
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالذ للتأمین التعاوني لشركة  األساسالنظام 
 شركة مساھمة سعودیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 األول الباب

 :الشركة تأسیس
 :التأسیس: األولى المادة

ام الشركات، ونظام السوق المالیة تؤسس طبقًا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمین التعاوني والئحته التنفیذیة، ونظ

 .، شركة مساهمة سعودیة بین مالكي األسهم المبینة أحكامها أدناهالتنفیذیة، والنظام األساسي للشركةولوائحه 

 :اسم الشركة: المادة الثانیة

 .شركة مساهمة سعودیةمالذ للتأمین التعاوني  

 :أغراض الشركة: المادة الثالثة

ادة تـأمین أو تـوكیالت أو تمثیـل أو مراسـلة أو مزاولة أعمال التأمین التعاوني وكل ما یتعلق بهـذه األعمـال مـن إعـ

في مجال التأمین أو اسـتثمار  وساطة وللشركة أن تقوم بجمیع األعمال التي یلزم القیام بها لتحقیق أغراضها سواءً 

 أموالهــا و أن تقــوم بتملــك و تحریــك األمــوال الثابتــة والنقدیــة أو بیعهــا أو اســتبدالها أو تأجیرهــا بواســطتها مباشــرة أو

وتمــارس الشــركة أنشــطتها وفقــًا ألحكــام نظــام  بواســطة شــركات تؤسســها أو تشــتریها أو باالشــتراك مــع جهــات أخــرى

مراقبــة شــركات التــأمین التعــاوني والئحتــه التنفیذیــة واألنظمــة والقواعــد الســاریة فــي المملكــة العربیــة الســعودیة وبعــد 

 .دتالحصول على التراخیص الالزمة من الجهات المختصة إن وج

 :المشاركة والتملك في الشركات: المادة الرابعة

 خمسة )5(بشرط أال یقل رأس المال عن (مساهمة مقفلة  أو ،ذات مسؤولیة محدودةشركات یجوز للشركة إنشاء 

كما یجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق ) ملیون لایر سعودي

على أن تكون الشركات التي –االشتراك مع الغیر في تأسیس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولیة المحدودة 

بأعمالها أو األعمال المالیة أو التي تعاونها نشأها الشركة أو تشترك فیها أو تندمج معها تزاول أعماًال شبیهة تُ 

بعد الحصول ، و وذلك بعد استیفاء ما تتطلبه األنظمة والتعلیمات المتبعة في هذا الشأن -على تحقیق غرضها

 .العربي السعودي على موافقة مؤسسة النقد

 :المركز الرئیس للشركة: المادة الخامسة

، ویجـوز بقـرار مـن الجمعیـة العامـة فـي المملكـة العربیـة السـعودیةیـاض الر یكون المركز الرئیس للشـركة فـي مدینـة 

غیر العادیة نقل المركـز الـرئیس إلـى أي مدینـة أخـرى فـي المملكـة العربیـة السـعودیة بموافقـة مؤسسـة النقـد العربـي 

خارجهــا بعــد الســعودي وللشــركة أن تنشــئ لهــا فروعــًا أو مكاتــب أو تــوكیالت داخــل المملكــة العربیــة الســعودیة أو 

 .موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي

 :مدة الشركة: المادة السادسة

تسع وتسعون سنة میالدیة تبدأ من تاریخ قیدها في السجل التجاري، وتجـوز إطالـة مـدة الشـركة ) 99(مدة الشركة 

 .بقرار تصدره الجمعیة العامة غیر العادیة قبل انتهاء هذه المدة بسنة على األقل
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 الثاني الباب

 :القواعد التي تلتزم بھا الشركة في مباشرتھا لألعمال واالغراض المحددة لھا
 :الشركة اتاستثمار: السابعة المادة

تستثمر الشركة مـا یتجمـع لـدیها مـن أمـوال المـؤمن لهـم والمسـاهمین فـي الشـركة وفقـًا للقواعـد التـي یضـعها مجلـس 

التــأمین التعــاوني والئحتــه التنفیذیــة واللــوائح والتعلیمــات األخــرى  وبمــا ال یتعــارض مــع نظــام مراقبــة شــركاتاإلدارة 

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

 الثالث الباب

 :رأس المال واالسھم
 :رأس المال: الثامنةالمادة 

ثالثین ملیون ) 30.000.000(مقسم الى  ثالثمائة ملیون لایر سعودي،) 300.000.000(رأس مال الشركة هو 

 .وجمیعها أسهم عادیة نقدیة عشرة ریاالت سعودیة للسهم الواحد) 10(متساویة القیمة بقیمة اسمیة سهم 

 :االكتتاب في األسھم: التاسعةالمادة 

 .دفع القیمة كاملة اهمون بكامل رأس مال الشركة، وتمالمساكتتب 

 :سجل المساھمین: شرةاعالالمادة 

 .ولوائحه التنفیذیة تتداول أسهم الشركة وفقًا ألحكام نظام السوق المالیة

 :إصدار االسھم: الحادیة عشرةالمادة 

 هذه من بأعلى تصدر أن یجوز وٕانما االسمیة قیمتها من بأقل تصدر أن یجوز وال اسمیة الشركة أسهم تكون

 توزیعها وال یجوز. المساهمین حقوق ضمن مستقل بند في القیمة فرق یضاف األخیرة الحالة هذه وفي القیمة،

 وجب متعددون أشخاص السهم ملك الشركة، فإذا مواجهة في للتجزئة قابل غیر المساهمین، والسهم على كأرباح

 مسؤولین األشخاص هؤالء به، ویكون المتعلقة الحقوق استعمال في عنهم لینوب أحدهم یختاروا ان علیهم

 .ملكیة السهم من الناشئة االلتزامات عن بالتضامن

 :تداول األسھم: الثانیة عشرةالمادة 

 منهما كل تقل ال مالیتین سنتین عن المالیة القوائم نشر بعد إال المؤسسون بها یكتتب التي األسهم تداول یجوز ال

 نوعها على یدل بما األسهم هذه صكوك على ویؤشر. الشركة تأسیس تاریخ من شهراً  عشر اثني) 12( عن

 وفقاً  األسهم ملكیة نقل الحظر فترة خالل یجوز ذلك ومع تداولها، فیها یمنع التي والمدة الشركة تأسیس وتاریخ

