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 تدعو الشركة السعودية إلعادة التأمين )إعادة( التعاونية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية )اإلجتماع األول(

/ 31لي املنتهي في يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية إلعادة التأمين )إعادة( السادة املساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للعام املا

:جتماعمدينة الرياض رابط الوصول ملوقع إنعقاد اإلإمركز امللك سلمان اإلجتماعي في ، املقررعقده بمشيئة هللا تعالى في 2017/ 12  

https://goo.gl/LbFXmn 

 

:، وذلك ملناقشة جدول األعمال التالي م2018إبريل  30هـ املوافق  1439 شعبان 14 اإلثنينوالنصف من مساء يوم  الثامنةفي تمام الساعة وذلك   

إ.م 31/12/2017 في املنتهية املالية السنة عـن اإلدارة مجلـس بتقريرإ ورد ما على التصويت .1

إ.م 31/12/2017 في املنتهية املالية السنة عن للشركة املالية القوائـم على التصويت .2

إ. م 31/12/2017 في املنتهية املالية السنة عن الحسابات مراقبي تقريرإ على التصويت .3

إ. م 31/12/2017 في املنتهية املالية السنة خالل للشركة إدارتهم عن املسئولية من اإلدارة مجلـس أعضاء ذمة إبراء على التصويت .4

التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين املرشحين بناء على توصية لجنة املراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية  .5

إ)مرفق(م وتحديد أتعابهم 2019ول من عام م والربع األإ 2018للربع األول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام املالي 

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ جون لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال  .6

 بأن  لعام قادم،والترخيص بها والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جون لوك قيرقين ، مصلحة مباشرة فيها إعادة التأمين 
ً
د العققيمة علما

إوذلك بدون شروط تفضيلية )مرفق(  ريال 788,123 تم بلغ2017لعام 

اإلدارة األستاذ/ أحمد محمد صباغ ، عضو مجلس لالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التأمين اإلسالمية التي  .7

 بأن  والترخيص بها لعام قادم ، تأمين مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة
ً
 3,335,090م تقدر ب 2017لعام التعامالت قيمة علما

إ.)مرفق(وذلك بدون شروط تفضيلية ريال

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ همام محمد همام لالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إسكان للتأمين )مصر( التي  .8

 بأن وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين  ، مصلحة غير مباشرةس إدارتهابدر كرئيس مجل
ً
 لعامالتعامالت  قيمةوالترخيص بها لعام قادم ،علما

إ.)مرفق(وذلك بدون شروط تفضيلية ريال 243,085م تقدر ب 2017

عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ جون لوك لالتي مامدا إلعادة التأمين )املغرب( التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة  .9

 بأنوهي عبارة عن عقود إعادة تأمين مصلحة غير مباشرة قيرقين كنائب للرئيس التنفيذي 
ً
مالت قمية التعا ، والترخيص بها لعام قادم ،علما

إوذلك بدون شروط تفضيلية )مرفق(. ريال 259,292م تقدر ب 2017لعام 

إ

ريال وبدل حضور إجتماعات املجلس ولجان املجلس  1,020,000م بمبلغ 2017على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية  التصويت .10

إ.ريال إ 543,500بمبلغ و قدرة 

إ)مرفقة( الئحة الحوكمة تعديل التصويت على .11

إ.)مرفقة( والتنفيذيين  وأعضاء اللجان املنبثقة عن املجلس  كافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارةم سياسة تعديل على التصويت .12

إ

 فعلى السادة املساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر االجتماع قبل املوعد املحدد بوقت كا

لسعوديين ( واإلقامة ) لغير السعوديين (، اإلنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور االجتماع إحضار الهوية الوطنية ) 

https://goo.gl/LbFXmn
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أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من املساهمين املقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع كما 

ليه ع األوراق املالية ) مركز اإليداع ( بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب األنظمة واللوائح ، ويمكن ملن يتعذرإ

ل شخص آخر ) بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة املرفقة (على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الحضور توكي

 : الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات املعترف بها وهي

 ألحدها أو إذا كان املساهم شركة أو مؤسسة اع
ً
تبارية، أو إحدى البنوك املرخصة أو الغرف التجارية الصناعية متى كان املساهم منتسبا

األشخاص املرخص لهم في اململكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص املرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة 

 300259ص.ب  . على أن تسلم نسخة من تلك الوكاالت ملقر الشركة على العنوان التالي:العدل أو األشخاص املرخص لهم بأعمال التوثيق

قبل يومين على  00966115102111، أو إرسالها على الفاكس رقم 4130( مبنى رقم 7، الرياض الدائري الشمالي غرب مخرج )11372الرياض 

إاألقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

ين الكرام املسجلين في خدمات تداوالتي التصويت اإللكتروني على بنود جدول أعمال كما نود اإلشارة إلى أنه سيكون بمقدور املساهم

 من يوم  10الجمعية الساعة 
ُ
هـ 14/8/1439 األثنينحتى الساعة الرابعة من يوم  2018/4/26املوافق  هـ 10/8/1439 الخميسصباحا

 بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداوالتي متاح  ( https://login.tadawulaty.com.sa) باستخدام الرابط التالي 2018/4/30املوافق 
ً
علما

 لجميع املساهمين
ً
  .مجانا

 بأنه لن تنعقد الجمعية إال بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 
ً
من رأس املال، وفي حال عدم اكتمال  %25علما

ثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول ويكون االجتماع الثاني النصاب الالزم لعقد االجتماع، سيتم عقد االجتماع ال

 كان عدد األسهم املمثله فيه
ً
 أيا

ً
إ.صحيحا
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 نموذج التوكيل

إتاريخ تحرير التوكيل:

إاملوافق:

إ

هوية الوطنية رقم .............................أو)رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير أنا املساهم)اسم املوكل الرباعي( )...................( الجنسية، بموجب 

السعوديين(صادرة من .........................، بصفتي )الشخصية(أو )مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة)إسم الشركة 

ن أسهم شركة الشركة السعودية إلعادة التأمين)إعادة(التعاونية مساهمة سعودية املسجلة املوكلة(ومالك)ة( األسمهم عدد...................... سهما م

من النظام األساس للشركة فإنني بهذا أوكل )أسم الوكيل  25، واستنادا لنص املادة 1010250125( برقم 12/5/1429في السجل التجاري في )

في مدينة الرياض، اململكة العربية  لذي سيعقد في مركز امللك سلمان االجتماعي اع الجمعية العادية االرباعي( لينوب عني في حضور اجتم

م. قد 30/04/2018هـ حسب تقويم أم القرى املوافق 14/08/1439السعودية في تمام الساعة الثامنة  والنصف مساًء من يوم اإلثنين  بتاريخ 

وغيرها من املواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع وكلته بالتصويت عني على املواضيع املدرجة على جدول األعمال 

حق يؤجل نيابة عني على كافة القرارات واملستندات املتعلقة بهذه االجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري املفعول لهذا االجتماع أو أي اجتماع الإ

 إليه.

إاسم موقع التوكيل:

إصفة موقع التوكيل:    

إالسجل املدني ملوقع التوكيل)أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين(: رقم

: )
ً
 معنويا

ً
إتوقيع املوكل) باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصا

إ

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والثاني البند األول
 .م 31/12/2017 في املنتهية املالية السنة عـن اإلدارة مجلـس بتقرير  ورد ما على التصويت .1

 زيارة موقع السوق املالية "تداول" على الرابط

  25_Arabic.pdf-20-31_19-03-https://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/504_2018 

 

 .م 31/12/2017 في املنتهية املالية السنة عن للشركة املالية القوائـم على التصويت .2

  لسوق املالية "تداول" على الرابطزيارة موقع ا          

 57_Arabic.pdf-55-02_16-04-4_2018https://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/50 
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 Chapter (1) الباب األول
 Preliminary Provisions تمھیدیةأحكام 

 :Introduction  .1 المادة األولى: تمهید

یاسات والقواعد  -أ  تھدف ھذه الالئحة إلى إیضاح الس
تھا لمفاھیم  ركة في ممارس والمعاییر التي تتبعھا الش
یدة ومبادئ الحوكمة والتي تكفل حمایة  اإلدارة الرش

 .حقوق مساھمیھا وحقوق أصحاب المصالح
 

 حوكمة الئحةبیجب أن تقترن قراءة ھذه الالئحة  -ب 
ركات ة النقد العربي االتأمین الص ش س درة عن مؤس

ركات  عودي والئحة حوكمة الش جیل وقواعدالس  التس
 .المالیة السوق ھیئة عن الصادرة واإلدراج

 
درت - ج ذه ص ة ھ اللغتین الالئح ة ب  العربی

ة، د  واإلنجلیزی ا النص ختالفإوعن د بینھم  فیعتم
 .العربیة باللغة النص

A- The Saudi Re Corporate Governance Policy aims at 
explaining the policies, rules and standards which the 
Company follows in its exercising to the prudent 
management concepts and sound governance 
principles that guarantee the entire protection of the 
rights of its shareholders and the stakeholders as well. 
 

B- This Regulation shall be read in conjunction with 
Saudi Arabia Monitory Agency (SAMA) Corporate 
Governance Regulations and the Corporate 
Governance, Listing Rules issued by of the Capital 
Market Authority (CMA). 

 
C- This regulation has been issued in both Arabic and 

English. In the event of discrepancy in the 
interpretation of the two texts, the Arabic text 
prevails.  

 
 Definitions  .2 المادة الثانیة : التعریفات

أحكام ھذه الالئحة، یقصد بالكلمات لغرض تطبیق 
والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منھا 

 ما لم یقض سیاق النص بغیر ذلك.

For the purpose of enforcing the articles of this policy, 
words and phrases mentioned below would mean 
whatever definition mentioned beside it unless the context 
would state otherwise. 

: الشركة السعودیة إلعادة التأمین "إعادة" الشركة
 .التعاونیة

 The Company: Saudi Reinsurance Company (Saudi Re) 

 .SAMA: Saudi Arabian Monetary Agency  مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).المؤسسة: 
الحوكمة للشركة السعودیة إلعادة  الئحةالالئحة: 

 .التأمین
 The Policy: The corporate governance policy of the 
Saudi Re-insurance Company (Saudi Re).  

-The Shareholders: The shareholders of the Saudi Re: مساھمي الشركة السعودیة إلعادة التأمین.المساھمین
insurance Company (Saudi Re). 

 The General Assembly: The General Assembly of the  الجمعیة العامة للشركة. الجمعیة العامة:
Company.  

المتعارف علیھ  : مجلس إدارة الشركةمجلس اإلدارة
بموجب األنظمة المعمول بھا في المملكة العربیة 

 السعودیة.

 Board of Directors: the Board :the Company’s Board 
of Directors as accepted by the laws in the Kingdom of 
Saudi Arabia. 

أحد أعضاء  :(رئیس المجلس) رئیس مجلس اإلدارة
المجلس غیر التنفیذیین الذي ینتخبھ المجلس لترأس 

 اجتماعاتھ وتنظیم أعمالھ.

Chairman of the Board (Chairman ): a Non-executive 
Board Member elected by the Board to preside over its 
meetings and organize its activities. 

ة المسئول األعلى في اإلدارة التنفیذی الرئیس التنفیذي:
العلیا في الشركة، المسئول عن اإلدارة الیومیة لھا، 

 بغض النظر عن المسمى الوظیفي.

Chief Executive Officer (CEO) :(the officer with highest 
rank in the senior executive management of the Company, 
who is in charge of its daily management, regardless of 
the title of his or her position. 

أي شركة (أو شركة من مجموعة  شركة ذات عالقة:
خمسة شركات قد تعدھا المؤسسة وحدة واحدة) تمتلك 

بالمئة أو أكثر من رأس مال الشركة السعودیة إلعادة 
تمتلك الشركة السعودیة إلعادة الشركة التي التأمین، أو 

التأمین (بمفردھا أو باالشتراك مع مجموعة شركات قد 
تعدھا المؤسسة وحدة واحدة) خمسة بالمئة أو أكثر من 

 رأس مالھا.

Related Company :a company (or one of several 
companies that SAMA may consider to be acting in 
concert) holding a shareholding of 5%or more of the 
equity of Saudi Re, or a company in which the Company 
(either alone or with other companies that SAMA may 
consider to be acting in concert) holds a shareholding of 
5% or more. 

أفراد العائلة من األب واألم والزوج والزوجة  ذوو الصلة:
واألبناء، أو من تربطھم عالقة تجاریة من شأنھا التأثیر 

Related Persons :close family members of parents, 
spouse, descendants; any person with a business 
relationship that might influence the decision making 
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على اتخاذ القرار، وأي من المؤسسات التي یملك فیھا أي 
 .%٥عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أكثر من 

process; and any establishment in which any member of 
the Board of Directors has more than 5% interest. 

األشخاص الطبیعیون أو االعتباریون  كبار المساھمین:
الذین یسیطرون، بشكل مباشر أو غیر مباشر،  بمفردھم أو 
باالشتراك مع آخرین، على خمسة بالمئة أو أكثر من رأس 

 مال الشركة.

Significant Shareholders :natural or legal persons that, 
directly or indirectly, alone or in association, controls 5% 
or more of the Company’s shareholding. 

عضو مجلس اإلدارة الذي  عضو مجلس اإلدارة التنفیذي:
یكون عضواً في اإلدارة التنفیذیة للشركة ویشارك في 

 اإلدارة الیومیة لھا ویتقاضى راتباً شھریاً مقابل ذلك.

Executive Board Member :a member of the Board of 
Directors who is also a member of the executive 
management of the company and participates in the daily 
affairs of the company and earns a monthly salary in return 
thereof. 

عضو مجلس اإلدارة  عضو مجلس اإلدارة غیر التنفیذي:
 یشارك بأي شكل من الذي یقدم الرأي والمشورة الفنیة وال

األشكال في إدارة الشركة ومتابعة أعمالھا الیومیة و ال 
 یستلم راتباً شھریاً أو سنویاً.

Non-executive Board Member : a member of the Board 
who provides opinions and technical advice and is not 
involved in any way in the management of the company 
and does not receive a monthly or an annual salary. 

عضو مجلس اإلدارة الذي یتمتع  :العضو المستقل
 استقاللیة العضو بالكامل باالستقاللیة كاملة. وھذا یعني،

عن اإلدارة وعن الشركة. وتعني االستقاللیة توافر القدرة 
للحكم على األمور بعد األخذ في االعتبار جمیع المعلومات 
ذات العالقة دون أي تأثیر من اإلدارة أو من جھات 

 خارجیة.

  Independent Member (Director): a Board of 
Directors’ who enjoys complete independence. This 
means that the member is fully independent from 
management and the company. Independence is the ability 
to judge things after taking into account all relevant 
information without undue influence from management or 
from other external entities. 

وال تتحقق االستقاللیة لعضو مجلس اإلدارة في الحاالت 
 اآلتیة على سبیل المثال ال الحصر:

Independence cannot be attained by a Board member in 
the following situations, including but not limited to: 

شركة  أ) أن یكون من كبار المساھمین في الشركة أو في
ذات عالقة بھا، أو یكون ممثالً ألحد كبار المساھمین أو 

  .یعمل لصالحھ

a) Being a Significant Shareholder in the Company, or in 
a Related Company, working for or representing a 
Significant Shareholder.  

ب) أن یكون عضواً في مجلس إدارة شركة ذات عالقة أو 
أي شركة تابعة لھا یكون قد شغل مثل ھذا المنصب 

  .خالل السنتین األخیرتین

b) Being a member of the Board in a Related Company or 
one of its subsidiaries, or having been one during the past 
two years.  

ج) أن یكون عضواً في مجلس إدارة الشركة ألكثر من تسع 
 .سنوات

c) Being a member of the Board of the Company for more 
than nine years.  

د) أن یشغل منصباً في اإلدارة العلیا للشركة أو في إدارة 
شركة ذات عالقة أو لدى أحد كبار المساھمین أو یكون 

  .قد شغل منصباً فیھا خالل السنتین األخیرتین

d) Holding a Senior Management position in the 
Company, or in a Related Company, or having held one 
during the past two years.  

ھـ) أن یكون موظفاً لدى الشركة أو لدى شركة ذات عالقة 
أو لدى شركة تقّدم خدمات للشركة (مثل مراقب 
الحسابات، المكاتب االستشاریة، الخ) أو یكون قد سبق 

حد ھذه األطراف خالل السنتین لھ العمل لدى أ
  .األخیرتین

e) Being an employee with the Company, with a Related 
Company, or with a company that provides services to the 
Company (e.g. external auditors, consulting firms, etc.) or 
having worked with any one of the above during the past 
two (2) years.  

و) أن یكون من ذوي الصلة بأحد أعضاء مجلس اإلدارة أو 
أعضاء اإلدارة العلیا في الشركة أو في شركة ذات 

  .عالقة

f) Being a Related Person of a member of the Board or 
Senior Management of the Company or of a Related 
Company.  

یكون لدیھ عالقة تعاقدیة أو تجاریة مع الشركة ز) أن 
(سواًء بشكل مباشر أو من خالل جھة یكون من كبار 
المساھمین فیھا أو عضواً في مجلس إدارتھا أو مدیراً 
فیھا) ترتب علیھا دفع أو تلقي مبلغ مالي من الشركة 

سعودي (بخالف لایر ) ألف ٢٥٠یساوي ما قیمتھ (
قھا مین والمكافآت التي یستحالمبالغ المتعلقة بعقود التأ

العضو لقاء عضویتھ في مجلس اإلدارة) خالل السنتین 
  .األخیرتین

g) Having a contractual or business relationship with the 
Company either directly or through an entity in which he 
or she is a Significant Shareholder, a Board member, or a 
manager (which resulted in paying to, or receiving from, 
the Company the equivalent of two hundred and fifty 
thousand (250,000) Saudi riyal or more (other than his or 
her remuneration as a director of the Board and amounts 
related to insurance contracts) during the past two (2) 
years.  

ح) أن یكون لدیھ التزام مالي تجاه الشركة أو أّي من أعضاء 
مجلس إدارتھا أو إدارتھا العلیا بشكل یمكن أن یؤثر على 

.قدرتھ على الحكم واتخاذ القرارات باستقاللیة تامة

h) Being under any financial obligation towards the 
Company or any members of its Board or Senior 
Management that might limit the exercise of 
independence in judgment and decision making. 
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تشمل العضو المنتدب  اإلدارة العلیا (إدارة الشركة):
والرئیس التنفیذي والمدیر العام ونوابھم، والمدیر المالي، 

ة، والمسؤولین عن وظائف یاإلدارات الرئیسومدیري 
إدارة المخاطر والمراجعة الداخلیة وااللتزام في الشركة، 
ومن في حكمھم، وشاغلي أي مناصب أخرى تحددھا 

 المؤسسة.

Senior Management (Management ):the Managing 
Director, Chief Executive Officer, General Manager, their 
deputies, Chief Financial Officer, Managers of key 
departments, officers of risk management, internal audit, 
and compliance functions, and similar positions in the 
Financial Institution, in addition to incumbents of any 
other positions determined by SAMA.

ختیار أعضاء إل أسلوب تصویتالتراكمي:  التصویت
بعدد األسھم  ةمنح كل مساھم قدرة تصویتییمجلس اإلدارة

بحیث یحق لھ التصویت بھا لمرشح واحد أو  ،التي یملكھا 
تقسیمھا بین من یختارھم من المرشحین دون وجود أي 
تكرار لھذه األصوات. ویزید ھذا األسلوب من فرص 
حصول مساھمي األقلیة على تمثیل لھم في مجلس اإلدارة 

.عن طریق األصوات التراكمیة لمرشح واحد

Accumulative Voting: a method of voting for electing 
directors, which gives each shareholder a voting rights 
equivalent to the number of shares he/she holds. He/she 
has the right to use them all for one nominee or to divide 
them between his/her selected nominees without any 
duplication of these votes. This method increases the 
chances of the minority shareholders to appoint their 
representatives in the board through the right to 
accumulate votes for one nominee.

تشمل عضویة مجلس اإلدارة واإلدارة  المناصب القیادیة:
العلیا.

Senior Positions :Members of the board and senior 
management.

األب واألم والزوج والزوجة  :األقرباء من الدرجة األولى 
 واألوالد.

Relatives of the first-degree: Father, mother, husband & 
wife and children.

كل شخص لھ مصلحة مع الشركة مثل  :أصحاب المصالح
المساھمین، والعاملین، والدائنین، والعمالء، والموردین، 

والمجتمع.

Stakeholders: Any person who has a stake with the 
Company such as shareholders, employees, creditors, 
clients, suppliers and the community.

ساھمون الذین یمثلون فئة غیر الم مساھمو األقلیة:
 مسیطرة على الشركة بحیث ال یستطیعون التأثیر علیھا.

Minority shareholders: They are the shareholders 
representing an non-controlling group of the Company 
and based on that they are not influential.
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 الباب الثاني

 
Chapter (2) 

 Shareholders Equities and General Assembly حقوق المساھمین والجمعیة العامة
 General Rights of the Shareholders  .3 المادة الثالثة: الحقوق العامة للمساهمین

تثبت للمساھمین جمیع الحقوق المتصلة بالسھم، وبوجھ 
خاص الحق في الحصول على نصیب من األرباح التي 
یتقرر توزیعھا، والحق في الحصول على نصیب من 
موجودات الشركة عند التصفیة، وحق حضور جمعیات 
المساھمین، واالشتراك في مداوالتھا والتصویت على 

ا في ذلك تعدیل النظام األساسي للشركة قراراتھا بم
وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة والموافقة على اختیار 
مراجع الحسابات، وحق التصرف في األسھم ونقل ملكیتھا 
وحق المساھمة في زیادة رأس المال، وحق مراقبة أعمال 
مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولیة على أعضاء 

علومات بما ال یضر المجلس، وحق االستفسار وطلب م
بمصالح الشركة وال یتعارض مع نظام السوق المالیة 

 ولوائحھ التنفیذیة.
 

A Shareholder shall be entitled to all rights attached to the 
share in particular the right to a share of the distributable 
profits, the right to the Company’s Assets upon 
liquidation; the right to attend the General Assembly and 
participate in deliberation and vote on the relevant 
decisions; the right of disposition with respect to shares; 
the right to supervise the Board of directors activities, and 
file responsibility claim against Board members; the right 
to enquire and have access to information without 
prejudice to the Company’s interests and a manner that 
does not contradict the Capital Market law and 
implementing rules.     

المادة الرابعة: تســــــهیل ممارســــــة المســــــاهمین لحقوقهم 
 وحصولهم على المعلومات

4. Facilitating of Shareholders Exercise of Rights and 
access to Information 

اھمین لحقوقھم   -أ ة جمیع المس ركة على ممارس تعمل الش
ام  اً لنظ اواة دون تمییز وفق دم المس ة على ق امی النظ

 الشركات والنظام األساسي للشركة.
ركة على توفیر جمیع المعلومات التي تمكن  -ب تعمل الش

المساھمین من ممارسة حقوقھم على أكمل وجھ، ودون 
ة تمییز  ات وافی ذه المعلوم بینھم، على أن تكون ھ

ودقیقة، وأن تُقدم وتُحدث بطریقة منتظمة وفي المواعید 
تخدام أكثر الطرق  ركة على اس المحددة . وتعمل الش

 فعالیة في التواصل مع المساھمین.
ارات  -ج تفس ئلة واس ركة باإلجابة على أس تلتزم الش

ذي ال یع در ال الق ة دون تمییز ب اف ا ك اھمیھ رض مس
 مصلحة الشركة للضرر.

 

a. The Company warrants that all shareholders exercise 
their full legal rights equally without distinction in 
accordance with the companies Law and its Articles of 
Association. 
b. The Company will provide all information that enables 
the shareholders to exercise their rights on the perfect 
manner without distinction, provided that such 
information must be sufficient, accurate and to be 
furnished and updated regularly and on the specified time. 
The Company shall use the most effective methods for 
communicating with its shareholders. 
c. The Company commits to answer the questions and 
inquiries of its shareholders without distinction as much 
as it does not jeopardize the interests of the Company. 

تعلقة باجتماع المادة الخامســـــة: حقوق المســـــاهمین الم
 الجمعیة العامة

5. Shareholders Rights Related to the General 
Assembly: 

نة  -أ تعقد الجمعیة العامة مرة واحدة على األقل في الس
خالل الشھور الستة التالیة لنھایة السنة المالیة للشركة، 
ویجوز دعوة جمعیات عادیة أخرى كلما دعت الحاجة 

 إلى ذلك.

a. Shareholders’ General Assembly shall convince once a 
year at least within the sixth months following the end 
of the Company's financial year and other ordinary 
general assemblies may be convened whenever deem 
necessary.  

دعوة من مجلس اإلدارة و  -ب ة ب ام ات الع د الجمعی تنعق
ة  ام ة الع دعو الجمعی ب على مجلس اإلدارة أن ی یج

ابات  و أالعادیة لالجتماع بناء على طلب مراقب الحس
اھمین تمثل ملكیتھم لجنة المراجعة  أو عدد من المس

 ) من رأس المال على األقل.5%(

b. Shareholders’ General Assemblies shall convene upon 
a request of the Board of Directors. The Board of 
directors shall invite the General Assembly to convene 
pursuant to a request of the Auditors, Audit Committee 
or a number of shareholders representing at least 5% of 
the equity share capital. 

یتم اإلعالن عن انعقاد الجمعیة العامة ومكانھا وجدول  -ج
رة أعمالھا قبل الموعد ر  أیام بعش على األقل، ونش

حیفتین  ركة اإللكتروني وفي ص الدعوة في موقع الش
ار عتي االنتش عودیة وف واس  يفي المملكة العربیة الس

ائط التقنیة  ركة وس تخدم الش وق (تداول) وتس موقع الس
 الحدیثة لالتصال بالمساھمین.

c. The Company shall announce the date, place and 
Agenda of the General Assembly, at least ten days prior 
of the meeting date. Invitation must published on the 
web site of the Company, two wide spread newspapers 
in Saudi Arabia and on Tadawul. The Company will 
use modern high technology to communicate with the 
shareholders.  
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اركة الفّعالة  -د ة للمش اھمیھا الفرص ركة لمس تتیح الش
اھمین،  ویت في اجتماعات الجمعیة العامة للمس والتص

اً  ات وتحیطھم علم اع ك االجتم د التي تحكم تل القواع ب
 وإجراءات التصویت.

d. The Company shall make available for its shareholders 
the opportunity for effective participation and voting in 
the meetings of General Assembly and informs about 
the rules governing these meetings and the voting 
procedures. 

اركة أكبر عدد من  -ه یر مش ركة على تیس تعمل الش
المساھمین في اجتماع الجمعیة العامة، ومن ذلك اختیار 

 المكان والوقت المالئمین.

e. The Company shall arrange to facilitate the 
participation of utmost number of shareholders in the 
meeting of the General Assembly including Inter alia 
choosing the appropriate place and time. 

عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعیة العامة، یأخذ  -و
وعات التي یرغب  مجلس اإلدارة في االعتبار الموض
اھمون في إدراجھا على جدول أعمال االجتماع.  المس

بة ( اھمین الذین یملكون نس على  )%5ویجوز للمس
وع أو أكثر إلى  افة موض ركة إض ھم الش األقل من أس

 جدول أعمال الجمعیة العامة عند إعداده.

f. Upon preparing the agenda of the General Assembly 
meeting, the Board of Directors shall consider the 
subjects that the shareholders desire to list in the 
meeting agenda. The shareholders who own at least 
(5%) of the Company shares may add one or more 
items to the agenda of General Assembly when it is 
prepared. 

وعات المدرجة في  -ز ة الموض اھمین حق مناقش للمس
أنھا  ئلة في ش جدول أعمال الجمعیة العامة وتوجیھ األس

اء مجلس اإلد ب القانوني. وعلى إلى أعض ارة والمحاس
سئلة  مجلس اإلدارة أو المحاسب القانوني اإلجابة على أ
ركة  لحة الش اھمین بالقدر الذي ال یعرض مص المس
ؤال غیر  اھم أن الرد على الس رر، وإذا رأى المس للض
أن  مقنع احتكم إلى الجمعیة وكان قرارھا في ھذا الش

 نافذاً.

g. Each shareholder shall have the right to discuss the 
items listed on the agenda of the General Assembly and 
to direct questions in this respect, to members of the 
Board and the Auditor. The Board or the Auditor shall 
answer the questions asked by shareholders to the 
extent that does not jeopardize the interests of the 
Company. If a shareholder considers the reply 
unsatisfactory, he can resort to the Assembly whose 
decision is to be considered as final and enforceable.  

ة على الجمعیة  -ح وعات المعروض یجب أن تكون الموض
اھمین من  حوبة بمعلومات كافیة تمكن المس العامة مص

 اتخاذ قراراتھم. 

h. The subjects presented before the General Assembly 
must be associated with sufficient information enabling 
the shareholders to make their decisions. 

ر  -ط اھمیھا من االطالع على محض ركة مس تمكن الش
یة  مال وق ال ئة الس مة، وتُزود ھی عا اجتماع الجمعیة ال
رة) أیام من  ر االجتماع خالل (عش خة من محض بنس

 تاریخ انعقاده.

i. The Company enables its shareholders to peruse the 
minutes of the General Assembly's meetings, and 
furnishes CMA with a copy of the meeting minutes 
within (ten) days from the meeting date. 

ركة نتائج اجتماع الجمعیة العامة على موقع  -ي ر الش تنش
 السوق (تداول) فور انتھائھ.

j. The Company shall publish the results of the general 
assemblies' meetings on Tadawul web site as soon as 
they are finished. 

اھمین یمثل جی -ك من رأس المال  %2وز لعدد من المس
دعوة  ة ل ة المختص ب إلى الجھ دم طل ل تقی على األق
اد، إذا توافر أي من  ة لالنعق ادی ة الع ام ة الع الجمعی

 الحاالت اآلتیة:

k. a number of shareholders representing at least 2% of the 
capital may call an ordinary General Assembly in the 
following cases:  

) إذا انتقضت المدة المحددة لالنعقاد المنصوص علیھا 1
 في المادة (السابعة والثمانین) من نظام الشركات.

1. If the General Assembly has not convened after the 
elapse of the term set therefor in Article (87) of the 
Companies law. 

) إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى 2
حة انعقاده، من  )69مع مراعاة ما ورد في المادة ( لص
 نظام الشركات.

2. If the number of directors falls below the minimum 
required for the General Assembly to convene, without 
prejudice to Article (69) of the Companies law. 

ركات أو 3 ) إذا تبین وجود مخالفات ألحكام نظام الش
 نظام الشركة األساس، أو وقع خلل في إدارة الشركة.

3. If there have been found any violations to the 
provisions of Companies law or to the Company’s 
Article of Association or any mal-management.  

لدعوة النعقاد الجمعیة العامة 4 ) إذا لم یوجھ المجلس ا
ب مراجع  اریخ طل اً من ت ر یوم ة عش خالل خمس

المراجعة أو عدد من المساھمین یمثل الحسابات أو لجنة 
 من رأس المال على األقل. )5%(

4. If the Board of Directors has not called General 
Assembly within fifteen days from the date of the 
request thereto by the Auditor, the Audit committee or 
by a number of stockholders representing at least 5% of 
the Company’s share capital. 
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 Voting Rights .6 حقوق التصویت المادة السادسة:

اھم ال یمكن إلغاؤه بأیة  -أ یاً للمس اس یعد التصویت حقاً أس
طریقة، وعلى الشركة تجنب وضع أي إجراء قد یؤدي 
ھیل  ویت، ویجب تس تخدام حق التص إلى إعاقة اس

لحقھ في التصویت وتیسیره وتحقیق ممارسة المساھم 
 المعاملة المتكافئة للمساھمین.

a. Voting is considered an essential right for the 
shareholders, which cannot be denied anyway. The 
Company must avoid enacting any procedure that may 
impede using the right of voting. Exercising of the 
shareholder's right to vote must be facilitated to achieve 
the equivalent treatment towards shareholders. 

وات في الجمعیات العامة العادیة وغیر  -ب ب األص تحس
سھم ومع ذلك ال یجوز  صوت لكل  العادیة على أساس 
ت على قرارات  وی اء مجلس اإلدارة التص ألعض

ي  ت ة ال ی ع م ج نال م ع ھ ت راء ذم إب ق ب ل ع ت ت
 مدة إدارتھم. 

b. The votes in the ordinary as well as in the extraordinary 
general assemblies shall be counted on the basis of one 
vote for every share, however it is not allowed for the 
members of Board of Directors to vote on the 
assembly’s decision that is related to discharging their 
liability in respect of their period of management. 

ة االقتراع من خالل  -ج ویت بطریق ة التص تجرى عملی
اھمین  ویت التي یتم توزیعھا على المس بطاقة التص
ركة أن  رین أو ممثلیھم في االجتماع وعلى الش الحاض

قبل االجتماع بوقت كاٍف  وتدرج فیھا  تعد ھذه البطاقة
أسماء المرشحین لعضویة مجلس اإلدارة وبنود جدول 

 األعمال.

c. Voting process is carried out by the way of pulling 
through voting cards that are distributed to the 
shareholders presented or their representatives in the 
meeting, the Company shall prepare these cards at 
sufficient time prior to the meeting, in which the names 
of nominees for Board membership and items of 
agenda are listed. 

اھم أن یوكل عنھ  -د اھماً آخر من غیر  -كتابة –للمس مس
ور  ركة لحض اء مجلس اإلدارة أو موظفي الش أعض

 اجتماع الجمعیة العامة.

d. The shareholder may delegate in writing to the other 
shareholders other than the Board members or the 
Company employees the authority to attend the 
meeting of the General Assembly. 

تتبع الشركة أسلوب التصویت التراكمي عند التصویت  -ه
 الختیار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعیة العامة .

یجوز التصویت باستخدام وسائل التقنیة الحدیثة بحسب  -و
 .الضوابط التي تضعھا الجھة المختصة

 

e. The Company follows the method of Cumulative 
voting to elect the members of the Board of Directors 
in the General Assembly. 

f. Modern high technology can be used to vote by 
shareholders in accordance with regulators instruction.  

المادة الســــــــــابعة: اختصــــــــــاصــــــــــات الجمعیات العامة 
 للمساهمین

7. Scope of General Assembly 

 :A– Ordinary General Assembly الجمعیة العامة العادیة:  -أ
دا  ا ع ة غیر فیم ام ة الع ا الجمعی األمور التي تختص بھ
ة، ادی ة بجمیع األمور  الع ادی ة الع ام ة الع تختص الجمعی

 المتعلقة بالشركة ، ومنھا على سبیل المثال ما یلي:

With the exception of matters considered as prerogatives 
of the Extraordinary General Assembly, the Ordinary 
General Assembly shall handle all matters related to the 
Company including for instance, but not limited to, the 
following :  

 .Endorsement of the Board annual report .1 المصادقة على ما یرد بتقریر مجلس اإلدارة. -1
نة  -2 ركة عن الس ادقة على القوائم المالیة للش المص

 المنتھیة .المالیة 
2. Endorsement of the financial statements of the 

Company for the last fiscal year. 
نة  -3 ابات عن الس الموافقة على تقریر مراقبي الحس

 المالیة المنتھیة.
3. Approval of the Auditor's report of the last fiscal year. 

اء  -4 ات أعض رف مكافآت وتعویض الموافقة على ص
 مجلس اإلدارة وفقاً لھذه الالئحة. 

4. Approval of payment of remuneration of the Board 
members in accordance with this Policy.  

 Discharging the members of the Board of Directors .5 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن فترة إدارتھم. -5
about the period of their management. 

 Election of members of the Board of Directors and .6 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وإعفائھم. -6
relieving them. 

ح من  -7 ب القانوني المرش الموافقة على اختیار المحاس
 قبل لجنة المراجعة.

7. Approval of selecting the Auditors nominated by the 
Audit Committee.  

أن توزیعات  -8 الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بش
 إن وجدت. األرباح

8. Approval of the proposal by the Board in respect of 
distribution of profits, if any. 

ختیار ومدة العضویة وأسلوب إقواعدالموافقة على -9
 اللجنة التنفیذیة ولجنة إدارة المخاطركل من عمل 

راجعة ولجنة ولجنة االستثمارو لجنة الم واإلكتتاب
 .المكافآت والترشیحات

9. Approval of the selecting criteria of the Executive 
Committee, Risk and Underwriting Committee, 
Investment Committee, Audit Committee and 
Nomination & Remuneration Committee, 
membership term and method of the Committee 
work. 
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 :B- Extraordinary General Assembly الجمعیة العامة غیر العادیة: -ب
تصدر قرارات الجمعیة العامة غیر العادیة بأغلبیة ثلثي  -1

إال إذا كان قراراً متعلقاً  االجتماع،األسھم الممثلة في 
بزیادة رأس المال أو تخفیضھ أو بإطالة مدة الشركة أو 
بحلھا قبل انقضاء المدة المحددة في النظام األساس أو 
ً إال إذا  باندماجھا مع شركة أخرى، فال یكون صحیحا
 صدر بأغلبیة ثالثة أرباع األسھم الممثلة في االجتماع. 

1. Resolutions of an extraordinary General Assembly 
shall be adopted by a two-thirds majority vote of the 
shares represented thereat. But if a resolution related 
to an increase or decrease in the capital, or to 
terminate or dissolve the Company prior to the expiry 
of its term specified in its article of association or in 
merger of the company into another company, it shall 
be valid only if adopted by a three-fourths majority 
vote of the shares represented at the meeting.  

حظور كام المتختص بتعدیل نظام الشركة باستثناء األح -2
علیھا تعدیلھا نظاماً وفضالً عن ذلك یكون لھا أن تصدر 
قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعیة 
العامة العادیة وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة 

 للجمعیة العادیة.

2. The Extraordinary General Assembly shall have the 
power to amend the Company’s Articles of 
Association, except the rules legally prohibited to 
amend. In addition, the Extraordinary General 
Assembly shall have the right to make decisions on 
matters which fall within the authority of the 
Ordinary General Assembly under the same 
conditions and terms stipulated for the Ordinary 
Assembly. 

عند انتھاء مده الشركة وفى حالھ حلھا قبل األجل المحدد  -3
تقرر الجمعیة العامة غیر العادیة بناء على اقتراح مجلس 
اإلدارة طریقھ التصفیة وتعین مصفیاً أو أكثر وتحدد 
صالحیاتھم وأتعابھم وتنتھي سلطة مجلس اإلدارة 

 ضاء الشركة.بانق

3. Upon expiration of the duration of the Company or 
in case of dissolution before its term, the 
Extraordinary General Assembly shall, based on a 
recommendation from the Board of Directors, decide 
upon the method of liquidation and shall appoint one 
or more liquidators and determine their functions and 
fees and the powers of the Board of Directors shall 
cease upon cessation of the Company. 

یجوز بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة زیادة رأس  -4
مال الشركة مره أو عدة مرات بإصدار أسھم جدیدة 

االسمیة لألسھم األصلیة بشرط أن یكون بنفس القیمة 
رأس المال األصلي قد دفع بأكملھ, ویعین القرار طریقة 

 زیادة رأس المال.

4. By decision of the Extraordinary General Assembly, 
the capital may be increased one or several folds by 
issuing new shares at the same original nominal value 
of the share, provided the original capital is fully 
paid. The method of such capital increase shall be 
determined by Extraordinary General Assembly 
decision.  

یجوز بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة تخفیض  -5
 خسائر.رأس المال إذا زاد عن حاجتھا أو إذا منیت ب

5. By decision of the Extraordinary General Assembly, 
the capital may be reduced if it is in excess of the 
Company's requirements or if the Company sustains 
losses. 
 

 Conditions for attendance by proxy .8 المادة الثامنة: ضوابط الحضور بالوكالة

اھم أن یوكل عنھ    بة  –للمس اھماً آخر في  –كتا مس
 حضور اجتماع الجمعیة العامة وفقاً للضوابط التالیة:

The shareholder may delegate another shareholder to 
attend a meeting of the General Assembly in accordance 
with the following conditions:  

من یة  أوالً:یجب أن یتض اس التوكیل المعلومات األس
 التالیة:

First: The proxy must include the following basic 
information:  

شركة أو المؤسسة وفقاً  -أ سم ال سم المساھم رباعیاً، أو ا ا
 لما ھو مدون في السجل التجاري.

a. Full name of the shareholder or the name of the 
company or firm in accordance with the 
Commercial Register entries.  

 .b. Number of shares عدد األسھم. -ب
 c. Number of Civil Register/ Commercial Register رقم السجل المدني / السجل التجاري للمساھم. -ج

of the shareholder.  
  .d. Full name of the representative اسم الوكیل رباعیاً. -د
  e. Number of Civil Register of representative رقم السجل المدني للوكیل. -ه
فة موقع التوكیل  -و م وص ورة من  –اس على أن ترفق ص

رعیة  لة الش لة كون موقع التوكیل وكیالً الوكا حا في 
 شرعیاً.

f. Name and job title of the person who signed the 
proxy, provided that a copy of the legal power of 
attorney shall be attached if the signatory is a 
legal attorney.  

  .g. Date of the proxy تاریخ تحریر التوكیل. -ز
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 Second: To accept the Power of Attorney, the following یشترط لقبول التوكیل توفر العناصر التالیة: ثانیاً:
elements shall be provided: 

راحة على حق الوكیل في   -أ یجب النص في الوكاالت ص
اھمة  ركات المس یة للش یات العموم ور الجمع حض
ا، على أن یكون  الھ دول أعم ت على بنود ج وی والتص

 الوكیل من مساھمي الشركة.

a. It must be explicitly stated in the legal power of 
attorney the right of attorney to attend the general 
assemblies of the joint stock companies and voting on 
the items listed on their agenda and the attorney must 
be a shareholder of the Company. 

أن یكون التوكیل صادراً من مساھم أو وكیلھ الشرعي من  -ب
غیر موظفي الشركة أو أعضاء مجلس إداراتھا وأن یكون 

 یل مصدقا من إحدى الجھات التالیة:التوك

b. The attorney must be issued by a shareholder or his 
legal attorney from one other than the employees of 
Company or members of its Board of Directors. The 
Power of Attorney shall be duly authenticated by one 
of the following authorities:  

الغرفة التجاریة الصناعیة متى كان المساھم منتسباً  -1
إلحداھا وكذلك الحال إذا كان المساھم شركة أو شخصیة 

 اعتباریة. 

1- The Chamber of Commerce & Industry whenever 
the shareholder is a member therein, as well as if the 
shareholder is a company or corporate body. 

البنوك السعودیة شریطة أن یكون للموكل حساب لدى  -2
 البنك المصدق.

2- The Saudi banks provided that the shareholder has 
an account in the certified bank. 

 The authority in which the shareholder desiring in -3 الجھة التي یعمل بھا المساھم الراغب في التوكیل. -3
the Power of Attorney works. 

 .One of the governmental agencies -4 إحدى الجھات الحكومیة. -4
أن یكون التوكیل الجتماع محدد (ما عدا الوكاالت  -5

 الشرعیة).
5- The Power of Attorney shall be for a specified 

meeting (excluding the legal Powers of Attorney). 
أن یكون التوكیل لغیر أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي  -6

الشركة أو المكلفین بالقیام بصفة دائمة بعمل فني أو 
 إداري لحسابھا.

6- The Power of Attorney shall be for a person other 
than the member of the Board of Directors or the 
employees of the Company or those assigned to 
carry out regularly a technical or managerial work 
for its expense. 

اً  الث اً لتلقي : ث اً معین اھم ة مس رك دد الش ال یجوز أن تح
 التوكیالت.

Third:The Company may not specify a particular 
shareholder to receive the proxies. 

 Fourth: The notarized original Power of Attorney mustة.المصدق، وال تقبل الصوریجب تقدیم أصل التوكیل : رابعاً 
be submitted and the copy is not accepted. 
 

المادة التاســــــــعة: النصــــــــاب القانوني الجتماعات الجمعیة 
 العامة للمساهمین

9. The legal quorum for the General Assembly meeting 

حیحاً إال إذا ال یكون  -أ اجتماع الجمعیة العامة العادیة ص
ما  مال على األقل،ال رأس حضره مساھمون یمثلون ربع

بھ أعلى. اس على نس ركة االس فإذا لم  لم ینص نظام الش
اب في االجتماع األول, وجھت الدعوة  یتوفر ھذا النص
إلى اجتماع ثان یعقد خالل الثالثین یوماً التالیة لالجتماع 

 السابق.
یجوز أن یعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتھاء المدة و

رطین، أوالً أن یجیز  المحددة النعقاد االجتماع األول بش
،ثانیاً أن تتضمن الدعوة لعقد  ذلك النظام األساس للشركة

ذا  د ھ ة عق انی د اإلعالن عن إمك ا یفی اع االول م االجتم
 (تداول)وتنشر الدعوة في موقع السوق المالیة  االجتماع.

عتي  حیفتین واس ركة اإللكتروني وفي ص وموقع الش
حیحاً أیاً  ار في المملكة ویعتبر االجتماع الثاني ص االنتش

 كان عدد األسھم الممثلة فیھ.

a. The meeting of the Ordinary General Assembly shall 
not have a quorum unless attended by shareholders 
representing quarter the Company’s capital at the 
minimum, unless the Company’s Article of 
Association states otherwise. Should such quorum 
not be achieved in the first meeting, the Assembly 
shall be reconvened once again, within thirty days 
following the first meeting. However the second 
meeting may be held after an hour from the period 
fixed for holding the first meeting on conditions that, 
first it is authorized in the company article of 
association. Second it should be mention the 
possibility of holding a second meeting in first 
meeting invitation. Invitation should be announced in 
Tadawul, the Company Web site and published in two 
wide spread newspapers in Saudi Arabia. The second 
meeting shall be considered as having the quorum 
irrespective of the number of participating shares. 

حیحاً إال  -ب ال یكون اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة ص
ف رأس المال على  اھمون یمثلون نص ره مس إذا حض

 ما لم ینص نظام الشركة االساس على نسبھ أعلى، األقل،
اب في االجتماع األول وجھت  ھذا النص فإذا لم یتوفر 

لدعوة إلى  ماً إا قد خالل الثالثین یو ثان یع ماع  تال جت یة ال
 .لالجتماع السابق

b. The meeting of the Extraordinary General Assembly 
shall not have a quorum unless attended by 
shareholders representing half the Company’s capital 
at the minimum, unless the Company’s Article of 
Association states otherwise. Should such quorum 
not be achieved in the first meeting, the Assembly 
shall be reconvened once again, within thirty days 
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اعة من انتھاء   ویجوز أن یعقد االجتماع الثاني بعد س
رطین، أوالً أن  المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بش

ة ثانیاً أن تتضمن الدعو یجیز ذلك النظام األساس للشركة،
االول ما یفید اإلعالن عن إمكانیة عقد ھذا  لعقد االجتماع

ل) (تداو لدعوة في موقع السوق المالیةوتنشر ا. االجتماع
عتي  حیفتین واس ركة اإللكتروني وفي ص وموقع الش

ویكون االجتماع الثاني صحیحاً إذا  . االنتشار في المملكة
اھمین یمثلون ربع رأس المال على  حضره عدد من المس

 األقل.
 
اذا لم یتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، وجھت و

ینعقد باالوضاع المنصوص علیھا  اع ثالثدعوة إلى اجتم
 باإلجتماع األول.

ھم  حیحاً أیاً كان عدد األس ویكون االجتماع الثالث ص
 الممثلة فیھ، بعد موافقة الجھة المختصة.

  

following the first meeting. However the second 
meeting may be held after an hour from the period 
fixed for holding the first meeting on conditions that, 
first it is authorized in the company article of 
association. Second it should be mention the 
possibility of holding a second meeting in first 
meeting invitation. Invitation should be announced in 
Tadawul, the Company Web site and published in two 
wide spread newspapers in Saudi Arabia. 
The second meeting shall be considered having 
quorum if attended by a number of shareholders 
representing at least one fourth of the Company’s 
capital. 
Should such quorum not be achieved in the second 
meeting, an invitation should be sent including the 
same terms used in the first meeting’s invitation. 
The third meeting shall be considered as having the 
quorum irrespective of the number of participating 
shares, after obtaining the approval of the competent 
authority.  
 
 

 :Shareholders' Right in Dividends .10 حقوق المساهمین في أرباح األسهمالمادة العاشرة: 

  :A- Profits distribution policy سیاسة توزیع األرباح  -أ
ركة على تحقیق عوائد  ة توزیع األرباح في الش یاس تعتمد س
ومكاسب مجزیة للمستثمرین في أسھم الشركة، وبحیث یمتد 

 والمكاسب لیشمل المحاور التالیة:أثر تلك العوائد 

Profits distribution policy adopted in the Company shall 
depend on realizing rewarding returns and profits for 
investors of the Company's shares, the scope of these 
returns and profits shall extend to include the following 
aspects:  

اھمین، بعد األخذ  -1 توزیع أرباح نقدیة مجزیة على المس
في االعتبار العوامل المختلفة القائمة وقت التوزیع بما 
ركة ومتطلبات رأس المال  ع المالي للش في ذلك الوض

وزیع وحدود االئتمان المتاحة العامل واألرباح القابلة للت
 للشركة, باإلضافة إلى الوضع االقتصادي العام.

1- Distributing remunerative cash profits to 
shareholders, after considering all factors existing at 
distribution time including the Company's financial 
position, working capital requirements, distributable 
profits, credits available for the Company as well as 
the general economic position.  

اھمین في حالة توفر الظروف  -2 ھم مجانیة للمس منح أس
ة بذلك المرتبطة باألرباح المبقاة  والمتطلبات الخاص
ومكونات حقوق المساھمین في المراكز والقوائم المالیة 

 للشركة.

2- Granting, if appropriate pursuant to circumstances 
and special requirements, shareholders free shares, 
which are related to retained profits and components 
of shareholders rights in the Company's financial 
positions and statements.  

وا -3 ھم تكون أحقیة األرباح س ء األرباح النقدیة أو أس
المنحة لمالكي األسھم المسجلین بسجالت مركز اإلیداع 
وق المالیة في نھایة تداول یوم انعقاد  ركة الس لدى ش

 الجمعیة العامة.

