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Compliance:

1

This policy has been designed in compliance with
the Insurance Corporate Governance Regulation
issued by the Saudi Arabian Monetary Agency, and
the Corporate Governance Regulation issued by
the Capital Market Authority, any related laws and
regulations to enhance the role of the
shareholders, stating the competencies and
responsibilities of the Board and the Executive
Management, enhancing the role of the Board and
its
subsidiary
committees,
enhancing
accountability and control mechanisms, and
setting the general framework to deal with conflict
of interests. In case the company enter into
contracts with other parties, it must ensure the
compliance of all contracted parties with the
provisions of the Insurance Corporate Governance
Regulation and any relevant laws and regulations.

2 Solidarity maintains adequate records to
demonstrate compliance with this Regulation and
with any related laws and regulations including,
but not limited to, the Company’s code of
corporate governance, remuneration policy, code
of ethics, disclosure policies and procedures, terms
of reference for the Board and its committees,
organizational charts, charters of control functions,
detailed job descriptions of managers, minutes of
the meeting of the Board of Directors and its
committees, minutes of the General Assembly
meetings, and internal and external Board
communications.
3 The Company`s Board presents the code of
corporate governance to the shareholders for
reviewing, and present it to the General Assembly
for approval, and submits a copy thereof to SAMA
within twenty-one (21) working days from the
date of its ratification by the General Assembly .In
addition, the Board reviews it on an annual basis
and recommends any necessary amendments to the
General Assembly. All amendments must be
submitted to SAMA within twenty-one (21)
working days from the amendment ratification
date.

: االلتزام
 وض عت هذه الس ياس ة التز حاما حالئحة حوكمة ش ر ات.1
التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي
والئحة حوكمة الش ر ات الص ادرة من هيئة الس و
 لضمان متاحعة االلتزام بهما حاألنظمة واللوائح،الالية
 ل ت ف ع ي ل دور الس اه م ي ن و ي ان.ذات العالقة
اختص ا ات ومس ؤوليات مجلس الدارة والدارة
التنفي ذي ة وتفعي ل دور املجلس واللج ان الت ابع ة ل
وتعزير آلية الرقاحة داخل الشركة ووضع الطار العام
 وفي حاﻝ تعاقد،للتعامل مع حاالت تعارض الص الح
 فيتعين عليه ا التأكد من،الش رك ة مع أطراف أخرى
التزام كافة األط راف وعدم مخالفتﻬم أحكام الئحة
حوكم ات ش ر ات الت أمين واألنظمة واللوائح ذات
.العالقة
 تلتزم س وليدرتي ححفظ سجالت كافية لﺛحات التزامﻬا.2
 حما،حﻬذه الس ياس ة واألنظمة واللوائح ذات العالقة
في ذلك علﻰ سحيﻝ المﺛاﻝ ال الح ر سياسة المكافآت
 والئحة قواعد السلوك المﻬني الخا ة،والتعويضات
 والشروط، وسياسات وإجراءات الف اح،حالشركة
، المرجعية لمجلس الدارة واللجان التاحعة ل
 وميﺛا كﻝ من وظائف،والﻬياكﻝ التنظيمية
 والو ف الوظيفي المف ﻝ ل ل م دي رين،الرقاحة
ومحاضر اجتماعات مجلس الدارة واللجان التاحعة
، ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة، ل
.والمخاطحات الداخلية والخارجية لمجلس الدارة
 يقوم مجلس إدارة الش ركة حإتاحة س ياس ة ال وكمة.3
للمس اهمين لإلطالع عليها ويقوم بعرض ا واعتمادها
م ن الجمعية العامة وتزويد المؤسسة حنسخة من ه ا
 وي ق وم،) يوم عمﻝ من تاريﺦ اعتمادﻫا21( خالﻝ
املجلس حمراجعتها بش كل س نوي والتو ية للجمعية
 ويتم إشعار المؤسسة حأي،حأي مقترحات لتعديلﻬا
) يوم عمﻝ من تاريﺦ21( تعديالت تتم علي ه ا خالﻝ
.اعتماد التعديﻝ

4 Solidarity put in place a remuneration and
compensation policy in accordance with this
Regulation, duly approved by its Board of

 تلتزم س ولي درتي حوضع وتطوير سياسة للمكافآت.4
والتعويضات متوافقة مع متطلحات هذه السياسة حعد

SAMA within twenty-one (21) working days from

 وتزويد المؤسسة،اعتمادﻫا من قحﻝ مجلس إدارتﻬا
) ح21( حنسخة منﻬا خالﻝ
.يوما عمل من تاريﺦ اعتمادها

the date of approval. In addition, the Board must

وي ق وم مجلس الدارة ح م راجعة سياسة المكافآت

review the Company’s remuneration policy and

والتعويضات الخا ة حالشركة والنظر في الحاجة إلﻰ

Directors, and submit a copy of the policy to

consider any necessary amendments on an annual
basis, as a minimum. All subsequent amendments
thereon must be submitted to SAMA within
twenty-one

(21)

working

days

from

the

 وإشعار المؤسسة،تعديلﻬا حشكﻝ سنوي علﻰ األقﻝ
حأي تعديالت تتم علﻰ ﻫذه السياسة خالﻝ واح د
.) يوم عمﻝ من تاريﺦ اعتماد التعديﻝ21( وعشرين

amendment ratification date.
5 Solidarity has put in place a code of ethics after
duly approved by its Board of Directors, to ensure
that the Company’s activities are conducted in a
fair and ethical manner. The code of ethics
addresses the following:
a. Conflict of interest.
b. Integrity and honesty.
c. Compliance with applicable laws and
regulations.
d. Confidentiality of information.
e. Fair dealing.
f. Protection of the Company’s assets.
g. Guidelines for ethical behavior
6 Solidarity shall provide SAMA with a copy of the
organizational structure duly approved by the
Board, and any updates on it thereafter, within
twenty-one (21) working days from the date it is
approved by the Board.
7 The governance structure of the Company should
reflect the accountability of the Senior
Management to the Board and the accountability
of the Board to the shareholders and other
stakeholders, through relevant internal systems and
policies.

 قامت س وليدرتي حوضع وتطوير الئحة خا ة حقواعد.5
السلوك المﻬني حعد اعتمادﻫا من قحﻝ مجلس إدارتﻬا
لضمان القيام حأنشطة الشركة حط ريقة عادلة
 وتغطي الئحة قواعد السلوك المﻬني.وأخالقية
:الخا ة حالشركة الجوانب اﻵتية
. تعارض الصالح-أ
. النزاﻫة واألمانة-ب
. االلتزام حاألنظمة واللوائح ذات العالقة-ج
. سرية المعلومات-د
. التعامل العادﻝ-هـ
. حماية أ وﻝ الشركة-و
. المحادئ االسترشادية للسلوكيات األخالقية-ز
 تلتزم س وليدرتي حتزويد المؤسسة حنسخة من الﻬيكﻝ.6
التنظيمي حعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة وأي
) يوم عمﻝ من21( تعديالت تتم علي الحقحا خالﻝ
.تاريﺦ اعتماد الﻬيكﻝ أو التعديﻝ
 يعكس ﻫيكﻝ حوكمة الشركة مساءلة الدارة العليا.7
من قحﻝ مجلس الدارة ومساءلة المجلس من قحﻝ
المساﻫمين وﻏيرﻫم من أ حاب الم الح من خالﻝ
.األنظمة والسياسات الداخلية ذات العالقة

8 The Board of Directors is ultimately accountable
and responsible for the performance, conduct, and
regulatory compliance of the Company.
Delegating authority to Board committees or
Senior Management shall not absolve the Board of
its responsibilities. Furthermore, the Board is
responsible for the performance of third parties
engaged to perform jobs or manage functions.
Related Rules & Regulations:
9 This Regulation shall be read in conjunction with
the following:

 تقع المسؤولية النﻬائية عن األداء والسلوكيات.8
 وال.وااللتزام النظامي للشركة علﻰ مجلس الدارة
يؤدي تفويض ال الحيات إلﻰ لجان المجلس أو
الدارة العليا إلﻰ إعفاء المجلس من أي م ن
 كما أن املجلس مسؤوٌﻝ عن أداء األطراف. مسؤوليات
األخرى التي يتم التعاقد معﻬا لتأدية مﻬام أو إدارة
.وظائف معينة
:أنظمة ولوائح ذات عالقة
: تقترن قراءة ﻫذه السياسة حما يلي.9

A- The Law on Supervision of Cooperative
Insurance Companies promulgated by Royal
Decree M/32 dated 02/06/1424H and its
Implementing Regulations.

 نظام مراقحة شركات التأمين ال ت ع او ي ال ادر-أ
ه1424/06/02  ت اري ﺦ32/حالمرسوم الملكي رقم م
.والئحت التنفيذية

B - The Companies Law.

. نظام الشر ات-ب
 الئحة حوكمة الشركات في المملكة العرحية-ج
السعودية وقواعد التسجيﻝ والدراج ال ادرة عن
.مجلس ﻫيئة السو المالية

C- The Corporate Governance Regulations in the

Kingdom of Saudi Arabia and the Listing Rules,
issued by the Board of the Capital Market
Authority (CMA).

D-The Insurance Market Code of Conduct
Regulation, the Risk Management Regulation,
the Antifraud Regulation, the Anti-money
Laundering and Combating Terrorism Financing

 والئحة، الالئحة التنظيمية لسلوكيات س و التأمين-د
 وقواعد، والئحة مكافحة االحتياﻝ،إدارة المخاط ر
 والالئحة،مكافحة ﻏسﻝ األمواﻝ وتمويﻝ الرﻫاب

Rules, the Regulation of Reinsurance Activities,

 والالئحة التنظيمية،التنظيمية ألعماﻝ إعادة التأمين

the Insurance Intermediaries Regulation, the

 والئحة عمليات التأمين،لوسطاء ووكالء التأمين

Online Insurance Activities Regulation, the
Investment

Regulation

the

Outsourcing

، والئحة السناد، والئحة االستﺛمار،اللكترونية

Regulation, the Insurance Audit Committee

أو/والئحة لجان المراجعة في شركات التأمين و

Regulation, the Actuarial Work Regulation for

إعادة التأمين والالئحة التنظيمية لألعماﻝ االكتوارية

Insurance and Reinsurance Companies, the
Requirements for Appointments to Senior

 ومتطلحات التعيين،لشركات التأمين وإع ادة التأمين

Positions in Financial Institutions Supervised by

في المنا ب القيادية في المؤسسات المالية

the Saudi Arabian Monetary Agency, and any

،الخاضعة لشراف مؤسسة النقد العرحي السعودي

other regulations and relevant directives and
circulars and resolutions issued by SAMA and
other regulatory bodies.

واللوائح األخرى والتعليمات والقرارات والتعاميم ذات

 والج ات الرق احي ة،العالقة ال ادرة عن المؤسسة
.األخرى
Purpose:

: الغرض

Definitions:

 تحدد ﻫذه الالئحة متطلحات الج ات الش رافي ة.10
.الخا ة حال وكمة في الشركة
 تﻬدف ﻫذه الس ي اس ة إلﻰ إيجاد معايير عالية.11
لحوكمة الش ركة وف أفضﻝ الممارسات المتعارف
.عليﻬا
:التعريفات

10 This Regulation enumerates Regulatory Bodies
corporate governance requirements that must be
met by the company.
11 The objective of This Regulation is to set high
standards of corporate governance within the
insurance industry in accordance with the
recognized best international practices.

12 Without prejudice to the provisions of article (1)
of the Implementing Regulations of the Law on
Supervision of Cooperative Insurance Companies
issued by decision of H.E. the Minister of Finance
No. 1/596 dated 01/03/1425H, the following
terms and expressions wherever mentioned in this
Regulation shall have the meanings shown
assigned thereto unless the context requires
otherwise:
13 SAMA: The Saudi Arabian Monetary Authority
(SAMA).
14 The Company: Solidarity Saudi Takaful
Company licensed by SAMA under the Law of
Supervision of Cooperative Insurance companies
and its Implementing Regulations
15 Board of Directors (the Board): The Board of
Solidarity Saudi Takaful Company that elected by
the Company`s General Assembly as accepted by
the laws in the Kingdom of Saudi Arabia
16 Chairman of the Board (Chairman): A NonExecutive Board Member elected by the Board to
preside over its meetings and organize its activities.
17 Chief Executive Officer (CEO): the officer with
highest rank in the senior executive management
of the Company, who is in charge of its daily
management, regardless of the title of his or her
position.
18 Related Company: a company (or one of several
companies that SAMA may consider to be acting
in concert) holding a shareholding of 5% or more

 مع عدم الخالﻝ حما ن ت علي المادة األولﻰ من.12
الالئحة التنفيذية لنظام مراقحة شركات التأمين
التعاوني ال ادرة حقرار معالي وزير المالية
 ي قص د، ه1425/03/01  وتاريﺦ596/1رقم
حاأللفاظ والعحارات اﻵتية أينما وردت في ﻫذه
الس ياس ة المعاني المحينة أمام كﻝ منﻬا ما لم يقتض
:السيا خالف ذلك
. مؤسسة النقد العرحي السعودي: الﻣؤسسة.13
 ش ركة س وليدرتي الس عودية للتكافل: الشـ ـ ـ ــركة.14
الرخص ة من الؤس س س ة حموجب نظام مراقبة
.شر ات التأمين التعاو ي والئحت التنفيذية
 مجلس إدارة ش رك ة س ولي درتي: ﻣجلس اإلدارة.15
الس عودية للتكافل النتخب من قبل الجمعية العامة
للش رك ة حموج ب األنظم ة العموﻝ به ا في الملك ة
.العر ية السعودية
 أحد أعضاء:) رئﻳس ﻣﺟلس اإلدارة (رئﻳس الﻣﺟلس.16
المجلس ﻏير التنفيذيين الذي ينتخح المجلس لترأس
. اجتماعات وتنظيم أعمال
 المسؤوﻝ األعلﻰ في الدارة: الرئﻳس الﺗنفﻳذي.17
 المسؤوﻝ عن الدارة،التنفيذية العليا في الشركة
. حغض النظر عن السمى الوظيفي،اليومية ل ا
 أي شركة (أو شركة من: ﺷركة ذات عالقة.18
مجموعة شركات قد تعدﻫا المؤسسة وحدة

of the equity of the Company, or a company in
which the Company (either alone or with other
companies that SAMA may consider to be acting
in concert) holds a shareholding of 5% or more
19 Related Persons: close family members of
parents, spouse, descendants; any person with a
business relationship that might influence the
decision-making process; and any establishment in
which any member of the Board of Directors has
more than 5 % interest
20 Significant Shareholders: natural or legal
persons that, directly or indirectly, alone or in
association, controls 5% or more of the Company’s
shareholding.
21 Executive Board Member: a member of the
Board of Directors who is also a member of the
executive management of the company and
participates in the daily affairs of the company and
earns a monthly salary in return thereof.
22 Non-executive Board Member: a member of
the Board who provides opinions and technical
advice and is not involved in any way in the
management of the company and does not receive
a monthly or an annual salary.
23 Independent Board Member: a member of the
Board who enjoys complete independence. This
means that the member is fully independent from
management and the company. Independence is
the ability to judge things after taking into account
all relevant information without undue influence
from management or from other external entities.

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

واحدة) تمتلك خمسة حالمئة أو أكﺛر من رأس ماﻝ
 أو الشركة التي تمتلك شركة،ش رك ة س ولي درتي
س ول ي درت ي (حمفردﻫا أو حاالشتراك مع مجموعة
شركات قد تعدﻫا المؤسسة وحدة واحدة) خمسة
.حالمئة أو أكﺛر من رأس مالﻬا
 أفراد العائلة من األب واألم والزوج:ذوو الﺻلة
 أو من ترحطﻬم عالقة تجارية من،والزوجة واألحناء
 وأي من المؤسسات، علﻰ اتخاذ القرار،شأنﻬا التأﺛير
التي يملك فيﻬا أي عضو من أعضاء مجلس الدارة
.% 5 أكﺛر من
 األشخاص الطحيعيون أو:كﺑار الﻣساﻫﻣﻳن
 حشكﻝ محاشر أو ﻏير،االعتحاريون الذين يسيطرون
 علﻰ، حمفردﻫم أو حاالشتراك م ع آخرين،محاشر
.خمسة حالمئة أو أكﺛر من رأس ماﻝ الشركة
 عضو مجلس:عﺿو ﻣﺟلس اإلدارة الﺗنفﻳذي
الدارة الذي يكون عض حوا ف ي الدارة التنفيذية
للشركة ويشارك في الدارة اليومية ل ا ويتقاض ى
ر ح
.اتبا ش حريا مقاحل ذلك
 عضو مجلس:عﺿو ﻣﺟلس اإلدارة ﻏﻳر الﺗنفﻳذي
الدارة الذي يقدم الرأي والمشورة الفنية وال
يشارك حأي شكﻝ من األشكاﻝ في إدارة الشركة
ومتاحعة أعمالﻬا اليومية وال يس تلم ر ح
اتبا ش حريا أو
ح
.سنويا
 عضو مجلس:عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ﻣﺟلس اإلدارة الﻣسﺗﻘﻝ
، وﻫذا يعني.الدارة الذي يتمتع حاستقاللية كاملة
استقاللية العضو حالكامﻝ عن الدارة وعن
 وتعني االستقاللية توافر القدرة للحكم علﻰ.الشركة
األمور حعد األخذ في االعتحار جميع المعلومات ذات
العالقة دون أي تأﺛير من الدارة أو من جﻬات
.خارجية
وال تتحق االستقاللية لعضو مجلس ال دارة في
: علﻰ سحيﻝ المﺛاﻝ ال الح ر- الحاالت اﻵتية

.19

.20

.21

.22

.23

.24

A - Being a significant shareholder in the Company,
or in a related Company, working for or
representing significant shareholder
B - Being a member of the Board in a Related
Company or one of its subsidiaries, or having
been one during the past two years
C - Being a member of the Board of the Company for
more than nine years
D - Holding a Senior Management position in the
Company, or in a Related Company, or having
held one during the past two years.
E - Being an employee with the Company, with a
Related Company, or with a company that
provides services to the Company (e.g., external
auditors, consulting firms, etc.) or having worked
with any one of the above during the past two (2)
years.
F - Being a Related Person of a member of the Board
or Senior Management of the Company or of a
Related Company.
G - Having a contractual or business relationship with
the Company (either directly or through an entity
in which he or she is a Significant Shareholder, a
Board Member, or a manager) which resulted in
paying to, or receiving from, the Company the
equivalent of two hundred and fifty thousand
(250,000) Saudi Riyal or more (other than his or
her remuneration as a director of the Board and
amounts related to insurance contracts) during the
past two (2) years
H - Being under any financial obligation towards the
Company or any members of its Board or Senior
Management that might limit the exercise of
independence in judgment and decision making.