 أو الغیر إلى وفاته حالة في المؤسسین أحد ورثة من أو آخر مؤسس إلى المؤسسین أحد من الحقوق بیع ألحكام

 للمؤسسین األسهم تلك امتالك أولویة تكون أن على المفلس، أو المعسر المؤسس أموال على التنفیذ حالة في
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 مدة انقضاء قبل المال رأس زیادة حالة في المؤسسون به یكتتب ما على المادة هذه أحكام وتسري. اآلخرین

 .الحظر

 :زیادة رأس المال: عشرة الثالثةالمادة 

 یكون أن وبشرط -المختصةبعد موافقة الجهات – الشركة مال رأس زیادة تقرر أن العادیة غیر العامة للجمعیة

 رأس زیادة على بالموافقة العامة الجمعیة قرار صدور وقت- للسهم المالك للمساهمو  .كامالً  دفع قد المال رأس

 إن- بأولویتهم هؤالء ویبلغ نقدیة، حصص مقابل تصدر التي الجدیدة باألسهم االكتتاب في األولویة -المال

 وشروط المال رأس زیادة قرار عن المسجل البرید بواسطة بإبالغهم أو یومیة صحیفة في بالنشر -وجدت

 للمساهمین األولویة بحق العمل وقف العادیة غیر العامة للجمعیة یحقو  .وانتهائه بدایته وتاریخ ومدته االكتتاب

 تراها التي الحاالت في المساهمین لغیر األولویة إعطاء أو نقدیة حصص مقابل المال رأس بزیادة االكتتاب في

 قرار صدور وقت من المدة خالل عنه التنازل أو األولویة حق بیع للمساهم یحقو . الشركة لمصلحة مناسبة

 الحقوق، بهذه المرتبطة الجدیدة األسهم في لالكتتاب یوم آخر إلى المال رأس زیادة على بالموافقة العامة الجمعیة

 .المختصة الجهة تضعها التي للضوابط وفقاً 

 :تخفیض رأس المال: عشرة الرابعةالمادة 

بعد -أو إذا منیت بخسائر الشركة للجمعیة العامة غیر العادیة أن تقرر تخفیض رأس المال إذا زاد على حاجة

 )100(أن ال یقل رأس المال المدفوع لشركة التأمین بعد تخفیض رأس المال عن  على-المختصةالجهات موافقة 

ملیون لایر كما ال یقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمین أو شركة التأمین التي تزاول في الوقت نفسه  مئة

وال یصدر قرار التخفیض إال بعد تالوة تقریر خاص یعده  .ملیون لایر مئتي )200(أعمال إعادة التأمین عن 

ن أثر التخفیض في هذه على الشركة وعمراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي 

وٕاذا كان تخفیض رأس المال نتیجة زیادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنین إلى إبداء  .االلتزامات

یومًا من تاریخ نشر قرار التخفیض في صحیفة یومیة توزع في المنطقة التي فیها ستین  )60(اعتراضاتهم خالل 

اعترض أحد الدائنین وقدم إلى الشركة مستنداته في المیعاد المذكور، وجب على فإن . مركز الشركة الرئیس

 .آجالً  الشركة أن تؤدي إلیه دینه إذا كان حاًال أو أن تقدم له ضمانًا كافیًا للوفاء به إذا كان

 الرابع الباب

 :مجلس اإلدارة
 :إدارة الشركة: عشرة الخامسةالمادة 

لمـدة ال تزیـد علـى تنتخـبهم الجمعیـة العامـة العادیـة  تسـعة أعضـاء) 9(مؤلف مـن یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة 

ـــیًال مناســـبًا مـــن األعضـــاء المســـتقلین ویجـــب –ثـــالث ســـنوات  ـــة مجلـــس اإلدارة تمث ـــع . أن تعكـــس تركیب وفـــي جمی

. األحــوال ال یجــوز أن یقــل عــدد أعضــاء المجلــس المســتقلین عــن عضــوین أو ثلــث أعضــاء المجلــس أیهمــا أكثــر

تبــدأ مــن  ســنوات ثــالث )3(ن الجمعیــة التأسیســیة أعضــاء أول مجلــس إدارة لمــدة ال تتجــاوز اســتثناًء مــن ذلــك تعــیّ و 

 .تاریخ شهر قرار وزارة التجارة واالستثمار بتأسیس الشركة
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 :انتھاء عضویة المجلس: عشرة السادسةالمادة 

الوفـــــــــــاة أو إذا ثبــــــــــت لمجلـــــــــــس  تنتهــــــــــي عضـــــــــــویة مجلــــــــــس اإلدارة بانتهـــــــــــاء مــــــــــدة التعیـــــــــــین أو االســــــــــتقالة أو

ـــــــــــة تضـــــــــــر بمصـــــــــــلحة الشـــــــــــركة ـــــــــــك  اإلدارة أن العضـــــــــــو قـــــــــــد أخـــــــــــل بواجباتـــــــــــه بطریق بشـــــــــــرط أن یقتـــــــــــرن ذل

بموافقــــــــــة الجمعیــــــــــة العامــــــــــة العادیــــــــــة، أو بانتهــــــــــاء عضــــــــــویته وفقــــــــــًا ألي نظـــــــــــام أو تعلیمــــــــــات ســــــــــاریة فــــــــــي 

ًا للتســـــــــــویة مـــــــــــع أو إذا حكـــــــــــم بشـــــــــــهر إفالســـــــــــه أو إعســـــــــــاره أو قـــــــــــدم طلبـــــــــــ ،العربیـــــــــــة الســـــــــــعودیة المملكـــــــــــة

دائنیـــــــــــه، أو توقـــــــــــف عـــــــــــن دفـــــــــــع دیونـــــــــــه أو أصـــــــــــبح فاقـــــــــــد الشـــــــــــعور، أو أصـــــــــــیب بمـــــــــــرض عقلـــــــــــي أو إذا 

ومـــــــــــع ذلـــــــــــك یجـــــــــــوز للجمعیـــــــــــة . ثبـــــــــــت ارتكابـــــــــــه عمـــــــــــًال مخـــــــــــًال باألمانـــــــــــة واألخـــــــــــالق أو أدیـــــــــــن بـــــــــــالتزویر

