلما دعت الحاجة ،على أال يقل عدد اجتماعات المجلس الس ـ ـ ــنوية عن
( )4اجتماعات بحيث يكون هنا اجتماع واحد على األقل كل ثالثة أشهر.

المادة الثانية والعشرون :نصاب اجتماع المجلس:
ال يكون اجتماع المجلس صــحيحاً إال إذا حض ـره (ســتة) من األعضــاء بأنفســهم أو بطريق اإلنابة بشــرط أن يكون

عدد األعضــاء الحاض ـرين بأنفســهم (أربعة) أعض ـاء على األقل من بينهم عضــو مســتقل ،وللعضــو أن ينيب عنه

عضـ ـواً آخر في حض ــور اجتماعات المجلس وفي التص ــويت فيها .تص ــدر ق اررات المجلس بأغلبية آراء األعض ــاء
الحاضرين أو الممثلين فيه ،وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .ولمجلس اإلدارة أن

يصــدر الق اررات في األمور العاجلة بعرضــها على األعضــاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضــاء –كتابة -اجتماع
المجلس للمداولة فيها ،وفي هذه الحالة تعرض هذه الق اررات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له.

المادة الثالثة والعشرون :مداوالت المجلس:
تثبت مداوالت المجلس وق ارراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر.
وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر.

المادة الرابعة والعشرون :االتفاقيات والعقود :
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يحق للش ــركة -بعد الحص ــول على عدم ممانعة مؤسـ ـس ــة النقد العربي الس ــعودي -أن تعقد اتفاقية إلدارة الخدمات
الفنية مع ش ـ ـ ــركة أو أكثر من الش ـ ـ ــركات المؤهلة في مجال التأمين .ال يجوز أن يكون لعض ـ ـ ــو مجلس اإلدارة أي
مصـ ــلحة مباش ـ ـرة أو غير مباش ـ ـرة في األعمال والعقود التي تتم لحسـ ــاب الشـ ــركة إال بترخيص من الجمعية العامة
العادية وفقاً لضوابط هيئة السوق المالية .وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة
أو غير مباشـرة في األعمال والعقود التي تتم لحســاب الشــركة ،ويثبت هذا التبليغ في محضــر االجتماع .وال يجوز
لهذا العض ـ ـ ـ ــو االش ـ ـ ـ ــت ار في التص ـ ـ ـ ــويت على القرار الذي يص ـ ـ ـ ــدر في هذا الش ـ ـ ـ ــأن في مجلس اإلدارة وجمعيات
المســاهمين .ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد
أعض ــاء المجلس مص ــلحة مباشـ ـرة أو غير مباشـ ـرة فيها ،ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حس ــابات الش ــركة
الخارجي .وإذا تخلف عضو المجلس عن اإلفصاح عن مصلحته ،جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام
الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.
تقع المس ـ ـ ــؤولية عن األضـ ـ ـ ـرار الناتجة من األعمال والعقود المش ـ ـ ــار إليها في هذه المادة على العض ـ ـ ــو ص ـ ـ ــاحب
المصـ ـ ـ ـ ـ ــلحة من العمل أو العقد ،وكذلك على أعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة ،إذا تمت تلك األعمال أو العقود بالمخالفة
ألحكام هذه المادة أو إذا ثبت أنها غير عادلة ،أو تنطوي على تعارض مصالح وتلحق الضرر بالمساهمين.
ويعفى أعض ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة المعارض ـ ـ ــون للقرار من المس ـ ـ ــؤولية متى أثبتوا اعت ارض ـ ـ ــهم صـ ـ ـ ـراحة في محض ـ ـ ــر
االجتماع ،وال يعد الغياب عن حض ــور االجتماع الذي يص ــدر فيه القرار س ــبباً لإلعفاء من المس ــؤولية إال إذا ثبت
أن العضو الغائب لم يعلم بالقرار أو لم يتمكن من االعتراض عليه بعد علمه به.

