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المتضمنة الغیر عادیة مساھمیھا إلى حضور اجتماع الجمعیة العامة الشركة السعودیة إلعادة التأمین "إعادة" دعو ت
 وسائل التقنیة الحدیثة عبر االجتماع االول)( زیادة رأس مال الشركة

 

الغیر عادیة  اجتماع الجمعیة العامةالكرام للمشاركة والتصویت في  أن یدعو السادة المساھمین الشركة السعودیة إلعادة التأمین "إعادة"لس إدارة یسر مج
وسائل التقنیة عبر والمقررإنعقادھا بمشیئة هللا تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء یوم االربعاء  والثاني بعد ساعة من األول )االجتماع األول(

وذلك ضمن دعم  14/07/2021ھـ الموافق www.tadawulaty.com.sa،( 04/12/1442عبر الرابط التالي: ( باستخدام منظومة تداوالتي الحدیثة
) وامتدادا للجھود COVID-19ازیة من قبل الجھات الصحیة المختصة وذات العالقة للتصدي لفیروس كورونا الجدید (الجھود واإلجراءات الوقائیة واالحتر

 المتواصلة التي تبذلھا كافة الجھات الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة في اتخاذ التدابیر الوقائیة االزمة لمنع انتشاره .

 عبر وسائل التقنیة الحدیثة الریاضمدینة   المملكة العربیة السعودیة :مدینة و مكان انعقاد الجمعیة العامة

   www.tadawulaty.com.sa: رابط بمقر االجتماع

 :تاریخ انعقاد الجمعیة

 م 14/07/2021  /ھـ 04/12/1442الموافق : 

  :وقت انعقاد الجمعیة

18:30 

 :الحضور حق 

حضور اجتماع  یحق لكل مساھم من المساھمین المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز اإلیداع بنھایة جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعیة العامة
 الجمعیة وبحسب األنظمة واللوائح

 :لنصاب الالزم النعقاد الجمعیةا

اھمون یمثلون نصف رأس المال على األقل، وإذا لم یتوفر النصاب االلزامي لعقد ھذا كون اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة صحیحا إذا حضره مسی
حضر مساھمون یمثلون االجتماع، سیتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتھاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، ویكون االجتماع الثاني صحیحاً إذا 

 (ربع رأس المال على األقل)
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 دول اعمال الجمعیة:ج

 التصویت على توصیة مجلس اإلدارة بزیادة رأس مال الشركة عن طریق منح أسھم وفقا لما یلي: .1
 

 %. 10لایر، بنسبة زیادة قدرھا  891,000,000لایر، ورأسمالھا بعد الزیادة سیبلغ  810,000,000رأس مال الشركة قبل الزیادة  •
 

 سھم. 89,100,000سھم، وعدد أسھمھا بعد الزیادة سیكون  81,000,000عدد أسھم الشركة قبل الزیادة  •
 

 .مملوكة اسھم 10ستكون زیادة رأس المال عن طریق منح سھم واحد مقابل كل   •
 

 .حساب األرباح المبقاةمن لایر   81,000,000ستكون الزیادة في رأس المال عن طریق رسملة مبلغ  •
 

 لرأسمالیة والنشاطات المستقبلیة للشركة.دعم وتقویة القاعدة ا:اسباب الزیادة •
 

 في حال الموافقة على البند، سیكون تاریخ أحقیة أسھم المنحة لمساھمي الشركة المالكین لألسھم یوم انعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة  •
ثاني یوم تداول یلي تاریخ االستحقاق.  المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى شركة مركز إیداع األوراق المالیة (مركز اإلیداع) في نھایة

وفي حالة وجود كسور أسھم، سیتم تجمیعھا في محفظة واحدة لجمیع حملة األسھم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قیمتھا على حملة األسھم 
  .میوماً من تاریخ تحدید األسھم المستحقة لكل مساھ 30المستحقین للمنحة كل حسب حصتھ، خالل مدة ال تتجاوز 

 
 ) من نظام الشركة األساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق)8تعدیل المادة ( •

 ) من نظام الشركة األساس والمتعلقة باالكتتاب باألسھم. (مرفق)9تعدیل المادة ( •

 
 
 (مرفق). )اسم الشركة (المتعلقة بـ   النظام األساسي للشركةمن  )2المادة رقم ( التصویت على تعدیل .2
 (مرفق)شركة).غراض الا( ب المتعلقة  النظام األساسي للشركةمن  )3المادة رقم ( تعدیلالتصویت على  .3
 (مرفق)).المشاركة والتملك في الشركاتب ( المتعلقة  النظام األساسي للشركة) من 4المادة رقم ( التصویت على تعدیل .4
 (مرفق)ة). المركز الرئیس للشركب ( المتعلقة  النظام األساسي للشركة) من 5المادة رقم ( التصویت على تعدیل .5
 (مرفق)).مدة الشركةالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 6المادة رقم ( التصویت على تعدیل .6
 (مرفق)).استثمارات الشركةالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 7المادة رقم ( التصویت على تعدیل .7
 (مرفق)م).تداول األسھالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 12المادة رقم ( التصویت على تعدیل .8
 (مرفق)).زیادة رأس المالالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 13المادة رقم ( التصویت على تعدیل .9

 (مرفق)) تخفیض رأس المالب (  المتعلقة النظام األساسي للشركةمن  )14المادة رقم ( التصویت على تعدیل .10
 (مرفق)).إدارة الشركةالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركةمن  )15المادة رقم ( التصویت على تعدیل .11
 (مرفق)).انتھاء عضویة المجلسالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركةمن  )16المادة رقم ( التصویت على تعدیل .12
 (مرفق)).لمركز الشاغر في المجلسعلقة ب (االمت النظام األساسي للشركةمن  )17المادة رقم ( التصویت على تعدیل .13
 (مرفق)).صالحیات المجلسالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركةمن  )18المادة رقم ( التصویت على تعدیل .14
اإلدارة مكافأة أعضاء المجلس ، والمكافأة الخاصة برئیس مجلس المتعلقة ب( النظام األساسي للشركة) من 19المادة رقم ( التصویت على تعدیل .15

 (مرفق)).والعضو المنتدب
صالحیات رئیس مجلس اإلدارة ومدة عضویتھ ، وعضویة نائب المتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 20المادة رقم ( التصویت على تعدیل .16

 (مرفق)).والعضو المنتدب وأمین السر
 (مرفق)).اجتماعات المجلسة ب (المتعلق النظام األساسي للشركة) من 21المادة رقم ( التصویت على تعدیل .17
 (مرفق)).نصاب اجتماع المجلسالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 22المادة رقم ( التصویت على تعدیل .18
 (مرفق)).تفاقیات والعقودالمتعلقة ب (اال النظام األساسي للشركة) من 24المادة رقم ( التصویت على تعدیل .19
 (مرفق)).حضور الجمعیاتالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 25المادة رقم ( التصویت على تعدیل .20
 (مرفق)).الجمعیة التأسیسیةالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 26المادة رقم ( التصویت على تعدیل .21
 (مرفق)).الجمعیة التأسیسیةختصاصات المتعلقة ب (ا النظام األساسي للشركة) من 27المادة رقم ( التصویت على تعدیل .22
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 (مرفق)).دعوة الجمعیاتالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 30المادة رقم ( التصویت على تعدیل .23
 (مرفق)).نصاب اجتماع الجمعیة العامة العادیةالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 32المادة رقم ( التصویت على تعدیل .24
 (مرفق)).نصاب اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیةالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 33مادة رقم (ال التصویت على تعدیل .25
 (مرفق)).قرارات الجمعیاتالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 35المادة رقم ( التصویت على تعدیل .26
 (مرفق)ر).رئاسة الجمعیات وإعداد المحاضالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة)من  37المادة رقم ( التصویت على تعدیل .27
 (مرفق)).تعیین مراجع الحساباتالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 39المادة رقم ( التصویت على تعدیل .28
 (مرفق)).التزامات مراجع الحساباتالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 41المادة رقم ( التصویت على تعدیل .29
 (مرفق)).الزكاة واالحتیاطيالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 45المادة رقم ( التصویت على تعدیل .30
 (مرفق)).استحقاق األرباحالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 46المادة رقم ( التصویت على تعدیل .31
 (مرفق)).ائر الشركةتعلقة ب (خسالم النظام األساسي للشركة) من 47المادة رقم ( التصویت على تعدیل .32
 (مرفق)).مسؤولیة أعضاء مجلس اإلدارةالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 49المادة رقم ( التصویت على تعدیل .33
 (مرفق)).انقضاء الشركةالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 50المادة رقم ( التصویت على تعدیل .34
 (مرفق) . مكافآت وتعویضات أعضاء مجلس اإلدارة  وأعضاء اللجان التابعة للمجلس وكبار التنفیذیینسیاسة التصویت على تحدیث  .35

 

 :التصویت االلكتروني

صباحاً من یوم  10بإمكان المساھمین المسجلین في خدمات تداوالتي التصویت إلكترونیاً عن بعد على بنود الجمعیة بدءاً من الساعة 
م وحتى نھایة وقت انعقاد الجمعیة، وسیكون التسجیل والتصویت في خدمات تداوالتي متاحاً 10/07/2021 الموافقھـ  30/11/1442السبت

 www.tadawulaty.com.saومجاناً لجمیع المساھمین باستخدام الرابط التالي: 

 

 أحقیة تسجیل الحضور والتصویت: 

تسجیل الحضور الجتماع الجمعیة تنتھي وقت انعقاد اجتماع الجمعیة. كما ان احقیة التصویت على بنود الجمعیة للحاضرین تنتھي عند حقیة أ
 .انتھاء لجنة الفرز من فرز االصوات

 طریقة التواصل:

كما یمكنكم توجیھ استفساراتكم على ، 181تحویلھ  0115102000المساھمین عبر الھاتف رقم  عالقاتلالستفسار یرجى التواصل مع ادارة 
  re.com-Invest@saudiالبرید اإللكتروني الخاص بإدارة عالقات المساھمین
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)1(البند   
 

 التصویت على توصیة مجلس اإلدارة بزیادة رأس مال الشركة عن طریق منح أسھم وفقا لما یلي:
 

لایر، بنسبة زیادة قدرھا  891,000,000لایر، ورأسمالھا بعد الزیادة سیبلغ  810,000,000رأس مال الشركة قبل الزیادة  •
10 .% 

 
 سھم. 89,100,000سھم، وعدد أسھمھا بعد الزیادة سیكون  81,000,000عدد أسھم الشركة قبل الزیادة  •

 
 .مملوكة اسھم 10كل  ستكون زیادة رأس المال عن طریق منح سھم واحد مقابل  •

 
 .حساب األرباح المبقاةمن لایر   81,000,000ستكون الزیادة في رأس المال عن طریق رسملة مبلغ  •

 
 دعم وتقویة القاعدة الرأسمالیة والنشاطات المستقبلیة للشركة.:اسباب الزیادة •

 

المالكین لألسھم یوم انعقاد الجمعیة العامة  في حال الموافقة على البند، سیكون تاریخ أحقیة أسھم المنحة لمساھمي الشركة  •
غیر العادیة المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى شركة مركز إیداع األوراق المالیة (مركز اإلیداع) في نھایة ثاني یوم 

اع تداول یلي تاریخ االستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسھم، سیتم تجمیعھا في محفظة واحدة لجمیع حملة األسھم، وتب
یوماً من  30بسعر السوق، ثم توزع قیمتھا على حملة األسھم المستحقین للمنحة كل حسب حصتھ، خالل مدة ال تتجاوز 

  .متاریخ تحدید األسھم المستحقة لكل مساھ
 
 ) من نظام الشركة األساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق)8تعدیل المادة ( •

 المتعلقة باالكتتاب باألسھم. (مرفق)) من نظام الشركة األساس و9تعدیل المادة ( •
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 المادة بالنظام األساس بعد التعدیل المادة بالنظام األساس المعتمد المادة

 )8المادة (
 رأس المال

)  ثمانمائة 810,000,000رأس مال الشركة ( یبلغ
) 81,000,000وعشرة مالیین لایر سعودي،مقسم إلى (

) 10سھم متساویة بقیمة إسمیة ( واحد وثمانین ملیون
عشرة ریاالت سعودیة للسھم الواحد، وجمیعھا أسھم 

 عادیة نقدیة.

 رأس مال الشركة ھو
) ثمانمائة وواحد و تسعون 891,000,000(

ملیون لایر سعودي ، مقسم إلى 
) تسعة وثمانین ملیون و 89,100,000(

) 10سھم متساویة بقیمة إسمیة ( مائة الف
سعودیة للسھم الواحد، عشرة ریاالت 

 وجمیعھا أسھم عادیة نقدیة.
 )9المادة (

 االكتتاب في األسھم
تبلغ األسھم المكتتبة نقدا والتي تشكل رأس مال الشركة 

) واحد وثمانین ملیون سھم بقیمة إجمالیة 81,000,000(
) ثمانمائة وعشرة مالیین لایر 810,000,000وقدرھا (

 للسھم الواحد. ) عشرة ریاالت10سعودي بواقع (

أكتتب المساھمون بكامل رأس مال الشركة، 
 .وتم دفع القیمة كاملة
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 )34(الي البند  )2(من البند 

 
 (مرفق). )اسم الشركة (المتعلقة بـ   النظام األساسي للشركةمن  )2المادة رقم ( التصویت على تعدیل .2
 (مرفق)شركة).غراض الا( ب المتعلقة  األساسي للشركة النظاممن  )3المادة رقم ( التصویت على تعدیل .3
 (مرفق)).المشاركة والتملك في الشركاتب ( المتعلقة  النظام األساسي للشركة) من 4المادة رقم ( التصویت على تعدیل .4
 فق)(مرة). المركز الرئیس للشركب ( المتعلقة  النظام األساسي للشركة) من 5المادة رقم ( التصویت على تعدیل .5
 (مرفق)).مدة الشركةالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 6المادة رقم ( التصویت على تعدیل .6
 (مرفق)).استثمارات الشركةالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 7المادة رقم ( التصویت على تعدیل .7
 (مرفق)م).تداول األسھالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 12المادة رقم ( التصویت على تعدیل .8
 (مرفق)).زیادة رأس المالالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 13المادة رقم ( التصویت على تعدیل .9

 (مرفق)) تخفیض رأس المالب (  المتعلقة النظام األساسي للشركةمن  )14المادة رقم ( التصویت على تعدیل .10
 (مرفق)).إدارة الشركةالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركةمن  )15المادة رقم ( التصویت على تعدیل .11
 (مرفق)).انتھاء عضویة المجلسالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركةمن  )16المادة رقم ( التصویت على تعدیل .12
 (مرفق)).الشاغر في المجلسلمركز المتعلقة ب (ا النظام األساسي للشركةمن  )17المادة رقم ( التصویت على تعدیل .13
 (مرفق)).صالحیات المجلسالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركةمن  )18المادة رقم ( التصویت على تعدیل .14
مكافأة أعضاء المجلس ، والمكافأة الخاصة برئیس المتعلقة ب( النظام األساسي للشركة) من 19المادة رقم ( التصویت على تعدیل .15

 (مرفق)).المنتدبمجلس اإلدارة والعضو 
صالحیات رئیس مجلس اإلدارة ومدة عضویتھ ، المتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 20المادة رقم ( التصویت على تعدیل .16

 (مرفق)).وعضویة نائب والعضو المنتدب وأمین السر
 (مرفق)).لمجلساجتماعات االمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 21المادة رقم ( التصویت على تعدیل .17
 (مرفق)).نصاب اجتماع المجلسالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 22المادة رقم ( التصویت على تعدیل .18
 (مرفق)).تفاقیات والعقودالمتعلقة ب (اال النظام األساسي للشركة) من 24المادة رقم ( التصویت على تعدیل .19
 (مرفق)).حضور الجمعیاتالمتعلقة ب ( األساسي للشركة النظام) من 25المادة رقم ( التصویت على تعدیل .20
 (مرفق)).الجمعیة التأسیسیةالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 26المادة رقم ( التصویت على تعدیل .21
 (مرفق)).ختصاصات الجمعیة التأسیسیةالمتعلقة ب (ا النظام األساسي للشركة) من 27المادة رقم ( التصویت على تعدیل .22
 (مرفق)).دعوة الجمعیاتالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 30المادة رقم ( التصویت على تعدیل .23
 (مرفق)).نصاب اجتماع الجمعیة العامة العادیةالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 32المادة رقم ( التصویت على تعدیل .24
 (مرفق)).نصاب اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیةالمتعلقة ب ( ساسي للشركةالنظام األ) من 33المادة رقم ( التصویت على تعدیل .25
 (مرفق)).قرارات الجمعیاتالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 35المادة رقم ( التصویت على تعدیل .26
 (مرفق)ر).عداد المحاضرئاسة الجمعیات وإالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة)من  37المادة رقم ( التصویت على تعدیل .27
 (مرفق)).تعیین مراجع الحساباتالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 39المادة رقم ( التصویت على تعدیل .28
 (مرفق)).التزامات مراجع الحساباتالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 41المادة رقم ( التصویت على تعدیل .29
 (مرفق)).الزكاة واالحتیاطيالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 45المادة رقم ( التصویت على تعدیل .30
 (مرفق)).استحقاق األرباحالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 46المادة رقم ( التصویت على تعدیل .31
 (مرفق)).الشركةائر المتعلقة ب (خس النظام األساسي للشركة) من 47المادة رقم ( التصویت على تعدیل .32
 (مرفق)).مسؤولیة أعضاء مجلس اإلدارةالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 49المادة رقم ( التصویت على تعدیل .33
 (مرفق)).انقضاء الشركةالمتعلقة ب ( النظام األساسي للشركة) من 50المادة رقم ( التصویت على تعدیل .34
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 المادة بالنظام األساس بعد التعدیل المادة بالنظام األساس المعتمد المادة