ــــــــــــك دون  ــــــــــــة فــــــــــــي كــــــــــــل وقــــــــــــت عــــــــــــزل جمیــــــــــــع أعضــــــــــــاء مجلــــــــــــس اإلدارة أو بعضــــــــــــهم وذل العامــــــــــــة العادی

ـــــــــة بـــــــــالتعویض إذا وقـــــــــع العـــــــــزل لســـــــــبب غیـــــــــر  إخـــــــــالل بحـــــــــق العضـــــــــو المعـــــــــزول تجـــــــــاه الشـــــــــركة بالمطالب

ـــــــــك فـــــــــي  ـــــــــزل بشـــــــــرط أن یكـــــــــون ذل ـــــــــس اإلدارة أن یعت ـــــــــر مناســـــــــب ولعضـــــــــو مجل ـــــــــت غی ـــــــــي وق ـــــــــول أو ف مقب

 .وقت مناسب وأال كان مسؤوًال قبل الشركة عما یترتب على االعتزال من أضرار

 :المركز الشاغر في المجلس: عشرة السابعةالمادة 

ممـن  عضوًا في المركز الشـاغر -مؤقتاً –حال شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة، كان للمجلس أن یعین  في

ودون النظـر للترتیـب  مؤسسـة النقـد العربـي السـعوديوبعـد الحصـول علـى عـدم ممانعـة  یتـوافر فـیهم الخبـرة الكافیـة

ویجـب أن تبلـغ بـذلك  ،دارة مـن خاللهـافي الحصول على األصوات في الجمعیة العامة التي تم انتخاب مجلس اإل

التعیـین علـى الجمعیـة هـذا أن یعـرض خمسـة أیـام عمـل مـن تـاریخ التعیـین و ) 5(هیئة السوق المالیة خالل خمسة 

ویجوز بقرار من الجهة المختصـة دعـوة . فقط العامة العادیة في أول اجتماع لها، ویكمل العضو الجدید مدة سلفه

النعقــاد فــي حــال نقــص عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الحــد األدنــى لصــحة انعقــاده، الجمعیــة العامــة العادیــة ل

عند استقالة أي عضو في المجلس أو إنهاء عضویته ألي سبب عـدا  مؤسسة النقد العربي السعوديویجب إبالغ 

خمســة أیــام عمــل مــن تــاریخ تــرك العمــل ومراعــاة متطلبــات اإلفصــاح ذات ) 5(انتهــاء دورة المجلــس وذلــك خــالل 

 .العالقة

 :صالحیات المجلس: عشرة الثامنةالمادة 

دارة أوســع الســلطات فــي إدارة الشــركة بمــا مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعیــة العامــة، یكــون لمجلــس اإل

یحقق غرضها، كما یكون له في حدود اختصاصه أن یفوض واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من الغیر في مباشرة 

 .بما ال یتعارض مع األنظمة واللوائح ذات العالقة –عمل أو أعمال معینة 

 :مكافأة أعضاء المجلس: عشرة التاسعةالمادة 

 سـعوديئتان ألف لایر ام) لایر 200.000(یكون الحد األدنى للمكافأة السنویة لرئیس وأعضاء مجلس اإلدارة مبلغ 

ســـنویًا نظیـــر عضـــویتهم فـــي مجلـــس اإلدارة  ســـعودي خمســـمائة ألـــف لایر) لایر  500.000( والحـــد األعلـــى مبلـــغ 

ومشاركتهم في أعماله، شاملة للمكافآت اإلضافیة في حالة مشاركة العضـو فـي أي لجنـة مـن اللجـان المنبثقـة مـن 

 .مجلس اإلدارة

  5 
 



مـــن بـــاقي صـــافي الـــربح بعـــد خصـــم %) 10(فـــي حـــال حققـــت الشـــركة أربـــاح یجـــوز أن یـــتم توزیـــع نســـبة تعـــادل و 

ررتهــا الجمعیــة العامــة تطبیقــًا ألحكــام نظــام مراقبــة شــركات التــأمین التعــاوني وبعــد توزیــع ربــح االحتیاطیــات التــي ق

من رأس مـال الشـركة المـدفوع، علـى أن یكـون اسـتحقاق هـذه المكافـأة متناسـبًا %) 5(على المساهمین ال یقل عن 

 .مع عدد الجلسات التي یحضرها العضو، وكل تقدیر یخالف ذلك یكون باطالً 

 عینیـة أو میع األحوال، ال یتجاوز مجمـوع مـا یحصـل علیـه عضـو مجلـس اإلدارة مـن مكافـآت ومزایـا مالیـةوفي ج

 .خمسمائة ألف لایر سنویاً ) لایر 500,000(مبلغ 

خمسـة االف لایر عـن كـل جلسـة، غیـر ) لایر  5000( یكون الحد األعلى لبدل حضور جلسـات المجلـس ولجانـه  

 .شاملة مصاریف السفر واإلقامة

ُیــدفع لكــل عضــو مــن أعضــاء المجلــس بمــا فــیهم رئــیس المجلــس؛ قیمــة النفقــات الفعلیــة التــي یتحملونهــا مــن أجــل 

حضــــور اجتماعــــات المجلــــس أو اللجــــان المنبثقــــة مــــن مجلــــس اإلدارة بمــــا فــــي ذلــــك مصــــروفات الســــفر واإلقامــــة 

 .واإلعاشة

 أعضـاء علیـه حصـل مـا لكـل شـامل بیـان علـى العادیـة العامـة الجمعیـة إلـى اإلدارة مجلـس تقریـر یشـتمل أن یجب

 علــى كــذلك یشــتمل وأن. المزایــا مــن ذلــك وغیــر مصــروفات وبــدل مكافــآت مــن المالیــة الســنة خــالل اإلدارة مجلــس

 أو إداریــــة أو فنیـــة أعمـــال نظیـــر قبضـــوه مـــا أو إداریـــین أو عــــاملین بوصـــفهم المجلـــس أعضـــاء قبضـــه مـــا بیـــان

 تـاریخ مـن عضـو كـل حضـرها التـي الجلسات وعدد المجلس جلسات بعدد بیان على أیضاً  یشتمل وأن. استشارات

 .العامة للجمعیة اجتماع آخر

 :صالحیات الرئیس والنائب والعضو المنتدب وأمین السر: العشرونالمادة 

وال ویجوز أن یعین عضوًا منتدبًا، ویعین رئیسًا تنفیذیًا، . ین أعضائه رئیسًا ونائبًا للرئیسیعین مجلس اإلدارة من ب