3- Profits, whether cash profits or the grant shares, shall 
be the right of shareholders registered in the CMA’s 
registers at the end of the day on which the General 
Assembly is convened.   

اھمین  -4 ركة األرباح المقرر توزیعھا على المس تدفع الش
 في المواعید التي یحددھا مجلس اإلدارة.

4- The Company pays profits decided to be distributed 
to shareholders at place and dates determined by the 
Board of Directors.  
 

 :B- Declaring the Dividends اإلعالن عن توزیع األرباح -ب
منا  .1 داد للتوزیعات متض القرار الخاص باإلعالن والس

ة القرار الخاص بمقدار  التوزیعات اإلجراءات الخاص
وف یتم اتخاذه عن طریق الجمعیة العامة  دادھا، س بس

 للمساھمین بناء على توصیات مجلس اإلدارة.

1. The decision to declare and pay dividends, including 
the amount of dividends and the procedures for 
payment shall be made by the General Assembly of 
Shareholders based on the recommendations of the 
Board of Directors. 

وف یكون  .2 داد للتوزیعات س القرار الخاص باإلعالن والس
ة  ام ة الع ال الجمعی دول أعم ل في ج تق وع مس موض

 للمساھمین.

2. The decision to declare and pay dividends shall be a 
separate subject in the agenda of the General Assembly 
of Shareholders. 

ات واإلجراءات  .3 دار التوزیع د مق دی اص بتح القرار الخ
طة مجلس  وف یتم اتخاذه بواس دادھا، س ة بس الخاص

3. The decision to determine the amount of dividends and 
the procedures for payment shall be made by the Board 
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دئي  اد التوزیع المب ا یتم اعتم دم ھ عن اع اإلدارة في اجتم
یة بھ  ركة عن العام، ویتم التوص افي أرباح الش لص

 للمساھمین. للجمعیة العامة 

of Directors in its meeting when approving the initial 
distribution of the Company's net profit for the year, 
and shall be recommended to the General Assembly of 
Shareholders.  

 The Declaration of dividend payment shall explain the  .4 یجب أن یوضح اإلعالن عن سداد التوزیعات اآلتي: .4
following:  

   .1Declaration of dividends-4 اإلعالن عن التوزیعات. -1.4
 .2The amount of dividend per share-4 مقدار التوزیعات لكل سھم. -2.4
  .3Payment period of the dividends-4 فترة السداد للتوزیعات. -3.4
  .4Form of distributions-4 شكل التوزیعات. -4.4

ھم  .5 یتم اتخاذ القرار الخاص باإلعالن عن التوزیعات لألس
 وفقا للنظام األساسي للشركة.

5. The decision to declare dividends for the shares shall 
be made in accordance with the Company’s Articles of 
Association. 

 : Profits Distribution .6 . توزیع األرباح6
اءً  اح على  بن ة بتوزیع األرب ام ة الع على قرار الجمعی

 الوجھ التالي:  المساھمین توزع األرباح السنویة على
Based on decision of the General Assembly regarding 
profits distribution, Shareholders’ profits shall be 
distributed in the following way: 

  .a. Zakat and income tax allocations shall be set aside تجنب الزكاة وضریبة الدخل المقررة. )أ
افیة لتكوین احتیاطي %20یجنب ( )ب ) من األرباح الص

ذا  ة وقف ھ ادی ة الع ام ة الع امي، ویجوز للجمعی نظ
التجنیب متى بلغ االحتیاطي المذكور مقدار رأس المال 

 المدفوع.

b. Twenty percent (20%) of the net profits shall be 
allocated for the formation of a legal reserve. The 
Ordinary General Assembly is entitled to discontinue 
this allocation when the total reserve reaches the paid 
up capital. 

بھ مئویة من األرباح  )ج ركة تجنیب نس نویة السیجوز للش
ص لدعم  افي یخص افیة لتكوین احتیاطي إض الص
 المركز المالي للشركة حسب ما تقرره الجمعیة العامة.

c. The Company is entitled to set aside a percentage of the 
annual net profits to form consensual reserve allocated 
for supporting the financial position of the Company as 
decided by the General Assembly. 

اھمین ال تقل  )د یوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمس
 ) من رأس المال المدفوع.5%(

d. An amount, of the remainder, not less than 5% of the 
paid up capital shall then be distributed to shareholders 
as a first installment. 

ة في  )ه اھمین كحص یوزع الباقي بعد ذلك على المس
 المبقاة. األرباح أو یحول إلى حساب اإلرباح

e. The remainder shall be distributed to shareholders as a 
share in profits or to be transferred to retained profits 
account. 

ة )و اح دوری  یجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزیع أرب
نویة المحددة في الفقرة ( م من اإلرباح الس ) دتخص

الواردة أعاله وفق للقواعد المنظمة لذلك والصادرة من 
 الجھات المختصة.

f. By decision of the Board of Directors, periodical profits 
deducted from the annual profits cited under subsection 
(d) above may be distributed in accordance with 
applicable rules and regulations issued by competent 
authorities. 

 : Payments of declared Dividends .6 . سداد التوزیعات7
ة  )أ ة المقرة من الجمعی نوی اح الس دأ توزیع األرب یب

 التي تحددھا الجھة المختصة.العمومیة خالل فترة 
a. The starting date for paying the annual dividends 

shall be within a period determined by the relevant 
regulating body.  

تستمر الشركة في سداد التوزیعات المعلن عنھا لألسھم  )ب
ا خالل الفترة المعلن  تالمھ ا الس دم مالكھ التي لم یتق

 عنھا. 

b. The Company shall continue in the payment of 
dividends declared for the shares whose owners did 
not receive the dividends due within the declared 
period.   

 c. No interest shall be calculated on the unclaimedیتم احتساب فوائد على التوزیعات غیر المطالب بھا.  ال )ج
dividends.  

داد التوزیعات المعلن عنھا،  )د ؤولة عن س ركة مس الش
ؤولة قانونیا أمام  ركة مس وف تكون الش وعلى ھذا، س

 المساھمین في حالة قصورھا عن سداد التوزیعات.   

d. The Company shall be responsible for payment of the 
declared dividends, and on this basis, the Company 
shall be legally liable towards the shareholders in the 
case of default to pay the dividends.   

اھمین عن تاریخ ومكان  )ه ركة بإبالغ المس تقوم الش
ھذه  ر  عات عن طریق نش داد التوزی وإجراءات س
ر  ر المتبعة في حالة نش طة طرق النش المعلومات بواس

ة بالجمعیة  ال خطابات الدعوة الخاص العامة، أو بإرس
للمساھمین وفقا لعنوانھم في سجل المساھمین، وكذلك 

 في موقع الشركة اإللكتروني.

e. The Company shall inform the shareholders about the 
date, place and procedures for payment of dividends 
by publishing such information through the 
applicable publishing methods for publishing the 
invitation for the General Assembly, or by sending 
letters to the shareholders, according to their 
addresses in the shareholders register, as well as in the 
Company's website.   
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ع )و داد التوزی یة س مام عمل ات یجوز لغرض تنظیم وإت
مي "وكیل  تعانة بطرف خارجي یس ركة االس للش
دیدات" وھو عبارة عن أحد البنوك التي تتعامل  تس
تعانة بطرف  ركة، وعلى أیة حال فإن االس معھا الش
ؤولیتھا القانونیة أمام  ركة من مس خارجي ال یعفى الش

 المساھمین فیما یتعلق بسداد التوزیعات.

f. For the purpose of organizing and completing the 
dividend payment process, the Company may use an 
outside party called "payment agent," which is one of 
the banks dealing with the Company, and in any case, 
the use of an external party does not relieve the 
Company of its legal responsibility before its 
shareholders regarding payment of dividends.  

تعانة  )ز اھمین في حالة االس ركة ملزمة بإبالغ المس الش
دیدات" أو بتغییره، وذلك عن طریق طرق  "بوكیل تس
ة بالجمعیة  ر الدعوة الخاص ر المتبعة في حالة نش النش
اھمین وفقا لعنوانھم  ال خطابات للمس العامة، أو بإرس

ا في  اھمین، أو عن طریق موقعھ ل المس ج س
 اإللكتروني.

g. The Company is obliged to inform the shareholders 
in case of using or changing a "payment agent," 
through the publishing methods adopted for the 
invitation of the General Assembly, or by sending 
letters to the shareholders, according to their 
addressed in the shareholders register, or through its 
website.   

داد التوزیعات المعلن عنھا والتي لم  )ح األمور المتعلقة بس
ي أو ھذه  اس ركة األس ینص علیھا النظام  أو نظام  الش
لحة  ركة بمعالجتھا وفقا لمص وف تقوم الش الالئحة، س

 ین.المساھم
 
 

h. For the matters relating to the payment of declared 
dividends that were not stipulated in the Company’s 
Articles of Association or these regulations, the 
Company shall deal with them in accordance with the 
interests of shareholders.  

 :Disclosure in the Board of Directors’ Report  .11 عشر: اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة المادة الحادیة

مع األخذ مع ماورد في قواعد التسجیل واإلدراج في لوائح 
ھیئة السوق المالیة بشأن محتویات تقریر مجلس اإلدارة 
والذي یرفق مع القوائم المالیة السنویة للشركة،یجب أن 

 مجلس اإلدارة على اآلتي: یحتوي تقریر

In accordance with the guiding form issued by the Capital 
Market Authority, the report of the Board of Directors 
shall contain the following information:  

. تقییماً شامالً وموضوعیاً حول وضع الشركة وأدائھا 1
 ى أن یشمل ذلك بحٍد أدنى ما یلي:بشكل سنوي على األقل، عل

 1. Comprehensive and objective assessment of the 
Company’s situation and performance, at least on an 
annual basis, including but not limited to the following: 

أ) استعراض تحلیلي ألداء الشركة المالي خالل الفترة 
 الماضیة.

 a) Analytical review of the Company’s financial 
performance during the last period. 

 Key decisions made and their impact on the Company’s (b  ب) أھم القرارات المتخذة وأثرھا على أداء ووضع الشركة.
performance and position. 

 Assessment of the Company’s strategy and financial (c  ة.الناحیة المالیج) تقییم استراتیجیة الشركة ووضعھا من 
position 

د) أسماء الشركات المساھمة التي یكون عضو مجلس إدارة 
 .الشركة عضواً في مجالس إدارتھا

 d) Names of any joint stock company (ies) in which a 
member of the Company's Board is a board member. 

ھـ) أي عقوبة أو أي قید احتیاطي أو جزاء مفروض على 
 .الشركة من أي جھة قضائیة أو إشرافیة أو تنظیمیة

 e) Any punishment, preventive restriction or penalty 
imposed on the company by any judiciary, supervisory or 
regulatory body. 

قید احتیاطي أو جزاء مفروض على أي و) أي عقوبة أو أي 
من أعضاء مجلس اإلدارة من أي جھة قضائیة أو إشرافیة أو 

 .تنظیمیة یكون لھ عالقة بالشركة

 f) Any punishment, preventive restriction or penalty 
imposed on   any board member by any judiciary, 
supervisory or regulatory body if it is related to the 
company.   

 Assessment of potential risks and how such risks are (g  .ز) تقییم للمخاطر المحیطة بالشركة وطریقة التعامل معھا
being managed. 

  .ح) توقعات األداء المستقبلي
 

 h) Projections of future performance.  

لإلفصاح صادرة عن  . إضافة إلى أي متطلبات أخرى2
المؤسسة أو الجھات الرقابیة األخرى، یجب أن یتضمن 
التقریر السنوي لمجلس اإلدارة في الشركة المعلومات اآلتیة 

 (بغض النظر عن الترتیب):

 2. In addition to any other applicable disclosure 
requirements by SAMA or other regulatory bodies, the 
Company’s annual report shall include the following 
information (regardless of order): 

أ) بالنسبة لمجلس اإلدارة: وظائف المجلس، تشكیل المجلس، 
اسم رئیس المجلس ونائبھ، تواریخ بدایة وانتھاء الدورة 

المستقلین، عدد االجتماعات  الحالیة، عدد أعضاء المجلس
فترة وتواریخھا، أسماء الحضور لكل المنعقدة خالل ال

 جتماع، وتفاصیل مكافآت وتعویضات أعضاء المجلس.إ

 A) For the Board: functions, composition, names of the 
chairman and vice-chairman, dates of current term start 
and end, number of Nonexecutive Independent Board 
Members, number of meetings held during the period, date 
and attendance of each meeting, and details of 
remuneration for each of the Board members. 
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ب) بالنسبة لكل عضو في مجلس اإلدارة: اسم العضو، 
وتصنیفھ (تنفیذي، غیر تنفیذي، أو مستقل)، أسماء الشركات 

العضو منصب عضو مجلس إدارة،  األخرى التي یشغل فیھا
الجھة التي یمثلھا العضو (إن وجدت)، أي مناصب أخرى 

 یشغلھا العضو في الشركة (إن وجدت).

 B) For each Board member: name, classification 
(Executive, Non- Executive, or Independent), other 
companies in which he or she acts as a Board member, 
represented entity )if applicable), other positions held 
within the Company (if applicable) 

سم إج) بالنسبة لكل لجنة من اللجان التابعة لمجلس اإلدارة: 
ووظائف اللجنة، وأسماء أعضائھا وتصنیفھم (رئیس اللجنة 

جلس أعضاء مأو تنفیذي أو غیر تنفیذي أو مستقل أو من غیر 
اإلدارة)، وعدد االجتماعات المنعقدة خالل الفترة وتواریخھا، 
وأسماء حضور كل اجتماع، وتفاصیل مكافآت وتعویضات 

 األعضاء لقاء عضویتھم في اللجنة.

 C) For each Board committee: name of the committee, its 
functions, its members (classified as Chairman, Executive 
Board Member, Nonexecutive Non-independent Board 
Member, Non-executive Independent Board member, or 
non-Board member), number of meetings held during the 
period, date and attendance of each meeting, members ’
remuneration for serving in the committee. 

د) قائمة بأسماء ومناصب ومؤھالت وخبرات كل من أعضاء 
 اإلدارة العلیا بالشركة.

 D) Profiles of members of senior management (including 
name, position, qualifications, and experience of each 
senior manager). 

 ھـ) مجموع المكافآت والتعویضات المدفوعة ألعضاء مجلس
اإلدارة ولخمسة أعضاء من اإلدارة العلیا األعلى أجراً 
والرئیس التنفیذي والمدیر المالي إن لم یكونا من ضمن الذین 
تلقوا أعلى المكافآت والتعویضات خالل الفترة (مقسمة إلى 
رواتب وبدالت ثابتة ومكافآت متغیرة وأي مكونات أخرى)، 

متاحة  إضافةً إلى وصف ألي مكافآت مرتبطة باألداء
ألعضاء اإلدارة العلیا، یضاف إلیھم الرئیس التنفیذي والمدیر 

 المالي إن لم یكونا من ضمنھم.

 F) Total compensation and remuneration paid to the Board 
members, five highest-paid members of Senior 
Management (the Chief Executive Officer and the 
financial director if they are among those highest paid 
members) during the period (divided into salaries, 
allowances, bonuses, and any other components), in 
addition to a description of any performance-linked 
incentives available for members of Senior Management. 

و) ملكیة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العلیا في 
الشركة (المباشرة وغیر المباشرة) والتغییرات في ملكیتھم 
خالل العام المالي المنتھي كما ھي معتمدة في سجل 

 المساھمین.

 G) Ownership in the Company (direct and indirect) by 
Board members and members of Senior Management, and 
any changes of their ownership over the last year as listed 
in the approved shareholders' register. 

ز) وصف المعامالت مع األطراف ذات العالقة، بما في ذلك 
كبار المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا خالل 

 الفترة وآلیة الموافقة علیھا.

 F) Descriptions of transactions with any related-parties, 
including Significant Shareholders and members of the 
Board and Senior Management, that took place during the 
period, and how such transactions are or were approved. 

لمصالح وآلیة ح) أي حاالت تحتمل وجود تعارض في ا
 معالجتھا والتعامل معھا.

 I) Any potential cases of conflict of interest and how they 
were addressed. 

ط) أسماء كبار المساھمین ونسبة تملك كل منھم في أسھم 
 الشركة.

 N) Names of all Significant Shareholders and their 
ownership in the Company. 

نتائج المراجعة السنویة لكفاءة وفعالیة نظام الرقابة ك) 
 الداخلیة للشركة.

 O) Results of the annual audit of the effectiveness and 
efficiency of the internal control system of the Company. 

ل) بیان حول التزام الشركة بمتطلبات ھذه الالئحة ومتطلبات 
خاصة بالشركة وأسباب عدم االلتزام بأي الئحة الحوكمة ال

 من ھذه المتطلبات.

 T) Statement on the Company’s compliance with the 
requirements of this Regulation and with the Company’s 
code of corporate governance, along with the justification 
for any instances of noncompliance.  

. توفیر نسخة من الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة 3
 والتقاریر السنویة للمساھمین على موقع الشركة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. The Company shall make available to its shareholders, 
and on its website, its code of corporate governance and 
annual reports. 
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 Chapter (3) الثالثالباب 
 Board of Directors مجلس اإلدارة

 Board of Directors  .12 مجلس اإلدارة المادة الثانیة عشر:

 رئیس مجلس اإلدارة
ختیار عضو غیر تنفیذي لرئاسة المجلس، إعلى المجلس 
ختیار عضو غیر تنفیذي نائباً للرئیس (بعد إوكذلك یجوز 

  ممانعة المؤسسة).الحصول على عدم 

 Chairman of the Board 
The Board must choose a non-executive Director as 
chairman of the Board, and also the  Board may select a 
non-executive member as  Vice-Chairman (after obtaining 
no-objection from SAMA)  
 

رئیس المجلس لتنظیم أعمال یقوم مجلس اإلدارة بتفویض 
المجلس ویمنحھ الصالحیات الالزمة ألداء مھامھ. دون 
اإلخالل بأي متطلبات رقابیة أو إشرافیة أخرى، تشمل 
واجبات رئیس المجلس، إلى جانب واجباتھ كأحد أعضاء 

 : المجلس، على سبیل المثال ال الحصر ما یلي

 The Board shall authorize the Chairman to organize its 
activities and grant him or her the necessary powers to 
discharge his or her responsibilities. 
In addition to any other regulatory or supervisory 
requirements and to the duties of Board members, the 
duties of the Chairman shall include but not be limited to 
the following: 

أ) تنظیم أعمال المجلس بما في ذلك وضع جداول أعمال 
االجتماعات بالتشاور مع الرئیس التنفیذي وأعضاء المجلس، 
وترأس اجتماعات المجلس، واإلشراف على تزوید المجلس 

 .بالمعلومات والتقاریر التي یحتاجھا

 a) Organizing the Board's activities, including setting the 
agenda for Board meetings in consultation with the CEO 
and other Board members, presiding overboard meetings, 
and overseeing the process of providing the Board with 
information and reports. 

واإلشراف على ب) تمثیل الشركة أمام الجھات القضائیة 
.العالقات بین المجلس والجھات الداخلیة والخارجیة األخرى

 b) Representing the Company before judicial bodies and 
supervising the relationships between the Board and 
internal and external parties. 

ومعاییر ج) دعم جھود مجلس اإلدارة في االرتقاء بمستوى 
الحوكمة بالشركة والتأكد من االلتزام باألنظمة واللوائح ذات 

 العالقة في جمیع األوقات.

 c) Supporting the Board’s efforts in promoting higher 
standards of corporate governance and ensuring 
compliance with applicable laws and regulations at all 
times.  

د) یجب أال یكون ھناك تداخل بین مسئولیات رئیس مجلس 
اإلدارة ومسئولیات الرئیس التنفیذي. ویجب على رئیس 

لتزام بد وره اإلشرافي وعدم القیام بالمھام إلمجلس اإلدارة ا
  التنفیذیة التي تكون من اختصاص الرئیس التنفیذي.

 d) The Chairman’s responsibilities shall not overlap with 
those of the CEO. The responsibilities of the Chairman of 
the Board shall be restricted to his or her supervisory role 
and shall not extend to the executive responsibilities 
reserved for the CEO.  

یحظر الجمع بین منصب رئیس مجلس اإلدارة وأي  ھـ)
ب تنفیذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو منص

  الرئیس التنفیذي أو المدیر العام.

 e) It is prohibited to conjoin the position of the Chairman 
of the Board with any other executive position in the 
company, such as the Chief Executive Officer (CEO) or 
the Managing Director or the General Manager.  

ل لیة ودون تدخالتأكد من أن المجلس یقوم بأعمالھ بمسئو حـ)
  غیر مبرر في عملیات الشركة التشغیلیة.

 

 f) Ensure that the Board conducts its activities 
responsibly, without unduly interfering with the 
Company’s operational activities. 

 :Composition of the Board  تكوین مجلس اإلدارة: 
مجلس اإلدارة تمثیالً مناسباً من یجب أن تعكس تركیبة  -1

األعضاء المستقلین. وفي جمیع األحوال ال یجوز أن 
یقل عدد أعضاء المجلس المستقلین عن عضوین، أو 

 ثلث أعضاء المجلس أیھما أكثر.
 

یجب أن یتمتع المجلس بشكل عام بتنوع من حیث  -2
المؤھالت والمعرفة والخبرة والمھارات في مختلف 

ركة. كما یجب أن یحظى كّل عضو مجاالت أعمال الش
بمستوى مالئم من المؤھالت والمعرفة والخبرة 
والمھارة والنزاھة للقیام بدوره ومسئولیاتھ بشكل فعال.

1-The Board composition shall reflect sufficient 
representation of Nonexecutive Independent Members, 
and in all cases, Non-executive Independent Members 
shall not be less than two (2), or a third of the Board, 
whichever is greater. 

2-Members of the Board shall collectively have the 
appropriate diversity with respect to qualifications, 
knowledge, experience, and skills in the various areas of 
the Company's business and operations. In addition, 
each individual Board member must possess the 
appropriate level of qualifications, knowledge, 
experience, skills, and the integrity to effectively 
perform his or her role and discharge his or her 
responsibilities. 
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 الوظائف األساسیة لمجلس اإلدارة: 

 

  
Responsibilities of the Board of Directors: 

مع مراعاة اختصاصات الجمعیة العامة، یتولى مجلس إدارة 
الشركة جمیع الصالحیات والسلطات الالزمة إلدارتھا، وتظل 

ً المسئولیة النھائیة عن الشركة على   المجلس حتى وإن شكل لجانا
أو فوض جھات أو أفراداً آخرین للقیام ببعض أعمالھ، وعلى 
المجلس تجنب إصدار تفویضات عامة أو غیر محددة المدة، 

 ویُمارس مجلس اإلدارة الوظائف التالیة:

  With due regard to the prerogatives of the Ordinary 
General Assembly, the Company Board of Directors 
shall have all authorities and powers required for 
managing the Company. Final responsibility of the 
Company lies on the shoulders of the Board, even if 
committees were formed and authorities were delegated 
to other persons or entities to handle some of the Board's 
duties. The Board has to avoid general delegations with 
unspecified terms, taking into consideration the 
following : 

القیادة االستراتیجیة للشركة ووضع األھداف وصیاغة الخطط  )1
 االستراتیجیة.

 1) Providing strategic guidance to the Company, 
including setting objectives and formulating strategic 
plans. 

 Supervising the implementation of strategic plans (2 اإلشراف على تنفیذ الخطط االستراتیجیة والعملیات الرئیسة. )2
and major transactions. 

ومراجعتھا  الموافقة على السیاسات واإلجراءات الرئیسیة )3
 وتحدیثھا بصفة منتظمة.

 3) Approving key policies and procedures and regularly 
reviewing and updating them. 

وضع ومراقبة نظام الرقابة الداخلیة للشركة والتأكد من  )4
 كفاءتھ وفعالیتھ.

 4) Establishing and monitoring the Company's internal 
control system and ensuring its adequacy and 
effectiveness. 

وضع ومراقبة نظام إدارة المخاطر بالشركة لتقییم المخاطر  )5
 وإدارتھا ومراقبتھا بصورة مستمرة.

 5) Establishing and monitoring a risk management 
system, where risks are assessed, managed, and 
monitored on a continuous basis. 

ختیار وتغییر الموظفین التنفیذیین في المراكز الرئیسة (عند إ )6
الحاجة)، والتأكد من أن الشركة لدیھا سیاسة مناسبة إلحالل بدیل 

 مناسب یكون مؤھال للعمل ویملك المھارات المطلوبة.

 6) Selecting and changing (if needed) executives in key 
positions, and ensuring that the Company has an 
appropriate replacement policy for their replacement by 
an appropriate alternative with the necessary skills and 
eligibility for the office. 

كة مقارنة اإلشراف على اإلدارة العلیا ومراقبة أداء الشر )7
 بأھداف األداء التي یحددھا المجلس.

 7) Supervising Senior Management and monitoring the 
Company’s performance against the performance 
objectives set by the Board. 

التأكد من سالمة ونزاھة نظام رفع التقاریر والبیانات المالیة  )8
 ومالءمة آلیة اإلفصاح.

 8) Ensuring the integrity of the Company's accounting 
and financial reporting system and the appropriateness 
of its disclosure process. 

 Ensuring that the interests of the policyholders are (9  ) ضمان حمایة مصالح المؤمن لھم في جمیع األوقات.9
being protected at all times. 

االرتقاء بمستوى ومعاییر الحوكمة بالشركة والتأكد من  )10
 االلتزام باألنظمة واللوائح ذات العالقة في جمیع األوقات.

 10) Promoting higher standards of corporate 
governance and ensuring compliance with applicable 
laws and regulations at all times. 

) تعزیز ثقافة الحوكمة في الشركة واعتماد معاییر أخالقیة 11
 عالیة.

 11) Promoting a culture of good corporate governance 
and high ethical standards. 

منح الصالحیات الالزمة للجنة المراجعة للتحقق من أي  )12
مسألة ضمن اختصاصھا والتأكد من استقاللیة وظیفة المراجعة 
الداخلیة وتمكنھا من االطالع على جمیع المعلومات التي تحتاجھا 
للقیام بأعمالھا. كما یجب أن یتخذ المجلس جمیع التدابیر 

ستجابة اإلدارة العلیا الستفسارات إالضروریة للتأكد من 
 وتوصیات المراجعین الداخلیین. 

 12) Granting Audit committee the appropriate level of 
authority to investigate any matter within its mandate 
and shall ensure that the internal audit function is 
autonomous and is granted full access to all the 
information it needs to conduct its activities. In 
addition, the Board should take all necessary measures 
to ensure the responsiveness of Senior Management to 
internal auditors ’queries and recommendations. 
 

 Board nomination  :دارة جراءات ترشیح أعضاء مجلس اإلإ
ب أن تأخذ إجراءات ترشیح األعضاء في مجلس اإلدارة في یج

 اإلعتبار ما یلي : 
 The Board nomination process shall take into account 

the following: 
أ) إعطاء وقت كاِف لتقدیم طلبات الترشح لعضویة مجلس 

 .اإلدارة
 a) Allowing sufficient time for receiving nomination 

proposals for Board memberships. 
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ب) قیام لجنة الترشیحات و المكافآت بدراسة طلبات الترشح 
لعضویة مجلس اإلدارة وتوثیق جمیع المالحظات والتوصیات 

 ذات العالقة.

 b) Reviewing nomination proposals for Board 
memberships by the nomination and remuneration 
committee and documenting any findings and 
recommendations. 

ج) الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابة قبل انتخاب أي من 
 .أعضاء المجلس

 c) Obtaining SAMA’s written no objection prior to the 
appointment of any Board member. 

بمعلومات كافیة حول المرشحین ومؤھالتھم د) تزوید المساھمین 
 .وعالقاتھم بالشركة قبل التصویت على اختیارھم

 d) Providing shareholders with adequate information on 
the candidates’ qualifications and relationships with the 
Company prior to voting. 

ة عند التصویت في الجمعیعتماد أسلوب التصویت التراكمي إھـ) 
 .العامة على تعیین أعضاء مجلس اإلدارة

 e) Applying the Cumulative Voting Method when 
voting in the General Assembly for appointing Board 
members. 

و) إبالغ المؤسسة عند رفض أي من طلبات الترشح لعضویة 
 المجلس مع تحدید أسباب الرفض.

 f) Notify SAMA when a nomination proposal for Board 
membership has been rejected and must specify the 
reasons for the rejection. 

أن یفوق عدد المرشحین لمجلس اإلدارة الذین التأكد من  ح)
تطرح أسماؤھم أمام الجمعیة العامة عدد المقاعد المتوافرة بحیث 

 العامة فرصة االختیار من بین المرشحین.یكون لدى الجمعیة 

 g) The number of Board candidates presented to the 
general assembly for voting shall exceed the number of 
available seats in order - to provide the general 
assembly the opportunity to select among several 
candidates.  
 

في حال شغور منصب عضو في مجلس اإلدارة، یمكن لمجلس 
اإلدارة، بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة المسبقة كتابة ، 
أن یعین عضواً جدیداً في المنصب الشاغر لما تبقى من مدة 
العضو السابق، على أن تتم الموافقة على ھذا التعیین في أول 

 جمعیة عامة.
 

 أعضاء  مجلس اإلدارة
 

ال یجوز أن یكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في ) 1
مجلس إدارة شركة تأمین و/أو إعادة تأمین محلیة أخرى أو 
إحدى اللجان المنبثقة منھ أو أن یشغل أحد المناصب القیادیة 

 .في تلك الشركات
یخضع أعضاء المجلس عند انضمامھم إلى المجلس ) 2

طاب تعیین یحدد لبرنامج تعریفي وأن یزود كّل عضو بخ
مھامھ ومسئولیاتھ إضافة إلى معلومات شاملة عن أعمال 
الشركة وخططھا االستراتیجیة وعن األنظمة واللوائح ذات 

 العالقة.
أن یكون لدى أعضاء المجلس مستوى متناسب من القدرة ) 3

 على التأثیر في القرارات التي یتم اتخاذھا.
ائم بمجریات العمل أن یكون أعضاء المجلس على اطالع د) 4

وأن یعملوا بحسن نیة وحرص مع بذل العنایة المھنیة الالزمة 
والتقید باألنظمة واللوائح ذات العالقة بما یعود بالفائدة على 

 المساھمین والمؤمن لھم وغیرھم من أصحاب المصالح.
 
أن یقوم أعضاء مجلس اإلدارة بأداء واجباتھم بعیداً عن ) 5

ء من داخل الشركة أو خارجھا. كما أي تأثیر خارجي سوا
یجب علیھم عدم تقدیم مصالحھم الشخصیة أو مصالح من 
یمثلون على مصالح الشركة والمساھمین وغیرھم من 

 أصحاب المصالح.
 
یحظر على أعضاء المجلس ولجانھ اإلفصاح عن ) 6

المعلومات السریة التي حصلوا علیھا كجزء من ممارستھم 
المساھمین أو العامة خارج نطاق اجتماعات لمسئولیاتھم إلى 

من ھذه المعلومات لتحقیق اً مة أو أن یستعملوا أیالجمعیة العا
 منفعة شخصیة أو ربح خاص.

 If the position of a Board member becomes vacant the 
board can, after obtaining SAMA’s prior written non-
objection, temporarily appoint a new member to the 
vacant position for the remainder of this or her 
predecessor’s term, provided that such appointment is 
presented for approval at the next General Assembly.  
 
Board Members 
 

1) A Board member shall not be a member of a board 
of another local insurance and/or reinsurance 
company, or any other board committees, or 
occupying a leadership position in such companies. 
2) Member of the Board shall undergo an induction 
program once they join the Board. Each member 
shall be provided with a letter of appointment 
outlining his or her roles and responsibilities, and 
comprehensive information on the company’s 
business and strategic plans and applicable laws and 
regulations. 
3) All individual members of the Board shall have the 
same proportionate control and influence over the 
decisions of the Board. 
4) Members of the Board shall always be fully 
informed of the course of business and act in good 
faith; with due diligence; in compliance with the 
applicable laws and regulations; and in the best 
interest of the Company’s shareholders, 
policyholders, and other Stakeholders. 
5) Members of the Board shall perform their duties 
free from any external influence, whether from 
within or outside the Company. Members of the 
Board shall not allow their own personal interest, or 
the interest of the parties they represent, to come 
before, or in conflict with, that of the Company, its 
shareholders, and other Stakeholders. 
6) Members of the Board and its committees are 
prohibited from disclosing to shareholders or the 
public any confidential information obtained as they 
perform their role, other than in the general assembly, 
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أن یكون ألعضاء المجلس صالحیة كاملة للحصول على ) 7
 أي معلومات ذات عالقة حول الشركة.

لس االستعانة بخدمات استشاریة من جھات خارجیة جللم) 8
 مستقلة عند الحاجة ،على نفقة الشركة.

وأعضاء  اإلدارة مجلس أعضاء في تتوافر أن یجب) 9
 نزاھةوال األمانة العلیا اإلدارة وأعضاء لھ التابعة اللجان

الخاصة  مھامھم ألداء الالزمة والخبرة والمعرفة والكفاءة
الصادرة  والتعلیمات واللوائح األنظمة بكافة إللتزاما وعلیھم

 .األوقات جمیع في مؤسسةال عن
 

فیھم  بمن القیادیة المناصب لشاغلي التعیینات جمیع )10
 تتم یجب أن لھ التابعة اللجان وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء
 في المناصب القیادیة في التعیین متطلبات في ورد ما وفق

  .المؤسسة عن الصادرة المالیة المؤسسات

and must not use such information for their own 
benefit and personal gain. 
7) Members of the Board shall be granted 
unrestricted access to any relevant information 
regarding the Company. 
8) The Board shall be able to seek external 
independent advice, when necessary, at the 
Company’s expense. 

9) Members of the Board, Board committees, and 
Senior Management shall be trustworthy and shall 
have the integrity, competency, knowledge, and 
experience to fulfill their respective roles and shall 
comply with all laws, regulations, and rules issued by 
SAMA at all times. 

10) All appointments to senior positions including as 
members of the Board of Directors and its 
committees shall be made in accordance with 
SAMA's Requirements for Appointments to Senior 
Positions in the Financial Institutions. 

 
جتماعات مجلس اإلدارة ومسؤولیاته وآلیة إالمادة الثالثة عشر :

 عمله

 
13.  Meetings, Responsibilities, and work 
mechanism of the Board of Directors: 

تعقد اجتماعات المجلس بصفة دوریة وكلما دعت الحاجة ، على  -أ
) اجتماعات 4المجلس السنویة عن (أن ال یقل عدد اجتماعات 

لى ع .بحیث یكون ھناك اجتماع واحد على األقل كل ثالثة أشھر
أعضاء مجلس اإلدارة تخصیص وقت كاف لالضطالع 
بمسئولیاتھم، بما في ذلك التحضیر الجتماعات المجلس 

ویجوز  .واللجان الدائمة والمؤقتة، والحرص على حضورھا
طارئ توجیھ الدعوة بأي من   في حالة دعوة المجلس الجتماع

التقنیة الحدیثة ، وفي ھذه الحالة یوزع جدول إتصال وسائل 
  األعمال على األعضاء عند بدایة االجتماع. 

 a. The Board’s meetings shall be held on a regular basis 
and as needed. The Board shall hold at least four (4) 
meetings every year and at least one every quarter .
The Board members have to allocate sufficient time 
to carry out their responsibilities, including 
preparations for Board meetings, and the permanent 
and temporary committees and shall be keen to 
attend such meetings. In case the Board is called for 
an emergency meeting, the invitation shall be served 
through any of the means of modern communication 
technology available, and in this case the agenda 
shall be circulated to the members at the beginning 
of the meeting. 

جتماعات مغلقة دون إ یعقد أعضاء المجلس الغیر التنفیذین -ب
حضور أعضاء اإلدارة على األقل مرة في السنة. ویمكن 
ألعضاء المجلس الغیر التنفیذین دعوة أي منسوبي وظائف 

المجلس سریة اجتماعات  الرقابة لحضور ھذه االجتماعات.
وللمجلس حق دعوة أي من العاملین بالشركة أو خارجھا من 
ذوي الخبرة لحضور أحد اجتماعاتھ لإلدالء بما یطلبھ المجلس 
من بیانات أو إیضاحات على أن ال یشترك في باقي 
الموضوعات وال یكون لھ حق التصویت على قرارات 

 .المجلس

 b. Non-Executive members of the Board shall hold 
closed meetings, without the presence of 
Management members, at least once every year. Staff 
of the control functions can be invited to attend these 
meetings, upon the request of the Non- Executive 
members holding the meeting. The Board meetings 
are confidential and the Board may call any 
experienced persons whether from the personnel of 
the Company or external ones to attend one of its 
meetings to present any data or clarifications 
required by the Board, provided that they shall not 
participate in the rest topics and they shall have no 
voting rights in the Board's decisions. 

على رئیس مجلس اإلدارة التشاور مع األعضاء اآلخرین  -ج
والرئیس التنفیذي عند إعداد جدول محدد بالموضوعات التي 
ستعرض على المجلس، ویرسل جدول األعمال ـ مصحوباً 
تكون أن على كاٍف بوقت االجتماع قبل لألعضاء ـ بالمستندات
ة رالمستندات مصحوبة بمعلومات كافیة ودقیقة وتتضمن اإلشا

إلى أساسیات وخلفیات الموضوع، خاصة في حالة ارتباط 
الموضوع بعروض أو قرارات سابقة للمجلس، حتى یتاح لھم 
دراسة الموضوعات واالستعداد الجید لالجتماع. وللعضو 

 c. Minutes of the Board meetings shall be recorded, 
signed by the Chairman and the Secretary of the 
Board, and entered into an official register .The 
Board Chairman shall discuss with the other 
members and the CEO, while preparing the agenda 
to be presented before the Board meeting. The 
agenda, accompanied by required documents, shall 
be sent to the members in a sufficient time prior to 
the meeting, provided that they are attached with 
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طلب معلومات إضافیة حول الموضوعات المطروحة بجدول 
األعمال. ویُقر مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده ، 
وفي حال اعتراض أي عضو على ھذا الجدول تثبت تفاصیل 

تسجیل محاضر المجلس ھذا االعتراض في محضر االجتماع. 
وتوقیعھا من قبل رئیس المجلس وأمین السر وتوثیقھا في سجل 

 رسمي.

enough and perfect information indicating the basics 
and background of the topics, especially if a topic is 
related to any of the Board previous offers or 
decisions so that they can study the topics and 
prepare for meeting. In the event of any members' 
objection to the agenda, the details of his objection 
shall be entered in the minutes of the meeting 

جتماعات المجلس أسماء الحضور إتوضح محاضر   -د
ت لمداوالت الرئیسیة والتصویوالمواضیع التي تمت مناقشتھا وا

واالعتراضات واالمتناع عن التصویت (مع األسباب إن 
وجدت) والقرارات المتخذة وأي تحفظات على ھذه 
القرارات.كما یجب أن ترفق بالمحضر جمیع السجالت 

أو تمت /والوثائق التي تم اإلطالع علیھا خالل االجتماع و
 ي محضر االجتماع.فاإلشارة إلیھا 

 d. Minutes of the Board meetings shall indicate the 
meeting’s attendance, topics discussed, major 
deliberations ,voting process, objections and 
abstentions from voting (with reasons if any), 
decisions taken, and reservations. All records and 
documents reviewed during the meeting and/or 
referred to in the minutes shall be attached to the 
minutes. 

جتماع مجلس اإلدارة صحیحا إال إذا حضره على إال یكون  -ه
األعضاء بأنفسھم أو بطریق اإلنابة بشرط أن ال یقل ثلثي األقل 

عدد األعضاء الحاضرین بأنفسھم عن أربعة أعضاء, ومع 
) من النظام األساسي؛ للعضو أن 22ما ورد في المادة (مراعاة 

ینیب عنھ عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي 
 التصویت فیھا.

 e. The Board meeting shall not have a quorum unless 
attended by at least two thirds Directors either in 
person or by way of proxy, provided that four 
Directors shall at lease be present personally. Subject 
to the provisions of article (22) of the Company's 
Articles of Association, a Director may deputize for 
each other in the attendance of Board meetings and 
to vote at the Board meetings. 

رات مجلس اإلدارة بأغلبیة ثلثي أصوات األعضاء تصدر قرا -و
وللمجلس أن یصدر القرارات  الحاضرین والممثلین على األقل

بالتصویت علیھا بالتمریر إال إذا طلب أحد األعضاء كتابة عقد 
جتماع للمداولة فیھا, وتعرض القرارات الصادرة بالتمریر إ

اوالت مدتثبت جتماع تال لھ. إعلى مجلس اإلدارة في أول 
المجلس وقراراتھ في محاضر یوقعھا رئیس المجلس 
والسكرتیر وتدون ھذه المحاضر في سجل مستخرج من 
الحاسب اآللي یوقعھ رئیس المجلس والسكرتیر مع مراعاة أن 
 تكون قرارات المجلس مدروسة وشفافة وتتضمن حیثیات

 القرار.

 f. The Board resolutions are issued by a majority of at 
least two thirds of the Directors present or 
represented. The Board may pass resolutions by 
circulation voting, unless a Director requests in 
writing that the Board be convened to deliberate on 
such resolutions, in which case they shall be laid 
before the Board at its first following meeting. The 
Board's deliberations and decisions shall be recorded 
in minutes signed by the Board chairman and 
secretary. These deliberations shall be entered in the 
meeting minutes extracted from the computer and 
have them signed by the Board chairman and 
secretary, provided that the Boards decisions shall be 
reasonable, clear and comprising the grounds of 
decision taken. 

على أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الذي تكون لھ  -ز
مصلحة شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة في أي أمر أو اقتراح 

أن یبلغ المجلس أو  علیھ ھ،نالجمن معروض على المجلس أو 
اللجنة بطبیعة مصلحتھ في األمر المعروض, وعلیھ االمتناع 

اع معن التصویت دون استبعاده من العدد الالزم لصحة االجت
عن االشتراك في المداوالت والتصویت في المجلس أو اللجنة 

 التنفیذیة فیما یتعلق باألمر أو االقتراح. 

 g. Any Director who is personally interested directly or 
indirectly in any matter or proposal before the Board 
or its Committees, as the case may be, shall disclose 
the nature of his interest in the matter and whilst he 
shall be capable of forming part of the quorum he 
shall take no part in any deliberations or resolutions 
of the Board or the Executive Committee, as the case 
may be, with regard to such matter or proposal.    

یجب أن یؤدي مجلس اإلدارة مھماتھ بمسؤولیة وحسن نیة  -ح
ھتمام وأن تكون قراراتھ مبنیة على معلومات وافیة إوجدیة و

 من اإلدارة التنفیذیة أو أي مصدر موثوق آخر. 

 h. The Board must perform its duties and 
responsibilities seriously, diligently and in good 
faith, and the decisions of the Board should be based 
on sufficient information from the executive 
management or any other reliable source. 

یمثل عضو مجلس اإلدارة جمیع المساھمین، وعلیھ أن یلتزم  -ط
بالقیام بما یحقق مصلحة الشركة عموماً ولیس ما یحقق 

عة التي یمثلھا أو التي صوتت على تعیینھ في مصالح المجمو
 مجلس اإلدارة. 

 i. The members of the Board represent all shareholders 
of the Company and have to commit to protect the 
interests of the Company in general, not just for the 
groups that they represent, or those who have voted 
for their appointment. 

یحدد مجلس اإلدارة الصالحیات التي یفوضھا لإلدارة -ي
التنفیذیة، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفویض، كما یحدد 
الموضوعات التي یحتفظ بصالحیة البت فیھا وترفع اإلدارة 
 التنفیذیة تقاریر دوریة عن ممارستھا للصالحیات المفوضة. 

 j. The Board shall define the authorities to be delegated 
to the Executive Management, the procedures for 
decision-making and the duration of such 
delegations. The Board shall also define the areas 
that are retained by the Board for its decision-
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making. Executive Management shall submit 
periodic reports on the exercise of such authorities 
delegated.  

یجب على مجلس اإلدارة التأكد من وضع إجراءات لتعریف  -ك
أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالیة 
والقانونیة فضالً عن تدریبھم إن لزم األمر، ومن ذلك إعداد 

ریفي ألعضاء المجلس الجدد وكذلك تمكینھم من برنامج تع
 القیام بزیارات لمرافق الشركة. 

 k. The Board of Directors has to ensure that appropriate 
procedures are set to familiarize the new Board 
members with the business of the Company, 
especially the financial and legal aspects related to 
the business. Furthermore, they are required to train 
them as necessary. Included in these aspects 
preparing a familiarizing program to the new Board 
members as well as enabling them to conduct visits 
to the premises of the Company. 

على مجلس اإلدارة التأكد من توفیر الشركة معلومات  یجب -ل
نھا لجمیع أعضاء مجلس اإلدارة بوجھ عام ؤووافیة عن ش

وألعضاء مجلس اإلدارة غیر التنفیذیین بوجھ خاص، وذلك 
 من أجل تمكینھم من القیام بواجباتھم ومھماتھم بكفایة.

 

 l. The Board of Directors has to ensure that the 
Company provides sufficient information to all 
members of the Board in general, and especially to 
non-executive members of the Board in order to 
enable them to fulfill their responsibilities and tasks 
effectively. 

   
 :Delegation of the Board Authorities  .14  مجلس اإلدارةالمادة الرابعة عشر : تفویض صالحیات 

لمجلس اإلدارة في حدود صالحیاتھ النظامیة أن یفوض بعض 
أعمالھ لواحد أو أكثر من أعضائھ، وللمجلس إلغاء التفویض في 
أي وقت. وال یُعفي التفویض المجلس من تحمل مسؤولیاتھ وفقاً 

 لألنظمة.

 Within the limits of its statutory powers, the Board shall 
have the right to authorize one or more members of the 
Board or other non-members to handle certain 
assignment(s). The Board may also cancel this 
authorization at any time. However, the authorization 
shall not relieve the Board of its responsibility in 
accordance with the laws and regulations.  
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نتهاء العضویة في مجلس أحكام إالمادة الخامسة عشر : 
 اإلدارة

15.  Rules of Termination of the Board 
Membership: 

تنتھي العضویة في مجلس اإلدارة طبقاً للنظام األساسي للشركة 
 بأحد األسباب التالیة: 

Membership of the Board of Directors shall be 
terminated, pursuant to the Company's Articles of 
Association, for any of the following reasons: 

الوفاة، اإلصابة بمرض عقلي  انتھاء مدتھا, أو االستقالة، أو -أ
أو إعاقة جسدیة قد تؤدي إلى عدم قدرة العضو بقیام بدوره 

 على أكمل وجھة.

a. Upon expiration of the appointment period, 
member's resignation, death, or becoming physically 
or mentally impaired in a way that could severely 
limit his or her ability to properly perform his or her 
role. 

عدم صالحیة العضو لالستمرار في ممارسة مسؤولیتھ  -ب
بموجب أي من األحكام  المطبقة في المملكة العربیة 

 السعودیة.
 

b. Inability to continue performing their role based on 
any of the applicable laws and regulations in the 
Kingdom of Saudi Arabia. 

إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباتھ بطریقة  -ج
تضر بمصلحة الشركة بشرط أن یقترن ذلك بموافقة 

 الجمعیة العامة العادیة.

c. If it is proved to the Board of Directors that the 
member had breached his duties in a manner 
detrimental to the Company's interest, provided that 
such breach is endorsed by the Ordinary General 
Assembly. 

تغیبھ عن حضور ثالث جلسات خالل السنة الواحدة متتالیة  -د
 بدون عذر یقبلھ مجلس اإلدارة. 

d. Due to a member's failure to attend the Board 
sessions for three consecutive meetings that were 
held within one year without a reason acceptable to 
the Board of Directors. 

إذا حكم بشھر إفالسھ أو إعساره أو قدم تسویھ مع دائنیھ أو  -ه
 توقف عن دفع دیونھ. 

e. If the member is adjudication ordered bankrupt or 
insolvent or makes any arrangement or compounds 
with his creditors or ceases settlement of his debts. 

رتكاب عمل مخل بالشرف واألمانة أو بالتزویر إاإلدانة ب -و
أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة العربیة السعودیة 

 أو في أي بلد آخر. 

f. Being convicted of an offence involving moral 
dishonesty or contravention of laws in the Kingdom 
of Saudi Arabia or any other jurisdiction. 

  
عند انتھاء عضویة أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من  -ز

طرق انتھاء العضویة تخطر الشركة ھیئة السوق المالیة 
 فوراً مع بیان األسباب التي دعت إلى ذلك. 

g. Upon expiry of the membership of any of the Board 
members by any means of termination, the Company 
shall inform the CMA immediately along with 
reasons for such termination. 

إبالغ المؤسسة عند استقالة أ عضو في المجلس أو انتھاء  -ح
لس وذلك عضویتھ ألي سبب عدا انتھاء دورة المج

 )أیام عمل من تاریخ ترك العمل. 5خالل(

h. Subject to the applicable disclosure requirements, 
SAMA must be notified when a member of the Board 
resigns or when his or her membership is being 
terminated for any reason other than the end of 
appointment term within (5) business days from the 
date on which the member leaves. 

 
یجوز للجمعیة العامة في كل وقت عزل جمیع أعضاء  -ط

 .مجلس اإلدارة أو بعضھم
i. The General Assembly shall have power, at any time, 

to dismiss all or some of the Board members. 
یمكن لمجلس اإلدارة بغالبیة أصوات أعضائة، إعفاء  -ي

 رئیس المجلس من مھامھ في أي وقت. 
 

j. The Board can, by a majority vote of all Board 
members, dismiss its elected Chairman at any time. 

 :Committees of the Board and their Independence  .16 : لجان مجلس اإلدارة واستقاللیتهاالسادسة عشرالمادة 
 :General rules for Board Committees (a أ) قواعد عامة للجان المجلس:

یجب أن یشكل مجلس اإلدارة بحد أدنى لجنة تنفیذیة،  
ولجنة للمراجعة، ولجنة للترشیحات والمكافآت، ولجنة 

  .لالستثمار ، ولجنةواالكتتاب  إلدارة المخاطر

 At a minimum, the Board shall establish an Executive 
committee, Audit committee, Nomination and 
Remuneration committee, Risk and Underwriting 
committee and Investment committee.  