  )1(المادة
 التأسیس

تؤسس طبقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمین التعاوني 
والئحتـھ التنفیذیة ، ونظام الشركات ، ونظام السوق 
المالیة، وھذا النظام شركة مساھمة سعودیة بین مالكي 

 األسھم المبینة أحكامھا أدناه

تؤسس طبقاً ألحكام نظام مراقبة شركات 
التأمین التعاوني والئحتـھ التنفیذیة ، ونظام 
الشركات ، ونظام السوق المالیة، وھذا النظام 
شركة مساھمة سعودیة بین مالكي األسھم 

 ناهالمبینة أحكامھا أد
  )2(المادة

 اسم الشركة
، التعاونیة الشركة السعودیة إلعادة التأمین "إعادة" 

 شركة مساھمة سعودیة.
الشركة السعودیة إلعادة التأمین "إعادة" ، 

 شركة مساھمة سعودیة.
 )3المادة (

 أغراض الشركة
بمزاولة أعمال إعادة التأمین التعاوني وكل ما یتعلق القیام 

تأمین مكرر أو توكیالت و -إعادة تأمین  بھذه األعمال من
. وللشركة أن تقوم بجمیع أو تمثیل أو مراسلة أو وساطة

سواًء في األعمال التي یلزم القیام بھا لتحقیق أغراضھا ، 
مجال التأمین أو استثمار أموالھا وأن تقوم بتملك وتحریك 
األموال الثابتة والنقدیة أو بیعھا أو استبدالھا أو تأجیرھا 
بواسطتھا مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسھا أو تشتریھا 

. وتمارس الشركة  أو باالشتراك مع جھات أخـرى
أنشطتھا وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمین 
التعاوني والئحتـھ التنفیذیة واألنظمة والقواعد الساریة 
في المملكة العربیة السعودیة وبعد الحصول على 

 .ن الجھات المختصة إن وجدتالتراخیص الالزمة م

مزاولة أعمال إعادة التأمین التعاوني 
جمیع األعمال التي یلزم  تباشروللشركة أن 

القیام بھا لتحقیق أغراضھا وتمارس الشركة 
ً لنظام مراقبة شركات التأمین  أنشطتھا وفقا
التعاوني والئحتھ التنفیذیة واألحكام الصادرة 

نظمة واأل البنك المركزي السعوديمن 
والقواعد الساریة في المملكة العربیة 
السعودیة وبعد الحصول على التراخیص 

 الالزمة من الجھات المختصة إن وجدت.

 )4المادة (
المشاركة والتملك 

 في الشركات

یجوز للشركة إنشاء شركات ذات مسؤولیة محدودة، أو 
) خمسة 5مقفلة (بشرط أال یقل رأس المال عن (مساھمة 
كما یجوز لھا أن تمتلك األسھم   لایر سعودي)مالیین 

والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معھا، ولھا 
حق االشتراك مع الغیر في تأسیس الشركات المساھمة 
أو ذات المسؤولیة المحدودة على أن تكون الشركات التي 
أنشأتھا الشركة أو تشترك فیھا أو تندمج معھا تزاول 

ھا، أو األعمال المالیة، أو التي أعماالً شبیھة بأعمال
تعاونھا على تحقیق غرضھا ، وذلك بعد استیفاء ما تتطلبھ 
األنظمة والتعلیمات المتبعة في ھذا الشأن، وبعد الحصول 

 .مؤسسة النقد العربي السعوديعلى موافقة 

یجوز للشركة إنشاء شركات ذات مسؤولیة 
كما  مساھمة من شخص واحدمحدودة، أو 

أن تمتلك األسھم والحصص في یجوز لھا 
شركات أخرى قائمة أو تندمج معھا ولھا حق 
االشتراك مع الغیر في تأسیس الشركات 

على –المساھمة أو ذات المسؤولیة المحدودة 
أن تكون الشركات التي تُنشؤھا الشركة أو 
تشترك فیھا أو تندمج معھا تزاول أعماالً 

لتي شبیھة بأعمالھا أو األعمال المالیة أو ا
وذلك بعد  -تعاونھا على تحقیق غرضھا

استیفاء ما تتطلبھ األنظمة والتعلیمات المتبعة 
موافقة في ھذا الشأن، وبعد الحصول على 

 .البنك المركزي السعودي
 )5المادة (

المركز الرئیس 
 للشركة

یكون المركز الرئیس  للشركة في مدینة الریاض  في 
بقرار من الجمعیة المملكة العربیة السعودیة ویجوز 

العامة غیر العادیة نقلھ إلى أي مدینة أخـرى في المملكة 
 مؤسسة النقد العربي السعودي العربیة السعودیة بموافقة

وللشركة أن تنشئ لھا فروعاً أو مكاتب أو توكیالت داخل 
مؤسسة المملكة العربیة السعودیة أو خارجھا بعد موافقة 

 النقد العربي السعودي

ركز الرئیس للشركة في مدینة یكون الم
الریاض  في المملكة العربیة السعودیة ویجوز 
بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة نقلھ إلى 
أي مدینة أخـرى في المملكة العربیة السعودیة 

وللشركة أن  لبنك المركزي السعوديابموافقة 
تنشئ لھا فروعاً أو مكاتب أو توكیالت داخل 

لسعودیة أو خارجھا بعد المملكة العربیة ا
 البنك المركزي السعوديموافقة 
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 )6المادة (
 مدة الشركة

مدة الشركة (تسع وتسعون) سنة میالدیة، تبدأ من تاریخ 
قیدھا في السجل التجاري ویجوز إطالة مدة الشركة بقرار 
تصدره الجمعیة العامة غیر العادیة قبل انتھاء أجلھا بسنة 

 واحدة على األقل

تسع وتسعون سنة میالدیة،  )99(مدة الشركة 
تبدأ من تاریخ قیدھا في السجل التجاري 
ویجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره 
الجمعیة العامة غیر العادیة قبل انتھاء أجلھا 

 بسنة واحدة على األقل

 )7المادة (
 استثمارات الشركة

ستثمر الشركة ما یتجمع لدیھا من أموال المؤمن لھم 
لمساھمین في الشركة ، وفقاً للقواعد التي یضعھا وا

مجلس اإلدارة .وبما ال یتعارض مع نظام مراقبة شركات 
والتعلیمات  التأمین التعاوني والئحتھ التنفیذیة واللوائح

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

لدیھا من أموال  تستثمر الشركة ما یتجمع
المؤمن لھم والمساھمین في الشركة ، وفقاً 

 للقواعد التي یضعھا مجلس اإلدارة
وبما ال یتعارض مع نظام مراقبة شركات 
التأمین التعاوني والئحتھ التنفیذیة واللوائح 

الصادرة عن ذات العالقة الصادرة  واألحكام
أو أي جھة  لبنك المركزي السعوديعن ا

 ة.أخرى ذات عالق
 )10المادة (

 سجل المساھمین
الشركة وفقاً ألحكام نظام السوق المالیة تتداول أسھم 

 ولوائحھ التنفیذیة.
تتداول أسھم الشركة وفقاً ألحكام نظام السوق 

 المالیة ولوائحھ التنفیذیة.

 )11المادة (
 إصدار األسھم

تكون أسھم الشركة اسمیة وال یجوز أن تصدر بأقل من 
قیمتھا االسمیة وإنما یجوز أن تصدر بأعلى من ھذه 

وفي ھذه الحالة األخیرة یضاف فرق القیمة في بند  القیمة،
مستقل ضمن حقوق المساھمین. وال یجوز توزیعھا 
كأرباح على المساھمین ، والسھم غیر قابل للتجزئة في 
مواجھة الشركة، فإذا ملك السھم أشخاص متعددون وجب 
علیھم أن یختاروا أحدھم لینوب عنھم في استعمال 

ون ھؤالء األشخاص مسؤولین الحقوق المتعلقة بھ، ویك
 بالتضامن عن االلتزامات الناشئة من ملكیة السھم.

تكون أسھم الشركة اسمیة وال یجوز أن تصدر 
بأقل من قیمتھا االسمیة وإنما یجوز أن تصدر 
بأعلى من ھذه القیمة، وفي ھذه الحالة األخیرة 
یضاف فرق القیمة في بند مستقل ضمن حقوق 

توزیعھا كأرباح على المساھمین. وال یجوز 
المساھمین ، والسھم غیر قابل للتجزئة في 
مواجھة الشركة، فإذا ملك السھم أشخاص 
متعددون وجب علیھم أن یختاروا أحدھم 
لینوب عنھم في استعمال الحقوق المتعلقة بھ، 
ویكون ھؤالء األشخاص مسؤولین بالتضامن 

 عن االلتزامات الناشئة من ملكیة السھم.

 )21المادة (
 تداول األسھم

ال یجوز تداول األسھم التي یكتتب بھا المؤسسون إال بعد 
نشر القوائم المالیة عن سنتین مالیتین ال تقل كل منھما 

) شھرا من تاریخ تأسیس الشركة ، ویؤشر على 12عن (
صكوك ھذه األسھم بما یدل على نوعھا وتاریخ تأسیس 

مع ذلك یجوز الشركة والمدة التي یمنع فیھا تداولھا ، و
وفقاً ألحكام بیع  –خالل مدة الحظر نقل ملكیة األسھم

من أحد المؤسسین إلى مؤسس آخـر أو من  –الحقوق 
ورثة أحد المؤسسین في حالة وفاتھ إلى الغیر، أو في حالة 
التنفیذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس ، على أن 

ین، تكون أولویة امتالك تلك األسھم للمؤسسین اآلخر
وتسري أحكام ھذه المادة على ما یكتتب بھ المؤسسون 

 في حالة زیادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر

. ال یجوز تداول األسھم التي یكتتب بھا 1
المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالیة عن 

) 12سنتین مالیتین ال تقل كل منھما عن (
وبعد  شھرا من تاریخ تأسیس الشركة 

على موافقة البنك المركزي الحصول 
، ویؤشر على صكوك ھذه األسھم السعودي.

بما یدل على نوعھا وتاریخ تأسیس الشركة 
 والمدة التي یمنع فیھا تداولھا.

 –. یجوز خالل مدة الحظر نقل ملكیة األسھم2
من أحد المؤسسین  –وفقاً ألحكام بیع الحقوق 

إلى مؤسس آخـر أو من ورثة أحد المؤسسین 
حالة وفاتھ إلى الغیر، أو في حالة التنفیذ في 

على أموال المؤسس المعسر أو المفلس ، على 
أن تكون أولویة امتالك تلك األسھم للمؤسسین 

 اآلخرین .
. تسري أحكام ھذه المادة على ما یكتتب بھ 3

المؤسسون في حالة زیادة رأس المال قبل 
 انقضاء مدة الحظر
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 )13المادة (
 زیادة رأس المال

للجمعیة العامة غیر العادیة أن تقرر زیادة رأس مال 
وبشرط أن  –الجھات المختصة بعد موافقة  –الشركة 

 –یكون رأس المال قد دفع كامالً  وللمساھم المالك للسھم 
وقت صدور قرار الجمعیة العامة غیر العادیة بالموافقة 

األولویة في االكتتاب باألسھم  –على زیادة رأس المال 
الجدیدة التي تصدر مقابل حصص نقدیة، ویبلغ ھؤالء 

بالنشر في صحیفة یومیة أو  –إن وجدت  –بأولویتھم 
بإبالغھم بوساطة البرید المسجل عن قرار زیادة رأس 
المال وشروط االكتتاب ومدتھ وتاریخ بدایتھ وانتھائھ. 
ویحق للجمعیة العامة غیر العادیة وقف العمل بحق 

ن في االكتتاب بزیادة رأس المال مقابل األولویة للمساھمی
حصص نقدیة أو إعطاء األولویة لغیر المساھمین في 
الحاالت التي تراھا مناسبة لمصلحة الشركة. ویحق 
للمساھم بیع حق األولویة أو التنازل عنھ خالل المدة من 
وقت صدور قرار الجمعیة العامة غیر العادیة بالموافقة 

آخر یوم لالكتتاب في األسھم  على زیادة رأس المال إلى
الجدیدة المرتبطة بھذه الحقوق وفقاً للضوابط التي تضعھا 

 لجھة المختصة.ا

. للجمعیة العامة غیر العادیة أن تقرر زیادة 1
لبنك المركزي ا رأس مال الشركة بعد موافقة

وبشرط أن  وھیئة السوق المالیة، السعودي
رط أن ال یشتویكون رأس المال قد دفع كامًال. 

یكون رأس المال قد دفع كامالً إذا كان الجزء 
غیر المدفوع من رأس المال یعود إلى أسھم 
صدرت مقابل تحویل أدوات دین أو صكوك 
تمویلیة إلى أسھم ولم تنتِھ بعد المدة المقررة 

 لتحویلھا إلى أسھم.
للجمعیة العامة غیر العادیة في جمیع . 2

عند األحوال أن تخصص األسھم المصدرة 
زیادة رأس المال أو جزءاً منھا للعاملین في 
الشركة والشركات التابعة أو بعضھا، أو أي 
من ذلك. وال یجوز للمساھمین ممارسة حق 
األولویة عند إصدار الشركة لألسھم 

 .المخصصة للعاملین
وقت صدور قرار  –للمساھم المالك للسھم  .3

الجمعیة العامة غیر العادیة بالموافقة على 
األولویة في االكتتاب  –یادة رأس المال ز

باألسھم الجدیدة التي تصدر مقابل حصص 
 –إن وجدت  –نقدیة، ویبلغ ھؤالء بأولویتھم 

بالنشر في صحیفة یومیة أو بإبالغھم بوساطة 
البرید المسجل عن قرار زیادة رأس المال 
وشروط االكتتاب ومدتھ وتاریخ بدایتھ 

 وانتھائھ.
عامة غیر العادیة وقف . یحق للجمعیة ال4

العمل بحق األولویة للمساھمین في االكتتاب 
بزیادة رأس المال مقابل حصص نقدیة أو 
إعطاء األولویة لغیر المساھمین في الحاالت 

 التي تراھا مناسبة لمصلحة الشركة.
. یحق للمساھم بیع حق األولویة أو التنازل 5

عنھ خالل المدة من وقت صدور قرار 
عامة غیر العادیة بالموافقة على الجمعیة ال

زیادة رأس لمال إلى آخر یوم لالكتتاب في 
األسھم الجدیدة المرتبطة بھذه الحقوق وفقاً 

 .ھیئة السوق المالیةللضوابط التي تضعھا 
 

 )14المادة (
 تخفیض رأس المال

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

على أال یقل رأس المال  – الجھات المختصةموافقة 
) مئتي ملیون 200المدفوع لشركة إعادة التأمین عن (

لایر. وال یصدر القرار إال بعد تالوة تقریر خاص یعده 
بات عن األسباب الموجبة لھ وعن مراجع الحسا

االلتزامات التي على الشركة، وأثـر التخفیض في ھذه 

للجمعیة العامة غیر العادیة أن تقرر  .1
تخفیض رأس المال إذا زاد على حاجة 

البنك  الشركة أو إذا منیت بخسائر بعد موافقة
 المركزي السعودي وھیئة السوق المالیة
على اال یقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة 
التأمین أو شركة التأمین التي تزاول في الوقت 

) مئتي 200ین عن (نفسھ أعمال إعادة التأم
ملیون لایر. وال یصدر قرار التخفیض إال بعد 
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االلتزامات، وإذا كان تخفیض رأس المال نتیجة زیادتھ 
عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنین إلى إبداء 

) ستین یوماً من تاریخ نشر 60اعتراضھم علیھ خالل (
ع في المدینة التي  قرار التخفیض في جریدة یومیة توزَّ

یوجد بھا مركز الشركة الرئیس . فإن اعترض أحدھم 
وقدّم إلى الشركة مستنداتھ في المیعاد المذكور وجب على 
الشركة ان تؤدي إلیھ دینھ إذا كان حاالً أو أن تقدم لھ 

 ضماناً كافیاً للوفاء بھ إذا كان آجالً 

تالوة تقریر خاص یعده مراجع الحسابات عن 
األسباب الموجبة لھ وعن االلتزامات التي 
على الشركة وعن أثر التخفیض في ھذه 

 االلتزامات.
إذا كان تخفیض رأس المال نتیجة زیادتھ  .2

ن إلى عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنی
) ستین یوماً 60إبداء اعتراضھم علیھ خالل (

 صحیفة من تاریخ نشر قرار التخفیض في
ع في المدینة التي یوجد بھا مركز  یومیة توزَّ
الشركة الرئیس . فإن اعترض أحدھم وقدّم 
إلى الشركة مستنداتھ في المیعاد المذكور 
وجب على الشركة ان تؤدي إلیھ دینھ إذا كان 

ً للوفاء بھ إذا حاالً أو أن ت ً كافیا قدم لھ ضمانا
 .كان آجالً 

 )15المادة (
 إدارة الشركة

) تسعة 9من ( مؤلفیتولى إدارة الشركة مجلس إدارة  
أعضاء تنتخبھم الجمعیة العامة العادیة لمدة ال تزید عن 
ثالث سنوات، ویجب أن تعكس تركیبة مجلس اإلدارة 
تمثیالً مناسباً من األعضاء المستقلین. وفي جمیع األحوال 
ال یجوز أن یقل عدد أعضاء المجلس المستقلین عن 

ًء من عضوین أو ثلث أعضاء المجلس أیھما أكثر. واستثنا
ذلك تعین الجمعیة التأسیسیة أول مجلس إدارة لمدة ال 
تتجاوز ثالث سنوات تبدأ من تاریخ شھر قرار وزارة 

 ر بتأسیس الشركة.واالستثماالتجارة 

من  مكونیتولى إدارة الشركة مجلس إدارة  
) تسعة أعضاء تنتخبھم الجمعیة العامة 9(

العادیة لمدة ال تزید عن ثالث سنوات، ویجب 
ن تعكس تركیبة مجلس اإلدارة تمثیالً مناسباً أ

من األعضاء المستقلین. وفي جمیع األحوال 
ال یجوز أن یقل عدد أعضاء المجلس 
المستقلین عن عضوین أو ثلث أعضاء 
المجلس أیھما أكثر. واستثناًء من ذلك تعین 
الجمعیة التأسیسیة أول مجلس إدارة لمدة ال 

تاریخ شھر  ثالث سنوات تبدأ من )3(تتجاوز
 بتأسیس الشركة. وزارة التجارة قرار

 )16المادة (
انتھاء عضویة 

 المجلس

تنتھى عضویة مجلس اإلدارة بانتھاء مدة التعیین أو 
االستقالة أو الوفاة أو إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو 
قد أخل بواجباتھ بطریقة تضر بمصلحة الشركة ، بشرط 
أن یقترن ذلك بموافقة الجمعیة العامة العادیة ، أو بانتھاء 
 عضویتھ وفقاً ألى نظام أو تعلیمات ساریة في المملكة
العربیة السعودیة أو إذا حكم بشھر إفالسھ أو إعساره ، 
أو قدم طلباً للتسویة مع دائنیھ ، أو توقف عن دفع دیونھ 
، أو أصبح فاقداً للشعور ، أو أُصیب بمرض عقلي ، أو 
إذا ثبت ارتكابھ عمالً مخالً باألمانة واألخالق أو أُدین 

 بالتزویر.
ة في كل وقت عزل ومع ذلك یجوز للجمعیة العامة العادی

جمیع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضھم وذلك دون إخالل 
بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعویض 
إذا وقع العزل لسبب غیر مقبول أو في وقت غیر مناسب. 
ولعضو مجلس اإلدارة أن یعتزل بشرط أن یكون ذلك في 

ب وقت مناسب وإال كان مسؤوال قبل الشركة مما یترت
 على االعتزال من أضرار.