 أن يكون من كحار المساﻫمين في الشركة أو في شركة- أ
ال ألح د ك ب ار
 أو يكون ممﺛ ح،ذات عالقة حﻬا
. الساهمين أو يعمﻝ لصال
 أن يكون عض حوا في مجلس إدارة شركة ذات عالقة أو- ب
أي شركة تاحعة لﻬا يكون قد شغﻝ مﺛﻝ ﻫذا المن ب
.خالﻝ السنتين األخيرتين
 أن يكون عض حوا في مجلس إدارة الشركة ألكﺛر من- ج
.تسع سنوات
 أن يشغﻝ من ححا في الدارة العليا للشركة أو في إدارة- د
شركة ذات عالقة أو لدى أحد كحار المساﻫمين فيﻬا
أو يكون قد شغﻝ من ححا ف ي ه ا خالﻝ السنتين
.األخيرتين
 أن يكون موظ حف ا لدى الشركة أو لدى شركة ذات- ه
عالقة أو لدى شركة تقدم خ دم ات للش رك ة (مث ل
 الﺦ)أو، المكاتب االستشارية،مراقب الحساحات
يكون قد سح ل العمﻝ لدى أحد ﻫذه األط راف
.خالﻝ السنتين األخيرتين
 أن يكون من ذوي ال لة حأحد أعضاء مجلس الدارة-و
أو أعضاء الدارة العليا في الشركة أو في شركة ذات
.عالقة
 أن يكون لدي عالقة تعاقدية أو تجارية مع الشركة-ز
(س ح
واء بش كل مباش ر أو من خالﻝ جﻬة يكون من
كبار الس اهمين فيها أو عض حوا في مجلس إدارتﻬا أو
م ح
ديرا فيه ا) ترتب عليه ا دفع أو تلقي محلﻎ مالي من
) ألف ﷼ سعودي250( الشركة يساوي ما قيمت
(حخالف المحالﻎ المتعلقة حعقود التأمين والمكافآت
التي يستحقﻬا العضو لقاء عضويت في مجلس
.الدارة) خالﻝ السنتين األخيرتين
 أن يكون لدي التزام مالي تجاه الشركة أو أي م ن-ح
أعضاء مجلس إدارتﻬا أو إدارتﻬا العليا حشكﻝ يمكن
أن يؤﺛر علﻰ قدرت علﻰ الحكم واتخاذ ال ق رارات
.حاستقاللية تامة

25 Senior Management (Management): The
Managing Director, Chief Executive Officer,
General Manager, their deputies, Chief Financial
Officer, Managers of key departments, officers of
risk management, internal audit, and compliance
functions, and similar positions, in addition to
incumbents of any other positions determined by
SAMA
26 Senior Positions: Members of the board and
senior management.
27 Stakeholders: The persons or parties who have an
interest in the company, including shareholders,
policyholders, claimants, employees, reinsurers,
regulatory and supervisory bodies

28 Minority Shareholders: Those shareholders
who represent a class of shareholders that does not
control the company and hence they are unable to
influence the company.

29 Remuneration and Compensation: Means
salaries, allowances, profits and any of the same;
annual and periodic bonuses related to
performance; long or short- term incentive
schemes; and any other rights in rem
30 Accumulative Voting: A method of voting for
electing directors, which gives each shareholder a
voting rights equivalent to the number of shares
he/she holds. He/she has the right to use them all
for one nominee or to divide them between
his/her selected nominees without any duplication
of these votes. This method increases the chances
of the minority shareholders to appoint their
representatives in the board through the right to
accumulate votes for one nominee.
31 The rest of the words and statements used in this
Regulation shall have the same meaning as per
Article (1) of the Implementing Regulations of the

 تشمﻝ العضو:) اإلدارة العلﻳا (إدارة الﺷركة.25
،المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونواحﻬم
، ومديري الدارات الرئيسة،والمدير المالي
والمسؤولين عن وظائف إدارة المخاطر والمراجعة
، ومن في حكمﻬم،الداخلية واللتزام في الشركة
.وشاﻏلي أي منا ب أخرى تحددﻫا المؤسسة
 تشمﻝ عضوية مجلس الدارة: الﻣناﺻب الﻘﻳادﻳة.26
.والدارة العليا
 األشخاص أو األط راف الذين: أﺻحاب الﻣﺻالح.27
 حمن ف ي ه م،لﻬم م لحة في ما تقوم ح الشركة
المساﻫمون وال ؤم ن لﻬم وأ حاب المطالحات
وموظفو الشركة ومعيدو التأمين والجﻬات الرقاحية
.والشرافية
 الس اهمون الذين يمثلون فئة: ﻣس ـ ـ ـ ـاهمو األقلية.28
ﻏير مس ي رة على الش ركة ححيث ال يس ت يعون
.التأﺛير عليها
 وتعني الرواتب واألجور: املكافآت والتعويض ـ ـ ـ ــات.29
 والكافآت الدورية أو،والبدالت واألر اح وما في حكم ا
 والخ ط التحفيزية قص يرة،الس نوية الرتب ة حاألداء
. وأي مزايا عينية أخرى،أو طويلة األجل
 أس لوب تص وي ت الختي ار: التص ـ ـ ـ ــوي ـ ال راكمي.30
أعض اء مجلس الدارة يمنح ل مس اهم ق درة
تص ويتية بعدد األس م الهي يملك اي ححيث يح ل
التص وي ت به ا لرش ح واح د أو تقس يم ا حين من
يخت ارهم من الرش ين دون وجود أي تكرار ل ذه
 ويزيد هذا األس لوب من فرص حص وﻝ.األ وات
مس اهمي األقلي ة على تمثي ل ل م في مجلس الدارة
.عن طري األ وات التراكمية لرشح واحد
 وتحمﻝ حقية الكلمات والعحارات المستخدمة في ﻫذه.31
الس ي اس ة المعاني الواردة في المادة األولﻰ من

Law on Supervision of Cooperative Insurance
Companies unless the context require otherwise.
Disclosure and Transparency:
32 The Board shall lay down written formal policies
and procedures for disclosure, specifying, at
minimum, the types of information to be
disclosed, means and frequency of disclosing
information, and the process to ensure the quality,
adequacy, and timeliness of disclosure, in
accordance with the requirements of applicable
laws and regulations.
33 The Board is responsible for ensuring an
appropriate level of transparency and timely and
adequate disclosure of material events relating to
the Company’s financial situation and
performance, risk exposures and risk management,
and corporate governance.
34 The Board shall ensure that the disclosed
information is comprehensive, meaningful,
relevant, timely, consistent, reliable, and accessible
by public without undue expense or delay.
35 The Board shall provide the General Assembly
with a report containing comprehensive and
objective assessment of the Company’s situation
and performance, at least on an annual basis,
including but not limited to the following:
A - Analytical review of the Company’s financial
performance during the last period
B - Key decisions made and their impact on the
Company’s performance and position.
C - Assessment of the Company’s strategy and financial
position.
D - Names of any joint stock companies in which a
member of the Company's Board is a Board
Member.
E -Any punishment, preventive restriction or penalty
imposed on the company by any judiciary,
supervisory or regulatory body.

الالئحة التنفيذية لنظام مراقحة شركات التأمين
.التعاوني ما لم يقتض سيا النص خالف ذلك
:اإلفصاح والشفافية
 ي ق وم مجلس الدارة ح وضع سياسات وإج راءات.32
رسمية مكتوحة لإلف اح تحدد علﻰ األقﻝ نوعية
المعلومات التي يتم الف اح عنﻬا وآلية وتوقيت
 وإجراءات ضمان،الف اح عن تلك المعلومات
 حما يتواف مع،جودة وكفاية وسرعة الف اح
.متطلحات األنظمة واللوائح ذات العالقة
 مجلس الدارة مسؤوٌﻝ عن ضمان وجود مستوى.33
مالئم من الشفافية والف اح الكافي في الوقت
سلحا علﻰ الوضع
المناسب عن األحداث التي قد تؤﺛر ح
 والمخاط ر التي، وأدائﻬا المالي،المالي للشركة
. والحوكمة،تواج الشركة وطريقة إدارتﻬا
 علﻰ مجلس االدارة التأكد من أن المعلومات التي يتم.34
الف اح عنﻬا شاملةٌ ومفﻬومٌة وذات عالقة
تاحة للجمﻬور في التوقيت
ٌ قة وم
ٌ قة وموﺛو
ٌ ومتس
.المناسب ودون أي تكلفة حاﻫظة
 علﻰ مجلس الدارة تزويد المساﻫمين خالﻝ اجتماع.35
ح
تقييما ش ام ال
ح
الجمعية العامة حتقرير يتضمن
وموضوعيحا حوﻝ وضع الشركة وأدائﻬا حشكﻝ سنوي
: علﻰ أن يشمل ذلك ححد أدنﻰ ما يلي،علﻰ األقﻝ
 استعراض تحليلي ألداء الشركة المالي خالﻝ الفترة- أ
.الماضية
 أه م القرارات المتخذة وأﺛرﻫا علﻰ أداء ووضع- ب
.الشركة
 تقييم استراتيجية الشركة ووضعﻬا من الناحية-ج
.المالية
 أسماء الشركات المساﻫمة التي يكون عضو مجلس-د
.إدارة الشركة عض حوا في مجالس إدارتﻬا
 أي عقوحة أو أي قيد احتياطيأو جزاء مفروض علﻰ-ه
.الشركة من أي جﻬة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية

F - Any punishment, preventive restriction or penalty
imposed on any Board Member by any judiciary,
supervisory or regulatory body if it is related to the
company.
G - Assessment of potential risks and how such risks are
being managed.
H - Projections of future performance.
I -The implemented provisions of these Regulations as
well as the provisions, which have not been
implemented, and the justifications for not
implementing them.
36 In addition to any other applicable disclosure
requirements by SAMA or other regulatory
bodies, the Company’s annual report shall include
the following information (regardless of order):
A – For the Board of Directors: Board functions,
composition, names of the chairman and vicechairman, dates of current term start and end,
number of Nonexecutive Independent Board
Members, number of meetings held during the
period, date and attendance of each meeting, and
details of remuneration for each of the Board
Members
B - For each Board Member: Name, classification
(Executive, Non-Executive, or Independent),
other companies in which he or she acts as a Board
Member, represented entity (if applicable), other
positions held within the Company
(if
applicable)
C - For each Board Committee: Name of the
committee, its functions, its members (classified as
Chairman,
Executive
Board
Member,
Nonexecutive Non-Independent Board Member,
Non-executive Independent Board Member, or
non-Board Member), number of meetings held
during the period, date and attendance of each
meeting, members’ remuneration for serving in
the committee

 أي عقوحة أو أي قيد احتياطي أو جزاء مفروض علﻰ أي-و
من أعضاء مجلس الدارة من أي جﻬة قضائية أو
.إشرافية أو تنظيمية يكون ل عالقة حالشركة
 تقييم للمخاط ر المحيطة حالشركة وط ريقة التعامﻝ-ز
.معﻬا
. توقعات األداء الستقبلي-ح
 م ا تم ت بيق من أحك ام الئح ة حوكم ة الش ر ات-ط
 واألحكام الهي لم،الص ادرة من هيئة الس و الالية
.ت ب وأسباب ذلك
ضافة إلﻰ أي متطلحات أخرى لإلف اح ادرة
ح
 إ.36
 يجب أن،عن المؤسسة أو الجﻬات الرقاحية األخرى
يتضمن التقرير السنوي لمجلس الدارة في الشركة
:)المعلومات اﻵتية (حغض النظر عن الترتيب
 تشكيﻝ، وظائف المجلس: ﺑالنسﺑة لﻣﺟلس اإلدارة-أ
 تواريﺦ حداية،  اسم رئيس المجلس ونائح،المجلس
 عدد أعضاء المجلس،وانتﻬاء الدورة الحالية
 عدد االجتماعات المنعقدة خالﻝ الفترة،المستقلين
 وتفا يﻝ، أسماء الحضور لكﻝ اجتماع،وتواريخﻬا
.مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس
، اسم العضو: ﺑالنسﺑة لكﻝ عﺿو فﻲ ﻣﺟلس اإلدارة-ب
 أسماء،) أو مستقﻝ، ﻏير تنفيذي،وت نيف (تنفيذي
الشركات األخرى التي يشغﻝ فيﻬا العضو من ب
 الجﻬة التي يمﺛلﻬا العضو (إن،عضو مجلس إدارة
 أي منا ب أخرى يشغلﻬا العضو في الشركة،)وجدت
.)(إن وجدت
 ﺑالنسﺑة لكﻝ لﺟنة ﻣن اللﺟان ال ـ ـت ـ ـاب ـ ـع ـ ــة لﻣﺟلس-ج
 وأسماء أعضائﻬا، اسم ووظائف اللجنة:اإلدارة
وت نيفﻬم (رئيس اللجنة أو تنفيذي أو ﻏير تنفيذي أو
 وعدد،)مستقﻝ أو من ﻏير أعضاء مجلس الدارة
،االجتماعات المنعقدة خالﻝ الفترة وتواريخﻬا
 وتفا يﻝ مكافآت،وأسماء حضور كﻝ اجتماع
.وتعويضات األعضاء لقاء عضويتﻬم في اللجنة

D - Profiles of members of senior management
(including name, position, qualifications, and
experience of each senior manager)
E - Total compensation and remuneration paid to the
Board Members, five highest-paid members of
Senior Management (the executive chairman and
the financial director if they are among those
highest paid members) during the period (divided
into salaries, allowances, bonuses, and any other
components), in addition to a description of any
performance-linked incentives available for
members of Senior Management
F - Ownership in the Company (direct and indirect)
by Board Members and members of Senior
Management, and any changes of their ownership
over the last year as listed in the approved
shareholders' register.
G - Descriptions of transactions with any related
parties, including Significant Shareholders and
members of the Board and Senior Management,
that took place during the period, and how such
transactions are or were approved
H - Any potential cases of conflict of interest and how
they were addressed
I - Names of all Significant Shareholders and their
ownership in the Company.
J - Results of the annual audit of the effectiveness and
efficiency of the internal control system of the
Company
K - Statement on the Company’s compliance with the
requirements of this Regulation and with the
Company’s code of corporate governance, along
with the justification for any instances of
noncompliance
37 The Company shall make available to its
shareholders, and on the internet, its code of
corporate governance and annual reports.
38 The Company shall not announce any anticipated
actions that require SAMA’s prior approval or
non-objection, before obtaining the actual
approval
or
non-objection,
taking
in
consideration all related laws and regulations.

 قائمة حأسماء ومنا ب ومؤﻫالت وخحرات كﻝ من-د
.أعضاء الدارة العليا حالشركة
 مجموع المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء-ه
مجلس الدارة ولخمسة أعضاء من الدارة العليا
األعلﻰ أج حرا والرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم
يكونا من ضمن الذين تلقوا أعلﻰ المكافآت
والتعويضات خالﻝ الفترة (مقسمة إلﻰ رواتب وحدالت
 إضافة إلﻰ،)ﺛاحتة ومكافآت متغيرة وأي مكونات أخرى
و ف ألي مكافآت مرتحطة حاألداء متاحة ألعضاء
 يضاف إليﻬم الرئيس التنفيذي والمدير،الدارة العليا
.المالي إن لم يكونا من ضمنﻬم
 ملكية أعضاء مجلس الدارة وأعضاء الدارة العليا في-و
الشركة (المحاشرة وﻏير المحاشرة) والتغييرات في
ملكيتﻬم خالﻝ العام المالي المنتﻬي كما ﻫي معتمدة في
.سجﻝ المساﻫمين
 حما في، و ف المعامالت مع األطراف ذات العالقة-ز
ذلك كحار المساﻫمين وأعضاء مجلس الدارة
.والدارة العليا خالﻝ الفترة وآلية الموافقة عليها
 أي حاالت تحتمﻝ وجود تعارض في الم الح وآلية-ح
.معالجتﻬا والتعامﻝ معﻬا
 أسماء كحار المساﻫمين ونسحة تملك كﻝ منﻬم في-ط
.أسﻬم الشركة
 نتائﺞ المراجعة السنوية لكفاءة وفعالية نظام الرقاحة-ك
.الداخلية للشركة
 حي ان حوﻝ التزام الشركة حمتطلحات الئح ة حوكم ة-ﻝ
 وأسحاب، ومتطلحات هذه الس ياس ة،ش ر ات التأمين
.عدم االلتزام حأي من ﻫذه المتطلحات
 يجب علﻰ الشركة أن توفر لمساﻫميﻬا وعلﻰ شحكة.37
.النترنت نسخحا من هذه السياسة والتقارير السنوية
 ال يجوز للشركة العالن عن أية أحداث متوقعة.38
تتطلب الح وﻝ علﻰ موافقة مسحقة أو عدم ممانعة
من المؤسسة قحﻝ الح وﻝ فعليحا علﻰ تلك الموافقة
 مع مراعاة األنظمة واللوائح ذات،أو عدم الممانعة
.العالقة

Fitness and Propriety:
39 Members of the Board, Board committees, and
Senior Management shall be trustworthy and shall
have the integrity, competency, knowledge, and
experience to fulfill their respective roles and shall
comply with all laws, regulations, and rules issued
by SAMA at all times.
40 Significant Shareholders shall be of good conduct
and reputation, financially sound, with no
convictions related to committing any action
involving moral dishonesty or contravention of
laws in the Kingdom of Saudi Arabia or any other
jurisdiction.
41 All appointments to senior positions including as
members of the Board of Directors and its
committees must be made in accordance with
SAMA's Requirements for Appointments to
Senior Positions in the Financial Institutions.
42 The nomination and remuneration policy
followed by the Company shall have formal and
rigorous standards and procedures to continuously
monitor and assess the fitness and propriety of
Board Members, members of Board committees,
members of Senior Management, in accordance
with the requirements of Article (23) of this
Regulation, and shall immediately notify SAMA
of any information or circumstances that may be
relevant to assessment of fitness and propriety of
these persons within a maximum period of (3)
three business days from the day of obtaining the
information or from the day of change occurrence.

Independence:

:ﻣالءﻣة وﻣناسبة األشخاص
 تتوافر في أعضاء مجلس الدارة وأعضاء اللجان.39
التاحعة ل وأعضاء الدارة العليا األمانة والنزاﻫة
والكفاءة والمعرفة والخحرة الالزمة ألداء مﻬامﻬم
الخا ة وعليﻬم االلتزام حكافة األنظمة واللوائح
والتعليمات ال ادرة عن المؤسسة في جميع
 وحاألخص متطلحات التعيين في،األوقات
المنا ب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة
.لشراف مؤسسة النقد العرحي السعودي
 يكون كحار المساﻫمين من ذوي السمعة والسلوك.40
الجيد والوضع المالي السليم وأال يكون قد در حح
أي منﻬم أحكام متعلقة حارتكاب أعماﻝ م خ ل ة
حالشرف أو األمانة أو مخالفة لألنظمة واللوائح في
.المملكة العرحية السعودية أو في أي حلد آخر
 جميع التعيينات لشاﻏلي المنا ب القيادية حمن فيﻬم.41
أعضاء مجلس الدارة وأعضاء اللجان التاحعة ل
يجب أن تتم وف ما ورد في متطلحات التعيين في
المنا ب القيادية في المؤسسات المالية ال ادرة
.عن المؤسسة
 تشتمﻝ سياسة الترشيحات والمكافآت التي تعتمدﻫا.42
الشركة علﻰ معايير وإجراءات رسمية ارمة
لمراقحة وتقييم مدى مالءمة ومناسحة أعضاء مجلس
الدارة واللجان التاحعة ل وأعضاء الدارة العليا
)23(  حما يتالءم مع متطلحات المادة،حشكﻝ مستمر
 ويجب علﻰ،من الئحة حوكم ة ش ر ات الت أمين
الشركة إحالغ المؤسسة حأي معلومات أو ظروف من
شأنﻬا التأﺛير علﻰ تقييم مالءمة ومناسحة ﻫؤالء
) أيام عمﻝ3( األشخاص وذلك خالﻝ مدة ال تزيد علﻰ
من تاريﺦ الح وﻝ علﻰ تلك المعلومات أو م ن
.حدوث التغيير
:االستﻘاللية

43 The governance structure of the company shall
support independent decision making throughout
the organization by, for example, establishing clear
separation of duties between the Board and the
Management, enhancing the independence of
control functions, and controlling the risk of
conflict of interest
44 The Board should leverage the services of
independent external parties to provide assurance
on the adequacy and effectiveness of the
governance structure and processes of the
Company and on other technical areas, where the
Board might lack relevant expertise.
Conflict of Interest:
45 The Company shall take reasonable measures to
identify cases of potential conflict of interest and
have clear written procedures for dealing with
those cases in a fair and transparent manner.
46 Members of the Board and Senior Management
shall not have any interest, directly or indirectly, in
the Company’s business and contracts, without a
prior authorization from the General Assembly, to
be renewed each year. The activities to be
performed through general bidding, where the
member is the best bidder, shall constitute an
exception to this rule, subject to SAMA’s nonobjection. Members of the Board and Senior
Management shall notify the Board of any personal
interest they may have in the business and in
contracts entered into by the Company. The
notification shall be noted in the minutes of the
Board meeting. Board Members with a personal
interest in specific Company’s businesses or
contracts shall not vote, neither in the General
Assembly nor in the Board meeting, on the
resolution to be adopted with regards to their
personal interests. The Chairman of the Board
shall notify the General Assembly, when
convened, of the activities and contracts where a
member of the Board and Senior Management
may have a personal interest and their amounts,
and shall attach to such notification a special report
prepared by the Company’s external auditors.