ویحـق لـرئیس مجلـس اإلدارة التوقیـع  ،تنفیـذي بالشـركة وأي منصـباإلدارة یجوز الجمع بین منصب رئیس مجلـس 

ویخــتص رئــیس مجلــس اإلدارة بتمثیــل الشــركة أمــام القضــاء وهیئــات التحكــیم . عــن الشــركة وتنفیــذ قــرارات المجلــس

صـالحیاته إلـى غیـره مـن أعضـاء المجلـس أو مـن  بقـرار مكتـوب أن یفـوض بعـضوالغیر، ولـرئیس مجلـس اإلدارة 

ویحـــدد مجلـــس اإلدارة الرواتـــب والبـــدالت والمكافـــآت لكـــل مـــن رئـــیس . الغیـــر فـــي مباشـــرة عمـــل أو أعمـــال محـــددة

ن ویجب على مجلس اإلدارة أن یعی .من هذا النظام) 19(المجلس والعضو المنتدب وفقًا لما هو مقرر في المادة 

كما یجـوز للمجلـس أن یعـین مستشـارًا لـه أو أكثـر فـي مختلـف شـؤون الشـركة ویحـدد المجلـس . أمینًا لسر المجلس

 عضویة مدة على اإلدارة مجلس عضو السر وأمین المنتدب والعضو ونائبه المجلس رئیس مدة تزید وال .مكافآتهم

 مـن بحـق أخـالل دون مـنهم أیا أو یعزلهم أن وقت أي في وللمجلس انتخابهم إعادة ویجوز المجلس، في منهم كل

 .مناسب غیر وقت في أو مشروع غیر لسبب العزل وقع إذا التعویض في عزل

 :اجتماعات المجلس: الحادیة والعشرونالمادة 

بـــدعوة مـــن رئیســـه ویجـــب علـــى رئـــیس المجلـــس أن یـــدعو إلـــى مقـــر الشـــركة داخـــل المملكـــة  یجتمـــع المجلـــس فـــي

. االجتمــاع متــى طلــب إلیــه ذلــك اثنــان مــن األعضــاء ویجــب أن تكــون الــدعوة موثقــة بالطریقــة التــي یراهــا المجلــس
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 عـن السـنویة المجلـس اجتماعـات عـدد یقـل أال علـى الحاجـة، دعـت وكلمـا دوریـة بصـفة المجلس وُتعقد اجتماعات

 .أشهر ثالثة كل األقل على واحد اجتماع هناك یكون ثبحی اجتماعات) 4(

 :نصاب اجتماع المجلس: الثانیة والعشرونالمادة 

األعضـاء بأنفسـهم أو بطریـق اإلنابـة بشـرط أن یكـون عـدد  )ثلثـا(ال یكون اجتماع المجلس صحیحًا إال إذا حضـره 

للعضـو أن ینیـب عنـه عضـوًا و  مستقل،اء على األقل من بینهم عضو أعض )أربعة(األعضاء الحاضرین بأنفسهم 

تصــــدر قــــرارات المجلــــس بأغلبیــــة آراء األعضــــاء  .آخــــر فــــي حضــــور اجتماعــــات المجلــــس وفــــي التصــــویت فیهــــا

ولمجلــس اإلدارة . الحاضـرین أو الممثلـین فیــه، وعنـد تسـاوي اآلراء یــرجح الجانـب الــذي صـوت معـه رئــیس الجلسـة

 -كتابــة–أن یصــدر القــرارات فــي األمــور العاجلــة بعرضــها علــى األعضــاء متفــرقین مــا لــم یطلــب أحــد األعضــاء 

  .ها، وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال لهاجتماع المجلس للمداولة فی

 :مداوالت المجلس: والعشرون الثالثةالمادة 

تثبــت مـــداوالت المجلـــس وقراراتـــه فــي محاضـــر یوقعهـــا رئـــیس الجلســة وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة الحاضـــرون وأمـــین 

  .مجلس اإلدارة وأمین السروتدون هذه المحاضر في سجل خاص یوقعه رئیس . السر

 :االتفاقیات والعقود : والعشرون الرابعةالمادة 

 الخــدمات إلدارة اتفاقیـة تعقــد أن -السـعودي العربـي النقــد مؤسسـة الحصـول علـى عــدم ممانعـة بعــد-یحـق للشـركة 

ویجـوز ألعضـاء المجلـس أن یبرمـوا مـع الشـركة . التأمین مجال في المؤهلة الشركات من أكثر أو شركة مع الفنیة

. شریطة أن یزود رئیس مجلس االدارة الجمعیة العامة بتفاصیل تلك العقـود التأمینیـةعقود تأمین لهم مصلحة فیها 

وعلى عضو مجلس اإلدارة أن یبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غیر مباشـرة فـي األعمـال والعقـود التـي 

وال یجوز لهذا العضو االشتراك فـي التصـویت علـى . ساب الشركة، ویثبت هذا التبلیغ في محضر االجتماعتتم لح

ویبلــغ رئــیس مجلــس اإلدارة الجمعیــة . القـرار الــذي یصــدر فــي هــذا الشــأن فــي مجلـس اإلدارة وجمعیــات المســاهمین

المجلــس مصــلحة مباشــرة أو غیــر  العامــة العادیــة عنــد انعقادهــا عــن األعمــال والعقــود التــي یكــون ألحــد أعضــاء

عضـو المجلـس عــن وٕاذا تخلــف . مباشـرة فیهـا، ویرافــق التبلیـغ تقریـر خــاص مـن مراجـع حســابات الشـركة الخـارجي

جاز للشركة أو لكل ذي مصـلحة المطالبـة أمـام الجهـة القضـائیة المختصـة بإبطـال العقـد ، اإلفصاح عن مصلحته

 .حققت له من ذلكأو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة ت

 الخامس الباب

 :جمعیات المساھمین
 :حضور الجمعیات: والعشرون الخامسةالمادة 

الجمعیة العامة المكونة تكوینًا صحیحًا تمثـل جمیـع المسـاهمین، وتنعقـد فـي المدینـة التـي یقـع فیهـا المركـز الـرئیس 

للمسـاهمین ولـه فـي ذلـك أن یوكـل عنـه للشركة، ولكل مساهم أیًا كان عـدد أسـهمه حـق حضـور الجمعیـات العامـة 