تنتھى عضویة مجلس اإلدارة بانتھاء    .1
لتغیب ادورة المجلس أو االستقالة أو الوفاة أو 

عن ثالث اجتماعات خالل سنة واحدة دون 
أوإذا ثبت لمجلس  عذر مشروع ومقبول

اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباتھ بطریقة 
تضر بمصلحة الشركة ، بشرط أن یقترن ذلك 

موافقة الجمعیة العامة العادیة ، أو بانتھاء ب
عضویتھ وفقاً ألى نظام أو تعلیمات ساریة في 
المملكة العربیة السعودیة أو إذا حكم بشھر 
ً للتسویة مع  إفالسھ أو إعساره ، أو قدم طلبا
دائنیھ ، أو توقف عن دفع دیونھ ، أو أصبح 
فاقداً للشعور ، أو أُصیب بمرض عقلي ، أو 

سدیة قد تؤدي إلى عدم قدرة العضو إعاقة ج
على القیام بدوره على أكمل وجھ أو إذا ثبت 
ارتكابھ عمالً مخالً باألمانة واألخالق أو أُدین 

 بالتزویر بموجب حكم نھائي.
یجوز للجمعیة العامة العادیة في كل وقت   .2

عزل جمیع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضھم 
ل تجاه وذلك دون إخالل بحق العضو المعزو

الشركة بالمطالبة بالتعویض إذا وقع العزل 
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لسبب غیر مقبول أو في وقت غیر مناسب. 
ولعضو مجلس اإلدارة أن یعتزل بشرط أن 
یكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوال 
قبل الشركة مما یترتب على االعتزال من 

 أضرار.
ذا استقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت إ .3

أداء الشركة، فعلیھ لدیھ ملحوظات على 
تقدیم بیان مكتوب بھا إلى رئیس مجلس 
اإلدارة، ویجب عرض ھذا البیان على 

 أعضاء مجلس اإلدارة.
.  یجب إبالغ البنك المركزي السعودي عند 4

استقالة أي عضو في المجلس أو إنھاء 
عضویتھ ألي سبب عدا انتھاء دورة المجلس 

) خمسة أیام عمل من تاریخ 5وذلك خالل (
ترك العمل ومراعاة متطلبات اإلفصاح ذات 

 .العالقة

 )17المادة (
المركز الشاغر في 

 المجلس

في حال شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة ، كان 
ً -للمجلس أن یعین  عضواً في المركز الشاغر ممن  -مؤقتا

وبعد الحصول على عدم  –تتوافر فیھم الخبرة الكافیة 
ودون النظر  - لسعوديؤسسة النقد العربي اممانعة م

للترتیب في الحصول على األصوات في الجمعیة العامة 
التي تم انتخاب مجلس اإلدارة خاللھا، ویجب أن تبلغ 

و ھیئة السوق  واالستثماربذلك كل من وزارة التجارة 
) خمسة أیام عمل من تاریخ التعیین على 5المالیة خالل (

العادیة في  أن یعرض ھذا التعیین على الجمعیة العامة
أول اجتماع   لھا، ویكمل العضو الجدید مدة سلفھ فقط. 

إذا لم تتوافر الشروط الالزمة إلنعقاد مجلس اإلدارة و
بسبب نقص عدد أعضاءه عن الحد األدنى المنصوص 
علیھ في نظام الشركات أو ھذا النظام وجب على بقیة 
األعضاء دعوة الجمعیة العامة العادیة لالنعقاد خالل 

 .) ستین یوما النتخاب العدد الالزم من األعضاء60(
ویجوز بقرار من الجھة المختصة دعوة الجمعیة العامة 
العادیة لالنعقاد في حال نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة 

ویجب إبالغ مؤسسة  عن الحد األدنى لصحة انعقاده، 
النقد العربي السعودي عند إستقالة أي عضو في المجلس 

عضویتھ ألي سبب عدا إنتھاء دورة المجلس أو إنھاء 
) خمسة أیام عمل من تاریخ ترك العمل 5وذلك خالل (

 .ومراعاة متطلبات اإلفصاح ذات العالقة

في حال شغر مركز أحد أعضاء مجلس 
ً -اإلدارة ، كان للمجلس أن یعین  عضواً  -مؤقتا

في المركز الشاغر ممن تتوافر فیھم الخبرة 
الحصول على عدم ممانعة وبعد  –الكافیة 

ودون النظر  - لبنك المركزي السعوديا
للترتیب في الحصول على األصوات في 
الجمعیة العامة التي تم انتخاب مجلس اإلدارة 

وزارة خاللھا، ویجب أن تبلغ بذلك كل من 
) 5و ھیئة السوق المالیة خالل ( التجارة

خمسة أیام عمل من تاریخ التعیین على أن 
التعیین على الجمعیة العامة یعرض ھذا 

العادیة في أول اجتماع   لھا، ویكمل العضو 
 الجدید مدة سلفھ فقط.

 )18المادة (
 صالحیات المجلس

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعیة العامة , یكون 
لمجلس اإلدارة أوسع  الصالحیات في إدارة الشركة بما 

 –في حدود اختصاصھ  –یكون لھ كما یحقق أغراضھا، 
أن یفوض واحداً أو أكثر من أعضائھ أو من الغیر في 
مباشرة عمل أو أعمال معینة. ویكون من سلطتھ (أي 

. مع مراعاة االختصاصات المقررة 1
للجمعیة العامة , یكون لمجلس اإلدارة أوسع  

بما یحقق السلطات  في إدارة الشركة 
ذلك فیما عدا ما استثني بنص وأغراضھا، 

خاص في نظام الشركات أو ھذا النظام من 
أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص 
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مجلس اإلدارة) رسم السیاسة العامة للشركة بما یتفق مع 
أغراضھا وتحقیق أھدافھا وإجراء كافة التصرفات 

العدل على عقود والمعامالت الالزمة والتوقیع أمام كاتب 
تأسیس الشركات التي تساھم فیھا الشركة بما یتفق مع 
المادة الرابعة من ھذا النظام مع كافة قرارات تعدیلھا ، 
سواًء كان التعدیل بزیادة أو تخفیض رأس المال، أو 
تعدیل األغراض أو انضمام أو انسحاب مساھم أو تعدیل 

صفیة أي بند من بنود النظام األساسي للشركة أو ت
الشركات أو الشطب في السجالت التجاریة أو تعدیلھا أو 
إنھاء نشاطھا داخل المملكة وخارجھا، ولھ حق شراء 
العقارات وبیعھا واإلفراغ وقبولھ واالستالم والتسلیم 
واالستئجار والتأجیر والقبض ودفع الثمن والرھن وفك 
الرھن والفرز والتجنیب والتسدید واإلقرار، كما یكون 

لس اإلدارة حق التعاقد وااللتزام واالرتباط بإسم لمج
الشركة ونیابة عنھا ولمجلس اإلدارة القیام بكافة األعمال 
والتصرفات التي من شأنھا تحقیق أغراض الشركة، كما 
أن لھ حق فتح الحسابات المصرفیة االستثماریة بكافة 
أنواعھا لدى البنوك وإصدار الشیكات واالعتمادات 

یداع وإصدار الضماناًت المصرفیة والسحب واإل
والتوقیع على كافة أنواع العقود والوثائق واالتفاقیات 
والصكوك واألوراق والمستندات والشیكات وكافة 
المعامالت المصرفیة لدى كافة البنوك وشركات التمویل 
والصنادیق التمویلیة بإسم الشركة واستالم المبالغ 

اإلدارة حق عقد  المدفوعة للشركة وتسلیمھا، ولمجلس
اتفاقات القروض مھما بلغت مدتھا والضماناًت والكفاالت 
والرھن لدى البنوك وصنادیق اإلقراض العامة والجھات 
التمویلیة المحلیة والدولیة. ولھ حق التوقیع على كافة 
أنواع العقود والوثائق واالتفاقیات والصكوك واألوراق 

مجلس اإلدارة  والمستندات الخاصة بالشركة، یمثل رئیس
الشركة أمام القضاء وھیئات التحكیم والغیر . ولرئیس 
المجلس بقرار مكتوب أن یفوض بعض صالحیاتھ إلى 
غیره من أعضاء المجلس أو من الغیر في مباشرة عمل 
أو أعمال محددة ویحل نائب رئیس مجلس اإلدارة محل 
رئیس مجلس اإلدارة عند غیابھ، كما لھ حق المرافعة 

فعة والمخاصمة والمطالبة واإلقرار واإلنكار والمدا
والشفعة والكفالة وسماع الدعاوى والرد علیھا وإقامة 
البینة والدفع وإنكار الخطوط واألختام والطعن فیھا 
وطلب تعیین الخبراء والمحكمین وردھم ومتابعة كل 
القضایا التي تقام من قبل الشركة أو ضدھا أمام المحاكم 

القضائیة ودیوان المظالم ومكاتب  الشرعیة والھیئات

ویكون من سلطة مجلس . الجمعیة العامة
اإلدارة رسم السیاسة العامة للشركة بما 
یتفق مع أغراضھا وتحقیق أھدافھا وإجراء 

ة والتوقیع كافة التصرفات والمعامالت الالزم
أمام كاتب العدل على عقود تأسیس الشركات 
التي تساھم فیھا الشركة بما یتفق مع المادة 
الرابعة من ھذا النظام مع كافة قرارات 
تعدیلھا ، سواًء كان التعدیل بزیادة أو 
تخفیض رأس المال، أو تعدیل األغراض أو 
انضمام أو انسحاب مساھم أو تعدیل أي بند 

م األساسي للشركة أو تصفیة من بنود النظا
الشركات أو الشطب في السجالت التجاریة 
أو تعدیلھا أو إنھاء نشاطھا داخل المملكة 

ولمجلس اإلدارة الحق بشراء  وخارجھا، 
العقارات وبیعھا واإلفراغ وقبولھ واالستالم 

والقبض ودفع  والتسلیم واالستئجار والتأجیر
الثمن والرھن وفك الرھن والفرز والتجنیب 
والتسدید واإلقرار، كما یكون لمجلس اإلدارة 
حق التعاقد وااللتزام واالرتباط بإسم الشركة 
ونیابة عنھا, ولمجلس اإلدارة القیام بكافة 
األعمال والتصرفات التي من شأنھا تحقیق 
أغراض الشركة، كما أن لھ حق فتح 

لمصرفیة واالستثماریة بكافة الحسابات ا
أنواعھا لدى البنوك وإصدار الشیكات 
واالعتمادات والسحب واإلیداع وإصدار 
الضماناًت المصرفیة والتوقیع على كافة 
أنواع العقود والوثائق واالتفاقیات والصكوك 
واألوراق والمستندات والشیكات وكافة 
المعامالت المصرفیة لدى كافة البنوك 

ویل والصنادیق التمویلیة بإسم وشركات التم
الشركة واستالم المبالغ المدفوعة للشركة 
وتسلیمھا، ولمجلس اإلدارة حق عقد اتفاقات 
القروض مھما بلغت مدتھا والضماناًت 
والكفاالت والرھن لدى البنوك وصنادیق 
اإلقراض العامة والجھات التمویلیة المحلیة 

اع والدولیة. ولھ حق التوقیع على كافة أنو
العقود والوثائق واالتفاقیات والصكوك 

 .واألوراق والمستندات الخاصة بالشركة
كما یكون لمجلس اإلدارة حق الدخول في 
المناقصات وحق التعامل مع مؤسسات 
التمویل الحكومیة ولھ حق استخراج 
التراخیص الالزمة ألعمال الشركة وتعدیلھا 
وتجدیدھا وطلب التأشیرات من مكاتب العمل 

الستقدام بإسم الشركة ومنح مكفولي وا
الشركة تأشیرات الخروج والعودة والخروج 
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العمل والعمال والھیئات العمالیة االبتدائیة والعلیا ولجان 
األوراق التجاریة وكافة الھیئات واللجان القضائیة 
األخـرى وھیئات التحكیم، ولھ حق التصالح وقبول 
األحكام ونفیھا عن الشركة وطلب تنفیذ األحكام 

فیذ وإبراء ذمة ومعارضتھا وقبض ما یحصل من التن
مدیني الشركةكما یكون لمجلس اإلدارة حق الدخول في 
المناقصات وحق التعامل مع مؤسسات التمویل الحكومیة 
ولھ حق استخراج التراخیص الالزمة ألعمال الشركة 
وتعدیلھا وتجدیدھا وطلب التأشیرات من مكاتب العمل 
واالستقدام بإسم الشركة ومنح مكفولي الشركة تأشیرات 
الخروج والعودة والخروج النھائي ونقل الكفاالت 
والتنازل عنھا. كما لھ حق تمثیل الشركة في عالقتھا مع 
الغیر وأمام المحاكم الشرعیة والھیئات القضائیة ودیوان 
المظالم ومكاتب العمل والعمال والھیئات العمالیة العلیا 
واالبتدائیة ولجان األوراق التجاریة وكافة اللجان 

ائیة األخـرى وھیئات التحكیم وكتاب العدل القض
والحقوق المدنیة وأقسام الشرطة والجھات الحكومیة 
األخـرى والغرف التجاریة والصناعیة والھیئات الخاصة 
والبنوك والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعھا 
داخل وخارج المملكة، ولھ حق إصدار الوكاالت 

تعیین الموظفین  الشرعیة نیابة عن الشركة، ولھ حق
والممثلین وتحدید رواتبھم ومكافآتھم وعزلھم، كما لھ 
سلطة اعتماد اللوائح وتشكیل لجان العمل المتخصصة 

 وتحدید صالحیتھا واختصاصاتھا وآلیة اختیارھا.

كما  النھائي ونقل الكفاالت والتنازل عنھا ، 
یكون لمجلس اإلدارة الحق في تعیین 
الموظفین والممثلین وتحدید رواتبھم 
ومكافآتھم وعزلھم، كما لھ سلطة اعتماد 
اللوائح وتشكیل لجان العمل المتخصصة 

دید صالحیتھا واختصاصاتھا وآلیة وتح
 اختیارھا.