 يدعم ﻫيكﻝ الحوكمة حالشركة مستو حى عاﻝ من.43
االستقاللية في اتخاذ القرارات علﻰ مستوى
 من، علﻰ سحيﻝ المﺛاﻝ، الشركة والذي يمكن تحقيق
خالﻝ الف ﻝ حين واجحات المجلس والدارة وتعزيز
استقاللية وظائف الرقاحة وتجنب مخاط ر تعارض
.الم الح
 لمجلس الدارة االستفادة من خدمات األط راف.44
الخارجية المستقلة في التأكد من كفاءة وفعالية
ﻫيكﻝ وإجراءات الحوكمة حالشركة والجوانب الفنية
األخرى التي ال يكون لمجلس الدارة معرفة جيدة
.وخحرة فيﻬا
:تعارض املصالح
 تتخذ الشركة تداحير معقولة الكتشاف الحاالت.45
ٌ المحتملة لتعا ض الم الح وأن يكون لديﻬا إج
اءات
ر
ر
حة للتعامﻝ مع ﻫذه الحاالت
ٌ حة ومكتو
ٌ واض
.ومعالجتﻬا حعدﻝ وشفافية
 ال يكون لعضو مجلس الدارة أو الدارة العليا.46
 في، محاشرة أو ﻏير محاشرة،م لحة شخ ية
األعماﻝ والعقود التي تتم لحساب الشركة حغير
،ترخيص من الجمعية العامة يجدد كﻝ سنة
وتستﺛنﻰ من ذلك األعماﻝ التي تتم عن ط ري
المنافسة العامة إذا كان العضو احب العرض
 وعلﻰ عضو مجلس الدارة أو الدارة العليا.األفضﻝ
إحالغ المجلس حما ل من م لحة شخ ية في
 ويثب ت،األعماﻝ والعقود التي تتم لحساب الشركة
 وال يجوز.ﻫذا التحليﻎ في محضر اجتماع المجلس
لعضو مجلس الدارة ذي الم لحة االشتراك في
الت ويت علﻰ القرار الذي ي در في ﻫذا الشأن في
 ويحلﻎ.الجمعية العامة أو في اجتماع مجلس الدارة
رئيس مجلس الدارة الجمعية العامة عند
انعقادﻫا عن األعماﻝ والعقود التي يكون ألحد
أعضاء مجلس الدارة أو الدارة العليا م لحة
 ويرف حﻬذا التحليﻎ تقري ٌر،شخ ية فيﻬا ومحالغﻬا
.خاص من مراقحي الحساحات

47 No member of the Board or Senior Management
shall, without a prior authorization of the General
Assembly, to be renewed annually, participate in
any activity which may likely compete with the
activities of the Company, or trade in any branch
of the activities carried out by the Company.
48 Members of the Board and Senior Management
who own an interest in an Insurance Service
Provider (e.g. brokers, agents, etc.) shall:
A - disclose to the Board their interest in the
insurance-related company, in writing, at the
earliest opportunity
B - never encourage or solicit dealings with the
company in which they hold an interest
C - refrain from voting in decisions related to dealings
with the company in which they hold an interest
49 Additionally, the Company shall notify the
General Assembly, when convened, of all
businesses with any insurance-related company in
which a member of the Board or Senior
Management has an interest, and shall attach to
such notification a special report prepared by the
company’s external auditors.
50 The Chairman shall provide the General Assembly
with details of insurance contracts in which
members of the Board or Senior Management or
their related parties have an interest, including the
line of business, size, and associated losses, if any

51 The Board shall provide a clear procedure when
the Company contracts or enters into a transaction
with a Related Party, this shall include notifying
the Authority and the public without any delay of
that contract or transaction if it equals to or exceeds
1 % of the Company's total revenues according to
the last annual audited financial statements.

 حغير، ال يجوز لعضو مجلس الدارة أو الدارة العليا.47
 أن، يجدد كﻝ سنة،ترخيص من الجمعية العامة
يشترك في أي عمﻝ من شأن منافسة الشركة أو أن
. يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاول
 علﻰ أعضاء مجلس الدارة والدارة العليا الذين لﻬم.48
ملكية في أي من شركات المه ن الحرة المتعلقة
:)حالتأمين (مﺛﻝ وسطاء ووكالء التأمين
كتاحة لمجلس الدارة عن ملكيتﻬم في شركة
ح
 الف اح- أ
.المﻬن الحرة في أقرب فر ة ممكنة
 االمتناع عن تشجيع التعامﻝ مع شركة المﻬن الحرة- ب
.التي لﻬم ملكية فيﻬا
 االمتناع عن الت ويت علﻰ أي من القرارات المتعلقة-ج
حالتعامﻝ مع شركة المﻬن الحرة التي لﻬم ملكيٌة
.فيﻬا
 علﻰ الشركة الف اح للجمعية العامة عند انعقادﻫا.49
عن تعامالتﻬا مع أي من شركات المﻬن الحرة
المتعلقة حالتأمين التي يكون ألي من أعضاء مجلس
،الدارة أو الدارة العليا م لحةٌ شخ يٌة فيﻬا
ويرف حﻬذا التحليﻎ تقري ٌر خاص من ٌمراقحي
.الحساحات
 يزود رئيس مجلس الدارة الجمعية العامة حتفا يﻝ.50
العقود التأمينية التي يكون فيﻬا م لحة ألحد أعضاء
مجلس الدارة أو الدارة العليا أو األط راف ذات
 حما في ذلك نوعية وحجم ﻫذه العقود،العالقة حﻬم
.وأي خسائر ناتجة منﻬا إن وجدت
 يقوم املجلس حوض ع إجراءات واض ة عند تعاقد.51
 على أن،الش رك ة أو تع امل ا مع طرف ذي عالق ة
يشمل ذلك إحالغ ال يئة والجم ور من دون أي تأخير
 إذا ان ه ذا التع اق د أو،ح ذل ك التع اق د أو التع ام ل
ح
 من إجمالي إيرادات% 1 التعامل مس اويا أو يزيد على
ح
.الشركة وفقا ﻵخر قوائم مالية سنوية مراجعة

Remunerations and Compensations:
52 The Company’s Articles of Association shall
specify the remuneration for the Chairman and
Board Members for their services. Board Members
remuneration can be adjusted only by the
Extraordinary General Assembly.

53 The Board shall propose the remuneration
package for the Board, based on the
recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee, in accordance with
applicable laws, regulations and rules and with the
conditions set by the General Assembly, subject to
the approval by the General Assembly.
54 The Company shall ensure that all written details
of the proposed remuneration and considerations
are accessible to the Shareholders prior to the
General Assembly at which the remuneration and
considerations shall be put to voting.
55 The Company have a remuneration policy, as per
Article (11) of this Regulation, covering all levels
and categories of employees, whether regular or
contractual. The remuneration policy shall
address the following at minimum:

A - Objectives of the compensation scheme (with
focus on promoting effective risk management and
achieving financial soundness and stability of the
Company)
B - Structure of the compensation system (including
key determinants of compensation, alignment of
compensation with risk taking, etc.)
C - Determinants of the mix of remuneration
components (fixed and variable components; cash
and noncash benefits, etc.)
D - Linking compensation with performance

:املكافآت والتعويضات
يحدد النظام األساسي للشركة مكافآت رئيس وأعضاء.52
 ويجوز،مجلس الدارة مقاحﻝ الخدمات التي يقومون حﻬا
تعديﻝ مكافآت أعضاء مجلس الدارة حموافقة الجمعية
.العامة ﻏير العادية للمساﻫمين
يقوم مجلس الدارة حاقتراح مكافآت أعضاء مجلس.53
الدارة ح ن حاء علﻰ تو ية لجنة الترشيحات والمكافآت
وحما يتواف مع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات
العالقة ومع أي شروط معتمدة من الجمعية العامة وال
يعتمد أي من المكافآت والتعويضات المقترحة لرئيس
.وأعضاء المجلس إال حعد موافقة الجمعية العامة عليﻬا
 علﻰ الشركة التأكد من نشر كﻝ التفا يﻝ مكتو ح.54
حة
للمكافآت والتعويضات المقترحة لتكون متاححة لجميع
المساﻫمين قحﻝ انعقاد الجمعية العامة التي يتم فيﻬا
.الت ويت علﻰ تلك المكافآت والتعويضات
 ت وج د لدى الشركة سياسة للمكافآت.55
) من11(  حسب متطلحات المادة،والتعويضات
 وتشتمﻝ ﻫذه،الئ ح ة ح وك م ة ش ر ات ال ت أم ي ن
السياسة جميع مستويات وفئات الموظفين س ح
واء
 ححيث تغطي ﻫذه،كانوا متفرﻏين أو متعاقدين
:السياسة ححد أدنﻰ الجوانب اﻵتية
 أﻫداف خطة المكافآت والتعويضات (مع التركيز علﻰ-أ
تعزيز الدارة الفاعلة للمخاط ر وتحقي سالمة
.)واستقرار الوضع المالي للشركة

 ﻫيكﻝ نظام المكافآت والتعويضات (حما في ذلك-ب
المحددات الرئيسة للتعويضات وتوافقﻬا مع درجة
.) الﺦ،المخاطرة
 محددات عنا ر المكافآت والتعويضات (العنا ر-ج
.) الﺦ، والمنافع المالية وﻏير المالية،الﺛاحتة والمتغيرة
. ر ط الكافآت والتعويضات حاألداء-د

56 The Board shall be responsible to ensure that the
compensation level and structure:
A - Are fair.
B - Are aligned with the Company’s objectives.
C - Encourage prudent behaviors and does not induce
taking high risk transactions to achieve short-term
profits, and it complies with the Company’s risk
management policy approved by the Board.
D - Do not cause any conflict of interest that might
negatively impact the Company’s performance
E - Achieve the interests of policyholders,
shareholders and the Company’s long-term
objectives
57 The Company shall have a performance
measurement system in place to evaluate and
measure the performance of its employees at
various levels, in an objective and formal manner.
The performance measurement of Senior
Management, in particular, shall be based on the
longer-term performance of the Company, and
not based on only one year’s performance.
58 The Nomination and Remuneration and
Governance Committee shall ensure that an
annual remuneration review (internally through
the internal audit function or externally
commissioned by a specialized firm) is conducted
independently of executive management.
59 The remuneration structure of employees working
in control functions such as internal audit, and
compliance) shall be designed to ensure objectivity
and independence of these functions. In this
regard, it should be ensured that the executive
management of the company is not intervening in
the process of performance measurement and
compensation determination of such employees.

 علﻰ مجلس الدارة التأكد من أن مستوى وﻫيكﻝ.56
:المكافآت والتعويضات
. عادٌﻝ- أ
. متواف ٌ مع أﻫداف الشركة- ب
 يشجع علﻰ الممارسات االحترازية وعدم أخذ مخاطر- ج
 ويتف مع سياسة،عالية لتحقي عوائد ق يرة المدى
.إدارة مخاطر الشركة المعتمدة من المجلس
 ال يسحب أي تعارض في الم الح من شأن التأﺛير ح-د
سلبا
.علﻰ أداء الشركة
 يﻬدف إلﻰ تحقي م الح ال ؤم ن ل م والمساﻫمين-ه
.وأﻫداف الشركة االستراتيجية طويلة المدى
 يكون لدى الشركة نظا ٌم لتقييم أداء موظفيﻬا حجميع.57
 وعلﻰ وج.مستوياتﻬم حشكﻝ موضوعي ومنﻬجي
 يجب أن يحنﻰ تقييم أداء الدارة العليا علﻰ،التحديد
المدى الط ويﻝ وال يقت ر علﻰ أداء سنة واحدة
.فقط
 علﻰ لجنة الترشيحات والمكافآت وال وكمة التاحعة.58
لمجلس الدارة التأكد من عمﻝ مراجعة سنوية
لممارسات المكافآت والتعويضات حالشركة
(حواسطة وظيفة المراجعة الداخلية أو جﻬة
خارجية متخ ة) حشكﻝ مستقﻝ ودون تدخﻝ من
.الدارة التنفيذية حالشركة
 يتم ت ميم ﻫيكﻝ المكافآت والتعويضات للعاملين.59
في وظائف الرقاحة (مﺛﻝ المراجعة الداخلية ومراقحة
االلتزام) حشكﻝ يساﻫم في تعزيز حيادية واستقاللية
 ينحغي التأكد من، وعلﻰ وج التحديد.ﻫذه الوظائف
أن تقييم أداء العاملين حﻬذه الوظائف وتحديد
مكافآتﻬم يتم دون أي تدخﻝ من الدارة التنفيذية
.حالشركة

60 Members of the Board and Senior Management
(except sales managers) shall not receive any
commission or rewards on sales-related activities
(e.g. production). Furthermore, no variable
component of the compensation for members of
the Board and Senior Management (except for
sales managers) shall be directly based on premium
volume.
Shareholders:
61 The Company provide shareholders with
comprehensive, adequate, accurate, and timely
information to enable them to exercise their rights
efficiently, and ensure that all shareholders receive
equitable treatment.
62 A Shareholder shall be entitled to all rights attached
to the share, in particular, the right to a share of the
distributable profits, the right to a share of the
company’s assets upon liquidation; the right to
attend the General Assembly and participate in
deliberations and vote on relevant decisions; the
right of disposition with respect to shares; the right
to supervise the Board of Directors activities, and
file responsibility claims against Board Members;
the right to inquire and have access to information
without prejudice to the company’s interests and
in a manner that does not contradict the Capital
Market Law and the Implementing Rules.
63 The company enable shareholders to be briefed on
the minutes of the General Assembly.
64 The Company take available procedures to
encourage minority shareholders and noninstitutional shareholders to fulfill their roles as
shareholders of the Company.
65 The company granted the opportunity to the
Shareholders to communicate their opinions and
concerns to the Board and Senior Management on
a regular basis (e.g. through the General
Assembly).

 ال يجوز لعضو مجلس الدارة أو الدارة العليا.60
(حاستﺛناء مديري المحيعات) الح وﻝ علﻰ عموالت
أو مكافآت لقاء األعماﻝ التي يساﻫمون في إحرامﻬا
 كما ال يجوز رحط أي جزء من.ل الح الشرك ة
مكافآت وتعويضات عضو مجلس الدارة أو الدارة
العليا (حاستﺛناء مديري المحيعات) ححجم أعماﻝ
.الشركة (أقساط التأمين) حشكﻝ محاشر
:املساهمون
 ت وف ر الشركة معلومات شاملة ووافية ودقيقة.61
للمساﻫمين وحتوقيت مناسب لتمكينﻬم من
ممارسة حقوقﻬم حكفاءة ومعاملة جميع المساﻫمين
.حشكﻝ عادﻝ
، تثبت للمس اهمين جميع ال قو التص لة حالس م.62
و وج خ اص ال في ال ص وﻝ على نص ي ب من
 وال في ال ص وﻝ على،األر اح الهي يتقرر توزيع ا
 وح،نص يب من موجودات الش ركة عند التص فية
 واالشتراك في مداوالتها،حضور جمعيات الساهمين
، وح التص رف في األس م،والتص ويت على قراراتها
وح م راق ب ة أع م اﻝ م ج ل س الدارة ورف ع دع وى
 وح االس تفس ار،الس ؤولية على أعض اء املجلس
وطلب معلومات حما ال يض ر حمص الح الش ركة وال
.يتعارض مع نظام السو الالية ولوائح التنفيذية
 تمكن الشركة المساﻫمين من االطالع علﻰ محضر.63
.الجمعية العامة
 تتخذ الشركة الجراءات الممكنة لتشجيع مساﻫمي.64
األقلية والمساﻫمين األفراد علﻰ ممارسة دورﻫم
.كمساﻫمين في الشركة
 تتيح الش رك ة الفر ة للمساﻫمين لي اﻝ آرائﻬم.65
واستفساراتﻬم إلﻰ مجلس الدارة والدارة العليا
ح ورة منتظمة (علﻰ سحيﻝ الثاﻝ من خالﻝ الجمعية
.)العامة

66 The Articles of Association and by-laws shall
specify the procedures and precautions that are
necessary for the shareholders’ exercise of all their
lawful rights.
67 The Company provides all the information which
enable shareholders to properly exercise their rights
shall be made available and such information shall be
comprehensive and accurate; it must be provided
and updated regularly and within the prescribed
times; the company shall use the most effective
means in communicating with shareholders. No
discrepancy shall be exercised with respect to
shareholders in relation to providing information.
General Assembly:
68 A General Assembly shall convene once a year at
least within the six months following the end of
the company’s financial year
69 The General Assembly shall convene upon a
request of the Board of Directors. The Board of
Directors shall invite a General Assembly to
convene pursuant to a request of the auditor or
audit Committee or a number of shareholders
whose shareholdings represent at least (5%) of the
equity share capital. The Auditor may invite the
General Assembly to convene if the Board does
not invite the Assembly within (30) days from the
date of the request of the Auditor
70 Date, place, and agenda of the General Assembly
shall be specified and announced by a notice, at
least (10) days prior to the date of the meeting;
invitation for the meeting shall be published in the
Exchange’s website, the company’s website and in
two newspapers of voluminous distribution in the
Kingdom. Modern high-tech means shall be used
in communicating with shareholders.
71 Shareholders shall be allowed the opportunity to
effectively participate and vote in the General
Assembly; they shall be informed about the rules
governing the meetings and the voting procedure.
72 A shareholder may, in writing, appoint any other
shareholder who is not a Board Member and who
is not an employee of the company to attend the
General Assembly on his behalf

 يتض من النظام األس اس للش ركة ولوائح الداخلية.66
الجراءات واالحتياطات الالزمة لض مان ممارس ة
.جميع الساهمين ل قوق م النظامية
 الشركة توفر جميع العلومات الهي تمكن الساهمين.67
 ححيث تكون، من ممارس ة حقوق م على أكمل وج
ح
ح
 وأن تق دم وتح دث،ه ذه العلوم ات وافي ة ودقيق ة
 وع ل ى،ح ري ق ة م ن ت ظ م ة وف ي ال واع ي د امل ددة
الش ركة اس تخدام أكثر ال ر فعالية في التوا ل
 وال يجوز التمييز حين الس اهمين فيما.مع الس اهمين
.يتعل حتوفير العلومات
:الجمعية العاﻣة
ح
 تعقد الجمعية العامة مرة على األقل في السنة خالﻝ.68
.الستة األش ر التالية النتهاء السنة الالية للشركة
.تنعق د الجمعي ة الع ام ة ح دعوة من مجلس الدارة
ويجب على مجلس الدارة أن يدعو الجمعية العامة
لالجتماع إذا طلب ذلك مراجع ال س احات أو لجنة
ٌ الراجعة أو
)% 5( عدد من الس اهمين تمثل ملكيتهم
 ويجوز لراجع ال س احات.من رأس الاﻝ على األقل
دعوة الجمعي ة الع ام ة لإل عق اد إذا لم يقم املجلس
) يوم من ت اريﺦ طل ب30( ح دعوة الجمعي ة خالﻝ
.مراجع ال ساحات
يتم العالن عن موع د ا عق اد الجمعي ة الع ام ة
) أيام على10( ومكان وجدوﻝ أعمال ا قبل الوعد ح
 و شر الدعوة في موقع السو وموقع الشركة،األقل
اللكترو ي وفي ص يفتين واس عهي االنتش ار في
 وينبغي اس تخدام وس ائط التقنية ال ديثة.الملكة
.لالتصاﻝ حالساهمين
يج ب أن تت اح للمس اهمين الفر ة للمش ارك ة
الفعالة والتص ويت في اجتماعات الجمعية العامة
 كما يجب إحاطتهم ح،للمس اهمين
علما حالقواعد الهي
.تحكم تلك االجتماعات وإجراءات التصويت
ح
 مس اه حما آخر من-  كتاحة- للمس اهم أن يو ل عن
ﻏير أعض اء مجلس الدارة ومن ﻏير موظفي الش ركة
.في حضور اجتماع الجمعية العامة

.69

.70

.71

.72

73 Arrangements shall be made for facilitating the
participation of the greatest number of
shareholders in the General Assembly, including
inter alia determination of the appropriate place
and time.
74 In preparing the General Assembly’s agenda, the
Board of Directors shall take into consideration
matters shareholders require to be listed in that
agenda; shareholders holding not less than (5 %) of
the company’s shares are entitled to add one or
more items to the agenda. Upon its preparation.
75 Shareholders shall be entitled to discuss matters
listed in the agenda of the General Assembly and
raise relevant questions to the Board Members and
to the auditor. The Board of Directors or the
auditor shall answer the questions raised by
shareholders in a manner that does not prejudice
the company’s interest. If the shareholder
considers that the answer to his question is
unconvincing, he shall hold the Assembly and its
decision in this regard shall take effect.
76 Matters presented to the General Assembly shall be
accompanied by sufficient information to enable
shareholders to make decisions.
77 The General Assembly shall approve the dividends
and the date of distribution. These dividends,
whether they be in cash or bonus shares shall be
given, as of right, to the shareholders who are listed
in the records kept at the Securities Depository
Center as they appear at the end of trading session
on the day on which the General Assembly is
convened.
78 Shareholders shall be enabled to peruse the
minutes of the General Assembly; the company
shall provide the Authority with a copy of those
minutes within 10 days of the convening date of
any such meeting
79 The Exchange shall be immediately informed of
the results of the General Assembly.