یتم تشكیل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وفقاً للضوابط  
من الجمعیة العمومیة ومجلس اإلدارة حسب المعتمدة 
، ماعدا لجنة المراجعة تشكل بقرار من الجمعیة األحوال
، ویتم إعداد الئحة تحدد مھمة اللجنة ومدة عملھا العامة

والصالحیات الممنوحة لھا خالل ھذه المدة وكیفیة 

 Formation of Board committees shall be effected in 
line with general procedures approved by the General 
Assembly and the Board itself, except Audit 
Committee will be formed by the General Assembly 
resolution. A regulation shall be prepared to specify 
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رقابة مجلس اإلدارة علیھا، وتُحیط اللجان مجلس 
بھ أو تتوصل إلیھ من نتائج أو اإلدارة علماً بما تقوم 

تتخذه من قرارات بشفافیة مطلقة، وعلى مجلس اإلدارة 
أن یتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قیامھا 

 باألعمال الموكولة إلیھا.

the purpose of the committee, its duration, the 
authorities conferred upon the Board committee 
during its term and the Board's monitoring methods 
over each committee. The Board committees must 
inform the Board with their activities, conclusions 
and decisions in a truly transparent manner. The 
Board shall follow up the Committee's performance 
periodically to verify that they are fully discharging 
their assigned tasks.  
 

یتم تعیین عدد كاف من أعضاء مجلس اإلدارة غیر  
التنفیذیین في اللجان المعنیة بالمھمات التي قد ینتج عنھا 
تعارض مصالح, مثل التأكد من سالمھ التقاریر المالیة 
وغیر المالیة ومراجعھ صفقات األشخاص ذوى العالقة 
والترشیح لعضویھ مجلس اإلدارة وتعیین المدیرین 

 التنفیذیین وتحدید المكافآت.
 
 عمل آللیة مشابھة عمل بآلیة اإلدارة مجلس لجان تعمل 

 .المجلس
 

 

 Sufficient number of non-executive Board members 
must be appointed in the committees concerned with 
tasks that may lead to conflicts of interest situations 
such as verification of the integrity of financial and 
non-financial reports, reviewing of transactions 
conducted with related parties, nominations for BOD 
memberships, appointment of executive managers 
and determination of compensations. 

 Board committees shall operate in a manner similar 
to that of the board. 

  :Audit Committee (b :ب) لجنة المراجعة
على اقتراح من مجلس  قر الجمعیة العامة للشركة بناءً تُ 

اإلدارة, قواعد اختیار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضویتھم 
 وأسلوب عمل اللجنة.

The General Assembly shall approve, based on proposal 
by the Board of Directors, the rules for the selection of 
Internal Audit committee members, the tem of their 
membership and the method of the Committee work.  

 لى :وتشمل مھمات لجنة المراجعة ومسؤولیاتھا ما ی
 

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلیة بالشركة  
لضمان فعالیتھا في تنفیذ أنشطتھا والواجبات التي 

 .یحددھا مجلس اإلدارة
مراجعة إجراءات التدقیق الداخلي وإعداد تقاریر  

مكتوبة حول ھذه المراجعة بما في ذلك رفع 
  .التوصیات بشأنھا لمجلس اإلدارة

المقدمة من المراجعین مراجعة خطة المراجعة  
 الداخلیین والخارجیین وإبداء أي مرئیات حولھا .

تقییم مستوى كفاءة وفعالیة وموضوعیة أعمال  
المراجعین الخارجیین وإدارة المراجعة الداخلیة 
أو المراجع الداخلي وإدارة الرقابة النظامیة أو 

 .المراقب النظامي
 ن .یالتنسیق بین المراجعین الداخلیین والخارجی 
مراجعة تقییم المراجعین الداخلیین والخارجیین  

 إلجراءات الرقابة الداخلیة .
األطراف ذات  والعملیات معمراجعة المعامالت  

 . الصلة
مراجعة والموافقة على ومراقبة تنفیذ خطة  

 االلتزام .
التوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین وعزل وتعویض  

 عتبارالمراجعین الخارجیین ، مع األخذ بعین اال
استقالل المراجعین والخبرة الالزمة في قطاع 

 التأمین / أعادة التأمین .
اإلشراف على أنشطة المراجعین الخارجیین  

والموافقة على أي نشاط خارج نطاق أعمال 
 التدقیق الموكلة إلیھم أثناء أدائھم لواجباتھم .

المراجع الخارجي على القوائم  توصیاتمراجعة  
 المالیة ومتابعة اإلجراءات المتخذة حیالھا .

The duties and responsibilities of the Audit Committee 
should include the following:  

 To supervise the company’s internal audit 
department to ensure its effectiveness in 
executing its activities and duties specified by the 
Board of Directors.  

 To review the internal audit procedures and 
prepare a written reports on such review including 
its recommendations. 

 Reviewing audit plan of internal auditors and 
external auditors and make any comments 
thereon. 

 Assessing the efficiency, effectiveness and 
objectivity of work performed by external 
auditors, internal audit department or Internal 
Auditor and compliance control department or 
Compliance officer. 

 Coordinating between internal and external 
auditors. 

 Reviewing the internal and external auditor’s 
assessment of internal control procedures. 

 Reviewing related parties transactions. 
 Reviewing, approving and monitoring the 

implementation of compliance plan. 
 To recommend to the Board of Directors the 

appointment, dismissal and the Remuneration of 
external auditors; taking into consideration the 
independence of the auditors and necessary 
experience in Insurance/Reinsurance sector. 

 To supervise the activities of the external auditors 
and approve any activity beyond the scope of the 
audit work assigned to them during the 
performance of their duties.  
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التأكد من استقالل المراجعین الخارجیین عن  
الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا في 

 الشركة .
مناقشة البیانات المالیة السنویة والربع سنویة  

ا لیالمؤقتة مع المراجعین الخارجیین واإلدارة الع
 .بالشركة قبل صدورھا

مراجعة القوائم المالیة األولیة والسنویة قبل  
عرضھا على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي 

 والتوصیات بشأنھا.
 
مراجعة السیاسات المحاسبیة المتبعة في الوقت  

الحالي وتقدیم المشورة لمجلس اإلدارة متضمنة 
 أي توصیات بھذا الشأن .

غیر المالیة الداخلیة مراجعة الضوابط المالیة و 
 ونظام إدارة المخاطر .

تعیین وفصل رئیس قسم المراجعة الداخلیة أو  
المراجع الداخلي ورئیس قسم االلتزام الرقابي أو 

ام الرقابي بعد الحصول على عدم مسؤول االلتز
، وتقییم األداء والمكافآت  ممانعة مؤسسة النقد

 لجمیع الموظفین المعنیین .
استقالل إدارة المراجعة الداخلیة أو التأكد من  

المراجع الداخلي وإدارة الرقابة النظامیة أو 
مسؤول االلتزام الرقابي والتحقق من عدم وجود 

د على أعمالھم أو وجود ما یمكن أن یؤثر یأي ق
 سلباً على أعمالھم .

 
مراجعة تقاریر إدارة الرقابة النظامیة أو مسؤول  

المراجعة الداخلیة االلتزام الرقابي وتقاریر 
ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة الموصى بھا 
 وتقدیم التوصیات الالزمة بشأنھا لمجلس اإلدارة .

مراجعة مالحظات مؤسسة النقد والجھات  
اإلشرافیة والرقابیة ذات العالقة فیما یتعلق بأي 
مخالفات تنظیمیة أو اإلجراءات التصحیحیة 

أنھا لمجلس اإلدارة المطلوبة ورفع التوصیات بش
. 
 
متابعة االلتزام بـما نص علیھ تقریر مؤسسة النقد  

العربي السعودي ، وجمیع التقاریر الصادره من 
قبل الجھات المعنیة، ورفع بشأنھا التوصیات 

 لمجلس اإلدارة.
مراقبة أنشطة إدارة االلتزام الرقابي والتأكد من  

قد النالتزام الشركة وتقیدھا أنظمة ولوائح مؤسسة 
وھیئة سوق المال وغیرھا من األنظمة واللوائح 

 األخرى .
 
مراجعة تقاریر الخبیر االكتواري ورفع  

 التوصیات بشأنھا لمجلس اإلدارة .
التأكد من التزام الشركة بمقترحات وتوصیات  

الخبیر االكتواري عندما تكون إلزامیة ومطلوبة 
 بمقتضى اللوائح أو تعلیمات مؤسسة النقد .

تحدید المرتب الشھري والمكافأة التشجیعیة إلدارة  
المراجعة الداخلیة أو إدارة الرقابة النظامیة أو 
المراجع الداخلي أو مسؤول االلتزام الرقابي وفقاً 

 
 To review the external auditor’s comments on the 

Financial Statements and follow up on the actions 
taken.  

 Ensuring independence of External Auditors 
from Company, Board Members and Senior 
Management. 

 Discussing the annual and interim quarterly 
financial statements with external auditors and 
Company’s Senior Management before issuance 
thereof.  

 To review the interim and annual financial 
statements prior to presentation to the Board of 
Directors; and to give opinion and 
recommendations with respect thereto.  

 To review the accounting policies in force and 
advise the Board of Directors of any 
recommendation thereto. 

 Reviewing internal financial and non-financial 
controls and risk management system. 

 Appointment & dismissal of Head of Internal 
Audit Department or Internal Auditor and Head 
of Compliance Control Department or 
Compliance Officer after obtaining SAMA No 
Objection, their performance evaluation and 
remunerations for all respective staff. 

 Ensuring independence of Internal Audit 
Department or Internal Auditor and Compliance 
Control Department or Compliance Officer in 
performing tasks, and ensuring there is no 
restriction on their scope of work or any 
impediments that might negatively affect their 
work. 

 Reviewing Reports of Compliance Control 
Department or Compliance Officer and Internal 
Audit Reports and pursue the implementation of 
the recommended corrective measures and make 
necessary recommendation to Board. 

 Reviewing the comments of SAMA and other 
relevant supervisory and control entities related to 
any regulatory violation or corrective actions 
requested and making recommendations thereon 
for the Board.  

 Following-Up the reports issued by SAMA, and 
other relevant supervisory and control entities and 
making recommendations thereon to the Board. 

 Monitoring the activities of compliance 
department and ensuring that company’s 
compliance with SAMA, CMA and other laws & 
regulations.  

 Reviewing the Actuary Reports and making 
recommendation thereon for the Board. 

 Ensuring the Company’s compliance with the 
Actuary’s proposals and recommendations where 
these are mandatory and required by Regulations 
or SAMA instructions. 

 Determining the monthly salary, bonus and other 
remuneration of the Internal Audit or Compliance 
Control Department or the Internal Auditor or 
Compliance Officer in accordance with the 
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للوائح الداخلیة للشركة المعتمدة من قبل مجلس 
 .اإلدارة

قواعد السلوك األخالقي  وجود الئحةالتأكد من  
اإلدارة لضمان القیام بأنشطة مجلس والمعتمده من 

 الشركة بطریقة عادلة وأخالقیة .
متابعة الدعاوى القضائیة الھامة المرفوعة من أو  

ضد الشركة ورفع تقاریر دوریة بشأنھا إلى 
 مجلس اإلدارة.

التأكد من االستخدام األمثل والسیطرة على  
تكنولوجیا المعلومات الالزمة إلصدار المعلومات 

 وثوقة في الوقت المناسب .والبیانات الم
للجنة السلطة للتحقیق في أي نشاط ضمن  

اختصاصاتھا والحصول على أي معلومات قد 
 .تحتاج إلیھا

 
 

Company’s internal by-laws approved by the 
Board. 

 Ensuring the Company has written code of 
conducts approved by its BOD to ensure that the 
Company’s activities are conducted in a fair and 
ethical manner. 

 Following Up on important lawsuits filed by or 
against Company and submitting period reports 
Thereon to the Boards. 

 Ensuring optimal use and control of information 
technology necessary to generate reliable 
information and data is in place. 

 Authority to investigate any activity within its 
terms of reference and have access to any 
information it may need. 

 
 
 

  :Nominations and Remuneration Committee (c ج) لجنة الترشیحات والمكافآت:
ناًء على اقتراح من مجلس  ركة ب مة للش عا تقر الجمعیة ال

یحات والمكافآت إاإلدارة, قواعد  اء لجنة  الترش ختیار أعض
 .ومدة عضویتھم وأسلوب عمل اللجنة

 

The General Assembly shall approve, based on proposal 
by the Board of Directors, the rules for the selection of 
Nominations and Remuneration Committee members, the 
tem of their membership and the method of the Committee 
work.  
 

والمكافآت ومسؤولیاتھا ما وتشمل مھمات لجنة الترشیحات 
 یلى:

The duties and responsibilities of the Nomination and 
Remuneration Committee should include the following:  

التوصیة لمجلس اإلدارة بالترشیح لعضویة مجلس  
ً للمتطلبات النظامیة والسیاسات  اإلدارة ولجانھ وفقا

وعلى اللجنة  مراعاة عدم ترشیح والمعاییر المعتمدة. 
شخص سبق إدانتھ بجریمة مخلة بالشرف واألمانة 

 لعضویة اللجنة.
 

إعداد وصف للقدرات والمؤھالت المطلوبة لعضویة  
مجلس اإلدارة ولجانھ ، بما في ذلك الوقت الذي یجب 
على العضو تخصیصھ ألعمال مجلس اإلدارة ولجانھ 

. 
 

مراجعة االحتیاجات الالزمة من المھارات المناسبة  
لعضویة مجلس اإلدارة بشكل سنوي على األقل وتقدیم 
التوصیات بالحلول بما یتفق ومصلحة الشركة على 

 أفضل وجھ. 
 

وضع سیاسات وإجراءات التعاقب لمجلس اإلدارة  
 ولجانھ. 

مراجعة ھیكل وتركیبة المجلس ولجانھ وتحدید جوانب  
الضعف فیھا بصفة دوریة واقتراح الخطوات الالزمة 

 لمعالجتھا.  
 
 

تقییم ومراقبة استقاللیة أعضاء المجلس ولجانھ بشكل  
سنوي على األقل والتأكد من عدم وجود تضارب في 
المصالح في الحاالت التي یكون فیھا العضو یشغل 

 إدارة شركة أخرى.  عضویة مجلس

 

  Recommending to the Board appointments to 
membership of the Board and its committees in 
accordance with the approved policies and 
standards. The Committee shall ensure that no 
person who has been previously convicted of any 
offense affecting honor or honesty is nominated 
for such membership.  

 Preparing a description of the required 
capabilities and qualifications for the 
membership of the Board and its committees, 
including the time that a Board member should 
set aside for carrying out the duties of the Board 
and its committees. 

  Reviewing at least annually the requirement and 
availability of suitable skills within the 
membership of the Board and recommending 
remedies that are in the company’s best interest.  

 
 Recommending succession planning policies to 

the Board & Committees.  
 

 Reviewing the structure of the Board and its 
committees and determining their points of 
weakness and recommending changes where 
needed.  

 
 Assessing and monitoring the independence of 

the independent Board and Board Committee 
Members at least on an annual basis and ensuring 
that no conflict of interest exists in the cases 
where a Board member also acts as a member of 
the Board of another company. 
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وضع سیاسات واضحة لتعویضات ومكافآت أعضاء  
مجلس اإلدارة ( كما أقرت الجمعیة العامة ) ولجانھ 
والرئیس التنفیذي وأعضاء اإلدارة العلیا على أساس 
أدائھم في تحقیق األھداف االستراتیجیة للشركة وأرباح 

 األعمال المعدلة.
 

لخطط التعویضات التأكید على إجراء مراجعة سنویة  
الخاصة بأعضاء اإلدارة العلیا بشكل مستقل عن 

 اإلدارة التنفیذیة.
 

تقدیم التوصیات النھائیة للمجلس حول المسائل المتعلقة  
بتعیین وإعفاء أعضاء اإلدارة العلیا و/ أو ترقیة 
الموظفین الحالیین إلى وظائف اإلدارة العلیا حسب 

ءمة ومناسبة قواعد مؤسسة النقد المتعلقة بـمال
 األشخاص.

 
تقدیم التوصیات النھائیة للمجلس فیما یخص إعفاء  

 أعضاء اإلدارة العلیا. 

 
 

وضع سیاسة وإجراءات التعاقب الوظیفي للرئیس  
التنفیذي وكبار أعضاء اإلدارة العلیا ومراقبة تطبیق 

 خطط وإجراءات التعاقب الوظیفي لھم.
 

المجلس بكاملھ واألداء تقییم أداء أعضاء المجلس ( أداء  
الفردي ألعضائھ) ولجانھ بشكل دوري ( على األقل 

 على أساس سنوي).
 

اإلشراف على البرنامج التعریفي والتدریب الدوري  
 ألعضاء مجلس اإلدارة.

 
اتخاذ أي إجراء آخر أو تولي أیة صالحیات  

ومسؤولیات أخرى قد تكلف بھا اللجنة أو تخول إلیھا 
 ل المجلس .من وقت آلخر من قب

 

 Drawing clear policies regarding the 
compensation, remunerations and indemnities of 
the Board (as approved by the general assembly) 
its committees, CEO and Senior Management1 
employees based on their performance in 
achieving the Company’s strategic objectives and 
risk adjusted profits. 

 
 Ensuring that an annual review of remuneration 

and compensation plans for members of Senior 
Management1 is conducted independently of 
executive management.  

 
 Making the final recommendations to the Board 

with regards to selecting members of the Senior 
Management1 and/or promoting current 
employees to Senior Management1 positions as 
per SAMA’s Fit and Proper rules. 

 
 Making the final recommendations to the Board 

with regards to dismissing members of the Senior 
Management.  

 
 Establishing a succession policy and procedure 

for the CEO and other key members of Senior 
Management1 and monitoring the 
implementation of the succession plans and 
process.  

 
 Evaluate the performance of the Board (overall 

and individual performance) and its committees 
in a regular basis (at least on an annual basis).  

 
 Overseeing the induction programmers and 

training programs for Board Members.  
 

 Taking any other action or assuming any other 
powers and responsibilities that may from time to 
time be assigned or delegated to it by the Board. 

 
 

  :Executive Committee (D :تنفیذیةالجنة الل )د
تقر الجمعیة العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس 

لجنة  ومدة عضویتھم الاإلدارة, قواعد اختیار أعضاء 
 وب عملھا. وأسل

 
 

 ومسؤولیاتھا ما یلى : اللجنة التنفیذیةتشمل مھمات 
 

س لمجلالصالحیات واالمتیازات الكاملة ممارسة  
جتماعات المجلس في حاالت عدم انعقاد إاإلدارة بین 

تخاذ إجراء أو قرار سریع إ المجلس التي یكون فیھا
مطلوباً أو مبرراً، ما لم تكن للجنة السلطة التخاذ 

بدالً عن المجلس في أي مسألة یحظر فیھا تخویل قرار
المعمول بھا أو الذي یستلزم  السلطات بموجب األنظمة

موافقة مساھمي الشركة أو كانت أحد لجان المجلس 
 .األخرى مكلفة بھ تحدیداً 

 

The General Assembly shall approve, based on proposal 
by the Board of Directors, the rules for the selection of 
Executive Committee members, the tem of their 
membership and the method of the Committee work. 
 
The duties and responsibilities of the executive Committee 
should include the following: 
 
 Exercising the full powers and prerogatives of the 

Board between Board meetings and while the Board is 
not in session in cases where a quick action or 
resolution is required or warranted, except that the 
Committee shall not have the power to act in lieu of 
the full Board in any matter in respect of which the 
delegation of powers is prohibited under applicable 
law or that requires the approval of the Company’s 
shareholders or is specifically assigned to another 
committee of the Board. 
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مراجعة تفاصیل إستراتیجیة عمل الشركة وتقدیم  
 التوصیات إلى مجلس اإلدارة إلقرارھا .

مراجعة تفاصیل خطط عمل الشركة والمیزانیة ومراقبة  
تقدم العمل المحرز في خطط العمل والمیزانیة بشكل 

 منتظم 
 اإلشراف على أنشطة الرئیس التنفیذي للشركة . 

 
دعم ومساندة الرئیس التنفیذي على أساس الحاجة  

 لمعالجة احتیاجات أو مھمات محددة .
 ستحواذواإل واإلندماج مراجعات حاالت التحالفات 

واالتفاقیات اإلستراتیجیة األخرى وتقدیم التوصیات 
 بشأنھا إلى مجلس اإلدارة للموافقة علیھا .

اتخاذ أي إجراء آخر أو تولي أیة صالحیات ومسؤولیات  
أخرى قد تكلف بھا اللجنة أو تخول إلیھا من وقت آلخر 

 من قبل المجلس.

 Reviewing the details of the Company’s business 
strategy and making recommendations to the Board for 
approval. 

 Reviewing the details of the Company’s work plans 
and budget and regularly monitor the progress of the 
work plan and budget. 

 Oversee the activities of the Chief Executive Officer of 
the Company. 

 Supporting the Chief Executive Officer on an ad hoc 
basis to address specific needs or missions. 

 Reviewing alliance, mergers, acquisition and other 
strategic agreements and making recommendations to 
the Board for approval. 

 
 Taking any other action or assuming any other powers 

and responsibilities that may from time to time be 
assigned or delegated to it by the Board. 

 
 

 :ھـ) لجنة االستثمار
تقر الجمعیة العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس 

ومدة  االستثماراإلدارة, قواعد اختیار أعضاء لجنة  
 . عضویتھم وأسلوب عمل اللجنة

 
 ومسؤولیاتھا ما یلى: لجنة االستثمارتشمل مھمات 

 
التأكید على أن السیاسة االستثماریة بالشركة قد تم  

 الشاملة بالشركة العمل إلستراتیجیةوفقاً  اإعدادھ
 .النظامیھوكذلك الضوابط 

 
سیاسة للالحصول على موافقة المجلس  

 االستثماریة .
 
مراجعة وصیاغة إستراتیجیة االستثمار بصورة  

 المتغیرات في مع األخذ في اإلعتبار ربع سنویة
 متطلبات األعمال وظروف السوق. 

 
 الصنادیقومدراء االستثمار آداء تقییم و تعیین 

 االستثماریة.
 

التوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین وإعفاء مستشار  
 االستثمار .

 
تخویل لجنة فرعیة یتم اختیارھا و/ أو فریق  

اإلدارة  لتنفیذ قرارات لجنة االستثمار عند 
 االقتضاء .

إصدار قرارات تنفیذ االستراتیجیة لكل شریحة من  
شرائح المحافظ االستثماریة ، وما إذا كان 

في كل شریحة سینفذ عن طریق أسلوب التعرض 
اإلدارة السلبي أو اإلیجابي ، أن تتم إدارتھا محلیاً 
أو بواسطة مدراء خارجیین عن طریق تفویضات 

 منفصلة أو صنادیق استثماریة .
 

مراجعة القرارات التي یتخذھا فریق اإلدارة  
 ومستشار (مستشاري) االستثمار .

 

 

E) Investment Committee: 
The General Assembly shall approve, based on proposal 
by the Board of Directors, the rules for the selection of 
Investment Committee members, the term of their 
membership and the method of the Committee work. 

The duties and responsibilities of the Investment 
Committee should include the following: 

 Ensuring that the Investment Policy Statement 
(IPS) is prepared in line with the overall business 
strategy of the company as well as the regulatory 
guidelines. 

 Obtaining Board approval for the IPS. 

 Reviewing and revising the Investment Strategy 
on a quarterly basis taking changes in business 
requirements and market conditions into 
consideration.  

 Appointment and evaluating the performance of 
Investment and Fund Managers. 

 Recommending to the Board, the appointment 
and removal of Investment Advisor. 

 Delegating when required execution of their 
decisions to a selected subcommittee and/or to the 
Management Team.  

 Deciding the execution strategy for each segment 
of the investment portfolios, that is, whether the 
exposure in each segment will be executed via a 
passive or active management style, will be 
managed in-house or by external managers via 
segregated mandates or investment funds. 

 Reviewing the decisions made by the 
Management Team and Investment Advisor (s). 
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة : السابعة عشرمادة ال
 وتعویضاتهم

17.  Remuneration of the Board Members: 

) یبین نظام الشركة األساس طریقة مكافآت أعضاء مجلس 1
  .اإلدارة

 
 اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت بإقتراح اإلدارة مجلس ) یقوم2

 یتوافق مع وبما والمكافآت الترشیحات لجنة توصیة على بناءً 
 أي شروط ومع العالقة ذات والتعلیمات واللوائح األنظمة

1) The Articles of Association of the company shall set 
forth the manner of remunerating of the Board members.  
2) The Board shall propose the remuneration for the 
Board, based on the recommendations of the Nomination 
and Remuneration Committee, in accordance with 

داء استثمارات تقدیم التقاریر إلى المجلس حول أ 
الشركة من حیث المخاطر ، العوائد على 
االستثمار ، المخصصات وعن أي تطورات 

 رئیسیة ذات صلة .
 

اتخاذ أي إجراء آخر أو تولي أیة صالحیات  
ومسؤولیات أخرى قد تكلف بھا اللجنة أو تخول 

 إلیھا من وقت آلخر من قبل المجلس 
 
 

 Reporting to the Board, the performance of the 
Company’s investments in terms of risk, returns, 
and allocations and on any major pertinent 
developments.   

 Taking any other action or assuming any other 
powers and responsibilities that may from time to 
time be assigned or delegated to it by the Board. 

 :و) لجنة المخاطر واإلكتتاب
تقر الجمعیة العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس 

ة ومد المخاطر واإلكتتاباإلدارة, قواعد اختیار أعضاء لجنة 
 .اللجنة عضویتھم وأسلوب عمل

 
ومسؤولیاتھا ما  لجنة المخاطر واإلكتتابوتشمل مھمات 

 :یلى
 
 

تحدید المخاطر التي قد تتعرض لھا الشركة والمحافظة  
 .على مستوى مقبول من المخاطرة للشركة

والتوصیة لمجلس اإلدارة على معاییر ونطاق  تحدید  
 . مخاطرقبول القدرة الشركة على 

ھیكل وإستراتیجیة إسناد إعادة التأمین على مراجعة  
 . أساس دوري

 مراجعة سیاسات ولوائح اإلكتتاب.  
 قییم ومراجعة آداء اإلكتتاب بالشركة. ت 

 
اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقییم  

 .فعالیتھ
 

 
وضع استراتیجیة شاملة إلدارة المخاطر ومتابعة  

تنفیذھا ومراجعتھا وتحدیثھا بناًء على المتغیرات 
 .الداخلیة والخارجیة للشركة

 
 .مراجعة سیاسات إدارة المخاطر 
درة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضھا إعادة تقییم ق 

لھا بشكل دوري (من خالل إجراء اختبارات التحمل 
 .على سبیل المثال)

 
رفع تقاریر مفصلّة إلى مجلس اإلدارة حول التعرّض  

 .للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة ھذه المخاطر
 

F) Risk and Underwriting Committee: 
The General Assembly shall approve, based on proposal 
by the Board of Directors, the rules for the selection of 
Risk and Underwriting Committee members, the tem of 
their membership and the method of the Committee work.  
 
The duties and responsibilities of the Risk and 
Underwriting Committee should include the following: 
 

 
 Identifying risks that may imperil the Company 

and maintaining an acceptable risk profile for the 
Company. 

 Defining and obtaining board approval for the risk 
tolerance and the risk appetite of the company. 

 Review the company’s retrocession structure and 
strategy on a regular basis.  

 Reviewing Underwriting policies and guidelines.  
 Evaluate and review the Underwriting 

performance.  
 
 Overseeing the risk management system and 

assessing its effectiveness. 
 
 Defining a comprehensive risk management 

strategy for the Company, overseeing its 
implementation, and reviewing and updating it on 
a regular basis by taking into account 
developments that are internal and external to the 
Company. 

 Reviewing risk management policies. 
 Re-evaluating the Company's tolerance for, and 

exposure to, risk on a regular basis (e.g., through 
stress testing exercises). 

 
 Reporting to the Board details of risk exposures 

and recommending actions to manage them 
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 من المكافآت أي یعتمد وال العامة الجمعیة من معتمدة
  .علیھا العامة الجمعیة موافقة بعد إال المقترحة والتعویضات

 
مكتوبة  التفاصیل كل نشر من التأكد الشركة على ویجب

لجمیع  متاحة لتكون المقترحة والتعویضات للمكافآت
 فیھا التصویت یتم التي العامة الجمعیة انعقاد قبل المساھمین

 .والتعویضات المكافآت تلك على
 
 

applicable laws, regulations and rules and with the 
approval and conditions set by the General Assembly.   
 
The Company shall ensure that all written details of the 
proposed remuneration and considerations are accessible 
to the Shareholders prior to the general assembly at which 
the remuneration and considerations shall be put to voting. 

 :Secretary of the Board  .18 :أمین سر مجلس اإلدارة الثامنة عشرالمادة 

ائھ  ر المجلس من بین أعض یعین مجلس اإلدارة أمین س
ادر بتعیینھ  أومن غیرھم، تحدد مكافآتھ وفقاً للقرار الص
ویة المجلس ویجوز إعادة  مدة عض مدتھ عن  وال تزید 
ر المجلس خبرة كافیة ومعرفة  تعیینھ؛ یكون لدى أمین س
ل  طتھا وأن یتمتع بمھارات تواص ركة وأنش بأعمال الش

دة وأن یكون ة  جی ة واللوائح ذات العالق األنظم اً ب ملم
ركات.ویختص  ات في مجال حوكمة الش وأفضل الممارس

 باآلتي: 

The Board of Directors shall appoint a Board 
Secretary from amongst or outside its 
members. Remuneration of the Board 
secretary shall be in accordance with the 
decision issued on his appointment. The 
period of the Board secretary shall not be more 
than the period of the Board's membership and 
may be re-appointed. The duties of the Board 
secretary shall include the following: 

افة إلى التأكد من توافر  -1 یق اجتماعات المجلس إض تنس
جیل المعلومات بین  بة لتبادل وتس ال مناس ائل اتص وس
اء مجلس اإلدارة التنفیذیین  المجلس ولجانھ وبین أعض
ر اجتماعات  اء غیر التنفیذیین وحفظ محاض واألعض
جل  ر اجتماعات المجلس الس المجلس وتعد محاض

مي الدائم لألعمال والقرا رات المتخذة من المجلس الرس
ر  واللجان المنبثقة منھ، وینبغي مراعاة الدقة في محاض
یع  وح كافة البنود والمواض االجتماع وأن تعكس بوض

ات مجلس اإلدارة والقرارات إالتي طرحت في  اع جتم
  .المتخذة وأي مواضیع أخرى تمت مناقشتھا

1- Arranging meetings of the Board; in addition to 
ensuring the availability of appropriate means of 
communication for the exchange and recording of 
information between the Board and its committees and 
between members of senior management and non-
executive board members; in addition to maintaining 
minutes of the Board meetings. The minutes are the 
permanent official record of the work and decisions 
taken by the Board and its subcommittees. The Minutes 
shall be accurate and shall clearly reflect all the items 
and topics discussed during the meetings of the Board 
of Directors and shall record all decisions taken and any 
other matters discussed at the meetings.  

ة  -2 ر مجلس اإلدارة أي عملی ینبغي أن یوثق محض
ة  ویت تمت خالل االجتماع، بما في ذلك المعارض تص
ارة إلى  ویت. وینبغي إرفاق أو اإلش واالمتناع عن التص

دا تن ائق أو مس خالل أي وث ا  لیھ ت تم الرجوع إ
االجتماعات، وأن یعد بیان یشتمل على أسماء األعضاء 
رین، وقائمة باللجان المعتمدة  رین وغیر الحاض الحاض
و  د) ألي عض ت (إن وج وی اع عن التص وأي امتن

  .وأسبابھ

2- The secretary shall document The Board’s minutes and 
any votes made during the meetings ,including 
objections or abstention from voting. Any documents 
referred to during the meetings shall be attached and 
referred to in the minutes. A comprehensive statement 
shall be prepared containing the names of the present 
and absent members, and a list of committees approved 
and any case of abstention (if any) by any member and 
the reasons thereof.  

اء  -3 ر مجلس اإلدارة إبالغ أعض یجب على أمین س
داول  دھم بج ات وتزوی اع د االجتم المجلس بمواعی
لیمھا  تندات ذات العالقة والتأكد من تس األعمال والمس

 .) أیام عمل10تقل عن (قبل االجتماع بمدة ال 

3- The secretary shall give advance notices, send meeting 
agendas with any relevant materials to Board members 
and ensure their delivery within a period of (10)working 
days prior to the meeting.  

ات على األطراف المعنیة  -4 ر الجلس خالل توزع محاض
ر ( ة عش ) یوماً، مع تحدید 15فترة ال تزید على خمس

الشخص أو الجھة المسؤولة عن تنفیذ القرارات المتخذة. 
ع جدول زمني محدد  وعلى المجلس بدایة كل عام وض
لتلقي التقاریر من اللجان المعنیة ومن مراقبي الحسابات 
ة جمع  د من أن آلی أك ارجیین وأن یت داخلیین والخ ال

ة التقاریر و یاس لیمة ومتفقة مع الس إعدادھا وتقدیمھا س
الداخلیة المعتمدة، بما في ذلك إعداد المعلومات المھمة 

 وعرضھا على المجلس في أوقاتھا المحددة.

4- Minutes of the meetings shall be distributed to the 
parties concerned within a period not exceeding fifteen 
(15) days. The person or entity responsible for 
implementing the resolutions taken shall be determined. 
The Board should, at the beginning of each year, set a 
specific timetable for receiving reports from the 
committees concerned and internal and external 
auditors, and shall ensure that the mechanism for the 
collection, preparation and submission of reports and 
data is in place and in line with the internal adopted 
policy. It shall also ensure the preparation of important 
information and its presentation to the Board on a timely 
basis. 
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لدعوات -5 جدول األعمال لالجتماعات ، وتوزیع ا إعداد 
در إلیھ في ھذا  ب التعلیمات التي تص لالجتماع ، حس

الشأن.

5- Prepare the meeting’s agenda and distribute the 
meetings invitations in accordance with the instructions 
issued to him in this regard.

جیل وقائع اجتماعات المجلس بما في ذلك ملخص -6 تس
ور لیتم على  اء الحض القرارات، وتوقیعھ من األعض
ة بتلك االجتماعات  ر الخاص یاغة المحاض وئھ ص ض
اء  وتوقیعھا منھ ومن رئیس المجلس وتزوید األعض
خة أصلیة من تلك المحاضر  تخراج نس بنسخ منھا واس

نوي الدوري المعد لھذا جل الخاص الس الغرض  للس
ا من  ان المجلس وتوقعیھ ر لج اض داد مح ك إع ذل وك

 األعضاء. 

6- Record the minutes of the meetings including a 
summary of the decisions taken, have them singed by 
the present members in order to prepare the  minutes 
relating to these meetings, have them signed by the 
Chairman and members and secretary of the Board, 
provide the Board members with a copy of these 
minutes, issue an original copy of the minutes to be kept 
in the special annual register prepared for this purpose 
beside preparing the minutes of the Board committees 
and have them signed by the members.

-7متابعة تنفیذ قرارات المجلس ولجانھ لدى إدارة الشركة. -7 Follow up the implementation of decisions issued by the
Board and its committees at the Company management.

اع وتوفیر -8 ان االجتم مك تجھیز  على  راف  اإلش
المستلزمات التي یتطلبھا االجتماع. 

8- Supervise the preparation of the meeting venue and 
provide the requirements needed for the meeting.

ائق -9 ات والوث ة جمیع المعلوم ری ة على س افظ المح
واالجتماعات ذات العالقة بأعمال المجلس ولجانھ. 

9- Observe the confidentiality of information and 
documents of the meeting related to the work of the 
Board and its committees.

ات التي -10 المعلوم اء ب د رئیس المجلس واألعض تزوی
یحتاجونھا واللوائح واألنظمة حسب صدورھا تابعاً وكل 
اء على اتخاذ قراراتھم  اعد األعض أنھ أن یس ما من ش

وفعالة ودقیقة.بصورة نظامیة 

10-Provide the Board Chairman and members with the 
information, laws and regulations they require, 
whenever issued, as well as all things that assist them to 
take their decisions in a legal, effective and accurate 
manner.

سجالت ووثائق اجت-11 ماعات المجلس في مكان آمن حفظ 
ضوابط الحمایة وبطریقة یسھل الرجوع إلیھا  یتوفر فیھ 
عند الحاجة بما في ذلك قائمة حصر للملفات والسجالت. 

11-Maintain records and documents of the Board meetings
in a safe place with efficient protection controls in a
manner facilitating access and retrieval when needed
including a list of files and records.

لعضو المجلس أن یطلب إثبات مالحظاتھ ووجھة -12
واء كانت رأیاً ر االجتماع س لب محض نظره في ص

متحفظاً أو مخالفاً ألي من قرارات المجلس. 

12-The Board member may ask to enter his observations
and viewpoints in the minutes of the meeting whether
his opinion is conservative or contrary to any of the
Board decisions.
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 Chapter (4) الرابعالباب 
 Risk Management, Internal Audit and Compliance إدارة المخاطر والمراجعة الداخلیة والرقابة النظامیة

 :Risk Management  .19 :إدارة المخاطر التاسعة عشرالمادة 

یس إدارة للمخاطر تتولى تحدید وتحلیل  -أ ركة بتأس تقوم الش
 وتصنیف وتقییم المخاطر التي قد تواجھا الشركة.

a. The Company shall create a Risk Management to 
assume identifying/ defining, analyzing, 
classification and assessment of risks to which the 
Company may be exposed. 

تقلة إلدارة المخاطر تحدد  -ب ركة بإعداد الئحة مس تقوم الش
ركة وكیفیة وطرق  اإلطار العام إلدارة المخاطر في الش

 إدارة المخاطر.

b. The Company shall set a separate regulation to the 
risk management identifying the general framework 
of the risk management in the Company and methods 
and techniques of risk management. 

ة  -ج یاس نوي عن س ركة باإلفصاح في تقریرھا الس تلتزم الش
ادارة المخاطر المتبعة وأي تغییرات قد تحدث علیھا كما 

اح عن المخاطر التي ت ركة وكیفیة یتم اإلفص واجھھا الش
 الرقابة علیھا.

c. The Company shall disclose in its annual report the 
policy adopted in risk management and any changes 
may be encountered, and must disclose any risks to 
which the Company may be exposed and how to 
control them. 

  
بط  -د تتولى وظیفة إدارة المخاطر تحدید وتقییم وقیاس وض

ومراقبة المخاطر والحد منھا بصفة مستمرة على مستوى 
 المخاطر الفردیة والمخاطر الكلیة. 

 
رافیة أخرى،  ودون اإلخالل بأي متطلبات رقابیة أو إش

 تشمل واجبات وظیفة إدارة المخاطر ما یلي:
 .تنفیذ استراتیجیة إدارة المخاطر -1
  لھا الشركة.راقبة المخاطر التي قد تتعرّ م -2
ات وإجراءات فعالة إلدارة المخاطر  -3 یاس ع س وض

بط ومراقبة المخاطر  لتحدید وتقییم وقیاس وض
  .والحد منھا

ة واقتراح الخطوات  -4 ئ اش اطر الن د المخ دی تح
  .التصحیحیة للحّد منھا وضبطھا

ركة على تحمل المخاطر ومدى  -5 قدرة الش تقییم 
ھا لھا ( من خالل إجراء اختبارات التحمل تعّرض

 .على سبیل المثال) بصفة دوریة
 .وضع خطة للطوارئ -6
مان فعالیة وكفاءة  -7 یق مع اإلدارة العلیا لض التنس

 .نظام إدارة المخاطر بالشركة
 
 

d. The risk management function is in charge of 
identifying, assessing, quantifying, controlling, 
mitigating, and monitoring the Company’s risks, on a 
continuous basis and at an individual and aggregate 
level. 
 
 In addition to any other regulatory or supervisory 
requirements, the duties of the risk management 
function shall include the following: 
1) Implementing the risk management strategy. 
2) Monitoring the Company’s risk profile 
3) Developing effective risk management policies 
and procedures to identify, assess, quantify, control, 
mitigate, and monitor risks. 
4) Identifying emerging risks and recommending 
remedial actions to mitigate and control them. 
5) Regularly evaluating the Company's tolerance for, 
and exposure to, risks (e.g., Through stress testing 
exercises). 
6) Establishing a contingency plan. 
7) Coordinating with Senior Management to ensure 
the effectiveness and efficiency of the risk 
management system. 

( یجب أن تقوم وظیفة إدارة المخاطر بأعمالھا وأنشطتھا  ھـ
بما یتوافق مع الئحة إدارة المخاطر وأي متطلبات رقابیة أو 

 إشرافیة أخرى صادرة عن المؤسسة.
 

e. The risk management function shall conduct its 
activities in accordance with the risk management 
regulation and any other regulatory or supervisory 
requirements issued by SAMA. 

تقلة عن وظیفة  ح) یجب أن تكون وظیفة إدارة المخاطر مس
 .كتتاباإل
 

المخاطر  إدارة یفةوظ في العاملین عدد یتناسب أن ط)  یجب
توى تعقید  ومدى وطبیعة حجم مع وخبراتھم معرفتھم ومس

 الشركة. أعمال

f. The risk management function must be independent 
from the underwriting function 

g. The number, knowledge, and experience of 
employees within the risk management function shall 
be commensurate with the nature, scale and 
complexity of the Company’s business.  

ا إلى  ي) اریرھ اطر تق ة إدارة المخ یمكن أن ترفع وظیف
ذي آخ ذي أو أي تنفی دیرالرئیس التنفی اح لم  ر، ویجب أن یت

ر مع لجنة إدارة المخاطر ال المباش  إدارة المخاطر االتص
 دون عرقلة. إلكتتاباو
 
 
 
 

h. The risk management function may report to the CEO 
or other senior management, the risk management 
officer should also report and have direct access to the 
Risk and Underwriting committee without 
impediment. 
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 :Internal Audit  .20 : المراجعة الداخلیة العشرونالمادة 
یجب على لجنة المراجعة اإلشراف على إدارة المراجعة  -أ

ركة, من أجل التحقق من فاعلیتھا في  الداخلیة في الش
تكون إدارة  تنفیذ األعمال والمھمات المحددة لھا، وس

 المراجعة الداخلیة مسئولة لدى لجنة المراجعة. 
ة  الی ة بتقییم فع داخلی ة ال ة المراجع اءة وكفتقوم وظیف

ات واإلجراءات الداخلیة وآلیة رفع  یاس وابط والس الض
یات  ركة ومدى االلتزام بھا وتقدیم التوص التقاریر بالش

 لتحسینھا.

a. The Audit Committee shall supervise the Internal 
Audit Department in the Company to verify its 
efficiency in executing assigned works and tasks, and 
the Internal Audit Department shall report to the 
Audit Committee. 
The internal audit function is responsible for 
evaluating, and recommending actions to improve the 
adequacy and effectiveness of internal controls, 
policies, processes, and reporting procedures, and the 
extent of adherence to them. 

یكون مدیر إدارة المراجعة الداخلیة حائزا على  یجب أن -ب
 . المؤھالت المھنیة القیاسیة المطلوبة لشغل ھذه الوظیفة

b. The manager of Internal Audit Department shall have 
the standard professional qualifications required for 
occupying this position.  

ة في  -ج تقل ة مس داخلی ة ال یجب أن تكون إدارة المراجع
 عملیاتھا عن بقیة إدارات الشركة .

c. The Internal Audit Department shall be independent, 
in its operations, from the rest departments of the 
Company.  

ئوال وظیفیا لدى إدارة المراجعة الداخلیة یكون مدیر  -د مس
ر لرئیس  ول المباش لجنة المراجعة مع إمكانیة الوص

 لجنة المراجعة للتشاور.

d. The Department manager shall be functionally 
responsible to the Audit Committee with the 
possibility of direct accessibility to its chairman for 
consultation.  

ي  -ه إدارة المراجعة الداخلیة یجب أن یكون الدور الرئیس
ة  اب وابط الرق ة لنظم وض ات المنتظم إجراء المراجع
عف جوھري في تلك  الداخلیة للتأكد من عدم وجود ض

 النظم .

e. The major role of the Department shall be the 
conducting of regular review to the internal controls 
and regulations to ensure non-existence of material 
weakness in these rules.  

  
ب أن یتمتع موظفو  -و ة یج داخلی ة ال إدارة المراجع

بة ألداء أعمالھم  بالمؤھالت والخبرات والقدرات المناس
 بصورة مرضیة .

f. The employees of Internal Audit Department shall 
have qualifications, experiences and abilities needed 
for fulfilling their tasks. 

  
الداخلیة لتمكین اإلدارة أیضا وضع دلیل للمراجعة  یجب -ز

 من تنفیذ متطلبات الالئحة بفعالیة .
g. The internal audit manual shall be developed to 

enable the Department to carry out the Charter 
requirements efficiently. 

یة یجب على  -ح لداخل إعداد وتنفیذ خطط إدارة المراجعة ا
تراتیجیة  نویة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة االس والس

 المراجعة .

h. The Department shall prepare and execute strategic 
and annual audit plans approved by the Audit 
Committee.  

ة یجب على  -ط داخلی ة ال ة القرارات إدارة المراجع ابع مت
ركة  المتخذة من قبل اإلدارة ردا على نتائج مراجعي الش

 سبین القانونیین وأیة جھات نظامیة أخرى.والمحا

i. The Department shall follow up decisions taken by 
the Management in response to results of the internal 
auditors, External Auditors and any other 
supervisory, regulatory or judicial authorities.  

ب على  -ي ة یج داخلی ة ال ات إدارة المراجع إجراء عملی
ة حول أي  اص ات الخ ة والتحقیق دقیق والمراجع الت
بما تطلب  مجاالت محددة من قبل لجنة المراجعة أو حس
میة عن تلك  فة رس اإلدارة وتخطر لجنة المراجعة بص

 األعمال.

j. The Department shall perform special audit and 
reviewing processes and investigations on any fields 
determined by the Audit Committee or as the 
Management requires and the Audit Committee shall 
be officially informed about these assignments. 

ب على  -ك ة یج داخلی ة ال یق مع إدارة المراجع التنس
ركة إلجراء أعمال ا بین القانونیین للش ق لتدقیالمحاس

والمراجعة والتأكید على عدم ازدواجیة الجھود المبذولة 
لة على  مة وذات الص ھا ومراجعة جمیع المجاالت ال

 فترات مالئمة .

k. The Department must coordinate with the External 
Auditor for performing checking and audit functions 
and ensure no duplication in the efforts exerted and 
performance of audit to all important aspects and 
relevant activities on appropriate times. 

ب على   -ل ة یج داخلی ة ال االت إدارة المراجع ة ح مراقب
تضارب المصالح أو حاالت تعارض مصالح األطراف 
ة أي حاالت تثیر  ركة وبخاص ئة بالش ذات العالقة الناش

أنھا  خالفا ركة وتقدیم تقاریر بش حول نزاھة إدارة الش
 إلى لجنة المراجعة.

 

l. The Company shall be responsible for monitoring 
conflict of interests or in case of disagreement 
between interests of parties of relationships arising at 
the Company especially any cases raising doubts 
about the integrity of Company management and 
submitting related reports to the Audit Committee.   
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  Compliance function  .21 مراقبة االلتزام :  الحادیة والعشرونلمادة ا

یجب على لجنة المراجعة اإلشراف على إدارة  مراقبة  -أ
 . االلتزام في الشركة

ام لتزإتتولى وظیفة مراقبة االلتزام مسئولیة مراقبة  -ب
الشركة بجمیع األنظمة واللوائح والتعلیمات ذات العالقة 

أو الجھات ، أو ھیئة السوق المالیة ، الصادرة عن المؤسسة 
الرقابیة األخرى ذات العالقة واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 لتحسین مستوى االلتزام النظامي بالشركة.
 یقدم مسؤول االلتزام تقریره للجنة المراجعة. -ج
حال عدم االلتزام باألنظمة واللوائحة ذات العالقة وجب ي ف -د

 والجھة المعنیة بذلك. لجنة المراجعةإشعار 

a- The Audit Committee shall supervise the Compliance 
department Internal in the Company. 
b- The compliance function is responsible for monitoring 
the Company’s compliance, at all times, with all 
applicable laws, regulations, and rules issued by 
SAMA,CMA and other related regulatory bodies, and to 
take necessary actions to enhance the regulatory 
compliance. 
c- Compliance officer should submit his/ her reports to the 
Audit Committee. 
d- Compliance Officer shall inform the Audit Committee 
and concerned regulatory body in case of non-compliance.  
 