الباب الخامس
جمعيات المساهمين:
المادة الخامسة والعشرون :حضور الجمعيات:
الجمعية العامة المكونة تكويناً صـ ـ ــحيحاً تمثل جميع المسـ ـ ــاهمين ،وتنعقد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس

للش ــركة ،ولكل مس ــاهم أياً كان عدد أس ــهمه حق حض ــور الجمعيات العامة للمس ــاهمين وله في ذلك أن يوكل عنه

ش ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ـاً آخر من غير أعض ـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة أو عاملي الش ـ ـ ـ ــركة في حض ـ ـ ـ ــور الجمعية العامة ،ويجوز عقد
اجتماعات الجمعيات العامة للمس ــاهمين واش ــت ار المس ــاهم في مداوالتها والتص ــويت على ق اررتها بواس ــطة وس ــائل

التقنية الحديثة بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

المادة السادسة والعشرون :الجمعية التأسيسية:
يدعو المؤسسون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تأسيسية خالل ( )45خمسة وأربعين يوماً من تاريخ قفل االكتتاب
في األسهم ،ولكل مكتتب – أياً كان عدد أسهمه -حق 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 ثان يعقد بعد ( )15خمسة عشر يوماً على األقل من توجيه الدعوة إليه .ومع ذلك ،يجوز أن يعقد االجتماع
الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول ،ويجب أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول
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ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع .وفي جميع األحوال ،يكون االجتماع الثاني صحيحاً أيًّا كان عدد
المكتتبين الممثلين فيه.

المادة السابعة والعشرون :اختصاصات الجمعية التأسيسية:
تختص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية:
 -1التحقق من االكتتاب بكل أسهم الشركة ومن الوفاء بالحد األدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من
قيمة األسهم.
 -2إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة األساس ،على إال تدخل تعديالت جوهرية على النظام المعروض
عليها إال بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.
 -3تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة ال تتجاوز ( )3ثالث سنوات إذا لم يكونوا قد عينوا في عقد
تأسيس الشركة أو في نظامها األساس.
 -4تعيين مراجعي حسابات للشركة وتحديد أتعابهم إذا لم يكونوا قد عينوا في عقد تأسيس الشركة.
 -5المداولة في تقارير المؤسسين عن األعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة ،وإق ارره.

المادة الثامنة والعشرون :اختصاصات الجمعية العامة

العادية:

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

المادة التاسعة والعشرون :اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس ،باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً،
ولها أن تصدر ق اررات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع
المقررة للجمعية العامة العادية.

المادة الثالثون :دعوة الجمعيات:
تنعقد الجمعيات العامة  -للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة
العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل ( )%5من رأس
المال على األقل .ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ()30
ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
تنشر هذه الدعوة في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد
بـ( )21واحد وعشرين يوماً على األقل وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق المالية .ومع ذلك
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يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة .وترسل صورة من الدعوة
وجدول األعمال إلى و ازرة التجارة واإلستثمار وهيئة السوق المالية وذلك خالل المدة المحددة للنشر.

المادة الحادية والثالثون :سجل حضور الجمعيات:
يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة  -أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي قبل الوقت
المحدد النعقاد الجمعية.

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

لالجتماع السابق .وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة ( )30من هذا النظام ومع ذلك يجوز
أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد
االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع ،وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً
أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه .ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة العادية للمساهمين واشت ار المساهم في

مداوالتها والتصويت على ق ارراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة ،بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
المادة الثالثة والثالثون :نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس مال الشركة
على األقل  ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول ،وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان ،بنفس األوضاع
المنصوص عليها في المادة ( )30من هذا النظام .ويجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة
المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد
هذا االجتماع ،وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع)
رأس المال على األقل .وإذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني ،وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد

باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة ( )30من هذا النظام ،ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد
األسهم الممثلة فيه ،بعد موافقة الجهات المختصة .ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة غير العادية للمساهمين

واشت ار المساهم في مداوالتها والتصويت على ق ارراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة ،بحسب الضوابط التي تضعها
الجهة المختصة.