 يج ب العم ل على تيس ير مش ارك ة أكبر ع دد من.73
 ومن ذل ك،الس اهمين في اجتم اع الجمعي ة الع ام ة
.اختيار الكان والوقت الالئمين
على مجلس الدارة عند إعداد جدوﻝ أعماﻝ اجتماع
الجمعي ة الع ام ة أن ي أخ ذ في االعتب ار الوض وع ات
الهي يرﻏب الس اهمون في إدراج ا على جدوﻝ أعماﻝ
 ويجوز للمس اهمين الذين يملكون س بة.االجتماع
) على األقل من أس م الش ركة إض افة موض وع% 5(
أو أكثر إلى ج دوﻝ أعم اﻝ الجمعي ة الع ام ة عن د
.إعداده
للمس اهمين ح مناقش ة الوض وعات الدرجة في
ج دوﻝ أعم اﻝ الجمعي ة الع ام ة وتوجي األس ئل ة في
.شأنها إلى أعضاء مجلس الدارة ومراجع ال ساحات
وعلى مجلس الدارة أو مراجع ال س اح ات الج اح ة
عن أس ئل ة الس اهمين ح الق در ال ذي ال يعرض
 وإذا رأى الس اهم أن الرد.مص ل ة الش ركة للض رر
على س ؤال ﻏير مقنع احتكم الى الجمعي ة و ان
ح
.قرارها في هذا الشأن نافذا
تكون الوض وعات العروض ة على الجمعية العامة
ح
مص و ة حمعلومات افية تمكن الس اهمين من
.اتخاذ قراراتهم
تقر الجمعي ة الع ام ة األر اح القترح توزيع ا وت اريﺦ
 وتكون أحقية األر اح س ح.التوزيع
واء األر اح النقدية

.74

.75

.76

.77

أو أس م النحة لالكي األس م الس جلين بس جالت
مركز إيداع األورا الالية في نهاية تداوﻝ يوم ا عقاد
.الجمعية العامة
 تمكين الس اهمين من االطالع على محض ر اجتماع.78
 كما يجب أن تقوم الش ركة حتزويد،الجمعية العامة
)ال يئة حنس خة من محض ر االجتماع خالﻝ (عش رة
.أيام من تاريﺦ ا عقاده
. إعالم السو حنتائﺞ الجمعية العامة فور انتهائها.79

80 By using modern technology, shareholders shall be
informed on the agenda of General Assembly,
spreadsheets, and related documents, and
participate in its deliberations and voting on
decisions, in accordance with the following
controls:
A - To be involved through a visual and audio transfer
intraday of the General Assembly.
B - To be involved through direct contact between
the company and shareholders, including the
shareholder can effectively participate in the
General Assembly and in real time to enable them
to listen and follow-up presentations and a voice,
discussion and voting on decisions.
C – To allow automated voting for shareholders to
cast their votes, either before or during the General
Assembly, without the need to appoint a proxy to
attend the General Assembly
D - Automated voting must not begin on the agenda
of any meeting of the General Assembly, before
more than three days from the date of the
Assembly.
81 In the event of using modern technology in the
General Assembly, the board must set rules and
restrictions to make sure from the identity of the
shareholder vote in the meeting of the General
Assembly or special meetings of the Company.
82 Calculating attendees and votes of the shareholders
participating in the General Assembly by modern
technology within the necessary quorum for of the
General Assembly.
83 Without prejudice to Article (91) of the
Companies’ Act, the company may be invite to the
General Assembly to its shareholders through
modern technological means.
General Assembly Appointees Procedures:

، يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة والخا ة.80
وإط الع الس اه م ي ن ع ل ى ج داوﻝ أع م اﻝ ت ل ك
 واالش تراك، والس تندات ذات العالقة،االجتماعات
في م داوالته ا والتص وي ت على قراراته ا حواس ة
ح
 وذلك وفقا للض واحط،وس ائل التقنية ال ديثة
:التالية
 أن تكون الش اركة عن طري نقل مرئي و وتي ل ظي- أ
.للجمعية العامة
 أن تكون الش اركة عن طري اتص اﻝ مباش ر حين- ب
 حم ا يمكن الس اهم من،الش رك ة والس اهمين
الش ارك ة بش ك ل فع اﻝ في الجمعي ة الع ام ة أو
الخا ة و صورة آنية تمكنهم من االستماع ومتابعة
العروض والدالء حالرأي والناقش ة والتص ويت على
.القرارات
 أن ي ت ي ح ال تص وي ت اﻵل ي ل ل مس اه م ي ن الدالء- ج
 س ح،حأ واتهم
واء قبل أو خالﻝ اجتماع الجمعية
 دون ال اجة إلى تعيين وكيل،العامة أو الخا ة
.ل ضور اجتماع الجمعية العامة أو الخا ة
 ال يجوز أن يبدأ التص ويت اﻵلي على جدوﻝ أعماﻝ أي- د
اجتماع جمعية عامة أو خا ة قبل أكثر من ﺛالﺛة
.أيام من تاريﺦ ا عقاد الجمعية
 على املجلس في ح اﻝ اس تخ دام وس ائ ل التقني ة.81
 وض ع،ال ديثة في الجمعية العامة أو الخا ة
الض واحط والقيود للتأكد من هوية الس اهم الذي
ح
يص وت آليا والس اهم الش ارك في اجتماع الجمعية
.العامة أو الخا ة للشركة
 يتم احتس اب ال ض ور واأل وات للمس اهمين.82
الشاركين في الجمعيات العامة أو الخا ة حواس ة
وس ائل التقنية ال ديثة ض من النص اب الالزم
.لص ة ا عقاد اجتماع الجمعية العامة أو الخا ة
 دون الخالﻝ حالادة ال ادية والتس عين من نظام.83
 يجوز للش ركة توجي الدعوة ال عقاد،الش ر ات
الجمعي ة الع ام ة لس اهميه ا عن طري وس ائ ل
.التقنية ال ديثة
إﺟراءات التوكيل في حضور الجمعيات العاﻣة

84 A shareholder may, in writing, appoint any other
or a shareholder who is not a Board Member and
who is not an employee of the company to attend
the General Assembly on his behalf according to
the Appointment Letter issued by the company,
which include the following information:
A - Name the principal shareholder quadrilateral if a
natural person, or the name of the shareholder,
according to what is written in the commercial
register or the like.
B - The name of the company as per the commercial
register
C - Identification number if a natural person, or
number of commercial register if a shareholder, or
the like.
D - The quadrilateral principal name along with
his/her identification number.
E - The name and principal described location,
include a copy of the Appointment Letter in the
event that the principal is legitimate.
F - Appointment Letter date and it validity.
G - Type of General Assembly to be appointed to.
H - The Original Appointment Letters must be
submitted, or feces out of the legitimate agency or
statutory, as the case, copies shall not be accepted.
85 Should the shareholder if a natural person or a
Saudi resident in the kingdom or legal founding
people in the kingdom, the appointment letter
must be authenticated by of one of the following
authentication:
A – Chamber of Commerce if the shareholder affiliate
of one of them and also the case if a stockholder
company or legal institution.

 يح للمس اهم في الش ركة حموجب توكيل خ ي.84
ٌ  س،توكي ل ش خ طبيعي آخر
واء أ ان ه ذا
الش خ من حين الس اهمين في الش ركة أم من
ح
ﻏيرهم على أال يكون عض وا في مجلس إدارته ا أو
ح
 ل ض ور اجتماع الجمعية العامة أو،موظفا لديها
ح
الخا ة والتص ويت على حنود جدوﻝ أعمال ا نياحة
ح
 وذلك وفقا لص يغة التوكيل الرفقة حالدعوة، عن
لالجتماع الص ادرة عن الش ركة وتتض من البيانات
:التالية
ح
ح
، اس م الس اهم الو ل ر اعيا إذا ان ش خ طبيعيا- أ
ح
أو اس م الس اهم وفقا لا هو مدو ٌن في س جل التجاري
ح
ح
. إذا ان شخصا اعتباريا، أو ما في حكم
ح
ٌ
. اسم الشركة وفقا لا هو مدون في سجل ا التجاري- ب
ح
 رقم الس جل الد ي إذا ان الس اهم الو ل ش خص ا- ج
ح
ح
 أو رقم الس جل التجاري إذا ان ش خص ا،طبيعيا
ح
. اعتباريا أو من في حكم
ح
. اسم الوكيل ر اعيا ورقم سجل الد ي- د
ٌ
 على أن ترف ورة من،  اس م موقع التوكيل و فت- ه
ح
الو الة الش رعية في حالة ون موقع التوكيل وكيال
ح
.شرعيا
.  ومدة سريان، تاريﺦ تحرير التوكيل- و
. نوع الجمعية الراد التوكيل لل ضور فيها- ز
 أو إحراز أ ل الو الة،  تقديم أ ل التوكيل الص د- ح
 وال تقبل،) الش رعية أو النظامية )ححس ب األحواﻝ
.الصورة
ح
ح
ح
 على الس اهم إذا ان ش خص ا طبيعيا س عوديا أو.85
ح
ح
ح
ح
مقيما في الملكة أو ش خص ا اعتباريا مؤس س ا في
 مص ادقة التوكيل الص ادر عن من إحدى،الملكة
:الج ات التالية
ح
 الغرف التجارية الص ناعية مهى ان الس اهم منتس با- أ
ح
ألحدها وكذلك ال اﻝ إذا ان الس اهم ش ركة أو
ح
ح
.مؤسسة اعتبارية

B – Any bank or persons licensed in the Kingdom, as
long as, the principal account is identified within
the bank or the person.
C – Licensed lawyers to carry out acts of
documentation, according to the Documentation
Law.
86 If the shareholder of a legal person founding
outside the Kingdom, he/she should write a letter
addressed to the company and certified by the
diplomatic references and the Embassy of the
Kingdom of the country's founding, and the Saudi
Ministry of Foreign Affairs, that its representatives
who are entitled to attend meetings of General
Assembly, the letter must be sent to the company
during the first three months of the financial year
or within one month from the date of possession
of the shares in the company. This letter is a
considered an Appointment Letter authorizing the
company representatives to attend the General
Assembly or special meetings of within one year
from the date of authorization.
87 The appointment letter must be fixed for the
meeting of the General Assembly, and valid and if
the meeting has been postponed to the second
meeting, or a third meeting for lack of the required
quorum to hold the first meeting of General
Assembly.
88 Shareholder who desires to attend the General
Assembly or special meetings of the Company
through the modern means of technology may not
appoint another appointee to attend the General
Assembly in another way.
89 Shareholder or appointees must submit the

original copy of the Appointment Letter before 2
days by minimum from the General Assembly
meeting, and a committee from the company’s
employees, the Ministry of Commerce &

ل م في

 أحد البنوك الرخص ة أو األش خاص الرخ- ب
ٌ الملكة ش ري ة أن يكون للمو ل حس
اب لدى البنك
. ل الصد

الرخ

أو الشخ

ح
 امل امون الرخص ون حالقيام حأعماﻝ التوﺛي وفقا- د
. لنظام التوﺛي
ح
ح
ح
 يجوز للمساهم إذا ان شخصا اعتباريا مؤسسا.86
خ ارج الملك ة إرس اﻝ كت اب موج إلى الش رك ة
ومص اد ٌ علي من الراجع الدحلوماس ية وس فارة
 ووزارة الخ ارجي ة،الملك ة في البل د الؤس س فيه ا
 على أن يحدد في ممثلي الذين يح،الس عودية
ل م حض ور اجتماعات الجمعيات العامة والخا ة
ح
 على أن يتم إرس اﻝ هذا الخ اب، للش ركة نياحة عن
إلى الشركة خالﻝ الثالﺛة أش ر األولى للسنة الالية أو
. خالﻝ مدة ش ر من تاريﺦ تملك لألس م في الش ركة
ح
ح
ويعد هذا الخ اب توكيال رس ميا يجيز لمثلي الش ركة
حض ور اجتماعات الجمعية العامة أو الخا ة الهي
.تعقدها خالﻝ سنة من تاريﺦ التفويض
ح
 يكون التوكيل الجتماع محددا للجمعية العامة.87
ح
ح
 على أن يعتبر التوكيل س اريا وص يحا،أو الخا ة
إذا تم ت أجي ل االجتم اع إلى اجتم اع ﺛ ان أو اجتم اع
ﺛ ال ث لع دم توافر النص اب الالزم لعق د االجتم اع
.األوﻝ الصادر بشأن التوكيل
 ال يجوز للمس اهم الذي يرﻏب ححض ور اجتماع.88
الجمعية العامة أو الخا ة للش ركة عبر وس ائل
التقني ة ال ديث ة توكي ل ش خ آخر ل ض ور
.االجتماع حأي طريقة أخرى
 على الس اهم أو وكيل تس ليم أ ل التوكيل إلى.89
الش رك ة قب ل يومين على األق ل من موع د ا عق اد
ٌ
 وتش ك ل لجن ة من موظفي الش رك ة،الجمعي ة
 لفرز،حمش اركة مندوبي الوزارة وال يئة في االجتماع

Investment and Capital Market Authority to sort
appointment letters and to ensure the validity of its
content prior to one day from the General
Assembly meeting, if possible.
90 Appointment Letters which violate these
regulations shall be excluded, except in violation
of the time of submission, if made before the
counting of votes, and is considered null and void.

التوكيالت الق دم ة والت أك د من ص ته ا واكتم اﻝ
،حياناتها قبل ا عقاد الجمعية حيوم واحد على األقل
ح
.إذا ان ذلك ممكنا

Chairman of the Board:

:رئيس ﻣجلس اإلدارة
 علﻰ المجلس اختيار عضو ﻏير تنفيذي لرئاسة.91
 وكذلك يجوز اختيار عضو ﻏير تنفيذي،المجلس
.)نائححا للرئيس (حعد الح وﻝ علﻰ عدم الما عة

91 The Board must choose a Non-Executive
Director as Chairman of the Board, and also the
Board may select a non-executive member as
Vice-Chairman (after obtaining "no-objection"
from SAMA).
92 The Board shall authorize the Chairman to
organize its activities and grant him or her the
necessary powers to discharge his or her
responsibilities.
93 The Company’s code of corporate governance
shall define the roles and responsibilities of the
Chairman.
94 With no prejudice to any other regulatory or
supervisory requirements, the duties of Board
Members, the duties of the Chairman shall include
but not be limited to the following:
A - Organizing the Board's activities, including
setting the agenda for Board meetings in
consultation with the CEO and other Board
Members, presiding over Board meetings, and
overseeing the process of providing the Board with
information and reports
B - Representing the Company before judicial bodies
and supervising the relationships between the
Board and internal and external parties.
C - Supporting the Board’s efforts in promoting
higher standards of corporate governance and
ensuring compliance with applicable laws and
regulations at all times.
95 The Chairman’s responsibilities shall not overlap
with those of the CEO. The responsibilities of the

، يتم اس تبعاد التوكيالت املخالفة ل ذه الض واحط.90
عدى املخالفة لوقت التقديم إذا قدمت قبل فرز
ٌ
. وتعتبر الﻏية،األ وات

 يقوم مجلس الدارة حتفويض رئيس المجلس لتنظيم.92
أعماﻝ المجلس ويمنح ال الحيات الالزمة ألداء
. مﻬام
 تقوم هذه الس ياس ة حتحديد دور ومسؤوليات رئيس.93
.مجلس الدارة
 ودون الخالﻝ حأي متطلحات رقاحية أو إشرافية.94
 إلﻰ جانب، تشمﻝ واجحات رئيس المجلس،أخرى
 علﻰ سحيﻝ المﺛاﻝ ال،واجحات كأحد أعضاء المجلس
:الح ر ما يلي
 تنظيم أعماﻝ المجلس حما في ذلك وضع جداوﻝ أعماﻝ- أ
االجتماعات حالتشاور مع الرئيس التنفيذي وأعضاء
 والشراف علﻰ، وترأس اجتماعات المجلس،المجلس
.تزويد المجلس حالمعلومات والتقارير التي يحتاجﻬا
 تمﺛيﻝ الشركة أمام الجﻬات القضائية والشراف علﻰ-ب
العالقات حين المجلس والجﻬات الداخلية والخارجية
.األخرى
 دعم جﻬود مجلس الدارة في االرتقاء حمستوى ومعايير-ج
الحوكمة حالشركة والتأكد من االلتزام حاألنظمة
.واللوائح ذات العالقة في جميع األوقات
 ال يكون ﻫناك تداخٌﻝ حين مسؤوليات رئيس.95
 ويجب.مجلس الدارة ومسؤوليات الرئيس التنفيذي
علﻰ رئيس مجلس الدارة االلتزام حدوره الشرافي

Chairman of the Board shall be restricted to his or
her supervisory role and shall not extend to the

وعدم القيام حالمﻬام التنفيذية التي تكون من
.اخت اص الرئيس التنفيذي

executive responsibilities reserved for the CEO.
96 It is prohibited to conjoin the position of the
Chairman of the Board with any other executive
position in the company, such as the Chief
Executive Officer (CEO) or the managing director
or the general manager.
97 The Chairman shall ensure that the Board
conducts its activities responsibly, without unduly
interfering with the Company’s operational
activities.
98 The Board can, by a majority vote of all Board
Members, dismiss its elected Chairman at any
time.