 
 

 Chapter (5) الباب الخامس
 The Appointed Actuary.22 المادة الثانیة والعشرون :االكتواري المعین

المعین بالمھام والواجبات المنصوص یقوم الخبیر االكتواري 
) من الالئحة التنفیذیة لنظام ٢٠علیھا في المادة العشرین (

مراقبة التأمین وبما یتوافق مع متطلبات الالئحة التنظیمیة 
لألعمال اإلكتواریة لشركات التأمین وإعادة التأمین الصادرة 

 ومن ھذه المھام: عن المؤسسة

 The Appointed Actuary shall discharge his or her 
responsibilities as stipulated in Article (20) of the 
Implementing Regulations of the Law on Supervision of 
Cooperative Insurance Companies and in accordance with 
the requirements of the Actuarial Work Regulation for 
Insurance and Reinsurance Companies issued by SAMA 
The Company’s Actuary shall undertake the following 
duties:-  
 

 من المطلوبة والبیانات المعلومات على الحصول -1
 .السابق  االكتواري

 1. Obtain all required information and particulars from 
the previous Actuary. 

 مراجعة المركز المالي للشركة.  -2
 تقویم مقدرة الشركة على تسدید التزاماتھا المستقبلیة.  -3

 2. Examine the Company’s financial position. 
3. Evaluate the Company’s ability to meet its future 
obligations. 

 .Determine adequate risk retention level .4  تحدید نسب االحتفاظ. -4
 .Price the Company’s insurance product .5  تسعیر المنتجات التأمینیة للشركة.-5
 Determine and approve the Company’s technical .6  تحدید واعتماد المخصصات الفنیة للشركة.-6

provisions. 
االستثماریة للشركة وإبداء االطالع على السیاسة -7

 توصیاتھ علیھا.
 7. Provide advice and recommendations related to the 

Company’s investment policy. 
  .Any other actuarial recommendations .8  أي توصیات إكتواریة أخرى.-8
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Chapter (6)الباب السادس
Senior Management.23:اإلدارة العلیاالمادة الثالثة والعشرون 

تتولّى اإلدارة العلیا مسئولیة اإلشراف على نشاطات ) 1
الشركة الیومیة ودون اإلخالل بأي متطلبات رقابیة أو 
إشرافیة أخرى، تشمل واجبات اإلدارة العلیا على سبیل المثال 
ال الحصر ما یلي:

The Senior Management are responsible for supervising
the day-to-day activities of the Company, in addition to
any other regulatory or supervisory requirements, the
duties of the Senior Management shall include but not be
limited to the following:

(a.أ) تنفیذ الخطط االستراتیجیة للشركة Implementing the strategic plans of the Company.
(b.ب) إدارة األنشطة الیومیة للشركة Managing the day-to-day activities.

ج) وضع اإلجراءات لتحدید وقیاس المخاطر والحد منھا 
ومراقبتھا.

c) Setting procedures for identifying, measuring,
mitigating and monitoring risks.

د) وضع السیاسات واإلجراءات الالزمة لضمان كفاءة 
.وفعالیة نظام الرقابة الداخلیة

d) Setting policies, procedures, and controls to ensure the
adequacy and effectiveness of the internal control system.

(e.ھـ) حفظ المستندات ومراجعة الحسابات Record keeping and audit trails.
(f.و) العمل وفق توجیھات مجلس اإلدارة ورفع التقاریر إلیھ Acting on the Board’s instructions and reporting to the

Board.
ز) ضمان استیفاء كافة المتطلبات الرقابیة واإلشرافیة بأقصى 

 حد ممكن.
g) Ensuring that regulatory and supervisory requirements
are met to the highest extent possible

یجب أن یكون لكّل منصب في اإلدارة العلیا وصف وظیفي  )2
موثق ومفصل یحدد األدوار والمسئولیات والمواصفات 
والمؤھالت وخطوط رفع التقاریر (التبعیة) وآلیة التفاعل مع 

وحدود الصالحیات.الجھات الداخلیة األخرى والصالحیات 

2- Each Senior Management position shall have a
documented and detailed job description specifying its
roles and responsibilities, specifications or qualifications,
reporting lines, key role interactions, authority, and
authority limits.

یجب أن یتمتّع أعضاء اإلدارة العلیا بالمھارات الالزمة ) 3
والمعرفة والخبرة المطلوبة لضمان إدارة أنشطة الشركة 

بطریقة فّعالة وحصیفة. 

3- Members of the Senior Management must possess the
skills, knowledge, and experience needed for effective and
prudent management of the Company.

یجب على اإلدارة العلیا تزوید مجلس اإلدارة بعرض ) 4
شامل حول أداء اإلدارة خالل كل اجتماع للمجلس على األقل.

4- Senior Management shall provide the Board with a
comprehensive overview of its performance in every
board meeting at least.

.24: أحكام ختامیةالرابعة والعشرونالمادة  Final Provisions:

تكون ھذه الالئحة نافذة من تاریخ اعتمادھا من قبل   -أ
 الجمعیة العامة. 

a. This regulation is effective of its date of
approval by the General Assembly.

معھا من إجراءات تلغي أحكام ھذه الالئحة ما یتعارض  -ب
أو لوائح داخلیة بالشركة.

b. The provisions of this by-law shall
supersede any contrary internal procedures
and rules adopted in the Company.

فیما لم یرد بھ نص في ھذه الالئحة یتم الرجوع بشأنھ إلى   -ج
والئحة النظام األساس للشركة، ونظام الشركات، 

. السوق المالیة الحوكمة الصادرة عن المؤسسة وھیئة

c. Reference shall be made to the Company
Articles of Association, the Companies
Law, SAMA Corporate Governance and
the Capital Market Authority Laws.
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 التحكم بالالئحة
وتقع ضمن نطاق اشراف أمین سر مجلس اإلدارة "ولھ حق تفویض  إعادةتعود ملكیة ھذه الالئحة لشركة

مھامھ الى من ینیبھ من اإلدارات المعنیة في الشركة" ملكیة الالئحة

إعادةالئحة حوكمة شركة  اسم الالئحة
الحوكمة الصادرة عن ھیئة السوق المالیة وتمكین تھدف الالئحة الى تحقیق مستوى أمثل من تطبیق لوائح 

تطبیق الحوكمة داخل الشركة بأفضل الممارسات الدولیة المتبعة ھدف الالئحة

 
 التحكم بالنسخ

التغییر النسخة التاریخ التغییر تم بواسطة

إعادة تحدیث شاملة لالئحة إدارة اإللتزام 01/12/2017 07

 
 اإلعتمادات

 اسم السیاسة الوظیفيالمسمى  التاریخ

اإلعداد إدارة االلتزام  01/12/2017

 التوصیة اإلدارة التنفیذیة 10/12/2017

الموافقة مجلس اإلدارة 31/12/2017

الموافقة (بعد تعدیالت ھیئة  مجلس اإلدارة 3/4/2018
 السوق المالیة)

 
 

 التعدیل على الوثیقة
یعتمد رئیس المجلس التغییر.تعدیل مع نموذج "طلب تعدیل " من طالب التغییر.في حالة وجود أي تغییرات مقترحة یرفع طلب 

 :یتم اقتراح التغییرات على الالئحة وأدلة السیاسات والنماذج وفقا للحاالت التالیة
المراجعات السنویة التي یقوم بھا أمین سر المجلس أو من ینیبھ من اإلدارات داخل الشركة-
منفذ لإلجراءات قد وجد طریقھ أفضل للتنفیذ نتیجة تغییر حصل في طریقة أو نظام العمل أو تطبیق نتیجة أن یكون الشخص ال-

أمثل.
ھیئة السوق المالیة او وزارة التجارة أو أي من الجھات مؤسسة النقد أو نتیجة تغییر في اللوائح النظامیة الصادرة عن -

التشریعیة ذات اإلرتباط.
 ل نموذج طلب تعدیل بملف تحت مسؤولیة أمین سر مجلس اإلدارة.یجب حفظ النسخة األصلیة من ك-

 ضبط الئحة الحوكمة
بضبط إستخدام الئحة الحوكمة في الشركة ویحتفظ بالملف الرئیسي واألصلي لھا في نظام الكتروني یمكن  مدیر اإللتزامیقوم 

وكذلك على شكل نسخ مطبوعة.. الرجوع إلیھ
مقروءة ومفھومة وسھلة التحدید واالسترجاع للتحقق من تطبیق وفعالیة الئحة الحوكمة.یجب أن تكون الئحة الحوكمة 
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 ضبط اإلصدار
یجب أن تخضع عملیة إصدار نسخة من الئحة الحوكمة أو النماذج لنظام ضبط یضمن وصول أحدث نسخة من كل وثیقة لكل من  

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة والموظفین وكافة المساھمین والجھات الرقابیة ان لزم وذلك عن طریق وضع آخر نسخة محدثة 
 خالل موقع الشركة اإللكتروني  من الدلیل في ملف یسھل الرجوع إلیھ من

 یجب أن یتم إصدار أي الئحة جدیدة أو إجراء تعدیل على الئحة موجودة عن طریق أمین سر المجلس أو من ینوب عنھ.   
 یجب أن تحمل كل صفحة من صفحات الئحة حوكمة الشركة رقماً یدل على إصدارھا ونسختھا. 

  
 
 

 

 

 

        االطار العام لحوكمة الشركة  
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Chapter (1) الباب األول 
Preliminary Provisions أحكام تمھیدیة 

1.  Introduction:  األولى: تمھیدالمادة  
A. The Saudi Re Corporate Governance Policy aims at 

explaining the policies, rules and standards which the 
Company follows in its exercising to the prudent 
management concepts and sound governance 
principles that guarantee the entire protection of the 
rights of its shareholders and the stakeholders and 
Stating the competencies and responsibilities of the 
Board and the Executive Management, Establishing 
the general framework for dealing with Stakeholders 
and protecting their rights as well. 
 

تھدف ھذه الالئحة إلى إیضاح السیاسات والقواعد والمعاییر  -أ 
التي تتبعھا الشركة في ممارستھا لمفاھیم اإلدارة الرشیدة ومبادئ 
الحوكمة والتي تكفل حمایة حقوق مساھمیھا وحقوق أصحاب 

وكذلك بیان اختصصات مجلس اإلدارة واإلدارة  المصالح
 للتعامل مع اصحاب التنفیذیة ومسؤولیاتھم ووضع اإلطار العام

 المصالح
 

B. This policy should be associated with Corporate 
Governance regulation issued by SAMA and 
governance regulations issued by CMA and 
continues obligation rules issued by CMA. 

شركات مة حوك یجب أن تقترن قراءة ھذه الالئحة بالئحة -ب 
التأمین الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والئحة 

ھیئة  عن الصادرة حوكمة الشركات وقواعدالتسجیل واإلدراج
 المالیة. السوق

 
C. This regulation has been issued in both Arabic and 

English. In the event of discrepancy in the 
interpretation of the two texts, the Arabic text 
prevails.  
 

وعند  واإلنجلیزیة، العربیة باللغتین الالئحة ھذه  صدرت – ج
 .العربیة باللغة النص فیعتمد بینھما النص إختالف

2.  Definitions المادة الثانیة : التعریفات 
For the purpose of enforcing the articles of this policy, 
words and phrases mentioned below would mean 
whatever definition mentioned beside it unless the 
context would state otherwise. 
 

ھذه الالئحة، یقصد بالكلمات والعبارات  لغرض تطبیق أحكام
الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منھا ما لم یقض سیاق 

  النص بغیر ذلك.
 

The Company: Saudi Reinsurance Company (Saudi Re) الشركة السعودیة إلعادة التأمین "إعادة" التعاونیة.الشركة : 
SAMA: Saudi Arabian Monetary Agency. 
CMA: Capital market authority. 
Market: stock exchange “Tadawul” 
 

 مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).: المؤسسة
 : ھیئة السوق المالیةالھیئة
 : السوق المالیة "تداول"السوق

 
The Policy: The corporate governance policy of the 
Saudi Re-insurance Company (Saudi Re). 

 الئحة الحوكمة للشركة السعودیة إلعادة التأمین.الالئحة: 

The Shareholders: The shareholders of the Saudi Re-
insurance Company (Saudi Re). 

 : مساھمي الشركة السعودیة إلعادة التأمین.المساھمین

The General Assembly: The General Assembly of the 
Company. 

 الجمعیة العامة للشركة. الجمعیة العامة:

Board of Directors: the Board :the Company’s Board 
of Directors as accepted by the laws in the Kingdom of 
Saudi Arabia. 
 

: مجلس إدارة الشركة المتعارف علیھ بموجب مجلس اإلدارة
 السعودیة.األنظمة المعمول بھا في المملكة العربیة 

 

Chairman of the Board (Chairman ): a Non-executive 
Board Member elected by the Board to preside over its 
meetings and organize its activities. 
 

: أحد أعضاء المجلس رئیس مجلس اإلدارة (رئیس المجلس)
تنظیم وغیر التنفیذیین الذي ینتخبھ المجلس لترأس اجتماعاتھ 

 أعمالھ.
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Chief Executive Officer (CEO) :(the officer with 
highest rank in the senior executive management of the 
Company, who is in charge of its daily management, 
regardless of the title of his or her position. 
 

لیا في إلدارة التنفیذیة العالمسئول األعلى في االرئیس التنفیذي: 
الشركة، المسئول عن اإلدارة الیومیة لھا، بغض النظر عن 

 المسمى الوظیفي.

Related Company :a company (or one of several 
companies that SAMA may consider to be acting in 
concert) holding a shareholding of 5%or more of the 
equity of Saudi Re, or a company in which the Company 
(either alone or with other companies that SAMA may 
consider to be acting in concert) holds a shareholding of 
5% or more. 
 

أي شركة (أو شركة من مجموعة شركات قد شركة ذات عالقة: 
بالمئة أو أكثر من رأس تعدھا المؤسسة وحدة واحدة) تمتلك خمسة 

مال الشركة السعودیة إلعادة التأمین، أو الشركة التي تمتلك 
الشركة السعودیة إلعادة التأمین (بمفردھا أو باالشتراك مع 
مجموعة شركات قد تعدھا المؤسسة وحدة واحدة) خمسة بالمئة 

 أو أكثر من رأس مالھا.

Related Persons:close family members of parents, 
spouse, descendants; any person with a business 
relationship that might influence the decision making 
process; and any establishment in which any member of 
the Board of Directors has more than 5% interest. 
 

ج والزوجة أفراد العائلة من األب واألم والزو ذوو الصلة:
واألبناء، أو من تربطھم عالقة تجاریة من شأنھا التأثیر على اتخاذ 
القرار، وأي من المؤسسات التي یملك فیھا أي عضو من أعضاء 

 .%٥مجلس اإلدارة أكثر من 
 

Significant Shareholders :natural or legal persons that, 
directly or indirectly, alone or in association, controls 5% 
or more of the Company’s shareholding. 
 

األشخاص الطبیعیون أو االعتباریون الذین كبار المساھمین: 
یسیطرون، بشكل مباشر أو غیر مباشر،  بمفردھم أو باالشتراك 

 مع آخرین، على خمسة بالمئة أو أكثر من رأس مال الشركة.

Executive Board Member :a member of the Board of 
Directors who is also a member of the executive 
management of the company and participates in the daily 
affairs of the company and earns a monthly salary in 
return thereof. 
 

عضو مجلس اإلدارة الذي یكون  عضو مجلس اإلدارة التنفیذي:
دارة التنفیذیة للشركة ویشارك في اإلدارة الیومیة عضواً في اإل

 لھا ویتقاضى راتباً شھریاً مقابل ذلك.

Non-executive Board Member : a member of the Board 
who provides opinions and technical advice and is not 
involved in any way in the management of the company 
and does not receive a monthly or an annual salary. 
 

عضو مجلس اإلدارة الذي  عضو مجلس اإلدارة غیر التنفیذي:
یقدم الرأي والمشورة الفنیة وال یشارك بأي شكل من األشكال في 
إدارة الشركة ومتابعة أعمالھا الیومیة و ال یستلم راتباً شھریاً أو 

 سنویاً.

Independent Member (Director): a Board of Directors’ 
who enjoys complete independence. This means that the 
member is fully independent from management and the 
company. Independence is the ability to judge things after 
taking into account all relevant information without 
undue influence from management or from other external 
entities.The Board shall annually evaluate the extent of 
the member's independence and ensure that there are no 
relationships or circumstances that affect or may affect 
his/her Independence. 
 

عضو مجلس اإلدارة الذي یتمتع باالستقاللیة  :العضو المستقل
كاملة. وھذا یعني، استقاللیة العضو بالكامل عن اإلدارة وعن 

ر بعد األمو الشركة. وتعني االستقاللیة توافر القدرة للحكم على
األخذ في االعتبار جمیع المعلومات ذات العالقة دون أي تأثیر 
من اإلدارة أو من جھات خارجیة. على أن یقوم مجلس اإلدارة 
بتقییم سنوي لمدى تحقق االستقاللیة والتأكد من عدم وجود 

 عالقات أو ظروف تؤثرأو یمكن أن تؤثر.

Independence cannot be attained by a Board member in 
the following situations, including but not limited to: 
 

وال تتحقق االستقاللیة لعضو مجلس اإلدارة في الحاالت اآلتیة 
 على سبیل المثال ال الحصر:

If he/she holds five percent or more of the shares of the 
Company or any other company within its group; or is a 
relative of who owns such percentage in the Company, or 

أو أكثر في الشركة أو في شركة  %5مالكا لما نسبتھ  نأ) أن یكو
ذات عالقة بھا أو لھ صلة قرابة مع من یملك ھذه النسبة أو یكون 

 ممثالً ألحد كبار المساھمین أو یعمل لصالحھ.
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in a Related Company, working for or representing a 
Significant Shareholder. 
 
b) Being a member of the Board in a Related Company or 
one of its subsidiaries, or having been one during the past 
two years. 
 

ب) أن یكون عضواً في مجلس إدارة شركة ذات عالقة أو أي 
شركة تابعة لھا أو یكون قد شغل مثل ھذا المنصب خالل السنتین 

 األخیرتین.

c) Being a member of the Board of the Company for more 
than nine years consecutive or inconsecutive. 
 

یكون عضواً في مجلس إدارة الشركة ألكثر من تسع ج) أن 
 سنوات متصلة أو منفصلة.

d) Holding a Senior Management position in the 
Company, or in a Related Company, or having held one 
during the past two years. 
 

 د) أن یشغل منصباً في اإلدارة العلیا للشركة أو في إدارة شركة
ذات عالقة أو لدى أحد كبار المساھمین أو یكون قد شغل منصباً 

 .فیھا خالل السنتین األخیرتین

e) Being an employee with the Company, with a Related 
Company, or with a company that provides services to the 
Company (e.g. external auditors, consulting firms, etc.) or 
having worked with any one of the above during the past 
two (2) years or if he/she, during the preceding two years, 
held a controlling interest in any such parties. 
 

ھـ) أن یكون موظفاً لدى الشركة أو لدى شركة ذات عالقة أو لدى 
ل مراقب الحسابات، المكاتب شركة تقّدم خدمات للشركة (مث

االستشاریة، الخ) أو یكون قد سبق لھ العمل لدى أحد ھذه 
األطراف خالل السنتین األخیرتین أو أن یكون مالكا لحصص 

 سیطرة لدى أي من تلك االطراف خالل العامین الماضیین.

f) Being a Related Person of a member of the Board or 
Senior Management of the Company or of a Related 
Company. 
 

و) أن یكون من ذوي الصلة بأحد أعضاء مجلس اإلدارة أو 
 أعضاء اإلدارة العلیا في الشركة أو في شركة ذات عالقة.

 

g) Having a contractual or business relationship with the 
Company either directly or through an entity in which he 
or she is a Significant Shareholder, a Board member, or a 
manager (which resulted in paying to, or receiving from, 
the Company the equivalent of two hundred and fifty 
thousand (250,000) Saudi riyal or more (other than his or 
her remuneration as a director of the Board and amounts 
related to insurance contracts) during the past two (2) 
years. If he/she has a direct or indirect interest in the 
businesses and contracts executed for the company’s 
account. Unless the Nominations Committee considers 
otherwise, the businesses and contracts with the board 
member to meet his/her personal needs shall not be 
deemed as an interest that affect the independence of the 
board member which require a prior authorization from 
the ordinary general assembly that is renewed annually, 
provided that such businesses and contracts are carried 
out in the same conditions and settings followed by the 
company with all contractors and dealers, and that such 
businesses and contracts must be within the normal 
course of the Company's activities. 
 

ز) أن یكون لدیھ عالقة تعاقدیة أو تجاریة مع الشركة (سواًء بشكل 
مباشر أو من خالل جھة یكون من كبار المساھمین فیھا أو عضواً 
في مجلس إدارتھا أو مدیراً فیھا) ترتب علیھا دفع أو تلقي مبلغ 

سعودي لایر ) ألف ٢٥٠مالي من الشركة یساوي ما قیمتھ (
المبالغ المتعلقة بعقود التأمین والمكافآت التي یستحقھا (بخالف 

 العضو لقاء عضویتھ في مجلس اإلدارة) خالل السنتین األخیرتین
و أن یكون لھ مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في األعمال والعقود 

. وال تعد من قبیل المصلحة النافیة التي تتم لحساب الشركة
لتي یجب الحصول على لإلستقاللیة عضو مجلس اإلدارة ا

ترخیص مسبق من الجمعیة العامة العادیة یجدد كل سنة ، األعمال 
والعقود التي تتم مع عضو مجلس اإلدارة لتلبیة احتیاجاتھ 
الشخصیة إذا تمت ھذه األعمال والعقود بنفس األوضاع والشروط 
التي تتبعھا الشركة مع عموم المتعاقدین والمتعاملین وكانت ضمن 

 ، مالم تر لجنة الترشیحات خالف ذلك.شركة المعتاد نشاط ال
 

h) Being under any financial obligation towards the 
Company or any members of its Board or Senior 
Management that might limit the exercise of 
independence in judgment and decision making. 
 

لتزام مالي تجاه الشركة أو أّي من أعضاء ح) أن یكون لدیھ ا
مجلس إدارتھا أو إدارتھا العلیا بشكل یمكن أن یؤثر على قدرتھ 

 . على الحكم واتخاذ القرارات باستقاللیة تامة



 

Page 8 of 55 
 

i) If the member of the Board receives financial 
consideration from the Company in addition to the 
remuneration for his/her membership of the Board or any 
of its committees exceeding an amount of (SAR 200,000) 
or 50% of his/her remuneration of the last year for the 
membership of the board or any of its committees, 
whichever is less. 
 

الشركة عالوة على مكافأة عضویة ط) أن یتقاضى مبالغ مالیة من 
ألف لایر أو عن  200أو أي من لجانھ تزید عن  مجلس اإلدارة

من مكافآتھ في العام السابق التي تحصل علیھا مقابل  50%
 عضویة مجلس اإلدارة أو أي من لجانھ أیھما أقل.

j) If he/she engages in a business where he competes with 
the Company, or conducting businesses in any of the 
company's activities. 
 

ك) أن یشترك في عمل من شأنھ منافسة الشركة ، أو أن یتجر في 
 أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة

Senior Management (Management ):the Managing 
Director, Chief Executive Officer, General Manager, 
their deputies, Chief Financial Officer, Managers of key 
departments, officers of risk management, internal audit, 
and compliance functions, and similar positions in the 
Financial Institution, in addition to incumbents of any 
other positions determined by SAMA. 
 

تشمل العضو المنتدب والرئیس اإلدارة العلیا (إدارة الشركة): 
التنفیذي والمدیر العام ونوابھم، والمدیر المالي، ومدیري 
اإلدارات الرئیسیة، والمسؤولین عن وظائف إدارة المخاطر 
والمراجعة الداخلیة وااللتزام في الشركة، ومن في حكمھم، 

 ة.وشاغلي أي مناصب أخرى تحددھا المؤسس

Accumulative Voting: a method of voting for electing 
directors, which gives each shareholder a voting rights 
equivalent to the number of shares he/she holds. He/she 
has the right to use them all for one nominee or to divide 
them between his/her selected nominees without any 
duplication of these votes. This method increases the 
chances of the minority shareholders to appoint their 
representatives in the Board through the right to 
accumulate votes for one nominee. 
 
 

أسلوب تصویت إلختیار أعضاء مجلس التصویت التراكمي: 
ل مساھم قدرة تصویتیة بعدد األسھم التي یملكھا ، اإلدارةیمنح ك

بحیث یحق لھ التصویت بھا لمرشح واحد أو تقسیمھا بین من 
یختارھم من المرشحین دون وجود أي تكرار لھذه األصوات. 
ویزید ھذا األسلوب من فرص حصول مساھمي األقلیة على تمثیل 

شح لھم في مجلس اإلدارة عن طریق األصوات التراكمیة لمر
 .واحد

Senior Positions :Members of the Board and senior 
management. 

 المناصب القیادیة: تشمل عضویة مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا.

  
 

Relatives: 
 Fathers, mothers, grandfathers and grandmothers (and 
their ancestors). 
 Children and grandchildren and their descendants. 
 Siblings, maternal and paternal half-siblings  
 Husbands and wives. 
 

 األقارب أو صلة القرابة:
 االباء واألمھات، واألجداد والجدات وإن علو 
 األوالد وأوالدھم وإن نزلو 
 األخوة واألخوات االشقاء أو ألب أو ألم  
 االزواج والزوجات 

 

Stakeholders: Any person who has a stake with the 
Company such as shareholders, employees, creditors, 
clients, suppliers and the community. 
 

كل شخص لھ مصلحة مع الشركة مثل  :أصحاب المصالح
المساھمین، والعاملین، والدائنین، والعمالء، والموردین، 

 والمجتمع.

Minority shareholders: They are the shareholders 
representing an non-controlling group of the Company 
and based on that they are not influential. 
 

: المساھمون الذین یمثلون فئة غیر مسیطرة على مساھمو األقلیة
 الشركة بحیث ال یستطیعون التأثیر علیھا.

 
 

Related Parties: :االطراف ذوو العالقة 
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1. Substantial Shareholders of the company. 
2. Board members of the Company or any of its 
affiliates and their relatives. 

3. Senior Executives of the Company or any of its 
affiliates and their relatives. 

4. Board members and Senior Executives of 
Substantial Shareholders of the company. 

5. Entities, other than companies, owned by a Board 
member or any Senior Executive or their relatives. 

6. Companies in which a Board member or a Senior 
Executive or any of their relatives is a partner. 

7. Companies in which a Board member or a Senior 
Executive or any of their relatives is a member of its 
Board of directors or is one of its Senior Executives. 

8. Joint stock companies in which a member of the 
Board or a Senior Executive or any of their relatives 
owns (5%) or more, subject to the provisions of 
paragraph (7) of this definition. 

9. Companies in which a Board member or a Senior 
Executive or any of their relatives has influence on 
their decisions even if only by giving advice or 
guidance. 

10. Any person whose advice or guidance influence 
the decisions of the Company, the Board and the 
Senior Executives. 

11. Holding companies or affiliates. 

 كبار المساھمین في الشركة .1
أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتھا التابعة  .2

 واقاربھم
كبار التنفیذیین في الشركة أو أي من شركاتھا التابعة  .3

 .واقاربھم
االدارة وكبار التنفیذیین لدى كبار أعضاء مجلس  .4

 المساھمین في الشركة.
المملوكة لعضو مجلس  -من غیر الشركات-المنشآت  .5

 اإلدارة أو أحد كبار التنفیذیین
الشركات التي یكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو  .6

 كبار التنفیذیین أو اقاربھم شریكا فیھا
أو  الشركات التي یكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة .7

كبار التنفیذیین أو اقاربھم عضوا في مجلس إدارتھا أو 
 من كبار التنفیذیین فیھا

الشركات المساھمة التي یملك فیھا أي من أعضاء  .8
مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین أو اقاربھم ما نسبتھ 

 .أو أكثر 5%
الشركات التي یكون ألي عضو من أعضاء مجلس  .9

ھا أقاربھم تأثیر في قرارات اإلدارة أو كبار التنفیذیین أو
ولو بإسداء النصح أو التوجیھ (یستثنى النصائح 

مرخص بشكل  صوالتوجیھات التي تقدم من شخ
 .مھني)

أي شخص یكون لنصائحھ وتوجیھاتھ تأثیر في  .10
قرارات الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
التنفیذیین(یستثنى النصائح والتوجیھات التي تقدم من 

 كل مھني)شخض مرخص بش
 الشركات القابضة أو التابعة للشركة .11

Controlling Interest: The ability to influence actions or 
decisions of another person directly, indirectly, 
individually or collectively with a relative or an affiliate 
through: (A) owning %30or more of the voting rights in 
a company, (B) having the right to appoint %30 or more 
of the administrative team members 

 حصة السیطرة:
ات شخص آخر، بشكل ل أو قرارالقدرة على التأثیر في افعا

، منفردا أو مجتمعا مع قریب أو تابع ، من خالل امتالك مباشر
أو اكثر من حقوق التصویت في الشركة أو لھ حق  %30نسبة 
 أو اكثر من أعضاء الجھاز االداري %30تعیین 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter (2) الباب الثاني
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Shareholders Equities and General Assembly  المساھمین والجمعیة العامةحقوق  
3.  General Rights of the Shareholders المادة الثالثة: الحقوق العامة للمساھمین 
A Shareholder shall be entitled to all rights attached to the 
share in particular the right to a share of the distributable 
profits, the right to the Company’s Assets upon 
liquidation; the right to attend the General Assembly and 
participate in deliberation and vote on the relevant 
decisions; the right of disposition with respect to shares; 
the right to supervise the Board of directors activities, and 
file responsibility claim against Board members; the right 
to enquire and have access to information or request 
viewing the books and documents of the Company, 
including the data and information related to the activities 
of the Company and its operational and investment 
strategy without prejudice to the Company’s interests and 
a manner that does not contradict the Capital Market law 
and implementing rules, In addition, pre-emptive rights to 
subscribe for new shares issued in exchange for cash 
unless otherwise specified in the Company’s bylaws or 
when the Extraordinary General Assembly suspends the 
pre-emptive rights.  Also, to record his/her name in the 
Company’s shareholders register and to request to view a 
copy of the Company’s articles of association and bylaws 
unless the Company publishes them on its website; and to 
nominate and elect the Board members. 
Fair Treatment of Shareholders 
a) The Board is obliged to seek shareholders' rights 
protection to ensure fairness and equality among them. 
b) The Board and the Executive Management of the 
Company is obliged not to discriminate among 
shareholders who own the same class of shares nor 
prevent them from accessing any of their rights. 
c) The Company shall specify in its internal policies the 
procedures that are necessary to 
Guarantee that all shareholders exercise their rights. 

تثبت للمساھمین جمیع الحقوق المتصلة بالسھم، وبوجھ خاص 
 باح التي یتقرر توزیعھا،الحق في الحصول على نصیب من األر

والحق في الحصول على نصیب من موجودات الشركة عند 
التصفیة، وحق حضور جمعیات المساھمین، واالشتراك في 
مداوالتھا والتصویت على قراراتھا بما في ذلك تعدیل النظام 
األساسي للشركة وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة والموافقة على 

حق التصرف في األسھم ونقل ملكیتھا اختیار مراجع الحسابات، و
وحق المساھمة في زیادة رأس المال، وحق مراقبة أعمال مجلس 
اإلدارة ورفع دعوى المسؤولیة على أعضاء المجلس، وحق 
االستفسار وطلب معلومات مثل االطالع على دفاتر الشركة 
ووثائقھا واستراتیجیتھا التشغیلیة واالستثماریة بما ال یضر 

السوق المالیة ولوائحھ شركة وال یتعارض مع نظام بمصالح ال
باإلضافة إلى أولویة االكتتاب باألسھم الجدیدة التي  ،التنفیذیة

تصدر مقابل حصص نقدیة ، مالم توقف الجمعیة العامة غیر 
العادیة العمل بحق األولویة (إذا نص على ذلك نظام الشركة 
األساس). وكذلك تقیید أسھمھ في في سجل المساھمین في الشركة. 

ن عقد تأسیس وللمساھم الحق في طلب االطالع على نسخة م
ھا عالشركة ونظامھا األساس مالم تنشرھما الشركة في موق

 اإللیكتروني.
 

 المعاملة العادلة للمساھمین:
 
 المساھمین حقوق حمایة على بالعمل اإلدارة سمجل یلتزم  )أ

 .بییھم والمساواة العدالة یضمن بما
 التمییز بعدم للشركة التیفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس یلتزم  )ب
حق  أي حجب وبعدم األسھم، فئة لذات المالكین المساھمین بین
 .عنھم
 الالزمة اإلجراءات الداخلیة سیاساتھا في الشركة تبین  )ج

 .المساھمین لحقوقھم جمیع ممارسة لضمان
  
4. Facilitating of Shareholders Exercise of Rights and 
access to Information 

الرابعة: تسھیل ممارسة المساھمین لحقوقھم المادة 
 وحصولھم على المعلومات

a) The Company warrants that all shareholders exercise 
their full legal rights equally without distinction in 
accordance with the companies Law and its Articles 
of Association. 

شركة على   -أ ممارسة جمیع المساھمین لحقوقھم تمكین تعمل ال
ركات  اواة دون تمییز وفقاً لنظام الش النظامیة على قدم المس

 واألنظمة ذات العالقة. والنظام األساسي للشركة
 

b) The Company will provide all information that 
enables the shareholders to exercise their rights on the 
perfect manner without distinction, provided that 
such information must be sufficient, accurate and to 
be furnished and updated regularly and on the 
specified time. The Company shall use the most 
effective methods for communicating with its 
shareholders. 

ات التي تمكن  -ب ة على توفیر جمیع المعلوم رك ل الش تعم
المساھمین من ممارسة حقوقھم على أكمل وجھ، ودون تمییز 
قدم  قة، وأن تُ یة ودقی ھذه المعلومات واف بینھم، على أن تكون 
ل  ددة . وتعم د المح ة وفي المواعی ة منتظم دث بطریق وتُح

تخدام أكثر الطرق فعالیة في ال ركة على اس ل مع الش تواص
 المساھمین.
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c) The Company commits to answer the questions and 
inquiries of its shareholders without distinction as 
much as it does not jeopardize the interests of the 
Company. 

اھمیھا  -ج ارات مس تفس ئلة واس ركة باإلجابة على أس تلتزم الش
ركة كافة دون تمییز  لحة الش بالقدر الذي ال یعرض مص

 للضرر.

d) The Board shall ensure communication between the 
Company and the shareholders based on the common 
understanding of the strategic objectives and interests 
of the Company by implementing disclosure policy 
and conflict of interest policy. 

یضمن مجلس اإلدارة تحقیق تواصل بین الشركة والمساھمین  -د
تراتیجیة  ترك لألھداف االس یا على الفھم المش ویكون مبن

سیاسة إفصاح وسیاسة  للشركة ومصالحھا من خالل تطبیق 
 تنظیم تعارض مصالح.

e) The chairman of the Board and the Chief Executive 
Officer shall inform the remaining Board members of 
the opinions of the shareholders and discuss these 
opinions with them. 

یعمل رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي على اطالع بقیة  -ه
 أعضاء مجلس اإلدارة على آراء المساھمین ومناقشتھا معھم.

 

f) No shareholder may intervene in the operations of the 
Board or the work of the Executive Management of 
the Company unless he/she is a member of its Board 
or its management team; or unless his/her intervention 
is through the Ordinary General Assembly according 
to its powers or within the limits and situations 
permitted by the Board. 

 

اھمین التدخل في أعمال مجلس اإلدارة -و ال یجوز ألي من المس
وا في  ركة مالم یكون عض أو أعمال اإلدارة التنفیذیة للش
ھ عن  دخل ان ت ة أو ك ذی ا التنفی ا أو من إداراتھ مجلس إدارتھ

اتھا أو في طریق الجمعیة العامة العادیة ووفقا  اص الختص
 الحدود واألوضاع التي یجیزھا مجلس اإلدارة.

 
 

5. Shareholders Rights Related to the General 
Assembly: 

المادة الخامسة: حقوق المساھمین المتعلقة باجتماع الجمعیة 
 العامة

a. Shareholders’ General Assembly shall convince once 
a year at least within the sixth months following the 
end of the Company's financial year and other ordinary 
general assemblies may be convened whenever deem 
necessary. 
 

نة خالل  -أ تعقد الجمعیة العامة مرة واحدة على األقل في الس
ركة،  نة المالیة للش تة التالیة لنھایة الس ھور الس وز ویجالش

 دعوة جمعیات عادیة أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 

b. Shareholders’ General Assemblies shall convene upon 
a request of the Board of Directors. The Board of 
directors shall invite the General Assembly to convene 
pursuant to a request of the Auditors, Audit Committee 
or a number of shareholders representing at least 5% of 
the equity share capital. The external auditor may 
invite the assembly to convene if the Board does not 
invite the assembly within thirty days from the date of 
the external Auditor’s request. 
 

 علىتنعقد الجمعیات العامة بدعوة من مجلس اإلدارة و یجب  -ب
مجلس اإلدارة أن یدعو الجمعیة العامة العادیة لالجتماع بناء 
ابات أو لجنة المراجعة أو عدد من  على طلب مراقب الحس

اھمین تمثل ملكیتھم ( ) من رأس المال على األقل. %5المس
ابات دعوة الجمعیة إلى االنعقاد إذا لم  ویجوز لمراجع الحس

اً  ا مجلس اإلدارة خالل ثالثین یوم دُعھ ب  ی اریخ طل من ت
 مراجع الحسابات.

c. The Company shall announce the date, place and 
Agenda of the General Assembly, at least ten days 
prior of the meeting date. Invitation must published on 
the web site of the Company, One wide spread 
newspapers distributed in the province where the 
company’s head office is located in Saudi Arabia and 
on Tadawul. The Company may use modern high 
technology to communicate with the shareholders. 
 

دول  -ج ا وج انھ ة ومك ام ة الع اد الجمعی یتم اإلعالن عن انعق
رةأعمالھا قبل الموعد  على األقل، ونشر الدعوة في  أیام بعش

توزع  االنتشار صحیفة واسعةموقع الشركة اإللكتروني وفي 
بیة في المملكة العر في المنطقة التي یكون فیھا مقر الشركة ،

تخدم  وق (تداول)  ویجوز أن تس عودیة وفي موقع الس الس
 الشركة وسائط التقنیة الحدیثة لالتصال بالمساھمین.

d. The Company shall make available for its 
shareholders the opportunity for effective 
participation and voting in the meetings of General 
Assembly and informs about the rules governing these 

تتیح الشركة لمساھمیھا الفرصة للمشاركة الفّعالة والتصویت  -د
ماً  اھمین، وتحیطھم عل عامة للمس في اجتماعات الجمعیة ال
ویت.  بالقواعد التي تحكم تلك االجتماعات وإجراءات التص
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meetings and the voting procedures and avail the 
electronic voting to facilities the voting to 
shareholders.  
 

اھ ویت اإللكتروني لتمكین المس من  مینوتوفیر آلیة التص
 .التصویت عن بعد والمشاركة

e. The Company shall arrange to facilitate the 
participation of utmost number of shareholders in the 
meeting of the General Assembly including Inter alia 
choosing the appropriate place and time. 
 

اركة أكبرعدد -ه یر مش ركة على تیس اھمین  تعمل الش من المس
في اجتماع الجمعیة العامة، ومن ذلك اختیار المكان والوقت 

 المالئمین.

f. Upon preparing the agenda of the General Assembly 
meeting, the Board of Directors shall consider the 
subjects that the shareholders desire to list in the 
meeting agenda. The shareholders who own at least 
(5%) of the Company shares may add one or more 
items to the agenda of General Assembly when it is 
prepared. 

عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعیة العامة، یأخذ مجلس  -و
اھمون  وعات التي یرغب المس اإلدارة في االعتبار الموض

اھمین في إدراجھا على  جدول أعمال االجتماع. ویجوز للمس
بة ( ركة %5الذین یملكون نس ھم الش ) على األقل من أس

وع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعیة العامة  افة موض إض
 عند إعداده.

 
g. Each shareholder shall have the right to discuss the 

items listed on the agenda of the General Assembly and 
to direct questions in this respect, to members of the 
Board and the Auditor. The Board or the Auditor shall 
answer the questions asked by shareholders to the 
extent that does not jeopardize the interests of the 
Company. If a shareholder considers the reply 
unsatisfactory, he can resort to the Assembly whose 
decision is to be considered as final and enforceable.  
 

وعات المدرجة -ز ة الموض اھمین حق مناقش في جدول  للمس
أنھا إلى أعضاء  ئلة في ش أعمال الجمعیة العامة وتوجیھ األس
ب القانوني. وعلى مجلس اإلدارة أو  مجلس اإلدارة والمحاس
المحاسب القانوني اإلجابة على أسئلة المساھمین بالقدر الذي 
اھم أن  رر، وإذا رأى المس ركة للض لحة الش ال یعرض مص

ؤال غیر مقنع احتكم إلى الجمعیة وكان قرارھا  الرد على الس
 في ھذا الشأن نافذاً.

 

h. The subjects presented before the General Assembly 
must be associated with sufficient information 
enabling the shareholders to make their decisions. 

یجب أن تكون الموضوعات المعروضة على الجمعیة العامة  -ح
خاذ  اھمین من ات یة تمكن المس كاف بة بمعلومات  حو مص

 قراراتھم. 
 

a number of shareholders representing at least 2% of 
the capital may call an ordinary General Assembly in 
the following cases: 

المال على  من رأس %2المساھمین یمثل یجوز لعدد من 
لدعوة الجمعیة  تقدیماألقل  ة  طلب إلى الجھة المختص

 العامة العادیة لالنعقاد، إذا توافر أي من الحاالت اآلتیة:
1) If the General Assembly has not convened after the 

elapse of the term set therefore in Article (87) of the 
Companies law. 

2) If the number of directors falls below the minimum 
required for the General Assembly to convene, 
without prejudice to Article (69) of the Companies 
law. 

3) If there have been found any violations to the 
provisions of Companies law or to the Company’s 
Article of Association or any mal-management. 

i. If the Board of Directors has not called General 
Assembly within fifteen days from the date of the 
request thereto by the Auditor, the Audit Committee or 
by a number of stockholders representing at least 5% 
of the Company’s share capital. 

وص علیھا في  )1 ت المدة المحددة لالنعقاد المنص إذا انتقض
 المادة (السابعة والثمانین) من نظام الشركات.

اء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى  )2 إذا نقص عدد أعض
)من نظام 69لصحة انعقاده،مع مراعاة ما ورد في المادة (

 الشركات.
ركات أو نظام إذا تبین وجود مخالفات ألح )3 كام نظام الش

 الشركة األساس، أو وقع خلل في إدارة الشركة.
إذا لم یوجھ المجلس الدعوة النعقاد الجمعیة العامة خالل  )4

ابات أو  ر یوماً من تاریخ طلب مراجع الحس ة عش خمس
اھمین یمثل ( من  )%5لجنة المراجعة أو عدد من المس

 رأس المال على األقل.
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l. The Company may amend the agenda of the General 
Assembly within a period between publishing the 
announcement and the date of convening the General 
Assembly meeting, provided that the Company shall 
announce it. 

 

خالل یجوز للشركة تعدیل جدول أعمال الجمعیة العامة  -ط
 الفترة ما بین نشر اإلعالن وموعد انعقاد الجمعیة العامة

 واالعالن عن ذلك في موقع السوق.
 

m. Shareholders shall be granted the opportunity to 
effectively participate and vote in the General 
Assembly meetings. The meetings of the General 
Assemblies of shareholders may be convened and 
shareholders may participate in their deliberations and 
vote on their resolutions using methods of 
contemporary technologies pursuant to the 
Regulatory Rules and Procedures issued pursuant to 
the Companies Law related to Listed Joint Stock 
Companies. 

 

اھمین الراغبین في الحضور في  جیل بیانات المس التحقق من تس
ركة الرئیس قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعیة ما لم  مركز الش

 ینص نظام الشركة األساس على وسیلة أخرى.

n. The Board shall separate each of the matters listed in 
the agenda of the General Assembly meeting as an 
independent item, and not combine significantly 
different matters under item, and not combine the 
businesses and contracts in which Board members 
have a direct or indirect interest under one item, for 
the purpose of obtaining the shareholders ‘vote for the 
item as a whole. 

 

إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول  -ي
اعمال الجمعیة في بند مستقل وال تجمع الموضوعات 

 االعمال توضع المختلفة جوھریا تحت بند واحد، على أن 
والعقود ألعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة 

 مستقل.كل منھم في بند 

o. The Company shall ensure recording the details of the 
shareholders who desire to attend at the Company's 
head office prior to the specified time for convening 
the assembly, unless the Company's bylaw state other 
means. 

وقع اإللیكتروني للشركة یتاح للمساھمین من خالل الم -ك
والموقع االلیكتروني للسوق عند نشر الدعوة النعقاد 
الجمعیة العامة الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود 
جدول أعمال الجمعیة العامة وبخاصة تقریر مجلس اإلدارة 
ومراجع الحسابات والقوائم المالیة وتقریر لجنة المراجعة  

 أعمال الجمعیة. وتحدیثھا في حال تعدیل جدول
  

 

6. Voting Rights المادة السادسة:حقوق التصویت 
a. Voting is considered an essential right for the 

shareholders, which cannot be denied anyway. The 
Company must avoid enacting any procedure that may 
impede using the right of voting. Exercising of the 
shareholder's right to vote must be facilitated to achieve 
the equivalent treatment towards shareholders. 
 

یعد التصویت حقاً أساسیاً للمساھم ال یمكن إلغاؤه بأیة طریقة،  -أ
وعلى الشركة تجنب وضع أي إجراء قد یؤدي إلى إعاقة 

ب تسھیل ممارسة المساھم لحقھ استخدام حق التصویت، ویج
 في التصویت وتیسیره وتحقیق المعاملة المتكافئة للمساھمین.

b. The votes in the ordinary as well as in the extraordinary 
general assemblies shall be counted on the basis of one 
vote for every share, however it is not allowed for the 
members of Board of Directors to vote on the 
assembly’s decision that is related to discharging their 
liability in respect of their period of management. 
 

ر  -ب ة وغی ة العادی ات العام ي الجمعی وات ف ب األص تحس
وز  ك ال یج ع ذل ھم وم ل س وت لك اس ص ى أس ة عل العادی

س اء مجل رارات  ألعض ى ق ویت عل اإلدارة التص
ن تھم ع إبراء ذم ق ب ي تتعل ة الت الجمعی

 مدة إدارتھم. 
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c. Voting process is carried out by the way of pulling 
through voting cards that are distributed to the 
shareholders presented or their representatives in the 
meeting, the Company shall prepare these cards at 
sufficient time prior to the meeting, in which the names 
of nominees for Board membership and items of agenda 
are listed. 
 

ویت بطریقة االقتراع من خالل بطاقة  -ج تجرى عملیة التص
رین أو  اھمین الحاض ویت التي یتم توزیعھا على المس التص

ركة أن تعد ھذه البطاقة قبل ممثل یھم في االجتماع وعلى الش
االجتماع بوقت كاٍف  وتدرج فیھا أسماء المرشحین لعضویة 

 مجلس اإلدارة وبنود جدول األعمال.

d. The shareholder may delegate in writing to the other 
shareholders other than the Board members or the 
Company employees the authority to attend the meeting 
of the General Assembly. 
 

مساھماً آخر من غیر أعضاء  -كتابة –للمساھم أن یوكل عنھ  -د
ور اجتماع الجمعیة  ركة لحض مجلس اإلدارة أو موظفي الش

 العامة.

e. The Company follows the method of Cumulative voting 
to elect the members of the Board of Directors in the 
General Assembly. 

 

ویت  -ه ویت التراكمي عند التص لوب التص ركة أس تتبع الش
 الختیار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعیة العامة .

f. Modern high technology can be used to vote by 
shareholders in accordance with regulators instruction.  
 

ب  -و ائل التقنیة الحدیثة بحس تخدام وس ویت باس یجوز التص
 .الضوابط التي تضعھا الجھة المختصة

  -ز
 

7. Scope of General Assembly المادة السابعة: اختصاصات الجمعیات العامة للمساھمین 
A– Ordinary General Assembly: الجمعیة العامة العادیة: -أ  
With the exception of matters considered as prerogatives of 
the Extraordinary General Assembly, the Ordinary General 
Assembly shall handle all matters related to the Company 
including for instance, but not limited to, the following :
  

فیما عدا األمور التي تختص بھا الجمعیة العامة غیر 
العادیة،تختص الجمعیة العامة العادیة بجمیع األمور المتعلقة 

 بالشركة ، ومنھا على سبیل المثال ما یلي:

1. Endorsement of the Board annual report. 1- .المصادقة على ما یرد بتقریر مجلس اإلدارة 
2. Endorsement of the financial statements of the 

Company for the last fiscal year. 
نة المالیة  -2 ركة عن الس ادقة على القوائم المالیة للش المص

 المنتھیة .
3. Approval of the Auditor's report of the last fiscal year. 3-  نة المالیة ابات عن الس الموافقة على تقریر مراقبي الحس

 المنتھیة.
4. Approval of payment of remuneration of the Board 

members in accordance with this Policy.  
اء مجلس  -4 ات أعض الموافقة على صرف مكافآت وتعویض

 اإلدارة وفقاً لھذه الالئحة. 
5. Discharging the members of the Board of Directors 

about the period of their management. 
 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن فترة إدارتھم. -5

6. Election of members of the Board of Directors and 
relieving them. 

 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وإعفائھم. -6

7. Appointing the external auditors of the Company, 
specifying their remunerations, reappointing them, 
replacing them and approving their reports.     

 

 وإعادة تعیین مراجع حسابات الشركة وتحدید مكافآتھم -7
 تعیینھم وتغییرھم والموافقة على تقاریرھم.

 

8. Approval of the proposal by the Board in respect of 
distribution of profits, if any. 

الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزیعات األرباح  -8
 إن وجدت.

 
9. Approval of the selecting criteria of the Executive 

Committee, Risk and Underwriting Committee, 
Investment Committee, Audit Committee and 
Nomination & Remuneration Committee, membership 
term and method of the Committee work. 

الموافقة على قواعد إختیار ومدة العضویة وأسلوب عمل  -9
كل من اللجنة التنفیذیة ولجنة إدارة المخاطر واإلكتتاب 
ولجنة االستثمار ولجنة المراجعة ولجنة المكافآت 

 .والترشیحات
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10. Permitting a Board member to have direct or indirect 

interest in the business and contracts that are executed 
for the Company's account. 

 

الترخیص في أن یكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة  -10
مباشرة أو غیر مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب 

 الشركة.
 

11. Permitting a Board member to take part in any activities 
that may lead to competition with the Company, or 
competition in any of its activities, in compliance with 
the provisions of the Companies Law and its 
Implementing Regulations, provided that such 
authorisation shall be renewed annually. 
 

الترخیص باشتراك عضو مجلس اإلدارة في أي عمل من  -11
ركة أحد فروع شأنھ منافسة الشركة ، أو أن ینافس الش

على أن یجدد ھذا الترخیص بشكل  النشاط الذي تزاولھ
 سنوي.

