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 إعادة -السعودية إلعادة التأمين الشركة 
 

   

Northern Ring Branch Rd 4130  

Al Wadi - Riyadh 13313 - 6684  

Kingdom of Saudi Arabia  

P.O. Box: 300259  

CR: 7001556021  

Regulated by SAMA  

License TMN/17/20087  

Paid Up Capital: SR 891 Million 

Telephone: +966 11 510 2000 

 –الطريق الدائري الشمالي الفرعي 

المملكة  13313 - 6684الرياض  4130الوادي 

 العربية السعودية

    300259ص.ب:

 7001556021سجل تجاري:

البنك السعودي المركزي  ترخيص  تحت إشراف 

  17/20087رقم ت م ن/ 

 مليون لاير هاتف 891رأس المال المدفوع: 

+966 11 510 2000 : 
http:// www.saudi-re.com 

 

 

 

 

  

 نموذج التوكيل
 

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم االكتفاء بعقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصا على سالمة المتعاملين في 
السوق المالية وضمن دعم الجهود واإلجراءات الوقائية واإلحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العالقة للتصدي 

ادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في ( وامتد19-لفيروس كورونا ) كوفيد
 اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لمنع انتشاره. 

 
عبر الوسائل التالية:  مع ادارة عالقات المساهمين وللمزيد من المعلومات او لالستفسارات نرجو التواصل  

 
  181حويلة ت  2000 510 11 966هاتف : 

  
 re.com-Invest@saudi البريد االكتروني : 

 

 

Proxy Form  
 

The proxy is unavailable, as the General Assembly Meeting will be held through utilizing 
modern technology, to ensure the safety of the shareholders to support the preventive and 
precautionary efforts and measures by the health authorities to address the emerging 
Corona Virus (COVID-19), and as an extension of the continuous efforts made by all 
government agencies in the Kingdom Of Saudi Arabia to take the necessary preventive 
measures to prevent its spread.  

 
For further information or inquiries please reach out to Investor Relations Department 
through the following:  

 
Phone: 966 11 510 2000 Ext 181  

 
 re.com-Invest@saudiEmail:  
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