یمثل رئیس مجلس اإلدارة الشركة أمام 
القضاء وھیئات التحكیم والغیر .كما لھ حق 
المرافعة والمدافعة والمخاصمة والمطالبة 
واإلقرار واإلنكار والشفعة والكفالة وسماع 
الدعاوى والرد علیھا وإقامة البینة والدفع 

تام والطعن فیھا وطلب وإنكار الخطوط واألخ
تعیین الخبراء والمحكمین وردھم ومتابعة 
كل القضایا التي تقام من قبل الشركة أو 
ضدھا أمام المحاكم الشرعیة والھیئات 
القضائیة ودیوان المظالم ومكاتب العمل 
والعمال والمحاكم العمالیة ولجان األوراق 
التجاریة والمالیة وكافة الھیئات واللجان 

ة األخـرى وھیئات التحكیم، وكتاب القضائی
العدل والحقوق المدنیة وأقسام الشرطة 
والجھات الحكومیة األخرى، ولھ حق 
التصالح وقبول األحكام ونفیھا عن الشركة 
وطلب تنفیذ األحكام ومعارضتھا وقبض ما 
یحصل من التنفیذ وإبراء ذمة مدیني 
الشركة، ولرئیس المجلس حق التصالح 

ونفیھا عن الشركة وطلب وقبول األحكام 
تنفیذ األحكام ومعارضتھا وقبض ما یحصل 
من التنفیذ وإبراء ذمة مدیني الشركة. ولھ 
حق إصدار الوكاالت الشرعیة نیابة عن 
الشركة.  یحل نائب رئیس مجلس اإلدارة 
محل رئیس مجلس اإلدارة عند غیابھ ویتولى 

في  -ویكون للمجلس أیضاً  جمیع صالحیاتھ.
یفوض واحداً أو أكثر  أن -صاصھ حدود اخت

من أعضائھ أو من الغیر في مباشرة عمل أو 
أعمال معینة بما ال یتعارض مع األنظمة 

 .واللوائح ذات العالقة
.یجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض أی�ا 2

كانت مدتھا، أو بیع أصول الشركة أو رھنھا، 
أو بیع محل الشركة التجاري أو رھنھ، أو 

مدیني الشركة من التزاماتھم، ما إبراء ذمة 
لم یتضمن ھذا النظام أو یصدر من الجمعیة 
العامة العادیة ما یقید صالحیات مجلس 

 اإلدارة في ذلك.
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 )19المادة (
مكافأة أعضاء 
المجلس ، والمكافأة 
الخاصة برئیس 
مجلس اإلدارة 

 والعضو المنتدب

دارة یكون الحد األدنى للمكافأة السنویة لرئیس مجلس اإل
) لایر مائة وثمانون ألف 180,000( 180,000مبلغ  

 لایر سعودي وكذلك الحد األدنى
للمكافأة السنویة لكل عضو من أعضاء المجلس مبلغ 

) لایر مائة وعشرون ألف لایر سعودي نظیر 120,000(
 عضویتھم في مجلس

اإلدارة ومشاركتھم في أعمالھ، شاملة للمكافآت اإلضافیة 
العضو في أي لجنة من اللجان المنبثقة  في حالة مشاركة

 من مجلس اإلدارة.
وفي حال حققت الشركة أرباح یجوز أن یتم توزیع نسبة 

بعد خصم  %) من باقي صافي الربح 10تعادل (
 االحتیاطیات التي قررتھا

الجمعیة العامة تطبیقا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمین 
مین ال یقل عن  التعاوني وبعد توزیع ربح على المساھ

%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن یكون 5(
ً مع عدد الجلسات التي  استحقاق ھذه المكافأة متناسبا

 یحضرھا العضو، وكل تقدیر یخالف ذلك
 یكون باطالً.

وفي جمیع األحوال، ال یتجاوز مجموع ما یحصل علیھ 
عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزایا مالیة أو عینیة 

 لایر) خمسمائة ألف لایر سنویاً. 500,000( مبلغ
یكون الحد األعلى لبدل حضور جلسات المجلس ولجانھ 

لایر ) خمسة االف لایر عن كل جلسة، غیر  5,000( 
 شاملة مصاریف السفر واإلقامة.

تُدفع لكل عضو من أعضاء المجلس بما فیھم رئیس 
ل المجلس؛ قیمة النفقات الفعلیة التي یتحملونھا من أج

حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس 
 اإلدارة بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإلعاشة.
یجب أن یشتمل تقریر مجلس اإلدارة إلى الجمعیة العامة 
العادیة على بیان شامل لكل ما حصل علیھ أعضاء مجلس 
اإلدارة خالل السنة المالیة من مكافآت وبدل مصروفات 

ذلك من المزایا. وأن یشتمل كذلك على بیان ما  وغیر
قبضھ أعضاء المجلس بوصفھم عاملین أو إداریین أو ما 
قبضوه نظیر أعمال فنیة أو إداریة أو استشارات. وأن 
ً على بیان بعدد جلسات المجلس وعدد  یشتمل أیضا
الجلسات التي حضرھا كل عضو من تاریخ آخر اجتماع 

 للجمعیة العامة.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مبلغاً . تكون 1
ً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزایا  معینا
عینیة أو نسبة معینة من صافي األرباح، 
ویجوز الجمع بین اثنتین أو أكثر من ھذه 

 المزایا.
. إذا كانت المكافأة نسبة معینة من أرباح 2

الشركة، فال یجوز أن تزید ھذه النسبة على 
بعد خصم  اح، وذلك%) من صافي األرب10(

االحتیاطیات التي قررتھا الجمعیة العامة 
تطبیقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمین 

وبعد  ،ھذا النظامنظام الشركات والتعاوني و
%) 5توزیع ربح على المساھمین ال یقل عن (

من رأس مال الشركة المدفوع، على أن یكون 
استحقاق ھذه المكافأة متناسباً مع عدد 
الجلسات التي یحضرھا العضو، وكل تقدیر 

 یخالف ذلك یكون باطالً.
. في جمیع األحوال؛ ال یتجاوز مجموع ما 3

 یحصل علیھ عضو مجلس اإلدارة من مكافآت
ومزایا مالیة أو عینیة مبلغ خمسمائة ألف 
ً (ویستثنى من ذلك أعضاء لجنة  لایر سنویا
المراجعة)، وذلك وفق الضوابط التي تضعھا 

 ھیئة السوق المالیة.
. یجب أن یشتمل تقریر مجلس اإلدارة إلى 4

الجمعیة العامة العادیة على بیان شامل لكل ما 
حصل علیھ أعضاء مجلس اإلدارة خالل 

سنة المالیة من مكافآت وبدل مصروفات ال
وغیر ذلك من المزایا. وأن یشتمل كذلك على 
بیان ما قبضھ أعضاء المجلس بوصفھم 
عاملین أو إداریین أو ما قبضوه نظیر أعمال 
فنیة أو إداریة أو استشارات. وأن یشتمل أیضاً 
على بیان بعدد جلسات المجلس وعدد 

ریخ الجلسات التي حضرھا كل عضو من تا
 آخر اجتماع للجمعیة العامة.

 )20المادة (
صالحیات رئیس 
مجلس اإلدارة ومدة 
عضویتھ ، 
وعضویة نائب 

ً لھ ونائباً  یعین مجلس اإلدارة من بین أعضائھ رئیسا
للرئیس ورئیسا تنفیذیاً، و یجوز أن یعین عضواً منتدباً ، 

مجلس اإلدارة وأي وال یجوز الجمع بین منصب رئیس 
منصب تنفیذي بالشركة ، ویحـق لرئیس مجلس اإلدارة 
التوقیـع عن الشركة وتنفیـذ قرارات المجلس . ویختص 
رئیس مجلس اإلدارة بتمثیل الشركة أمام القضاء وھیئات 

یعین مجلس اإلدارة من بین أعضائھ رئیساً لھ 
ونائباً للرئیس ورئیسا تنفیذیاً، و یجوز أن 

 ، ً وال یجوز الجمع بین یعین عضواً منتدبا
منصب رئیس مجلس اإلدارة وأي منصب 
تنفیذي بالشركة ، ویحـق لرئیس مجلس 
اإلدارة التوقیـع عن الشركة وتنفیـذ قرارات 
المجلس . ویختص رئیس مجلس اإلدارة 
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والعضو المنتدب 
 وأمین السر

التحكیم والغیر، ولرئیس مجلس اإلدارة بقرار مكتوب أن 
أو  یفوض بعض صالحیتھ إلى غیره من أعضاء المجلس

من الغیر في مباشرة عمل أو أعمال محددة، ویحدد 
مجلس اإلدارة الرواتب والبدالت والمكافآت لكل من 
ً لما ھو مقرر في  رئیس المجلس والعضو المنتدب وفقا

من ھذا النظام. وبجب على مجلس  العشرون) 20( المادة
اإلدارة أن یعین أمیناً لسر المجلس ، كما یجوز للمجلس 
أن یعین مستشاراً لھ أو أكثر في مختلف شؤون الشركة 
ویحدد المجلس مكافآتھم. وال تزید مدة رئیس المجلس 
ونائبھ والعضو المنتدب وأمین السر عضو مجلس اإلدارة 

مجلس ، ویجوز إعادة على مدة عضویة كل منھم في ال
انتخابھم وللمجلس في أي وقت أن یعزلھم أو أیاً منھم دون 
إخالل بحق من عزل في التعویض إذا وقع العزل لسبب 

 .غیر مشروع أو في وقت غیر مناسب

بتمثیل الشركة أمام القضاء وھیئات التحكیم 
والغیر، ولرئیس مجلس اإلدارة بقرار مكتوب 

حیتھ إلى غیره من أن یفوض بعض صال
أعضاء المجلس أو من الغیر في مباشرة عمل 
أو أعمال محددة، ویحدد مجلس اإلدارة 
الرواتب والبدالت والمكافآت لكل من رئیس 
ً لما ھو مقرر  المجلس والعضو المنتدب وفقا

ویجب على  .من ھذا النظام )19(في المادة 
ً لسر المجلس ،  مجلس اإلدارة أن یعین أمینا

وز للمجلس أن یعین مستشاراً لھ أو كما یج
أكثر في مختلف شؤون الشركة ویحدد 
المجلس مكافآتھم. وال تزید مدة رئیس المجلس 
ونائبھ والعضو المنتدب وأمین السر عضو 
مجلس اإلدارة على مدة عضویة كل منھم في 
المجلس ، ویجوز إعادة انتخابھم وللمجلس في 

ً منھم دون إخالل  أي وقت أن یعزلھم أو أیا
بحق من عزل في التعویض إذا وقع العزل 

 .لسبب غیر مشروع أو في وقت غیر مناسب

 )21المادة (
 اجتماعات المجلس

بدعوة من في المركز الرئیس  للشركة یجتمع المجلس 
رئیسھ ویجب على رئیس المجلس أن یدعو إلى االجتماع    

متى طلب إلیھ ذلك إثنان من األعضاء ، ویجب أن تكون 
الدعوة موثقة بالطریق التي یراھا المجلس. وتنعقد 
اجتماعات   المجلس بصفة دوریة وكلما دعت الحاجة، 

) 4على أال یقل عدد اجتماعات   المجلس السنویة عن (
أربعة اجتماعات   بحیث یكون ھناك اجتماع   واحد على 

 األقل كل ثالثة أشھر.

یجتمع المجلس بدعوة من رئیسھ ویجب على 
المجلس أن یدعو إلى االجتماع    متى رئیس 

طلب إلیھ ذلك إثنان من األعضاء ، ویجب أن 
تكون الدعوة موثقة بالطریق التي یراھا 
المجلس. وتنعقد اجتماعات   المجلس بصفة 
دوریة وكلما دعت الحاجة، على أال یقل عدد 

) أربعة 4اجتماعات   المجلس السنویة عن (
جتماع   واحد اجتماعات   بحیث یكون ھناك ا

 على األقل كل ثالثة أشھر.

 )22المادة (
نصاب اجتماع 

 المجلس

ً إال إذا حضره على  ال یكون اجتماع   المجلس صحیحا
بأنفسھم أو بطریق )  خمسة من أعضاء المجلس  5األقل (
الحاضرین  األعضاءعدد  كون، بشرط أن ی اإلنابة

ب عنھ وللعضو أن ینی. األقل علىأربعة أعضاء  بأنفسھم
عضواً آخـر في حضور اجتماعات  المجلس وفي 

تصدر قرارات المجلس بأغلبیة آراء  التصویت فیھا .
األعضاء الحاضرین أو الممثلین فیھ، وعند تساوي اآلراء 
یرجح الجانب الذي صوت معھ رئیس الجلسة. ولمجلس 
اإلدارة أن یصدر القرارات في األمور العاجلة بعرضھا 

 -كتابة-قین ما لم یطلب أحد األعضاء على األعضاء متفر
اجتماع المجلس للمداولة فیھا، وفي ھذه الحالة تعرض 
ھذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع   تال 

 لھ.

. ال یكون اجتماع   المجلس صحیحاً إال إذا 1
حضره خمسة من أعضاء المجلس  ، بشرط  

 عدد الحاضرین عن أربعة أعضاء. أال یقل
 
إذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد  . 2

مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائھ عن 
الحد األدنى المنصوص علیھ في ھذا النظام، 
وجب على بقیة األعضاء دعوة الجمعیة 
العامة العادیة لالنعقاد خالل ستین یوماً؛ 

 النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
 
الیة .  ویجوز بقرار من ھیئة السوق الم3

دعوة الجمعیة العامة العادیة لالنعقاد في حال 
نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد 

 األدنى لصحة انعقاده.
 
. ال یجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ینیب 4

عنھ غیره في حضور االجتماع. واستثناء من 
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ذلك، یجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ینیب 
 عنھ غیره من األعضاء.

 
لمجلس بأغلبیة آراء . تصدر قرارات ا5

األعضاء الحاضرین أو الممثلین فیھ، وعند 
تساوي اآلراء یرجح الجانب الذي صوت معھ 

 رئیس الجلسة.
 
. لمجلس اإلدارة أن یصدر القرارات في 6

األمور العاجلة بعرضھا على األعضاء 
 -كتابة-متفرقین ما لم یطلب أحد األعضاء 

ذه اجتماع   المجلس للمداولة فیھا، وفي ھ
الحالة تعرض ھذه القرارات على مجلس 

 اإلدارة في أول اجتماع   تال لھ.
 )23المادة (

 مداوالت المجلس
تثبت مداوالت المجلس وقراراتھ في محاضر یوقعھا 
رئیس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون 
وأمین السر وتدون في سجل خاص یوقعھ رئیس المجلس 

 وأمین السر

المجلس وقراراتھ في محاضر تثبت مداوالت 
یوقعھا رئیس المجلس وأعضاء مجلس 
اإلدارة الحاضرون وأمین السر وتدون في 
سجل خاص یوقعھ رئیس المجلس وأمین 

 السر.

 )24المادة (
 االتفاقیات والعقود

مؤسسة بعد الحصول على عدم ممانعة  -یحق للشركة 
أن تعقد اتفاقیة إلدارة الخدمات  –النقد العربي السعودي 

الفنیة مع شركة أو أكثر من الشركات المؤھلة في مجال 
ویجوز ألعضاء المجلس أن یبرموا مع الشركة التأمین، 

عقود تأمین لھم مصلحة فیھا شریطة أن یزود رئیس 
مجلس اإلدارة الجمعیة العامة بتفاصیل تلك العقود 

أن یبلغ المجلس بما  وعلى عضو مجلس اإلدارة التأمینیة.
لھ من مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في األعمال 
والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ویثبت ھذا التبلیغ في 
محضر االجتماع. والیجوز لھذا العضو االشتراك في 
التصویت على القرار الذي یصدر في ھذا الشأن في 
مجلس اإلدارة وجمعیات المساھمین. ویبلغ رئیس مجلس 
اإلدارة الجمعیة العامة العادیة عند انعقادھا عن األعمال 
والعقود التي یكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة 
أو غیر مباشرة فیھا، ویرافق التبلیغ تقریر خاص من 
مراجع حسابات الشركة الخارجي. وإذا تخلف عضو 
المجلس عن اإلفصاح عن مصلحتھ ، جاز للشركة أو لكل 

البة أمام الجھة المختصة بإبطال العقد ذي مصلحة المط
 أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت لھ من ذلك

بعد الحصول على عدم  -. یحق للشركة 1
أن تعقد  – البنك المركزي السعوديممانعة 

اتفاقیة إلدارة الخدمات الفنیة مع شركة أو 
أكثر من الشركات المؤھلة في مجال التأمین 

 .التأمینوإعادة 
 
. ال یجوز أن یكون لعضو مجلس اإلدارة أي 2

مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في األعمال 
والعقود التي تتم لحساب الشركة إال 

،وعلى بترخیص من الجمعیة العامة العادیة
عضو مجلس اإلدارة أن یبلغ المجلس بما لھ 
من مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في 

لحساب الشركة ،  األعمال والعقود التي تتم
 ویثبت ھذا التبلیغ في محضر االجتماع .

 
ال یجوز لھذا العضو االشتراك في  .3

التصویت على القرار الذي یصدر في ھذا 
الشأن في مجلس اإلدارة وجمعیات 

 المساھمین.
 
یبلغ رئیس مجلس اإلدارة الجمعیة العامة  .4

العادیة عند انعقادھا عن األعمال والعقود التي 
ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة  یكون

أو غیر مباشرة فیھا، ویرافق التبلیغ تقریر 
 خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.
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إذا تخلف عضو المجلس عن اإلفصاح عن  .5
مصلحتھ ، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة 
المطالبة أمام الجھة المختصة بإبطال العقد أو 

نفعة تحققت لھ إلزام العضو بأداء أي ربح أو م
 من ذلك.