 يحظ ر الجمع حين من ب رئيس مجلس الدارة.96
وأي من ب تنفيذي حالشركة مﺛﻝ من ب ال عض و
.المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام
 علﻰ رئيس مجلس الدارة التأكد من أن المجلس.97
يقوم حأعمال حمسؤولية ودون تدخﻝ ﻏير محرر في
.عمليات الشركة التشغيلية
،  حغالحية أ وات أعضائ، يمكن لمجلس الدارة.98
.إعفاء رئيس المجلس من مﻬام في أي وقت

BOD Formation:
99 . Formation of the Board of Directors shall be
subject to the following:
A - The Articles of Association of the company
specified the number of the Board of Directors
members as (9) members, the General Assembly
may change this number by not less than (5) and
not more than eleven.
B - The General Assembly shall appoint the members
of the Board of Directors by cumulative voting
for the duration provided for in the Articles of
Association of the company, provided that such
duration shall not exceed three years. Unless
otherwise provided for in the Articles of
Association of the company, members of the
Board may be reappointed
C - The majority of the members of the Board of
Directors shall be non-executive members.
D - It is prohibited to conjoin the position of the
Chairman of the Board of Directors with any
other executive position in the company, such as
the Chief Executive Officer (CEO) or the
managing director or the general manager.
E - The independent members of the Board of
Directors shall not be less than three members, or
one-third of the members, whichever is greater.
F - The Articles of Association of the company shall
specify the manner in which membership of the
Board of Directors terminates. At all times, the
General Assembly may dismiss all or any of the
members of the Board of Directors even though
the Articles of Association provide otherwise.
G - On termination of membership of a Board
Member in any of the ways of termination, the
company shall promptly notify the Authority and
the Exchange and shall specify the reasons for
such termination and SAMA must be notified when
a member of the Board resigns or when his or her
membership is being terminated for any reason
other than the end of appointment term within (5)

:تشكيل ﻣجلس اإلدارة
: االلتزام حاﻵتي فيما يتعل حتشكيل مجلس الدارة.99
أ ) لقد حدد نظام الش ركة األس اس عدد أعض اء مجلس
 ويجوز للجمعية العامة،) أعض اء9( الدارة حتس عة
) أعض اء وال يزيد5( تغيير هذا العدد حما ال يقل عن
.)11( عن
ب) أن تعين الجمعية العامة أعض اء مجلس الدارة عن
طري التص ويت التراكمي للمدة النص وص عليها في
 ويجوز.نظام الش ركة بش رط أال تتجاوز ﺛالث س نوات
إعادة تعيين أعض اء مجلس الدارة ما لم ين نظام
.الشركة على ﻏير ذلك
ج) أن تكون أﻏلبية أعض اء مجلس الدارة من األعض اء
.ﻏير التنفيذيين
د) يحظر الجمع حين منص ب رئيس مجلس الدارة وأي
منص ب تنفي ذي ح الش رك ة مث ل منص ب العض و
.النتدب أو الرئيس التنفيذي أو الدير العام
)3( ه ) أال يقل عدد أعضاء مجلس الدارة الستقلين عن
. أيهما أكثر، أو ﺛلث أعضاء املجلس،أعضاء
،و) أن يبين نظام الش ركة كيفية انتهاء عض وية املجلس
وأن يجوز للجمعي ة الع ام ة في ل وق ت عزﻝ جميع
 ولو ن نظ ام،أعض اء مجلس الدارة أو بعض م
.الشركة على خالف ذلك
ز) عند انتهاء عض وية أحد أعض اء مجلس الدارة حأي من
طر انته اء العض وي ة يج ب على الش رك ة أن تخ ر
ح
ال يئة والس و فورا مع حيان األس باب الهي دعت إلى
ذلك ويجب إحالغ الؤسسة عند استقالة أي عضو في
املجلس أو إنهاء عض ويت ألي س بب عدا انتهاء دورة

business days from the date on which the member
leaves.

H - A member of the Board of Directors shall not act
as a member of the Board of Directors of more
than five joint stock companies at the same time.
I - Judicial person who is entitled under the
company’s Articles of Association to appoint
representatives in the Board of Directors, is not
entitled to nomination vote of other members
of the Board of Directors.
100 The Board composition shall reflect sufficient
representation of Non-executive Independent
Members, and in all cases, Non-executive
Independent Members shall not be less than two
(2), or a third of the Board, whichever is greater.
101 Members of the Board shall collectively have the
appropriate diversity with respect to
qualifications, knowledge, experience, and skills
in the various areas of the Company's business
and operations. In addition, each individual
Board Member must possess the appropriate level
of qualifications, knowledge, experience, skills,
and the integrity to effectively perform his or her
role and discharge his or her responsibilities.
102 A Board Member shall not be a member of a
board of another local insurance and/or
Reinsurance Company, or any other board
committees, or occupying a leadership position
in such companies.
103 Members of the Board shall undergo an
induction program once they join the Board.
Each member shall be provided with a letter of
appointment outlining his or her roles and
responsibilities, and comprehensive information
on the Company's business and strategic plans
and on applicable laws and regulations.

) خمس ة أيام عمل من تاريﺦ5( املجلس وذلك خالﻝ
.ترك العمل
ح) أال يش غ ل العض و عض وي ة مجلس إدارة أكثر من
.خمس شر ات مساهمة في آن واحد
 الذي يح- ط) ال يجوز للش خ ذي الص فة االعتبارية
ل ححس ب نظ ام الش رك ة تعيين ممثلين ل في
 التص ويت على اختيار األعض اء- مجلس الدارة
.اﻵخرين في مجلس الدارة
ح
ح
 تعكس تركيب ة مجلس الدارة تمثيال من اس ب ا من.100
 وفي جميع األحواﻝ ال يجوز أن.األعض اء الس تقلين
 أو،يقل عدد أعض اء املجلس الس تقلين عن ﺛالﺛة
.ﺛلث أعضاء املجلس أيهما أكثر
 يتمتع املجلس بشكل عام حتنوع من حيث الؤهالت.101
والعرف ة والخبرة وال ارات في مختلف مج االت
 كم ا يج ب أن يحظﻰ ل عض و.أعم اﻝ الش رك ة
حمس تو حى مالئم من الؤهالت والعرف ة والخ برة
وال ارة والنزاهة للقيام حدوره ومس ؤوليات بش كل
.فعاﻝ
 ال يجوز أن يكون عض و مجلس إدارة الش رك ة.102
ح
أو إعادة/عض وا في مجلس إدارة ش ركة تأمين و
ت أمين محلي ة أخرى أو إح دى اللج ان النبثق ة عن
أو أن يش غ ل أح د الن ا ب القي ادي ة في تل ك
.الشر ات
 يخضع أعضاء املجلس عند انضمام م إلى املجلس.103
لبرن امﺞ تعريفي ويزود ل عض و حخ اب تعيين
يحدد م ام ومس ؤوليات إض افة إلى معلومات
ا الس تراتيجية

ش املة عن أعماﻝ الش ركة وخ

.وعن األنظمة واللوائح ذات العالقة

104 All individual members of the Board shall have
the same proportionate control and influence

 يكون لدى أعض اء املجلس مس تو حى متناس ب من.104
.القدرة على التأﺛير في القرارات الهي يتم اتخاذها

over the decisions of the Board.
BOD Nomination:
105 The Company shall have formal and transparent
policies, standards and procedures for Board
nomination, which are approved by the General
Assembly and communicated to SAMA.
106 The Board nomination process shall take into
account the following:
A - Allowing sufficient time for receiving nomination
proposals for Board Memberships
B - Reviewing nomination proposals for Board
Memberships by the Nomination and
Remuneration Committee and documenting any
findings and recommendations
C - Obtaining SAMA’s written non-objection prior
to the appointment of any Board Member
D

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

E - Applying the Cumulative Voting Method when
voting in the General Assembly for appointing
Board Members
107 The Company must notify SAMA when a
nomination proposal for Board Membership has
been rejected and must specify the reasons for the
rejection.
108 The number of Board candidates presented to the
General Assembly for voting shall exceed the
number of available seats in order - to provide
the General Assembly the opportunity to select
among several candidates

:ﺗرﺷيح أعضاء ﻣجلس اإلدارة
 يكون لدى الش ركة س ياس ات ومعايير ٕواجراءات.105
منهجية وش فافة للترش يح لعض وية مجلس الدارة
.تواف عليها الجمعية العامة وتزود بها الؤسسة
 تأخذ إجراءات ترش يح األعض اء في مجلس الدارة.106
:في االعتبار ما يلي
أ) إع اء وق ت اف لتق ديم طلب ات الترش ح لعض وي ة
.مجلس الدارة
ب) قي ام لجن ة الترش يح ات والك اف آت ح دراس ة طلب ات
ال ت رش ح ل عض وي ة م ج ل س الدارة وت وﺛ ي ج م ي ع
.الالحظات والتو يات ذات العالقة
ح
ج) ال ص وﻝ على ع دم مم ا ع ة الؤس س ة كت اح ة قب ل
.انتخاب أي من أعضاء املجلس
د) تزوي د الس اهمين حمعلوم ات افي ة حوﻝ الرش ين
ومؤهالتهم وعالقاتهم حالش ركة قبل التص ويت على
.اختيارهم
ه) اعتماد أس لوب التص ويت التراكمي عند التص ويت في
.الجمعية العامة على تعيين أعضاء مجلس الدارة
 على الش ركة إحالغ الؤس س ة عند رفض أي من.107
طلبات الترشح لعضوية املجلس مع تحديد أسباب
.الرفض
 يج ب أن يفو ع دد الرش ين ملجلس الدارة.108
الذين ت رح أس ماؤهم أمام الجمعية العامة عدد
الق اع د التوافرة ححي ث يكون ل دى الجمعي ة
.العامة فر ة االختيار من حين الرش ين

109 The Board can engage the services of an
independent specialized external party to identify
additional candidates for Board Membership
when the number of Board candidates is
insufficient.
110 If the position of a Board Member becomes
vacant, the Board can, after obtaining SAMA’s
prior written non-objection, temporarily
appoint a new member to the vacant position for
the remainder of his or her predecessor’s term,
and CMA must be notified within (5) business days
from the date of appointment provided that such
appointment is presented for approval at the next
General Assembly.

BOD Compensation and Remuneration:
111 The Articles of Association of the Company
shall determine the remuneration of the
Chairman and the Board Members against the
services in which they operate. The
remuneration of the Directors may be amended
with the approval of the Extraordinary General
Assembly of Shareholders
112 Compensation & remuneration of the Board
Members must reflect the extent of the
member’s competence and independence and
the number of meetings attended by him and
other considerations. They must reward Board
Members be independent lump sum rather than
a percentage of profits in order to ensure
impartial decisions.
113 Compensation & remuneration must be fair
and proportionate with the member experience
and competence and independence, business
and responsibilities carried out, in addition to
the targets set by the Board to be achieved
during the fiscal year

 ويمكن ملجلس الدارة عن د ع دم وجود ع دد اف.109
من الرش ين االس تعانة حخدمات طرف خارجي
مس تقل لتحديد مرش ين إض افيين

متخص

.لعضوية مجلس الدارة
، في حاﻝ ش غور منص ب عض و في مجلس الدارة.110
 بع د ال ص وﻝ على ع دم،يمكن ملجلس الدارة
ح
ح
 أن يعين عض وا، مما عة الؤس س ة الس بقة كتاحة
ح
جديدا في النصب الشاﻏر لا تبقﻰ من مدة العضو
)5( الس اح ويتم إخ ار هيئة الس و الالية خالﻝ
 على أن تتم الوافق ة،أي ام عم ل من ت اريﺦ التعيين
.على هذا التعيين في أوﻝ جمعية عامة

:ﻣكافآت أعضاء ﻣجلس اإلدارة وتعويضاتهم
 يحدد النظام األساس للشركة مكافآت رئيس.111
وأعضاء مجلس الدارة مقاحﻝ الخدمات التي
 ويجوز تعديﻝ مكافآت أعضاء مجلس،يقومون حﻬا
الدارة حموافقة الجمعية العامة ﻏير العادية
.للمساﻫمين
 يجوز أن تكون مكافآت أعض اء املجلس متفاوتة.112
ال ق دار ح ح ي ث ت ع ك س م دى خ ب رة ال عض و
واختص ا ات واس تقالليت وعدد الجلس ات الهي
 ويجب أن تكون.يحض رها وﻏيرها من االعتبارات
ح
مكافأة أعض اء مجلس الدارة الس تقلين مبلغا
ح
ح
مق وعا وليس ت س بة من األر اح من أجل تأمين
.حيادية قراراتهم
ح
ح
 يجب أن تكون الكافآت عادلة ومتناس بة مع خبرة.113
العض و واختص ا ات واس تقالليت واألعماﻝ
والس ؤولي ات الهي يقوم به ا ويتحمل ا أعض اء
 حالض افة إلى األهداف امل ددة من قبل،املجلس
.املجلس الراد تحقيق ا خالﻝ السنة الالية

114 Compensation & remuneration must be set as
per a recommendation from Compensation &
Remuneration Committee.
115 Compensation & remuneration must be
proportionate with the company’s activity and
skills and experience required to manage it.
116

ي ة لجن ة

ح
 أن تكون الك اف آت مبني ة على تو.114
.الترشيحات و الكافآت

ح
 أن تكون الكافآت متناس بة مع ش اط الش ركة.115
.وال ارة والخبرة الالزمتين لدارتها

Taking into account the sector in which the

 األخ ذ بعين االعتب ار الق اع ال ذي تعم ل في.116

company operates and the size and experience

.الشركة وحجم ا وخبرة أعضاء املجلس

of the members of the Board.
117

Compensation & remuneration must be
reasonably sufficient to attract Board Members
with appropriate competence and experience
and motivate and retain

118

Board Members cannot vote to the item of
Board
Members
Compensation
&
remuneration within the General Assembly.

119 The company may claim a refund of the
disbursement of compensation & remuneration
to any member of the Board if it appears that
those remuneration disbursed based on false or
misleading information was presented to the
General Assembly or included in the annual
report of the Board.
120 The board should disclose in its annual report
on policies relating to compensation &
remuneration and the mechanisms identified
and the amounts of financial and in-kind
benefits paid to each member of the Board for
any acts or executive and non-executive
positions details, taking into account the
relevant regulations mentioned in the
Corporate Governance Regulations and the
Listing Rules Regulation.
Conflict of Interest Within the Board:
121 A Board Member shall not, without a prior
authorization from the General Assembly, to be
renewed each year, have any interest (whether
directly or indirectly) in the company’s business

ح
 أن تكون الكافأة افية بش كل معقوﻝ الس تق اب.117
أعض اء مجلس ذوي كف اءة وخبرة من اس ب ة
.وتحفيزهم والحقاء عليهم
 ال يجوز ألعض اء املجلس التص وي ت على حن د.118
مكافأة أعض اء مجلس الدارة في اجتماع الجمعية
.العامة
 يح للش ركة ال البة حاس ترداد ما رف من.119
مكافآت ألي من أعض اء املجلس إذا تبين أن تلك
الكافآت رفت ح
حناء على معلومات خاطئة أو
مض لل ة تم عرض ا على الجمعي ة الع ام ة أو
.تضمينها ضمن تقرير املجلس السنوي
 يجب أن يفص ح املجلس في تقريره الس نوي عن.120
تفا يل الس ياس ات التعلقة حالكافآت وآليات
تحديدها والبالﻎ والزايا الالية والعينية الدفوعة
لكل عض و من أعض اء املجلس مقاحل أي أعماﻝ
 مع مراع اة،أو من ا ب تنفي ذي ة وﻏير تنفي ذي ة
األحكام ذات العالقة من الئحة حوكمة الش ر ات
.وقواعد التسجيل والدراج
:تعارض املصالح في ﻣجلس اإلدارة
 ال يجوز لعض و مجلس الدارة – بغير ترخي من.121
الجمعية العامة يجدد ل س نة – أن تكون ل أي
مص ل ة (مب اش رة أو ﻏير مب اش رة) في األعم اﻝ

and contracts. The activities to be performed
through general bidding shall constitute an
exception where a Board Member is the best
bidder. A Board Member shall notify the Board
of Directors of any personal interest he/ she may
have in the business and contracts that are
completed for the company’s account. Such
notification shall be entered in the minutes of the
meeting. A Board Member who is an interested
party shall not be entitled to vote on the
resolution to be adopted in this regard neither in
the General Assembly nor in the Board of
Directors. The Chairman of the Board of
Directors shall notify the General Assembly,
when convened, of the activities and contracts in
respect of which a Board Member may have a
personal interest and shall attach to such
notification a special report prepared by the
company’s auditor.
122 A Board Member shall not, without a prior
authorization of the General Assembly, to be
renewed annually, participate in any activity
which may likely compete with the activities of
the company, or trade in any branch of the
activities carried out by the company and If the
Assembly refuses to renew the license, the
member must cancel the contract, deal or
compete and adjust his position in accordance
with the Companies Law and its Executive
Regulations within the time limit set by the
Assembly or submit his resignation within the
time limit determined by the Assembly otherwise
his membership in the Board is over.
123 The company shall not grant cash loan
whatsoever to any of its Board Members or render
guarantee in respect of any loan entered into by a
Board Member with third parties, excluding
banks and other fiduciary companies.
BOD Membership Termination:
124 The Ordinary General Assembly may, at any time,
dismiss all members of the Board or any of them

 وتس تثنى من،والعقود الهي تتم ل س اب الش ركة
ذلك األعماﻝ الهي تتم ح ري النافس ة العامة إذا
.ان عضو مجلس الدارة احب العرض األفضل
وعلى عض و مجلس الدارة أن يبلﻎ املجلس حما ل
من مصل ة شخصية في األعماﻝ والعقود الهي تتم
 ويثبت هذا التبليﻎ في محض ر،ل س اب الش ركة
 وال يجوز للعضو ذي الصل ة االشتراك،االجتماع
في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن
.في الجمعي ة الع ام ة أو في اجتم اع مجلس الدارة
ويبلﻎ رئيس مجلس الدارة الجمعي ة الع ام ة عن د
ا عق اده ا عن األعم اﻝ والعقود الهي يكون ألح د
ح
ح
،أعض اء مجلس الدارة مص ل ة ش خص ية فيها
ٌ
تقرير خ اص من امل اس ب
ويرف به ذا التبليﻎ
.القانو ي
 بغير ترخي من-  ال يجوز لعض و مجلس الدارة.122
 أن يش ترك في أي- الجمعية العامة يجدد ل س نة
 أو أن يتاجر في،عمل من ش أن منافس ة الش ركة
أح د فروع النش اط ال ذي تزاول وإذا رفض ت
الجمعية تجديد الترخي فعلى العض و العدوﻝ
عن العقد أو التعامل أو النافسة وتوفي أوضاع
ح
وفقا لنظام الش ر ات والئحت التنفيذية في خالﻝ
ال ل ة امل ددة ل من قب ل الجمعي ة أو أن يقوم
حتق ديم اس تق الت خالﻝ ال ل ة الهي تح دده ا
ٌ
.الجمعية وإال عدت عضويت في املجلس منتهية
ح
ح
 ال يجوز للش ركة أن تقدم قرض ا نقديا من أي نوع.123
ألعض اء مجلس إدارته ا أو أن تض من أي قرض
 ويس تثنى من ذل ك،يعق ده واح ٌد منهم مع الغير
.البنوك وﻏيرها من شر ات االئتمان
:انتهاء عضوية ﻣجلس اإلدارة
 يجوز للجمعي ة الع ام ة الع ادي ة في أي وق ت عزﻝ.124
جميع أعض اء املجلس أو بعض م وذل ك دون

without prejudice to the right of the dismissed
Member to compensation if the dismissed has
occurred for an unlawful reason and the
membership of the Board of Directors shall be
terminated upon
A - Expiration of the appointment term
B - Resignation of the Board Member that shall be
required to be in a timely manner or shall be liable
for the consequent damage to the company
C - Death of the Board Member
D - Becoming physically or mentally impaired in a way
that could severely limit his or her ability to
properly perform his or her role
E - Being declared bankrupt or insolvent or making a
settlement request with creditors or ceasing to pay
debts
F - Being convicted of an offence involving moral
dishonesty or contravention of laws in the
Kingdom of Saudi Arabia or any other jurisdiction
G - Failure to fulfill the Board Member’s obligations in
a way that harms the Company (in which case the
termination of the Board Member must be
approved by the General Assembly)
H - Failing to aend three (3) meetings that were held
within one year without a legitimate and
acceptable reason
I - Inability to continue performing their role based on
any of the applicable laws and regulations in the
Kingdom of Saudi Arabia
125 Subject to the applicable disclosure requirements,
SAMA must be notified when a member of the
Board resigns or when his or her membership is
being terminated for any reason other than the end
of appointment term within (5) business days from
the date on which the member leaves. And
immediately notify the CMA of the reason for
termination.