 

12. Forming the Audit Committee. 
 
13. Monitoring the compliance of the Board members with 
the provisions of the Companies Law and Its Implementing 
Regulations and other relevant laws and the Company’s 
bylaws; inspecting any damage that may occur as a result 
of their violation of such provisions or mismanagement of 
the affairs of the Company; determine the liability resulting 
therefrom and undertaking the procedures it deems proper 
in this regard pursuant to the Companies Law and Its 
Implementing Regulations. 

 تشكیل لجنة المراجعة. -12
 

مراقبة إلتزام أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام نظام الشركات .13
ولوائحھ التنفیذیة واألنظمة األخرى ذات العالقة ونظام الشركة 
األساس وفحص أي ضرر ینشأ عن مخالفتھم لتلك األحكام أو 

أمور الشركة وتحدید المسؤولیة المترتبة على  إلدارةإساءتھم 
 لشأن.ذلك،  واتخاذ ماتراه مناسبا في ھذا ا

  
  
  
14. Resolving to withhold from setting aside statutory 
reserve when it reaches an amount equal to (30%) of the 
Company’s paid share capital, and resolving to distribute 
the surplus of such percentage to the Company’s 
shareholders in financial years where the Company does 
not generate net profits. 

من  %30وقف تجنیب احتیاطي الشركة النظامي متى مابلغ . 14
رأس مال الشركة المدفوع وتقریر توزیع ماجاوز ھذه النسبة 

  تحقق فیھاعلى مساھمي الشركة في السنوات المالیة التي ال
 .الشركة ارباحا صافیة

 

15 . Using the Company’s consensual reserve, if such has 
not been set aside for a specific purpose, provided that 
using such reserve shall be based on a proposal 
submitted by the Board and used in ways that benefit 
the Company or the shareholders; 

 للشركة في حال عدم تخصیصھاستخدام االحتیاطي االتفاقي . 15
لغرض معین ، على أن یكون استخدام ھذا االحتیاطي بناءا على 
اقتراح من مجلس اإلدارة وفي األوجة التي تعود بالنفع على 

 الشركة أوالمساھمین.
 

16 forming other reserves besides the statutory reserve and 
consensual reserve and disposal of the same; 

تكوین احتیاطیات أخرى للشركة بخالف االحتیاطي النظامي .16
 واالحتیاطي االتفاقي والتصرف فیھا.

 
17 Setting aside amounts from the Company’s net profits to 

set up social organization for the benefit of the 
Company’s employees or to assist any such existing 
establishments in accordance with Article (129) of the 
Companies Law. 

اقتطاع مبالغ من االرباح الصافیة للشركة إلنشاء مؤسسات .17
اجتماعیة لعاملي الشركة لمعاونة مایكون قائما من ھذه 

 من نظام الشركات 129المؤسسات وفقا لما ورد في المادة 
 

18 Approving the sale of more than (50%) of the assets of 
the Company, whether in one or several transactions 
within a period of 12 months from the date of the first 
selling transaction. In case selling these assets includes 

من اصول الشركة سواء  %50الموافقة على بیع أكثر من .18
شھرا من تاریخ أول  12في صفقة واحدة أم عدة صفقات خالل 

صفقة بیع، وفي حال تضمن بیع تلك األصول ما یدخل ضمن 
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what falls within the powers of the Extraordinary 
General Assembly, approval of the said Assembly is 
required. 

غیر العادیة فیجب الحصول على اختصاصت الجمعیة العامة 
 موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة.

 
 
 

 
B- Extraordinary General Assembly: الجمعیة العامة غیر العادیة: -ب 
Resolutions of an extraordinary General Assembly shall 
be adopted by a two-thirds majority vote of the shares 
represented thereat. But if a resolution related to an 
increase or decrease in the capital, or to terminate or 
dissolve the Company prior to the expiry of its term 
specified in its article of association or in merger of the 
company into another company, it shall be valid only if 
adopted by a three-fourths majority vote of the shares 
represented at the meeting.  

سھم بأغلبیة ثلثي األ تصدر قرارات الجمعیة العامة غیر العادیة
الممثلة في االجتماع، إال إذا كان قراراً متعلقاً بزیادة رأس المال 
أو تخفیضھ أو بإطالة مدة الشركة أو بحلھا قبل انقضاء المدة 
المحددة في النظام األساس أو باندماجھا مع شركة أخرى، فال 
 ةیكون صحیحاً إال إذا صدر بأغلبیة ثالثة أرباع األسھم الممثل

 في االجتماع. 

The Extraordinary General Assembly shall have the power 
to amend the Company’s Articles of Association, except 
the rules legally prohibited to amend. In addition, the 
Extraordinary General Assembly shall have the right to 
make decisions on matters which fall within the authority 
of the Ordinary General Assembly under the same 
conditions and terms stipulated for the Ordinary 
Assembly. 

تختص بتعدیل نظام الشركة االساس باستثناء األحكام المحظور 
علیھا تعدیلھا نظاماً وفضالً عن ذلك یكون لھا أن تصدر 

قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعیة العامة العادیة 
 وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعیة العادیة.

1. Upon expiration of the duration of the Company or in 
case of dissolution before its term, the Extraordinary 
General Assembly shall, based on a recommendation 
from the Board of Directors, decide upon the method 
of liquidation and shall appoint one or more 
liquidators and determine their functions and fees and 
the powers of the Board of Directors shall cease upon 
cessation of the Company. 

مده الشركة وفى حالھ حلھا قبل األجل المحدد تقرر  عند انتھاء-1
الجمعیة العامة غیر العادیة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة 
طریقھ التصفیة وتعین مصفیاً أو أكثر وتحدد صالحیاتھم 

 وأتعابھم وتنتھي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة.

2. By decision of the Extraordinary General Assembly, the 
capital may be increased one or several folds by issuing 
new shares at the same original nominal value of the 
share, provided the original capital is fully paid. The 
method of such capital increase shall be determined by 
Extraordinary General Assembly decision.  

یجوز بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة زیادة رأس مال  -2
الشركة مره أو عدة مرات بإصدار أسھم جدیدة بنفس القیمة 
االسمیة لألسھم األصلیة بشرط أن یكون رأس المال األصلي 

 یقة زیادة رأس المال.قد دفع بأكملھ, ویعین القرار طر
 

5. By decision of the Extraordinary General Assembly, 
the capital may be reduced if it is in excess of the 
Company's requirements or if the Company sustains 
losses. 
 

یجوز بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة تخفیض رأس -3
 حاجتھا أو إذا منیت بخسائر.المال إذا زاد عن 

 

6. Resolving to form a consensual reserve for the 
Company as provided for in its bylaws to be set aside 
for a specific purpose, and the disposal thereof. 
 

تقریر تكوین احتیاطي اتفاقي للشركة ینص علیھ نظامھا -4
 والتصرف فیھ. االساس ویخصص لغرض معین،

3. Approving the Company's shares buy-back. 
 

 .لنفسھا الموافقة على عملیة شراء اسھم الشركة -5
 

4. Issuing preferred shares or approving their buying, or 
converting ordinary shares into preferred shares or 

اصدار اسھم ممتازة أو اقرار شرائھا أو تحویل أسھم عادیة -6
اسھم ممتازة أو العكس، وذلك بناءا على نص في نظام إلى 
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converting preferred shares into ordinary shares as per 
the Company's bylaws and the Regulatory Rules and 
Procedures issued pursuant to the Companies Law 
related to Listed Joint Stock Companies. 

 

الشركة ووفقا للضوابط واإلجراءات التنظیمیة الصادرة تنفیذا 
 لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساھمة المدرجة.

 

5.  Allocate Shares that are issued upon the capital 
increase or part of them for the employees of the 
Company, and its affiliates or some of them, or any of 
them. 
 

تخصیص االسھم المصدرة عند زیادة رأس المال أو جزء -7
 منھ للعاملین في الشركة أو الشركات التابعة أو أي من ذلك.

 

6. Issuing debt instruments or financing deeds convertible 
into shares, and stating the maximum number of shares 
that may be issued against these instruments or deeds. 

 

اصدار أدوات دین أو صكوك تمویلیة قابلة للتحویل إلى أسھم  -8
اصدارھا مقابل  وبیان الحد األقصى لعدد األسھم التي یجوز

 تلك الصكوك أو األدوات.
 

7. suspending preemptive rights of shareholders in 
subscribing for the capital increase in exchange for 
cash or giving priority to non-shareholders in cases as 
deemed in the interest of the Company if so is 
provided for in the Company's bylaws. 

 

وقف العمل بحقوق األولویة للمساھمین في االكتتاب بزیادة -9
رأس المال مقابل حصص نقدیة أو إعطاء األولویة لغیر 
المساھمین في الحاالت التي تراھا مناسبة لمصلحة الشركة (إذا 

 نص النظام األساس)

8. The Extraordinary General Assembly may issue 
resolutions that fall within the powers of the Ordinary 
General Assembly, provided that such resolutions are 
issued in accordance with the issuance requirements of 
Ordinary General Assembly resolutions which require 
that the absolute majority of shares be represented at the 
meeting. 
 

ویجوز للجمعیة العامة غیر العادیة أن تصدر قرارات  -10
داخلة في اختصاصات الجمعیة العامة العادیة ، على أن تصدر 
القرارات وفقا لشروط إصدار قرارات الجمعیة العامة المحددة 

 باألغلبیة المطلقة لالسھم الممثلة في االجتماع.
 

Management of the Shareholders' 
Assembly 

 إدارة جمعیة المساھمین

 
1. The Shareholders' General Assembly meetings shall be 

chaired by the chairman, his deputy (if the chairman is 
absent) or whom is delegated by the Board of directors 
of its members (when the chairman and his deputy are 
absent). 

2.  The chairman of the Shareholders' Assembly shall 
commit to grant the shareholders the opportunity to 
effectively participate and vote in the meetings of the 
General Assembly, and avoid any procedure that may 
preventing their attendance to the assemblies or the 
exercise of the voting right. Shareholders shall be 
informed of the rules governing such meetings and the 
voting procedures. 

3. Shareholders are entitled to discuss matters listed in the 
agenda of the General Assembly and raise relevant 
questions to the Board members and to the external 
auditor. The Board or the external auditor shall answer 
the questions raised by shareholders to the extent that 
does not jeopardise the Company’s interest. 

4. Shareholders shall be granted access to the minutes of 
the General Assembly meeting; and the Company shall 

 
یرأس اجتماعات الجمعیات العامة للمساھمین رئیس مجلس  .1

اإلدارة أو نائبھ عند غیابھ أو ینتدبھ مجلس اإلدارة من بین 
 مجلس اإلدارة ونائبھ.اعضائھ لذلك في حال غیاب رئیس 

یلتزم رئیس جمعیة المساھمین بإتاحة الفرصة للمساھمین  .2
للمشاركة الفعالة والتصویت في اجتماعات الجمعیة العامة، 
وتجنب وضع أي اجراء یؤدي إلى إعاقة حضور الجمعیات 
أو استخدام حق التصویت ویجب احاطتھم علما بالقواعد 

 التصویت. التي تحكم عمل االجتماعات وإجراءات
للمساھمین حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول  .3

أعمال الجمعیة العامة وتوجیھ األسئلة بشأنھا إلى أعضاء 
مجلس اإلدارة  ومراجع الحسابات وتتم اإلجابة عن ھذه 

 االسئلة بالقدر الذي ال یعًرض مصلحة الشركة للضرر.
ة یتمكین المساھمین من االطالع على محضر اجتماع الجمع .4

أیام عمل  من  10العامة وتزوید الھیئة بنسخة منھ خالل 
 تاریخ عقد االجتماع.

االعالن للجمھور واشعار الھیئة والسوق بنتائج الجمعیة  .5
 .العامة
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provide the Authority with a copy of such minutes 
within (10) days of the date of any such meeting. 

5. A Company shall announce to the public and inform the 
Authority and the Exchange, as per the rules prescribed 
by the Authority, of the results of a General Assembly 
meeting immediately following its conclusion. 

 
 
8. Conditions for attendance by proxy 

 
 المادة الثامنة: ضوابط الحضور بالوكالة

 
The shareholder may delegate another shareholder to attend 
a meeting of the General Assembly in accordance with the 
following conditions: 
 

مساھماً آخر في حضور  –كتابة  –للمساھم أن یوكل عنھ   
 اجتماع الجمعیة العامة وفقاً للضوابط التالیة:

First: The proxy must include the following basic 
information:  

 أوالً:یجب أن یتضمن التوكیل المعلومات األساسیة التالیة:

Full name of the shareholder or the name of the company 
or firm in accordance with the Commercial Register entries.  

، أو اسم الشركة أو المؤسسة وفقاً لما ھو اسم المساھم رباعیاً 
 مدون في السجل التجاري.

Number of shares عدد األسھم 
a. Number of Civil Register/Commercial Register of the 

shareholder 
 رقم السجل المدني / السجل التجاري المساھم -أ

b. Full name of the representative.  اسم الوكیل رباعیاً. -ب 
c. Number of Civil Register of representative  رقم السجل المدني للوكیل. -ج 
d. Name and job title of the person who signed the proxy, 

provided that a copy of the legal power of attorney shall 
be attached if the signatory is a legal attorney.  

على أن ترفق صورة من الوكالة  –اسم وصفة موقع التوكیل  -د
 الشرعیة في حالة كون موقع التوكیل وكیالً شرعیاً.

e. Date of the proxy.  تاریخ تحریر التوكیل. -ه 
 

f. Second: To accept the Power of Attorney, the 
following elements shall be provided: 

 ثانیاً:یشترط لقبول التوكیل توفر العناصر التالیة: -و

It must be explicitly stated in the legal power of attorney 
the right of attorney to attend the general assemblies of the 
joint stock companies and voting on the items listed on 
their agenda and the attorney must be a shareholder of the 
Company. 

في الوكاالت صراحة على حق الوكیل في حضور یجب النص  
الجمعیات العمومیة للشركات المساھمة والتصویت على بنود 

 جدول أعمالھا، على أن یكون الوكیل من مساھمي الشركة.

The attorney must be issued by a shareholder or his legal 
attorney from one other than the employees of Company 
or members of its Board of Directors. The Power of 
Attorney shall be duly authenticated by one of the 
following authorities:  

أن یكون التوكیل صادراً من مساھم أو وكیلھ الشرعي من غیر 
موظفي الشركة أو أعضاء مجلس إداراتھا وأن یكون التوكیل 

التالیة:مصدقا من إحدى الجھات   

1- The Chamber of Commerce & Industry whenever the 
shareholder is a member therein, as well as if the 
shareholder is a company or corporate body. 

الغرفة التجاریة الصناعیة متى كان المساھم منتسباً إلحداھا  -1
 وكذلك الحال إذا كان المساھم شركة أو شخصیة اعتباریة. 

2- The Saudi banks provided that the shareholder has an 
account in the certified bank. 

البنوك السعودیة شریطة أن یكون للموكل حساب لدى  -2
 البنك المصدق.

3- The authority in which the shareholder desiring in the 
Power of Attorney works. 

 الجھة التي یعمل بھا المساھم الراغب في التوكیل. -3

4- One of the governmental agencies. 4- .إحدى الجھات الحكومیة 
5- The Power of Attorney shall be for a specified 

meeting (excluding the legal Powers of Attorney). 
أن یكون التوكیل الجتماع محدد (ما عدا الوكاالت  -5

 الشرعیة).
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6- The Power of Attorney shall be for a person other 
than the member of the Board of Directors or the 
employees of the Company or those assigned to carry 
out regularly a technical or managerial work for its 
expense. 

 

أن یكون التوكیل لغیر أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي  -6
الشركة أو المكلفین بالقیام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري 

 لحسابھا.

Third:The Company may not specify a particular 
shareholder to receive the proxies. 

یجوز أن تحدد الشركة مساھماً معیناً لتلقي ال ثالثاً: -ح
 التوكیالت.

Fourth: The notarized original Power of Attorney must be 
submitted and the copy is not accepted. 

 

رابعاً: یجب تقدیم أصل التوكیل المصدق، وال تقبل ط_
 الصورة.

9. The legal quorum for the General Assembly meeting  المادة التاسعة: النصاب القانوني الجتماعات الجمعیة العامة
 للمساھمین

A. The meeting of the Ordinary General Assembly shall 
not have a quorum unless attended by shareholders 
representing quarter the Company’s capital at the 
minimum, unless the Company’s Article of 
Association states otherwise. Should such quorum not 
be achieved in the first meeting, the Assembly shall 
be reconvened once again, within thirty days 
following the first meeting. However the second 
meeting may be held after an hour from the period 
fixed for holding the first meeting on conditions that, 
first it is authorized in the company article of 
association. Second it should be mention the 
possibility of holding a second meeting in first 
meeting invitation. Invitation should be announced in 
Tadawul, the Company Web site and published in one 
wide spread newspapers distributed in the province 
where the company’s head office is located in Saudi 
Arabia. The Company may invite the General and 
Special Shareholders' Assemblies to convene using 
methods of contemporary technologies. The second 
meeting shall be considered as having the quorum 
irrespective of the number of participating shares. 

 

اً إال إذا  -أ حیح ة ص ادی ة الع ام ة الع اع الجمعی ال یكون اجتم
اھمون یمثلون ربع ره مس المال على األقل، ما لم  رأس حض

بھ أعلى. فإذا لم یتوفر  اس على نس ركة االس ینص نظام الش
اب في االجتماع األول , وجھت الدعوة إلى اجتماع ھذا النص

 ثان یعقد خالل الثالثین یوماً التالیة لالجتماع السابق.
ویجوز أن یعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتھاء المدة المحددة 
النعقاد االجتماع األول بشرطین، أوالً أن یجیز ذلك النظام 
األساس للشركة،ثانیاً أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع االول ما 
یفید اإلعالن عن إمكانیة عقد ھذا االجتماع.وتنشر الدعوة في 

تداول) وموقع الشركة اإللكتروني وفي موقع السوق المالیة (
توزع في المنطقة التي یكون فیھا مقر االنتشار صحیفة واسعة 

ویجوز للشركة توجیة الدعوة النعقاد الجمعیة العامة الشركة 
والخاصة عن طریق وسائل التقنیة الحدیثة.في المملكة ویعتبر 

 یھ.االجتماع الثاني صحیحاً أیاً كان عدد األسھم الممثلة ف

B. The meeting of the Extraordinary General Assembly 
shall not have a quorum unless attended by 
shareholders representing half the Company’s capital 
at the minimum, unless the Company’s Article of 
Association states otherwise. Should such quorum not 
be achieved in the first meeting, the Assembly shall 
be reconvened once again, within thirty days 
following the first meeting. However the second 
meeting may be held after an hour from the period 
fixed for holding the first meeting on conditions that, 
first it is authorized in the company article of 
association. Second it should be mention the 
possibility of holding a second meeting in first 
meeting invitation. Invitation should be announced in 
Tadawul, the Company Web site and published in two 
wide spread newspapers in Saudi Arabia. The 

ال یكون اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة صحیحاً إال إذا  -ب
حضره مساھمون یمثلون نصف رأس المال على األقل، ما لم 

ذا لى، فإذا لم یتوفر ھینص نظام الشركة االساس على نسبھ أع
النصاب في االجتماع األول وجھت الدعوة إلى اجتماع ثان 

 یعقد خالل الثالثین یوماً التالیة لالجتماع السابق.
ویجوز أن یعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتھاء المدة  

المحددة النعقاد االجتماع األول بشرطین، أوالً أن یجیز ذلك 
النظام األساس للشركة، ثانیاً أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع 
االول ما یفید اإلعالن عن إمكانیة عقد ھذا االجتماع. وتنشر 

ة (تداول) وموقع الشركة الدعوة في موقع السوق المالی
 اإللكتروني وفي صحیفتین واسعتي االنتشار في المملكة

ویجوز للشركة توجیة الدعوة النعقاد الجمعیة العامة والخاصة 
عن طریق وسائل التقنیة الحدیثة.  ویكون االجتماع الثاني 



 

Page 20 of 55 
 

Company may invite the General and Special 
Shareholders' Assemblies to convene using methods 
of contemporary technologies. 

The second meeting shall be considered having 
quorum if attended by a number of shareholders 
representing at least one fourth of the Company’s 
capital. 
Should such quorum not be achieved in the second 
meeting, an invitation should be sent including the 
same terms used in the first meeting’s invitation. 
The third meeting shall be considered as having the 
quorum irrespective of the number of participating 
shares, after obtaining the approval of the competent 
authority.  

 

صحیحاً إذا حضره عدد من المساھمین یمثلون ربع رأس المال 
 على األقل.

 
لم یتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، وجھت دعوة واذا 

إلى اجتماع ثالث ینعقد باالوضاع المنصوص علیھا باالجتماع 
 األول.

ویكون االجتماع الثالث صحیحاً أیاً كان عدد األسھم الممثلة فیھ، 
 بعد موافقة الجھة المختصة.

10. Shareholders' Right in Dividends:  العاشرة: حقوق المساھمین في أرباح األسھمالمادة 
A- Profits distribution policy: سیاسة توزیع األرباح  -أ 
Profits distribution policy adopted in the Company shall 
depend on realizing rewarding returns and profits for 
investors of the Company's shares, the scope of these 
returns and profits shall extend to include the following 
aspects:  
 

باح في الشركة على تحقیق عوائد تعتمد سیاسة توزیع األر
ومكاسب مجزیة للمستثمرین في أسھم الشركة، وبحیث یمتد أثر 

 تلك العوائد والمكاسب لیشمل المحاور التالیة:

1- Distributing remunerative cash profits to shareholders, 
after considering all factors existing at distribution 
time including the Company's financial position, 
working capital requirements, distributable profits, 
credits available for the Company as well as the 
general economic position.  

 

توزیع أرباح نقدیة مجزیة على المساھمین، بعد األخذ في 
لتوزیع بما في ذلك االعتبار العوامل المختلفة القائمة وقت ا

الوضع المالي للشركة ومتطلبات رأس المال العامل واألرباح 
القابلة للتوزیع وحدود االئتمان المتاحة للشركة, باإلضافة إلى 

 الوضع االقتصادي العام.

2- Granting, if appropriate pursuant to circumstances and 
special requirements, shareholders free shares, which 
are related to retained profits and components of 
shareholders rights in the Company's financial 
positions and statements.  

 

مین في حالة توفر الظروف والمتطلبات منح أسھم مجانیة للمساھ
الخاصة بذلك المرتبطة باألرباح المبقاة ومكونات حقوق 

 المساھمین في المراكز والقوائم المالیة للشركة.

3- Profits, whether cash profits or the grant shares, shall 
be the right of shareholders registered in the CMA’s 
registers at the end of the day on which the General 
Assembly is convened.   
 

تكون أحقیة األرباح سواء األرباح النقدیة أو أسھم المنحة  -1
لمالكي األسھم المسجلین بسجالت مركز اإلیداع لدى شركة 

 السوق المالیة في نھایة تداول یوم انعقاد الجمعیة العامة.

4- The Company pays profits decided to be distributed to 
shareholders at place and dates determined by the 
Board of Directors.  
 

اھمین في  -2 ركة األرباح المقرر توزیعھا على المس تدفع الش
 المواعید التي یحددھا مجلس اإلدارة.

B- Declaring the Dividends: 3- توزیع األرباحاإلعالن عن  -ب 
The decision to declare and pay dividends, including 
the amount of dividends and the procedures for 
payment shall be made by the General Assembly of 
Shareholders based on the recommendations of the 
Board of Directors. 

السداد للتوزیعات متضمنا القرار القرار الخاص باإلعالن و -4
دادھا،  ة بس الخاص بمقدار التوزیعات اإلجراءات الخاص
سوف یتم اتخاذه عن طریق الجمعیة العامة للمساھمین بناء 

 على توصیات مجلس اإلدارة.
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The decision to declare and pay dividends shall be a 
separate subject in the agenda of the General Assembly of 
Shareholders. 

القرار الخاص باإلعالن والسداد للتوزیعات سوف یكون 
 موضوع مستقل في جدول أعمال الجمعیة العامة للمساھمین.

1. The decision to determine the amount of dividends and 
the procedures for payment shall be made by the Board 
of Directors in its meeting when approving the initial 
distribution of the Company's net profit for the year, and 
shall be recommended to the General Assembly of 
Shareholders.  

القرار الخاص بتحدید مقدار التوزیعات واإلجراءات الخاصة  .1
إلدارة في اجتماعھ بسدادھا، سوف یتم اتخاذه بواسطة مجلس ا

ركة عن  افي أرباح الش عندما یتم اعتماد التوزیع المبدئي لص
 العام، ویتم التوصیة بھ للجمعیة العامة للمساھمین. 

2.  The Declaration of dividend payment shall explain the 
following:  

 یجب أن یوضح اإلعالن عن سداد التوزیعات اآلتي: .2

3. 4-1Declaration of dividends.   3. .اإلعالن عن التوزیعات 
4. 4-2The amount of dividend per share. 4. .مقدار التوزیعات لكل سھم 
4-3Payment period of the dividends. 1.4- .فترة السداد للتوزیعات 
4-4Form of distributions. 2.4- .شكل التوزیعات 
The decision to declare dividends for the shares shall be 
made in accordance with the Company’s Articles of 
Association. 

ات  -3.4 اإلعالن عن التوزیع اص ب اذ القرار الخ یتم اتخ
 لألسھم وفقا للنظام األساسي للشركة.

6. Profits Distribution : 4.4- 6توزیع األرباح . 
  

 
Firstly: Reinsurance business accounts. 

Reinsurance operations accounts shall be separate from 
the statement of  shareholders' income as follows: 

Reinsurance business accounts 

1. A separate account shall be set up for the earned 
premiums,  reinsurance commissions and other 
commissions. 

2.A separate account is set up for the losses incurred by 
the by the company. 

 3.At the end of each year, total surplus that represent the 
difference between total premiums and claims less paid 
commissions, marketing, administrative, operations costs 
and technical reserves according to the regulatory 
framework.  

4. The net surplus shall be determined as follows: 

To add up to subtract from the total surplus indicted in 
sub-section (3) above the insureds' investment income 
after calculating their returns and deducting the accrued 
expenses. 

5 Net surplus distribution shall be done either by 
distributing 10% for the insureds directly or by rebate of 
their following premiums and forwarding of 90% to the of 
shareholders' income statement. 

Secondly: Shareholders income statement. 
Profits accrued from Shareholders’ funds investments, shall 
be subject to the rules set by the Board of directors. 

 التأمین :إعادة أوال : حسابات عملیات 
التأمین إعادة یفرد حساب لألقساط المكتسبة وعموالت    - 1

 والعموالت األخـرى .
 یفرد حساب للتعویضات التي تكبدتھا الشركة    - 2
یحدد فى نھایة كل عام الفائض اإلجمالي الذى یمثل الفرق    - 3

بین مجموع األقساط والتعویضات ، محسوماً منھ العموالت 
المدفوعة والمصروفات التسویقیة واإلداریة والتشغیلیة 

 ك.لذلوالمخصصات الفنیة الالزمة بحسب التعلیمات المنظمة 
 : یكون تحدید الفائض الصافي على النحو التالي  - 4

) أعاله 3یضاف الي الفائض اإلجمالي الوارد فى الفقرة (  
ستثمار بعد أو یخصم منھ ما یخص المؤمن لھم من عائد اال

مالھم من عوائد وخصم ما علیھم من مصروفات  إحتساب
 محققھ .

عشرة ) %10الفائض الصافي ، ویتم إما بتوزیع نسبة ( توزیع -5
،  أقساطھم للسنة التالیة للمؤمن لھم مباشرة أو بتخفیض بالمائة

) تسعون بالمائة إلى حسابات دخل %90ویرحل ما نسبتھ (
 المساھمین.

 
 ثانیا : قائمة دخل المساھمین :

ستثمار أموال المساھمین ا)  تكون أرباح المساھمین من عائد 1(
 وفقاً للقواعد التي یضعھا مجلس اإلدارة .

 حسبما ورد فى) تكون حصة المساھمین من الفائض الصافي 2(
 الفقرة الخامسة من البند أوالً من ھذه المادة

 
 الزكاة واإلحتیاطي. : ثالثا

 یجب على الشركة :
 تجنب الزكاة وضریبة الدخل المقررة .  -1
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Shareholders’ proportion of the net surplus shall be as per 
subsection (5) of item Firstly of this Article. 

Thirdly: Zakat and Reserves. 
 
1. The due sums for Zakat and income tax to be set aside.

   
2.10% of the net profits must be set aside to build up the 

statutory reserve of the company.  The ordinary General 
Assembly may resolve to stop such deduction when the 
said reserve amounts to (30%) of the capital. 

3.The ordinary General Assembly may, in determining the 
dividend out of the net profits, resolve to create other 
reserves in such an amount as to insure continued 
prosperity for the company or the payment of as steady 
dividends as possible to shareholders. 

 
 
Fourthly: Entitlement in profits. 
 
A shareholder shall be entitled to his share in the profits as 
soon as the General Assembly adopts a resolution on the 
allocation of profits; such resolution shall show the payable 
date and distribution date. Shareholders registered in the 
shareholders register shall be eligible to profits at the end 
of the day specified for eligibility. The Company shall 
notify the Capital Market Authority – without delay – about 
any decision or recommendation for profits distribution. 
Subject to the prior written approval of the Saudi Arabian 
Monetary Authority, profits to be distributed amongst the 
Shareholders shall be paid at the place and times specified 
by the Board of Directors in accordance with the 
instructions issued by the Ministry of Commerce and 
Investment. 
Fifthly: Company's losses. 

s If the losses of company total half of its paid-in capital at 
any time during the fiscal year, any official of the company 
and or the auditor, as may have come to his knowledge, 
notify the chairman thereof, and the chairman immediately 
notify the Board which must – within (15) Fifteen days of its 
knowledge – call an extraordinary General Assembly 
meeting within (45) Forty Five days from the date of 
knowledge of such losses; to consider whether to increase or 
decrease the capital – in accordance to the provisions of the 
Regulations for Companies -  to the extent required for 
reducing losses below half of the paid-in capital or whether 
to dissolve the company before the expiry of the term 
specified in its Article of Association. The Extra Ordinary 
General Assembly's decision shall be published in the 
electronic site of the Ministry of Commerce and Investment. 
The company shall be considered dissolved by virtue of the 
Regulations if the extraordinary General Assembly has not 
convened within the term specified above, or if it convened 
but failed to make a resolution on the matter, or if it decided 
to increase the capital in accordance with the conditions 
prescribed in this Article but the entire capital has not been 
subscribed for within (90) Ninety days from the 
extraordinary General Assembly's resolution for capital 
increase. 

) من األرباح الصافیة  لتكوین إحتیاطي %10یجنب (  -2
نظامي ، ویجوز للجمعیة العامة العادیة وقف ھذا التجنیب متي 

 ) من رأس المال المدفوع .%30إجمالي اإلحتیاطي (بلغ 
للجمعیة العامة العادیة عند تحدید نصیب األسھم في صافي  -3

األرباح أن تقرر تكوین إحتیاطات أخرى، وذلك بالقدر الذي 
یحقق مصلحة الشركة أو یكفل توزیع أرباح ثابتة قدر اإلمكان 

 على المساھمین.
 

 إستحقاق األرباح. :  رابعا
یستحق المساھم حصتھ في األرباح وفقاً لقرار الجمعیة 
العامة في ھذا الشأن ، ویبین القرار تاریخ اإلستحقاق 
وتاریخ التوزیع. وتكون أحقیة األرباح لمالكي األسھم 

المسجلین في سجالت المساھمین في نھایة الیوم المحدد 
بأي  -دون تأخیر-تبلغ الشركة ھیئة السوق المالیة ، ولإلستحقاق

قرار لتوزیع األرباح أو التوصیة بذلك ، وتدفع األرباح المقرر 
توزیعھا على المساھمین فى المكان والمواعید التي یحددھا 
مجلس اإلدارة وفقاً للتعلیمات التي تصدرھا وزارة التجارة 

، مع مراعاة الموافقة الكتابیة المسبقة  واالستثمار  والصناعة
 دي .لمؤسسة النقد العربي السعو

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

أو مراجع الحسابات فور علمھ بذلك إبالغ رئیس مجلس اإلدارة 
، وعلى رئیس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس بذلك، 

) خمسة عشر یوماً من علمھ 15خالل ( –وعلى مجلس اإلدارة 
دعوة الجمعیة العامة غیر العادیة لالجتماع   خالل  –بذلك 

) خمسة وأربعین یوماً من تاریخ علمھ بالخسائر، لتقرر إما 45(
وفقاً ألحكام نظام  –زیادة رأس مال الشركة أو تخفیضھ 

وذلك إلى الحد الذي تنخفض معھ نسبة الخسائر إلى  –الشركات 
ا دون (نصف)  رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل م

األجل المحدد في نظامھا األساس. وینشر قرار الجمعیة في 
موقع األلكتروني لوزارة التجارة جمیع األحوال في ال
شركة منقضیة بقوة النظام إذا لم تجتمع واإلستثمار ، وتعد ال

أعاله ، أو إذا الجمعیة العامة غیر العادیة خالل المدة المحددة 
إجتمعت وتعذر علیھا إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت 
زیادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في ھذه المادة ولم یتم 

)  تسعین یوماً من 90كتتاب في كل زیادة رأس المال خالل (اال
 بالزیادة. العامة غیرالعادیة صدور قرار الجمعیة

 
 
 
 
 
 
 



 

Page 23 of 55 
 

 

 

 
11.  Disclosure in the Board of Directors’ Report: المادة الحادیة عشر: اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة 
In accordance with the guiding form issued by the Capital 
Market Authority, the report of the Board of Directors shall 
contain at least the following information: 

جیل واإلدراج  والئحة  فيمع األخذ مع ماورد في قواعد التس
أن  وق المالیة بش ادرة عن لوائح ھیئة الس ركات الص حوكمة الش
ة  الی ذي یرفق مع القوائم الم ات تقریر مجلس اإلدارة وال محتوی
ركة،یجب أن یحتوي تقریر مجلس اإلدارة على  نویة للش الس

 االقل ما یلي: اآلتي
 

1.Comprehensive and objective assessment of the 
Company’s situation and performance, at least on an annual 
basis, including but not limited to the following: 

ركة وأدائھا بشكل 1 امالً وموضوعیاً حول وضع الش . تقییماً ش
 سنوي على األقل، على أن یشمل ذلك بحٍد أدنى ما یلي:

a) Analytical review of the Company’s financial 
performance during the last period. 

 أ) استعراض تحلیلي ألداء الشركة المالي خالل الفترة الماضیة.

b) Key decisions made and their impact on the 
Company’s performance and position. 

 على أداء ووضع الشركة.ب) أھم القرارات المتخذة وأثرھا 

c) Assessment of the Company’s strategy and financial 
position 

 ج) تقییم استراتیجیة الشركة ووضعھا من الناحیة المالیة.

d) Names of any joint stock company (ies) in which a 
member of the Company's Board is a Board member. 

ماء  و مجلس إدارة د) أس اھمة التي یكون عض ركات المس الش
 الشركة عضواً في مجالس إدارتھا.

e) Any punishment, preventive restriction or penalty 
imposed on the company by any judiciary, supervisory or 
regulatory bod, the imposing authority and the measures 
undertaken to remedy and avoid such non-compliance in 
the future. 

یاطي أو جزاء مفروض على  ید احت ) أي عقوبة أو أي ق ھـ
رافیة أو تنظیمیة مع بیان  ائیة أو إش ركة من أي جھة قض الش
بل عالجھا وتفادیھا في  باب المخالفة والجھة الموقعھ لھا وس اس

 المستقبل.

f) Any punishment, preventive restriction or penalty 
imposed on   any Board member by any judiciary, 
supervisory or regulatory body if it is related to the 
company.   

و) أي عقوبة أو أي قید احتیاطي أو جزاء مفروض على أي من 
ائیة اء مجلس اإلدارة من أي جھة قض رافیة أو  أعض أو إش

 تنظیمیة یكون لھ عالقة بالشركة.

g) Assessment of potential risks and how such risks are 
being managed. 

 ز) تقییم للمخاطر المحیطة بالشركة وطریقة التعامل معھا.

h) Projections of future performance. ح) توقعات األداء المستقبلي.  
 

2. In addition to any other applicable disclosure 
requirements by SAMA or other regulatory bodies, the 
Company’s annual report shall include the following 
information (regardless of order): 

. إضافة إلى أي متطلبات أخرى لإلفصاح صادرة عن المؤسسة 2
یجب أن یتضمن التقریر السنوي  أو الجھات الرقابیة األخرى،

لمجلس اإلدارة في الشركة المعلومات اآلتیة (بغض النظر عن 
 الترتیب):

 
A) For the Board: functions, composition, names of the 
chairman and vice-chairman, dates of current term start 
and end, number of Nonexecutive Independent Board 
Members, number of meetings held during the period, 
date and attendance of each meeting, and details of 
remuneration for each of the Board members. 

أ) بالنسبة لمجلس اإلدارة: وظائف المجلس، تشكیل المجلس، اسم 
عدد  لحالیة،رئیس المجلس ونائبھ، تواریخ بدایة وانتھاء الدورة ا

المستقلین، عدد االجتماعات المنعقدة خالل الفترة  أعضاء المجلس
وتواریخھا، أسماء الحضور لكل اجتماع، وتفاصیل مكافآت 

 وتعویضات أعضاء المجلس.

B) For each Board member: name, classification 
(Executive, Non- Executive, or Independent), other 
companies in which he or she acts as a Board member, 

ب) بالنسبة لكل عضو في مجلس اإلدارة: اسم العضو، وتصنیفھ 
(تنفیذي، غیر تنفیذي، أو مستقل)، أسماء الشركات األخرى التي 
یشغل فیھا العضو منصب عضو مجلس إدارة، الجھة التي یمثلھا 
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represented entity )if applicable), other positions held 
within the Company (if applicable) qualifications, and 
experience and their current or previous Board member 
or manager. 

العضو (إن وجدت)، أي مناصب أخرى یشغلھا العضو في 
ة ومؤھالتھم الشركة (إن وجدت) ووظائفھم الحالیة والسابق

 وخبراتھم.
 

C) A brief description of the competencies and duties 
of the committees for each Board committee: name of 
the committee, its functions, its members (classified as 
Chairman, Executive Board Member, Nonexecutive 
Non-independent Board Member, Non-executive 
Independent Board member, or non-Board member), 
number of meetings held during the period, date and 
attendance of each meeting, members ’remuneration 
for serving in the committee. 
 

 إسمج) بالنسبة لكل لجنة من اللجان التابعة لمجلس اإلدارة: 
ووظائف اللجنة ووصف مختصر الختصاصات اللجان ومھامھا 
، وأسماء أعضائھا وتصنیفھم (رئیس اللجنة أو تنفیذي أو غیر 
تنفیذي أو مستقل أو من غیر أعضاء مجلس اإلدارة)، وعدد 
االجتماعات المنعقدة خالل الفترة وتواریخھا، وأسماء حضور كل 

م ضاء لقاء عضویتھاجتماع، وتفاصیل مكافآت وتعویضات األع
 في اللجنة.

D) Profiles of members of senior management 
(including name, position, qualifications, and 
experience of each senior manager). 

د) قائمة بأسماء ومناصب ومؤھالت وخبرات كل من أعضاء 
 اإلدارة العلیا بالشركة.

F) Total compensation and remuneration paid to the 
Board members, five highest-paid members of Senior 
Management (the Chief Executive Officer and the 
financial director if they are among those highest paid 
members) during the period (collectively), in addition 
to a description of any performance-linked incentives 
available for members of Senior Management. As per 
the corporate governance regulations issued by Capital 
Market Authority (Article 93) 

ھـ) مجموع المكافآت والتعویضات المدفوعة ألعضاء مجلس 
العلیا األعلى أجراً والرئیس اإلدارة ولخمسة أعضاء من اإلدارة 

التنفیذي والمدیر المالي إن لم یكونا من ضمن الذین تلقوا أعلى 
ةً إلى )، إضافبشكل إجمالي المكافآت والتعویضات خالل الفترة (

وصف ألي مكافآت مرتبطة باألداء متاحة ألعضاء اإلدارة العلیا، 
ا من ونیضاف إلیھم الرئیس التنفیذي والمدیر المالي إن لم یك

ضمنھم. وذلك حسب متطلبات الئحة الحوكمة في ھیئة السوق 
 .93المالیة المادة 

 
G) Ownership in the Company (direct and indirect) by 
Board members and members of Senior Management, 
and any changes of their ownership over the last year 
as listed in the approved shareholders' register. 

و) ملكیة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العلیا في 
الشركة (المباشرة وغیر المباشرة) والتغییرات في ملكیتھم خالل 

 العام المالي المنتھي كما ھي معتمدة في سجل المساھمین.
 

F) Descriptions of transactions with any related-
parties, including Significant Shareholders and 
members of the Board and Senior Management, that 
took place during the period, and how such 
transactions are or were approved. 
 

ز) وصف المعامالت مع األطراف ذات العالقة، بما في ذلك كبار 
إلدارة العلیا خالل الفترة المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة وا

 وآلیة الموافقة علیھا.

I) Any potential cases of conflict of interest and how 
they were addressed. 
 
 

ح) أي حاالت تحتمل وجود تعارض في المصالح وآلیة معالجتھا 
 والتعامل معھا.

N) Names of all Significant Shareholders and their 
ownership in the Company. 

 

ط) أسماء كبار المساھمین ونسبة تملك كل منھم في أسھم الشركة.

O) Results of the annual audit of the effectiveness and 
efficiency of the internal control system of the 
Company and the opinion of the Audit Committee with 
respect to the adequacy of the Company's internal 
control system. 

ك) نتائج المراجعة السنویة لكفاءة وفعالیة نظام الرقابة الداخلیة 
للشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفایة نظام 

 المراقبة الداخلیة في الشركة.

T) Statement on the Company’s compliance with the 
requirements of this Capital market Authority’s 

ة الئحة حوكم ھذه الالئحةل) بیان حول التزام الشركة بمتطلبات
الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة ومتطلبات الئحة 
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corporate governance Regulation and with the 
Company’s code of corporate governance, along with 
the justification for any instances of noncompliance.  
 
U) Procedure taken to the Board to inform its members  
of the shareholders' suggestions and remarks on the 
Company and its performance 
 
V) The Audit Committee’s recommendation on the 
need for appointing an internal auditor for the 
Company, if there is no internal auditor. 
 
W) the Audit Committees recommendation with 
conflict with Board resolution or those which the 
Board disregards relating to the appointment, 
dismissal, assessment or determining the remuneration 
of an external auditor, as well as justifications for those 
recommendations and reasons for disregarding them. 
 
X) Details of the Company's social contributions, if 
any. 

الحوكمة الخاصة بالشركة وأسباب عدم االلتزام بأي من ھذه 
 المتطلبات.

 
تي اتخذھا المجلس إلحاطة أعضائھ علما م) اإلجراءات ال

 بمقترحات المساھمین ومالحظاتھم حیال الشركة وأدائھا.
 

ن) توصیة لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعیین مراجع 
 داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.

 
ص) توصیات لجنة المراجعة التي یوجد تعارض بینھا وبین 

رفض مجلس اإلدارة األخذ بھا  قرارات مجلس اإلدارة أو التي
بشأن تعیین مراجع حسابات الشركة وعزلھ وتحدید اتعابھ وتقییم 
أدائھ أو تعیین المراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصیات 

 وأسباب عدم األخذ بھا.
 

 ع) تفاصیل المساھمات االجتماعیة إن وجدت
 

3. The Company shall make available to its 
shareholders, and on its website, its code of corporate 
governance and annual reports. 

 

. توفیر نسخة من الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة والتقاریر 3
 السنویة للمساھمین على موقع الشركة.
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Chapter (3)  الثالثالباب  
Board of Directors مجلس اإلدارة 

12.  Board of Directors المادة الثانیة عشر:مجلس اإلدارة 
Chairman of the Board 
The Board must choose a non-executive Director as 
chairman of the Board, and also the  Board may select a 
non-executive member as  Vice-Chairman (after 
obtaining no-objection from SAMA)  
 

 رئیس مجلس اإلدارة
كذلك وعلى المجلس إختیار عضو غیر تنفیذي لرئاسة المجلس، 

یجوز إختیار عضو غیر تنفیذي نائباً للرئیس (بعد الحصول على 
 عدم ممانعة المؤسسة).

The Board shall authorize the Chairman to organize its 
activities and grant him or her the necessary powers to 
discharge his or her responsibilities. 
In addition to any other regulatory or supervisory 
requirements and to the duties of Board members, the 
duties of the Chairman shall include but not be limited to 
the following: 

یقوم مجلس اإلدارة بتفویض رئیس المجلس لتنظیم أعمال المجلس 
ن اإلخالل بأي ویمنحھ الصالحیات الالزمة ألداء مھامھ. دو

متطلبات رقابیة أو إشرافیة أخرى، تشمل واجبات رئیس المجلس، 
إلى جانب واجباتھ كأحد أعضاء المجلس، على سبیل المثال ال 

 الحصر ما یلي:

a) Organizing the Board's activities, including setting the 
agenda for Board meetings in consultation with the 
CEO and other Board members, presiding overboard 
meetings, and overseeing the process of providing the 
Board with information and reports. 

أ) تنظیم أعمال المجلس بما في ذلك وضع جداول أعمال 
االجتماعات بالتشاور مع الرئیس التنفیذي وأعضاء المجلس، 

جلس، واإلشراف على تزوید المجلس وترأس اجتماعات الم
 بالمعلومات والتقاریر التي یحتاجھا.

b) Representing the Company before judicial bodies and 
supervising the relationships between the Board and 
internal and external parties. 

قات لعالب) تمثیل الشركة أمام الجھات القضائیة واإلشراف على ا
 بین المجلس والجھات الداخلیة والخارجیة األخرى.

c) Supporting the Board’s efforts in promoting higher 
standards of corporate governance and ensuring 
compliance with applicable laws and regulations at all 
times. 

بمستوى ومعاییر ج) دعم جھود مجلس اإلدارة في االرتقاء 
الحوكمة بالشركة والتأكد من االلتزام باألنظمة واللوائح ذات 

 العالقة في جمیع األوقات.

d) The Chairman’s responsibilities shall not overlap with 
those of the CEO. The responsibilities of the Chairman 
of the Board shall be restricted to his or her supervisory 
role and shall not extend to the executive 
responsibilities reserved for the CEO. 

د) یجب أال یكون ھناك تداخل بین مسئولیات رئیس مجلس اإلدارة 
ومسئولیات الرئیس التنفیذي. ویجب على رئیس مجلس اإلدارة 

ي تنفیذیة التاإللتزام بد وره اإلشرافي وعدم القیام بالمھام ال
 تكون من اختصاص الرئیس التنفیذي.

e) It is prohibited to conjoin the position of the Chairman 
of the Board with any other executive position in the 
company, such as the Chief Executive Officer (CEO) or 
the Managing Director or the General Manager. 

ھـ) یحظر الجمع بین منصب رئیس مجلس اإلدارة وأي منصب 
تنفیذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئیس 

 التنفیذي أو المدیر العام.

f) Ensure that the Board conducts its activities 
responsibly, without unduly interfering with the 
Company’s operational activities. 

 
g) Convening periodic meetings with the Non- executive 

Directors without the presence of any executive officers 
of the Company. 

 
h)Notifying the Ordinary General Assembly while 

convening of the businesses and contracts in which any 
Board member has direct or indirect interest, the 
notification shall include the information provided by 
the member to the Board; this notification shall be 
accompanied by a special report of the Company's 
external auditor 

حـ) التأكد من أن المجلس یقوم بأعمالھ بمسئولیة ودون تدخل غیر 
 مبرر في عملیات الشركة التشغیلیة.

 
ین یذیط)عقد اجتماعات دوریة مع أعضاء مجلس اإلدارة غیر التنف

 دون حضور أي تنفیذي في الشركة.
 

ك) ابالغ الجمعیة العامة العادیة عند انعقادھا باألعمال والعقود 
التي یكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غیر 
مباشرة فیھا على أن یتضمن ھذا اإلبالغ المعلومات التي قدمھا 

ن ر خاص مالعضو لمجلس اإلدارة وأن یرفق ھذا التبلیغ تقری
 مراجع الحسابات.
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i) It is prohibited to appoint the Chief Executive Officer, 

during the first year following the end of his/her service, 
as the chairman of the Board. 

 

ل) ال یتم تعیین الرئیس التنفیذي رئیسا لمجلس اإلدارة خالل السنة 
 األولى من انتھاء خدماتھ.

 
 

Composition of the Board: :تكوین مجلس اإلدارة 
1-The Board composition shall reflect sufficient 

representation of Nonexecutive Independent Members, 
and in all cases, Non-executive Independent Members 
shall not be less than two (2), or a third of the Board, 
whichever is greater. 

 
2-Members of the Board shall collectively have the 

appropriate diversity with respect to qualifications, 
knowledge, experience, and skills in the various areas 
of the Company's business and operations. In addition, 
each individual Board member must possess the 
appropriate level of qualifications, knowledge, 
experience, skills, integrity, competencies, abilities to 
lead and guide, financial knowledge and physical 
fitness to effectively perform his or her role and 
discharge his or her responsibilities. 

 

یجب أن تعكس تركیبة مجلس اإلدارة تمثیالً مناسباً من  -1
األعضاء المستقلین. وفي جمیع األحوال ال یجوز أن یقل عدد 

لمستقلین عن عضوین، أو ثلث أعضاء أعضاء المجلس ا
 المجلس أیھما أكثر.

یجب أن یتمتع المجلس بشكل عام بتنوع من حیث المؤھالت  -2
والمعرفة والخبرة والمھارات في مختلف مجاالت أعمال 
الشركة. كما یجب أن یحظى كّل عضو بمستوى مالئم من 
المؤھالت والمعرفة والخبرة والمھارة والنزاھة  والقدرة 

القیادة والتوجیة والكفاءة والمعرفة المالیة واللیاقة على 
 الصحیة للقیام بدوره ومسئولیاتھ بشكل فعال.