، ویجـــوز عقـــد ي الشـــركة فـــي حضـــور الجمعیـــة العامـــةشخصـــًا آخـــر مـــن غیـــر أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو عـــامل
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اجتماعــات الجمعیــات العامــة للمســاهمین واشــتراك المســاهم فــي مــداوالتها والتصــویت علــى قرارتهــا بواســطة وســائل 

 .الجهة المختصة التقنیة الحدیثة بحسب الضوابط التي تضعها

 :الجمعیة التأسیسیة: والعشرون السادسةالمادة 

قفل  تاریخ من یوماً  وأربعین خمسة )45( خالل تأسیسیة جمعیة عقد إلى المكتتبین جمیع المؤسسون یدعو

رط لصحة تشوی. حق حضور الجمعیة التأسیسیة -أیًا كان عدد أسهمه –االكتتاب في األسهم، ولكل مكتتب 

 نصاب، وجهتفإذا لم یتوافر هذا ال. رأس المال على األقل )نصف(االجتماع حضور عدد من المكتتبین یمثل 

 أن یجوز ذلك، ومع. إلیه الدعوة توجیه من األقل على یوماً  عشر خمسة )15(بعد  یعقد ثانٍ  اجتماع إلى دعوة

 لعقد الدعوة تتضمن أن ویجب األول، االجتماع النعقاد المحددة المدة انتهاء من ساعة بعد الثاني االجتماع یعقد

 الثاني االجتماع یكون األحوال، جمیع وفي. االجتماع هذا عقد إمكانیة عن اإلعالن یفید ما األول االجتماع

 .فیه الممثلین المكتتبین عدد كان أی�ا صحیحاً 

 :اختصاصات الجمعیة التأسیسیة: والعشرون السابعةالمادة 

 :اآلتیة باألمور التأسیسیة الجمعیة تختص

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

 .األسهم قیمة

 المعروض النظام على جوهریة تعدیالت على إال ُتدخل األساس، الشركة لنظام النهائیة النصوص إقرار -2

 .فیها الممثلین المكتتبین جمیع بموافقة إال علیها

 عقد في ُعینوا قد یكونوا لم إذا سنوات ثالث )3( تتجاوز ال لمدة للشركة إدارة مجلس أول أعضاء تعیین -3

 .األساس نظامها في أو الشركة تأسیس

 . إذا لم یكونوا قد عینوا في عقد تأسیس الشركة أتعابهم وتحدید للشركة حسابات مراجعي تعیین -4

 .، وٕاقرارهالشركة تأسیس اقتضاها التي والنفقات األعمال عن المؤسسین تقاریر في المداولة -5

 :اختصاصات الجمعیة العامة العادیة: والعشرون الثامنةالمادة 

فیما عدا األمور التي تختص بها الجمعیة العامة غیر العادیة، تختص الجمعیة العامة العادیة بجمیع األمور 

على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالیة النتهاء السنة المالیة للشركة، ویجوز  المتعلقة بالشركة وتنعقد مره

، ومن اختصاصات الجمعیة العامة الدعوة لجمعیات عامة عادیة أخرى لالجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك

 .العادیة تشكیل لجنة المراجعة وتحدید اتعابها

 :یة العامة غیر العادیةاختصاصات الجمع: والعشرون التاسعةالمادة 

 تعدیلها علیها المحظور األحكام باستثناء األساس، الشركة نظام بتعدیل العادیة غیر العامة الجمعیة تختص

 الشروط بنفس وذلك العادیة العامة الجمعیة اختصاص في الداخلة األمور في قرارات تصدر أن ولها نظامًا،

 .العامة العادیة للجمعیة المقررة واألوضاع

 :الجمعیات دعوة: الثالثونالمادة 
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وعلى مجلس اإلدارة أن یدعو الجمعیة تنعقد الجمعیات العامة أو الخاصة للمساهمین بدعوة من مجلس اإلدارة، 

من %) 5(العامة العادیة لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمین یمثل 

یجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعیة لالنعقاد إذا لم یقم المجلس بدعوة الجمعیة خالل و . رأس المال على األقل

 . یومًا من تاریخ طلب مراجع الحسابات ثالثین )30(

 )10(بـتنشر هذه الدعوة في صحیفة توزع في المنطقة التي فیها مركز الشركة الرئیس قبل المیعاد المحدد النعقاد 

ومع ذلك یجوز االكتفاء . وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى هیئة السوق المالیة أیام على األقلعشرة 

وترسل صورة من الدعوة وجدول . بتوجیه الدعوة في المیعاد المذكور إلى جمیع المساهمین بخطابات مسجلة

 .األعمال إلى هیئة السوق المالیة وذلك خالل المدة المحددة للنشر

 :سجل حضور الجمعیات: والثالثون الحادیةالمادة 

بل یسجل المساهمون الذین یرغبون في حضور الجمعیة العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئیسي ق

 .الوقت المحدد النعقاد الجمعیة

 :نصاب اجتماع الجمعیة العامة العادیة: الثانیة والثالثونالمادة 

 على الشركة مال رأس )ربع( یمثلون مساهمون حضر إذا إال صحیحاً  العادیة العامة الجمعیة انعقاد یكون ال

 یوماً  الثالثین خالل یعقد ثان اجتماع إلى الدعوة وجهت األول، االجتماع في النصاب هذا یتوفر لم فإذا. األقل

 ذلك ومع النظام هذا من) 30( المادة في علیها المنصوص بالطریقة الدعوة هذه وتنشر. السابق لالجتماع التالیة

 تتضمن بشرط أن األول االجتماع النعقاد المحددة المدة انتهاء من ساعة بعد الثاني االجتماع ُیعقد أن یجوز

 االجتماع یكون األحوال جمیع وفي االجتماع، هذا عقد إمكانیة عن اإلعالن ُیفید ما األول االجتماع لعقد الدعوة

 للمساهمین العادیة العامة الجمعیة اجتماعات عقد ویجوز. فیه الممثلة األسهم عدد كان أیاً  صحیحاً  الثاني

 التي الضوابط بحسب الحدیثة، التقنیة وسائل بواسطة قراراتها على والتصویت مداوالتها في المساهم واشتراك

 .المختصة الجهة تضعها

 :نصاب اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة: والثالثون الثالثةالمادة 