الخالﻝ حح العض و العزوﻝ في التعويض إذا وقع
العزﻝ بس بب ﻏير مش روع وتنتهي عض وية مجلس
:الدارة في ال االت اﻵتية
.أ) انتهاء دورة املجلس
ب) اس تقالة عض و مجلس الدارة ويش ترط أن تكون في
ح
وقت مناس ب وإال ان مس ؤوال عما يترتب على ذلك
.من أضرار للشركة
.ج) وفاة عضو مجلس الدارة
د) ال احة حمرض عقلي أو إعاقة جس دية قد تؤدي إلى
. عدم قدرة العضو على القيام حدوره على أكمل وج
ه ) ال كم حإش ار إفالس العض و أو إعس اره أو طلب
. إجراء تسوية مع دائني أو توقف عن دفع ديون
و) الدانة حارتكاب عمل مخل حالش رف واألمانة أو التزوير
أو حمخ الف ة األنظم ة واللوائح في الملك ة العر ي ة
.السعودية أو في أي حلد آخر
ز) إخالﻝ عض و املجلس حواجبات ح ريقة تض ر حمص ل ة
الش ركة بش رط أن يقترن ذلك حموافقة الجمعية
.العامة العادية
) اجتم اع ات خالﻝ س ن ة واح دة دون٣( ح) التغي ب عن
.عذر مشروع ومقبوﻝ
ط) عدم الحية العضو لالستمرارفي ممارسة مسؤوليت
حموج ب حكم أي من األنظم ة الن اف ذة في الملك ة
.العر ية السعودية
يجب إحالغ الؤس س ة عند اس تقالة أي عض و في.125
املجلس أو إنهاء عض ويت ألي س بب عدا انتهاء دورة
املجلس وذلك خالﻝ خمس ة أيام عمل من تاريﺦ
 ومراع اة مت لب ات الفص اح ذات،ترك العم ل
ح
العالقة وإحالغ ال يئة والس و فورا مع حيان س بب
.النهاء

126 The Board is accountable to the shareholders, and
others who have interest and regulatory and
supervisory bodies
Responsibilities of the Board:
127 Without prejudice to the competences of the
General Assembly, the company’s Board of
Directors shall assume all the necessary powers for
the company’s management. The ultimate
responsibility for the company rests with the
Board even if it sets up committees or delegates
some of its powers to a third party. The Board of
Directors shall avoid issuing general or indefinite
power of attorney.
128 The responsibilities of the Board of Directors
Determined and stated in Article (64) of the
insurance corporate governance regulation at
SAMA.
129 The Board of Directors must carry out its duties
in a responsible manner, in good faith and with
due diligence. Its decisions should be based on
sufficient information from the executive
management, or from any other reliable source.
130 A member of the Board of Directors represents
all shareholders; he undertakes to carry out
whatever may be in the general interest of the
company, but not the interests of the group he
represents or that which voted in favor of his
appointment to the Board of Directors.
131 The Board of Directors shall determine the
powers to be delegated to the executive
management and the procedures for taking any
action and the validity of such delegation. It shall
also determine matters reserved for decision by
the Board of Directors. The executive
management shall submit to the Board of
Directors periodic reports on the exercise of the
delegated powers.
132 The Board of Directors shall ensure that a
procedure is laid down for orienting the new
Board Members of the company’s business and, in
particular, the financial and legal aspects, in
addition to their training, where necessary.

تكون مس اءلة مجلس الدارة من قبل الس اهمين.126
وﻏيرهم من أص اب الص الح والج ات الرقاحي ة
. والشرافية
:ﻣسؤوليات ﻣجلس االدارة
 يتولى، مع مراعاة اختص ا ات الجمعية العامة.127
م ج ل س إدارة الش رك ة ج م ي ع الص الح ي ات
 وتظ ل الس ؤولي ة.والس ل ات الالزم ة لدارته ا
النهائية عن الش ركة على املجلس حهى وإن ش كل
ح
لج ان ا أو فوض ج ات أو أفراد آخرين للقي ام
 وعلى املجلس تجن ب إ دار، حبعض أعم ال
.تفويضات عامة أو ﻏير محددة الدة
ح
 تح دد مس ؤولي ات مجلس الدارة وفق ا ل ا هو.128
ٌ منص
) من الئح ة حوكم ة64( وص علي في ال ادة
.شر ات التأمين حمؤسسة النقد
 يج ب أن يؤدي مجلس الدارة م م ات حمس ؤولي ة.129
 وأن تكون قرارات،وحس ن ني ة وج دي ة واهتم ام
ح
،مبني ة على معلوم ات وافي ة من الدارة التنفي ذي ة
.أو أي مصدر موﺛو آخر
، يمث ل عض و مجلس الدارة جميع الس اهمين.130
وعلي أن يلتزم حالقيام حما يحق مص ل ة الش ركة
ح
عموم ا وليس م ا يحق مص الح املجموع ة الهي
.يمثل ا أو الهي وتت على تعيين في مجلس الدارة
 يح دد مجلس الدارة الص الحي ات الهي يفوض ا.131
 وإجراءات اتخ اذ القرار وم دة،لإلدارة التنفي ذي ة
 كم ا يح دد الوض وع ات الهي يحتفظ.التفويض
 وترفع الدارة التنفيذية تقارير.حصالحية البت فيها
ح
.دورية عن ممارساتها للصالحيات الفوضة
 يجب على مجلس الدارة التأكد من وضع إجراءات.132
لتعريف أعض اء املجلس الج دد بعم ل الش رك ة
ح
و خا ة الجوانب الالية والقانونية فض ال عن
.تدريبهم إن لزم األمر

133 The Board of Directors shall ensure that
sufficient information about the company is
made available to all members of the Board of
Directors, generally, and, in particular, to the
non-executive members, to enable them to
discharge their duties and responsibilities in an
effective manner
134 The Board of Directors may hold loans of any
duration, sell or pledge the assets of the Company,
sell or mortgage the Company's trading place or
discharge the debtors of the Company from their
obligations, unless the Company's Articles of
Association or the Ordinary General Assembly

 يجب على مجلس الدارة التأكد من توفير الش ركة.133
معلومات وافية عن شؤونها لجميع أعضاء مجلس
الدارة حوج ع ام وألعض اء مجلس الدارة ﻏير
التنفي ذيين حوج خ اصي وذل ك من أج ل تمكينهم
.من القيام حواجباتهم وم ماتهم حكفاية
، يجوز ملجلس الدارة عقد القروض أيا انت مدتها.134
 أو حيع مح ل،أو حيع أ وﻝ الش رك ة أو رهنه ا
 أو إحراء ذم ة م ديني، الش رك ة التج اري أو رهن
 م ا لم يتض من نظ ام،الش رك ة من التزام اتهم
الش ركة األس اس أو يص در من الجمعية العامة
.العادية ما يقيد الحيات مجلس الدارة في ذلك

issues a restrictions or these powers in this regard.
Board of Directors Obligations:
135 With no prejudice to any other regulatory or
supervisory requirements, the duties of the Board
shall include but not be limited to the following:
A - Providing strategic guidance to the Company,
including setting objectives and formulating
strategic plans
B - Supervising the implementation of strategic plans
and major transactions
C - Approving key policies and procedures and
regularly reviewing and updating them
D - Establishing and monitoring the Company's
internal control system and ensuring its adequacy
and effectiveness
E - Establishing and monitoring a risk management
system, where risks are assessed, managed, and
monitored on a continuous basis
F - Selecting and changing (if needed) executives in
key positions, and ensuring that the Company has
an
appropriate replacement policy for their
replacement by an appropriate alternative with the
necessary skills and eligibility for the office.

:واﺟبات ﻣجلس اإلدارة
 دون الخالﻝ ح أي مت لب ات رق احي ة أو إش رافي ة.135
 تش مل واجبات مجلس الدارة على س بيل،أخرى
:الثاﻝ ال ال صر ما يلي
أ) القيادة الستراتيجية للشركة ووضع األهداف و ياﻏة
.الخ ط االستراتيجية
ب) الشراف على تنفيذ الخ ط الستراتيجية والعمليات
.الرئيسة
ج) الوافق ة على الس ي اس ات والجراءات الرئيس ة
.ومراجعتها وتحديثها حصفة منتظمة
د) وض ع ومراقبة نظام الرقاحة الداخلية للش ركة والتأكد
. من كفاءت وفعاليت
ه ) وض ع ومراقبة نظام إدارة املخاطر حالش ركة لتقييم
.املخاطر وإدارتها ومراقبتها حصورة مستمرة
و) اختيار وتغيير الوظفين التنفيذيين في الراكز الرئيس ة
ٌ
 والتأكد من أن الش ركة لديها س ياس ة،)(عند ال اجة
ٌ
ح
من اس ب ة لحالﻝ ح دي ل من اس ب يكون مؤهال للعم ل
.ويملك ال ارات ال لو ة

G - Supervising Senior Management and monitoring
the Company’s performance against the
performance objectives set by the Board
H - Ensuring the integrity of the Company's
accounting and financial reporting system and the
appropriateness of its disclosure process
I - Ensuring that the interests of the policyholders are
being protected at all times
J - Promoting higher standards of corporate
governance and ensuring compliance with
applicable laws and regulations at all times
K - Laying down specific and explicit policies,
standards and procedures, for the membership of
the Board of Directors and implementing them
after they have been approved by the General
Assembly.
136 - Outlining a written policy that regulate the
relationship with stakeholders with a view to
protecting their respective rights; in particular,
such policy must cover the following:
A - Mechanisms for indemnifying the stakeholders
in case of contravening their rights under the law
and their respective contracts.
B - Mechanisms for settlement of complaints or
disputes that might arise between the company
and the stakeholders
C - Suitable mechanisms for maintaining good
relationships with customers and suppliers and
protecting the confidentiality of information
related to them.
D - A code of conduct for the company’s executives
and employees compatible with the proper
professional and ethical standards, and regulate
their relationship with the stakeholders. The
Board of Directors lays down procedures for
supervising this code and ensuring compliance
there with.
E - The Company’s social contributions
F - Deciding policies and procedures to ensure the
company’s compliance with the laws and
regulations and the company’s obligation to

ز) الش راف على الدارة العلي ا ومراقب ة أداء الش رك ة
ح
.مقارنة حأهداف األداء الهي يحددها املجلس
ح) التأكد من س المة ونزاهة نظام رفع التقارير والبيانات
.الالية ومالءمة آلية الفصاح
.ط) ضمان حماية مصالح الؤمن ل م في جميع األوقات
ي) االرتقاء حمس توى ومعايير ال وكمة حالش ركة والتأكد
من االلتزام ح األنظم ة واللوائح ذات العالق ة في جميع
.األوقات
ك) وض ع س ياس ات ومعايير وإجراءات واض ة ومحددة
للعض وية في مجلس الدارة ووض ع ا موض ع التنفيذ
.بعد إقرار الجمعية العامة ل ا
 وض ع س ياس ة مكتو ة تنظم العالقة مع أص اب.136
 ويجب.الصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوق م
: حوج خاص – اﻵتي- أن تغ ي هذه السياسة
 آلي ات تعويض أص اب الص الح في ح ال ة انته اك- أ
.حقوق م الهي تقرها األنظمة وتحميها العقود
 آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات الهي قد تنشأ حين- ب
.الشركة وأص اب الصالح
ٌ
ٌ  آلي- ج
ات من اس ب ة لق ام ة عالق ات جي دة مع العمالء
والوردين وامل افظ ة على س ري ة العلوم ات التعلق ة
.بهم
 قواعد الس لوك الهي للمديرين والعاملين في الش ركة- د
ححيث تتواف مع العايير ال نية واألخالقية الس ليمة
 على أن،وتنظم العالقة حينهم و ين أص اب الص الح
يض ع م ج ل س الدارة آل ي ات م راق ب ة ت ب ي ه ذه
.القواعد وااللتزام بها
. مساهمة الشركة االجتماعية- ه
 وض ع الس ياس ات والجراءات الهي تض من احترام- ر
الش رك ة لألنظم ة واللوائح والتزام ا ح الفص اح عن

disclose material information to shareholders,
creditors and other stakeholders.
Board of Directors Meetings:
137 The Board Members shall allot ample time for
performing their responsibilities, including the
preparation for the meetings of the Board and
the permanent and ad hoc committees, and shall
endeavor to attend such meetings.
138 The Board shall convene its ordinary meetings
regularly upon a request by the Chairman. The
Chairman shall call the Board for an unforeseen
meeting upon a written request by two of its
members.
139 When preparing a specified agenda to be
presented to the Board, the Chairman should
consult the other members of the Board and the
CEO. The agenda and other documentation
should be sent to the members in a sufficient
time prior to the meeting so that they may be
able to consider such matters and prepare
themselves for the meeting. Once convened,
the Board shall approve the agenda; should any
member of the Board raise any objection to this
agenda, the details of such objection shall be
entered in the minutes of the meeting.
140 The Board’s meetings shall be held on a regular
basis and as needed. The Board shall hold at least
four (4) meetings every year and at least one
every quarter.
141 Non-executive members of the Board shall hold
closed meetings, without the presence of
Management members, at least once every year.
Staff of the control functions can be invited to
attend these meetings, upon the request of the
Non-executive members holding the meeting.
142 Minutes of the Board meetings shall be recorded,
signed by the Chairman and the Secretary of the
Board, and entered into an official register.

العلومات الجوهرية للمس اهمين والدائنين وأص اب
.الصالح اﻵخرين
:اﺟتماعات املجلس
على أعض اء مجلس الدارة تخص ي وق ت اف.137
 حم ا في ذل ك التحض ير،لالض الع حمس ؤولي اتهم
،الجتم اع ات املجلس واللج ان ال دائم ة والؤقت ة
.وال رص على حضورها
،يعق د مجلس الدارة اجتم اع ات ع ادي ة منتظم ة.138
 وعلى الرئيس أن ي دعو مجلس.ح دعوة من الرئيس
ح
الدارة لعق د اجتم اع ط ارئ مهى طل ب ذل ك – كت اح ة
.– اﺛنان من األعضاء
على رئيس مجلس الدارة التش اور مع األعض اء.139
اﻵخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد جدوﻝ محدد
 ويرس ل.حالوض وعات الهي س تعرض على املجلس
ح
 مص و ا حالستندات لألعضاء قبل- جدوﻝ األعماﻝ
االج ت م اع ح وق ت افي ح ه ى ي ت اح ل م دراس ة
 ويقر.الوض وع ات واالس تع داد الجي د لالجتم اع
 وفي،مجلس الدارة ج دوﻝ األعم اﻝ ح اﻝ ا عق اده
ح اﻝ اعتراض أي عض و على ه ذا الج دوﻝ تثب ت
.تفا يل هذا االعتراض في محضر االجتماع
تعقد اجتماعات املجلس حص فة دورية و لما دعت.140
 على أال يق ل ع دد اجتم اع ات املجلس،ال اج ة
) اجتم اع ات ححي ث يكون هن اك٤( الس نوي ة عن
ٌ اجتماع
ٌ
.واحد على األقل ل ﺛالﺛة أش ر
يج ب أن يعق د أعض اء املجلس ﻏير التنفي ذيين.141
اجتماعات مغلقة دون حض ور أعض اء الدارة على
ح
 ويمكن ألعض اء املجلس ﻏير.األقل مرة في الس نة
التنفي ذيين دعوة أي من منس وبي وظ ائف الرق اح ة
.ل ضور هذه االجتماعات
يجب تس جيل محاض ر املجلس وتوقيع ا من قبل.142
.رئيس املجلس وأمين السر وتوﺛيق ا في سجل رسمي

143 Minutes of the Board meetings shall indicate the
meeting’s attendance, topics discussed, major
deliberations, voting process, objections and
abstentions from voting (with reasons if any),
decisions taken, and reservations. All records and
documents reviewed during the meeting and/or
referred to in the minutes shall be attached to the
minutes.
144 Members of the Board shall be granted
unrestricted access to any relevant information
regarding the Company.
145 The Board shall be able to seek external
independent advice, when necessary, at the
Company’s expense.
Board Secretary:
146 The Board shall appoint a Secretary of the Board,
for its term, to arrange the Board activities and
provide support and assistance to Board
Members. The Secretary can be a member of the
Board or of Company’s staff.
147 The Secretary of the Board shall hold a bachelor
degree in law, finance, accounting or administration
or their equivalent, and has relevant practical

experience of not less than three years; adequate

experience and knowledge of the Company's
business and activities, possess strong
communication skills, and be well-informed of
applicable laws and regulations and best practices
incorporates governance.
148 With no prejudice to any other regulatory or
supervisory requirements, the Secretary of the
Board of Directors shall conduct his
responsibilities as directed by the Chairman of
the Board. His responsibilities include, but are
not be limited to, the following:
149 Arranging meetings of the Board; in addition to
ensuring the availability of appropriate means of
communication for the exchange and recording of
information between the Board and its committees
and between members of senior management and

يجب أن توض ح محاض ر اجتماعات املجلس أس ماء.143
ال ض ور والواض يع الهي تمت مناقش تها والداوالت
الرئيس ة والتص ويت واالعتراض ات واالمتناع عن
التص وي ت (مع األس ب اب إن وج دت) والقرارات
 كما يجب. وأي تحفظات على هذه القرارات.التخذة
أن ترف حامل ض ر جميع الس جالت والوﺛائ الهي تم
أو تمت الش ارة إليها/الطالع عليها خالﻝ االجتماع و
.في محضر االجتماع
ح
ح
يج ب أن يكون ألعض اء املجلس الحي ة امل ة.144
ل ل ص وﻝ ع ل ى أي م ع ل وم ات ذات ع الق ة ح وﻝ
.الشركة
للمجلس االس تعانة حخدمات اس تش ارية من ج ات.145
. على نفقة الشركة، عند ال اجة،خارجية مستقلة
:أﻣين سرﻣجلس اإلدارة
 ي ع ي ن م ج ل س الدارة أم ي ن س ر ل ل ف ت رة دورة.146
املجلس لتنس ي أعم اﻝ املجلس وتق ديم ال دعم
 ويمكن أن يكون أمين الس ر.والس اعدة لألعض اء
ح
.عضوا في املجلس أو من منسوبي الشركة
ح
 يج ب أن يكون أمين س ر املجلس ح ا ال على.147
ش ادة جامعية في القانون أو الالية أو امل اس بة
أو الدارة أو ما يعادل ا وأن تكون لدي خبرة عملية
ال تقل عن ﺛالث س نوات ومعرفة حأعماﻝ الش ركة
وأ ش تها وأن يتمتع حم ارات توا ل جيدة وأن
ح
يكون ملما حاألنظمة واللوائح ذات العالقة وأفض ل
.المارسات في مجاﻝ حوكمة الشر ات
 دون الخالﻝ ح أي مت لب ات رق احي ة أو إش رافي ة.148
 يؤدي أمين س ر املجلس مس ؤوليات ح،أخرى
حناء
 وتش م ل على س بي ل،على توجي رئيس املجلس
:الثاﻝ ال ال صر
تنس ي اجتماعات املجلس إض افة إلى التأكد من.149
توافر وس ائل اتص اﻝ مناس بة لتبادﻝ وتس جيل
العلومات حين املجلس ولجان و ين أعض اء مجلس
الدارة التنفيذيين واألعض اء ﻏير التنفيذيين وحفظ

non-executive Board Members; in addition to
maintaining minutes of the Board meetings. The
minutes are the permanent official record of the
work and decisions taken by the Board and its
subcommittees. The Minutes shall be accurate and
shall clearly reflect all the items and topics discussed
during the meetings of the Board of Directors and
shall record all decisions taken and any other
matters discussed at the meetings.
150 The Board’s minutes shall document any votes
made during the meetings, including objections or
abstention from voting. Any documents referred
to during the meetings shall be attached and
referred to in the minutes. A comprehensive
statement shall be prepared containing the names
of the present and absent members, and a list of
committees approved and any case of abstention (if
any) by any member and the reasons thereof.
152 The Secretary shall give advance notices, send
meeting agendas with any relevant materials to
Board Members and ensure their delivery within a
period of (10) working days prior to the meeting.
153 Minutes of the meetings shall be circulated to the
parties concerned within a period not exceeding
fifteen (15) days. The person or entity responsible
for implementing the resolutions taken shall be
determined. The Board should, at the beginning
of each year, set a specific timetable for receiving
reports from the committees concerned and
internal and external auditors, and shall ensure that
the mechanism for the collection, preparation and
submission of reports and data is in place and in line
with the internal adopted policy. It shall also
ensure the preparation of important information
and its presentation to the Board on a timely basis.
154 The remuneration of the Secretary for performing
this role shall be determined by the Board, and
shall only be dismissed by the Board.