 
.  تقع المسؤولیة عن األضرار الناتجة من 6

) 1األعمال والعقود المشار إلیھا في الفقرة (
من ھذه المادة على العضو صاحب المصلحة 
من العمل أو العقد، وكذلك على أعضاء 
مجلس اإلدارة، إذا تمت تلك األعمال أو 

ثبت  العقود بالمخالفة ألحكام تلك الفقرة أو إذا
أنھا غیر عادلة، أو تنطوي على تعارض 

 مصالح وتلحق الضرر بالمساھمین.
.  یعفى أعضاء مجلس اإلدارة المعارضون 7

للقرار من المسؤولیة متى أثبتوا اعتراضھم 
صراحة في محضر االجتماع، وال یعد الغیاب 
عن حضور االجتماع الذي یصدر فیھ القرار 

ً لإلعفاء من المسؤولیة إال  إذا ثبت أن سببا
العضو الغائب لم یعلم بالقرار أو لم یتمكن من 

 االعتراض علیھ بعد علمھ بھ
. ال یجوز لعضو مجلس اإلدارة أن یشترك 8

في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة، أو أن 
ینافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي 
تزاولھ؛ وإال كان للشركة أن تطالبھ أمام 

بالتعویض  الجھة القضائیة المختصة
المناسب، ما لم یكن حاصالً على ترخیص 

یجدد كل  -سابق من الجمعیة العامة العادیة 
 یسمح لھ القیام بذلك -سنة 

 )25المادة (
 حضور الجمعیات

الجمعیة العامة المكونة تكویناً صحیحا تمثل جمیع 
المساھمین ، وتنعقد في المدینة التي یوجد بھا مركز 

لكل مساھم أیاً كان عدد أسھمھ حق الشركة الرئیس . و 
حضور الجمعیات العامة للمساھمین ولھ في ذلك أن یوكل 
ً آخر من غیر أعضاء مجلس اإلدارة أو  عنھ شخصا
عاملي الشركة في حضور الجمعیة العامة. ویجوز عقد 
اجتماعات   الجمعیات العامة للمساھمین واشتراك 

تھا بواسطة المساھم في مداوالتھا والتصویت على قرارا
 وسائل التقنیة الحدیثة، بحسب الضوابط التي تضعھا

 الجھة المختصة.

. الجمعیة العامة المكونة تكویناً صحیحا 1
تمثل جمیع المساھمین ، وتنعقد في المدینة 

 التي یوجد بھا مركز الشركة الرئیس .
 
. لكل مساھم أیاً كان عدد أسھمھ حق حضور 2

لھ في ذلك أن الجمعیات العامة للمساھمین و
ً آخر من غیر أعضاء  یوكل عنھ شخصا
مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور 

الجمعیة العامة. ویجوز عقد اجتماعات   
الجمعیات العامة للمساھمین واشتراك 
المساھم في مداوالتھا والتصویت على 
قراراتھا بواسطة وسائل التقنیة الحدیثة، 

لسوق ھیئة ابحسب الضوابط التي تضعھا 
 المالیة.



 

13 
 

 )26المادة (
 الجمعیة التأسیسیة

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

ً كان عدد أسھمھ -في األسھم، ولكل مكتتب  حق  –أیا
حضور الجمعیة التأسیسیة . ویشترط لصحة االجتماع   

مكتتبین یمثل (نصف) رأس المال على حضور عدد من ال
األقل. فإذا لم یتوافر ھذا النصاب ، وجھت دعوة إلى 

) خمسة عشر یوماً على األقل 15اجتماع   ثان یعقد بعد (
من توجیھ الدعوة إلیھ. ومع ذلك یجوز أن یعقد االجتماع   
الثاني بعد ساعة من انتھاء المدة المحددة النعقاد االجتماع   

یجب أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع   األول األول ، و
ما یفید اإلعالن عن إمكانیة عقد ھذا االجتماع  . وفي 
جمیع األحوال ، یكون االجتماع   الثاني صحیحاً أیاً كان 

 فیھ. المكتتبینعدد 

. یدعو المؤسسون جمیع المكتتبین إلى عقد 1
) خمسة وأربعین 45جمعیة تأسیسیة خالل (

على یوماً من تاریخ قفل االكتتاب في األسھم، 
أال تقل المدة بین تاریخ الدعوة وتاریخ 

 .االنعقاد عن عشرة أیام
ً كان عدد أسھمھ -. لكل مكتتب 2 حق  –أیا

حضور الجمعیة التأسیسیة . ویشترط لصحة 
الجتماع   حضور عدد من المكتتبین یمثل ا

(نصف) رأس المال على األقل. فإذا لم یتوافر 
ھذا النصاب ، وجھت دعوة إلى اجتماع   ثان 

) خمسة عشر یوماً على األقل 15یعقد بعد (
من توجیھ الدعوة إلیھ. ومع ذلك یجوز أن یعقد 
االجتماع   الثاني بعد ساعة من انتھاء المدة 

قاد االجتماع   األول ، ویجب أن المحددة النع
تتضمن الدعوة لعقد االجتماع   األول ما یفید 
اإلعالن عن إمكانیة عقد ھذا االجتماع  . وفي 
جمیع األحوال ، یكون االجتماع   الثاني 

 فیھ. لممثلیناصحیحاً أیاً كان عدد المكتتبین 

 )27المادة (
اختصاصات 

 الجمعیة التأسیسیة

 :التأسیسیة باألمور األتیةتختص الجمعیة 
. التحقق من االكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء بالحد 1

 .األدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قیمة األسھم
. إقرار النصوص النھائیة لنظام الشركة األساس على 2

أال تدخل تعدیالت جوھریة على النظام المعروض علیھا 
 .الممثلین فیھاإال بموافقة جمیع المكتتبین 

) 3. تعیین أعضاء أول مجلس إدارة لمدة ال تتجاوز (3
سنوات إذا لم یكونوا قد عینوا في عقد تأسیس الشركة أو 

 .في نظامھا األساسي
. تعیین مراجعي حسابات للشركة وتحدید أتعابھم إذا لم 4

 .یكونوا قد عینوا في عقد تأسیس الشركة
ن األعمال والنفقات . المداولة في تقاریر المؤسسین ع5

 التي افتضاھا تأسیس الشركة وإقراره.

 تختص الجمعیة التأسیسیة باألمور األتیة:
أ.التحقق من االكتتاب بكل رأس المال ومن 
الوفاء بالحد األدنى من رأس المال وبالقدر 

 .وفقاً ألحكام النظامالمستحق من قیمة األسھم 
 

ب.المداولة في تقریر تقویم الحصص 
 ة.العینی

 
ج.إقرار النصوص النھائیة لنظام الشركة 
األساس على أال تدخل تعدیالت جوھریة على 
النظام المعروض علیھا إال بموافقة جمیع 

 المكتتبین الممثلین فیھا.
د.ثعیین أعضاء أول مجلس إدارة لمدة ال 

) سنوات إذا لم یكونوا قد عینوا في 3تتجاوز (
 ساسيعقد تأسیس الشركة أو في نظامھا األ

المداولة في تقریر المؤسسین عن األعمال ھـ. 
والنفقات التي اقتضاھا تأسیس الشركة، 

ویجوز لوزارة التجارة ، وكذلك . وإقراره
ً (أو  لھیئة السوق المالیة أن توفد مندوبا
ً لحضور الجمعیة  أكثر) بوصفھ مراقبا
التأسیسیة للشركة؛ للتأكد من تطبیق أحكام 

 النظام.

 )28المادة (
اختصاصات 

الجمعیة العامة 
 العادیة

فیما عدا األمور التي تختص بھا الجمعیة العامة غیر 
العادیة ، تختص الجمعیة العامة العادیة بجمیع األمور 
المتعلقة بالشركة ، وتعقد مرة على األقل في السنة خالل 
األشھر الستة التالیة النتھاء السنة المالیة للشركة ، ویجوز 

فیما عدا األمور التي تختص بھا الجمعیة 
العامة غیر العادیة ، تختص الجمعیة العامة 
العادیة بجمیع األمور المتعلقة بالشركة ، 

األقل في السنة خالل األشھر وتعقد مرة على 
الستة التالیة النتھاء السنة المالیة للشركة ، 
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د جمعیات عامة عادیة أخـرى كلما دعت الدعوة إلى عق
الحاجة إلى ذلك . ومن اختصاصات الجمعیة العامة 

 العادیة تشكیل لجنة المراجعة وتحدید أتعابھا

ویجوز الدعوة إلى عقد جمعیات عامة عادیة 
أخـرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك . ومن 
اختصاصات الجمعیة العامة العادیة تشكیل 

 لجنة المراجعة وتحدید أتعابھا
 )29المادة (

اختصاصات 
الجمعیة العامة غیر 

 لعادیةا

تختص الجمعیة العامة غیر العادیة بتعدیل نظام الشركة 
األساس باستثناء األحكام المحظور علیھا تعدیلھا نظاماً ، 
ولھا أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاص 
الجمعیة العامة العادیة ، وذلك بالشروط واألوضاع 

 المقررة للجمعیة العامة العادیة

مة غیر العادیة بتعدیل تختص الجمعیة العا
نظام الشركة األساس باستثناء األحكام 
المحظور علیھا تعدیلھا نظاماً ، ولھا أن 
تصدر قرارات في األمور الداخلة في 
اختصاص الجمعیة العامة العادیة ، وذلك 
بالشروط واألوضاع المقررة للجمعیة العامة 

 العادیة

 )30المادة (
 دعوة الجمعیات

العامة أو الخاصة للمساھمین بدعوة من  تنعقد الجمعیات
مجلس اإلدارة وعلى مجلس اإلدارة أن یدعو الجمعیة 
العامة العادیة لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو 

%) من 5لجنة المراجعة أو عدد من المساھمین یمثلون (
رأس المال على األقل. ویجوز لمراجع الحسابات دعوة 

لم یقم المجلس بدعوة الجمعیة خالل الجمعیة لالنعقاد إذا 
 .) ثالثین یوماً من تاریخ طلب مراجع الحسابات30(

تنشر ھذه الدعوة في صحیفة یومیة توزع في المنطقة 
التي فیھا مركز الشركة الرئیس  قبل المیعاد المحدد 

) واحد وعشرون  یوما على األقل. ومع 21لالنعقاد ب  (
ة في المیعاد المذكور إلى ذلك یجوز االكتفاء بتوجیھ الدعو

جمیع المساھمین بخطابات مسجلة. وترسل صورة من 
الدعوة وجدول األعمال إلى ھیئة السوق المالیة وزارة 

 وذلك خالل المدة المحددة للنشر. واالستثمارالتجارة 
 

. تنعقد الجمعیات العامة أو الخاصة 1
للمساھمین بدعوة من مجلس اإلدارة وعلى 

ن یدعو الجمعیة العامة العادیة مجلس اإلدارة أ
لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو 
لجنة المراجعة أو عدد من المساھمین یمثلون 

%) من رأس المال على األقل. ویجوز 5(
لمراجع الحسابات دعوة الجمعیة لالنعقاد إذا 

) 30لم یقم المجلس بدعوة الجمعیة خالل (
 الحسابات. ثالثین یوماً من تاریخ طلب مراجع

 
. یجوز بقرار من ھیئة السوق المالیة دعوة 2

الجمعیة العامة العادیة لالنعقاد في الحاالت 
 اآلتیة:

. إذا انقضت المدة المحددة لالنعقاد (خالل أ
األشھر الستة التالیة النتھاء السنة المالیة 

 للشركة) دون انعقادھا.
. إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن ب

 ألدنى لصحة انعقاده.الحد ا
. إذا تبین وجود مخالفات ألحكام النظام أو ج

نظام الشركة األساس، أو وقوع خلل في 
 إدارة الشركة.

د. إذا لم یوجھ المجلس الدعوة النعقاد 
ً من  الجمعیة العامة خالل خمسة عشر یوما
تاریخ طلب مراجع الحسابات أو لجنة 
المراجعة أو عدد من المساھمین یمثل 

 %) من رأس المال على األقل.5(
%) 2. یجوز لعدد من المساھمین یمثل (3

من رأس المال على األقل تقدیم طلب إلى 
ھیئة السوق المالیة لدعوة الجمعیة العامة 
العادیة لالنعقاد، إذا توافر أي من الحاالت 

) من ھذه 2المنصوص علیھا في الفقرة (
المادة. وعلى ھیئة السوق المالیة توجیھ 

لدعوة لالنعقاد خالل ثالثین یوماً من تاریخ ا
تقدیم طلب المساھمین، على أن تتضمن 
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الدعوة جدوالً بأعمال الجمعیة والبنود 
 المطلوب أن یوافق علیھا المساھمون

 
األعمال في  تنشر ھذه الدعوة وجدول.4

مركز الشركة  صحیفة یومیة توزع في
) 21الرئیس قبل المیعاد المحدد النعقاد بـ(

واحد وعشرین یوم على األقل وترسل صورة 
من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة 
التجارة ، وكذلك ترسل صورة إلى ھیئة 
السوق المالیة. ومع ذلك یجوز االكتفاء بتوجیھ 
الدعوة في المیعاد المذكور إلى جمیع 
المساھمین بخطابات مسجلة. وترسل صورة 

سوق من الدعوة وجدول األعمال إلى ھیئة ال
 المالیة وذلك خالل المدة المحددة للنشر.

 )31المادة (
سجل حضور 

 الجمعیات

یسجل المساھمون الذین یرغبون في حضور الجمعیة 
العامة أو الخاصة أسماءھم في مركز الشركة الرئیس  

 قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعیة.

یسجل المساھمون الذین یرغبون في حضور 
خاصة أسماءھم في مركز الجمعیة العامة أو ال

الشركة الرئیس  قبل الوقت المحدد النعقاد 
 الجمعیة.

 )32المادة (
نصاب اجتماع 
الجمعیة العامة 

 العادیة

ً إال إذا  ال یكون انعقاد الجمعیة العامة العادیة صحیحا
حضره مساھمون یمثلون  (ربع) رأس مال الشركة على 

فإن لم یتوفر ھذا  النصاب في  االجتماع  األول األقل ، 
وجھت الدعوة إلى اجتماع  ثان یعقد خالل الثالثین یوماً 
التالیة لالجتماع  السابق، وتنشر ھذه الدعوة بالطریق 

) من ھذا النظام، ومع 31المنصوص علیھا في المادة (
ذلك ، یجوز أن یعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتھاء 
المدة المحددة النعقاد االجتماع   األول ، بشرط أن 
تتضمن الدعوة لعقد االجتماع   األول ما یفید اإلعالن عن 
إمكانیة عقد ھذا االجتماع. وفي جمیع األحوال، یكون 

 ً كان عدد األسھم الممثلة فیھ  االجتماع   الثاني صحیحاً أیا
ویجوز عقد اجتماعات الجمعیة العامة العادیة . 

للمساھمین واشتراك المساھم في مداوالتھا والتصویت 
على قراراتھا بواسطة وسائل التقنیة الحدیثة، بحسب 

 الضوابط التي تضعھا الجھة المختصة.

. ال یكون انعقاد الجمعیة العامة العادیة 1
ً إال إذ ا حضره مساھمون یمثلون  صحیحا

 (ربع) رأس مال الشركة على األقل .
النصاب الالزم لعقد اجتماع  إذا لم یتوفر. 2

) من ھذه 1الجمعیة العامة العادیة وفق الفقرة (
، وجھت الدعوة إلى اجتماع  ثان یعقد  المادة

خالل الثالثین یوماً التالیة لالجتماع  السابق، 
المنصوص علیھا وتنشر ھذه الدعوة بالطریق 

من ھذا النظام، ومع ذلك ،  )30(في المادة 
یجوز أن یعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من 
انتھاء المدة المحددة النعقاد االجتماع   األول 

، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع   
األول ما یُفید اإلعالن عن إمكانیة عقد ھذا 
االجتماع. وفي جمیع األحوال، یكون 

الجتماع   الثاني صحیحاً أیاً كان عدد األسھم ا
 الممثلة فیھ.

 )33المادة (
نصاب اجتماع 
الجمعیة العامة غیر 

 العادیة

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

االجتماع   على األقل ، فإن لم یتوفر ھذا  النصاب في  
األول وجھت الدعوة إلى اجتماع   ثان بنفس األوضاع 

) من ھذا النظام،  31 المنصوص علیھا في المادة (
ویجوز أن یعقد االجتماع   الثاني بعد ساعة من انتھاء 
المدة المحددة النعقاد االجتماع   األول ، بشرط أن 
 تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما یفید اإلعالن عن

ال یكون انعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة  .1
ً إال إذا حضره مساھمون یمثلون   صحیحا

 (نصف) رأس مال الشركة على األقل .
 