 الشركة مال رأس )نصف( یمثلون مساهمون حضره إذا إال صحیحاً  العادیة غیر العامة الجمعیة انعقاد یكون ال

 األوضاع بنفس ثان، اجتماع إلى الدعوة وجهت األول، االجتماع في النصاب هذا یتوفر لم فإذا األقل  على

 المدة انتهاء من ساعة بعد الثاني االجتماع ُیعقد أن ویجوز. من هذا النظام) 30( المادة في علیها المنصوص

 عقد إمكانیة عن اإلعالن ُیفید ما األول االجتماع لعقد الدعوة تتضمن أن بشرط األول االجتماع النعقاد المحددة

 )ربع( یمثلون المساهمین من عدد حضره إذا صحیحاً  الثاني االجتماع یكون األحوال جمیع وفي االجتماع، هذا

 ینعقد ثالث اجتماع إلى دعوة وجهت الثاني، االجتماع في الالزم النصاب یتوافر لم ٕاذاو . األقل على المال رأس

 كان أیاً  صحیحاً  الثالث االجتماع ویكون ،من هذا النظام) 30(علیها في المادة  المنصوص نفسها باألوضاع

 العادیة غیر العامة الجمعیة اجتماعات عقد ویجوز. المختصة الجهات موافقة بعد فیه، الممثلة األسهم عدد

 بحسب الحدیثة، التقنیة وسائل بواسطة قراراتها على والتصویت مداوالتها في المساهم واشتراك للمساهمین

 .المختصة الجهة تضعها التي الضوابط
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 :التصویت في الجمعیات: والثالثون الرابعةالمادة 

. سهم لكل صوت أساس على العادیة وغیر العادیة العامة والجمعیات التأسیسیة الجمعیة في األصوات تحسب

 للسهم التصویت حق استخدام یجوز ال بحیث اإلدارة، مجلس انتخاب في التراكمي التصویت استخدام ویجب

 تتعلق التي الجمعیة قرارات على التصویت في االشتراك اإلدارة مجلس ألعضاء یجوز وال. واحدة مرة من أكثر

 .لهم مباشرة غیر أو مباشرة بمصلحة تتعلق التي أو الشركة إدارة عن المسؤولیة من ذممهم بإبراء

 :قرارات الجمعیات: والثالثون الخامسةالمادة 

تصدر القرارات في الجمعیة التأسیسیة باألغلبیة المطلقة لألسهم الممثلة فیها، وتصدر قرارات الجمعیة العامة 

ع ومع ذلك فإنه إذا تعلقت هذه القرارات بتقییم مزایا خاصة العادیة باألغلبیة المطلقة لالسهم الممثلة في االجتما

األسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به المستفیدون  )ثلثي(لزمت موافقة أغلبیة المكتتبین باألسهم التي تمثل 

من المزایا الخاصة، وتصدر القرارات في الجمعیة العامة غیر العادیة بأغلبیة ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع 

لمحددة إال إذا كان القرار متعلقًا بزیادة أو بتخفیض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل المدة ا

في نظامها أو بإدماجها في شركة أو في مؤسسة أخرى فال یكون القرار صحیحًا إال إذا صدر بأغلبیة ثالثة 

 .أرباع األسهم الممثلة في االجتماع

 

 :المناقشة في الجمعیات: والثالثون السادسةالمادة 

 أعضاء إلى شأنها في األسئلة وتوجیه الجمعیة أعمال جدول في المدرجة الموضوعات مناقشة حق مساهم لكل

. باطالً  یكون الحق، هذا من المساهم یحرم األساس الشركة نظام في نص وكل. الحسابات ومراجع اإلدارة مجلس

. للضرر الشركة مصلحة یعرض ال الذي بالقدر المساهمین أسئلة عن الحسابات مراجع أو اإلدارة مجلس ویجیب

 .نافذاً  الشأن هذا في قرارها وكان الجمعیة، إلى احتكم مقنع، غیر سؤاله على الرد أن المساهم رأى وٕاذا

 :رئاسة الجمعیات وإعداد المحاضر: والثالثون السابعةالمادة 

یرأس الجمعیة العامة رئیس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غیابه أو من ینتدبه مجلس اإلدارة من بین أعضائه لذلك 

ه، ویحرر باجتماع الجمعیة العامة محضر یتضمن عدد المساهمین في حال غیاب رئیس مجلس اإلدارة ونائب

الحاضرین أو الممثلین وعدد األسهم التي في حیازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات 

، التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت علیها أو خالفتها وخالصة وافیة للمناقشة التي دارت في االجتماع

وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص یوقعه رئیس الجمعیة وأمین سرها وجامع 

 .األصوات

 السادس الباب

 :اللجان المنبثقة من مجلس االدارة
 :لجان مجلس اإلدارة: المادة الثامنة والثالثون

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

 :مراجع الحسابات
 :تعیین مراجع الحسابات: والثالثون التاسعةالمادة 

یجب أن تعین الجمعیة العامة مراجعي حسابات  من بین مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، 

تغییرهم مع وتحدد مكافأتهم ومدة عملهم، ویحوز لها إعادة تعینهم، ویجوز للجمعیة العامة أیضًا وفي كل وقت 

 .عدم االخالل بحقهم في التعویض إذا وقع التغییر في وقت غیر مناسب أو لسبب غیر مشروع

 

 :صالحیات مراجع الحسابات: األربعونالمادة 

حــق االطــالع علــى دفــاتر الشــركة وســجالتها وغیــر ذلــك مــن الوثــائق ولــه أن  -فــي أي وقــت-لمراجــع الحســابات 
یطلـــب البیانـــات واإلیضـــاحات التـــي یـــرى ضـــرورة الحصـــول علیهـــا ولـــه أیضـــًا أن یتحقـــق مـــن موجـــودات الشـــركة 

وعلــى رئــیس مجلــس اإلدارة أن یمكنــه مــن أداء واجبــه، وٕاذا . وغیــر ذلــك ممــا یــدخل فــي نطــاق عملــه. والتزاماتهــا
فــإذا لــم ییســر . مراجــع الحســابات صــعوبة فــي هــذا الشــأن أثبــت ذلــك فــي تقریــر یقــدم إلــى مجلــس اإلدارة صــادف

المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب علیه أن یطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة العادیة للنظر في 
 .األمر

 