Responsibilities of the Board of Directors:  :الوظائف األساسیة لمجلس اإلدارة 
As per the Corporate governance regulation issued by 
Capital market Authority (Articles, 21,22 and 30) and 
With due regard to the prerogatives of the Ordinary 
General Assembly, the Company Board of Directors shall 
have all authorities and powers required for managing the 
Company. Final responsibility of the Company lies on the 
shoulders of the Board, even if committees were formed 
and authorities were delegated to other persons or entities 
to handle some of the Board's duties. The Board has to 
avoid general delegations with unspecified terms, taking 
into consideration the following : 
 

استنادا على الئحة الحوكمة الصادرة عن ھیئة السوق المالیة 
) و مع مراعاة اختصاصات 30والمادة  22والمادة  21(المادة 

الجمعیة العامة، یتولى مجلس إدارة الشركة جمیع الصالحیات 
لالزمة إلدارتھا، وتظل المسئولیة النھائیة عن الشركة والسلطات ا

ً أو فوض جھات أو أفراداً  على المجلس حتى وإن شكل لجانا
آخرین للقیام ببعض أعمالھ، وعلى المجلس تجنب إصدار 
تفویضات عامة أو غیر محددة المدة، ویُمارس مجلس اإلدارة 

 الوظائف التالیة:

1) Providing strategic guidance to the Company, 
including setting objectives and formulating strategic 
plans. 

) القیادة االستراتیجیة للشركة ووضع األھداف وصیاغة الخطط 1
 االستراتیجیة.

2) Supervising the implementation of strategic plans and 
major transactions  and determining the most 
appropriate capital structure for the Company, its 
strategies and financial objectives, and approving all 
kinds of estimated budgets; 

) اإلشراف على تنفیذ الخطط االستراتیجیة والعملیات الرئیسة 2
وتحدید الھیكل الرأسمالي األمثل للشركة، واالشراف على 

الرأسمالیة الرئیسیة وتملك األصول فیھا، والمراجعة النفقات 
 الدوریة للھیاكل التنظیمیة والوظیفیة في الشركة واعتمادھا..

3) Approving key policies and procedures and regularly 
reviewing and updating them. 

) الموافقة على السیاسات واإلجراءات الرئیسیة ومراجعتھا 3
 بصفة منتظمة.وتحدیثھا 

4) Establishing and monitoring the Company's internal 
control system and ensuring its adequacy and 
effectiveness. 

) وضع ومراقبة نظام الرقابة الداخلیة للشركة والتأكد من كفاءتھ 4
 وفعالیتھ.

5) Establishing and monitoring a risk management 
system, where risks are assessed, managed, and 
monitored on a continuous basis. 

) وضع ومراقبة نظام إدارة المخاطر بالشركة لتقییم المخاطر 5
 وإدارتھا ومراقبتھا بصورة مستمرة.
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6) Selecting and changing (if needed  ) executives in key 
positions, and ensuring that the Company has an 
appropriate replacement policy for their replacement 
by an appropriate alternative with the necessary skills 
and eligibility for the office. 

) إختیار وتغییر الموظفین التنفیذیین في المراكز الرئیسة (عند 6
سیاسة مناسبة إلحالل  الحاجة)، والتأكد من أن الشركة لدیھا

 بدیل مناسب یكون مؤھال للعمل ویملك المھارات المطلوبة.

7) Supervising Senior Management and monitoring the 
Company’s performance against the performance 
objectives set by the Board. 

مقارنة ) اإلشراف على اإلدارة العلیا ومراقبة أداء الشركة 7
 بأھداف األداء التي یحددھا المجلس.

8) Ensuring the integrity of the Company's accounting 
and financial reporting system and the 
appropriateness of its disclosure process. 

) التأكد من سالمة ونزاھة نظام رفع التقاریر والبیانات المالیة 8
 فصاح.ومالءمة آلیة اإل

9) Ensuring that the interests of the policyholders are 
being protected at all times. 

 ) ضمان حمایة مصالح المؤمن لھم في جمیع األوقات.9

10) Promoting higher standards of corporate governance 
and ensuring compliance with applicable laws and 
regulations at all times. 

) االرتقاء بمستوى ومعاییر الحوكمة بالشركة والتأكد من 10
 االلتزام باألنظمة واللوائح ذات العالقة في جمیع األوقات.

11) Promoting a culture of good corporate governance 
and high ethical standards. 

) تعزیز ثقافة الحوكمة في الشركة واعتماد معاییر أخالقیة 11
 عالیة.

12) Granting Audit committee the appropriate level of 
authority to investigate any matter within its mandate 
and shall ensure that the internal audit function is 
autonomous and is granted full access to all the 
information it needs to conduct its activities. In 
addition, the Board should take all necessary 
measures to ensure the responsiveness of Senior 
Management to internal auditors ’queries and 
recommendations. 

 

) منح الصالحیات الالزمة للجنة المراجعة للتحقق من أي 12
مسألة ضمن اختصاصھا والتأكد من استقاللیة وظیفة 
المراجعة الداخلیة وتمكنھا من االطالع على جمیع 
المعلومات التي تحتاجھا للقیام بأعمالھا. كما یجب أن یتخذ 

ریة للتأكد من إستجابة اإلدارة المجلس جمیع التدابیر الضرو
 العلیا الستفسارات وتوصیات المراجعین الداخلیین. 

 

13) The Board shall, based upon a proposal from the 
Audit Committee, develop the necessary policies and 
procedures to be followed by Stakeholders when 
submitting complaints or reporting any violations, 
facilitating the method by which Stakeholders 
(including Company employees) report to the Board 
conducts and practices of the Executive 
Management's that violate applicable laws, 
regulations and rules or raising doubts as to the 
financial statements or the internal audit controls or 
others, whether such conducts or practices are against 
them or not, and conducting the necessary 
investigation in that regard; also maintaining the 
confidentiality of reporting procedures through 
facilitating direct contact with an independent 
member of the Audit Committee or other specialised 
committees; appointing an employee to receive and 
address complaints or reports sent by Stakeholders; 
dedicating a telephone number or an email address for 
receiving complaints; and providing the necessary 
protection to the Stakeholders. 

 

ع وض -بناءا على اقتراح لجنة المراجعة–) على مجلس اإلدارة 13
مایلزم من سیاسات وإجراءات یتبعھا اصحاب المصالح في 
تقدیم شكاواھم أو اإلبالغ عن الممارسات المخالفة مع مراعاة 

الغ اصحاب المصالح (بمن فیھم العاملون في تیسیر اب
الشركة) مجلس اإلدارة بما قد یصدر عن اإلدارة التنفیذیة من 
تصرفات أو ممارسات تخالف األنظمة واللوائح والقواعد 
المرعیة أو تثیر الریبة في القوائم المالیة أو أنظمة الرقابة 

تھم ھالداخلیة أو غیرھا، سواء أكانت تلك التصرفات في مواج
أم لم تكن ، وإجراء التحقیق الالزم بشأنھا ، والحفاظ على 
سریة إجراءات االبالغ بتیسیر االتصال المباشر بعضو 
مستقل في لجنة المراجعة أو غیرھا من اللجان المتخصصة، 
وكذلك تكلیف شخص مختص بتلقي شكاوي أو بالغات 
أصحاب المصالح ، وتخصیص ھاتف أو برید إلیكتروني 

 الشكاوي مع توفیر الحمایة الالزمة ألصحاب المصالح.لتلقي 
 

Board nomination  إجراءات ترشیح أعضاء مجلس اإلدارة: 
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The Board nomination process shall take into account 
the following: 

یجب أن تأخذ إجراءات ترشیح األعضاء في مجلس اإلدارة في 
 اإلعتبار ما یلي :

 
a) Allowing sufficient time for receiving nomination 

proposals for Board memberships and shall remain 
open for at least a month from the date of the 
announcement 

أ) إعطاء وقت كاِف لتقدیم طلبات الترشح لعضویة مجلس اإلدارة 
على األقل من  على أن یظل باب الترشح مفتوحا مدة شھر

 تاریخ االعالن.

b) Reviewing nomination proposals for Board 
memberships by the nomination and remuneration 
committee and documenting any findings and 
recommendations. 

ب) قیام لجنة الترشیحات و المكافآت بدراسة طلبات الترشح 
توثیق جمیع المالحظات والتوصیات لعضویة مجلس اإلدارة و

 ذات العالقة.

c) Obtaining SAMA’s written no objection prior to the 
appointment of any Board member. 

ج) الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابة قبل انتخاب أي من 
 أعضاء المجلس.

d) Providing shareholders with adequate information on 
the candidates’ qualifications and relationships with the 
Company prior to voting.The Company shall make a 
copy of the mentioned information available in the 
Company's head office and its website. 

د) تزوید المساھمین بمعلومات كافیة حول المرشحین ومؤھالتھم 
ویتم توفیر .وعالقاتھم بالشركة قبل التصویت على اختیارھم

نسخة من ھذه المعلومات في مركزھا الرئیس وموقعھا 
 االلیكتروني

 
e) Applying the Cumulative Voting Method when voting 

in the General Assembly for appointing Board 
members. 

 

 عند التصویت في الجمعیة ھـ) إعتماد أسلوب التصویت التراكمي
 العامة على تعیین أعضاء مجلس اإلدارة.

f) Notify SAMA when a nomination proposal for Board 
membership has been rejected and must specify the 
reasons for the rejection. 

 

و) إبالغ المؤسسة عند رفض أي من طلبات الترشح لعضویة 
 ید أسباب الرفض.المجلس مع تحد

 

g) The number of Board candidates presented to the 
general assembly for voting shall exceed the number of 
available seats in order - to provide the general 
assembly the opportunity to select among several 
candidates.Voting in the General Assembly shall be 
confined to the Board nominees whose information has 
been announced. 

ح) التأكد من أن یفوق عدد المرشحین لمجلس اإلدارة الذین تطرح 
أسماؤھم أمام الجمعیة العامة عدد المقاعد المتوافرة بحیث یكون 
لدى الجمعیة العامة فرصة االختیار من بین المرشحین 

اقتصار التصویت في الجمعیة العامة على المرشحین و
لعضویة مجلس اإلدارة على الذین اعلنت الشركة عن 

 معلوماتھم..
 

If the position of a Board member becomes vacant the 
Board can, after obtaining SAMA’s prior written non-
objection, temporarily appoint a new member to the 
vacant position for the remainder of this or her 
predecessor’s term, provided that such appointment is 
presented for approval at the next General Assembly.  
 

في حال شغور منصب عضو في مجلس اإلدارة، یمكن لمجلس 
اإلدارة، بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة المسبقة كتابة ، 
أن یعین عضواً جدیداً في المنصب الشاغر لما تبقى من مدة العضو 
 السابق، على أن تتم الموافقة على ھذا التعیین في أول جمعیة عامة.
 

Board Members لس اإلدارةأعضاء  مج 
1) A Board member shall not be a member of a Board of 

another local insurance and/or reinsurance company, or 
any other Board committees, or occupying a leadership 
position in such companies.Also shall not be a member 
of the Boards of Directors of more than five listed joint 
stock companies at the same time. 

) ال یجوز أن یكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس 1
إدارة شركة تأمین و/أو إعادة تأمین محلیة أخرى أو إحدى 
اللجان المنبثقة منھ أو أن یشغل أحد المناصب القیادیة في تلك 

مجلس اإلدارة عضویة مجلس الشركات وأن ال یشغل عضو 
إدارة أكثر من خمس شركات مساھمة مدرجة في السوق في 

 .وقت واحد
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2) Member of the Board shall undergo an induction 
program once they join the Board. Each member shall 
be provided with a letter of appointment outlining his or 
her roles and responsibilities, and comprehensive 
information on the company’s business and strategic 
plans and applicable laws and regulations. 

) یخضع أعضاء المجلس عند انضمامھم إلى المجلس لبرنامج 2
تعریفي وأن یزود كّل عضو بخطاب تعیین یحدد مھامھ 

علومات شاملة عن أعمال الشركة ومسئولیاتھ إضافة إلى م
 وخططھا االستراتیجیة وعن األنظمة واللوائح ذات العالقة.

 

3) All individual members of the Board shall have the 
same proportionate control and influence over the 
decisions of the Board. 

 القدرة على ) أن یكون لدى أعضاء المجلس مستوى متناسب من3
 التأثیر في القرارات التي یتم اتخاذھا.

 
4) Members of the Board shall always be fully informed 

of the course of business and act in good faith honesty, 
loyalty, and care with due diligence; in compliance with 
the applicable laws and regulations; and in the best 
interest of the Company’s shareholders, policyholders, 
and other Stakeholders also members shall attend to the 
interests of the Company and its shareholders, and 
prioritise them over their personal interests. 

) أن یكون أعضاء المجلس على اطالع دائم بمجریات العمل 4
وأن یعملوا بحسن نیة وحرص وأن یقدمو مصلحة الشركة 
والمساھمین على مصالحھم الشخصیة مع بذل العنایة المھنیة 
الالزمة والصدق والوالء والتقید باألنظمة واللوائح ذات العالقة 

ئدة على المساھمین والمؤمن لھم وغیرھم من بما یعود بالفا
 أصحاب المصالح.

 
5) Members of the Board shall perform their duties free 

from any external influence, whether from within or 
outside the Company. Members of the Board shall not 
allow their own personal interest, or the interest of the 
parties they represent, to come before, or in conflict 
with, that of the Company, its shareholders, and other 
Stakeholders. 

) أن یقوم أعضاء مجلس اإلدارة بأداء واجباتھم بعیداً عن أي 5
تأثیر خارجي سواء من داخل الشركة أو خارجھا. كما یجب 

م عدم تقدیم مصالحھم الشخصیة أو مصالح من یمثلون علیھ
على مصالح الشركة والمساھمین وغیرھم من أصحاب 

 المصالح.
 
 

 
6) Members of the Board and its committees are 

prohibited from disclosing to shareholders or the public 
any confidential information obtained as they perform 
their role, other than in the general assembly, and must 
not use such information for their own benefit and 
personal gain. 

) یحظر على أعضاء المجلس ولجانھ اإلفصاح عن المعلومات 6
السریة التي حصلوا علیھا كجزء من ممارستھم لمسئولیاتھم 

العامة خارج نطاق اجتماعات الجمعیة العامة إلى المساھمین أو 
أو أن یستعملوا أیاً من ھذه المعلومات لتحقیق منفعة شخصیة 

 أو ربح خاص.
 

7) Members of the Board shall be granted unrestricted 
access to any relevant information regarding the 
Company. 

املة للحصول على أي ) أن یكون ألعضاء المجلس صالحیة ك7
 معلومات ذات عالقة حول الشركة.

 
8) The Board shall be able to seek external independent 

advice, when necessary, at the Company’s expense. 
) للمجلس االستعانة بخدمات استشاریة من جھات خارجیة 8

 مستقلة عند الحاجة ،على نفقة الشركة.
9) Members of the Board, Board committees, and Senior 

Management shall be trustworthy and shall have the 
integrity, competency, knowledge, and experience to 
fulfil their respective roles and shall comply with all 
laws, regulations, and rules issued by SAMA, CMA and 
any other regularity bodies at all times. 

 

 وأعضاء اللجان اإلدارة مجلس أعضاء في تتوافر أن یجب)9
 والنزاھة والكفاءة األمانة العلیا اإلدارة وأعضاء التابعةلھ
 الخاصة وعلیھم مھامھم ألداء الالزمة والخبرة والمعرفة
 الصادرة عن والتعلیمات واللوائح األنظمة بكافة اإللتزام

لمؤسسة وھیئة السوق المالیة والجھات الرقابیة ذات العالقة 
 األوقات. جمیع في

10) Notifying the Board fully and immediately of any 
interest, either direct or indirect, in the businesses and 
contracts that are executed for the Company's account, 
the notification shall include the nature and extent of 
such interest, the names of concerned persons, and the 
expected benefit to be obtained directly or indirectly 
from interest whether financial or non-financial. The 

)على عضو مجلس اإلدارة ابالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل 10
وفوري بأي مصلحة لھ مباشرة أو غیر مباشرة في األعمال 
والعقود التي تتم لحساب الشركة وأن یتضمن ذلك االبالغ 
طبیعة تلك المصلحة وحدودھا وأسماء أي اشخاص معنیین بھا 

ة المتوقع الحصول علیھا بشكل مباشر أو غیر مباشرمن والفائد
تلك المصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالیة أو غیر مالیة وعلى 
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concerned member shall abstain from voting on any 
decisions issued. 

 

العضو عدم المشاركة في التصویت على أي قرار یصدر بھذا 
 الشأن.

 
11) Notifying the Board fully and immediately of his/her 

participation, directly or indirectly, in any businesses 
that may compete with the Company or lead to 
competing with the Company, directly or indirectly, in 
respect of any of its activities and recording such 
notification in the minutes of the Board meeting. The 
conflicted member shall abstain from voting on the 
related decision in the Board meeting and General 
Assemblies. the chairman of the Board informing the 
Ordinary General Assembly, once convened, of the 
competing businesses that the member of the Board is 
engaged in, after the Board assesses the board member's 
competition with the company's business or if he/she is 
in competition with one of the branch activities that it 
conducts in accordance with the procedures approved 
by the Board, provided that such businesses are assessed 
on annual basis. 

 

) على عضو مجلس اإلدارة ابالغ المجلس بشكل كامل وفوري 11
 فسةبمشاركتھ في أي اعمال من شأنھا منافسة الشركة أو منا

، وإثبات ھذا البالغ في محضر أحد فروع النشاط الذي تزاولھ
اجتماع مجلس اإلدارة، وعدم إشتراك العضو صاحب 

وعلى رئیس مجلس  المصلحة في التصویت على القرار.
إبالغ الجمعیة العامة العادیة عند إنعقادھا باألعمال اإلدارة 

المنافسة التي یزاولھا عضو المجلس ، وذلك بعد تحقق مجلس 
اإلدارة من منافسة عضو المجلس ألعمال الشركة أو منافستھا 
في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ وفقا للضوابط التي یقرھا 

 بشكل سنوي. على أن یتم التحقق
 

12) Resigning from the membership of the Board if he/she 
is unable to fully fulfil his/her duties in the Board. 

 

) االستقالة من عضویة المجلس في حال عدم تمكنھ من الوفاء 12
 بمھامھ في المجلس على الوجھ األكمل.

 
13) All appointments to senior positions including as 

members of the Board of Directors and its committees 
shall be made in accordance with SAMA's 
Requirements for Appointments to Senior Positions in 
the Financial Institutions. 

 

)جمیع التعیینات لشاغلي المناصب القیادیھ یمن فیھم أعضاء 13
جلس األدارة وأعضاء اللجان التابعھ لھ یجب أن تتم وفق ما م

ورد في متطلبات التعیین في المناصب القیادیة في المؤسسات 
 المالیة الصادرة عن المؤسسة.

14) An Independent Director of the Board 
shall effectively participate in expressing his/her 

independent opinion in respect of strategic issues and 
the Company’s policies and performance and 
appointing members of the Executive 

Management; ensuring that the interest of the Company 
and its shareholders are taken into account and given 
priority in case of any conflicts of interest; overseeing 
the development of the Company’s Corporate 
Governance rules, and monitoring the implementation 
of the rules by the Executive Management. 

 

) من مھام عضو مجلس اإلدارة المستقل المشاركة بفعالیة في 14
جیة وسیاسات ابداء الرأي المستقل في المسائل االستراتی

الشركة وادائھا وتعیین أعضاء اإلدارة التنفیذیة ، والتحقق من 
مراعاة مصالح الشركة ومساھمیھا وتقدیمھا عند حصول أي 
تعارض في المصالح، واالشراف على تطریر قواعد الحوكمة 

 الخاصة بالشركة ومراقبة تطبیق اإلدارة التنفیذیة
 
 
 
 
 

 
13.  Meetings, Responsibilities, and work mechanism 
of the Board of Directors: 

المادة الثالثة عشر :اجتماعات مجلس اإلدارة ومسؤولیاتھ 
 وآلیة عملھ

The Board’s meetings shall be held on a regular basis and 
as needed. The Board shall hold at least four (4) meetings 
every year and at least one every quarter .The Board 
members have to allocate sufficient time to carry out their 
responsibilities, including preparations for Board 
meetings, and the permanent and temporary committees 

دوریة وكلما دعت الحاجة ، على أن  تعقد اجتماعات المجلس بصفة
) اجتماعات بحیث 4ال یقل عدد اجتماعات المجلس السنویة عن (

على أعضاء  یكون ھناك اجتماع واحد على األقل كل ثالثة أشھر.
مجلس اإلدارة تخصیص وقت كاف لالضطالع بمسئولیاتھم، بما 
 في ذلك التحضیر الجتماعات المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة،

ویجوز في حالة دعوة المجلس الجتماع  .والحرص على حضورھا



 

Page 32 of 55 
 

and shall be keen to attend such meetings. In case the 
Board is called for an emergency meeting, the invitation 
shall be served through any of the means of modern 
communication technology available, and in this case the 
agenda shall be circulated to the members at the 
beginning of the meeting. The Board shall meet upon the 
invitation of its chairman or upon a request from two of 
its members. The invitation to the meeting shall be sent to 
each of the Board members no less than five days prior to 
the date of the meeting accompanied by its agenda and 
the necessary documents and information, unless 
circumstance require convening an emergency meeting, 
the invitation accompanied with the agenda and necessary 
documents and information may be sent within a period 
less than the five days. 
 

طارئ توجیھ الدعوة بأي من  وسائل إتصال التقنیة الحدیثة ، وفي 
ھذه الحالة یوزع جدول األعمال على األعضاء عند بدایة 
االجتماع.كما یجتمع المجلس بناءا على دعوة رئیسھ أو طلب 

جتماع إلى كل الدعوة لال عضوین من أعضاءه ویجب إرسال
عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة أیام على األقل من تاریخ 
االجتماع مرافقاً لھا جدول أعمال االجتماع والوثائق والمعلومات 
الالزمة، ما لم تستدع األوضاع عقد االجتماع بشكل طارئ، 
فیجوز إرسال الدعوة إلى االجتماع مرافقاً لھا جدول أعمال 

معلومات الالزمة خالل مدة تقل عن خمسة االجتماع والوثائق وال
 أیام قبل تاریخ االجتماع.

 

Remarks of the Board Members 
a) If any member of the Board has any remarks in respect 

of the performance of the Company or any of the 
matters presented and which was not resolved in the 
Board meeting, such remarks shall be recorded and the 
procedures taken or to be taken by the 
Board in connection therewith must be set forth in the 
minutes of the Board meeting. 

b) If a member of the Board expresses an opinion differs 
from the Board resolution, such opinion must be 
recorded in detail in the minutes of the Board meeting. 
In respect of BOD meetings, shall taking in the 
consideration the following: 

 

 ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة
حوظات حیال أداء أ) إذا كان لدى أي من أعضاء مجل اإلدارة مل

الموضوعات المعروضة ولم یُبّت فیھا في  الشركة أو أي من
یرى  أو اجتماع المجلس ، فیجب تدوییھا وبیان ما یتخذه المجلس

 .اتخاذه من إجراءات حیالھا في محضر اجتماع مجلس اإلدارة
 

ب) إذا أبدى عضو مجلس اإلدارة رأیاً مغایراً لقرار المجلس ، 
 فیجب إثباتھ بالتفصیل في محضراجتماع المجلس .

وفیما بتعلق باجتماعات مجلس االدارة البد من االخذ  
 باالعتبار المالحظات التالیة :

 Non-Executive members of the Board shall hold closed 
meetings, without the presence of Management 
members, at least once every year. Staff of the control 
functions can be invited to attend these meetings, upon 
the request of the Non-Executive members holding the 
meeting.The Board meetings are confidential and the 
Board may call any experienced persons whether from 
the personnel of the Company or external ones to 
attend one of its meetings to present any data or 
clarifications required by the Board, provided that they 
shall not participate in the rest topics and they shall 
have no voting rights in the Board's decisions. 
 

الغیر التنفیذیین اجتماعات مغلقة دون  یعقد أعضاء المجلس 
حضور أعضاء اإلدارة على األقل مرة في السنة. ویمكن 
ألعضاء المجلس الغیر التنفیذیین دعوة أي منسوبي وظائف 

اجتماعات المجلس سریة  الرقابة لحضور ھذه االجتماعات.
وللمجلس حق دعوة أي من العاملین بالشركة أو خارجھا من 

ر أحد اجتماعاتھ لإلدالء بما یطلبھ المجلس ذوي الخبرة لحضو
من بیانات أو إیضاحات على أن ال یشترك في باقي 
الموضوعات وال یكون لھ حق التصویت على قرارات 

 المجلس.

 Minutes of the Board meetings shall be recorded, 
signed by the Chairman and the Secretary of the Board, 
and entered into an official register .The Board 
Chairman shall discuss with the other members and the 
CEO, while preparing the agenda to be presented 
before the Board meeting. The agenda, accompanied 
by required documents, shall be sent to the members in 
a sufficient time prior to the meeting, provided that 
they are attached with enough and perfect information 

على رئیس مجلس اإلدارة التشاور مع األعضاء اآلخرین  
والرئیس التنفیذي عند إعداد جدول محدد بالموضوعات التي 
ستعرض على المجلس، ویرسل جدول األعمال ـ مصحوباً 
بالمستندات ـ لألعضاء قبل االجتماع بوقت كاٍف على أن تكون 

ة رالمستندات مصحوبة بمعلومات كافیة ودقیقة وتتضمن اإلشا
إلى أساسیات وخلفیات الموضوع، خاصة في حالة ارتباط 
الموضوع بعروض أو قرارات سابقة للمجلس، حتى یتاح لھم 
دراسة الموضوعات واالستعداد الجید لالجتماع. وللعضو طلب 
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indicating the basics and background of the topics, 
especially if a topic is related to any of the Board 
previous offers or decisions so that they can study the 
topics and prepare for meeting. In the event of any 
members' objection to the agenda, the details of his 
objection shall be entered in the minutes of the meeting 

معلومات إضافیة حول الموضوعات المطروحة بجدول 
وفي األعمال. ویُقر مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده ، 

حال اعتراض أي عضو على ھذا الجدول تثبت تفاصیل ھذا 
تسجیل محاضر المجلس االعتراض في محضر االجتماع. 

وتوقیعھا من قبل رئیس المجلس وأمین السر وتوثیقھا في سجل 
 رسمي.

 Minutes of the Board meetings shall indicate the 
meeting’s attendance, topics discussed, major 
deliberations ,voting process, objections and 
abstentions from voting (with reasons if any), 
decisions taken, and reservations. All records and 
documents reviewed during the meeting and/or 
referred to in the minutes shall be attached to the 
minutes. 

محاضر اجتماعات المجلس أسماء الحضور والمواضیع توضح   
التي تمت مناقشتھا والمداوالت الرئیسیة والتصویت 
واالعتراضات واالمتناع عن التصویت (مع األسباب إن وجدت) 
والقرارات المتخذة وأي تحفظات على ھذه القرارات.كما یجب 
أن ترفق بالمحضر جمیع السجالت والوثائق التي تم اإلطالع 

أو تمت اإلشارة إلیھا في محضر /یھا خالل االجتماع وعل
 االجتماع.

 The Board meeting shall not have a quorum unless 
attended by at least two thirds Directors either in 
person or by way of proxy, provided that four Directors 
shall at lease be present personally. Subject to the 
provisions of article (22) of the Company's Articles of 
Association, a Director may deputize for each other in 
the attendance of Board meetings and to vote at the 
Board meetings. 

ال یكون اجتماع مجلس اإلدارة صحیحا إال إذا حضره على األقل  
ألعضاء بأنفسھم أو بطریق اإلنابة بشرط أن ال یقل عدد ثلثي ا

األعضاء الحاضرین بأنفسھم عن أربعة أعضاء, ومع مراعاة ما 
) من النظام األساسي؛ للعضو أن ینیب عنھ 22ورد في المادة (

عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصویت فیھا.

 The Board resolutions are issued by a majority of at 
least two thirds of the Directors present or represented. 
The Board may pass resolutions by circulation voting, 
unless a Director requests in writing that the Board be 
convened to deliberate on such resolutions, in which 
case they shall be laid before the Board at its first 
following meeting. The Board's deliberations and 
decisions shall be recorded in minutes signed by the 
Board chairman and secretary. These deliberations 
shall be entered in the meeting minutes extracted from 
the computer and have them signed by the Board 
chairman and secretary, provided that the Boards 
decisions shall be reasonable, clear and comprising the 
grounds of decision taken. 

تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبیة ثلثي أصوات األعضاء  
 یصدر القراراتالحاضرین والممثلین على األقل وللمجلس أن 

بالتصویت علیھا بالتمریر إال إذا طلب أحد األعضاء كتابة عقد 
اجتماع للمداولة فیھا, وتعرض القرارات الصادرة بالتمریر 
على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال لھ. تثبت مداوالت 
المجلس وقراراتھ في محاضر یوقعھا رئیس المجلس 

مستخرج من  والسكرتیر وتدون ھذه المحاضر في سجل
الحاسب اآللي یوقعھ رئیس المجلس والسكرتیر مع مراعاة أن 
تكون قرارات المجلس مدروسة وشفافة وتتضمن حیثیات 

 القرار.

 Any Director who is personally interested directly or 
indirectly in any matter or proposal before the Board 
or its Committees, as the case may be, shall disclose 
the nature of his interest in the matter and whilst he 
shall be capable of forming part of the quorum he shall 
take no part in any deliberations or resolutions of the 
Board or the Executive Committee, as the case may be, 
with regard to such matter or proposal.    

على أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الذي تكون لھ  
مصلحة شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة في أي أمر أو اقتراح 
معروض على المجلس أو من لجانھ، علیھ أن یبلغ المجلس أو 
اللجنة بطبیعة مصلحتھ في األمر المعروض, وعلیھ االمتناع 

استبعاده من العدد الالزم لصحة االجتماع عن التصویت دون 
عن االشتراك في المداوالت والتصویت في المجلس أو اللجنة 

 التنفیذیة فیما یتعلق باألمر أو االقتراح. 

 The Board must perform its duties and responsibilities 
seriously, diligently and in good faith, and the 
decisions of the Board should be based on sufficient 
information from the executive management or any 
other reliable source. 

یجب أن یؤدي مجلس اإلدارة مھماتھ بمسؤولیة وحسن نیة  
وجدیة وإھتمام وأن تكون قراراتھ مبنیة على معلومات وافیة 

  من اإلدارة التنفیذیة أو أي مصدر موثوق آخر.

 The members of the Board represent all shareholders 
of the Company and have to commit to protect the 

یمثل عضو مجلس اإلدارة جمیع المساھمین، وعلیھ أن یلتزم  
بالقیام بما یحقق مصلحة الشركة عموماً ولیس ما یحقق مصالح 
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interests of the Company in general, not just for the 
groups that they represent, or those who have voted for 
their appointment. 

المجموعة التي یمثلھا أو التي صوتت على تعیینھ في مجلس 
 اإلدارة. 

The Board shall define the authorities to be delegated to 
the Executive Management, the procedures for decision-
making and the duration of such delegations. The Board 
shall also define the areas that are retained by the Board 
for its decision-making. Executive Management shall 
submit periodic reports on the exercise of such 
authorities delegated. The Board may, within the scope 
of its competencies, delegate to one or more of its 
members or committees or a third party the performance 
of a specific function or functions. 

یحدد مجلس اإلدارة الصالحیات التي یفوضھا لإلدارة التنفیذیة،  
خاذ القرار ومدة التفویض، كما یحدد الموضوعات وإجراءات ات

التي یحتفظ بصالحیة البت فیھا وترفع اإلدارة التنفیذیة تقاریر 
دوریة عن ممارستھا للصالحیات المفوضة. كما یجوز لمجلس 
اإلدارة أن یفوض إلى واحد أو أكثر من أعضائھ أو لجانھ أو 

 من غیرھم مباشرة عمل أو أعمال معینة.

 The Board of Directors has to ensure that appropriate 
procedures are set to familiarize the new Board 
members with the business of the Company, especially 
the financial and legal aspects related to the business. 
Furthermore, they are required to train them as 
necessary. Included in these aspects preparing a 
familiarizing program to the new Board members as 
well as enabling them to conduct visits to the premises 
of the Company. 

على مجلس اإلدارة التأكد من وضع إجراءات لتعریف  یجب 
صة الجوانب المالیة أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخا

والقانونیة فضالً عن تدریبھم إن لزم األمر ، ومن ذلك إعداد 
برنامج تعریفي ألعضاء المجلس الجدد وكذلك تمكینھم من 

 القیام بزیارات لمرافق الشركة.

 The Board of Directors has to ensure that the Company 
provides sufficient information to all members of the 
Board in general, and especially to non-executive 
members of the Board in order to enable them to fulfil 
their responsibilities and tasks effectively. 

 

على مجلس اإلدارة التأكد من توفیر الشركة معلومات  یجب 
وجھ عام وافیة عن شؤونھا لجمیع أعضاء مجلس اإلدارة ب

وألعضاء مجلس اإلدارة غیر التنفیذیین بوجھ خاص، وذلك من 
 أجل تمكینھم من القیام بواجباتھم ومھماتھم بكفایة.

 

Professional and Ethical Standards 
The Board shall establish a policy for professional 
conduct and ethical values at the Company, which shall 
particularly take the following into consideration: 
1. Ensuring that each member of the Board or the 

Executive Management and employees perform 
his/her duties of loyalty and care to the Company, and 
undertake the measures that may protect the 
Company's interests and contribute to its development 
and increase its value, and shall, at all times, prioritise 
the Company's interests over his/her own interests. 

2.  A Board member shall represent all shareholders of 
the Company and take all actions to achieve the best 
interests of the Company and its shareholders, while 
protecting the rights of the other Stakeholders rather 
than only the interests of the group that elected him. 

3. entrench among the Board members and Senior 
Executives the principle of compliance with all 
relevant laws, regulations and instructions; 

4.  Preventing the Board members or the Executive 
Management from abusing their positions with the 
aim of achieving benefits for himself/herself or a third 
party. 

 المعاییر المھنیة واالخالقیة
والقیم االخالقیة في  یضع مجلس اإلدارة سیاسة السلوك المھني

 الشركة تراعي بصفة خاصة مایلي:
التأكید على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  .1

التنفیذیة وموظفي الشركة ببذل واجبي العنایة والوالء تجاه 
الشركة وكل ما من شأنھ صون مصالح الشركة وتنمیتھا 

 وتعظیم قیمتھا وتقدیم مصالحھا على مصلحتھ الشخصیة.
ثیل عضو مجلس اإلدارة لجمیع المساھمین في الشركة تم .2

وااللتزام بما یحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساھمین 
ومراعاة حقوق اصحاب المصالح ولیس مصلحة المجموعة 

 التي انتخبتھ فحسب.
ترسیخ مبدأ التزام أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین  .3

 ات الصلة.فیھا بجمیع األنظمة واللوائح والتعلیمات ذ
الحیلولة دون استغالل عضو مجلس اإلدارة أو عضو اإلدارة  .4

التنفیذیة لمنصبھ الوظیفي بھدف تحقیق مصلحة خاصة بھ أو 
 بغیره.

التأكید على قصر استعمال أصول الشركة ومواردھا على  .5
تحقیق أغراض الشركة وأھدافھا وعدم استغالل تلك 

 األصول أو الموارد لتحقیق مصالح خاصة.
ع قواعد دقیقیة ومحكمة وواضحة تنظم صالحیة وض .6

وتوقیت االطالع على المعلومات الداخلیة الخاصة بالشركة 
بما یحول دون استفادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
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5. Ensuring that the Company's assets and resources are 
only used to achieve the Company’s purposes and 
objectives, and not to achieve personal interests. 

6. Establishing accurate, well-formed, and clear rules 
regulating the authority to access the Company’s 
internal information and timing to access it, in a way 
that prevents the Board members, the Executive 
Management and others from making personal use or 
disclosing the same to any person, except within the 
prescribed limits or as permitted by law. 
 

التنفیذیة وغیرھم منھا أو اإلفصاح عنھا ألي شخص إال في 
 الحدود المقررة أو الجائزة نظاما.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.  Delegation of the Board Authorities: المادة الرابعة عشر : تفویض صالحیات مجلس اإلدارة 
Within the limits of its statutory powers, the Board shall 
have the right to authorize one or more members of the 
Board or other non-members to handle certain 
assignment(s). The Board may also cancel this 
authorization at any time. However, the authorization 
shall not relieve the Board of its responsibility in 
accordance with the laws and regulations.  

لمجلس اإلدارة في حدود صالحیاتھ النظامیة أن یفوض بعض 
أكثر من أعضائھ، وللمجلس إلغاء التفویض في أعمالھ لواحد أو 

أي وقت. وال یُعفي التفویض المجلس من تحمل مسؤولیاتھ وفقاً 
 لألنظمة.

 

Conflicts of Interest and Related Parties 
Board of director shall implement the approved Conflicts 
of interest policy which contains Avoiding Conflicts of 
Interest, Disclosure of Conflicts of Interest by the 
Nominee, Competing with the Company, Concept of the 
Competing Businesses, Rejecting the Renewal of 
Authorization and Accepting Gifts (as per Capital market 
Authority’ corporate governance regulation articles 43-
49) 
 
Disclosure and Transparency 
The Board assure of existing writing the policies, 
procedures and supervisory rules related to disclosure 
pursuant to the disclosure requirements provided for in 
the Companies Law and the Capital Market Law, as the 
case may be, and their implementing regulations, taking 
into consideration the following: 
1. Such policies shall include proper disclosure methods 

that enable the shareholders and other Stakeholders to 
access the financial and non-financial information 
pertaining to the Company’s performance and 
information in respect of ownership of shares, and to 
obtain a comprehensive view of the Company's 
position. 

2. Disclosure to shareholders and investors shall be 
made without discrimination in a clear, correct and 
non-misleading fashion, and in a timely, regular and 
accurate manner in order to enable shareholders and 
other Stakeholders to exercise their rights to the fullest 
extent.  

 و االطراف ذو العالقة تنظیم تعارض المصالح
 

على مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة تطبیق سیاسة تنظیم تعارض 
المصالح المعمتدة والتي تتضمن تجنب تعارض المصالح وإفصاح 
المرشح عن تعارض المصالح ومنافسة الشركة ومفھوم أعمال 

التي یتم فیھا رفض تجدید الترخیص وقبول المنافسة والحاالت 
الھدایا وذلك لطبقا لالئحة الحوكمة الصادرة عن ھیئة السوق 

 )49-43المالیة المواد (
 

 اإلفصاح والشفافیة
سیاسات مكتوبة لالفصاح وإجراءاتھ  من توفرمجلس اإلدارة یتأكد 

 وانظمتھ االشرافیة بما یتفق مع متطلبات اإلفصاح الواردة في نظام
الشركات ونظام السوق المالیة ولوائحھا التنفیذیة مع مراعاة 

 مایلي:
أن تتضمن تلك السیاسات أسالیب إفصاح مالئمة تمكن  .1

المساھمین واصحاب المصالح من اإلطالع على المعلومات 
المالیة وغیر المالیة المتعلقة بالشركة وأدائھا وملكیة األسھم 

 .والوقوف على وضع الشركة بشكل متكامل
أن یكون اإلفصاح للمساھمین والمستثمرین من دون تمییز  .2

وبشكل واضح وصحیح وغیر مضلل وفي الوقت المناسب 
وعلى نحو دقیق ومنتظم ، وذلك لتمكین المساھمین 

 وأصحاب المصالح من ممارسة حقوقھم على أكمل وجھ
إعداد نظم للتقاریر تتضمن تحدید المعلومات التي یجب  .3

لوب تصنیفھا من حیث طبیعتھا أو اإلفصاح عنھا ، وأس
 دوریة اإلفصاح عنھا.

ھا ق من توافقمراجعة سیاسات اإلفصاح بشكل دوري والتحق .4
 .مع أفضل الممارسات
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3. Reporting rules shall be established and shall describe 
the information required to be disclosed and the 
method of its classification in terms of its nature, and 
the frequency of its disclosure. 

4. The disclosure policies shall be reviewed periodically 
and their compliance with the best practices. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.  Rules of Termination of the Board Membership:  المادة الخامسة عشر : أحكام إنتھاء العضویة في مجلس
 اإلدارة

 
Membership of the Board of Directors shall be 
terminated, pursuant to the Company's Articles of 
Association, for any of the following reasons: 

تنتھي العضویة في مجلس اإلدارة طبقاً للنظام األساسي للشركة 
 بأحد األسباب التالیة:

a. Upon expiration of the appointment period, member's 
resignation, death, or becoming physically or mentally 
impaired in a way that could severely limit his or her 
ability to properly perform his or her role. 

انتھاء مدتھا, أو االستقالة، أو الوفاة، اإلصابة بمرض عقلي أو  -أ
العضو بقیام بدوره على  إعاقة جسدیة قد تؤدي إلى عدم قدرة

 أكمل وجھة.

b. Inability to continue performing their role based on any 
of the applicable laws and regulations in the Kingdom 
of Saudi Arabia. 

عدم صالحیة العضو لالستمرار في ممارسة مسؤولیتھ  -ب
 یة.السعود بموجب أي من األحكام  المطبقة في المملكة العربیة

 
c. If it is proved to the Board of Directors that the member 

had breached his duties in a manner detrimental to the 
Company's interest, provided that such breach is 
endorsed by the Ordinary General Assembly. 

بواجباتھ بطریقة إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو قد أخل  -ج
تضر بمصلحة الشركة بشرط أن یقترن ذلك بموافقة الجمعیة 

 العامة العادیة.

d. Due to a member's failure to attend the Board sessions 
for three consecutive meetings that were held within 
one year without a reason acceptable to the Board of 
Directors. 

تغیبھ عن حضور ثالث جلسات خالل السنة الواحدة متتالیة  -د
 بدون عذر یقبلھ مجلس اإلدارة. 

e. If the member is adjudication ordered bankrupt or 
insolvent or makes any arrangement or compounds 
with his creditors or ceases settlement of his debts. 

إذا حكم بشھر إفالسھ أو إعساره أو قدم تسویھ مع دائنیھ أو  -ه
 توقف عن دفع دیونھ. 

f. Being convicted of an offence involving moral 
dishonesty or contravention of laws in the Kingdom of 
Saudi Arabia or any other jurisdiction. 

اإلدانة بإرتكاب عمل مخل بالشرف واألمانة أو بالتزویر أو  -و
بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة العربیة السعودیة أو في 

 أي بلد آخر. 
g. Upon expiry of the membership of any of the Board 

members by any means of termination, the Company 
shall inform the CMA and the exchange portal 
immediately along with reasons for such termination. 

عند انتھاء عضویة أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من طرق  -ز
انتھاء العضویة تخطر الشركة ھیئة السوق المالیة والسوق 

 فوراً مع بیان األسباب التي دعت إلى ذلك. 

h. Subject to the applicable disclosure requirements, 
SAMA and CMA must be notified when a member of 
the Board resigns or when his or her membership is 
being terminated for any reason other than the end of 
appointment term within (5) business days from the 
date on which the member leaves. 

عند استقالة أي عضو في المجلس أو والھیئة  إبالغ المؤسسة  -ح
انتھاء عضویتھ ألي سبب عدا انتھاء دورة المجلس وذلك 

 )أیام عمل من تاریخ ترك العمل. 5خالل(

i. The General Assembly shall have power, at any time, 
to dismiss all or some of the Board members. 

العامة في كل وقت عزل جمیع أعضاء مجلس  یجوز للجمعیة -ط 
 اإلدارة أو بعضھم.
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j. The Board can, by a majority vote of all Board 
members, dismiss its elected Chairman at any time 
 

یمكن لمجلس اإلدارة بغالبیة أصوات أعضائة، إعفاء رئیس  -ي
 المجلس من مھامھ في أي وقت. 

 
.If a member of the Board resigns and has comments on 
the performance of the Company, he/she shall submit a 
written statement explaining such comments to the 
chairman of the 
Board and such statement shall be presented to the Board 
members. 
 

رة وكانت لدیھ ملحوظات على في حال استقال عضو مجلس اإلدا
أداء الشركة فعلیھ تقدیم بیان مكتوب بھا إلى رئیس مجلس اإلدارة 

 ویجب عرض البیان على أعضاء مجلس اإلدارة
 
 
 
 
 

16.  Committees of the Board and their 
Independence: 

 المادة السادسة عشر: لجان مجلس اإلدارة واستقاللیتھا

a) General rules for Board Committees: :أ) قواعد عامة للجان المجلس 
 At a minimum, the Board shall establish an 

Executive committee, Audit committee, 
Nomination and Remuneration committee, Risk and 
Underwriting committee and Investment 
committee. 

بحد أدنى لجنة تنفیذیة، ولجنة یجب أن یشكل مجلس اإلدارة  
للمراجعة، ولجنة للترشیحات والمكافآت، ولجنة إلدارة 

 .اطر واالكتتاب ، ولجنة لالستثمارالمخ

 Formation of Board committees shall be effected in 
line with general procedures approved by the 
General Assembly and the Board itself, except 
Audit Committee will be formed by the General 
Assembly resolution. A regulation shall be prepared 
to specify the purpose of the committee, its duration, 
the authorities conferred upon the Board committee 
during its term and the Board's monitoring methods 
over each committee. The Board committees must 
inform the Board with their activities, conclusions 
and decisions in a truly transparent manner. The 
Board shall follow up the Committee's performance 
periodically to verify that they are fully discharging 
their assigned tasks.  
 

یتم تشكیل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وفقاً للضوابط  
المعتمدة من الجمعیة العمومیة ومجلس اإلدارة حسب 
األحوال، ماعدا لجنة المراجعة تشكل بقرار من الجمعیة 
العامة، ویتم إعداد الئحة تحدد مھمة اللجنة ومدة عملھا 

ھذه المدة وكیفیة رقابة والصالحیات الممنوحة لھا خالل 
مجلس اإلدارة علیھا، وتُحیط اللجان مجلس اإلدارة علماً بما 
تقوم بھ أو تتوصل إلیھ من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافیة 
مطلقة، وعلى مجلس اإلدارة أن یتابع عمل اللجان بشكل 

 دوري للتحقق من قیامھا باألعمال الموكولة إلیھا.

 Sufficient number of non-executive Board members 
must be appointed in the committees concerned with 
tasks that may lead to conflicts of interest situations 
such as verification of the integrity of financial and 
non-financial reports, reviewing of transactions 
conducted with related parties, nominations for 
BOD memberships, appointment of executive 
managers and determination of compensations. 

یتم تعیین عدد كاف من أعضاء مجلس اإلدارة غیر التنفیذیین  
في اللجان المعنیة بالمھمات التي قد ینتج عنھا تعارض 

اریر المالیة وغیر المالیة مصالح, مثل التأكد من سالمھ التق
ومراجعھ صفقات األشخاص ذوى العالقة والترشیح 
لعضویھ مجلس اإلدارة وتعیین المدیرین التنفیذیین وتحدید 

 المكافآت.

 Board committees shall operate in a manner 
similar to that of the Board. 

 عمل آللیة مشابھة عمل بآلیة اإلدارة مجلس لجان تعمل 
 .المجلس

 The chairmen or whom they delegate of each 
committee members, shall attend the General 
Assembly Meetings and answer any questions 
raised by the shareholders 

 

على رؤساء اللجان أو من ینیبونھم من أعضاء اللجان  
سئلة حضور اجتماع الجمعیة العامة لإلجابة على ا

 .المساھمین
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 The Company shall provide the Authority with 
the names of the members and the types of their 
memberships in such Board's committees within 
five (5) days of their appointment, and shall 
notify the Authority of any changes thereto 
within five (5) days of the date of such changes. 

 

على الشركة اشعار الھیئة بأسماء أعضاء اللجان وصفات  
ایام عمل من تاریخ تعیینھم وأي تغییرات  5عضویتھم خالل 

 تطرأ على ذلك خالل نفس الفترة.
 

 The committees may seek assistance from any 
experts or specialists, whether internal or 
external, within the scope of its powers. This 
shall be included in the minutes of the committee 
meeting; the minutes states the name of the 
expert and his relation to the Company or its 
Executive Management. 

 

ء والمختصین من داخل للجان االستعانة بمن تراه من الخبرا 
الشركة أو خارجھا في حدود صالحیاتھا على أن یضمن ذلك 
في محضر اجتماع اللجنة ، مع ذكر اسم الخبیر وعالقتھ 

 بالشركة أو اإلدارة التنفیذیة
 

b) Audit Committee: 
 

 :ب) لجنة المراجعة

The Board of Directors implement the rules for the 
selection of Audit Committee members which is 
approved by The General Assembly, also the scope of 
their membership and the method of the Committee work.  
 

مجلس  من الجمعیة العامة للشركة بناًء على اقتراحتطبیق ما أقرتھ 
قواعد إختیار أعضاء لجنة  الترشیحات والمكافآت ومدة  ،اإلدارة

 عضویتھم وأسلوب عمل اللجنة 

 Provided that at least one of its members is an 
Independent Director and that no Executive 
Director is among its members provided that one 
of its member is specialized in finance and 
accounting. 

 The Audit Committee shall convene 
periodically, provided that at least six meetings 
are held during the Company's financial year. 

 The Audit Committee shall convene periodically 
with the Company's external auditor and internal 
auditor, if any. 

 If a conflict arises between the recommendations 
of the Audit Committee and the Board 
resolutions, or if the Board refuses to put the 
committee's recommendations into action as to 
appointing or dismissal the company's external 
auditor or determining its remuneration, 
assessing its performance or appointing the 
internal auditor, the Board’s report shall include 
the committee's recommendations and 
justifications, and the reasons for not following 
such recommendations. 

 In order to perform its duties, the Audit 
Committee may review the Company’s records 
and documents, request any clarification or 
statement from the Board members or the 
Executive Management and may request that the 
Board calls for a General Assembly Meeting if 
its activities have been impeded by the Board or 

على أن ال تضم اللجنة أیا من أعضاء مجلس اإلدارة  
التنفیذیین وأن یكون من بینھم مختص بالشؤون المالیة 
والمحاسبیة، كما التضم لعضویة اللجنة من یعمل أو 

خالل السنتین الماضیتین في اإلدارة التنفیذیة كان یعمل 
 أو المالیة للشركة أو لدى مراجع الحسابات .