الالزم  لعقد اجتماع . إذا لم یتوفر النصاب  2

) 1الجمعیة العامة غیر العادیة وفق الفقرة (
الدعوة إلى اجتماع    , وجھت من ھذه المادة

ثان بنفس األوضاع المنصوص علیھا في 
من ھذا النظام، ویجوز أن یعقد  ) 30( المادة 

االجتماع   الثاني بعد ساعة من انتھاء المدة 



 

16 
 

إمكانیة عقد ھذا االجتماع .  وفي جمیع األحوال، یكون 
االجتماع   الثاني صحیحاً إذا حضره عدد من المساھمین 
یمثلون (ربع) رأس المال على األقل. وإذا لم یتوافر 
النصاب الالزم في االجتماع  الثاني ، وجھت الدعوة إلى 
اجتماع   ثالث ینعقد باألوضاع نفسھا المنصوص علیھا 

من ھذا النظام، ویكون االجتماع  الثالث  )31(المادة في 
ً كان عدد األسھم الممثلة فیھ بعد موافقة  ً أیا صحیحا

ویجوز عقد اجتماعات الجمعیة العامة . الجھات المختصة
غیر العادیة للمساھمین واشتراك المساھم في مداوالتھا 
والتصویت على قراراتھا بواسطة وسائل التقنیة الحدیثة، 

 ب الضوابط التي تضعھا الجھة المختصةبحس

المحددة النعقاد االجتماع   األول ، بشرط أن 
تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما یفید 

تماع .  وفي اإلعالن عن إمكانیة عقد ھذا االج
جمیع األحوال، یكون االجتماع   الثاني 
ً إذا حضره عدد من المساھمین  صحیحا

 یمثلون (ربع) رأس المال على األقل.
إذا لم یتوافر النصاب الالزم في االجتماع    .3

الثاني ، وجھت الدعوة إلى اجتماع   ثالث 
ینعقد باألوضاع نفسھا المنصوص علیھا في 

) من ھذا النظام، ویكون االجتماع  30المادة (
الثالث صحیحاً أیاً كان عدد األسھم الممثلة فیھ 

 ھیئة السوق المالیة.بعد موافقة 

 )34المادة (
التصویت في 

 الجمعیات

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

یت التراكمي عند انتخاب مجلس ، ویجب استخدام التصو
اإلدارة ، بحیث ال یجوز استخدام حق التصویت للسھم 
أكثر من مرة واحدة، وال یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة 
االشتراك في التصویت على قرارات الجمعیة التي تتعلق 
بإبراء ذممھم من المسؤولیة عن إدارة الشركة أو التي 

 .ة لھمتتعلق بمصلحة مباشرة أو غیر مباشر

تحسب األصوات في الجمعیة التأسیسیة 
والجمعیات العامة العادیة وغیر العادیة على 
أساس صوت لكل سھم ، ویجب استخدام 
التصویت التراكمي عند انتخاب مجلس 
اإلدارة ، بحیث ال یجوز استخدام حق 
التصویت للسھم أكثر من مرة واحدة، وال 
یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في 
التصویت على قرارات الجمعیة التي تتعلق 
بإبراء ذممھم من المسؤولیة عن إدارة الشركة 
أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غیر مباشرة 

 .لھم

 )35المادة (
 قرارات الجمعیات

تصدر القرارات في الجمعیة التأسیسیة باألغلبیة المطلقة 
لألسھم الممثلة فیھا ، وتصدر القرارات في الجمعیة 
العامة العادیة باألغلبیة المطلقة لألسھم الممثلة في 

 بتقویماالجتماع ، ومع ذلك فإنھ إذا تعلقت ھذه القرارات 
حصص عینیة أو مزایا خاصة لزمت موافقة أغلبیة 

ین بأسھم تمثل ثلثي األسھم المذكورة بعد استبعاد المكتتب
، وال یكون ما اكتتب بھ المستفیدون من المزایا الخاصة 

لھؤالء رأي في ھذه القرارات ولو كانوا من أصحاب 
. وتصدر القرارات في الجمعیة العامة غیر  األسھم النقدیة

العادیة بأغلبیة ثلثي األسھم الممثلة في االجتماع   ، إال 
ً بزیادة أو بتخفیض رأس المال أو إ ذا كان القرار متعلقا

بإطالة مدة الشركة أو بحلھا قبل المدة المحددة في نظامھا 
أو بإدماجھا في شركة أو في مؤسسة أخـرى ، فال یكون 
القرار صحیحاً إال إذا صدر بأغلبیة ثالثة أرباع األسھم 

 الممثلة في االجتماع

تأسیسیة تصدر القرارات في الجمعیة ال
باألغلبیة المطلقة لألسھم الممثلة فیھا ، 
وتصدر القرارات في الجمعیة العامة العادیة 
باألغلبیة المطلقة لألسھم الممثلة في االجتماع 

 بتقییم، ومع ذلك فإنھ إذا تعلقت ھذه القرارات 
حصص عینیة أو مزایا خاصة لزمت موافقة 
أغلبیة المكتتبین بأسھم تمثل ثلثي األسھم 

لمذكورة بعد استبعاد ما اكتتب بھ المستفیدون ا
من المزایا، وتصدر القرارات في الجمعیة 
العامة غیر العادیة بأغلبیة ثلثي األسھم الممثلة 
في االجتماع   ، إال إذا كان القرار متعلقاً 
بزیادة أو بتخفیض رأس المال أو بإطالة مدة 
الشركة أو بحلھا قبل المدة المحددة في نظامھا 
أو بإدماجھا في شركة أو في مؤسسة أخـرى 
ً إال إذا صدر  ، فال یكون القرار صحیحا
بأغلبیة ثالثة أرباع األسھم الممثلة في 

 االجتماع
 )36المادة (

المناقشة في 
 الجمعیات

لكل مساھم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول 
أعمال الجمعیة وتوجیھ األسئلة في شأنھا إلى أعضاء 

اإلدارة ومراجع الحسابات. وكل نص في نظام مجلس 
 .الشركة األساس یحرم المساھم من ھذ الحق یكون باطالً 

لكل مساھم حق مناقشة الموضوعات المدرجة 
في جدول أعمال الجمعیة وتوجیھ األسئلة في 
شأنھا إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع 
الحسابات. وكل نص في نظام الشركة 
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ویجیب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة 
المساھمین بالقدر الذي ال یعرض مصلحة الشركة 
للضرر. وإذا رأى المساھم أن الرد على سؤالھ غیر مقنع 

 ارھا في ھذا الشأن نافذاً.احتكم إلى الجمعیة وكان قر

األساس یحرم المساھم من ھذ الحق یكون 
 .باطالً 

ویجیب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات 
أسئلة المساھمین بالقدر الذي ال یعرض عن 

مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساھم 
أن الرد على سؤالھ غیر مقنع احتكم إلى 

 الجمعیة وكان قرارھا في ھذا الشأن نافذاً.
 )37المادة (

رئاسة الجمعیات 
 وإعداد المحاضر

یرأس الجمعیة العامة رئیس مجلس اإلدارة  أو نائبھ  عند 
من ینتدبھ مجلس اإلدارة من بین أعضائھ وذلك غیابھ أو 

في حالة غیاب رئیس مجلس اإلدارة ونائبھ، ویحرر 
باجتماع   الجمعیة العامة محضر یتضمن عدد المساھمین 
الحاضرین أو الممثلین ، وعدد األسھم التي في حیازتھم 
باألصالة أو الوكالة ، وعدد األصوات المقررة لھا ، 

ت ، وعدد األصوات التي وافقت والقرارات التي اتخذ
علیھا أو خالفتھا ، وخالصة وافیة للمناقشة التي دارت 
في  االجتماع   . وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب 

كل اجتماع   في سجل  خاص یوقعھ رئیس الجمعیة  
 وأمین السر وجامع األصوات

. یرأس الجمعیة العامة رئیس مجلس اإلدارة  1
أو من ینتدبھ مجلس اإلدارة  أو نائبھ  عند غیابھ

من بین أعضائھ وذلك في حالة غیاب رئیس 
 مجلس اإلدارة ونائبھ.

. یحرر باجتماع   الجمعیة العامة محضر 2
یتضمن عدد المساھمین الحاضرین أو 
الممثلین ، وعدد األسھم التي في حیازتھم 
باألصالة أو الوكالة ، وعدد األصوات 

ي اتخذت ، وعدد المقررة لھا ، والقرارات الت
األصوات التي وافقت علیھا أو خالفتھا ، 
وخالصة وافیة للمناقشة التي دارت في  
االجتماع   . وتدون المحاضر بصفة منتظمة 
عقب كل اجتماع   في سجل  خاص یوقعھ 

وجامع  سرھارئیس الجمعیة  وأمین 
 األصوات

 )38المادة (
 لجان مجلس اإلدارة

ً لألنظمة واللوائح ذات تشكل لجان مجلس اإلدارة  وفقا
 العالقة

ً لألنظمة  تشكل لجان مجلس اإلدارة وفقا
 واللوائح ذات العالقة.

 )39المادة (
تعیین مراجع 

 الحسابات

یجب أن تعین الجمعیة العامة مراجعْي حسابات (أو أكثر) 
من بین مراجعي الحسابات المرخص لھم بالعمل في 

لھم، ویجوز لھا إعادة المملكة ، وتحدد مكافآتھم ومدة عم
ً وفي كل وقت  تعیینھم ، ویجوز للجمعیة العامة أیضا
تغییرھم مع عدم اإلخالل بحقھم في التعویض إذا وقع 

 التغییر في وقت غیر مناسب أو لسبب غیر مشروع

 یجب أن تعین الجمعیة العامة مراجعَي
حسابات (أو أكثر) من بین مراجعي الحسابات 

المملكة ، وتحدد المرخص لھم بالعمل في 
مكافآتھم ومدة عملھم، ویجوز لھا إعادة 

، على أال یتجاوز مجموع مدة تعیینھ  تعیینھم
خمس سنوات متصلة، ویجوز لمن استنفد 
ھذه المدة أن یعاد تعیینھ بعد مضي سنتین 

ویجوز للجمعیة العامة  من تاریخ انتھائھا ،
أیضاً وفي كل وقت تغییرھم مع عدم اإلخالل 
بحقھم في التعویض إذا وقع التغییر في وقت 

 غیر مناسب أو لسبب غیر مشروع.
 )40المادة (

صالحیات مراجع 
 الحسابات

لمراجع الحسابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر 
أیضا أن الشركة وسجالتھا وغیر ذلك من الوثائق ، ولھ 

یطلب البیانات واإلیضاحات التي یرى ضرورة الحصول 
علیھا ، وأن یتحقق من موجودات الشركة والتزاماتھا . 
وغیر ذلك مما یدخل في نطاق عملھ. وعلى رئیس مجلس 
اإلدارة أن یمكنھ من أداء واجبھ، وإذا صادف مراجع 
الحسابات صعوبة في ھذا الشأن أثبت ذلك في تقریر یقدم 

جلس اإلدارة ، فإذا لم ییسر المجلس عمل مراجع إلى م

لمراجع الحسابات في كل وقت حق االطالع 
على دفاتر الشركة وسجالتھا وغیر ذلك من 
الوثائق ، ولھ أیضا أن یطلب البیانات 

تي یرى ضرورة الحصول واإلیضاحات ال
علیھا ، وأن یتحقق من موجودات الشركة 
والتزاماتھا . وغیر ذلك مما یدخل في نطاق 
عملھ. وعلى رئیس مجلس اإلدارة أن یمكنھ 
من أداء واجبھ، وإذا صادف مراجع الحسابات 
صعوبة في ھذا الشأن أثبت ذلك في تقریر یقدم 
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الحسابات ، وجب علیھ أن یطلب من مجلس اإلدارة دعوة 
 الجمعیة العامة العادیة للنظر في األمر.

إلى مجلس اإلدارة ، فإذا لم ییسر المجلس 
مل مراجع الحسابات ، وجب علیھ أن یطلب ع

من مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة 
 العادیة للنظر في األمر

 )41المادة (
التزامات مراجع 

 الحسابات

على مراجع الحسابات أن یقدم إلى الجمعیة العامة السنویة 
تقریراً یعد وفقاً لمعاییر المراجعة المتعارف علیھا یضمنھ 

الشركة من تمكینھ من الحصول على موقف إدارة 
البیانات  واإلیضاحات التي طلبھا وما یكون قد كشفھ من 
مخالفات ألحكام نظام مراقبة شركات التأمین التعاوني 
والئحتـھ التنفیذیة واألنظمة واللوائح والتعلیمات األخرى 
ذات العالقة ورأیھ في مدى عدالة القوائم المالیة للشركة. 

لحسابات تقریره في الجمعیة العامة ، وإذا ویتلو مراجع ا
قررت الجمعیة التصدیق على تقریر مجلس اإلدارة دون 
 االستماع إلى تقریر مراجع الحسابات كان قرارھا باطالً.

على مراجع الحسابات أن یقدم إلى الجمعیة 
ً لمعاییر  العامة السنویة تقریراً یعد وفقا
المراجعة المتعارف علیھا یضمنھ موقف 
إدارة الشركة من تمكینھ من الحصول على 
البیانات  واإلیضاحات التي طلبھا وما یكون 
قد كشفھ من مخالفات ألحكام نظام مراقبة 
شركات التأمین التعاوني والئحتـھ التنفیذیة 
واألنظمة واللوائح والتعلیمات األخرى ذات 

ورأیھ في مدى  ونظام الشركة األساسالعالقة 
الیة للشركة. ویتلو مراجع عدالة القوائم الم

الحسابات تقریره في الجمعیة العامة ، وإذا 
قررت الجمعیة التصدیق على تقریر مجلس 
اإلدارة دون االستماع إلى تقریر مراجع 

 الحسابات ، كان قرارھا باطالً.
 )42المادة (

 السنة المالیة
تبدأ سنة الشركة المالیة من األول من ینایر من كل سنة 

بنھایة دیسمبر من نفس السنة نفسھا على أن تبدأ وتنتھى 
السنة المالیة األولى من تاریخ القرار الوزاري الصادر 

دیسمبر من العام  31بإعالن تأسیس الشركة وتنتھى في 
 التالي.

تبدأ سنة الشركة المالیة من األول من ینایر 
من كل سنة وتنتھى بنھایة دیسمبر من نفس 

أ السنة المالیة األولى السنة نفسھا على أن تبد
من تاریخ القرار الوزاري الصادر بإعالن 

دیسمبر من  31تأسیس الشركة وتنتھى في 
 العام التالي.

 )43المادة (
 الوثائق المالیة

. یجب على مجلس اإلدارة في نھایة كل سنة مالیة أن 1
یعد القوائم المالیة (وتتكون القوائم المالیة من: قائمة 
المركز المالي لعملیات إعادة التأمین والمساھمین ، قائمة 
فائض (عجز) عملیات إعادة التأمین ، قائمة دخل 
المساھمین ، قائمة حقوق المساھمین، قائمة التدفقات 

یة لعملیات إعادة التأمین وقائمة التدفقات النقدیة النقد
للمساھمین). وتقریراً عن نشـاط الشركة ومركزھا المالي 
عن السنة المالیـة المنقضیة ویتضمن ھذا التقریر الطریقة 
التي یقترحھا لتوزیع األرباح ویضع المجلس ھذه الوثائق 
تحت تصرف مراجع الحسابات، قبل الموعـد المحدد 

) خمسة وأربعین یوماً 45اد الجمعیة العامـة ب (النعق
 .على األقل

یحب أن یوقع رئیس مجلس اإلدارة ورئیسھا التنفیذي  .2
) 1ومدیرھا المالي على الوثائق المذكورة في الفقرة (

وتودع نسخ منھا في المركز الرئیس للشركة تحت 
تصرف المساھمین، قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعیة 

 .) واحد وعشرون یوماَ على األقل21ب (العامة 
. على رئیس مجلس اإلدارة أن یزود المساھمین بالقوائم 3

المالیة للشركة وتقریر مجلس اإلدارة وتقریر مراجع 
الحسابات مالم تنشر في صحیفة یومیة توزع في المركز 

. یجب على مجلس اإلدارة في نھایة كل سنة 1
مالیة أن یعد القوائم المالیة (وتتكون القوائم 
المالیة من: قائمة المركز المالي لعملیات إعادة 
التأمین والمساھمین ، قائمة فائض (عجز) 

التأمین ، قائمة دخل المساھمین  ةإعادعملیات 
، قائمة حقوق المساھمین، قائمة التدفقات 

التأمین وقائمة التدفقات  إعادةالنقدیة لعملیات 
النقدیة للمساھمین). وتقریراً عن نشـاط 
الشركة ومركزھا المالي عن السنة المالیـة 
المنقضیة ویتضمن ھذا التقریر الطریقة التي 
یقترحھا لتوزیع األرباح ویضع المجلس ھذه 
الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات، قبل 

ـة ب الموعـد المحدد النعقاد الجمعیة العام
 .) خمسة وأربعین یوماً على األقل45(
یحب أن یوقع رئیس مجلس اإلدارة  .2

ورئیسھا التنفیذي ومدیرھا المالي على 
) وتودع نسخ 1الوثائق المذكورة في الفقرة (

منھا في المركز الرئیس للشركة تحت تصرف 
المساھمین، قبل الموعد المحدد النعقاد 

ون یوماَ ) واحد وعشر21الجمعیة العامة ب (
 .على األقل
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الرئیس للشركة، على أن یرسل صورة من ھذه الوثائق 
ذلك قبل تاریخ انعقاد الجمعیة إلى ھیئة السوق المالیة و

 ) خمسة عشر یوماً على األقل15العامة العادیة ب (

. على رئیس مجلس اإلدارة أن یزود 3
المساھمین بالقوائم المالیة للشركة وتقریر 

الم مجلس اإلدارة وتقریر مراجع الحسابات م
المركز  تنشر في صحیفة یومیة توزع في

الرئیس للشركة، على أن یرسل صورة من 
ھذه الوثائق إلى ھیئة السوق المالیة وذلك قبل 

) 15عقاد الجمعیة العامة العادیة ب (تاریخ ان
 خمسة عشر یوماً على األقل

 )44المادة (
حسابات عملیات 

 التأمین

تكون حسابات عملیات إعادة التأمین مستقلة عن قائمة 
 : دخل المساھمین وذلك على التفصیل التالي

 : أوال : حسابات عملیات إعادة التأمین
وعموالت إعادة یفرد حساب لألقساط المكتسبة   .1

 . التأمین والعموالت األخـرى
 . یفرد حساب للتعویضات التي تكبدتھا الشركة2
. یحدد في نھایة كل عام الفائض اإلجمالي الذى یمثل 3

الفرق بین مجموع األقساط والتعویضات ، محسوماً منھ 
العموالت المدفوعة والمصروفات التسویقیة واإلداریة 

لفنیة الالزمة بحسب والتشغیلیة والمخصصات  ا
 . التعلیمات المنظمة لذلك

 : . یكون تحدید الفائض الصافي على النحو التالي4
) أعاله 3یضاف الي الفائض اإلجمالي الوارد في الفقرة (

أو یخصم منھ ما یخص المؤمن لھم من عائد االستثمار 
بعد احتساب مالھم من عوائد وخصم ما علیھم من 

 . مصروفات محققھ
یع الفائض الصافي ، ویتم إما بتوزیع نسبة . توز5
%) عشرة  بالمائة للمؤمن لھم مباشرة أو بتخفیض 10(

%) تسعون 90أقساطھم للسنة التالیة ، ویرحل ما نسبتھ (
 . بالمائة إلى حسابات دخل المساھمین

 
 : ثانیا : قائمة دخل المساھمین

تكون أرباح المساھمین من عائد استثمار أموال . 1
 .ھمین وفقاً للقواعد التي یضعھا مجلس اإلدارةالمسا

.   تكون حصة المساھمین من الفائض الصافي حسبما 2
 ورد في الفقرة الخامسة من البند أوالً من ھذه المادة.