المادة الرابعة والثالثون :التصويت في الجمعيات:
تحسب األصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم.
ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة ،بحيث ال يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر
من مرة واحدة .وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشت ار في التصويت على ق اررات الجمعية التي تتعلق بإبراء
ذممهم من المسؤولية عن إدارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.
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المادة الخامسة والثالثون :قرارات الجمعيات:
تصدر الق اررات في الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها ،وتصدر ق اررات الجمعية العامة العادية
باألغلبية المطلقة لالسهم الممثلة في االجتماع ومع ذلك فإنه إذا تعلقت هذه الق اررات بتقديم مزايا خاصة لزمت
موافقة أغلبية المكتتبين باألسهم التي تمثل (ثلثي) األسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به المستفيدون من المزايا
الخاصة ،وتصدر الق اررات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان
القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل المدة المحددة في نظامها أو

بإدماجها في شركة أو في مؤسسة أخر فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة
في االجتماع.

المادة السادسة والثالثون :المناقشة في الجمعيات:
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء
مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات .وكل نص في نظام الشركة األساس يحرم المساهم من هذا الحق ،يكون باطالً.
ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر.
وإذا أر المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع ،احتكم إلى الجمعية ،وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

المادة السابعة والثالثون :رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر:
يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك
في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه ،ويحرر باجتماع الجمعية العامة محضر يتضمن عدد المساهمين
الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والق اررات
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.

الباب السادس
اللجان المنبثقة من مجلس االدارة:
المادة الثامنة والثالثون :لجان مجلس اإلدارة:
تشكل لجان مجلس اإلدارة وفقاً لألنظمة واللوائح ذات العالقة.

الباب السابع
مراجع الحسابات:
المادة التاسعة والثالثون :تعيين مراجع الحسابات:
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يجب أن تعين الجمعية العامة مراجعي حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في
المملكة ،وتحدد مكافأتهم ومدة عملهم ،ويجوز 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.

المادة األربعون :صالحيات مراجع الحسابات:
لمراجع الحس ـ ـ ــابات -في أي وقت -حق االطالع على دفاتر الش ـ ـ ــركة وس ـ ـ ــجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أن

يطلب البيانات واإليض ـ ـ ــاحات التي ير ض ـ ـ ــرورة الحص ـ ـ ــول عليها وله أيضـ ـ ـ ـاً أن يتحقق من موجودات الش ـ ـ ــركة

والت ازمــاتهــا .وغير ذلــك ممــا يــدخــل في نطــاق عملــه .وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنــه من أداء واجبــه ،وإذا
ص ـ ــادف مراجع الحس ـ ــابات ص ـ ــعوبة في هذا الش ـ ــأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة .فإذا لم ييس ـ ــر
المجلس عمل مراجع الحســابات ،وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في

األمر.

المادة الحادية واألربعون :التزامات مراجع الحسابات:
على مراجع الحس ـ ـ ـ ـ ــابات أن يقدم إلى الجمعية العامة الس ـ ـ ـ ـ ــنوية تقري اًر يعد وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها
يضــمنه موقف إدارة الشــركة من تمكينه من الحصــول على البيانات واإليضــاحات التي طلبها وما يكون قد كشــفه
من مخالفة ألحكام نظام مراقبة ش ـ ـ ـ ـ ــركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة واللوائح والتعليمات األخر

ذات العالقة ورأيه في مد عدالة القوائم المالية للش ــركة .ويتلو مراجع الحس ــابات تقريره في الجمعية العامة .وإذا

قررت الجمعية التص ـ ــديق على تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية دون االس ـ ــتماع إلى تقرير مراجع الحس ـ ــابات،
كان قرارها باطالً.