 :التزامات مراجع الحسابات :واألربعون الحادیةالمادة 

علــى مراجــع الحســابات أن یقــدم إلــى الجمعیــة العامــة الســنویة تقریــرًا یعــد وفقــًا لمعــاییر المراجعــة المتعــارف علیهــا 
یضمنه موقف إدارة الشركة من تمكینه من الحصول على البیانات واإلیضـاحات التـي طلبهـا ومـا یكـون قـد كشـفه 

واألنظمـة واللـوائح والتعلیمـات األخـرى  حتـه التنفیذیـةنظـام مراقبـة شـركات التـأمین التعـاوني والئألحكام  مخالفةمن 
وٕاذا . ویتلو مراجع الحسـابات تقریـره فـي الجمعیـة العامـة. ورأیه في مدى عدالة القوائم المالیة للشركة ذات العالقة

 قـررت الجمعیــة التصــدیق علــى تقریــر مجلــس اإلدارة والقـوائم المالیــة دون االســتماع إلــى تقریــر مراجــع الحســابات،
 .كان قرارها باطالً 

 الثامن الباب

 :حسابات الشركة وتوزیع األرباح
 :السنة المالیة: واألربعون الثانیةالمادة 

السنة نفسها على أن تبدأ السنة  في) دیسمبر(وتنتهي بنهایة  )ینایر(تبدأ سنة الشركة المالیة من األول من 

دیسمبر من العام  )31(المالیة األولى من تاریخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسیس الشركة وتنتهي في 

 .التالي

 :الوثائق المالیة: الثالثة واألربعونالمادة 

قائمـة : وتتكـون القـوائم المالیـة مـن( یجب على مجلس اإلدارة في نهایة كـل سـنة مالیـة أن یعـد القـوائم المالیـة -1
عملیات التأمین، قائمـة دخـل المسـاهمین، ) عجز(، قائمة فائض مالي لعملیات التأمین والمساهمینالمركز ال
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وتقریرًا  ).، قائمة التدفقات النقدیة لعملیات التأمین وقائمة التدفقات النقدیة للمساهمینقائمة حقوق المساهمین
ویتضـمن هـذا التقریـر الطریقـة التـي یقترحهـا زهـا المـالي عـن السـنة المالیـة المنقضـیة عن نشاط الشركة ومرك

ویضــع المجلــس هــذه الوثــائق تحــت تصــرف مراجــع الحســابات، قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد لتوزیــع األربــاح 
 . یومًا على األقل خمسة وأربعین )45(بـالجمعیة العامة 

، )1(ا التنفیـذي ومـدیرها المـالي علـى الوثـائق المـذكورة فـي الفقـرة یجب أن یوقع رئیس مجلس اإلدارة ورئیسـه -2
وتودع نسخ منها في المركز الرئیس للشركة تحت تصرف المسـاهمین، قبـل الموعـد المحـدد النعقـاد الجمعیـة 

 .أیام على األقل عشرة )10(بـالعامة 
تقریـر مجلـس اإلدارة وتقریـر مراجـع على رئیس مجلس اإلدارة أن یـزود المسـاهمین بـالقوائم المالیـة للشـركة و   -3

الحســابات مــالم تنشــر فــي صــحیفة یومیــة تــوزع فــي المركــز الــرئیس للشــركة، علــى أن یرســل صــورة مــن هــذه 
یومــًا  خمســة عشــر )15(بـــقبــل تــاریخ انعقــاد الجمعیــة العامــة العادیــة  وذلــك هیئــة الســوق المالیــةالوثــائق إلــى 

 .على األقل
 
 :حسابات عملیات التأمین: واألربعون الرابعةالمادة 

  :ساهمین، وذلك على التفصیل التاليتكون حسابات عملیة التأمین مستقلة عن قائمة دخل الم

 :حسابات عملیات التأمین :أوالً 

 .إعادة التأمین والعموالت األخرى یفرد حساب لألقساط المكتسبة وعموالت -1
 .من الشركةیفرد حساب للتعویضات المتكبدة  -2
یحدد في نهایة كل عام الفائض اإلجمالي الذي یمثل الفرق بین مجموع األقساط والتعویضات محسومًا منه   -3

 .زمة حسب التعلیمات المنظمة لذلكالمصاریف التسویقیة واإلداریة والتشغیلیة والمخصصات الفنیة الال
 :یكون تحدید الفائض الصافي على النحو التالي -4

أعـــاله أو یخصـــم منـــه مـــا یخـــص المـــؤمن لهـــم مـــن عائـــد ) 3(رد فـــي الفقــــرة یضـــاف للفـــائض اإلجمـــالي الـــوا
 .محققهاالستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما علیهم من مصاریف 

للمـــؤمن لهـــم مباشـــرة، أو بتخفـــیض  ةعشـــرة بالمائـــ )%10(توزیـــع الفـــائض الصـــافي، ویـــتم إمـــا بتوزیـــع نســـبة  -5
 . إلى حسابات دخل المساهمین ةتسعون بالمائ )%90(أقساطهم للسنة التالیة، ویرحل ما نسبته 

 
 :قائمة دخل المساهمین: ثانیاً 

 .اإلدارة مجلس یضعها التي للقواعد وفقاً  المساهمین أموال استثمار عائد من المساهمین أرباح تكون -1
 هـذه مـن أوالً  البنـد مـن الخامسـة الفقـرة فـي ورد مـا حسـب الصـافي الفـائض مـن المساهمین حصة تكون -2

 .المادة
 
 :الزكاة واالحتیاطي: واألربعون الخامسةالمادة 

 :یجب على الشركة

 .المقررة الدخل وضریبة الزكاة بتجنّ  -1

  12 
 



 هذا وقف العادیة العامة للجمعیة ویجوز نظامي، احتیاطي لتكوین الصافیة األرباح من%) 20( بجنّ ت  -2

 .المدفوع المال رأس من%) 100( االحتیاطي اجمالي بلغ متى التجنیب

 احتیاطیـــات تكـــوین تقـــرر أن األربـــاح صـــافي فـــي األســـهم نصـــیب تحدیـــد عنـــد العادیـــة العامـــة للجمعیـــة  -3

 علــــى اإلمكــــان قــــدر ثابتــــة أربــــاح توزیــــع یكفــــل أو الشــــركة مصــــلحة یحقــــق الــــذي بالقــــدر وذلــــك أخــــرى،