التأمین مستقلة  إعادةتكون حسابات عملیة  
عن قائمة دخل المساھمین، وذلك على 

 التفصیل التالي:
 التأمین:  إعادة  أوالً: حسابات عملیات

. یفرد حساب لألقساط المكتسبة 1
وعموالت إعادة التأمین والعموالت 

 األخرى.
. یفرد حساب للتعویضات المتكبدة من 2

 الشركة.
. یحدد في نھایة كل عام الفائض 3

اإلجمالي الذي یمثل الفرق بین مجموع 
ً منھ  األقساط والتعویضات محسوما
المصاریف التسویقیة واإلداریة 

التشغیلیة والمخصصات الفنیة الالزمة و
 حسب التعلیمات المنظمة لذلك.

. یكون تحدید الفائض الصافي على 4
 النحو التالي:

یضاف للفائض اإلجمالي الوارد في الفقـرة 
) أعاله أو یخصم منھ ما یخص 3(

المؤمن لھم من عائد االستثمار بعد 
احتساب ما لھم من عوائد وخصم ما 

 محققھ. علیھم من مصاریف
. توزیع الفائض الصافي، ویتم إما 5

%) عشرة بالمائة 10بتوزیع نسبة (
للمؤمن لھم مباشرة، أو بتخفیض 
أقساطھم للسنة التالیة، ویرحل ما نسبتھ 

%) تسعون بالمائة إلى حسابات 90(
 دخل المساھمین.

 ثانیاً: قائمة دخل المساھمین:
. تكون أرباح المساھمین من عائد استثمار 1

ً للقواعد التي یضعھا  أموال المساھمین وفقا
 مجلس اإلدارة.

. تكون حصة المساھمین من الفائض 2
الصافي حسب ما ورد في الفقرة الخامسة من 

 البند أوالً من ھذه المادة.
 )45المادة (

 الزكاة واالحتیاطي
 :قبل توزیع أرباح المساھمین أنیجب على الشركة 

 . المقررةتجنب الزكاة وضریبة الدخل  -1
 یجب على الشركة االتي:
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من األرباح الصافیة  لتكوین %) 10(یجنب  -2
احتیاطي نظامي ، ویجوز للجمعیة العامة 
العادیة وقف ھذا التجنیب متي بلغ إجمالي 

  .) من رأس المال المدفوع%30(االحتیاطي 
للجمعیة العامة العادیة عند تحدید نصیب  -3

األسھم في صافي األرباح أن تقرر تكوین 
ك بالقدر الذي یحقق احتیاطات أخرى، وذل

مصلحة الشركة أو یكفل توزیع أرباح ثابتة قدر 
 .اإلمكان على المساھمین

یوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمین ال تقل 
 .% من رأس المال المدفوع1عن 

.  أن تجنب الزكاة وضریبة الدخل المقررة  1
 نظاماً.

األرباح الصافیة  من  %)20. أن تجنب (2
لتكوین احتیاطي نظامي ، ویجوز للجمعیة 
العامة العادیة وقف ھذا التجنیب متي بلغ 

من رأس المال  %)100( إجمالي االحتیاطي
 المدفوع .

. للجمعیة العامة العادیة عند تحدید نصیب 3
ن    األسھم في صافي األرباح أن تقرر تكوي

ق احتیاطات أخرى، وذلك بالقدر الذي یحق
مصلحة الشركة أو یكفل توزیع أرباح ثابتة 

 قدر اإلمكان على المساھمین.
. توزع أرباح الشركة السنویة الصافیة 4

التي تحددھا بعد خصم جمیع المصروفات 
العامة والتكالیف األخرى، وتكوین 
االحتیاطیات الالزمة لمواجھة الدیون 
المشكوك فیھا وخسائر االستثمارات 

ئة التي یرى مجلس اإلدارة وااللتزامات الطار
ضرورتھا بما یتفق مع أحكام نظام مراقبة 
شركات التأمین التعاوني واألحكام الصادرة 
عن البنك المركزي السعودي، ویخصص من 
الباقي من األرباح بعد خصم االحتیاطیات 
المقررة بموجب األنظمة ذات العالقة والزكاة 

من رأس المال  -% 5ال تقل عن –نسبة  
دفوع للتوزیع على المساھمین طبًقا لما الم

یقترحھ مجلس اإلدارة وتقرره الجمعیة 
العامة، وإذا كانت النسبة المتبقیة من األرباح 
المستحقة للمساھمین ال تكفي لدفع ھذه 
النسبة فال یجوز للمساھمین المطالبة بدفعھا 
في السنة أو السنوات التالیة، وال یجوز 

توزیع نسبة  من للجمعیة العامة أن تقرر 
 األرباح تزید عما اقترحھ مجلس اإلدارة.

 )46المادة (
 استحقاق األرباح

ً لقرار الجمعیة  یستحق المساھم حصتھ في األرباح وفقا
العامة في ھذا الشأن ، ویبین القرار تاریخ االستحقاق 
وتاریخ التوزیع. وتكون أحقیة األرباح لمالكي األسھم 

المساھمین في نھایة الیوم المحدد المسجلین في سجالت 
دون -لالستحقاق، وتبلغ الشركة ھیئة السوق المالیة 

بأي قرار لتوزیع األرباح أو التوصیة بذلك ،  -تأخیر
وتدفع األرباح المقرر توزیعھا على المساھمین في 
المكان والمواعید التي یحددھا مجلس اإلدارة وفقاً 

، مع رة  واالستثمار وزارة التجا للتعلیمات التي تصدرھا
 مراعاة الموافقة الكتابیة المسبقة للبنك المركزي

یستحق المساھم حصتھ في األرباح وفقاً لقرار 
الجمعیة العامة في ھذا الشأن ، ویبین القرار 
تاریخ االستحقاق وتاریخ التوزیع. وتكون 
أحقیة األرباح لمالكي األسھم المسجلین في 

لیوم المحدد سجالت المساھمین في نھایة ا
لالستحقاق، وتبلغ الشركة ھیئة السوق المالیة 

بأي قرار لتوزیع األرباح أو  -دون تأخیر-
التوصیة بذلك ، وتدفع األرباح المقرر 
توزیعھا على المساھمین في المكان والمواعید 
ً للتعلیمات  التي یحددھا مجلس اإلدارة وفقا

مع مراعاة  ، الجھة المختصةالتي تصدرھا 
فقة الكتابیة المسبقة للبنك المركزي الموا

 السعودي .
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 )47المادة (
 خسائر الشركة

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 

اإلدارة إبالغ رئیس مجلس اإلدارة ، وعلى رئیس مجلس 
خالل  –أعضاء المجلس بذلك، وعلى مجلس اإلدارة 

دعوة الجمعیة  –) خمسة عشر یوماً من علمھ بذلك 15(
) خمسة 45العامة غیر العادیة لالجتماع   خالل (

وأربعین یوماً من تاریخ علمھ بالخسائر، لتقرر إما زیادة 
وفقاً ألحكام نظام  –رأس مال الشركة أو تخفیضھ 

وذلك إلى الحد الذي تنخفض معھ نسبة  –ت الشركا
الخسائر إلى ما دون (نصف)  رأس المال المدفوع، أو 
حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامھا األساس. وینشر 
قرار الجمعیة في جمیع األحوال في الموقع اإللكتروني 

، وتعد الشركة منقضیة بقوة االستثمار وزارة التجارة و
ع الجمعیة العامة غیر العادیة خالل النظام إذا لم تجتم

المدة المحددة أعاله ، أو إذا اجتمعت وتعذر علیھا إصدار 
قرار في الموضوع، أو إذا قررت زیادة رأس المال وفق 
األوضاع المقررة في ھذه المادة ولم یتم االكتتاب في كل 

)  تسعین یوماً من صدور 90زیادة رأس المال خالل (
 غیر العادیة بالزیادة. قرار الجمعیة العامة

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، وعلى مجلس اإلدارة 

ً من علمھ 15الل (خ – ) خمسة عشر یوما
دعوة الجمعیة العامة غیر العادیة  –بذلك 

) خمسة وأربعین یوماً 45لالجتماع   خالل (
من تاریخ علمھ بالخسائر، لتقرر إما زیادة 

وفقاً ألحكام  –رأس مال الشركة أو تخفیضھ 
وذلك إلى الحد الذي تنخفض  –نظام الشركات 

ون (نصف)  رأس معھ نسبة الخسائر إلى ما د
المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل 
المحدد في نظامھا األساس. وینشر قرار 
الجمعیة في جمیع األحوال في الموقع 

، وتعد الشركة  اإللكتروني لوزارة التجارة
منقضیة بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعیة 
العامة غیر العادیة خالل المدة المحددة أعاله 

جتمعت وتعذر علیھا إصدار قرار في ، أو إذا ا
الموضوع، أو إذا قررت زیادة رأس المال 
وفق األوضاع المقررة في ھذه المادة ولم یتم 

)  90االكتتاب في كل زیادة رأس المال خالل (
تسعین یوماً من صدور قرار الجمعیة العامة 

 غیر العادیة بالزیادة.
 )48المادة (

 مسؤولیة الشركة
بجمیع األعمال والتصرفات التي یجریھا تلتزم الشركة 

مجلس اإلدارة ولو كانت خارج اختصاصاتھ، ما لم یكن 
صاحب المصلحة سّيء النیة أو یعلم أن تلك األعمال 

 خارج اختصاصات المجلس.

تلتزم الشركة بجمیع األعمال والتصرفات 
التي یجریھا مجلس اإلدارة ولو كانت خارج 
اختصاصاتھ، ما لم یكن صاحب المصلحة 
سّيء النیة أو یعلم أن تلك األعمال خارج 

 اختصاصات المجلس.
 )49المادة (

مسؤولیة أعضاء 
 مجلس اإلدارة

یكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولین بالتضامن عن 
الشركة أو المساھمین أو الغیر عن الضرر الذي تعویض 

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

ضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ من قرار على جمیع أع
صدر بإجماعھم. أما القرارات التي تصدر بأغلبیة اآلراء 
فال یسأل عنھا األعضاء المعارضون متى أثبتوا 
اعتراضھم صراحة في محضر االجتماع  . وال یعد 
الغیاب عن حضور االجتماع   الذي یصدر فیھ القرار 

ذا ثبت عدم علم العضو سبباً لإلعفاء من المسؤولیة إال إ
الغائب بالقرار أو عدم تمكنھ من االعتراض علیھ بعد 

. یكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولین 1
بالتضامن عن تعویض الشركة أو المساھمین 

ینشأ عن إساءتھم  أو الغیر عن الضرر الذي
تدبیر شؤون الشركة أو مخالفتھم أحكام 
مراقبة شركات التأمین التعاوني والئحتھ 
التنفیذیة واألنظمة واللوائح والتعلیمات 
األخرى ذات العالقة. وكل شرط یقضي بغیر 
ذلك یعد كأن لم یكن، وتقع المسؤولیة على 
جمیع أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ من 

بإجماعھم. أما القرارات التي  قرار صدر
تصدر بأغلبیة اآلراء فال یسأل عنھا األعضاء 
المعارضون متى أثبتوا اعتراضھم صراحة 
في محضر االجتماع. وال یعد الغیاب عن 
حضور االجتماع  الذي یصدر فیھ القرار سبباً 
لإلعفاء من المسؤولیة إال إذا ثبت عدم علم 
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علمھ بھ. وال تحول دون إقامة دعوى المسؤولیة موافقة 
الجمعیة العامة العادیة على إبراء ذمة أعضاء مجلس 

) خمس 5اإلدارة. وال تسمع دعوى المسؤولیة بعد مرور (
تي وقع فیھا الفعل سنوات من تاریخ انتھاء السنة المالیة ال

) ثالث سنوات من انتھاء عضویة عضو 3الضار أو  (
المجلس المعني أیھما أبعد. ولكل مساھم الحق في رفع 
دعوى المسؤولیة المقررة للشركة على أعضاء مجلس 
اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منھم إلحاق 
ضرر خاص بھ. وال یجوز للمساھم رفع الدعوى 

ال إذا كان حق الشركة في رفعھا ال یزال قائماً. المذكورة إ
ویجب على المساھم أن یبلغ الشركة بعزمھ على رفع 
الدعوى، مع قصر حقھ على المطالبة بالتعویض عن 

 الضرر الخاص الذي لحق بھ.

كنھ من العضو الغائب بالقرار أو عدم تم
 االعتراض علیھ بعد علمھ بھ.

. ال تحول دون إقامة دعوى المسؤولیة 2
موافقة الجمعیة العامة العادیة على إبراء ذمة 

 أعضاء مجلس اإلدارة.
. ال تسمع دعوى المسؤولیة بعد انقضاء 3
) ثالث سنوات من تاریخ اكتشاف الفعل 3(

ال  -وفیما عدا حالتي الغش والتزویر-الضار. 
عوى المسؤولیة في جمیع األحوال تسمع د

) خمس سنوات من تاریخ 5بعد مرور (
انتھاء السنة المالیة التي وقع فیھا الفعل 

) ثالث سنوات من انتھاء 3الضار أو  (
 عضویة عضو المجلس المعني أیھما أبعد.

. لكل مساھم الحق في رفع دعوى المسؤولیة 4
المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة 

كان من شأن الخطأ الذي صدر منھم إلحاق إذا 
ضرر خاص بھ وال یجوز للمساھم رفع 
الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في 
رفعھا ال یزال قائماً. ویجب على المساھم أن 
یبلغ الشركة بعزمھ على رفع الدعوى، مع 
قصر حقھ على المطالبة بالتعویض عن 

 الضرر الخاص الذي لحق بھ.
حمیل الشركة النفقات اآلتیة التي . یجوز ت5

ً كانت  تكلفھا المساھم إلقامة دعوى أیا
 نتیجتھا بالشروط اآلتیة:

 أ. إذا أقام الدعوى بحسن نیة.
ب. إذا تقدم إلى الشركة بالسبب الذي من 
أجلھ أقام الدعوى ولم یحصل على رد خالل 

 ثالثین یوماً.
ج. إذا كان من مصلحة الشركة إقامة ھذه 

بناًء على حكم المادة (التاسعة الدعوى 
 والسبعین) من نظام الشركات.

د. أن تكون الدعوى قائمة على أساس 
 صحیح.

 )50المادة (
 انقضاء الشركة

تدخل الشركة بمجرد انقضائھا دور التصفیة وتحتفظ 
بالشخصیة االعتباریة بالقدر الالزم للتصفیة، ویصدر 

، ویجب المالیةھیئة السوق قرار التصفیة االختیاریة من 
أن یشتمل قرار التصفیة على تعیین المصفي وتحدید 
سلطاتھ وأتعابھ والقیود المفروضة على سلطاتھ والمدة 
الزمنیة الالزمة للتصفیة ویجب أن ال تتجاوز مدة التصفیة 

) خمس سنوات، وال یجوز تمدیدھا ألكثر 5االختیاریة (
ارة من ذلك إال بأمر قضائي ، وتنتھي سلطة مجلس إد

الشركة بحلھا ، ومع ذلك یظل ھؤالء قائمین على إدارة 
الشركة ویعدون بالنسبة للغیر في حكم المصفین إلى أن 
یعین  المصفي ، وتبقي ألجھزة الشركة خالل مدة 

. تدخل الشركة بمجرد انقضائھا دور 1
التصفیة وتحتفظ بالشخصیة االعتباریة بالقدر 

 الالزم للتصفیة.
 . یصدر قرار التصفیة االختیاریة من2

 الشركاء أو الجمعیة العامة
یشتمل قرار التصفیة على تعیین . یجب أن 3

المصفي وتحدید سلطاتھ وأتعابھ والقیود 
المفروضة على سلطاتھ والمدة الزمنیة 
الالزمة للتصفیة ویجب أن ال تتجاوز مدة 

) خمس سنوات، وال 5التصفیة االختیاریة (
 یجوز تمدیدھا ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي.
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التصفیة اختصاصاتھا التي ال تتعارض مع اختصاصات 
 . المصفي

ویراعى في التصفیة حفظ حق المشتركین في فائض 
دة التأمین واالحتیاطات المكونة بحسب عملیات إعا

) من ھذا 45) و ( 44المنصوص علیھ في المادتین ( 
 النظام.