مح اض ر اجتم اع ات املجلس وتع د مح اض ر
اجتماعات املجلس الس جل الرس مي الدائم لألعماﻝ
، والقرارت التخذة من املجلس واللجان النبثقة من
وينبغي مراع اة ال دق ة في مح اض ر االجتم اع وأن
تعكس حوض وح افة البنود والواض يع الهي طرحت
في اجتم اع ات مجلس الدارة والقرارت التخ ذة وأي
.مواضيع أخرى تمت مناقشتها
 يوﺛ محضر مجلس الدارة أي عملية تصويت تمت151
 حما في ذلك العارض ة واالمتناع عن،خالﻝ االجتماع
 وينبغي إرفا أو الش ارة إلى أي وﺛائ أو.التص ويت
 وأن،مس تندات تم الرجوع إليها خالﻝ االجتماعات
ح
يعد حيانا يش تمل على أس ماء األعض اء ال اض رين
ح
 وق ائم ة ح اللج ان العتم دة وأي،وﻏير ال اض رين
. امتناع عن التصويت (إن وجد) ألي عضو وأسباح
 وعلى أمين س ر مجلس الدارة إحالغ أعض اء املجلس152
حمواعي د االجتم اع ات وتزوي دهم حج داوﻝ األعم اﻝ
والس تندات ذات العالقة والتأكد من تس ليم ا قبل
. ) أيام عمل١٠ ( االجتماع حمدة ال تقل عن
 توزع محاضر الجلسات على األطراف العنية خالﻝ153
ح
 مع تحديد،فترة ال تزيد على خمس ة عش ر يوما
الش خ أو الج ة الس ؤولة عن تنفيذ القرارات
وعلى املجلس حداية ل عام وض ع جدوﻝ. التخذة
زمني محدد لتلقي التقارير من اللجان العنية ومن
مراقبي ال س اح ات ال داخليين والخ ارجيين وأن
يتأكد من أن آلية جمع التقارير ٕواعدادها وتقديم ا
،س ليمة ومتفقة مع الس ياس ة الداخلية العتمدة
حما في ذلك إعداد العلومات ال مة وعرض ا على
.املجلس في أوقاتها امل ددة
 يح دد مجلس الدارة مك اف أة ألمين س ر مجلس154
 وال يجوز عزﻝ أمين.الدارة لق اء قي ام به ذا ال دور
.سر مجلس الدارة إال حقرار من املجلس

Board Committees:
155 The Board shall establish specialized Board
committees to extend its oversight into particular
areas of the Company’s activities, such as
nomination and remuneration, audit, risk
management, investment, regulatory compliance,
disclosure, governance, human resources, strategic
development, etc., and delegate the necessary
powers to its committees and monitor their
performance. Each committee shall be responsible
for its work before the Board. This shall not
prejudice the responsibility of the Board for such
acts, powers or powers delegated to it.
156 At a minimum, the Board shall establish an
executive committee, an audit committee, a
nomination and remuneration committee, a risk
management committee, and an investment
committee.
157 The Board of Directors shall approve the by-laws
of all committees of the Board. Each committee
should have general procedures laid down by the
Board, specifying its functions, its duration, scope
of its work, its powers and duties, and the
mechanism through which the Board monitors its
activities.
158 Board committees shall operate in a manner similar
to that of the Board. In particular, Articles 68, 69,
70, 71, 74, 75, 86 and 87 of the Corporate
Governance Regulation shall apply to Board
committees as they apply to the Board.
159

160

The committees shall clearly inform the
Board of its results and decisions, and The
Board shall carefully review the meeting
minutes and recommendations of its
committees
The committees shall be able to seek external
professional advice, when necessary, to perform
its role, at the Company’s expense, after
obtaining the Board’s approval

:لجان املجلس
 ملجلس الدارة تش كيل لجان متخص ص ة لتوس يع155
ن ا عمل في املجاالت التخص ص ة الهي منها على
 و، الترش يحات والكافآت،س بيل الثاﻝ ال ال ص ر
 وااللتزام، واالس تثم ار، ٕوادارة املخ اطر،الراجع ة
، والوارد البش رية، وال وكمة، والفص اح،النظامي
 الخ وأن يمنح هذه اللجان،والت وير االس تراتي ي
.الص الحيات الالزمة ألداء أعمال ا و يراقب أداءها
وتكون ل لجنة مس ؤولة عن أعمال ا أمام املجلس
وال يخ ل ذل ك عن مس ؤولي ة املجلس عن تل ك
.األعماﻝ أو الصالحيات أو السل ات الهي فوض ا ل ا
ح
ح
، يش ك ل مجلس الدارة حح د أد ﻰ لجن ة تنفي ذي ة156
ح
، ولجنة للترش يحات والكافآت،ولجنة الراجعة
ح
ح
. ولجنة لالستثمار،ولجنة لدارة املخاطر
ح
 يعتم د مجلس الدارة الئح ة تنظيمي ة لك ل لجن ة من157
 وأن يكون لدى ل لجنة من هذه،اللجان الهي يشكل ا
الل جان إجراءات عامة يض ع ا مجلس الدارة تحدد
م ام اللجن ة وم دة ون ا عمل ا والص الحي ات
المنوح ة ل ا والس ؤولي ات اللق اة على ع اتق ا وآلي ة
.رقاحة املجلس عليها
 تعمل لجان مجلس الدارة حآلية عمل مش ابهة ﻵلية158
 و68  ت ب الواد، وعلى وج التحديد.عمل املجلس
 م ن الئ ح ة87  و86  و75  و74  و71  و70  و69
حوكم ة ش ر ات الت أمين على لج ان املجلس كم ا
.تن ب على املجلس
 على اللجان أن تبلﻎ مجلس الدارة حما تتو ل إلي159
من نت ائﺞ وم ا تتخ ذه من قرارات بش ف افي ة ت ام ة
وي ج ب أن ي ل ع م ج ل س الدارة ع ل ى م ح اض ر
.االجتماعات الهي تعقدها اللجان وتو ياتها
 للجان مجلس الدارة االس تعانة حخدمات اس تش ارية160
 عند،من ج ات خارجية متخص ص ة للقيام حدورها
 بعد موافقة مجلس، على حس اب الش ركة،ال اجة
.الدارة

161

162

The chairmen of the committees or their
delegators shall attend the general assemblies to
answer the shareholders' questions.
The Company shall notify CMA with the
names of Committees members and the
description of their memberships within (5)
business days of appointment or any changes
occurs, which shall be within (5) business days
of the changing date.

 على رؤس اء اللج ان أو من ينيبوهم من أعض ائه ا161
حض ور الجمعي ات الع ام ة لإلج اح ة عن أس ئل ة
.الساهمين
 تش عر الش رك ة ال يئ ة ح أس م اء أعض اء اللج ان162
و فات عضويتهم خالﻝ خمسة أيام عمل من تاريﺦ
تعيييهم وأي تغييرات ت رأ ع ل ذل ك خالﻝ خمس ة
.أيام عمل من تاريﺦ حدوث التغييرات

Executive Committee:
163 The Board shall form an executive committee
and appoint its members in accordance with the
Company’s articles of association and any rules
issued by the General Assembly.
164 The executive committee may be composed of
executive and nonexecutive members. It shall
include between three (3) to five (5) members.
165

The executive committee meetings shall be
held on a regular basis and as needed, such that
the committee meets at least six (6) times every
year

166

The executive committee reports to the Board.

Nomination & Remuneration & Governace
Committee:
167 The Board shall form a nomination and
remuneration governance committee and
appoint its members in accordance with the rules
it issues based on the proposal of the General
Assembly, provided that the rules shall include
their terms and the committee work mechanism
its tasks and rules of selecting its members and
their remunerations.
168 The code of corporate governance of the
Company shall define the roles and
responsibilities of the nomination and
remuneration and governance committee.
169 In addition to any other regulatory or supervisory
requirements, the duties of the nomination and
remuneration committee shall include but not be
limited to the following:
A - Making recommendations to the Board on the
nomination of Board Members and Board
committee members in accordance with
regulatory requirements and approved policies
and standards
B - Reviewing the requirement of suitable skills for
membership of the Board and its committees on
an annual basis and preparing descriptions of the
required capabilities and qualifications for such
memberships, including the time that a member
should reserve for the activities of the Board
and/or Board committees

:اللجنة التنفيذﻳة
ح
ح
 يش كل املجلس لجنة تنفيذية ويعين أعض اءه حما163
يتواف مع النظ ام األس اس للش رك ة وأي قواع د
.ادرة عن الجمعية العامة
 يمكن أن تتكون اللجن ة التنفي ذي ة من أعض اء164
 على أال يقل عدد أعضاء،تنفيذيين وﻏير تنفيذيين
.اللجنة عن ﺛالﺛة وال يزيد على خمسة
 تعق د اللجن ة التنفي ذي ة اجتم اع اته ا حص ف ة دوري ة165
 على أال يق ل ع دد،و لم ا دع ت ال اج ة إلى ذل ك
) اجتم اع ات في6( اجتم اع ات اللجن ة التنفي ذي ة عن
.السنة
. ترفع اللجنة التنفيذية تقاريرها إلى مجلس الدارة166
:لجنة ال رﺷيحات واملكافآت والحوكمة
ح
 يش كل مجلس الدارة لجنة للترش يحات والكافآت167
وال وكمة وأن يعين أعض اءها وف القواعد الص ادرة
عن الجمعي ة الع ام ة حن حاء على االقتراح من مجلس
الدارة على أن تتض من القواع د م دة عض ويتهم
وأس لوب عم ل اللجن ة وم ام ا وقواع د اختي ار
.أعضائها ومكافآتهم
 تح دد الئح ة ال وكم ة الخ ا ة ح الش رك ة دور168
.ومسؤوليات لجنة الترشيحات والكافآت وال وكمة
 ودون الخالﻝ ح أي مت لب ات رق احي ة أو إش رافي ة169
 تش مل واجبات لجنة الترش يحات والكافآت،أخرى
:وال وكمة على سبيل الثاﻝ ال ال صر ما يلي
أ) التو ية ملجلس الدارة حالترش يح لعض وية مجلس
ح
الدارة ول ج ان وف ق ا ل ل م ت ل ب ات ال ن ظ ام ي ة
.والسياسات والعايير العتمدة
ب) الراجعة الس نوية لالحتياجات ال لو ة من ال ارات
الن اس ب ة لعض وي ة مجلس الدارة ولج ان ٕواع داد
و ف للق دارت والؤهالت ال لو ة لعض وي ة
املجلس ولج ان وتح دي د الوق ت ال ذي يلزم أن
أو لج ان/يخص ص العض و ألعم اﻝ املجلس و
.املجلس

C - Regularly evaluating the structure and
composition of the Board and its committees and
determining their points of weakness and
recommending remedies
D - Assessing and monitoring the independence of
Board and Board committee members and
ensuring the absence of any conflict of interest,
including ensuring the independence of the
independent members, at least on an annual basis
E - Drawing up clear policies regarding the
compensations and remunerations of members of
the Board, the Board committees, and Senior
Management Setting clear policies and criteria
for membership in the Board of Directors
F - Evaluating the performance of the Board and
Board committee members on a regular basis
G - Making recommendations to the Board with
regards to selecting and dismissing members of
Senior Management
H - Establishing a succession policy and procedures
for the CEO and other key members of Senior
Management
and
monitoring
the
implementation of the succession plans and
process.
I - Reviewing the compensation plans for members
of Senior Management.
J - Supervising the compensation plans for members
of Senior Management.
K - Making recommendations to the Board on
various issues related to nomination and
remuneration.
170 The nomination and remuneration and
governance committee composed of three (3)
members as a minimum, two of these must be
independent members. The Chairman of the
Board cannot chair this committee. Nonexecutive members or non-members of the
Board may be used provided that the Chairman
of the Committee shall be an independent
member.

ج) تقييم هيك ل وتركيب ة املجلس ولج ان وتح دي د جوان ب
الض عف فيه ا حص ف ة دوري ة واقتراح الخ وات
.الالزمة لعالجتها
د) تقييم ومراقب ة اس تقاللي ة أعض اء املجلس ولج ان
 حما في،والتأكد من عدم وجود تض ارب في الص الح
ذل ك الت أك د بش ك ل س نوي من اس تقاللي ة
.األعضاءالستقلين
ه ) وضع سياسات واض ة لتعويضات ومكافآت أعضاء
مجلس الدارة ولجان وأعض اء الدارة العليا ووض ع
س ياس ات ومعايير واض ة للعض وية في مجلس
.الدارة
.و) تقييم أداء أعضاء املجلس ولجان بشكل دوري
تعيين ٕواعف اء أعض اء الدارة

ز) التو ي ة فيم ا يخ
.العليا

ح) وض ع س ياس ة ٕواجراءات التعاقب الوظيفي للرئيس
التنفي ذي وكب ار أعض اء الدارة العلي ا ومراقب ة
.ت بي خ ط ٕواجراءات التعاقب الوظيفي ل م
ط) مراجعة خ ط التعويض ات الخا ة حأعض اء الدارة
.العليا
ي) الش راف على البرن امﺞ التعريفي والت دري ب ال دوري
.ألعضاء مجلس الدارة
ك) التو ية للمجلس حوﻝ السائل التعلقة حالترشيحات
.والكافآت
 تتكون لجن ة الترش يح ات والك اف آت وال وكم ة من170
 على أن يكون من ض من،) أعض اء كح د أد ﻰ3(
 ويجوز،األعض اء العينين عض وان مس تقالن
االس تعانة حأعض اء ﻏير تنفيذيين أو أش خاص من
ﻏير أعض اء املجلس على أن يكون رئيس اللجنة من
األعض اء الس تقلين وال يمكن أن يرأس هذه اللجنة
.رئيس مجلس الدارة

171 The nomination and remuneration and
governance committee meetings shall be held on
a regular basis and as needed, such that the
committee meets at least twice every year.
172 The nomination and remuneration and
governance committee reports to the Board
Audit Committee:
173 Formation & appointment of Audit Committee by
a decision of the General Assembly of nonexecutive Board Members; either shareholders or
others provided that one of its member is specialized in
finance and accounting. And shall not be appointed
in the membership of those who worked during
the past two years in the executive or financial
management of the company or the auditor of the
company, the number of the members of the audit
committee shall not be less than three or more than
five, the chairman of the audit committee shall be an

Independent Director, and the Board Director is not

allowed to be the chairman of this committee.

174 Formation & appointment of new members by a
decision of the General Assembly in the event of
election of the new board after obtaining No
Objection letter from SAMA.
175 The code shall be read in accordance with the
company’s Audit Committee Regulation which
shall define the roles and responsibilities of the
audit committee and the manner in which it
discharges its responsibilities in accordance with
the requirements of the Insurance Audit
Committee Regulation issued by SAMA and
other applicable laws, regulations, and rules.

 تعق د لجن ة الترش يح ات والك اف آت وال وكم ة171
اجتم اع اته ا حص ف ة دوري ة و لم ا دع ت ال اج ة إلى
 على أن تعق د اللجن ة اجتم اعين على األق ل،ذل ك
ح
.سنويا
 ترفع لجنة الترشيحات والكافآت وال وكمة تقاريرها172
إلى مجلس الدارة
:لجنة املراﺟعة
 تش ك ل وتعين لجن ة الراجع ة حقرار من الجمعي ة173
 من ﻏير أعض اء مجلس الدارة،الع ام ة الع ادي ة
التنفيذيين س واء من الس اهمين أو من ﻏيرهم وأن
يكون من حينهم مخت حالش ؤون الالية وامل اس بية
ويجب أن ال يعين في عض ويتها من ان يعمل خالﻝ
الس نتين الاض يتين في الدارة التنفيذية أو الالية
 على أال،للش ركة أو لدى مراجع حس احات الش ركة
.يقل عدد أعض ائها عن ﺛالﺛة وال يزيد على خمس ة
ويج ب أن يكون رئيس اللجن ة عض و مجلس إدارة
مستقل وال يجوز أن يرأس هذه اللجنة رئيس مجلس
.الدارة
 للجمعية العادية تشكيل وتعيين أعضاء جدد للجنة174
الراجع ة في ح اﻝ انتخ اب مجلس إدارة ج دي د بع د
ح
.ال صوﻝ على عدم مما عة الؤسسة كتاحة
 تقترن قراءة ه ذه الالئح ة مع الئح ة لج ان الراجع ة175
الخا ة حالش ركة في تحديد دور ومس ؤوليات لجنة
الراجعة وآلية عمل ا حما يتواف مع مت لبات الئحة
أو إعادة التأمين/لجان الراجعة في شر ات التأمين و
الص ادرة ع ن ال ؤس س ة واألن ظ م ة وال ل وائ ح
.والتعليمات األخرى ذات العالقة

Risk Management Committee:
176 The Board shall form a risk management
committee and appoint its members in
accordance with the rules issued by the General
Assembly. Provided that its chairman and
majority of its members from the non- executive
Board Members.
177 The code shall be read in accordance with the
company’s Risk Regulation which shall define
the roles and responsibilities of the risk
committee and the manner in which it discharges
its responsibilities in accordance with the
requirements of Risk Regulation issued by
SAMA and other applicable laws, regulations,
and rules, the duties of the risk management
committee shall include but not be limited to the
following:

A - Identifying risks that may imperil the Company
and maintaining an acceptable risk profile for the
Company, and check not to breach.
B - Overseeing the risk management system and
assessing its effectiveness and verify the
independence of risk management personnel from
activities that may result in the Company being
exposed to risks.
C - Defining a comprehensive risk management
strategy for the Company, overseeing its
implementation, and reviewing and updating it on
a regular basis by taking into account
developments that are internal and external to the
Company
D - Reviewing risk management policies
E - Re-evaluating the Company's tolerance for, and
exposure to, risk on a regular basis (e.g., through
stress testing exercises).
F - Reporting to the Board details of risk exposures
and recommending actions to manage them
G - Advising the Board on issues related to risk
management

:لجنة إدارة املخاطر
 يش ك ل مجلس الدارة لجن ة لدارة املخ اطر ويعين176
أعض اءه ا وف القواع د الص ادرة عن الجمعي ة
العامة ححيث يكون رئيس ا وﻏالبية أعض ائها من
.أعضاء املجلس ﻏير التنفيذيين
 تقترن قراءة ه ذه الالئح ة مع الئح ة لجن ة املخ اطر177
الخا ة حالش ركة في تحديد دور ومس ؤوليات لجنة
املخاطر وآلية عمل ا حما يتواف مع مت ل بات الئحة
أو إع ادة الت أمين/املخ اطر في ش ر ات الت أمين و
الص ادرة ع ن ال ؤس س ة واألن ظ م ة وال ل وائ ح
 تش مل واجبات، والتعليمات األخرى ذات العالقة
لجنة إدارة املخاطر على س بيل الثاﻝ ال ال ص ر ما
:يلي
أ) تح دي د املخ اطر الهي ق د تتعرض ل ا الش رك ة
وامل افظة على مس توى مقبوﻝ من املخاطرة للش ركة
.والتحق من عدم تجاوزه
ب) الش راف على نظام إدارة املخاطر حالش ركة وتقييم
فع اليت والتحق من اس تقاللي ة موظفي إدارة
املخ اطر عن األ ش ة الهي ق د ينش أ عنه ا تعرض
.الشركة للمخاطر
ج) وض ع إس تراتيجي ة ش امل ة لدارة املخ اطر ومت ابع ة
تنفي ذه ا ومراجعته ا وتح ديثه ا حن حاء على التغيرات
.الداخلية والخارجية للشركة
.د) مراجعة سياسات إدارة املخاطر
ه) إع ادة تقييم ق درة الش رك ة على تحم ل املخ اطر
وتعرض ا ل ا بشكل دوري (من خالﻝ إجراء اختبارات
.)التحمل على سبيل الثاﻝ
و) رفع تق ارير مفص ل ة إلى مجلس الدارة حوﻝ التعرض
.للمخاطر والخ وات القترحة لدارة هذه املخاطر
ز) تق ديم التو ي ات للمجلس حوﻝ الس ائ ل التعلق ة
.حإدارة املخاطر

178 The risk management committee shall be
composed of at least (3) members headed by an
independent member, its members have with an
appropriate financial and risk management
knowledge.
179 The risk management committee reports to the
Board.
Investment Committee:
180 The Board shall form an investment committee
and appoint its members in accordance with the
rules issued by the General Assembly.
181 The code shall be read in accordance with the
company’s Investment Regulation which shall
define the roles and responsibilities of the
investment committee and the manner in which
it discharges its responsibilities in accordance
with the requirements by SAMA and other
applicable laws, regulations, and rules.
182 In addition to any other regulatory or supervisory
requirements, the duties of the investment
committee shall include but not be limited to the
following:
A - Formulating the investment policy and reviewing
its implementation on a quarterly basis
B - Reviewing the performance of each asset class
C - Monitoring the overall risks of the investment
policy
D - Submitting a performance review report to the
Board of Directors
E - Ensuring the compliance of all investment
activities with the requirements of the
Investment Regulation issued by SAMA and any
other applicable laws and regulations
183 The investment committee shall be composed of
at least three (3) members and in accordance to
article thirty-four (32) of the Investment
Regularon.
184 The investment committee reports to the Board.