الباب الثامن
حسابات الشركة وتوزيع األرباح:
المادة الثانية واألربعون :السنة المالية:
تبدأ سنة الشركة المالية من األول من (يناير) وتنتهي بنهاية (ديسمبر) في السنة نفسها على أن تبدأ السنة المالية
األولى من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة وتنتهي في ( )31ديسمبر من العام التالي.

المادة الثالثة واألربعون :الوثائق المالية:
 -1يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سـ ـ ـ ـ ـ ــنة مالية أن يعد القوائم المالية (وتتكون القوائم المالية من :قائمة
المركز المالي لعمليات التأمين والمســاهمين ،قائمة فائض (عجز) عمليات التأمين ،قائمة دخل المســاهمين،

قائمة حقوق المساهمين ،قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين) .وتقري ًار
عن نش ــاط الش ــركة ومركزها المالي عن الس ــنة المالية المنقض ــية ويتض ــمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها

لتوزيع األرباح ويضـ ـ ـ ــع المجلس هذه الوثائق تحت تصـ ـ ـ ــرف مراجع الحسـ ـ ـ ــابات ،قبل الموعد المحدد النعقاد
الجمعية العامة بـ( )45خمسة وأربعين يوماً على األقل.
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 -2يجب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة ورئيسـ ـ ـ ـ ــها التنفيذي ومديرها المالي على الوثائق المذكورة في الفقرة (،)1
وتودع نســخ منها في المركز الرئيس للشــركة تحت تصــرف المســاهمين ،قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية

العامة بـ( )10عشرة أيام على األقل.

 -3على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المس ـ ــاهمين بالقوائم المالية للش ـ ــركة وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجع
الحس ــابات مالم تنش ــر في ص ــحيفة يومية توزع في المركز الرئيس للشـــركة ،على أن يرس ــل صـــورة من هذه

الوثائق إلى هيئة الســوق المالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ( )15خمســة عشــر يوماً
على األقل.

المادة الرابعة واألربعون :حسابات عمليات التأمين:
تكون حسابات عمليات التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين ،وذلك على التفصيل التالي:
أوالً :حسابات عمليات التأمين:
 -1يفرد حساب لألقساط المكتسبة وعموالت إعادة التأمين والعموالت األخر .
 -2يفرد حساب للتعويضات المتكبدة من الشركة.

 -3يحدد في نهاية كل عام الفائض اإلجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع األقساط والتعويضات محسوماً منه
المصاريف التسويقية واإلدارية والتشغيلية والمخصصات الفنية الالزمة حسب التعليمات المنظمة لذلك.

 -4يكون تحديد الفائض الصافي على النحو التالي:

يضـ ـ ـ ــاف للفائض اإلجمالي الوارد في الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ( )3أعاله أو يخصـ ـ ـ ــم منه ما يخص المؤمن لهم من عائد
االستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققه.
 -5توزيع الفائض الصـ ـ ـ ــافي ،ويتم إما بتوزيع نسـ ـ ـ ــبة ( )%10عش ـ ـ ـ ـرة بالمائة للمؤمن لهم مباش ـ ـ ـ ـرة ،أو بتخفيض
أقساطهم للسنة التالية ،ويرحل ما نسبته ( )%90تسعون بالمائة إلى حسابات دخل المساهمين.

ثانياً :قائمة دخل المساهمين:
 -1تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموال المساهمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة.

 -2تكون حص ــة المس ــاهمين من الفائض الص ــافي حس ــب ما ورد في الفقرة الخامس ــة من البند أوالً من هذه
المادة.

المادة الخامسة واألربعون :الزكاة واالحتياطي:
يجب على الشركة:
 -1تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.
 -2تجنب ( )%20من األرباح الصــافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا
التجنيب متى بلغ اجمالي االحتياطي ( )%100من رأس المال المدفوع.
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 -3للجمعية العامة العادية عند تحديد نصـ ـ ـ ـ ــيب األسـ ـ ـ ـ ــهم في صـ ـ ـ ـ ــافي األرباح أن تقرر تكوين احتياطيات
أخر  ،وذلــك بــالقــدر الــذي يحقق مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحــة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــة أو يكفــل توزيع أربــاح ثــابتــة قــدر اإلمكــان على
المساهمين.