ا ، .  تنتھي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلھ4
ومع ذلك یظل ھؤالء قائمین على إدارة 
الشركة ویعدون بالنسبة للغیر في حكم 
المصفین إلى أن یعین  المصفي ، وتبقي 
ألجھزة الشركة خالل مدة التصفیة 
اختصاصاتھا التي ال تتعارض مع 
اختصاصات المصفي .ویراعى في التصفیة 
حفظ حق المشتركین في فائض عملیات إعادة 

تیاطات المكونة بحسب التأمین واالح
) 45) و ( 44المنصوص علیھ في المادتین ( 

 من ھذا النظام.
 )51المادة (

 نظام الشركة
تطبق أحكام نظام مراقبة شركات التأمین التعاوني 
والئحتھ التنفیذیة ، ونظام الشركات واألنظمة واللوائح 
والتعلیمات األخرى ذات العالقة على كل ما لم یرد ذكره 

 . النظام األساسيفي ھذا 

تطبق أحكام نظام مراقبة شركات التأمین 
التعاوني والئحتھ التنفیذیة ، ونظام الشركات 
واألنظمة واللوائح والتعلیمات األخرى ذات 
العالقة على كل ما لم یرد ذكره في ھذا النظام 

 . األساسي
 )52المادة (

 النشر
یودع ھذا النظام وینشر طبقاً لنظام الشركات  ولوائحھ.یودع ھذا النظام وینشر طبقاً لنظام الشركات 

 ولوائحھ.
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 تمھید .1
 

1. Preamble 

 
 
 

تقتضي المباديء الرئیسیة للحوكمة أن تحرص الشركة 
تسق السعودیة 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  - كما یتم مراجعتھا بصفة دوریة ،للشركة

تعرض التعدیالت لبل لجنة الترشیحات والمكافآت من قِ 
بحیث یوصي للدراسة  المقترحة على مجلس اإلدارة

 العتمادھا.       للجمعیة العامة  بالتعدیالت بدوره
 

، مالم ةال 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 اإلطار العام لسیاسة التعویضات والمكافآت .2
Compensations 

 
ة حدد التعویضات والمكافآت المدفوعبشكل عام تُ 

من  اللجان أعضاءألعضاء مجلس إدارة الشركة و 
وفق األُُطر التي حددتھا  وكبار التنفیذیین خارج المجلس

التعلیمات الصادرة عن الجھات اإلشرافیة، ویحكمھا 
بشكل عام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة 

 نظامو 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.
 یھمالحفاظ 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. 

7. Be consistent with the magnitude, nature and level 
of risks faced by the Company. 
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 لدى المخاطر ودرجة وطبیعة حجم مع انسجامھا .7
 .الشركة

 في األخرى الشركات ممارسات االعتبار في األخذ .8
 من ذلك عن شأنی قد ما تفادي مع المكافآت، تحدید

 .والتعویضات للمكافآت مبرر غیر ارتفاع
 

 تكون المكافآت كافیة بشكل معقول الستقطاب أن .9
 .وتحفیزھا علیھا والمحافظة المھنیة الكفاءات

 

 الترشیحات ةنلج مع سیقنبالتیتم تحدید المكافآت  .10
 .الجدیدة اتالتعیین دنع والمكافآت

 
 معلومات على اءً نب تقررت أن المكافآت قد تبین إذا .11

 أوأو اللجان   اإلدارةلس مج عضو قدمھا دقیقة غیر
فإنھ یتم إیقاف صرفھا واتخاذ   كبار التنفیذیین

 .اإلجراءات النظامیة الستردادھا في حال تم صرفھا
 

 لسمج ألعضاء الشركة في أسھم حنم ظیمنت .12
 جدیداً  إصداراً  أكانت سواء وكبار التنفیذیین اإلدارة

ً  أم  .الشركة اشترتھا أسھما
 
 

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 

 
 

كون الحد األدنى للمكافأة السنویة لرئیس مجلس اإلدارة ی
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 

 من اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة.

 

 

وفي حال حققت الشركة أرباح یجوز أن یتم توزیع نسبة 
%) من باقي صافي الربح بعد خصم 10تعادل (

قررتھا الجمعیة العامة تطبیقاً ألحكام نظام االحتیاطیات التي 
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 net profit may be distributed after 
deducting provisions approved by the 
General Assembly in accordance with 
the Cooperative Insurance Companies 
Control Law and after distributing the 
profits on shareholders with less than 5% 
of the Company's paid up capital, 
provided that  
Such remuneration should 
commensurate with the meetings 
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ي جمیع األحوال، ال یتجاوز مجموع ما یحصل علیھ وف
عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزایا مالیة أو عینیة مبلغ 

 لایر سنویاً. 500,000

attended by the member, and any 
arrangement other than the above shall be 
null.   
 
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

 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 

 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 
 األسھم 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 
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علیھ التعلیمات اإلشرافیة وقواعد وأحكام وفق ما تنص 
 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. 
 

لممنوحة وتحكم اإلشتراطات التالیة نطاق التعویضات ا
 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

 اللجان 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. 

 

 
یتم منح كبار التنفیذیین مكافآت سنویة بناًء على تقییم  .2

باإلضافة إلى التعویضات والمكافآت الثابتة اآلداء، 
 حسب عقود العمل المبرمة معھم.

یجوز منح مكافآت لكبار التنفیذیین على شكل أسھم،  .3
وذلك بعد استیفاء كافة الضوابط النظامیة المقررة 

بناًء  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 
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تقییم آداء كبار التنفیذیین بشكل رئیسي على یبنى  .4
آدائھم المھني ومدى مساھمتھم في تحقیق أھداف 

 الشركة اإلستراتیجیة.

the shares will be calculated based on the 
market value at the due date. 

4. The performance appraisal of Executive 
Management is based mainly on their 
professional performance and their 
contribution to the Company's strategic 
objectives. 

  
 Methods of Remuneration and .3 والتعویضات المكافآت دفع آلیات. 3

Compensation Payment 
 

والمكافآت المستحقة ألعضاء یتم إحتساب التعویضات 
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 

 موافقة الجمعیة العامة.
 
 

عضاء عن المصاریف العرضیة األخرى یتم تعویض األ
التي یتكبدونھا للمشاركة في إجتماعات المجلس واللجان 
 (كمصاریف السفر واإلقامة) عند استالم الشركة للفواتیر.

 
 

 وأمناء السر عضاءلأل التعویضات جمیعیكون استحقاق 
 ،)دیسمبر 31 إلى ینایر 1( التقویمیة السنة أساس على

 من شھراً  12 عن عضویةال تقل فیھا التي الحاالت فيو
 أعاله المحدد جمالياإل مبلغال دفعیتم  ھفإن المالیة، السنة

تاریخ  باستخدام یتم حسابھ تناسبي أساس على ألعضاءل
 .االستقالة اإلنضمام أو

 
 
 

یتم دفع المقابل المالي وإبالغ األعضاء بتفاصیلھ من 
 .خالل اإلدارة المالیة بالشركة

 
 
 

لكبار التنفیذیین، یتم دفع مكافآتھم وتعویضاتھم بالنسبة 
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 ةالمدفوع

 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  اشتمل علیھ نظام الشركات وما تضمنھ نظام
حوكمة الشركة، فإنھ یجب على الشركة  األساسي ووثیقة

اإللتزام باإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة السنوي المقدم 
على بیان شامل لكل ما حصل علیھ أعضاء للجمعیة العامة 

خالل السنة المالیة من واللجان وكبار التنفیذیین مجلس اإلدارة 
 مزایا، أم منافع أم مبالغ أكانت سواء مكافآت وبدل مصروفات

 ً   واسمھا. طبیعتھا كانت أیا
 
 

 
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 

المدفوعة ألعضاء العامة حجم المكافآت والتعویضات 
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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 تمھید .1
 

1. Preamble 

 
 
 

تقتضي المباديء الرئیسیة للحوكمة أن تحرص الشركة 
تسق السعودیة 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  - كما یتم مراجعتھا بصفة دوریة ،للشركة

تعرض التعدیالت لبل لجنة الترشیحات والمكافآت من قِ 
بحیث یوصي للدراسة  المقترحة على مجلس اإلدارة

 العتمادھا.       للجمعیة العامة  بالتعدیالت بدوره
 

، مالم ةال 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 اإلطار العام لسیاسة التعویضات والمكافآت .2
Compensations 

 
ة حدد التعویضات والمكافآت المدفوعبشكل عام تُ 

من  اللجان أعضاءألعضاء مجلس إدارة الشركة و 
وفق األُُطر التي حددتھا  وكبار التنفیذیین خارج المجلس

التعلیمات الصادرة عن الجھات اإلشرافیة، ویحكمھا 
بشكل عام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة 

 نظامو ،السعوديوالبنك المركزي السوق المالیة 
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.
 یھمالحفاظ علتحفیزھم ووالمتمیزین جذب األفراد  .2

 المھام المراد إیكالھا إلیھم.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. 

7. Be consistent with the magnitude, nature and level 
of risks faced by the Company. 
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 لدى المخاطر ودرجة وطبیعة حجم مع انسجامھا .7
 .الشركة

 في األخرى الشركات ممارسات االعتبار في األخذ .8
 من ذلك عن شأنی قد ما تفادي مع المكافآت، تحدید

 .والتعویضات للمكافآت مبرر غیر ارتفاع
 

 تكون المكافآت كافیة بشكل معقول الستقطاب أن .9
 .وتحفیزھا علیھا والمحافظة المھنیة الكفاءات

 

 الترشیحات ةنلج مع سیقنبالتیتم تحدید المكافآت  .10
 .الجدیدة اتالتعیین دنع والمكافآت

 
 معلومات على اءً نب تقررت أن المكافآت قد تبین إذا .11

 أوأو اللجان   اإلدارةلس مج عضو قدمھا دقیقة غیر
فإنھ یتم إیقاف صرفھا واتخاذ   كبار التنفیذیین

 .اإلجراءات النظامیة الستردادھا في حال تم صرفھا
 

 لسمج ألعضاء الشركة في أسھم حنم ظیمنت .12
 جدیداً  إصداراً  أكانت سواء وكبار التنفیذیین اإلدارة

ً  أم  .الشركة اشترتھا أسھما
 
 

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 

 
تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مبلغاً معیناً أو  -1

بدل حضور عن الجلسات أو مزایا عینیة أو نسبة معینة 
من صافي األرباح، ویجوز الجمع بین اثنتین أو أكثر 

  من ھذه المزایا.

 

كون الحد األدنى للمكافأة السنویة لرئیس مجلس اإلدارة ی -2
لایر وكذلك الحد األدنى للمكافأة السنویة  300,000غ مبل

لایر نظیر  200,000لكل عضو من أعضاء المجلس مبلغ 
 .عضویتھم في مجلس اإلدارة ومشاركتھم في أعمالھ

 

 

ذا كانت المكافأة نسبة معینة من أرباح الشركة، فال یجوز إ
 %) من صافي األرباح، وذلك10أن تزید ھذه النسبة على (

بعد خصم االحتیاطیات التي قررتھا الجمعیة العامة تطبیقاً 
نظام وقبة شركات التأمین التعاوني ألحكام نظام مرا
وبعد توزیع ربح على  األساسي للشركة الشركات والنظام

%) من رأس مال الشركة 5المساھمین ال یقل عن (

 
1. The remuneration of the members of the 

Board of Directors will be a specific amount 
or attendance allowance for participating in 
meetings or benefits and specific percentage 
from net profit and shall be combinations or 
more of benefits.  

2. The Chairman of the Board will be paid 
a minimum lump-sum amount of SAR 
300,000 per year, and Board members 
will be paid a minimum lump-sum 
amount of SAR 200,000 as an annual 
remuneration against Board directorship 
and contribution to Board business.  
 
If the remuneration is a percentage of the 
Company’s profits, it shall not exceed 
10% of the net profit of the net profit may 
be distributed after deducting provisions 
approved by the General Assembly in 
accordance with the Cooperative 
Insurance Companies Control Law 
Company Law and this Article of 
Association, and after distributing the 
profits on shareholders with less than 5% 
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المدفوع، على أن یكون استحقاق ھذه المكافأة متناسباً مع 
عدد الجلسات التي یحضرھا العضو، وكل تقدیر یخالف ذلك 

 یكون باطالً.

 

 

األحوال، ال یتجاوز مجموع ما یحصل علیھ وفي جمیع 
عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزایا مالیة أو عینیة مبلغ 

 لجنة أعضاء ذلك من ویستثنى( لایر سنویاً  500,000
 السوق ھیئة تضعھا التي الضوابط وفق وذلك ،)المراجعة

 .المالیة

of the Company's paid up capital, 
provided that  
such remuneration should commensurate 
with the meetings attended by the 
member, and any arrangement other than 
the above shall be null and void.   
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 except the Audit Committee 
members, pursuant to the controls set out 
by the Capital Market Authority 

  
لایر  5,000بدل حضور جلسات المجلس ولجانھ  یكون  -3

 عن كل جلسة، غیر شاملة مصاریف السفر واإلقامة.
3. 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. 

  
 

مجلس إدارة الشركة الممثلین  یتقاضى أعضاء -4
للشركاء الرئیسیین نفس المزایا نظیر عضویتھم  في 

 مجلس إدارة الشركة ومشاركتھم في أعمالھ.
 

 
4. 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  -5

المجلس؛ قیمة النفقات الفعلیة التي یتحملونھا من أجل 
حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس 

 اإلدارة بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإلعاشة.

 

5. 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  -6
مع عضو مجلس اإلدارة التنفیذي حدود المكافآت 

 والتعویضات التي تمنح لھ. 
 
 
 
یجوز منح مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة على  -7

شكل أسھم، وذلك بعد استیفاء كافة الضوابط النظامیة 
 األسھم قیمة احتساب یتم حیثالمقررة في ھذا الشأن، 

 . االستحقاق تاریخ في السوقیة القیمة بناًء على
 

 
 
 
 
 
 

6. 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.  
 

7. 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. 
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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

، لجانالتضمنتھ أفضل التطبیقات لقواعد تنظیم أعمال 
فیتم تعیین أعضاء من خارج مجلس اإلدارة للمشاركة في 

 أعمال اللجان وفعالیاتھا. 
 

وتحكم اإلشتراطات التالیة نطاق التعویضات الممنوحة 
 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  100,000  أعمال اللجان یبلغ 
 سنویاُ.

1. Each Non-Board Committee member 
will be paid a lump sum of SAR 
100,000 per year as a compensation for 
contribution to the Committee 
functions. 

منبثقة عن مجلس إدارة  نةلجرئیس  یتقاضى كل .2
الشركة من خارج المجلس على مبلغ مقطوع 
كتعویض وبدل لمشاركتھ في أعمال اللجان 

 لایر سعودي سنویاُ. 120,000  یبلغ 

2. Each Non-Board Committee Chairman 
will be paid a lump sum of SAR 
120,000 per year as a compensation for 
contribution to the Committee 
functions. 

  

 على اإلدارة مجلس خارج من العضو یحصل .3
 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

 اللجان و للمجلس سر كأمناء المعینین لألشخاص سعودي
 . لھ التابعة

 
 

 التنفیذیین كبار 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. 

 

3. 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.   
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یتم منح كبار التنفیذیین مكافآت سنویة بناًء على تقییم  .2

التعویضات والمكافآت الثابتة  اآلداء، باإلضافة إلى
 حسب عقود العمل المبرمة معھم.

یجوز منح مكافآت لكبار التنفیذیین على شكل أسھم،  .3
وذلك بعد استیفاء كافة الضوابط النظامیة المقررة 

بناًء  األسھم قیمة احتساب یتم حیثفي ھذا الشأن، 
 .االستحقاق تاریخ في السوقیة القیمة على

كبار التنفیذیین بشكل رئیسي على یبنى تقییم آداء  .4
آدائھم المھني ومدى مساھمتھم في تحقیق أھداف 

 الشركة اإلستراتیجیة.

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. 

4. The performance appraisal of Executive 
Management is based mainly on their 
professional performance and their 
contribution to the Company's strategic 
objectives. 

  
 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 

نظیر مشاركاتھم، والمصاریف التي  المجلس واللجان
تكبدوھا للمشاركة في إجتماعات المجلس واللجان بصفة 
سنویة. یتم دفع التعویضات السنویة ألعضاء المجلس بعد 

 موافقة الجمعیة العامة.
 
 

یتم تعویض األعضاء عن المصاریف العرضیة األخرى 
التي یتكبدونھا للمشاركة في إجتماعات المجلس واللجان 

 صاریف السفر واإلقامة) عند استالم الشركة للفواتیر.(كم
 
 

 وأمناء السر عضاءلأل التعویضات جمیعیكون استحقاق 
 ،)دیسمبر 31 إلى ینایر 1( التقویمیة السنة أساس على

 من شھراً  12 عن عضویةال تقل فیھا التي الحاالت فيو
 أعاله المحدد جمالياإل مبلغال دفعیتم  ھفإن المالیة، السنة

تاریخ  باستخدام یتم حسابھ تناسبي أساس على ألعضاءل
 .االستقالة اإلنضمام أو

 
 
 

یتم دفع المقابل المالي وإبالغ األعضاء بتفاصیلھ من 
 .خالل اإلدارة المالیة بالشركة

 
 
 

 
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 
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بالنسبة لكبار التنفیذیین، یتم دفع مكافآتھم وتعویضاتھم 
في حسب أنظمة الشركة الداخلیة وكما ھو متفق علیھ 

 عقود العمل المبرمة معھم.
 

regulations and as agreed in their employment 
contracts. 
 

 والتعویضات المكافآت ومقدار حجم عن اإلفصاح. 4
ة وأعضاء اللجان اإلدار مجلس ألعضاء ةالمدفوع

 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 

وإلى ما اشتمل  السعودي، والبنك المركزيالسوق المالیة 
األساسي الشركة  علیھ نظام الشركات وما تضمنھ نظام

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 
خالل السنة المالیة من واللجان وكبار التنفیذیین مجلس اإلدارة 

وأن غیر ذلك من المزایا. و مكافآت وبدل مصروفات
یشتمل كذلك على بیان ما قبضھ أعضاء المجلس 
بوصفھم عاملین أو إداریین أو ما 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 must submit a report to the 
General Assembly shall include comprehensive 
statement for everything given to the board of 
directors during the financial year including 
rewards, allowance, expenses and other benefits in 
their capacity as employees or administrators or 
what they received against technical, 
administrative or consultations. It also shall include 
a statement with the number of meetings attended 
by each member from the last date of 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 

المنتھیة، بحیث یجري للسنة المالیة  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.  

 