 يج ب أن تتكون لجن ة إدارة املخ اطر على األق ل من178
 يتمتع أعضاؤها،) أعضاء حرئاسة عضو مستقل3(
حمس تو حى مالئم من العرفة في إدارة املخاطر واألمور
.الالية
 ت رف ع ل ج ن ة إدارة امل خ اط ر ت ق اري ره ا إل ى م ج ل س179
.الدارة
:لجنة االستثمار
ح
 يش كل املجلس لجنة لالس تثمار وأن يعين أعض اءها180
.وف التعليمات الصادرة عن الجمعية العامة
 تقترن قراءة هذه الالئحة مع الئحة لجنة االس تثمار181
الخا ة حالش ركة في تحديد دور ومس ؤوليات لجنة
االس تثم ار وآلي ة عمل ا حم ا يتواف مع الت لب ات
الص ادرة ع ن ال ؤس س ة واألن ظ م ة وال ل وائ ح
والتعليمات األخرى ذات العالقة
 ودون الخالﻝ ح أي مت لب ات رق احي ة أو إش رافي ة182
 تش مل واجبات لجنة االس تثمار على س بيل،أخرى
:الثاﻝ ال ال صر ما يلي
أ) ياﻏة ٕواعداد س ياس ة االس تثمار ومراجعة أدائها
.وتنفيذها حصورة سنوية
.ب) مراجعة أداء ل فئة من األ وﻝ
.ج) متابعة املخاطر العامة للسياسة االستثمارية
.د) رفع تقرير أداء امل فظة االستثمارية إلى مجلس الدارة
ه) التأكد من التزام افة األ ش ة التعلقة حاالس تثمار
حمت لبات الئحة االس تثمار الص ادرة عن الؤس س ة
.ومت لبات األنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة
)3(  يجب أن تتكون لجنة االس تثمار على األقل من183
ح
أعض اء ويكون التش كيل متوافقا مع ما ورد في الادة
.) من الئحة االستثمار32(
. ترفع لجنة االستثمار تقاريرها إلى مجلس الدارة184

Risk Management Function:
185 The risk management function is in charge of
identifying, assessing, quantifying, controlling,
mitigating, and monitoring the Company’s risks,
on a continuous basis and at an individual and
aggregate level.
186 The code shall be read in accordance with the
company’s Risk Regulation which shall define
the roles and responsibilities of the risk
committee and the manner in which it discharges
its responsibilities in accordance with the
requirements of Risk Regulation issued by
SAMA and other applicable laws, regulations,
and rules.
187 With no prejudice to any other regulatory or
supervisory requirements, the duties of the risk
management function shall include but not be
limited to the following:
A - Implementing the risk management strategy.
B - Monitoring the Company’s risk profile.
C - Developing effective risk management policies
and procedures to identify, assess, quantify, control,
mitigate, and monitor risks.
D - Identifying emerging risks and recommending
remedial actions to mitigate and control them.
E - Regularly evaluating the Company's tolerance for,
and exposure to, risks (e.g., through stress testing
exercises)
F - Establishing a contingency plan.
G - Coordinating with Senior Management to ensure
the effectiveness and efficiency of the risk
management system.
188 The risk management function shall conduct its
activities in accordance with the Risk
Management Regulation and any other
regulatory or supervisory requirements issued by
SAMA.
189 The risk management function must be
independent from the underwriting function.

:إدارة املخاطر الداخلية
 تتولى وظيف ة إدارة املخ اطر تح دي د وتقييم وقي اس185
وض بط ومراقبة املخاطر وال د منها حص فة مس تمرة
.على مستوى املخاطر الفردية واملخاطر الكلية
 تقترن قراءة ه ذه الالئح ة مع الئح ة لجن ة املخ اطر186
الخا ة حالش ركة في تحديد دور ومس ؤوليات لجنة
املخاطر وآلية عمل ا حما يتواف مع مت ل بات الئحة
أو إع ادة الت أمين/املخ اطر في ش ر ات الت أمين و
الص ادرة ع ن ال ؤس س ة واألن ظ م ة وال ل وائ ح
.والتعليمات األخرى ذات العالقة
 ودون الخالﻝ ح أي مت لب ات رق احي ة أو إش رافي ة187
 تش م ل واجب ات وظيف ة إدارة املخ اطر على،أخرى
:سبيل الثاﻝ ال ال صر ما يلي
.أ) تنفيذ إستراتيجية إدارة املخاطر
.ب) مراقبة املخاطر الهي قد تتعرض ل ا الشركة
ج) وض ع س ي اس ات ٕواجراءات فع ال ة لدارة املخ اطر
لتح دي د وتقييم وقي اس وض بط ومراقب ة املخ اطر
.وال د منها
د) ت ح دي د امل خ اط ر ال ن اش ئ ة واق ت راح ال خ وات
.التص يحية لل د منها وضب ا
ه ) تقييم قدرة الشركة على تحمل املخاطر ومدى تعرض ا
ل ا (من خالﻝ إجراء اختب ارات التحم ل على س بي ل
.الثاﻝ) حصفة دورية
.و) وضع خ ة لل وارئ
ز) التنسي مع الدارة العليا لضمان فعالية وكفاءة نظام
.إدارة املخاطر حالشركة
 تقوم وظيف ة إدارة املخ اطر ح أعم ال ا وأ ش ته ا حم ا188
يتواف مع الئحة إدارة املخاطر وأي مت لبات رقاحية
.أو إشرافية أخرى ادرة عن الؤسسة
ح
 تكون وظيف ة إدارة املخ اطر مس تقل ة عن وظيف ة189
.الكتتاب

190 The number, knowledge, and experience of
employees within the risk management function
shall be commensurate with the nature, scale and
complexity of the Company’s business.
Notwithstanding, the Company shall at least
have one risk management officers: one for
general and health insurance and one for
protection and saving insurance. Companies that
write only general and health insurance, or only
protection and saving insurance can have one risk
management officer
191 The risk management function may report to the
CEO or other senior management, the risk
management officer should also report and have
direct access to the risk committee without
impediment.
Internal Audit Function:
192 The internal audit function is responsible for
evaluating, and recommending actions to
improve the adequacy and effectiveness of
internal controls, policies, processes, and
reporting procedures, and the extent of
adherence to them.
193 The code shall be read in accordance with the
company’s Audit Regulation which shall define
the roles and responsibilities of the Audit
Department and the manner in which it
discharges its responsibilities in accordance with
the requirements of the Insurance Audit
Regulation issued by SAMA and other applicable
laws, regulations, and rules.
Compliance Function:
194 The compliance function is responsible for
monitoring the Company’s compliance, at all
times, with all applicable laws, regulations, and
rules issued by SAMA and other related
regulatory bodies, and to take necessary actions
to enhance the regulatory compliance.

 يتن اس ب ع دد الع املين في وظيف ة إدارة املخ اطر190
ومس توى معرفتهم وخبراتهم مع حجم وطبيعة ومدى
 على أن تعين الش رك ة حح د،تعقي د أعم اﻝ الش رك ة
ح
أد ﻰ مسؤوال عن إدارة مخاطر للتأمين العام والصحي
 ويمكن االكتف اء.وآخر لت أمين ال م اي ة واالدخ ار
حمس ؤوﻝ مخاطر واحد حالنس بة للش ر ات الهي تمارس
التأمين العام والص حي فقط أو تلك الهي تمارس تأمين
.ال ماية واالدخار فقط
 يمكن أن ترفع وظيف ة إدارة املخ اطر تق اريره ا إلى191
 ويجب أن يتاح،الرئيس التنفيذي أو أي تنفيذي آخر
لدير إدارة املخاطر االتص اﻝ الباش ر مع لجنة إدارة
.املخاطر دون عرقلة
:املراﺟعة الداخلية
 تقوم وظيف ة الراجع ة ال داخلي ة حتقييم فع الي ة192
وكفاءة الضواحط والسياسات والجراءات الداخلية
وآلي ة رفع التق ارير ح الش رك ة وم دى االلتزام به ا
.وتقديم التو يات لتحسينها
 ت ق ت رن ق راءة ه ذه ال الئ ح ة م ع الئ ح ة ال راج ع ة193
الخا ة حالش ركة في تحديد دور ومس ؤوليات إدارة
الراجعة وآلية عمل ا حما يتواف مع مت لبات الئحة
أو إع ادة الت أمين/الراجع ة في ش ر ات الت أمين و
الص ادرة ع ن ال ؤس س ة واألن ظ م ة وال ل وائ ح
.والتعليمات األخرى ذات العالقة
:ﻣراقبة االل زام
 تتولى وظيفة مراقبة االلتزام مس ؤولية مراقبة التزام194
الش رك ة حجميع األنظم ة واللوائح والتعليم ات ذات
العالقة الص ادرة عن الؤس س ة أو الج ات الرقاحية
األخ رى ذات ال ع الق ة وات خ اذ الج راءات ال الزم ة
.لتحسين مستوى االلتزام النظامي حالشركة

195 This Policy shall be read in conjunction with the
company’s Compliance Policy issued by the
company & regulatory bodies which shall define
the roles and responsibilities of the Compliance
Department and the manner in which it
discharges its responsibilities in accordance with
the requirements of the Insurance Audit
Regulation issued by SAMA and other applicable
laws, regulations, and rules.
Appointed Actuary:
196 The Appointed Actuary shall discharge his or her
responsibilities as stipulated in Article (20) of the
Implementing Regulations of the Law on
Supervision
of
Cooperative
Insurance
Companies and in accordance with the
requirements of the Actuarial Work Regulation
for Insurance and Reinsurance Companies issued
by SAMA.
197 The code shall be read in accordance with the
company’s Actuarial Work Regulation issued by
the company & regulatory bodies which shall
define the roles and responsibilities of the
Appointed Actuary and the manner in which he
or she discharges his or her responsibilities in
accordance with the requirements of the
Actuarial Work Regulation for Insurance and
Reinsurance Companies issued by SAMA and
other applicable laws, regulations, and rules
Senior Management:
198 The Senior Management is responsible for
supervising the day-to-day activities of the
Company.
199 This corporate governance policy defined the
roles and responsibilities, structure, and reporting
lines of the Senior Management members.
200 With no prejudice to any other regulatory or
supervisory requirements, the duties of the
Senior Management shall include but not be
limited to the following:
A - Implementing the strategic plans of the Company
B - Managing the day-to-day activities
C - Setting procedures for identifying, measuring,
mitigating and monitoring risks

 تقترن قراءة ه ذه الالئح ة مع الئح ة إدارة االلتزام195
الخا ة حالش ركة والص ادرة من الش ركة والج ات
الرق احي ة في تح دي د دور ومس ؤولي ات إدارة االلتزام
وآلية عمل ا حما يتواف مع مت لبات الئحة الراجعة
أو إعادة التأمين الص ادرة عن/في ش ر ات التأمين و
الؤسسة واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذات
.العالقة
:الخبيراالكتواري املعين
 يقوم الخبير االكتواري العين ح ال ام والواجب ات196
) من٢٠( النص وص عليه ا في ال ادة العش رين
الالئح ة التنفي ذي ة لنظ ام مراقب ة الت أمين و م ا
يتواف مع مت لب ات الالئح ة التنظيمي ة لألعم اﻝ
الكتواري ة لش ر ات الت أمين وإع ادة الت أمين
.الصادرة عن الؤسسة
 تقترن قراءة ه ذه الالئح ة مع الالئح ة التنظيمي ة197
لألعماﻝ الكتوارية الخا ة حالش ركة والص ادرة من
الش رك ة و ال ج ات ال رق اح ي ة و ت ح دي د دور
ومس ؤوليات الخبير االكتواري العين وآلية عمل حما
يتواف مع مت لب ات الالئح ة التنظيمي ة لألعم اﻝ
الكتوارية لش ر ات التأمين ٕواعادة التأمين الص ادرة
عن الؤس س ة واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى
.ذات العالقة
:اإلدارة العليا
 تتولى الدارة العليا مسؤولية الشراف على شاطات198
.الشركة اليومية
 تحدد الئحة ال وكمة هذه دور ومس ؤوليات وهيكل199
.وتبعية أعضاء الدارة العليا
 ودون الخالﻝ ح أي مت لب ات رق احي ة أو إش رافي ة200
 تش م ل واجب ات الدارة العلي ا على س بي ل،أخرى
:الثاﻝ ال ال صر ما يلي
.أ) تنفيذ الخ ط الستراتيجية للشركة
.ب) إدارة األ ش ة اليومية للشركة
ج) وض ع الجراءات لتحديد وقياس املخاطر وال د منها
.ومراقبتها

D - Setting policies, procedures, and controls to
ensure the adequacy and effectiveness of the
internal control system
E - Record keeping and audit trails
F - Acting on the Board’s instructions and reporting
to the Board
G - Ensuring that regulatory and supervisory
requirements are met to the highest extent
possible
201 Each Senior Management position shall have a
documented and detailed job description
specifying its roles and responsibilities,
specifications or qualifications, reporting lines,
key role interactions, authority, and authority
limits.
202 Members of the Senior Management must
possess the skills, knowledge, and experience
needed for effective and prudent management of
the Company. Proof of the qualifications of
senior managers shall be provided to SAMA
upon request.
203 Senior Management shall provide the Board with
a comprehensive overview of its performance in
every board meeting at least
204 Priority shall be given to Saudis for senior
management positions. Before appointing nonSaudis in senior positions, the Company shall
prove the lack of available qualified Saudi
personnel for the required position, in
accordance with the SAMA’s Requirements for
Appointments to Senior Positions in Financial
Institutions, issued in July 2013.
Amendment and Update Processor:
205 This policy shall be implemented after obtaining
the Ordinary General Assembly's approval.
206 Amendments or updates on this policy in case of
the issuance of new rules & regulations related to
Cooperative Insurance and Reinsurance
Companies and any other related laws and rules

د) وض ع الس ياس ات والجراءات الالزمة لض مان كفاءة
.وفعالية نظام الرقاحة الداخلية
.ه ) حفظ الستندات ومراجعة ال ساحات
و) العم ل وف توجيه ات مجلس الدارة ورفع التق ارير
. إلي
ز) ض مان اس تيفاء افة الت لبات الرقاحية والش رافية
.حأقص ى حد ممكن
ٌ
 يكون لكل منص ب في الدارة العليا و ف وظيفي201
م وﺛ ٌ وم فص ٌل ٌي ح دد األدوار والس ؤول ي ات
والوا ف ات والؤهالت وخ وط رفع التق ارير
(التبعي ة) وآلي ة التف اع ل مع الج ات ال داخلي ة
.األخرى والصالحيات وحدود الصالحيات
 يتمتع أعض اء الدارة العلي ا ح ال ارات الالزم ة202
والعرفة والخبرة ال لو ة لض مان إدارة أ ش ة
 ويجب تزويد.الش ركة ح ريقة فعالة وحص يفة
الؤس س ة حمعلومات حوﻝ كفاءة ومؤهالت أعض اء
.الدارة العليا عند طلب الؤسسة ذلك
 تزود الدارة العلي ا مجلس الدارة بعرض ش ام ل203
حوﻝ أداء الدارة خالﻝ ل اجتم اع للمجلس على
.األقل
 تكون األولوية في وظائف الدارة العليا للس عوديين204
وفي ح اﻝ ال اج ة إلى تعيين ﻏير س عودي فعلى
ش ركة التأمين إﺛبات عدم توافر الس عودي الؤهل
ح
لش غ ل الوظيف ة ال لو ة اس تن ادا إلى مت لب ات
التعيين في الن ا ب القي ادي ة الهي أ درته ا
. م٢٠١٣ الؤسسة حتاريﺦ يوليو
آلية تعدﻳل وﺗحدﻳث الالئحة
 ت ب هذه الس ياس ة بعد ال ص وﻝ على موافقة205
.الجمعية العامة العادية
 يتم تعديل و تحديث هذه الس ياس ة في حاﻝ دور206
أي ت ع دي ل ع ل ى ال ل وائ ح واألن ظ م ة ذات ال ع الق ة
أو إعادة التأمين الص ادرة من/لش ر ات التأمين و

issued by SAMA as well as any relevant laws,
regulations and rules.
207 The Compliance Department and Audit
Committee must review this policy in an annual
basis, updating it (if necessary) and presenting its
reports recommendations to the Board to obtain
approval and then approved by the Ordinary
General Assembly.
208 This policy is issued in Arabic and translated into
English, in case of any differences in the English
version, then the Arabic language is the basic
reference and accredited.

The End

مؤسسة النقد العربي السعودي إضافة إلى األنظمة
.واللوائح والتعليمات و القرارات ذات الصلة
 إدارة االلتزام و لجن ة الراجع ة من اط بهم ا مراجع ة207
ح
 وتحديثها لما اقتض ت،هذه الس ياس ة س نويا
 وتقديم تقاريرها وتو ياتها إلى مجلس،الض رورة
الدارة لل صوﻝ على الوافقة و من ﺛم اعتمادها من
.الجمعية العامة العادية
 أ درت هذه السياسة حاللغة العر ية وتمت ترجمتها208
 وفي حاﻝ وجود أي اختالفات في،إلى اللغة النجليزية
النس خ ة النجليزي ة تعتبر اللغ ة العر ي ة الرجع
.األساس والعتمد

النهاﻳة