 .المساهمین

 :استحقاق األرباح: واألربعون السادسةالمادة 

 تاریخ القرار ویبین الشأن، هذا في الصادر العامة الجمعیة لقرار وفقاً  األرباح في حصته المساهم یستحق

 الیوم نهایة في المساهمین سجالت في المسجلین األسهم لمالكي األرباح أحقیة وتكون. التوزیع وتاریخ االستحقاق

 بذلك التوصیة أو األرباح لتوزیع قرارات بأي تأخیر دون المالیة السوق هیئة الشركة وتُبلغ .لالستحقاق المحدد

 للتعلیمات وفقاً  اإلدارة، مجلس یحددها التي والمواعید المكان في المساهمین على توزیعها المقرر األرباح وتدفع

 .السعودي العربي النقد لمؤسسة المسبقة الكتابیة الموافقة مراعاة مع الجهة المختصة تصدرها التي

 :خسائر الشركة: واألربعون السابعةالمادة 

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

في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئیس مجلس اإلدارة، وعلى رئیس مجلس اإلدارة إبالغ 

 یومًا من علمه بذلك دعوة الجمعیة العامة خمسة عشر) 15(أعضاء المجلس بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل 

یوم من تاریخ علمه بالخسائر لتُقرر إما زیادة رأس مال  خمسة وأربعین) 45(غیر العادیة لالجتماع خالل 

وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون  -وفقًا ألحكام نظام الشركات -الشركة أو تخفیضه

وینشر قرار الجمعیة في . مها األساسرأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظا )نصف(

 لم إذا النظام بقوة منقضیة الشركة تعدو .على الموقع االلكتروني لوزارة التجارة واالستثمارجمیع االحوال في 

 في قرار إصدار علیها وتعذر اجتمعت إذا أو أعاله، المحددة المدة خالل العادیة غیر العامة الجمعیة تجتمع

 زیادة كل في االكتتاب یتم ولم المادة هذه في المقررة األوضاع وفق المال رأس زیادة قررت إذا أو الموضوع،

 .بالزیادة الجمعیة قرار صدور من یوماً  تسعین )90( خالل المال رأس

 التاسع الباب

 :المنازعات
 :مسؤولیة الشركة: واألربعون الثامنةالمادة 

یجریها مجلس اإلدارة ولو كانت خارج اختصاصاته، ما لم یكن تلتزم الشركة بجمیع األعمال والتصرفات التي 

 . صاحب المصلحة سّيء النیة أو یعلم أن تلك األعمال خارج اختصاصات المجلس

 :أعضاء مجلس اإلدارةمسؤولیة : واألربعون التاسعةالمادة 

الغیر عن الضرر الذي ویكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولین بالتضامن عن تعویض الشركة أو المساهمین أو 

 ینشأ عن إساءتهم تدبیر شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام نظام مراقبة شركات التأمین التعاوني والئحته التنفیذیة
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وتقع المسؤولیة . وكل شرط یقضي بغیر ذلك یعد كأن لم یكن واألنظمة واللوائح والتعلیمات األخرى ذات العالقة،

أما القرارات التي تصدر بأغلبیة . ذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهمعلى جمیع أعضاء مجلس اإلدارة إ

وال یعد الغیاب . اآلراء، فال یسأل عنها األعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر االجتماع

الغائب عن حضور االجتماع الذي یصدر فیه القرار سببًا لإلعفاء من المسؤولیة إال إذا ثبت عدم علم العضو 

وال تحول دون إقامة دعوى المسؤولیة موافقة الجمعیة . بالقرار أو عدم تمكنه من االعتراض علیه بعد علمه به

ثالث سنوات  )3( وال تسمع دعوى المسؤولیة بعد انقضاء. العامة العادیة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة

ش والتزویر، ال تسمع دعوى المسؤولیة في جمیع حالتي الغ -وفیما عدا . من تاریخ اكتشاف الفعل الضار

ثالث  )3( خمس سنوات من تاریخ انتهاء السنة المالیة التي وقع فیها الفعل الضار أو) 5(األحوال بعد مرور 

 المسؤولیة دعوى رفع في الحق مساهم ولكل .سنوات من انتهاء عضویة عضو مجلس اإلدارة المعني أیهما أبعد

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

 أن المساهم على ویجب. قائماً  یزال ال رفعها في الشركة حق كان إذا إال المذكورة الدعوى رفع للمساهم یجوز

 لحق الذي الخاص الضرر عن بالتعویض المطالبة على حقه قصر مع الدعوى، رفع على بعزمه الشركة یبلغ

 .به

 شراعال الباب

 :تصفیة الشركة
 :انقضاء الشركة: الخمسونالمادة 

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفیة وتحتفظ بالشخصیة االعتباریة الالزمة بالقدر الالزم للتصفیة، 

على تعیین الُمصفي ، ویجب أن یشتمل قرار التصفیة هیئة السوق المالیةویصدر قرار التصفیة االختیاریة من 

وتحدید سلطاته وأتعابه والقیود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنیة الالزمة للتصفیة ویجب أن ال تتجاوز مدة 

خمس سنوات، وال یجوز تمدیدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي، وتنتهي سلطة مجلس ) 5(التصفیة االختیاریة 

ائمین على إدارة الشركة ویعدون بالنسبة للغیر في حكم المصفین إلى إدارة الشركة بحلها ومع ذلك یظل هؤالء ق

خالل مدة التصفیة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات  ین الُمصفي وتبقى ألجهزة الشركةأن ُیع

واالحتیاطات المكونة حسب  الُمصفي، ویراعي في التصفیة حفظ حق المشتركین في فائض عملیات التأمین

 .من هذا النظام) 45(و ) 44( یه في المادتینالمنصوص عل

 عشر الحادي الباب

 :أحكام ختامیة
 نظام الشركة :الحادیة والخمسونالمادة 

واألنظمة واللوائح  ونظام الشركات ولوائحه أحكام نظام مراقبة شركات التأمین التعاوني والئحته التنفیذیة تطبق

 .األساسي النظام هذا في ذكره یرد لم ما كل علىوالتعلیمات األخرى ذات العالقة 

 النشر :الثانیة والخمسونالمادة 
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 .ولوائحه یودع هذا النظام وینشر طبقًا لنظام الشركات
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