تجتمع لجنة المراجعة بصفة دوریة على أال تقل  
 اجتماعات خالل السنة المالیة. 6اجتماعاتھا  عن 

تجتمع لجنة المراجعة بصفة دوریة مع مراجع  
راجع الحسابات ومع المراجع الداخلي، كما یحق للم

الداخلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع لجنة 
 المراجعة كلما دعت الحاجة لذلك

توصیات لجنة المراجعة التي یوجد تعارض بینھا وبین  
قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ 
بھا بشأن تعیین مراجع حسابات الشركة وعزل وتحدید 

 الداخلي، ومسوغاتأتعاب وتقییم أداء أوتعیین المراجع 
 تلك التوصیات، وأسباب عدم األخذ بھا.

للجنة المراجعة حق االطالع على سجالت الشركة  
ووثائقھا، ولھا الحق أن تطلب أي إیضاح أو بیان من 
أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة، ولھا أن 
تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة للشركة 

اق مجلس اإلدارة عملھا أو تعرضت لالنعقاد إذا أع
 الشركة ألضرار أو أخطار جسیمة.
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if the Company has suffered significant losses 
and damages. 

 
The duties and responsibilities of the Audit 
Committee should include the following:  

 To supervise the company’s internal audit 
department to ensure its effectiveness in 
executing its activities and duties specified by 
the Board of Directors.  

 To review the internal audit procedures and 
prepare a written reports on such review 
including its recommendations. 

 Reviewing audit plan of internal auditors and 
external auditors and make any comments 
thereon. 

 Assessing the efficiency, effectiveness and 
objectivity of work performed by external 
auditors, internal audit department or Internal 
Auditor and compliance control department or 
Compliance officer. 

 Coordinating between internal and external 
auditors. 

 Reviewing the internal and external auditor’s 
assessment of internal control procedures. 

 Reviewing related parties’ transactions. 
 Reviewing, approving and monitoring the 

implementation of compliance plan. 
 To supervise the activities of the external 

auditors and approve any activity beyond the 
scope of the audit work assigned to them during 
the performance of their duties.  

 
 To review the external auditor’s comments on 

the Financial Statements and follow up on the 
actions taken.  

 Ensuring independence of External Auditors 
from Company, Board Members and Senior 
Management. 

 Discussing the annual and interim quarterly 
financial statements with external auditors and 
Company’s Senior Management before issuance 
thereof.  

 To review the interim and annual financial 
statements prior to presentation to the Board of 
Directors; and to give opinion and 
recommendations with respect thereto.  

 To review the accounting policies in force and 
advise the Board of Directors of any 
recommendation thereto. 

 Reviewing internal financial and non-financial 
controls and risk management system. 

 وتشمل مھمات لجنة المراجعة ومسؤولیاتھا ما یلى :
 

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلیة بالشركة  
لضمان فعالیتھا في تنفیذ أنشطتھا والواجبات التي 

 .یحددھا مجلس اإلدارة
وإعداد تقاریر مراجعة إجراءات التدقیق الداخلي  

مكتوبة حول ھذه المراجعة بما في ذلك رفع التوصیات 
  .بشأنھا لمجلس اإلدارة

مراجعة خطة المراجعة المقدمة من المراجعین  
 الداخلیین والخارجیین وإبداء أي مرئیات حولھا .

تقییم مستوى كفاءة وفعالیة وموضوعیة أعمال  
الداخلیة أو المراجعین الخارجیین وإدارة المراجعة 

المراجع الداخلي وإدارة الرقابة النظامیة أو المراقب 
 النظامي.

 التنسیق بین المراجعین الداخلیین والخارجیین . 
مراجعة تقییم المراجعین الداخلیین والخارجیین  

 إلجراءات الرقابة الداخلیة .
 الصلةمراجعة المعامالت والعملیات مع األطراف ذات  

 العالقة.
 الموافقة على ومراقبة تنفیذ خطة االلتزام .المراجعة و 
اإلشراف على أنشطة المراجعین الخارجیین والموافقة  

على أي نشاط خارج نطاق أعمال التدقیق الموكلة إلیھم 
 أثناء أدائھم لواجباتھم .

مراجعة توصیات المراجع الخارجي على القوائم  
 المالیة ومتابعة اإلجراءات المتخذة حیالھا .

من استقالل المراجعین الخارجیین عن الشركة  التأكد 
 وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا في الشركة .

مناقشة البیانات المالیة السنویة والربع سنویة المؤقتة  
مع المراجعین الخارجیین واإلدارة العلیا بالشركة قبل 

 صدورھا.
مراجعة القوائم المالیة األولیة والسنویة قبل عرضھا  

 مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصیات بشأنھا.على 
 
مراجعة السیاسات المحاسبیة المتبعة في الوقت الحالي  

وتقدیم المشورة لمجلس اإلدارة متضمنة أي توصیات 
 بھذا الشأن .

مراجعة الضوابط المالیة وغیر المالیة الداخلیة ونظام  
 إدارة المخاطر .

ع یة أو المراجتعیین وفصل رئیس قسم المراجعة الداخل 
الداخلي ورئیس قسم االلتزام الرقابي أو مسؤول 
االلتزام الرقابي بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة 
النقد ، وتقییم األداء والمكافآت لجمیع الموظفین 

 المعنیین .
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 Appointment & dismissal of Head of Internal 
Audit Department or Internal Auditor and Head 
of Compliance Control Department or 
Compliance Officer after obtaining SAMA No 
Objection, their performance evaluation and 
remunerations for all respective staff. 

 Ensuring independence of Internal Audit 
Department or Internal Auditor and Compliance 
Control Department or Compliance Officer in 
performing tasks, and ensuring there is no 
restriction on their scope of work or any 
impediments that might negatively affect their 
work. 

 Reviewing Reports of Compliance Control 
Department or Compliance Officer and Internal 
Audit Reports and pursue the implementation of 
the recommended corrective measures and make 
necessary recommendation to Board. 

 Reviewing the comments of SAMA and other 
relevant supervisory and control entities related 
to any regulatory violation or corrective actions 
requested and making recommendations thereon 
for the Board.  

 Following-Up the reports issued by SAMA, and 
other relevant supervisory and control entities 
and making recommendations thereon to the 
Board. 

 Monitoring the activities of compliance 
department and ensuring that company’s 
compliance with SAMA, CMA and other laws 
& regulations.  

 Reviewing the Actuary Reports and making 
recommendation thereon for the Board. 

 Ensuring the Company’s compliance with the 
Actuary’s proposals and recommendations 
where these are mandatory and required by 
Regulations or SAMA instructions. 

 Determining the monthly salary, bonus and 
other remuneration of the Internal Audit or 
Compliance Control Department or the Internal 
Auditor or Compliance Officer in accordance 
with the Company’s internal by-laws approved 
by the Board. 

 Ensuring the Company has written code of 
conducts approved by its BOD to ensure that the 
Company’s activities are conducted in a fair and 
ethical manner. 

 Following Up on important lawsuits filed by or 
against Company and submitting period reports 
Thereon to the Boards. 

التأكد من استقالل إدارة المراجعة الداخلیة أو المراجع  
ول االلتزام الداخلي وإدارة الرقابة النظامیة أو مسؤ

الرقابي والتحقق من عدم وجود أي قید على أعمالھم أو 
 وجود ما یمكن أن یؤثر سلباً على أعمالھم .

 
مراجعة تقاریر إدارة الرقابة النظامیة أو مسؤول  

االلتزام الرقابي وتقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة 
تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة الموصى بھا وتقدیم 

 الزمة بشأنھا لمجلس اإلدارة .التوصیات ال
مراجعة مالحظات مؤسسة النقد والجھات اإلشرافیة  

والرقابیة ذات العالقة فیما یتعلق بأي مخالفات تنظیمیة 
أو اإلجراءات التصحیحیة المطلوبة ورفع التوصیات 

 بشأنھا لمجلس اإلدارة.
 
متابعة االلتزام بـما نص علیھ تقریر مؤسسة النقد  

السعودي ، وجمیع التقاریر الصادره من قبل العربي 
الجھات المعنیة، ورفع بشأنھا التوصیات لمجلس 

 اإلدارة.
مراقبة أنشطة إدارة االلتزام الرقابي والتأكد من التزام  

الشركة وتقیدھا أنظمة ولوائح مؤسسة النقد وھیئة سوق 
 المال وغیرھا من األنظمة واللوائح األخرى .

 
بیر االكتواري ورفع التوصیات مراجعة تقاریر الخ 

 بشأنھا لمجلس اإلدارة .
التأكد من التزام الشركة بمقترحات وتوصیات الخبیر  

االكتواري عندما تكون إلزامیة ومطلوبة بمقتضى 
 اللوائح أو تعلیمات مؤسسة النقد .

تحدید المرتب الشھري والمكافأة التشجیعیة إلدارة  
ة النظامیة أو المراجع المراجعة الداخلیة أو إدارة الرقاب

الداخلي أو مسؤول االلتزام الرقابي وفقاً للوائح الداخلیة 
 للشركة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

التأكد من وجود الئحة قواعد السلوك األخالقي  
والمعتمده من مجلس اإلدارة لضمان القیام بأنشطة 

 الشركة بطریقة عادلة وأخالقیة .
یة الھامة المرفوعة من أو ضد متابعة الدعاوى القضائ 

 الشركة ورفع تقاریر دوریة بشأنھا إلى مجلس اإلدارة.
التأكد من االستخدام األمثل والسیطرة على تكنولوجیا  

المعلومات الالزمة إلصدار المعلومات والبیانات 
 الموثوقة في الوقت المناسب .

للجنة السلطة للتحقیق في أي نشاط ضمن اختصاصاتھا  
 على أي معلومات قد تحتاج إلیھا.والحصول 

یشتمل تقریر لجنة المراجعة تفاصیل أدائھا  
الختصاصاتھا ومھامھا المنصوص علیھا في نظام 
الشركات ولوائحھ التنفیذیة على أن یتضمن توصیاتھا 
ورأیھا في مدى كفایة نظم الرقابة الداخلیة والمالیة 
وإدارة المخاطر في الشركة ، على أن یودع مجلس 

إلدارة نسخا كافیة من التقریر في مركز الشركة ا
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 Ensuring optimal use and control of information 
technology necessary to generate reliable 
information and data is in place. 

 Authority to investigate any activity within its 
terms of reference and have access to any 
information it may need. 

 The report of the audit shall include details of its 
performance of its competencies and duties 
stated in the Companies Law and Its 
Implementing Regulations, provided that the 
report contains its recommendations and opinion 
on the adequacy of the internal and financial 
control systems and risk management systems in 
the Company.  The Board shall make available 
sufficient copies of the audit committees' report 
at the Company's head office, and publish them 
on the Company's and the Exchange's websites 
when publishing the invitation to convene the 
General Assembly, to enable shareholders to get 
a copy thereof. Summary of the report shall be 
read at the General Assembly. 

 The Audit Committee shall develop 
arrangements that enable the Company’s 
employees to confidentially provide their 
remarks in respect of any inaccuracies in the 
financial or other reports. The Audit Committee 
shall ensure that such arrangements have been 
put into action through an adequate independent 
investigation in respect of the error or 
inaccuracy, and shall adopt appropriate follow-
up procedures 
 

الرئیس وأن ینشر في الموقع االلیكتروني للشركة 
والموقع االلیكتروني للسوق عند نشر الدعوة النعقاد 
الجمعیة العامة لتمكین من یرغب من المساھمین في 
الحصول على نسخة ویتلى ملخصھ أثناء انعقاد الجمعیة 

 آلیة تتیح للعاملین في الشركةعلى لجنة المراجعة وضع  
تقدیم ملحوظاتھم بشأن أي تجاوز في التقاریر المالیة أو 

 غیرھا بسریة والتحقق من تطبیقھا.
 

c) Nominations and Remuneration Committee: :ج) لجنة الترشیحات والمكافآت 
The Board of Directors implement the rules for the 
selection of Nominations and Remuneration Committee 
members which is approved by The General Assembly, 
also the scope of their membership and the method of the 
Committee work. The Company shall take into 
consideration while forming the remuneration and 
nomination committee that their members are of 
Independent Directors. The Board may appoint Non-
Executive Directors or persons other than Board members 
either from shareholders or others, provided that the 
chairmen of committee mentioned is of the Independent 
Directors.  This subject the committee meets at least 
periodically at least every six months. 
 

الجمعیة العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس تطبیق ما أقرتھ 
أعضاء لجنة  الترشیحات والمكافآت ومدة  قواعد إختیار ،اإلدارة

عضویتھم وأسلوب عمل اللجنة على أن تجتمع اللجنة بصفة دوریة 
كل ستة أشھروأن یكون أعضائھا من مجلس اإلدارة المستقلین 
ویجوز االستعانة بأعضاء غیر تنفیذیین أو بأشخاص من خارج 

 .المجلس على أن یكون رئیس اللجنة مستقل
 

The duties and responsibilities of the Nomination and 
Remuneration Committee should include the following: 

 وتشمل مھمات لجنة الترشیحات والمكافآت ومسؤولیاتھا ما یلى:

 Recommending to the Board appointments to 
membership of the Board and its committees in 
accordance with the approved policies and 

التوصیة لمجلس اإلدارة بالترشیح لعضویة مجلس اإلدارة  
ولجانھ وفقاً للمتطلبات النظامیة والسیاسات والمعاییر 
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standards. The Committee shall ensure that no 
person who has been previously convicted of 
any offense affecting honor or honesty is 
nominated for such membership.  

 Preparing a description of the required 
capabilities and qualifications for the 
membership of the Board and its committees, 
including the time that a Board member should 
set aside for carrying out the duties of the Board 
and its committees. 

 Setting procedures to be followed if the position 
of a member of the Board or a Senior Executive 
becomes vacant 

 
 Reviewing at least annually the requirement and 

availability of suitable skills within the 
membership of the Board and recommending 
remedies that are in the company’s best interest.  

 
 Recommending succession planning policies to 

the Board & Committees.  
 

 Reviewing the structure of the Board and its 
committees and determining their points of 
weakness and recommending changes where 
needed. Also  providing job descriptions for the 
Executive, Non-Executive and Independent 
Directors and the Senior Executive 
Management; 

 Assessing and monitoring the independence of 
the independent Board and Board Committee 
Members at least on an annual basis and 
ensuring that no conflict of interest exists in the 
cases where a Board member also acts as a 
member of the Board of another company. 
 

 Drawing clear policies regarding the 
compensation, remunerations and indemnities of 
the Board (as approved by the general assembly) 
its committees, CEO and Senior Management1 
employees based on their performance in 
achieving the Company’s strategic objectives 
and risk adjusted profits. 

 
 Ensuring that an annual review of remuneration 

and compensation plans for members of Senior 
Management1 is conducted independently of 
executive management.  

 
 Making the final recommendations to the Board 

with regards to selecting members of the Senior 
Management1 and/or promoting current 

المعتمدة. وعلى اللجنة  مراعاة عدم ترشیح شخص سبق 
 إدانتھ بجریمة مخلة بالشرف واألمانة لعضویة اللجنة.

 
والمؤھالت المطلوبة لعضویة مجلس  إعداد وصف للقدرات 

اإلدارة ولجانھ ، بما في ذلك الوقت الذي یجب على العضو 
 تخصیصھ ألعمال مجلس اإلدارة ولجانھ.

وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد  
 أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین

مراجعة االحتیاجات الالزمة من المھارات المناسبة  
لس اإلدارة بشكل سنوي على األقل وتقدیم لعضویة مج

التوصیات بالحلول بما یتفق ومصلحة الشركة على 
 أفضل وجھ. 

وضع سیاسات وإجراءات التعاقب لمجلس اإلدارة  
 ولجانھ. 

مراجعة ھیكل وتركیبة المجلس ولجانھ وتحدید جوانب  
الضعف فیھا بصفة دوریة واقتراح الخطوات الالزمة 

وصف وظیفي لألعضاء  وكذلك وضعلمعالجتھا 
التنفیذیین واألعضاء غیر التنفیذیین واألعضاء 

 المستقلین وكبار التنفیذیین
تقییم ومراقبة استقاللیة أعضاء المجلس ولجانھ بشكل  

سنوي على األقل والتأكد من عدم وجود تضارب في 
المصالح في الحاالت التي یكون فیھا العضو یشغل 

 عضویة مجلس إدارة شركة أخرى. 
وضع سیاسات واضحة لتعویضات ومكافآت أعضاء  

مجلس اإلدارة ( كما أقرت الجمعیة العامة ) ولجانھ 
والرئیس التنفیذي وأعضاء اإلدارة العلیا على أساس 
أدائھم في تحقیق األھداف االستراتیجیة للشركة وأرباح 

 األعمال المعدلة.
التأكید على إجراء مراجعة سنویة لخطط التعویضات  

الخاصة بأعضاء اإلدارة العلیا بشكل مستقل عن اإلدارة 
 التنفیذیة. 

تقدیم التوصیات النھائیة للمجلس حول المسائل المتعلقة  
بتعیین وإعفاء أعضاء اإلدارة العلیا و/ أو ترقیة 
الموظفین الحالیین إلى وظائف اإلدارة العلیا حسب 

واعد مؤسسة النقد المتعلقة بـمالءمة ومناسبة ق
 األشخاص.

تقدیم التوصیات النھائیة للمجلس فیما یخص إعفاء  
 أعضاء اإلدارة العلیا. 

وضع سیاسة وإجراءات التعاقب الوظیفي للرئیس  
التنفیذي وكبار أعضاء اإلدارة العلیا ومراقبة تطبیق 

 خطط وإجراءات التعاقب الوظیفي لھم.
ء أعضاء المجلس ( أداء المجلس بكاملھ واألداء تقییم أدا 

الفردي ألعضائھ) ولجانھ بشكل دوري ( على األقل 
 على أساس سنوي
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employees to Senior Management1 positions as 
per SAMA’s Fit and Proper rules. 

 
 Making the final recommendations to the Board 

with regards to dismissing members of the 
Senior Management. 

 
 Establishing a succession policy and procedure 

for the CEO and other key members of Senior 
Management1 and monitoring the 
implementation of the succession plans and 
process.  

 
 Evaluate the performance of the Board (overall 

and individual performance) and its committees 
in a regular basis (at least on an annual basis).  

 
 Overseeing the induction programmers and 

training programs for Board Members.  
 

 Taking any other action or assuming any other 
powers and responsibilities that may from time 
to time be assigned or delegated to it by the 
Board. 

 

اإلشراف على البرنامج التعریفي والتدریب الدوري  
 ألعضاء مجلس اإلدارة.

اتخاذ أي إجراء آخر أو تولي أیة صالحیات  
 ومسؤولیات أخرى قد تكلف بھا اللجنة أو تخول إلیھا

 من وقت آلخر من قبل المجلس .

 

D)  Executive Committee: د)اللجنة التنفیذیة:  
The General Assembly shall approve, based on proposal 
by the Board of Directors, the rules for the selection of 
Executive Committee members, the tem of their 
membership and the method of the Committee work. 
 
The duties and responsibilities of the executive 
Committee should include the following: 
 
 Exercising the full powers and prerogatives of the 

Board between Board meetings and while the Board 
is not in session in cases whereas quick action or 
resolution is required or warranted, except that the 
Committee shall not have the power to act in lieu of 
the full Board in any matter in respect of which the 
delegation of powers is prohibited under applicable 
law or that requires the approval of the Company’s 
shareholders or is specifically assigned to another 
committee of the Board. 

 Reviewing the details of the Company’s business 
strategy and making recommendations to the Board 
for approval. 

 Reviewing the details of the Company’s work plans 
and budget and regularly monitor the progress of the 
work plan and budget. 

 Oversee the activities of the Chief Executive Officer 
of the Company. 

تقر الجمعیة العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة, 
 قواعد اختیار أعضاء اللجنة  ومدة عضویتھم وأسلوب عملھا. 

 
 

 تشمل مھمات اللجنة التنفیذیة ومسؤولیاتھا ما یلى :
 

ممارسة الصالحیات واالمتیازات الكاملة لمجلس اإلدارة بین  
عدم انعقاد المجلس التي یكون اجتماعات المجلس في حاالت 

فیھا إتخاذ إجراء أو قرار سریع مطلوباً أو مبرراً، ما لم تكن 
للجنة السلطة التخاذ قراربدالً عن المجلس في أي مسألة 
یحظر فیھا تخویل السلطات بموجب األنظمة المعمول بھا أو 
الذي یستلزم موافقة مساھمي الشركة أو كانت أحد لجان 

 مكلفة بھ تحدیداً.المجلس األخرى 
 
مراجعة تفاصیل إستراتیجیة عمل الشركة وتقدیم التوصیات  

 إلى مجلس اإلدارة إلقرارھا .
مراجعة تفاصیل خطط عمل الشركة والمیزانیة ومراقبة تقدم  

 العمل المحرز في خطط العمل والمیزانیة بشكل منتظم 
 اإلشراف على أنشطة الرئیس التنفیذي للشركة . 

 
الرئیس التنفیذي على أساس الحاجة لمعالجة  دعم ومساندة 

 احتیاجات أو مھمات محددة .
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 Supporting the Chief Executive Officer on an ad hoc 
basis to address specific needs or missions. 

 Reviewing alliance, mergers, acquisition and other 
strategic agreements and making recommendations 
to the Board for approval. 

 
Taking any other action or assuming any other powers 
and responsibilities that may from time to time be 
assigned or delegated to it by the Board. 
 

مراجعات حاالت التحالفات واإلندماج واإلستحواذ  
واالتفاقیات اإلستراتیجیة األخرى وتقدیم التوصیات بشأنھا 

 إلى مجلس اإلدارة للموافقة علیھا .
اتخاذ أي إجراء آخر أو تولي أیة صالحیات ومسؤولیات أخرى 

قد تكلف بھا اللجنة أو تخول إلیھا من وقت آلخر من قبل 
 المجلس.

E) Investment Committee: ھـ) لجنة االستثمار: 
The General Assembly shall approve, based on proposal 
by the Board of Directors, the rules for the selection of 
Investment Committee members, the term of their 
membership and the method of the Committee work. 

The duties and responsibilities of the Investment 
Committee should include the following: 

 Ensuring that the Investment Policy Statement 
(IPS) is prepared in line with the overall business 
strategy of the company as well as the regulatory 
guidelines. 

 Obtaining Board approval for the IPS. 

 Reviewing and revising the Investment Strategy 
on a quarterly basis taking changes in business 
requirements and market conditions into 
consideration.  

 Appointment and evaluating the performance of 
Investment and Fund Managers. 

 Recommending to the Board, the appointment 
and removal of Investment Advisor. 

 Delegating when required execution of their 
decisions to a selected subcommittee and/or to 
the Management Team.  

 Deciding the execution strategy for each 
segment of the investment portfolios, that is, 
whether the exposure in each segment will be 
executed via a passive or active management 
style, will be managed in-house or by external 
managers via segregated mandates or 
investment funds. 

 Reviewing the decisions made by the 
Management Team and Investment Advisor (s). 

 Reporting to the Board, the performance of the 
Company’s investments in terms of risk, returns, 

تقر الجمعیة العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة, 
قواعد اختیار أعضاء لجنة  االستثمار ومدة عضویتھم وأسلوب 

 .عمل اللجنة 
 

 تشمل مھمات لجنة االستثمار ومسؤولیاتھا ما یلى:
 

التأكید على أن السیاسة االستثماریة بالشركة قد تم  
الشاملة بالشركة  إعدادھا وفقاً إلستراتیجیة العمل

 وكذلك الضوابط النظامیھ.
 

 الحصول على موافقة المجلس للسیاسة االستثماریة . 
 
مراجعة وصیاغة إستراتیجیة االستثمار بصورة ربع  

سنویة مع األخذ في اإلعتبار المتغیرات في متطلبات 
 األعمال وظروف السوق. 

 
تقییم آداء مدراء االستثمار والصنادیق و تعیین 

 االستثماریة.
 

التوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین وإعفاء مستشار  
 االستثمار .

 
تخویل لجنة فرعیة یتم اختیارھا و/ أو فریق اإلدارة  

 لتنفیذ قرارات لجنة االستثمار عند االقتضاء .
إصدار قرارات تنفیذ االستراتیجیة لكل شریحة من  

ي فشرائح المحافظ االستثماریة ، وما إذا كان التعرض 
كل شریحة سینفذ عن طریق أسلوب اإلدارة السلبي أو 
اإلیجابي ، أن تتم إدارتھا محلیاً أو بواسطة مدراء 
خارجیین عن طریق تفویضات منفصلة أو صنادیق 

 استثماریة .
 

مراجعة القرارات التي یتخذھا فریق اإلدارة ومستشار  
 (مستشاري) االستثمار .

 
داء استثمارات تقدیم التقاریر إلى المجلس حول أ 

الشركة من حیث المخاطر ، العوائد على االستثمار ، 
 المخصصات وعن أي تطورات رئیسیة ذات صلة .
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and allocations and on any major pertinent 
developments.   

 Taking any other action or assuming any other 
powers and responsibilities that may from time 
to time be assigned or delegated to it by the 
Board. 

 
اتخاذ أي إجراء آخر أو تولي أیة صالحیات  

ومسؤولیات أخرى قد تكلف بھا اللجنة أو تخول إلیھا 
 من وقت آلخر من قبل المجلس 

 

F) Risk and Underwriting Committee: و) لجنة المخاطر واإلكتتاب: 
The General Assembly shall approve, based on proposal 
by the Board of Directors, the rules for the selection of 
Risk and Underwriting Committee members, the tem of 
their membership and the method of the Committee 
work.  
Chairman and majority of its members shall be Non-
Executive Directors. The members of that committee 
shall possess an adequate level of knowledge in risk 
management and finance. 
 
The duties and responsibilities of the Risk and 
Underwriting Committee should include the following: 
 

 Identifying risks that may imperil the Company 
and maintaining an acceptable risk profile for 
the Company. 

 Defining and obtaining board approval for the 
risk tolerance and the risk appetite of the 
company. 

 Review the company’s retrocession structure 
and strategy on a regular basis.  

 Reviewing Underwriting policies and 
guidelines.  

 Evaluate and review the Underwriting 
performance.  

 Overseeing the risk management system and 
assessing its effectiveness. 

 
 Defining a comprehensive risk management 

strategy for the Company, overseeing its 
implementation, and reviewing and updating it 
on a regular basis by taking into account 
developments that are internal and external to 
the Company. 

 Reviewing risk management policies. 
 Re-evaluating the Company's tolerance for, and 

exposure to, risk on a regular basis (e.g., 
through stress testing exercises). 

 
Reporting to the Board details of risk exposures and 
recommending actions to manage them 
 

ًء على اقتراح من مجلس اإلدارة, الجمعیة العامة للشركة بناتقر 
قواعد اختیار أعضاء لجنة المخاطر واإلكتتاب ومدة عضویتھم 
وأسلوب عمل اللجنة على أن یكون رئیسھا وغالبیة اعضائھا من 
أعضاء مجلس اإلدارة غیر التنفیذیین ویشترط أن یتوافر لدیھم 

 مستوى مالئم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالیة.
 

 ر واإلكتتاب ومسؤولیاتھا ما یلى:وتشمل مھمات لجنة المخاط
تحدید المخاطر التي قد تتعرض لھا الشركة والمحافظة على  

 مستوى مقبول من المخاطرة للشركة.
تحدید  والتوصیة لمجلس اإلدارة على معاییر ونطاق قدرة  

 الشركة على قبول المخاطر. 
مراجعة ھیكل وإستراتیجیة إسناد إعادة التأمین على أساس  

 دوري. 
 مراجعة سیاسات ولوائح اإلكتتاب.  
 تقییم ومراجعة آداء اإلكتتاب بالشركة.  
 اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقییم فعالیتھ. 
وضع استراتیجیة شاملة إلدارة المخاطر ومتابعة تنفیذھا  

بناًء على المتغیرات الداخلیة ومراجعتھا وتحدیثھا 
 والخارجیة للشركة.

 مراجعة سیاسات إدارة المخاطر. 
إعادة تقییم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضھا لھا  

بشكل دوري (من خالل إجراء اختبارات التحمل على سبیل 
 المثال).

رفع تقاریر مفصلّة إلى مجلس اإلدارة حول التعرّض  
 ترحة إلدارة ھذه المخاطر.للمخاطر والخطوات المق
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17.  Remuneration of the Board Members:  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة :المادة السابعة عشر
 وتعویضاتھم

1) The Articles of Association of the company shall set 
forth the manner of remunerating of the Board 
members.  

2) The Board shall propose the remuneration for the 
Board, based on the recommendations of the 
Nomination and Remuneration Committee, in 
accordance with applicable laws, regulations and rules 
and with the approval and conditions set by the General 
Assembly.   

 
The Company shall ensure that all written details of the 
proposed remuneration and considerations are accessible 
to the Shareholders prior to the general assembly at 
which the remuneration and considerations shall be put 
to voting. 

مجلس  أعضاءاألساس طریقة مكافآت  ) یبین نظام الشركة1
  .اإلدارة

 
 اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت بإقتراح اإلدارة مجلس ) یقوم2

 یتوافق مع وبما والمكافآت الترشیحات لجنة توصیة على بناءً 
 معتمدة أي شروط ومع العالقة ذات والتعلیمات واللوائح األنظمة

 والتعویضات من المكافآت أي یعتمد وال العامة الجمعیة من
  .علیھا العامة الجمعیة موافقة بعد إال المقترحة

 
مكتوبة  التفاصیل كل نشر من التأكد الشركة على ویجب

 لجمیع المساھمین متاحة لتكون المقترحة والتعویضات للمكافآت
 تلك على فیھا التصویت یتم التي العامة الجمعیة انعقاد قبل

 .والتعویضات المكافآت
 

18.  Secretary of the Board: المادة الثامنة عشر :أمین سر مجلس اإلدارة 
The Board of Directors shall appoint a Board Secretary 
from amongst or outside its members. Remuneration of 
the Board secretary shall be in accordance with the 
decision issued on his appointment. The period of the 
Board secretary shall not be more than the period of the 
Board's membership and may be re-appointed. The duties 
of the Board secretary shall include the following: 

یعین مجلس اإلدارة أمین سر المجلس من بین أعضائھ أومن 
ً للقرار الصادر بتعیینھ وال تزید مدتھ غیرھم، تحدد  مكافآتھ وفقا

عن مدة عضویة المجلس ویجوز إعادة تعیینھ؛ یكون لدى أمین 
سر المجلس خبرة كافیة ومعرفة بأعمال الشركة وأنشطتھا وأن 
یتمتع بمھارات تواصل جیدة وأن یكون ملماً باألنظمة واللوائح 

مة ذات العالقة وأفضل الممارسات في مجال حوك
 الشركات.ویختص باآلتي:

1- Arranging meetings of the Board; in addition to 
ensuring the availability of appropriate means of 
communication for the exchange and recording of 
information between the Board and its committees and 
between members of senior management and non-
executive Board members; in addition to maintaining 
minutes of the Board meetings. The minutes are the 
permanent official record of the work and decisions 
taken by the Board and its subcommittees. The Minutes 
shall be accurate and shall clearly reflect all the items 
and topics discussed during the meetings of the Board 
of Directors and shall record all decisions taken and any 
other matters discussed at the meetings. 

تنسیق اجتماعات المجلس إضافة إلى التأكد من توافر وسائل  -1
ھ یل المعلومات بین المجلس ولجاناتصال مناسبة لتبادل وتسج

وبین أعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیین واألعضاء غیر 
التنفیذیین وحفظ محاضر اجتماعات المجلس وتعد محاضر 
اجتماعات المجلس السجل الرسمي الدائم لألعمال والقرارات 
المتخذة من المجلس واللجان المنبثقة منھ، وینبغي مراعاة 

ماع وأن تعكس بوضوح كافة البنود الدقة في محاضر االجت
والمواضیع التي طرحت في اجتماعات مجلس اإلدارة 

 والقرارات المتخذة وأي مواضیع أخرى تمت مناقشتھا. 

2- The secretary shall document The Board’s minutes and 
any votes made during the meetings ,including 
objections or abstention from voting. Any documents 
referred to during the meetings shall be attached and 
referred to in the minutes. A comprehensive statement 
shall be prepared containing the names of the present 
and absent members, and a list of committees approved 
and any case of abstention (if any) by any member and 
the reasons thereof. 

ویت  -2 ر مجلس اإلدارة أي عملیة تص ینبغي أن یوثق محض
ة واالمتناع عن  تمت خالل االجتماع، بما في ذلك المعارض
ارة إلى أي وثائق أو  ویت. وینبغي إرفاق أو اإلش التص
تندات تم الرجوع إلیھا خالل االجتماعات، وأن یعد بیان  مس
یشتمل على أسماء األعضاء الحاضرین وغیر الحاضرین، 

باللجان المعتمدة وأي امتناع عن التصویت (إن وجد)  وقائمة
 ألي عضو وأسبابھ. 

3- The secretary shall give advance notices, send meeting 
agendas with any relevant materials to Board members 

اء المجلس  -3 ر مجلس اإلدارة إبالغ أعض یجب على أمین س
بمواعید االجتماعات وتزویدھم بجداول األعمال والمستندات 
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and ensure their delivery within a period of 
(10)working days prior to the meeting. 

لیمھا قبل االجتماع بمدة ال تقل  ذات العالقة والتأكد من تس
 .) أیام عمل10عن (

4- Minutes of the meetings shall be distributed to the 
parties concerned within a period not exceeding fifteen 
(15) days. The person or entity responsible for 
implementing the resolutions taken shall be 
determined. The Board should, at the beginning of each 
year, set a specific timetable for receiving reports from 
the committees concerned and internal and external 
auditors, and shall ensure that the mechanism for the 
collection, preparation and submission of reports and 
data is in place and in line with the internal adopted 
policy. It shall also ensure the preparation of important 
information and its presentation to the Board on a 
timely basis. 

ات على األطراف المعنیة خالل فترة  -4 ر الجلس توزع محاض
) یوماً، مع تحدید الشخص أو 15ال تزید على خمسة عشر (

ؤولة عن تنفیذ القرارات المتخذة. وعلى المجلس  الجھة المس
ع جدول زمني محدد لتلقي ا لتقاریر من بدایة كل عام وض

اللجان المعنیة ومن مراقبي الحسابات الداخلیین والخارجیین 
وأن یتأكد من أن آلیة جمع التقاریر وإعدادھا وتقدیمھا سلیمة 
ة الداخلیة المعتمدة، بما في ذلك إعداد  یاس ومتفقة مع الس
ا  اتھ ا على المجلس في أوق ھ ة وعرض ات المھم المعلوم

 المحددة.

5- Prepare the meeting’s agenda and distribute the 
meetings invitations in accordance with the instructions 
issued to him in this regard. 

دعوات  -5 ات ، وتوزیع ال اع ال لالجتم دول األعم داد ج إع
 لالجتماع ، حسب التعلیمات التي تصدر إلیھ في ھذا الشأن.

6- Record the minutes of the meetings including a 
summary of the decisions taken, have them singed by 
the present members in order to prepare the  minutes 
relating to these meetings, have them signed by the 
Chairman and members and secretary of the Board, 
provide the Board members with a copy of these 
minutes, issue an original copy of the minutes to be kept 
in the special annual register prepared for this purpose 
beside preparing the minutes of the Board committees 
and have them signed by the members. 

ك ملخص  -6 ا في ذل ات المجلس بم اع ائع اجتم ل وق جی تس
القرارات، وتوقیعھ من األعضاء الحضور لیتم على ضوئھ 
ة بتلك االجتماعات وتوقیعھا منھ  ر الخاص یاغة المحاض ص
ومن رئیس المجلس وتزوید األعضاء بنسخ منھا واستخراج 
نوي  جل الخاص الس ر للس لیة من تلك المحاض خة أص نس

ر لجان  الدوري المعد لھذا الغرض وكذلك إعداد محاض
 المجلس وتوقعیھا من األعضاء. 

7- Follow up the implementation of decisions issued by 
the Board and its committees at the Company 
management. 

 متابعة تنفیذ قرارات المجلس ولجانھ لدى إدارة الشركة.  -7

8- Supervise the preparation of the meeting venue and 
provide the requirements needed for the meeting. 

اإلشراف على تجھیز مكان االجتماع وتوفیر المستلزمات  -8
 التي یتطلبھا االجتماع. 

9- Observe the confidentiality of information and 
documents of the meeting related to the work of the 
Board and its committees. 

المحافظة على سریة جمیع المعلومات والوثائق  -9
 واالجتماعات ذات العالقة بأعمال المجلس ولجانھ. 

10- Provide the Board Chairman and members with the 
information, laws and regulations they require, 
whenever issued, as well as all things that assist them 
to take their decisions in a legal, effective and accurate 
manner. 

تزوید رئیس المجلس واألعضاء بالمعلومات التي  -10
یحتاجونھا واللوائح واألنظمة حسب صدورھا تابعاً وكل ما 
من شأنھ أن یساعد األعضاء على اتخاذ قراراتھم بصورة 

 نظامیة وفعالة ودقیقة.

11- Maintain records and documents of the Board meetings 
in a safe place with efficient protection controls in a 
manner facilitating access and retrieval when needed 
including a list of files and records.  

حفظ سجالت ووثائق اجتماعات المجلس في مكان آمن  -11
یتوفر فیھ ضوابط الحمایة وبطریقة یسھل الرجوع إلیھا عند 

 الحاجة بما في ذلك قائمة حصر للملفات والسجالت. 

12-The Board member may ask to enter his observations 
and viewpoints in the minutes of the meeting whether 
his opinion is conservative or contrary to any of the 
Board decisions. 

لعضو المجلس أن یطلب إثبات مالحظاتھ ووجھة نظره في  -12
ً أو مخالفاً ألي  صلب محضر االجتماع سواء كانت رأیاً متحفظا

 من قرارات المجلس.

13- Coordinating among the Board members; regulating 
the disclosure register of the Board and Executive 
Management as per maintaining a register and updating 

تنظیم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  -13
التنفیذیة وتحدیثھ بشكل دوري، وإتاحة االطالع على السجل 

 لمساھمي الشركة دون مقابل مالي.
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it regularly based on disclosures required as per the 
Companies Law, the Capital Market Law and their 
implementing regulations; and making such register 
available for review by the Company's shareholders free 
of charge. 

 

  

14-Providing assistance and advice to the Board 
members. 

 

 تقدیم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة  -14
 

5- The Secretary of the Board may not be dismissed except 
pursuant to a decision of the Board. 

ال یجوز عزل أمین سر مجلس اإلدارة إال بقرار من مجلس  -15
 اإلدارة.

 
 

 

 

 

 

Chapter (4) الباب الرابع 
Risk Management, Internal Audit and Compliance إدارة المخاطر والمراجعة الداخلیة والرقابة النظامیة 
19.  Risk Management: المادة التاسعة عشر :إدارة المخاطر 
a. The Company shall create a Risk Management to 

assume identifying/ defining, analysing, classification 
and assessment of risks to which the Company may be 
exposed. 

تقوم الشركة بتأسیس إدارة للمخاطر تتولى تحدید وتحلیل  -أ
 وتصنیف وتقییم المخاطر التي قد تواجھا الشركة.

b. The Company shall set a separate regulation to the risk 
management identifying the general framework of the 
risk management in the Company and methods and 
techniques of risk management. 

تقوم الشركة بإعداد الئحة مستقلة إلدارة المخاطر تحدد  -ب
اإلطار العام إلدارة المخاطر في الشركة وكیفیة وطرق إدارة 

 المخاطر.

c. The Company shall disclose in its annual report the 
policy adopted in risk management and any changes 
may be encountered, and must disclose any risks to 
which the Company may be exposed and how to 
control them. 

تلتزم الشركة باإلفصاح في تقریرھا السنوي عن سیاسة إدارة  -ج
رات قد تحدث علیھا كما یتم المخاطر المتبعة وأي تغیی

اإلفصاح عن المخاطر التي تواجھھا الشركة وكیفیة الرقابة 
 علیھا.

d. The risk management function is in charge of 
identifying, assessing, quantifying, controlling, 
mitigating, and monitoring the Company’s risks, on a 
continuous basis and at an individual and aggregate 
level. 
 In addition to any other regulatory or supervisory 
requirements, the duties of the risk management 
function shall include the following: 
1) Implementing the risk management strategy. 
2) Monitoring the Company’s risk profile 
3) Developing effective risk management policies and 

procedures to identify, assess, quantify, control, 
mitigate, and monitor risks. 

4) Identifying emerging risks and recommending 
remedial actions to mitigate and control them. 

ة إدارة المخاطر تحدید وتقییم وقیاس وضبط تتولى وظیف -د
ومراقبة المخاطر والحد منھا بصفة مستمرة على مستوى 

 المخاطر الفردیة والمخاطر الكلیة. 
 

ودون اإلخالل بأي متطلبات رقابیة أو إشرافیة أخرى، تشمل 
 واجبات وظیفة إدارة المخاطر ما یلي:

 تنفیذ استراتیجیة إدارة المخاطر. -1
 مراقبة المخاطر التي قد تتعّرلھا الشركة.  -2
وضع سیاسات وإجراءات فعالة إلدارة المخاطر  -3

لتحدید وتقییم وقیاس وضبط ومراقبة المخاطر والحد 
 منھا. 

تحدید المخاطر الناشئة واقتراح الخطوات  -4
 التصحیحیة للحّد منھا وضبطھا. 
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5) Regularly evaluating the Company's tolerance for, 
and exposure to, risks (e.g., Through stress testing 
exercises). 

6) Establishing a contingency plan. 
7) Coordinating with Senior Management to ensure the 

effectiveness and efficiency of the risk management 
system. 

تقییم قدرة الشركة على تحمل المخاطر ومدى  -5
(من خالل إجراء اختبارات التحمل على تعّرضھا لھا 

 سبیل المثال) بصفة دوریة.
 وضع خطة للطوارئ. -6
التنسیق مع اإلدارة العلیا لضمان فعالیة وكفاءة نظام  -7

 إدارة المخاطر بالشركة.
 
 

e. The risk management function shall conduct its 
activities in accordance with the risk management 
regulation and any other regulatory or supervisory 
requirements issued by SAMA. 

) یجب أن تقوم وظیفة إدارة المخاطر بأعمالھا وأنشطتھا بما  ھـ
ة أو  ابی ات رق اطر وأي متطلب ة إدارة المخ یتوافق مع الئح

 إشرافیة أخرى صادرة عن المؤسسة.
 

f. The risk management function must be independent 
from the underwriting function 

تقلة عن وظیفة  ح) یجب أن تكون وظیفة إدارة المخاطر مس
 اإلكتتاب.

g. The number, knowledge, and experience of employees 
within the risk management function shall be 
commensurate with the nature, scale and complexity of 
the Company’s business.  

في وظیفة إدارة ط) یجب ان یتناسب عدد العاملین 
طبیعة و  ومستوى معرفتھم وخبراتھم مع حجم والمخاطر

 مدى تعقید اعمال الشركة

h. The risk management function may report to the CEO 
or other senior management, the risk management 
officer should also report and have direct access to the 
Risk and Underwriting committee without 
impediment. 

س الرئی ي) یمكن أن ترفع وظیفة إدارة المخاطر تقاریرھا إلى
دیر إدارة  اح لم ذي آخر، ویجب أن یت ذي أو أي تنفی التنفی
المخاطر االتصال المباشر مع لجنة إدارة المخاطرواإلكتتاب 

 دون عرقلة.
 
 

20.  Internal Audit: المادة العشرون : المراجعة الداخلیة 
a. The Audit Committee shall supervise the Internal 

Audit Department in the Company to verify its 
efficiency in executing assigned works and tasks, and 
the Internal Audit Department shall report to the Audit 
Committee. 
The internal audit function is responsible for 
evaluating, and recommending actions to improve the 
adequacy and effectiveness of internal controls, 
policies, processes, and reporting procedures, and the 
extent of adherence to them. 
 

یجب على لجنة المراجعة اإلشراف على إدارة المراجعة  -أ
الداخلیة في الشركة, من أجل التحقق من فاعلیتھا في تنفیذ 

، وستكون إدارة المراجعة األعمال والمھمات المحددة لھا
 الداخلیة مسئولة لدى لجنة المراجعة.

تقوم وظیفة المراجعة الداخلیة بتقییم فعالیة وكفاءة الضوابط 
والسیاسات واإلجراءات الداخلیة وآلیة رفع التقاریر بالشركة 

 ومدى االلتزام بھا وتقدیم التوصیات لتحسینھا.

b. The manager of Internal Audit Department shall have 
the standard professional qualifications required for 
occupying this position.  
 

یجب أنیكون مدیر إدارة المراجعة الداخلیة حائزا على  -ب
  . المؤھالت المھنیة القیاسیة المطلوبة لشغل ھذه الوظیفة

c. The Internal Audit Department shall be independent, 
in its operations, from the rest departments of the 
Company.  
 

یجب أن تكون إدارة المراجعة الداخلیة مستقلة في عملیاتھا  -ج
 عن بقیة إدارات الشركة .

d. The Department manager shall be functionally 
responsible to the Audit Committee with the possibility 
of direct accessibility to its chairman for consultation.  

مسئوال وظیفیا لدى إدارة المراجعة الداخلیة یكون مدیر  -د
ة س لجنلجنة المراجعة مع إمكانیة الوصول المباشر لرئی

 المراجعة للتشاور.
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e. The major role of the Department shall be the 
conducting of regular review to the internal controls 
and regulations to ensure non-existence of material 
weakness in these rules.  

إدارة المراجعة الداخلیة یجب أن یكون الدور الرئیسي  -ه
إجراء المراجعات المنتظمة لنظم وضوابط الرقابة الداخلیة 

 للتأكد من عدم وجود ضعف جوھري في تلك النظم .

f. The employees of Internal Audit Department shall 
have qualifications, experiences and abilities needed 
for fulfilling their tasks. 

لمراجعة الداخلیة بالمؤھالت یجب أن یتمتع موظفو إدارة ا -و
والخبرات والقدرات المناسبة ألداء أعمالھم بصورة 

 مرضیة .
g. The internal audit manual shall be developed to enable 

the Department to carry out the Charter requirements 
efficiently. 

یجب أیضا وضع دلیل للمراجعة الداخلیة لتمكین اإلدارة  -ز
 ن تنفیذ متطلبات الالئحة بفعالیة .م

h. The Department shall prepare and execute strategic 
and annual audit plans approved by the Audit 
Committee.  

إعداد وتنفیذ خطط إدارة المراجعة الداخلیة یجب على  -ح
المراجعة االستراتیجیة والسنویة المعتمدة من قبل لجنة 

 .المراجعة 
i. The Department shall follow up decisions taken by the 

Management in response to results of the internal 
auditors, External Auditors and any other supervisory, 
regulatory or judicial authorities.  

متابعة القرارات إدارة المراجعة الداخلیة یجب على  -ط
بل اإلدارة ردا على نتائج مراجعي الشركة المتخذة من ق

 والمحاسبین القانونیین وأیة جھات نظامیة أخرى.

j. The Department shall perform special audit and 
reviewing processes and investigations on any fields 
determined by the Audit Committee or as the 
Management requires and the Audit Committee shall 
be officially informed about these assignments. 

إجراء عملیات التدقیق إدارة المراجعة الداخلیة یجب على  -ي
والمراجعة والتحقیقات الخاصة حول أي مجاالت محددة 
من قبل لجنة المراجعة أو حسبما تطلب اإلدارة وتخطر 

 عمال.لجنة المراجعة بصفة رسمیة عن تلك األ

k. The Department must coordinate with the External 
Auditor for performing checking and audit functions 
and ensure no duplication in the efforts exerted and 
performance of audit to all important aspects and 
relevant activities on appropriate times. 

التنسیق مع المحاسبین إدارة المراجعة الداخلیة على  یجب -ك
القانونیین للشركة إلجراء أعمال التدقیق والمراجعة 
والتأكید على عدم ازدواجیة الجھود المبذولة ومراجعة 

 جمیع المجاالت الھامة وذات الصلة على فترات مالئمة .

l. The Company shall be responsible for monitoring 
conflict of interests or in case of disagreement between 
interests of parties of relationships arising at the 
Company especially any cases raising doubts about the 
integrity of Company management and submitting 
related reports to the Audit Committee.   
 

مراقبة حاالت تضارب إدارة المراجعة الداخلیة یجب على   -ل
المصالح أو حاالت تعارض مصالح األطراف ذات العالقة 
الناشئة بالشركة وبخاصة أي حاالت تثیر خالفا حول نزاھة 

 .إدارة الشركة وتقدیم تقاریر بشأنھا إلى لجنة المراجعة
 
 
 
 

Compliance function المادة الحادیة والعشرون : مراقبة االلتزام 
a- The compliance officer is responsible for monitoring the 

Company’s compliance, at all times, with all applicable 
laws, regulations, and rules issued by SAMA,CMA and 
other related regulatory bodies, and to take necessary 
actions to enhance the regulatory compliance. 

b- Compliance officer should submit his/ her reports to the 
Audit Committee. 

c- Compliance Officer shall inform the Audit Committee 
and concerned regulatory body in case of non-
compliance.  

d- Ensuring that there is a high level of responsiveness to 
the regulatory requirements imposed by regulatory bodies 
such as SAMA, the Capital Market Authority and the 
Ministry of Commerce and investment, and others, and 

یجب على لجنة المراجعة اإلشراف على إدارة مراقبة االلتزام  )أ
 في الشركة. 

