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تدعو الشركة السعودية إلعادة التأمين "إعادة" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية )االجتماع االول( 
 عبر وسائل التقنية الحديثة

 

 مقدمة :

عاديرررة يسرررر مجلرررس إدارة الشرررركة السرررعودية إلعرررادة الترررأمين "إعرررادة" دعررروة المسررراهمين الكررررام للمشررراركة والتيرررويت فررري اجتمررراع الجمعيرررة العامرررة الغيرررر  
ثنررررين اإل)االجتمررراع االول( والمقررانعقادهرررا عرررن طريرررق وسرررائل التقنيررررة الحديثرررة بمشررريئة س تعرررالى فررري تمرررام السرررراعة السادسرررة والنيرررف مسرررا ا مرررن يررروم 

 م .12/09/2022هـ الموافق 16/02/1444

 

 مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة: 

 عبر وسائل التقنية الحديثة. -مقر الشركة الرئيسي -مدينة الرياض  - ةيالسعود ةيالمملكة العرب

 

 :بمقر اإلجتماع  رابط

 www.tadawulaty.com.sa 

 

 :االلكتروني التصويت

م عرررن بعرررد علرررى بنرررود الجمعيرررة برررد ام مرررن السررراعة  بإمكررران يرررباو يررروم الخمررريس  10:00المسررراهمين المسرررجلين فررري خررردمات ترررداوالتي التيرررويت إلكترونيرررا
م لجميرررر  م وحتررررى انتهررررا  عقررررد الجمعيررررة   وسرررريكون التسررررجيل والتيررررويت فرررري خرررر08/09/2022هررررـ الموافررررق 12/02/1444 م ومجانررررا دمات تررررداوالتي متاحررررا

 www.tadawulaty.com.saالمساهمين باستخدام الرابط التالي : 

 

 انعقاد الجمعية العامة:   تاريخ

 م 12/09/2022هـ الموافق 16/02/1444ثنين اإل يوم

 

 انعقاد الجمعية العامة: وقت

 18:30 

 

 :الحضور حق

المقيرررردين فرررري سررررجل مسرررراهمي الميرررردر لرررردة مركررررز االيررررداع بنهايررررة جلسررررة التررررداول الترررري تسرررربق اجتمرررراع الجمعيررررة العامررررة وبحسررررب االن مررررة  المسرررراهمين
 واللوائح.

 

 :تسجيل الحضور والتصويت احقية

عيرررة للحاضررررين تنتهررري عنرررد تسرررجيل الحضرررور الجتمررراع الجمعيرررة تنتهررري وقرررت انعقررراد اجتمررراع الجمعيرررة. كمرررا ان احقيرررة التيرررويت علرررى بنرررود الجم أحقيرررة
 انتها  لجنة الفرز من فرز االيوات

 

 :الالزم النعقاد الجمعية النصاب

اجتمررراع الجمعيرررة العامرررة ييرررر العاديرررة يرررحيحا إثا حضررررر مسررراهمون يمثلرررون نيرررف رأس المرررال علرررى اققرررل  وإثا لرررم يتررروفر النيررراب االلزامررري لعقرررد  يكرررون
م إثهرررثا االجتمررراع  سررريتم عقرررد االجتمررراع الثررراني  حضرررر  ابعرررد سررراعة مرررن انتهرررا  المررردة المحرررددة النعقررراد االجتمررراع اقول  ويكرررون االجتمررراع الثررراني يرررحيحا
 مساهمون يمثلون )رب  رأس المال على اققل(

 

 :التواصل طريقة

ستفسرررراراتكم علررررى   كمررررا يمكررررنكم توجيرررر  ا181تحويلرررر   0115102000يرجررررى التوايررررل مرررر  ادارة عالقررررات المسرررراهمين عبررررر الهرررراتف رقررررم  لالستفسررررار
   invest@saudi-re.comالبريد اإللكتروني الخاص بإدارة عالقات المساهمين 

 

 اعمال الجمعية: جدول

 

 ( من الن ام اقساسي للشركة المتعلقة ب )إدارة الشركة(. )مرفق(15المادة رقم ) ليعلى تعد تيالتيو -1

 

 ( من الن ام اقساسي للشركة المتعلقة ب )نياب اجتماع المجلس(. )مرفق(22المادة رقم  ) ليعلى تعد تيالتيو -2
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 Articles Before the Amendment قبل التعديلالمواد 

 Chapter (4) Board of Directors/Company's .الباب الرابع: مجلس اإلدارة

Management: 

 :Article (15) Company's Management .إدارة الشركةالمادة الخامسة عشرة: 
أعضاء تنتخبهم  ( تسعة9)مكون من  مجلس إدارة تولى إدارة الشركة

الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات، ويجب أن تعكس 

تركيبة مجلس اإلدارة تمثيالً مناسباً من األعضاء المستقلين. وفي جميع 

عضوين أو األحوال ال يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن 

ية ين الجمعية التأسيس. واستثناًء من ذلك تعثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر

( ثالث سنوات تبدأ من تاريخ شهر 3)ز أول مجلس إدارة لمدة ال تتجاو

 .قرار وزارة التجارة بتأسيس الشركة

 

 

 

 

 

The Company shall be managed by a board of directors 

composed of (9) members to be elected by Ordinary 

General Assembly for a term not exceeding 3 years. The 

Board composition shall reflect sufficient representation 

of independent members, and in all cases, independent 

members shall not be less than two (2), or a third of the 

Board, whichever is greater. As an exception to the 

foregoing, the constituent assembly has appointed the 

Company’s first Board of Directors for a term not 

exceeding (3) years commencing from the date of 

publication of the Ministry of Commerce resolution to 

incorporate the Company. 