المادة السادسة واألربعون :استحقاق األرباح:
يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ،ويبين القرار تاريخ االستحقاق
وتاريخ التوزيع .وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد
لالستحقاق .وتبلغ الشركة هيئة السوق المالية دون تأخير بأي ق اررات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك وتدفع األرباح
المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة ،وفقاً للتعليمات التي تصدرها
الجهة المختصة مع مراعاة الموافقة الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.

المادة السابعة واألربعون :خسائر الشركة:
إذا بلغت خسائر الشركة (نصف) رأس المال المدفوع في أي وقت خالل السنة المالية ،وجب على أي مسؤول في
الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء
المجلس بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة خالل ( )15خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير

العادية لالجتماع خالل ( )45خمسة وأربعين يوم من تاريخ علمه بالخسائر لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو
تخفيضه -وفقاً ألحكام نظام الشركات -وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون (نصف)

رأس المال المدفوع ،أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس .وينشر قرار الجمعية في جميع االحوال

في على الموقع االلكتروني لو ازرة التجارة واالستثمار .وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا 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 ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل ( )90تسعين
يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

الباب التاسع
المنازعات:
المادة الثامنة واألربعون :مسؤولية الشركة:
تلتزم الشركة بجميع األعمال والتصرفات التي يجريها مجلس اإلدارة ولو كانت خارج اختصاصاته ،ما لم يكن
صاحب المصلحة سيء النية أو يعلم أن تلك األعمال خارج اختصاصات المجلس.

المادة التاسعة واألربعون :مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة:
ويكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي
ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية
واألنظمة واللوائح والتعليمات األخر ذات العالقة ،وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن .وتقع المسؤولية
على جميع أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم .أما الق اررات التي تصدر بأغلبية اآلراء،
فال يسأل عنها األعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر االجتماع .وال يعد الغياب عن
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حضور االجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً لإلعفاء من المسؤولية إال إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار
أو عدم تمكنه من االعتراض عليه بعد علمه به .وال تحول دون إقامة دعو المسؤولية موافقة الجمعية العامة

العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة .وال تسمع دعو المسؤولية بعد انقضاء ( )3ثالث سنوات من تاريخ
اكتشاف الفعل الضار .وفيما عدا  -حالتي الغش والتزوير ،ال تسمع دعو المسؤولية في جميع األحوال بعد مرور
( )5خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ( )3ثالث سنوات من انتهاء
عضوية عضو مجلس اإلدارة المعني أيهما أبعد .ولكل مساهم الحق في رفع دعو المسؤولية المقررة للشركة على
أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به .وال يجوز للمساهم رفع
الدعو المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائماً .ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على

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

الباب العاشر
تصفية الشركة:
المادة الخمسون :انقضاء الشركة:
تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية الالزمة بالقدر الالزم للتصفية ،ويصدر
قرار التصفية االختيارية من هيئة السوق المالية ،ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد
سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب أن ال تتجاوز مدة التصفية
االختيارية ( ) 5خمس سنوات ،وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي ،وتنتهي سلطة مجلس إدارة
الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة للغير في حكم المصفين إلى أن يعين
المصفي وتبقى ألجهزة الشركة خالل مدة التصفية اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي،
ويراعي في التصفية حفظ حق المشتركين في فائض عمليات التأمين واالحتياطات المكونة حسب المنصوص عليه
في المادتين ( )44و ( )45من هذا النظام.

الباب الحادي عشر
أحكام ختامية:
المادة الحادية والخمسون :نظام الشركة
تطبق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية ونظام الشركات ولوائحه واألنظمة واللوائح
والتعليمات األخر ذات العالقة على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام األساسي.

المادة الثانية والخمسون :النشر
يودع هذا النظام وينشر طبقاً لنظام الشركات ولوائحه.
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