تتولى وظیفة مراقبة االلتزام مسئولیة مراقبة إلتزام الشركة  )ب
بجمیع األنظمة واللوائح والتعلیمات ذات العالقة الصادرة 
عن المؤسسة ، أو ھیئة السوق المالیة ، أو الجھات الرقابیة 
األخرى ذات العالقة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسین 

 مستوى االلتزام النظامي بالشركة.
 دم مسؤول االلتزام تقریره للجنة المراجعة.یق )ج
في حال عدم االلتزام باألنظمة واللوائح ذات العالقة وجب   )د

 إشعار لجنة المراجعة والجھة المعنیة بذلك. 
ه)التأكد من وجود مستوى عال من االستجابة للمتطلبات 
النظامیة التي تفرضھا الجھات الرقابیة مثل المؤسسة  وھیئة 

الیة ووزارة التجارة واالستثمار وغیرھا، والتحقق السوق الم
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verifying full compliance with these requirements and 
reporting them in a timely manner. 

e- Ensuring that the executive management has an adequate 
understanding of the risks of non-compliance that may be 
exposed to the Company and that it is working on the 
evaluation of controls, processes, systems, policies and 
procedures related to the effectiveness of these risks. 

f-Take the necessary steps towards promoting a culture of 
high-level corporate compliance. 
g- The independence of compliance function is achieved 

through its functional reference, which is the Audit 
Committee, and the Compliance officer can communicate 
directly with the Audit Committee on compliance 
matters. 

 

من االلتزام الكامل بتلك المتطلبات، ورفع التقاریر المتعلقة 
 بھا في الوقت المناسب.

و) التأكد من أن اإلدارة التنفیذیة لدیھا فھم كاف لمخاطر عدم 
االلتزام التي قد تتعرض لھا الشركة وأنھا تعمل على تقییم 

ة والعملیات والنظم والسیاسات واإلجراءات الضوابط الرقابی
 ذات العالقة لمعرفة مدى فاعلیتھا في مواجھة تلك المخاطر.
ز) اتخاذ الخطوات الالزمة نحو تعزیز وتشجیع ثقافة االلتزام 

 بكفاءة عالیة على نطاق الشركة بأكملھا
لتزام من خالل مرجعیتھا ح) یتحقق استقالل إدارة اال

ل في لجنة المراجعة  ویمكن لمدیر والتي تتمثالوظیفیة
مراجعة مباشرة في مسائل االلتزام التواصل مع لجنة ال

 االلتزام

  
 
 
 

Chapter (5) الباب الخامس 
22.The Appointed Actuary المادة الثانیة والعشرون :االكتواري المعین 
The Appointed Actuary shall discharge his or her 
responsibilities as stipulated in Article (20) of the 
Implementing Regulations of the Law on Supervision of 
Cooperative Insurance Companies and in accordance with 
the requirements of the Actuarial Work Regulation for 
Insurance and Reinsurance Companies issued by SAMA 
The Company’s Actuary shall undertake the following 
duties:-  
 

یقوم الخبیر االكتواري المعین بالمھام والواجبات المنصوص 
) من الالئحة التنفیذیة لنظام ٢٠علیھا في المادة العشرین (

مراقبة التأمین وبما یتوافق مع متطلبات الالئحة التنظیمیة 
اإلكتواریة لشركات التأمین وإعادة التأمین الصادرة لألعمال 

 عن المؤسسة ومن ھذه المھام:

1. Obtain all required information and particulars from the 
previous Actuary. 

 من المطلوبة والبیانات المعلومات على الحصول -1
 .السابق االكتواري

2. Examine the Company’s financial position. 2-  .مراجعة المركز المالي للشركة 
3. Evaluate the Company’s ability to meet its future 

obligations. 
تقویم مقدرة الشركة على تسدید التزاماتھا المستقبلیة.  - 3 

4. Determine adequate risk retention level. 4- .تحدید نسب االحتفاظ 
5. Price the Company’s insurance product. 5-.تسعیر المنتجات التأمینیة للشركة 
6. Determine and approve the Company’s technical 

provisions. 
 تحدید واعتماد المخصصات الفنیة للشركة.-6

7. Provide advice and recommendations related to the 
Company’s investment policy. 

االطالع على السیاسة االستثماریة للشركة وإبداء توصیاتھ -7
 علیھا.

8. Any other actuarial recommendations. 8-.أي توصیات إكتواریة أخرى 
 
 

Chapter (6) الباب السادس 
23.Senior Management المادة الثالثة والعشرون :اإلدارة العلیا 
1- The Senior Management are responsible for supervising 

the day-to-day activities of the Company, in addition to 
any other regulatory or supervisory requirements, the 

تتولّى اإلدارة العلیا مسئولیة اإلشراف على نشاطات الشركة ) 1
الیومیةودون اإلخالل بأي متطلبات رقابیة أو إشرافیة 
أخرى، تشمل واجبات اإلدارة العلیا على سبیل المثال ال 

 الحصر ما یلي:
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duties of the Senior Management shall include but not be 
limited to the following: 

 
a) Implementing the strategic plans of the Company.  للشركة.أ) تنفیذ الخطط االستراتیجیة 
b) Managing the day-to-day activities. .ب) إدارة األنشطة الیومیة للشرك 
c) Setting procedures for identifying, measuring, mitigating 

and monitoring risks. 
 ج) وضع اإلجراءات لتحدید وقیاس المخاطر والحد منھا 

 ومراقبتھا.
d) Setting policies, procedures, and controls to ensure the 

adequacy and effectiveness of the internal control system. 
د) وضع السیاسات واإلجراءات الالزمة لضمان كفاءة وفعالیة 

 نظام الرقابة الداخلیة.
e) Record keeping and audit trails. .ھـ) حفظ المستندات ومراجعة الحسابات 
f) Acting on the Board’s instructions and reporting to the 

Board. 
 و) العمل وفق توجیھات مجلس اإلدارة ورفع التقاریر إلیھ.

g)Ensuring that regulatory and supervisory requirements 
are met to the highest extent possible 

قصى واإلشرافیة بأز) ضمان استیفاء كافة المتطلبات الرقابیة 
 حد ممكن.

2- Each Senior Management position shall have a 
documented and detailed job description specifying its 
roles and responsibilities, specifications or qualifications, 
reporting lines, key role interactions, authority, and 
authority limits. 

یكون لكّل منصب في اإلدارة العلیا وصف وظیفي موثق  أن )2
ومفصل یحدد األدوار والمسئولیات والمواصفات 
والمؤھالت وخطوط رفع التقاریر (التبعیة) وآلیة التفاعل مع 

 األخرى والصالحیات وحدود الصالحیات.الجھات الداخلیة 

3- Members of the Senior Management must possess the 
skills, knowledge, and experience needed for effective 
and prudent management of the Company. 

) أن یتمتّع أعضاء اإلدارة العلیا بالمھارات الالزمة والمعرفة 3
والخبرة المطلوبة لضمان إدارة أنشطة الشركة بطریقة فّعالة 

 وحصیفة. 
4- Senior Management shall provide the Board with a 

comprehensive overview of its performance in every 
board meeting at least. 

 

) على اإلدارة العلیا تزوید مجلس اإلدارة بعرض شامل حول 4
 أداء اإلدارة خالل كل اجتماع للمجلس على األقل.

 

5-Ensuring the integrity of the financial and accounting 
rules, including rules relating to the preparation of 
financial reports. 

 

تطبیق األنظمة المالیة والمحاسبیة بشكل سلیم بما في ذلك  .5
 األنظمة ذات الصلة بإعداد التقاریر المالیة

 

6-Implementing the Company’s Corporate Governance 
rules effectively, to the extent they do not conflict with 
the provisions of these Regulations, and proposing 
amendments thereto if needed. 

 

تنفیذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفعالیة واقتراح  .6
 حاجة.تعدیلھا عند ال

 

7-providing the Board with the information required to 
exercise its competencies and provide recommendations 
for example: increasing or decreasing the share capital of 
the Company; dissolving the Company before the end of 
its term as specified in its bylaws or deciding the 
continuity of the Company, forming additional reserves 
for the Company; and the method for distributing the net 
profits of the Company. 

8-Specifying the types of remunerations granted to the 
Company's employees, such as fixed remunerations, 

 

تزوید مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لممارسة  .7
اختصصاتھ وتقدیم توصیاتھ على سبیل المثال: زیادة رأس 
مال الشركة، تكوین احتیاطات اضافیة، طریقة توزیع 

 ارباح الشركة.
اقتراح سیاسة وأنواع المكافآت التي تمنح للعاملین مثل  .8

 المرتبطة باألداءالمكافآت الثابتة، والمكافآت 
 

The Company’s External Auditor 
 

 مراجع حسابات الشركة

 
The Company shall assign the function of auditing its 
annual accounts to an independent and competent external 

 
تسند الشركة مراجع حساباتھا السنویة إلى مراجع یتمتع 
باالستقالل والكفاءة والخبرة والتأھیل إلعداد تقریر موضوعي 
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auditor who possesses the necessary expertise and 
qualifications to prepare an objective and independent 
report to the Board and the shareholders, setting out 
whether the Company’s financial statements clearly and 
impartially express the financial position of the Company 
and its performance in the significant areas. 
The Ordinary General Assembly shall appoint the 
Company's external auditor based on a recommendation 
from the Board confirms that the nomination shall be based 
on a recommendation from the Audit Committee; the 
external auditor shall be authorized by the Competent 
Authority; the external auditor's interests shall not conflict 
with the interests of the Company; and the number of 
nominees shall not be less than two. 
The external auditor shall owe the duties of loyalty and care 
to the Company and notify the Authority if the Board fails 
to take appropriate actions in respect of suspicious issues it 
raises; and request the Board to call for a General Assembly 
meeting if the Board has not facilitated his mission; and 
shall be liable to compensate the Company, the 
shareholders or third parties for the damages resulted from 
errors it commits in the course of its engagement. If an error 
is attributable to more than one external auditor, they shall 
be jointly responsible therefor. 
 

ومستقل لمجلس اإلدارة والمساھمین بیین فیھ ما إذا كانت قوائم 
الشركة المالیة تعبر بوضوح وعدالة عن المركز المالي للشركة 

 وادائھا في النواحي الجوھریة.
تعین الجمعیة العامة العادیة مراجع حسابات الشركة بناءا على 
ترشیح مجلس اإلدارة ، مع مراعاة أن یكون ترشیحھ بناءا على 
توصیة لجنة المراجعة وأن یكون مرخصا وال تتعارض 
مصالحھ مع مصالح الشركة ، على أن ال یقل عدد المرشیحن 

 عن مراجعین اثنین.
نایة الواجبة، وابالغ الھیئة في على مراجع الحسابات بذل الع

حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء المناسب بشأن المسائل 
المثیرة للشبھھ التي یطرحھا.  كما أن یقوم بطلب من مجلس 
اإلدارة دعوة الجمعیة العامة العادیة إذا لم ییسر المجلس عملھ 
ویكون مسؤوال عن تعویض الضرر الذي یصیب الشركة أو 

ین أو الغیر بسبب األخطاء التي تقع منھ في أداء عملھ، المساھم
وإذا تعدد المراجعون واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولین 

 بالتضامن.
 

24.  Final Provisions: المادة الرابعة والعشرون: أحكام ختامیة 
This regulation is effective of its date of approval by the 
General Assembly.  

تكون ھذه الالئحة نافذة من تاریخ اعتمادھا من قبل الجمعیة  
 العامة. 

1. The provisions of this by-law shall 
supersede any contrary internal 
procedures and rules adopted in the 
Company.  

تلغي أحكام ھذه الالئحة ما یتعارض معھا من  .1
 إجراءات أو لوائح داخلیة بالشركة.

2. Reference shall be made to the Company 
Articles of Association, the Companies 
Law, SAMA Corporate Governance and 
the Capital Market Authority Laws.  

 
3. The Board shall establish governance rules for the 

Company in accordance with the provisions of 
these Regulations, and shall monitor their 
implementation, verify their effectiveness, and 
amend them as necessary. To that end, the Board 
shall verify that the Company is in compliance 
with these rules review and update the rules 
pursuant to statutory requirements and best 
practices review and develop codes of 
professional conduct representing the Company's 
values and other internal policies and procedures 
in order to fulfil the Company's requirements and 
in accordance with best practices. 

4. Regularly inform the Board members of the 
developments in corporate governance and best 

فیما لم یرد بھ نص في ھذه الالئحة یتم الرجوع بشأنھ   .2
إلى النظام األساس للشركة، ونظام الشركات، والئحة 
الحوكمة الصادرة عن المؤسسة وھیئة السوق المالیة. 

 
على مجلس اإلدارة مراقبة تطبیق الئحة الحوكمة  .3

ق جة والتحقوالتحقق من فعالیتھا وتعدیلھا عند الحا
من إلتزام الشركة بھذه القواعد ومراجعة القواعد 
وتحدیثھا وفقا للمتطلبات النظامیة ومراجعة قواعد 
السلوك المھني التي تمثل قیم الشركة وغیرھا من 
السیاسات واإلجراءات الداخلیة بما یلبي حاجات 

 الشركة ویتفق مع أفضل الممارسات.
على التطورات اطالع أعضاء مجلس اإلدارة دوما  .4

في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات أو 
 تفویض ذلك إلى أحد اللجان.

على الشركة أن تحتفظ بجمیع المحاضر والمستندات  .5
والتقاریر والوثائق االخرى المطلوب االحتفاظ بھا 
بموجب ھذه الالئحة في مقر الشركة مدة التقل عن 

ة سنوات وأن یشمل ذلك تقریر مجلس اإلدار 10
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practices, or authorise the Audit Committee or any 
other committee or department to undertake this 
task. 

5. A company shall retain all minutes, documents, 
reports and other papers required to be maintained 
in the company's head office for at least ten years 
as per these Regulations. This shall include the 
Board report and Audit Committee report. 
Without prejudice to this period, a company, in 
case of any lawsuit (filed or threatened to be filed) 
or ongoing claim or any investigation relating to 
those minutes, documents, reports and other 
papers, shall maintain them until the end of the 
ongoing lawsuit, claim or investigation. 

 
6. In case guided articles become 

compulsory, the BOD has the authority 
to add them to this policy. 

وتقریر لجنة المراجعة.  وعلى الشركة في حال 
وجود دعوى قضائیة (بما في ذلك أي دعوى قائمة 
أو وجود احتمال بإقامتھا أو مطالبة أو أي إجراءات 
تحقیق قائمة تتعلق بتلك المحاضر أو المستندات أو 
التقاریر أو الوثائق االحتفاظ بھا لحین انتھاء تلك 

بة أو إجراءات التحقیق الدعوى القضائیة أو المطال
 القائمة.

 
 
 

في حال تغیرت بعض المواد االسترشادیة في اللوائح  .6
لتصبح إلزامیة فإنھ یحق لمجلس اإلدارة بإضافتھا 

 على ھذه السیاسة 
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 اإلدارة مجلس أعضاء وتعویضات مكافآت سیاسة
 اللجان التابعة للمجلس أعضاءو

التعاونیة) إعادة( التأمین إلعادة السعودیة الشركة

Board Members and Committees Members 
Remuneration and Compensation Policy 
Saudi Reinsurance Company “Saudi Re” 
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 تمھید .1
 

1. Preamble 

 
 
 

تقتضي المباديء الرئیسیة للحوكمة أن تحرص الشركة 
السعودیة إلعادة التأمین (إعادة) التعاونیة على أن تتسق 
المكافآت والتعویضات المدفوعھ ألعضاء مجلس اإلدارة 

واألعراف المصرفیة المحلیة مع النظام األساسي للشركة 
واألنظمة الرقابیة، وأن ال تتجاوز ھذه التعویضات السقف 
الذي حددتھ الضوابط اإلشرافیة التي تم تحدیدھا من قبل 

 الجھات اإلشرافیة.
 
 
 
 

 
 
 
The Corporate Governance Policy and best 
practices require Saudi Re to ensure that 
remunerations and compensations payable to 
directors are in line with the Articles of 
Association of the Company and regulatory 
rules and do not exceed the ceiling set by the 
regulatory rules. 
 
  

 
ینص نظام الشركات على أنھ یجب على الشركة أن تبین 

مكافأة أعضاء مجلس في نظامھا االساسي آلیة دفع 
ً للعضو  ً معینا االدارة، وأجاز ان تكون ھذه المكافأة راتبا
أو بدل حضور عن الجلسات أو مزایا عینیة أو نسبة معینة 
من االرباح، ومن أنھ یجوز الجمع بین اثنتین أو أكثر من 

 ھذه المزایا.
 
 
 

 

 
The Companies Laws stated that the Articles 
of Association of a Company should set the 
mechanism in which remunerations are 
payable to Board members and allowed for 
such remuneration to be in the form of a salary, 
attendance fee, and in-kind benefit or a 
percentage of the profits, or a combination of 
two or more such benefits. 
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 اإلطار العام لسیاسة التعویضات .2
 والمكافآت 

2. General Framework of 
Remunerations and  Compensations 

 

بشكل عام تتحدد التعویضات والمكافآت المدفوعة 
ألعضاء مجلس إدارة الشركة أو األعضاء من خارج 
المجلس وفق األُطُر التي حددتھا التعلیمات الصادرة 

الجھات اإلشرافیة، ویحكمھا بشكل عام الئحة عن 
حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة 

 الشركات نظامو ومؤسسة النقد العربي السعودي،
 والنظام األساسي للشركة ووثیقة حوكمة الشركة.

 
 

 أعضاء مجلس تمكافأ وبنیةینبغي أن یكون مستوى 
ً اإلدارة كافی فاظ والحالمتمیزین لجذب األفراد  ومعقوالً  ا

 .المھام المراد إیكالھا إلیھمتحقیق لضمان  یھمعل
 

ضع أي ویتعین على لجنة الترشیحات والمكافآت تجنب 
للتعویضات والمكافآت بما خطط أو سیاسات أو برامج 

علیھ أو ما نصت علیھ الجھات  ما ھو متعارفیتجاوز 
 اإلشرافیة.

 

 
As a general rule, the remunerations and 
compensations payable to Saudi Re’s Board of 
directors, or Non-Board Committee members 
will be in line with the directives of the 
regulatory authorities and governed in general by 
the Corporate Governance Rules issued by 
CMA/SAMA, Companies Laws and the Articles 
of Association and the Corporate Governance 
Policy of the Company. 
 
The level and composition of remuneration for 
Board of directors should be sufficient and 
reasonable to attract and maintain talented 
individuals to fulfill those roles. 
 
The Nomination and Remuneration Committee 
shall avoid formulating director compensation 
plans, policies or programs that exceed what is 
customary or what have been set by the 
regulators. 
 
 

 مكافآت وتعویضات أعضاء مجلس إدارة 2.1
 الشركة

2.1  Remunerations and Compensations of 
Board Directors 

 
یكون الحد األدنى للمكافأة السنویة لرئیس مجلس اإلدارة  -1

وكذلك الحد األدنى للمكافأة السنویة  لایر 180,000مبلغ 
نظیر  لایر 120,000لكل عضو من أعضاء المجلس مبلغ 

م في مجلس اإلدارة ومشاركتھم في أعمالھ، شاملة عضویتھ
للمكافآت اإلضافیة في حالة مشاركة العضو في أي لجنة 

 من اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة.

 

وفي حال حققت الشركة أرباح یجوز أن یتم توزیع نسبة 
) من باقي صافي الربح بعد خصم %10تعادل (

ظام العامة تطبیقاً ألحكام ناالحتیاطیات التي قررتھا الجمعیة 
مراقبة شركات التأمین التعاوني وبعد توزیع ربح على 

) من رأس مال الشركة %5المساھمین ال یقل عن (
المدفوع، على أن یكون استحقاق ھذه المكافأة متناسباً مع 
عدد الجلسات التي یحضرھا العضو، وكل تقدیر یخالف ذلك 

 یكون باطالً.

 

 

 
1. The Chairman of the Board will be paid 

a minimum lump-sum amount of SAR 
180,000 per year, and Board members 
will be paid a minimum lump-sum 
amount of SAR 120,000 as an annual 
remuneration against Board directorship 
and contribution to Board business. This 
remuneration includes any additional 
remuneration for being a member in any 
board committee.  
 
In case the company records profits, 
remuneration of 10% can be distributed 
of the company profits clear of any 
expenses, depreciation or provisions as 
decided by the Annual General and after 
distribution of dividends to shareholders 
of not less than 5% of the Company’s 
capital. Such remuneration should 
commensurate with the meetings 
attended by the member, and any 
arrangement other than the above shall be 
null.   
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ال یتجاوز مجموع ما یحصل علیھ  وفي جمیع األحوال،
عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزایا مالیة أو عینیة مبلغ 

 سنویاً. لایر 500,000

In all cases, the total remuneration paid 
to the member shall not exceed SAR 
500,000 annually be it in kind or in cash.  

  
لایر  5,000 یكون بدل حضور جلسات المجلس ولجانھ  -2

 عن كل جلسة، غیر شاملة مصاریف السفر واإلقامة.
2. A Board member will be paid an amount 

of SAR 5,000 as an attendance fees per 
Board or committee meeting excluding 
travel and accommodation expenses.  

  
 

یتقاضى أعضاء مجلس إدارة الشركة الممثلین  -3
للشركاء الرئیسیین نفس المزایا نظیر عضویتھم  في 

 مجلس إدارة الشركة ومشاركتھم في أعمالھ.
 

 
3. The directors whom are representing the 

shareholders will be paid with the same 
benefits and compensation paid to other 
directors against Board directorship and 
contribution to Board business. 

  
تُدفع لكل عضو من أعضاء المجلس بما فیھم رئیس  -4

المجلس؛ قیمة النفقات الفعلیة التي یتحملونھا من أجل 
حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس 

 السفر واإلقامة واإلعاشة.اإلدارة بما في ذلك مصروفات 

 

4. The company will refund the actual 
expenses incurred by a director for 
attending the Board meetings including 
travel and accommodation expenses 

  
تحكم اإلشتراطات التي یتضمنھا عقد العمل المبرم  -5

مع عضو مجلس اإلدارة التنفیذي حدود المكافآت 
 والتعویضات التي تمنح لھ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. The compensations and remunerations 
payable to an Executive director of the 
Board will be governed by the terms and 
conditions of the employment contract 
made with him.  
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تعویضات أعضاء اللجان من خارج مجلس  2.2
 الشركةإدارة 

2.2 Compensation of Non-Board 
Committee Members 

 
وفق ما تنص علیھ التعلیمات اإلشرافیة وقواعد وأحكام 
 عمل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة، ووفق ما

لجان ، التضمنتھ أفضل التطبیقات لقواعد تنظیم أعمال 
فیتم تعیین أعضاء من خارج مجلس اإلدارة للمشاركة في 

 أعمال اللجان وفعالیاتھا. 
 

شتراطات التالیة نطاق التعویضات الممنوحة وتحكم اإل
 ألعضاء ھذه اللجان من خارج المجلس : 

 
In line with the regulatory directives and the 
Charters of the respective Board committees, 
non-Board members will be appointed to 
contribute to the Board Committee functions.  
 
Compensation payable to Non-Board 
Committee members will be subject to the 
following terms:   

   
یتقاضى كل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة  .1

عن مجلس إدارة الشركة من خارج المجلس 
على مبلغ مقطوع كتعویض وبدل لمشاركتھ في 

لایر سعودي 90,000  أعمال اللجان یبلغ 
 سنویاُ.

1. Each Non-Board Committee member 
will be paid a lump sum of SAR 90,000 
per year as a compensation for 
contribution to the Committee 
functions. 

  
 على اإلدارة مجلس خارج من العضو یحصل .2

 حضور نظیر سعودي لایر  5,000 وقدره مبلغ
 یكونمن جلسات لجان المجلس التي  جلسة كل

فیھا سواء كان حضوره بصفة مباشرة  اً عضو
 التواصل عن بعد. وسائلأو من خالل أي من 

 
 التابعة واللجان المجلس سر أمناء تعویضات  2.3
 لھ
 لایر 10,000بواقع  سنویة سكرتاریة رسوم دفع یتم

 و للمجلس سر كأمناء المعینین لألشخاص سعودي
 . لھ التابعة اللجان

2. A Non-Board member will be paid an 
amount of SAR 5,000 as an attendance 
fee per meeting per committee, 
whether such member is attending 
physically or through any remote 
channel. 

 
2.3 Compensation of Secretaries of the 
Board & Committees 
The persons appointed as the Secretary of the 
Board and Board Committees will be paid for 
each committee, an annual lump sum 
Secretarial Fees of SAR 10,000.     

  
 Methods of Remuneration and .3 والتعویضات المكافآت دفع آلیات. 3

Compensation Payment 
 

یتم إحتساب التعویضات والمكافآت المستحقة ألعضاء 
مجلس اإلدارة واألعضاء من خارج المجلس وأمناء سر 
المجلس واللجان نظیر مشاركاتھم، والمصاریف التي 
تكبدوھا للمشاركة في إجتماعات المجلس واللجان بصفة 
سنویة. یتم دفع التعویضات السنویة ألعضاء المجلس بعد 

 لعامة.موافقة الجمعیة ا
 
 

یتم تعویض األعضاء عن المصاریف العرضیة األخرى 
التي یتكبدونھا للمشاركة في إجتماعات المجلس واللجان 
(كمصاریف السفر واإلقامة) عند استالم الشركة للفواتیر.

 

 
Annual Remuneration and Sitting Fees 
payable to Board, Non-Board members & 
Secretaries against their participation in the 
Board and Committees meetings will 
accumulate yearly against such contributions. 
Annual remuneration to Board members will 
be paid upon the approval of the General 
Assembly. 
 
All other incidental expenses incurred in 
attending the meetings, such as Travel & 
Accommodation will be paid/reimbursed on 
receipt of the invoice by the company. 
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 روأمناء الس عضاءلأل التعویضات جمیعیكون استحقاق 

 ،)دیسمبر 31 إلى ینایر 1( التقویمیة السنة أساس على
 من شھراً  12 عن عضویةال تقل فیھا التي الحاالت فيو

 عالهأ المحدد جمالياإل مبلغال دفعیتم  ھفإن المالیة، السنة
اریخ ت باستخدام یتم حسابھ تناسبي أساس على ألعضاءل

 .االستقالة اإلنضمام أو
 
 

یتم دفع المقابل المالي وإبالغ األعضاء بتفاصیلھ من 
 .بالشركةخالل اإلدارة المالیة 

 
All compensations will accrue to the members 
and secretaries on a Calendar year basis (1st Jan 
to 31st Dec). In the cases where the 
membership was for less than 12 months in a 
financial year, the lump-sum payments 
specified above will accrue to the member on 
a pro-rata basis calculated using the 
joining/resigning date. 
 
All payments of financial consideration to 
Board & Non-Board Members and 
communication of such payment details will be 
made through the finance department of the 
company. 
 

 والتعویضات المكافآت ومقدار حجم عن اإلفصاح. 4
 اإلدارة مجلس ألعضاء المدفوعھ

 

4. Disclosure of Remuneration and 
Compensation Paid to the Board Directors 

 
وفق ما تقضي بھ اللوائح الصادرة عن الجھات اإلشرافیة 
وعلى األخص الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة 
 السوق المالیة ومؤسسة النقد العربي السعودي، وإلى ما

الشركة  شتمل علیھ نظام الشركات وما تضمنھ نظاما
مة الشركة، فإنھ یجب على الشركة األساسي ووثیقة حوك

اإللتزام باإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة السنوي المقدم 
على بیان شامل لكل ما حصل علیھ أعضاء للجمعیة العامة 

مجلس اإلدارة خالل السنة المالیة من مكافآت وبدل 
مصروفات وغیر ذلك من المزایا. وأن یشتمل كذلك على بیان 

بوصفھم عاملین أو إداریین أو ما  ما قبضھ أعضاء المجلس
قبضوه نظیر أعمال فنیة أو إداریة أو استشارات. وأن یشتمل 
أیضاً على بیان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي 

 حضرھا كل عضو من تاریخ آخر اجتماع للجمعیة العامة.
 
 

 
In line with the rules issued by the Supervisory 
authorities, in particular the Corporate 
Governance Rules issued by CMA/SAMA, the 
Companies Act, and Saudi Re’s Articles of 
Association and its Corporate Governance 
Policy, the company is bound to disclose the 
amounts of compensations and remunerations 
paid to the directors in the Board Annual 
Report submitted to the General Assembly. 
 
The disclosure shall be broken down by items 
such as: Salaries & related benefits, Annual 
Compensations, Meeting Attendance Fees & 
Expenses, Consultancy Fees and Other 
Benefits in kind or cash granted. 

 للمكافآت للشركة العامة الجمعیة وإقرار. إعتماد 5
 ألعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة والتعویضات

 

5.  General Assembly Approval of the 
Remuneration and Compensation paid 
to the Directors 

 
ینبغي للشركة أن تدرج ضمن بنود جدول أعمال الجمعیة 
العامة حجم المكافآت والتعویضات المدفوعة ألعضاء 
مجلس اإلدارة للسنة المالیة المنتھیة، بحیث یجري 

 إقرارھا من الجمعیة العامة.
 
 

 
The Company should include for the General 
Assembly approval, among the items on the 
agenda, the size of compensation and 
remuneration paid to the members of the Board 
of Directors for the financial year ended.  

  
 

 



 اإلدارة مجلس أعضاء وتعویضات مكافآت سیاسة
نوكبار التنفیذیی وأعضاء اللجان التابعة للمجلس

التعاونیة) إعادة( التأمین إلعادة السعودیة الشركة

Board Members, Committees Members and 
Executive Management Remuneration and 
Compensation Policy 
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.1تمھید.1 Preamble

تقتضي المباديء الرئیسیة للحوكمة أن تحرص الشركة 
سق تالسعودیة إلعادة التأمین (إعادة) التعاونیة على أن ت

ألعضاء مجلس اإلدارة  المكافآت والتعویضات المدفوعة
مع النظام األساسي للشركة واللجان وكبار التنفیذیین 

الرقابیة، وأن ال تتجاوز ھذه واألعراف المحلیة واألنظمة 
 التعویضات السقف الذي حددتھ الضوابط اإلشرافیة.

The Corporate Governance Policy and best 
practices require Saudi Re to ensure that 
remunerations and compensations payable to
members of the Board, the committees and the 
Executive Management are in line with the 
Articles of Association of the Company and 
regulatory rules and do not exceed the ceiling 
set by the regulatory rules.

ینص نظام الشركات على أنھ یجب على الشركة أن تبین 
في نظامھا االساسي آلیة دفع مكافأة أعضاء مجلس 

ً  االدارة، وأجاز ان تكون ھذه المكافأة معیناً للعضو  مبلغا
أو بدل حضور عن الجلسات أو مزایا عینیة أو نسبة معینة 
من االرباح، ومن أنھ یجوز الجمع بین اثنتین أو أكثر من 

 ھذه المزایا.

 العامة الجمعیة موافقة بعد ساریة السیاسة ھذه تكون
 –عند الحاجة  -دوریةكما یتم مراجعتھا بصفة  ،للشركة

ت تعرض التعدیاللبل لجنة الترشیحات والمكافآت من قِ 
بحیث یوصي للدراسة  المقترحة على مجلس اإلدارة

العتمادھا.       للجمعیة العامة  بالتعدیالت بدوره
 ، مالمةال یسري التعدیل إال بعد موافقة الجمعیة العام

تتضمن األنظمة واللوائح والتعلیمات الصادرة من 
 غیر ذلك. ذات العالقةالجھات 

The Companies Laws stated that the Articles 
of Association of a Company should set the 
mechanism in which remunerations are 
payable to Board members and allowed for 
such remuneration to be in the form of certain 
amount, attendance fee, and in-kind benefit or 
a percentage of the profits, or a combination of 
two or more such benefits.

This policy shall be in effect after approval by 
the General Assembly of the Company. It shall 
be reviewed periodically, if necessary, by the 
Nomination and Remuneration Committee so 
that the proposed amendments shall be 
presented to the Board of Directors for study to 
recommend amendments to the General 
Assembly for approval. 
The amendments shall only be applicable after
approval of the General Assembly, unless 
otherwise is included in the laws, regulations 
and instructions issued by the relevant
authorities.
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  General Framework of Remunerations and .2 والمكافآت اإلطار العام لسیاسة التعویضات .2
Compensations 

 
ة حدد التعویضات والمكافآت المدفوعبشكل عام تُ 

من  اللجان أعضاءألعضاء مجلس إدارة الشركة و 
دتھا وفق األُطُر التي حد وكبار التنفیذیین خارج المجلس

التعلیمات الصادرة عن الجھات اإلشرافیة، ویحكمھا 
بشكل عام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة 

 ظامنو السوق المالیة ومؤسسة النقد العربي السعودي،
والنظام األساسي للشركة ووثیقة حوكمة  الشركات
  الشركة.

 
 

 تھدف ھذه السیاسة إلى:
وضع معاییر وإجراءات واضحة تبین لمساھمي  .1

الشركة الشروط والمعاییر واإلجراءات المتبعة 
عند منح المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة، أعضاء 

 اللجان وكبار التنفیذیین بالشركة.
 ھمیالحفاظ علتحفیزھم ووالمتمیزین جذب األفراد  .2

 إیكالھا إلیھم.المھام المراد تحقیق لضمان 
 
 
 

عند إعداد سیاسة التعویضات باالعتبار  كما یؤخذ
 :المعاییر التالیة والمكافآت

 
أن تكون مبنیة على توصیة لجنة الترشیحات  .1

علیھ أو ما  ما ھو متعارفبما  ال یتجاوز  والمكافآت
 .نصت علیھ الجھات اإلشرافیة

 
أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات  .2

أعضاء مجلس اإلدارة و اللجان و كبار التنفیذیین، 
 .المسندة إلیھمواألعمال والمسؤولیات 

 
 .وأھدافھا الشركة استراتیجیة مع انسجامھا .3

 

أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة  .4
، مع األخذ باالعتبار زمة إلدارتھاوالمھارة الال

 .القطاع الذي تعمل فیھ الشركة وحجمھا
لس مج أعضاء حث بغرض المكافآت تقدَّم أن .5

 الشركة إنجاح لىع كبار التنفیذیینو اإلدارة
 .الطویل المدى على میتھاوتن

 الوظیفة، مستوىى عل اءً نب المكافآت یكون تحدید .6
 بشاغلھا، وطةنالم والمسؤولیات والمھام

 العملیة، والخبرات العلمیة، والمؤھالت
 .األداء ومستوى والمھارات،

 

 
As a general rule, the remunerations and 
compensations payable to Saudi Re’s Board of 
directors, Non-Board Committee members and 
Executive Management will be in line with the 
directives of the regulatory authorities and 
governed in general by the Corporate 
Governance Rules issued by CMA/SAMA, 
Companies Laws and the Articles of Association 
and the Corporate Governance Policy of the 
Company.  
 
This policy aims to: 
1. Setting clear criteria and procedures that show 

the shareholders the conditions, standards and 
procedures followed in granting 
remunerations to the members of the Board of 
Directors, members of the committees and 
Executive Management of the company. 

2. Attract, motivate, and retain outstanding 
individuals to ensure achieving the tasks 
assigned to them. 

 
 
The following criteria are taken into consideration in 
the preparation of the Compensation and 
Remuneration Policy: 
1. To be based on the recommendation of the 

Nominations and Remuneration Committee 
which shall not exceed what is customary or 
what have been set by the regulators. 

2. The remuneration should be fair and 
commensurate with the specialties of Board 
Directors, Committees’ members and Executive 
Management, and the duties and responsibilities 
assigned to them. 

3. To be in line with the company's strategy and 
objectives. 

4. The remunerations should be commensurate with 
the company's business and the skills required to 
manage them, taking into account the sector in 
which the company operates and its size. 

5. Provide remunerations with the aim of 
encouraging the Board members and Executive 
Management to achieve the success of the 
Company and its long-term development. 

6. Determine remuneration based on job level, duties 
and responsibilities, educational qualifications, 
practical experience, skills and level of 
performance. 
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 لدىالمخاطرودرجةوطبیعةحجممعانسجامھا.7
.الشركة

فياألخرىالشركاتممارساتاالعتبارفياألخذ.8
منذلكعن شأنیقدماتفاديمعالمكافآت،تحدید
.والتعویضاتللمكافآتمبررغیرارتفاع

تكون المكافآت كافیة بشكل معقول الستقطابأن.9
.وتحفیزھاعلیھاوالمحافظةالمھنیةالكفاءات

 الترشیحاتةنلجمعسیقنبالتیتم تحدید المكافآت .10
.الجدیدةاتالتعییندنعوالمكافآت

 معلوماتعلىاءً نبتقررتأن المكافآت قدتبینإذا.11
أوأو اللجان   اإلدارةلس مجعضوقدمھا دقیقةغیر

فإنھ یتم إیقاف صرفھا واتخاذ  كبار التنفیذیین
.اإلجراءات النظامیة الستردادھا في حال تم صرفھا

لسمجألعضاءالشركةفيأسھمحنمظیمنت.12
جدیداً  إصداراً أكانتسواءوكبار التنفیذییناإلدارة

ً أم .الشركةاشترتھاأسھما

7. Be consistent with the magnitude, nature and level
of risks faced by the Company.

8. Take into consideration the practices of other
companies in respect of the determination of
remunerations, and avoid the disadvantages of
such comparisons in leading to unjustifiable
increases in remunerations and compensations.

9. The remunerations are reasonably sufficient to
attract, maintain and motivate talented
professionals.

10. Remuneration shall be determined in 
coordination with the Nominations and 
Remuneration Committee for the new 
appointments.

11. If it is found that the remuneration has been
determined on the basis of inaccurate information
provided by a member of the Board of Directors
or Committees or Executive Management, it will
be suspended and necessary actions will be taken
to recover in the case if it was disbursed.

12. Regulating the granting of Company's shares to
the Board members and the Executive
Management, whether newly issued or purchased
by the Company.

مكافآت وتعویضات أعضاء مجلس إدارة 2.1
الشركة

2.1  Remunerations and Compensations of 
Board Directors

یكون الحد األدنى للمكافأة السنویة لرئیس مجلس اإلدارة  -1
لایر وكذلك الحد األدنى للمكافأة السنویة  180,000مبلغ 

لایر نظیر  120,000لكل عضو من أعضاء المجلس مبلغ 
عضویتھم في مجلس اإلدارة ومشاركتھم في أعمالھ، شاملة 
للمكافآت اإلضافیة في حالة مشاركة العضو في أي لجنة 

ن اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة.م

وفي حال حققت الشركة أرباح یجوز أن یتم توزیع نسبة 
) من باقي صافي الربح بعد خصم %10تعادل (

االحتیاطیات التي قررتھا الجمعیة العامة تطبیقاً ألحكام نظام 
مراقبة شركات التأمین التعاوني وبعد توزیع ربح على 

) من رأس مال الشركة %5(المساھمین ال یقل عن 
المدفوع، على أن یكون استحقاق ھذه المكافأة متناسباً مع 
عدد الجلسات التي یحضرھا العضو، وكل تقدیر یخالف ذلك 

یكون باطالً.

1. The Chairman of the Board will be paid 
a minimum lump-sum amount of SAR 
180,000 per year, and Board members
will be paid a minimum lump-sum 
amount of SAR 120,000 as an annual 
remuneration against Board directorship 
and contribution to Board business. This 
remuneration includes any additional 
remuneration for being a member in any 
board committee. 
In case the company records profits, 
remuneration of 10% can be distributed 
of the net company profits after 
deducting any reserves decided by the 
General Assembly and after distribution 
of dividends to shareholders of not less 
than 5% of the Company’s paid capital. 
Such remuneration should 
commensurate with the meetings 
attended by the member, and any 
arrangement other than the above shall be 
null.  
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وفي جمیع األحوال، ال یتجاوز مجموع ما یحصل علیھ 
عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزایا مالیة أو عینیة مبلغ 

 سنویاً. لایر 500,000

In all cases, the total remuneration paid 
to the Board member shall not exceed 
SAR 500,000 annually, be it in kind or in 
cash.

لایر  5,000یكون بدل حضور جلسات المجلس ولجانھ   -2
 غیر شاملة مصاریف السفر واإلقامة.عن كل جلسة، 

2. A Board member will be paid an amount 
of SAR 5,000 as an attendance fees per 
Board or committee meeting excluding
travel and accommodation expenses.

یتقاضى أعضاء مجلس إدارة الشركة الممثلین -3
ي المزایا نظیر عضویتھم  فللشركاء الرئیسیین نفس 

مجلس إدارة الشركة ومشاركتھم في أعمالھ.

3. The directors whom are representing the 
shareholders will be paid with the same 
benefits and compensation paid to other 
directors against Board directorship and
contribution to Board business.

تُدفع لكل عضو من أعضاء المجلس بما فیھم رئیس  -4
المجلس؛ قیمة النفقات الفعلیة التي یتحملونھا من أجل 
حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس 

اإلدارة بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإلعاشة.

4. The company will refund the actual 
expenses incurred by a director for 
attending the Board meetings including 
travel and accommodation expenses.

تحكم اإلشتراطات التي یتضمنھا عقد العمل المبرم  -5
مع عضو مجلس اإلدارة التنفیذي حدود المكافآت 

 والتعویضات التي تمنح لھ. 

یجوز منح مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة على -6
شكل أسھم، وذلك بعد استیفاء كافة الضوابط النظامیة 

 ھماألس قیمة احتساب یتم حیثالمقررة في ھذا الشأن، 
  .االستحقاق تاریخ في السوقیة القیمة بناًء على

5. The compensations and remunerations 
payable to an Executive director of the 
Board will be governed by the terms and 
conditions of the employment contract
made with him.

6. Board Members may be awarded
remunerations in the form of Company 
shares, after fulfilling all the related 
regulatory controls, in which the value of 
the shares will be calculated based on the
market value at the due date.

تعویضات أعضاء اللجان من خارج مجلس  2.2
 الشركةإدارة 

2.2 Compensation of Non-Board 
Committee Members

التعلیمات اإلشرافیة وقواعد وأحكام  وفق ما تنص علیھ
 عمل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة، ووفق ما

، لجانالتضمنتھ أفضل التطبیقات لقواعد تنظیم أعمال 
فیتم تعیین أعضاء من خارج مجلس اإلدارة للمشاركة في 

أعمال اللجان وفعالیاتھا. 

In line with the regulatory directives and the 
Charters of the respective Board committees, 
non-Board members will be appointed to 
contribute to the Board Committee functions. 
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وحة نوتحكم اإلشتراطات التالیة نطاق التعویضات المم
 ألعضاء ھذه اللجان من خارج المجلس : 

Compensation payable to Non-Board 
Committee members will be subject to the 
following terms:  

یتقاضى كل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة .1
عن مجلس إدارة الشركة من خارج المجلس 
على مبلغ مقطوع كتعویض وبدل لمشاركتھ في 

لایر سعودي 90,000أعمال اللجان یبلغ 
سنویاُ.

1. Each Non-Board Committee member
will be paid a lump sum of SAR 90,000
per year as a compensation for
contribution to the Committee
functions.

 على اإلدارة مجلس خارج من العضو یحصل.2
 حضور نظیر سعودي لایر 5,000وقدره مبلغ
 یكونمن جلسات لجان المجلس التي  جلسة كل

فیھا سواء كان حضوره بصفة مباشرة  اً عضو
التواصل عن بعد. وسائلأو من خالل أي من 

 التابعة واللجان المجلس سر أمناء تعویضات  2.3
 لھ
 لایر 10,000بواقع  سنویة سكرتاریة رسوم دفع یتم

 لجانال و للمجلس سر كأمناء المعینین لألشخاص سعودي
 . لھ التابعة

كبار التنفیذیین تعویضاتمكافآت و  2.4

بناًء على توصیات لجنة  –یحدد مجلس اإلدارة .1
أنواع المكافآت التي تمنح  -الترشیحات والمكافآت 

لكبار التنفیذیین في الشركة مثل المكافآت الثابتة أو 
 المكافآت المرتبطة باآلداء. 

ى تقییم سنویة بناًء علیتم منح كبار التنفیذیین مكافآت .2
اآلداء، باإلضافة إلى التعویضات والمكافآت الثابتة 

حسب عقود العمل المبرمة معھم.

یجوز منح مكافآت لكبار التنفیذیین على شكل أسھم، .3
وذلك بعد استیفاء كافة الضوابط النظامیة المقررة 

ناًء ب األسھم قیمة احتساب یتم حیثفي ھذا الشأن، 
.االستحقاق تاریخ في السوقیة القیمة على

2. A Non-Board member will be paid an
amount of SAR 5,000 as an attendance
fee per meeting per committee,
whether such member is attending
physically or through any remote
channel.

2.3 Compensation of Secretaries of the 
Board & Committees
The persons appointed as the Secretary of the 
Board and Board Committees will be paid for 
each committee, an annual lump sum 
Secretarial Fees of SAR 10,000.  

2.4 Remunerations and Compensation of 
Executive Management

1. The Board of Directors shall determine – as
per the recommendations of the
Nomination and Remuneration Committee
- the remuneration types to be granted to
the Company’s Executive Management
such as fixed or performance-based
remunerations.

2. Executive management shall be awarded
annual remunerations based on
performance appraisals, in addition to the
fixed compensations and remunerations
according to their employment contracts.

3. Executive management may be awarded
remunerations in the form of Company
shares, after fulfilling all the related
regulatory controls, in which the value of
the shares will be calculated based on the
market value at the due date.
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لى عیبنى تقییم آداء كبار التنفیذیین بشكل رئیسي .4
مساھمتھم في تحقیق أھداف مدى آدائھم المھني و

الشركة اإلستراتیجیة.

4. The performance appraisal of Executive
Management is based mainly on their
professional performance and their
contribution to the Company's strategic
objectives.

.3والتعویضات المكافآت دفع آلیات. 3 Methods of Remuneration and
Compensation Payment

یتم إحتساب التعویضات والمكافآت المستحقة ألعضاء 
مجلس اإلدارة واألعضاء من خارج المجلس وأمناء سر 
المجلس واللجان نظیر مشاركاتھم، والمصاریف التي 

المجلس واللجان بصفة تكبدوھا للمشاركة في إجتماعات 
یتم دفع التعویضات السنویة ألعضاء المجلس بعد  سنویة.

 .موافقة الجمعیة العامة

یتم تعویض األعضاء عن المصاریف العرضیة األخرى 
التي یتكبدونھا للمشاركة في إجتماعات المجلس واللجان 
(كمصاریف السفر واإلقامة) عند استالم الشركة للفواتیر.

 روأمناء الس عضاءلأل التعویضات جمیعقاق یكون استح
 ،)دیسمبر 31 إلى ینایر 1( التقویمیة السنة أساس على
 من شھراً  12 عن عضویةال تقل فیھا التي الحاالت فيو

 عالهأ المحدد جمالياإل مبلغال دفعیتم  ھفإن المالیة، السنة
اریخ ت باستخدام یتم حسابھ تناسبي أساس على ألعضاءل

 .االستقالة اإلنضمام أو

یتم دفع المقابل المالي وإبالغ األعضاء بتفاصیلھ من 
 .خالل اإلدارة المالیة بالشركة

بالنسبة لكبار التنفیذیین، یتم دفع مكافآتھم وتعویضاتھم 
حسب أنظمة الشركة الداخلیة وكما ھو متفق علیھ في 

 عقود العمل المبرمة معھم.

Annual Remuneration and Sitting Fees 
payable to Board, Non-Board members & 
Secretaries against their participation in the 
Board and Committees meetings will 
accumulate yearly against such contributions. 
Annual remuneration to Board members will 
be paid upon the approval of the General 
Assembly.

All other incidental expenses incurred in 
attending the meetings, such as Travel & 
Accommodation will be paid/reimbursed on 
receipt of the invoice by the company.

All compensations will accrue to the members 
and secretaries on a Calendar year basis (1st Jan 
to 31st Dec). In the cases where the 
membership was for less than 12 months in a 
financial year, the lump-sum payments 
specified above will accrue to the member on 
a pro-rata basis calculated using the 
joining/resigning date.

All payments of financial consideration to 
Board & Non-Board Members and 
communication of such payment details will be 
made through the finance department of the 
company.

For Executive Management, their 
remuneration and compensation shall be paid 
in accordance with the Company's internal 
regulations and as agreed in their employment 
contracts.
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 والتعویضات المكافآت ومقدار حجم عن اإلفصاح. 4
ة وأعضاء اللجان اإلدار مجلس ألعضاء المدفوعھ

 وكبار التنفیذیین
 

4. Disclosure of Remuneration and 
Compensation Paid to the Board of 
Directors, Committees’ members and 
Executive Management 

 
وفق ما تقضي بھ اللوائح الصادرة عن الجھات اإلشرافیة 
وعلى األخص الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة 
 السوق المالیة ومؤسسة النقد العربي السعودي، وإلى ما

الشركة  شتمل علیھ نظام الشركات وما تضمنھ نظاما
األساسي ووثیقة حوكمة الشركة، فإنھ یجب على الشركة 
اإللتزام باإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة السنوي المقدم 

على بیان شامل لكل ما حصل علیھ أعضاء للجمعیة العامة 
ة من خالل السنة المالیوكبار التنفیذیین واللجان مجلس اإلدارة 

 مزایا، أم منافع أم مبالغ أكانت سواء مكافآت وبدل مصروفات
  واسمھا. طبیعتھا كانت أیاً 
 
 

 
In line with the rules issued by the Supervisory 
authorities, in particular the Corporate 
Governance Rules issued by CMA/SAMA, the 
Companies Act, and Saudi Re’s Articles of 
Association and its Corporate Governance 
Policy, the company is bound to disclose the 
amounts of compensations and remunerations 
-whether in cash or any other form- paid during 
the financial year to the directors, Committees’ 
members and Executive Management in the 
Board Annual Report submitted to the General 
Assembly. 
 
 

 للمكافآت للشركة العامة الجمعیة وإقرار. إعتماد 5
  ألعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة والتعویضات

 

5. General Assembly Approval of the 
Remuneration and Compensation paid to 
the Board of  Directors 

 
ینبغي للشركة أن تدرج ضمن بنود جدول أعمال الجمعیة 
العامة حجم المكافآت والتعویضات المدفوعة ألعضاء 

للسنة المالیة المنتھیة، بحیث یجري  مجلس اإلدارة
 إقرارھا من الجمعیة العامة.

 
 

 
The Company should include for the General 
Assembly approval, among the items on the 
agenda, the size of compensation and 
remuneration paid to the members of the Board 
of Directors for the financial year ended.  
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