 :Article (22) Quorum of the meetings اجتماع   المجلس.لمادة الثانية والعشرون :  نصاب ا
أعضاء المجلس صحيحاً إال إذا حضره  خمسة من . ال يكون اجتماع 1

 عدد الحاضرين عن أربعة أعضاء. أال يقل المجلس، بشرط

.  إذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد 2

المنصوص عليه في هذا النظام، وجب على بقية أعضائه عن الحد األدنى 

األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يوماً؛ النتخاب 

 العدد الالزم من األعضاء.

 

ويجوز بقرار من هيئة السوق المالية دعوة الجمعية العامة العادية . 3

دنى لصحة لالنعقاد في حال نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األ

 انعقاده.

  

. ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره في حضور االجتماع. 4

واستثناء من ذلك، يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من 

 األعضاء.

 

. تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو الممثلين 5

 فيه، وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 

 

. لمجلس اإلدارة أن يصدر القرارات في األمور العاجلة بعرضها على 6

اجتماع   المجلس  -كتابة-األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء 

ارة في داولة فيها، وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس اإلدللم

 تال له. أول اجتماع

1. The board meeting shall only be validly convened if 

attended by  (5 ) five members, provided that the number 

of members attended in person shall not be less than four 

member, 

2. If the above condition not applied to held board meeting 

because of less members than stated minimum number in 

this Article of Association , the remaining members shall 

invite for Ordinary General Assembly Meeting to be held 

within (60) days to vote and elect enough members. 

3. By Capital Market Authority resolution the Ordinary 

General Assembly Meeting shall be invited to be held in 

case Board members less than minimum. 

4. A board member shall not appoint proxies, except by 

appointing another member to act as proxy on his/her 

behalf.  

5. The board resolutions shall be issued in majority of the 

attended members or representatives. In case of votes tie, 

the chairman shall have the casting vote.  

6. The board of directors may issue resolutions in urgent 

matters by offering it to members, unless one of the 

member requests, in writing, for convening the board for 

deliberation. In this case, the resolutions shall be offered 

for the board of directors in the first subsequent meeting. 
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 Articles After the Amendment المواد بعد التعديل

 Chapter (4) Board of Directors/Company's .الباب الرابع: مجلس اإلدارة

Management: 

 :Article (15) Company's Management .المادة الخامسة عشرة: إدارة الشركة

تنتخبهم  عضواً أحد عشر ( 11مكون من ) مجلس إدارة تولى إدارة الشركةي

الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات، ويجب أن تعكس 

تركيبة مجلس اإلدارة تمثيالً مناسباً من األعضاء المستقلين. وفي جميع 

األحوال ال يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو 

ن الجمعية التأسيسية ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر. واستثناًء من ذلك تعي

( ثالث سنوات تبدأ من تاريخ شهر قرار 3)ز أول مجلس إدارة لمدة ال تتجاو

 .وزارة التجارة بتأسيس الشركة

 

 

 

The Company shall be managed by a board of directors 

composed of (11) members to be elected by Ordinary 

General Assembly for a term not exceeding 3 years. The 

Board composition shall reflect sufficient representation 

of independent members, and in all cases, independent 

members shall not be less than two (2), or a third of the 

Board, whichever is greater. As an exception to the 

foregoing, the constituent assembly has appointed the 

Company’s first Board of Directors for a term not 

exceeding (3) years commencing from the date of 

publication of the Ministry of Commerce resolution to 

incorporate the Company. 

 :Article (22) Quorum of the meetings المجلس.ماع  لمادة الثانية والعشرون :  نصاب اجتا

من أعضاء ستة . ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره  1

 أعضاء.خمسة عدد الحاضرين عن  أال يقل المجلس، بشرط

.  إذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد 2

عليه في هذا النظام، وجب على بقية أعضائه عن الحد األدنى المنصوص 

األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يوماً؛ النتخاب 

 العدد الالزم من األعضاء.

 

. ويجوز بقرار من هيئة السوق المالية دعوة الجمعية العامة العادية 3

 لالنعقاد في حال نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة

 انعقاده.

  

. ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره في حضور االجتماع. 4

واستثناء من ذلك، يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من 

 األعضاء.

 

. تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو الممثلين 5

 فيه، وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 

 

. لمجلس اإلدارة أن يصدر القرارات في األمور العاجلة بعرضها على 6

اجتماع   المجلس  -كتابة-األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء 

داولة فيها، وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في للم

 أول اجتماع تال له.

1. The board meeting shall only be validly convened if 

attended by  (6 ) six members, provided that the number 

of members attended in person shall not be less than five 

member, 

2. If the above condition not applied to held board 

meeting because of less members than stated minimum 

number in this Article of Association , the remaining 

members shall invite for Ordinary General Assembly 

Meeting to be held within (60) days to vote and elect 

enough members. 

3. By Capital Market Authority resolution the Ordinary 

General Assembly Meeting shall be invited to be held in 

case Board members less than minimum. 

4. A board member shall not appoint proxies, except by 

appointing another member to act as proxy on his/her 

behalf.  

5. The board resolutions shall be issued in majority of the 

attended members or representatives. In case of votes tie, 

the chairman shall have the casting vote.  

6. The board of directors may issue resolutions in urgent 

matters by offering it to members, unless one of the 

member requests, in writing, for convening the board for 

deliberation. In this case, the resolutions shall be offered 

for the board of directors in the first subsequent meeting. 
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